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Πανηγυρικόν Τόμου πρός τιμήν τής Πέρας Μονής τον Θεοβάδιστου 
’Όρους Σινά επί τή 1400ή άμφιετηρίδι αυτής.

'Ο επίσημος πανηγυρικός εορτασμός, ο γενόμενος τώ 1966, επί 
τη συμπληρώσει 1400 ετών από τής ίδρυσεως τής παλαιφάτον Ίεράς 
Μονής τής 'Αγίας Αικατερίνης εν τώ Θεοβαδίστω ’Όρει τοϋ Σινά, 
άπετέλεσεν ενα των λαμπρότερων εορτασμών εις την 'Ιστορίαν τής 
'Ελληνικής ’Ορθοδόξου 'Εκκλησίας τοϋ παρόντος αίώνος. Καί δικαί
ως, διότι άνήκει εις τα μάλλον αξιοσημείωτα γεγονότα τής ’Εκκλη
σιαστικής 'Ιστορίας τοϋ 'Ελληνισμοϋ τό γεγονός δτι ό Χριστιανικός 
'Ελληνισμός καί ή Καθολική ’Ορθόδοξος 5Εκκλησία ήδΰναντο ν’ άνα- 
πέμψουν ευχαριστήριον δοξολογίαν πρός τον Κύριον επί τώ μεγαλω 
έορτασ/αϋ ένο; yeyovoTo;, καθ'" δ et; τήν εσχατιάν τη; 'ν4ρα^ίκή; 'Ä - 
ρήμου διατηρείται, χάρις εις την μοναχικήν κοινότητα τών 'Ελλήνων 
τής Μονής τής 'Αγίας Αικατερίνης, μία ’Ορθόδοξος καί 'Ελληνική γω
νία επί 1400 έτη/

'Ο τιμητικός όμως εορτασμός άπετέλει χρέος καί άληθή οφειλήν 
τής Καθολικής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας καί τοϋ 'Ελληνικού ’Έθνους 
πρός τήν γεραράν Μονήν δχι απλώς διότι διατηρεί ή δράξ τών Ελ
λήνων θεληματικών μοναχών με αυτοθυσίαν τους θησαυρούς τής ιστο
ρικής καί ενδόξου Μονής, άλλα καί διότι ή εν τή 'Ιστορία τής ’Ορθο
δοξίας Ελληνική Θεολογική προσφορά, εις ενα άπομεμονωμένου χώρον 
τής ’Ασίας, εις τήν έρημον τοϋ Σινά, εν ή ή άληθής ηρεμία καί γαλή- 
ρη τή; αυχμηρά; έρήαοο &ακύπτετα& /tdvov ύπο τή; προσευχή; καί τή; 
πνευματική; λατρεία; καί φωνή; τώ? (Wycov μοναχών καί τών dAtycov 
έκάστοτε προσκυνητών, υπήρξε μεχάλη.

\4λλ' ή Ύερά ΤΤαράόοσί; καί ή θεολοχία τών /teydAmv Σιναϊτών 
τοϋ παρελθόντος άποτελοϋσι κληρονομιάν πολύτιμον τής Ελληνικής 
Εκκλησία; καί τού Ελληνικού Έθνου;, ή οποία πρέπει να ά^ίοποιηθή.

'Ένεκα τών λ(η/ων τούτων ο επί πενθήμερον όα/ρκέσα; μεχαλοπρε-
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πής Εορτασμός τής 77θθής άμφίετηρΖδος 6m τής ^βύσεως υπό τού 
Μεγάλου ’Ιουστινιανόν της ενδόξου Μονής, εορτασμός διεξαχθεις επι 
παρουσία τής AM. τούΚασίΑΕως τών 'Ελλήνων Κωνσταντίνου, Εκ- 
προσώπων των παλαιφάτων Πατριαρχείων ΚΠολεως, Αλεξανδρει- 
<%;, Αντιόχειας καί Ιεροσολύμων καί τών λοίπών 'Ορθοδόξων 'Εκ
κλησιών, ών προηγείτο ο Αρχιεπίσκοπος καί ΤΥρόεδρος της Κύπρου 
Μακάρως ό Γ, προυκάλεσε τό δίαφΕρον τού παγκοσμίου τύπου %α& 
τής τηλεοράσεως. Διά τον εορτασμόν δε όρθώς έξεδόθη και τεύχος 
ειδικόν καί πανηγυρικόν.

Κατά τήν αυτήν περίπου εποχήν τού Εορτασμού ό αείμνηστος Αρ
χιεπίσκοπος Είναίου ΤΥορφύρίος ό 7" καί η περί αυτό? μοναχίκή α
δελφότης καί 7ερά Εύνα^ίς καί η άντίπροσωπεία της Μονής εν ΚαΖ- 
ρω άπεφάσισαν, όρθώς, όπως συμπληρωθή ό εορτασμός δια τής εκ- 
δόσεως τόμου, περιλαμβάνοντας τούτο μεν πραγματείας πρωτοτύπους 
άφίερωμΕνας είς το Είνα, & τε τη ιστορία της Θρησκείας καί 6) 
%at τής 'Εκκλησίας, τούτο δε ποικίλας πραγματείας επίστημονίκάς, 
γραφείσας επι τω γεγονότι τούτω τον εορτασμού, προς τιμήν και εις 
Μεί^ν ευγνωμοσύνης των 'Ελλήνων επωτημόνων. 77 Εκδοσίς τού 
τόμον θ’ άπετελεί το αποκορύφωμα τον όλου εορτασμού. Είχε δε 
εγκρίθή ίνα δίά προσωπικής μου επαφής αλλά καί δί' εγγράφου τού 
αείμνηστον Αρχιεπίσκοπον Κνρον Πορφνριον τον Γ , ανατεθή εις τον 
διακεκριμένου επιστήμονα καί φίλον τής Ίεράς Μονής τού Σινά κ. 
Γεράσιμον 7. Κονίδάρην, τακτικόν καθηγητήν τής Εενίκής 'Εκκλησία - 
στικής 'Ιστορίας εν τω Πανεπιστημίω ’Αθηνών, ή επιμέλεια διά την 
συγκΕντρωσιν των πραγματειών των Ακαδημαϊκών. των Καθηγητών 
τών Πανεπιστημίων καί άλλων ειδικών και η εκδοσις αυτών εις τι- 
μητίκόν τάμον. Θύτος δε είχεν άνακοίνώσεί δί' επ/στολής του εις τον 
άοίδημον ’Αρχιεπίσκοπον Πορφύρων τον Γ', άτι λίαν ευχαρίστως θ 
άνελάμ^ανε τήν εργασίαν, χάρίν τής Μονής, ήν μεγάλως άγαπακαί 
γεραίρει, είδοποίεί ό' δτί θά ε^απελυε τήν σχετικήν Εγκύκλίον προς 
τούς Ακαδημαϊκούς, ως καί τούς Καθηγητάς τών ΤΖανεπίστημίων 
Αθηνών καί Θεσσαλονίκης, γνωστούς δίά τήν αγάπην των προς το 
Είνα, παρακαλών να συγγράφουν τάς σχετικός δίατρί^άς. Ούτως εί- 
χον τα πράγματα καί δ 77ανηγυρίκδς Τόμος θά ήτο Ετοίμος το Επό
μενον έτος τού εορτασμού ("το 7ΘΘΖ), άλλα τα γεγονότα τής ΜΕσης 
Ανατολής καί ή επακολουθήσασα άσθένεια τον Σεβασμιωτάτου Αρ
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χζεπζσχόπου, ήτζ; υπήρξε ποΑυ/ζηνο;, χαΖο θάνατο; αυτού ^Με/ζ- 
ßgtot, 796&j, ώ;χαΖτο /ζεσοΑαβήσαν θέ/ζα τή; έχΑο^; Μου 'ν4ρχζ- 
επζσχάπου, χαθυστέρησαν τψ έχδοσζν του ^άΑου τό/ζου.

Μετά την έχΑο^ ή^ζζών, /ζετα^ύ τών θεατών, άτζνα άνεχοζνώ- 
θηααν χαΖ άπεφασίσθησαν εί; την συ/χοοττ,βεκτατ & Καζρω Γενζ- 
%ή^ ΖυνέΑευσζν τή; Ζζναζτζχή; 'ζάδεΑφότητο;, ήτο χαΖ το θέ/ζα τη; 
έχδάσεω; του & Aàyzw πανηχυρζχού τά/ζου. θύτω ά/ζα τή αφί^Μ ή- 
^ g% '/Ιθηνα; το? παρεΑθάντα Φεβρουάριον, δζά τήν χεζροτονίαν 
7%w(öv, εκ; συνάντησζν /ζετά του %αθ??}/?)Τθΰ %. Γερασί/ζου /. Κονζδά- 
ρ%, συνεσχέφ»η/ζεν έφ' ό'Αων των θε/ζάτων τή; έχδάσεω; χαΖ έγζνε τή 
βοηθείςζ του & '^θηναζ; πΑηρε^ουσίου τή; Μρά; Mon?; χ. Γ. P%ya- 
νάχου συ^βάΑαζον /ζετά του έχδοτζχού οζχου του χ. %. Χρ^του δζά

την εκδοσιν τον εν λόγω Τόμον.
Κατά τήν εν Aàyzo σύσχεφζν ζζπεφασίσθη, άπω; ό τζ/ζητζχο; χαζ 

έορταστζχά; Τά/ζο; δζαζρεθή εκ; τρία /ζέρη. ΚαΖ εί; /ζέΐ' τό πρώτον 
^έρο;, /ζέ είδζχήν άρίθ/ζησζν, περζΑηφθώσζ πρα},/ζατεκΜ άναφερά/ζεναζ 
εΖ; τψ έρευναν τη; Ιστορία; τού Ζζνα, εί; τό δεύτερον πραγ/ζατεκζι 
ποζχίΑαζ έπζστη/ζονζχαί, άφζερω/ζέναζ ώ; πνευ/ζατζχή γενίχώ; προσφορά 
επΖ τω /ζεγάΑω ΎωβηΑαίω, /ραφεΖσαί χάρζν τή; Ύερα; Μονή; του 
27(vâ xaZ εί; το τρίτον /ζέρο; χαταχωρζσθώσζ δίη}/ησε(; xat πραχτζχα 
τίνα^ητφατα, άναφερά/ζενα χαΖ εί;τήν ΚίβΑκψραφίαν περΖ του θεο-

βαδίστου ’Όρους Σινά. ;
Ό ά]/χά)όη; Τά/ζο; θά έδεζ να άποτεΑέση άΑηθέ; /ζνη/ζεζον ευχνω-

/ζοσυνη; έσαεί προ; τού; δζατηρησαιπα; άσβεστον την Αα/ζπαδα τη; 
ΈΑΑηνζχή; 'Ορθοδοξία; εί; τη; εσχατιάν τη; 'νάραβζχή; 'Κρή/ζου επζ

1400 έτη/
*

* *

Καράσσοντε; τά; yoa/ζ/ζά; ταυτα; χατά την έναρ^ν τή; εχτυπω- 
αεω; του έρyoυ ευχά/ζεθα εί; τον Mavayaßov θεάν νά βοηθηση νά έΑθη 
εί; πέρα; το έρyov τούτο, προ; δά^ανζάύτού του χαταβαντο; εν 2ζνα 
θεού ή δε χαΖ προ; έπαζνον πάντων των συντεΑεσάντων εζ; το να δο- 
^αθήτο "θνο/ζα τούΠατρο; ή/ζών του έν ούρανοζ;. θά είναζ δε ώσαά- 
τω; τζ/ζή χαΖ έπαζνο; εί; πάντα; τού; συvερyaσθέvτa; χαΖ 
Co/ζένου; δζά την έπζτυχίαν τή; έχδάσεω;. "θθεν άπευθύνο/ζεν απο 
τοΰδε τά; ευ^ώ/ζονα; ευχαρζστία; ή/zfôv δζά την /zεyάAηv των προ-

θ'



Ον μίαν προς εξαρσιν τον έργου των ακοίμητων φρουρών τής μεγί
στης αυτής κληρονομιάς, την οποίαν κατέλιπον εις ημάς, τούτο μεν 
6 ν4' (527-566), τοττο 5è οΖ & τ%

Tof ε%Αά/ψαρτες ô'atot ΤΖατφες 5tà rôti βΖου τω^, ών
^ αΖω^Ζα %αΖ πβεσ^εΐαί αΖ ποΑΑαΖ (wmy ώττερ τώ^ &%α%Ζ-
στων, των εργαζομένων εν τή 'Ιερά Μονή.

’ΑλίΓ ό παρών τιμητικός και έορταστικός Τόμος έχει καί ένα άλλον 
σκοπον, να εξαρη το γεγονός, ότι ή Ιερά κληρονομιά τον Χριστιανι
κόν Ελληνισμόν καί Μοναχισμού δεν έχει απλώς ανάγκην συντηρή- 
σεως, αλλα και ανανεωσεως καί δη καί εν τή Θεολογία, εν ή τα ονόματα 
μεγάλων Σιναιτών Θεολόγων κατέχονσιν έξέχουσαν θέσιν. ’Έστω, λοι
πόν, η παρούσα εκδοσις ευσεβής προσφορά καί υπόμνησες προς τον 
Ορθοδοζον Θεολογικον Κόσμον καί δή τον 'Ελληνικόν τον παρόντος 

καί τον μέλλοντος.

Εν τή 'Ιερά Μονή τον Θεοβάδιστου ’Όρους Σινά 
τή 14η 5Απριλίου 1969

t 'Ο Σ ί,ν a ί ο υ Γρηγόριος



ΜΕΡΟΣ A'





ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ Β' ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΙΝΑ

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΙΝΑ





ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΙΝΑ

Εις το μέρος δπου λήγει ή ’Ασία καί έγίνετο άλλοτε ή επαφή αυτής μετά τής 
’Αφρικανικής ’Ηπείρου καί σήμερον εύρίσκεται ή διώρυξ του Σουέζ υπάρχει αντί
στροφος τριγωνική χερσόνησος, ή Χερσόνησος τής Πετρ'αίας ’Αραβίας, ή άλλως 
πως ονομαζόμενη Χερσόνησος του Σινά, ή καί Γ' Παλαιστίνη ακόμη καλούμενη. 
Ή βάσις τής τριγωνικής χερσονήσου εύρίσκεται εις την Μεσόγειον, ή κορυφή δε 
με τό άκρωτήριον «Ρας Μουχάμετ» προς Νότον εντός τής Έρυθράς θαλάσσης βυ
θισμένου, καί αί δύο πλευραί εις τούς κόλπους "Ακαμπα προς Άνατολάς καί 
Σουέζ προς Δυσμάς.

Εις τό Νότιον τής Χερσονήσου αυτής τμήμα καί εις τό κέντρον περίπου αύτοΰ 
εύρίσκεται τό ’Όρος του Δεκαλόγου ή ’Όρος Σινά, το όποιον έχει ύψος 2400 μ.

Τό όνομα Σινά έδόθη κατά τούς γλωσσολόγους είτε διά την οδοντωτήν έμφά- 
νισιν κατά τάς κορυφάς τής οροσειράς Σίν (άραβιστί σημαίνει δόντι) ή άπό τήν 
Θεάν Σίν (Σελήνην), ήτις έλατρεύετο ύπό των πρώτων κατοίκων τής Χερσονήσου 
αυτής.

Ή χερσόνησος αυτή διετέλεσεν εστία λατρείας ου μόνον τής Σίν, άλλα καί του 
Βάαλ ως μάς πληροφορεί ό Διόδωρος Σικελιώτης (έξ οδ καί μία άλλη οροσειρά 
βορειοανατολικός τοϋ Σινά φέρει τό όνομα Σέρ-Βάαλ), ώς καί πολλών άλλων Θεοτή
των θρησκευτικόν κέντρον, εν οΐς καί τοϋ Ύψίστου θεού, δν έλάτρευεν ό Ίοθώρ 
ό μετέπειτα πενθερός τοϋ Μωυσέως καί τοϋ όποιου ήτο ίερεύς.

Εις τήν χώραν αυτήν μέ τάς θρησκευτικάς παραδόσεις 1200 έτη προ τής έμφα- 
νίσεως τοϋ Χριστιανισμού ό προφήτης Μωυσής φεύγων τήν οργήν τοϋ Φαραώ κατέφυ- 
γεν εις τούς πρόποδας τοϋ ’Όρους Σινά καί μάλιστα εις τον τόπον τής άκαταφλέκτου 
Βάτου όπου έλαβε τό χρίσμα τοϋ ’Αρχηγέτου τοϋ περιουσίου λαοΰ τοϋ Θεοΰ καί εκεί 
ώδήγησε τον λαόν μετά τήν έκ τής Αίγυπτου άναχώρησίν του, ίνα οργανώση αυτόν 
καί ώργανωμένον φέρη εις τήν γην των Πατέρων του, τήν γην τής ’Επαγγελίας. 
Εις τό ’Όρος τοΰτο έλαβε παρά τοϋ Θεοΰ τάς δέκα έντολάς γραμμένος επί δύο 
λίθινων πλακών καί εκεί έγραψεν ό ίδιος ακολούθως κατά τρόπον θεόπνευστον τήν 
Πεντάτευχον. ’Από τό ’Όρος δέ αυτό κατόπιν, μετά τεσσαροκονταετή περιπλάνησιν, 
έφερε τόν λαόν εις τήν Παλαιστίνην, όπου έγκατεστάθη χωρίς νά παύση ποτέ νά 
θεωρήται ύπό τών ’Ιουδαίων τό Σινά ώς τόπος ιερός καί γή άγια. 1200 έτη μετά τά 
γεγονότα αυτά, ότε ήλθε τό πλήρωμα τοϋ χρόνου, ό Υιός τοϋ Θεοΰ γεννάται έκ παρ
θένου καί ένηνθρώπησε, ή δέ Παλαιστίνη γίνεται κοιτίς τοϋ Χριστιανισμού καί 
τό κηρυχθέν εις αυτήν εύαγγέλιον μεταφέρεται ύπό τών θεοκηρύκων αποστόλων



εις τούς λαούς τούς έν σκότει καί σκιά θανάτου καθημένους καί εις διάστημά 3 
αιώνων, παρ’ δλους τούς διωγμούς καί τα εξοντωτικά μέτρα των Ρωμαίων αύτο- 
κρατόρων, ή Νέα Θρησκεία καί ή Καινή Διδαχή κατακλύζει τον κόσμον, καί ή πε
ριοχή τού Σινα γίνεται Μοναστικόν Κέντρον. Διότι ή ηρεμία του τόπου, ή άγιότης 
αύτοϋ καί τό άπομεμακρυσμένον τής περιοχής από των κέντρων των διωγμών απο
τελούν αίτιας σπουδαίας διά να καταφύγουν εις τήν έρημον τού Σινα πλήθη ανθρώ
πων πού ήθελον να λατρεύσουν τόν Θεόν είτε έν μονώσει είτε έλευθέρως. Αυτοί πού 
κατέφυγον εις τόν τόπον τούτον τής άκαταφλέκτου Βάτου έζων λιτότατα και διηρ- 
χοντο τάς ώρας των έν έργασία χειροτεχνική καί προσευχή. Ή σαν δε κατε- 
σπαρμένοι εις τό "Ορος καί έζων έν τοϊς σπηλαίοις καί ταΐς όπαϊς τής γης, ώς 
αναφέρει ό Ούρανοβάμων Παύλος. Τούτους οΐ έν ταΐς πόλεσι βιοΰντες ώνόμασαν 
άναχωρητάς, έρημίτας, άσκητάς, άργότερον δέ μοναχούς καί καλογήρους. Ή τροφή 
των ήτο έλαχίστη, ολίγοι φοίνικες καί ξηρός μέλας άρτος ώς καί έλαΐαι διά να μή 
άποθάνουν έξ ασιτίας. Ένεδύοντο δέ άπλα, καί διά δερμάτων πολλάκις, ώς ένε- 
δύετο ό ’Ιωάννης 6 Πρόδρομος, διέτρεχε δέ ή ζωή των κινδύνους τρομερούς άπό 
τά στοιχεία τής φύσεως (θύελλαι, κεραυνοί, ψύχος καί παγετός άλλα καί καύ- 
σων πολλάκις καί αυχμός φοβερός) καί άπό τάς έπιθέσεις των άγριων ορδών τών 
νομάδων, οί όποιοι διήρχοντο έκεΐθεν ή τών είδωλολατρών τών οίκούντων τήν πε
ριοχήν. Πολλοί εΰρισκον τόν θάνατον καί τήν σφαγήν. Τήν θέσιν τών φονευομένων 
ασκητών έλάμβανον άλλοι, οί όποιοι διά τής άσκήσεώς των έγίνοντο φωστήρες υ
πέρλαμπροι, τού νοητού τής εκκλησίας στερεώματος, καί διέπρεπον έπί αρετή καί 
άγιότητι βίου καί καθίσταντο λύχνοι τοϊς ποσί καί φώς τοϊς τρίβοις τών μεταγενε
στέρων καί διωργάνωνον τόν βίον τής έρήμου, ήν καί έπολίτισαν δημιουργήσαντες 
μοναστικές Κοινότητας κατ’ άρχάς καί κοινόβια άργότερον σπουδαία. Κατά τά τέλη 
δέ τού γ' αίώνος 6 μοναχικός βίος είναι τελείως ώργανωμένος. Ότε δέ ό Μ. Κωνσταν
τίνος τό 312 μέ τό διάταγμα τών Μεδιολάνων έδωσε τήν έλευθερίαν εις τόν Χριστια
νισμόν καί ή μήτηρ αυτού, ή μακαρία Ελένη, διά τής ιερός της άποδημίας εις τούς 
άγιους τόπους, άνακαλύπτει τόν φρικτόν Γολγοθάν καί τόν ζωοδόχον τάφον τού Σω- 
τήρος, ό Χριστιανισμός έξαπλοΰται τεραστίως καί δ Μοναχισμός άποκτα δύναμιν ου 
τήν τυχαίαν. Τότε έμφανίζονται Μοναχοί καί εις αυτήν τήν Α' Οικουμενικήν Σύνο
δον καί αύτοκράτορες άλληλογραφοΰν μετά τών Μοναχών τούς όποιους υπολογίζουν 
καί παντοιοτρόπως περιποιούνται. Τούτο έχοντες ύπ’ όψιν καί οί Μοναχοί τού 
Σινα στέλλουν πρεσβείαν εις τήν αγίαν Ελένην καί τήν παρακαλοΰν να κτίση καί 
δι’ αυτούς μικρόν φρούριον διά να προφυλάσσωνται άπό τάς έπιδρομάς τών βαρβά
ρων καί μικράν έκκλησίαν διά τήν προσευχήν των ιδίως τήν Κυριακήν καθ’ ήν προσ- 
ήρχοντο πάντες νά μεταλάβωσι τών Άχράντων Μυστηρίων (Κυριάκόν). Ή πρότα- 
σίς των γίνεται προθύμως δεκτή καί τεχνΐται σταλέντες υπό τής Άγιας Ελένης 
έκτισαν χάριν τών ’Ασκητών τής έρήμου δ,τι έζήτησαν άκριβώς εις τόν τόπον τής 
άκαταφλέκτου Βάτου, καί οί Μοναχοί τού Σινα είχον τώρα φρούριον άσφαλές εις 
τό όποιον ήδύναντο νά καταφεύγουν εις περίπτωσιν κινδύνου καί έπιδρομής τών 
Βαρβάρων καί έκκλησίαν καλοκτισμένην εις ήν ήδύναντο νά τελώσι τά θρησκευ
τικά των καθήκοντα κατά τάς Κυριακάς. 'Όθεν δικαίως δύναταί τις νά είπη, δτι ή



'Ιερά Μονή του Σινά είναι ή άρχαιοτάτη Χριστιανική Μονή του κόσμου, άφ’ οδ ό 
Πύργος καί ή εκκλησία τής 'Αγίας Ελένης έγιναν μεταξύ των ετών 330-335.

Εις τήν Μονήν αυτήν επί 200 έτη οί Θεοφόροι Πατέρες, οί επίγειοι αυτοί άγγελοι, 
έλάτρευσαν τον Θεόν. Λέγω διακόσια έτη διότι κατά το 527 εις τον θρόνον τής 
Κωνσταντινουπόλεως αύτοκράτωρ είναι ό Μέγας ’Ιουστινιανός ό Α', δστις έγέμισε 
τό κράτος του εκ Ναών καί Μονών τούς όποιους άνωκοδόμησε καί τούς οποίους 
περιγράφει ό διάσημος χρονογράφος τής εποχής του Προκόπιος εις τό περί χτισμά
των έργον του μεταξύ τών οποίων καί τήν Μονήν τοϋ Σινά, ήτις είναι αυτή ή όποια 
καί σήμερον υφίσταται, χωρίς ό πανδαμάτωρ χρόνος νά άφήση επ’ αυτής τήν σφρα
γίδά του καί προ παντός τήν Εκκλησίαν τήν οποίαν μαζύ με τό μωσαϊκόν της έσε- 
βάσθη απολύτως καί νομίζει κανείς ότι τώρα μόλις έξήλθεν εκ τών χειρών τοϋ 
’Αρχιτέκτονας· καί ιδού πώς ή παράδοσις θέλει τό ιστορικόν τής ίδρύσεώς της.

’Επειδή ή έρημος τοϋ Σινά έγέμισεν από άναχωρητάς, ό Πύργος τής 'Αγίας Ε
λένης δεν ήδύνατο νά χωρέση όλους έν πε ρίπτω σε ι βαρβαρικής επιδρομής, διό καί 
εστάλη εις τό Βυζάντιον Επιτροπή άπό τούς Προεστώτας τής Μονής διά νά παρακα- 
λέση τον Αύτοκράτορα ’Ιουστινιανόν νά κτίση εις τον τόπον τοϋ Πύργου μεγαλυ- 
τέραν Μονήν, άνταξίαν τοϋ μεγαλείου τής βασιλείας του. Ό Αύτοκράτωρ ’Ιουστι
νιανός έδέχθη τήν Επιτροπήν με μεγάλην χαράν καί έδήλωσεν αύτοις ότι θά κτίση 
διά τούς Σιναΐτας Άσκητάς τοιαύτην Μονήν τήν όποιαν θά θαυμάζουν οί αιώνες. 
Ο ’Ιουστινιανός προεφήτευσεν εκείνην τήν στιγμήν διότι καί σήμερον, μετά 15 

αιώνας, άπό τά πέρατα τής Οικουμένης άπό Βορρά καί Νότου καί έξ Έωας καί 
Δυσμών έρχονται ου μόνον προσκυνηταί άλλά καί περιηγηταί διά νά ΐδωσι τό 
μνημεΐον τούτο τής τέχνης καί τής Θρησκείας τοϋ Ναζωραίου. ’Αμέσως δ’ 
έγραψεν ό ’Ιουστινιανός εις τον Έπαρχον τής Αίγύπτου, όπως έκ τών εισοδη
μάτων τοϋ τόπου δίδει άφθόνως τά άναγκαΐα χρήματα καί στείλη άμέσως 
τούς καλλιτέρους τεχνίτας διά νά κτίσουν τήν Μονήν. Στέφανος ό Άϊλίσιος ύπήρξεν 
ό άρχιτέκτων αυτής. Τά θεμέλια τής Μονής έτέθησαν τό 542 καί ή οικοδομή 
διήρκεσε μέχρι τοϋ θανάτου τοϋ Αύτοκράτορος (565). Εις αυτήν περιελήφθη καί 
ό Πύργος τής 'Αγίας Ελένης καί ή ’Εκκλησία τής Βάτου, έφερε δέ έκ Πόντου καί 
έξ ’Αλεξάνδρειάς "Ελληνας φρουρούς ίνα προστατεύσωσι τήν Μονήν έκ τών βαρβα- 
ρικών έπιδρομών.

Κατά τά μέσα τοϋ ζ' αίώνος συμβαίνει εν υψίστης σημασίας γεγονός, ή έμφά- 
νισις μιας νέας θρησκείας εις τήν περιοχήν αυτήν, ήτις έμελλε νά φέρη μεγίστας με- 
ταβολάς εις τον κόσμον. Ή θρησκεία αυτή ήτο εκείνη, ήν ό ιδρυτής της Μωάμεθ 
έδημιούργησε καί ήτις ωνομάσθη έκ τοϋ ονόματος του Μωαμεθανισμός καί έκ τής 
άφοσιώσεως τών οπαδών της εις αυτήν ’Ισλαμισμός, καθ’ οτι ή λέξις Ίσλάμ σημαίνει 
άφοσίωσιν.

Ό Μωάμεθ κατ’ άρχάς ως οδηγός εμπορικών καραβανίων έλαβε τήν ευκαιρίαν 
κατά τά διάφορα αυτοϋ ταξίδια προς Συρίαν καί Παλαιστίνην νά έπισκεφθή καί τήν 
κοιλάδα τής Μυστικής Βάτου καί τό "Ορος τής Διαθήκης (Δεκαλόγου ) καί έδέχθη 
τάς περιποιήσεις τάς τών Μοναχών τοϋ Σινά, ών έγνώρισε καί τον βίον των καί 
τήν άρετήν των, ουδόλως δ’ άπίθανον νά συνήψε σχέσεις φιλικάς με μερικούς έξ



αυτών δι’ δ καί όταν έγινεν ’Αρχηγός της νέας θρησκείας ή ρώτησε φιλικώς 
αυτούς τί θέλουν παρ’ αύτοϋ. Εκείνοι, δι’ ούδέν υλικόν ενδιαφερόμενοι, άπήντησαν 
ότι θέλουν ασφαλιστήριου έγγραφον δι’ ού θά μένουν ανενόχλητοι παρα των οπαδών 
του κατά την έκτέλεσιν τών θρησκευτικών των καθηκόντων καί να μείνη άθικτον 
τό ενδιαίτημά των καί δ τρόπος τής συντηρήσεώς των ό λιτότατος. 'Η παράδοσις 
λέγει, ότι δ αρχηγός του νέου θρησκεύματος άπήντησεν ότι εύχαρίστως θά χορηγή- 
ση εις αύτούς ο,τι θέλουν, αρκεί να μεταβώσιν εις τό έν Μεδίνφ προσευκτήριόν του. 
Οί Μοναχοί έκτιμώντες τάς καλάς του διαθέσεις καί τό κύρος του συνεκρότησαν πρε
σβείαν καί μετέβησαν αμέσως εις Μεδίναν. Τό γεγονός τούτο πρέπει να εγινε κατα 
τό 625 καί έκεΐ ενώπιον όλων τών επισήμων τών μετέπειτα Χαλιφών, ήτοι διαδό
χων τού Προφήτου, έχορήγησε τό ζητηθέν ασφαλιστήριου έγγραφον τό όποιον μετά 
τον θάνατόν του άνεγνωρίσθη ύφ’ όλων τών Χαλιφών, οί όποιοι ως ειπομεν ήσαν 
παρόντες καί δεν ήδύναντο ν’ άρνηθώσι την γνησιότητα αύτοϋ, έφ’ όσον ειχον προσυ
πογράψει ώς μάρτυρες κατά την παροχήν του υπό τού ’Αρχηγού των. Χάρις εις τα 
δικαιώματα ταΰτα, τα δοθέντα τοΐς Σιναΐταις διά τού εγγράφου τούτου τού γνωστού 
υπό τό αραβικόν όνομα Άχτιναμέ ήτοι συμφωνία, αύτοί καί ή Μονή των διεσώθησαν, 
έν ώ εκατοντάδες άλλαι μονών κατεστράφησαν καί κατεδαφίσθησαν κατά τάς με- 
τέπειτα έποχάς.

Κατά την προς Βορράν έπέκτασίν της ή νέα θρησκεία διέδωσε τάς άρχάς της 
καί δ Μωαμεθανισμός συμπαρέσυρε προς τό Ίσλάμ όλους τούς νομαδικούς πρώτον 
λαούς, οί όποιοι έζων εις τε την ’Αραβίαν καί την Σιναϊτικήν Χερσόνησον. Τότε 
οί φρουροί τούς οποίους είχε στείλει δ ’Ιουστινιανός προς φύλαξιν τής Μονής έγιναν 
Μωαμεθανοί, έξηκολούθουν όμως να προστατεύουν την Μονήν ή όποια έν πολλοΐς 
παρείχε τά μέσα προς τό ζήν έκ τών προς αύτήν δωρεών τών ισχυρών τής γής.

’Αργότερου οί Σιναΐται, επειδή ή νέα θρησκεία τούς έσεβάσθη καί έπειδή οί 
ίδιοι είχον πνεύμα έλεύθερον, έκτισαν έντός τής Μονής καί απέναντι τού Ναού τέ
μενος διά τάς θρησκευτικάς άνάγκας τών Μουσουλμάνων προσκυνητών, οί όποιοι 
τήν έποχήν έκείνην διά να μεταβοΰν εις τάς ιερός των πόλεις τήν Μέκκαν καί 
τήν Μεδίναν, χάριν προσκυνήματος, διήρχοντο καί άπό τό ’Όρος τού Δεκαλόγου 
καί τής Χερσονήσου τού Σινα. Ή έποχή αύτή άπό τού 641 μέχρι τού 1517 είναι 
έποχή θλίψεων καί δοκιμασιών διά τούς Σιναίτας, ένεκα τών εμφυλίων πολέμων 
τών άράβων καί τών άγριων νομάδων τής έρήμου, οί όποιοι οχι μόνον έπετίθεντο 
κατά τών Μοναχών καί άφήρουν τά ένδύματά των καί τά ολίγα τρόφιμά των 
άλλα καί έλεηλάτουν τήν Μονήν καί εις τούς προβάλλοντας άντίστασιν έσκόρπι
ζαν τόν θάνατον καί τήν καταστροφήν. Εύτυχώς ή σύνεσις τών Σιναϊτών Πατέ
ρων, ή όποια ήτο ή ένδεδειγμένη κατά τάς περιστάσεις έκείνας, έπέτυχε να υπερπη- 
δήση τά έμπόδια καί νά νικήση τάς δυσκολίας πού έδημιούργησαν αί νέαι συνθήκαι 
τής έποχής έκείνης, ιδίως τάς πολιτικός, καί ή Μονή κατώρθωσε νά έξέλθη εις άνα- 
ψυχήν, άφ’ où διήλθε διά πυρός καί σιδήρου.

Τήν ιδίαν περίοδον ή Δύσις διά τών Παπών έπεμβαίνει εις τήν ’Ανατολήν καί 
αί σταυροφορίαι, αί όποΐαι έγένοντο διά τήν άπελευθέρωσιν τών άγιων Τόπων, δί
δουν εις τούς Πάπας δύναμιν καί πλούτον καί ουτω οί Πάπαι καθίστανται πανί-

ιη'



σχυροι, και οι Σιναίται τούς πλησιάζουν καί δημιουργούν το ίπποτικόν Τάγμα 
των λαϊκών Σιναίτών, το όποιον αναλαμβάνει νά προστατεύη τούς προσκυνητάς πού 
έρχονται εις την Μονήν καί έξασφαλίζη την συντήρησιν των Μοναχών καί διατή- 
ρησιν της Μονής. Τότε ΐδρύθη καί τό παράσημον της Μονής τής 'Αγίας Αικατερίνης.

Τό 1517 ή Αίγυπτος κατελήφθη ύπό τών Τούρκων καί ό Σουλτάνος Σελήμ 
ό Α'. οχι μόνον άνεγνώρισε τα δοθέντα ύπό τοϋ Μωάμεθ εις την Μονήν προνόμια, 
αλλ’ εχορήγησε καί άλλα δι’ ειδικού φιρμανίου. Έπί τής τουρκικής κυριαρχίας ή 
Μονή τοϋ Σινά αναπτύσσει μεγαλυτέραν δράσιν προς όφελος τών χριστιανών, χάρις 
εις τον Άχτιναμέ καί τά Σουλτανικά φιρμάνια, τά όποια οί διάφοροι κατά καιρούς 
Σουλτάνοι έδωσαν εις τήν Μονήν καί δι’ ών έσεβάσθησαν τά προνόμιά της καί 
ιδίως τήν πλήρη «άσυδοσίαν» αυτής εις κτήματα καί πράγματα. Έξ άλλου οί Πάπαι 
τής Ρώμης καί οί βασιλείς τής Δύσεως, ιδιαιτέρως τής Γαλλίας καί Ισπανίας ώς καί 
άλλοι ήγεμόνες τής Δύσεως, κάμνουν δωρεάς εις τήν Μονήν διά νά μή ύπολειφθοΰν 
τών Σουλτάνων καί ζητούν παντοιοτρόπως νά δείξουν τό προς τήν Μονήν ενδιαφέ
ρον των καί εν φ έχουν διακοπή αί σχέσεις με δλην τήν άλλην ’Ορθόδοξον ’Ανατολήν, 
οι Σιναίται χωρίς νά εγκαταλείπουν τίποτε εκ τών δογματικών αληθειών τής θρη
σκείας μας διατηρούν τάς σχέσεις με δλον τον Δυτικόν κόσμον. Εις δε τήν Κρήτην, 
οπού ή Μονή είχε Μετόχια καί δή εις τό Ηράκλειον, οί δόγαι τής Ένετίας προ
στατεύουν αυτά καί ενισχύουν τήν Σχολήν ήν οί Σιναΐται εΐχον ανοίξει, εις ήν πολλοί 
έκ τών μεγάλων εκκλησιαστικών άνδρών τού 17ου αίώνος ώς Κύριλλος ό Λούκαρις 
καί Μελέτιος ό Πηγάς έφοίτησαν, καθώς καί ό πολύς Δομίνικος Θεοτοκόπουλος (Έλ 
Γκρέκο), καί ούτως ή Μονή μετά τούς κινδύνους διέρχεται ημέρας ευτυχίας καί 
εθνικής δραστηριότητας.

Βραδύτερον πάλιν έρχονται άλλοι νά δείξουν τήν προς τήν Μονήν έκτίμησίν των. 
Είναι ό Μέγας Ναπολέων, δστις έκυρίευσε τήν Αίγυπτον (1797-1804) καί έχο- 
ρήγησεν εις τήν Μονήν ’Ασφαλιστήριαν έγγραφον εις τό όποιον μεταξύ άλλων έλε- 
γεν, δτι χαίρει διότι ή Μονή κατοικεΐται ύπό άνδρών σοφών καί πολιτισμένων 
έν μέσω φυλών απολίτιστων καί διατάσσει τον στρατηγόν του Μενόν νά ανακαί
νιση τό μέρος τοϋ καταστραφέντος έκ σεισμού τείχους τής Μονής.

Αί πολιτικαί εξελίξεις τοϋ δευτέρου ήμίσεος τοϋ 19ου αίώνος καί τοϋ πρώτου 
ήμίσεος τοϋ εικοστού έπέδρασαν μοιραίως έπί τής Μονής ιδίως έπί τής οικονομικής 
αυτής ζωής, διότι άπώλεσεν δλην τήν έκ δωρεών καί αγορών αυτής περιουσίαν εις 
Ρωσίαν καί Ρουμανίαν καί άργότερον καί δή κατά τάς ημέρας μας καί έν Τουρκίφ 
(Άδριανουπόλει, Σμύρνη καί εσχάτως έν Κωνσταντινουπόλει) καί σήμερον αναγκά
ζεται νά συντηρή τούς Μοναχούς καί νά παρέχη τήν άπό τής ίδρύσεώς της βοήθειαν 
εις τούς πέριξ αυτής οίκοΰντας πτωχούς βεδουίνους έκ τών έν Αίγύπτω εισοδημάτων 
καί έκ τών έν Έλλάδι, Κύπρω καί Λιβάνφ κτημάτων αυτής, έφ’ όσον αί Κυβερνή
σεις τών χωρών τούτων δίδουν άδειαν εξαγωγής χρημάτων. Σήμερον ή 'Ιερά Μονή 
τοϋ Σινά αγωνίζεται ν’ ανασυγκρότηση τήν οικονομικήν της κατάστασιν έπί νέων 
βάσεων μετατρέπουσα τήν αγροτικήν αυτής κτημοσύνην εις αστικήν, ϊνα δυνηθή καί 
άνταποκριθή προς τάς συγχρόνους κατευθύνσεις τής ζωής, καί με νέον πνεύμα 
άνάλογον προς τάς νέας συνθήκας τής ζωής συνέχιση τήν μακραίωνα ιστορίαν
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αύτής, δυνηθή δέ νά περιφρουρήση τούς άμυθήτους εις άξίαν πνευματικούς της 
θησαυρούς, ώς είναι ή παλαίφατος αύτης Βιβλιοθήκη καί ή περίλαμπρος καί 
σπουδαιότατη Πινακοθήκη, ή όποια μαζύ μέ την πρώτην αποτελεί τό καύχημα 
τής γεραράς Σιναϊτικής ’Αδελφότητος, έχει δέ την συμπαράστασιν εις τούς αγώνας 
της καί την ΐσχυράν βοήθειαν της Κυβερνήσεως.

Ή Μονή είναι αιγυπτιακού Δικαίου Νομικόν Πρόσωπον, έχει δέ από τού 1957 
ένταχθή εις τα ιδρύματα τα αιγυπτιακά, τά όποια τυγχάνουν τού παγκοσμίου ενδια
φέροντος καί προστασίας της ΟΤΝΕΣΚΟ. Καί τό 'Υπουργείου των ’Εξωτερικών 
τής Αΐγύπτου παρέχει εις τά έν τω έξωτερικω (Ελλάδος, Κύπρου, Λιβάνου, Τουρ
κίας) Μετόχια αυτής την ζητουμένην υπό τής Μονής προστασίαν διά τών έν ταΐς 
χώραις ταύταις πρεσβειών τής Αΐγύπτου. Τό προσωπικόν τής Μονής κατωχυρώθη 
άπό τής εποχής τής υπογραφής τής συνθήκης τού Μοντρέ (1937) καί ή Μονή δύναται 
επί τή βάσει τής συνθήκης αυτής νά άνανεώνη αυτό φέρουσα έξ Ελλάδος ή έκ Κύ
πρου ή καί έξ αυτής τής Αΐγύπτου λαμβάνουσα τά κατάλληλα διά τάς θρησκευτικές 
αυτής άνάγκας ώς καί τήν έσωτερικήν της υπηρεσίαν πρόσωπα. Ό Σεβασμιώτατος 
’Αρχιεπίσκοπος αναγνωρίζεται υπό τής Αιγυπτιακής Κυβερνήσεως δι’ ιδιαιτέρου 
Προεδρικού Διατάγματος καί λαμβάνει τήν υπηκοότητα τής Ηνωμένης ’Αραβικής 
Δημοκρατίας αμέσως μετά τήν άναγνώρισιν Αύτοΰ.

'Η Μονή άπό ’Εκκλησιαστικής θέσεως είναι αυτόνομος, αυτεξούσιος, αδέσποτος, 
άκαταπάτητος ώς αί νεαραί τού ’Ιουστινιανού καί τών Κομνηνών διαλαμβάνουσι. 
'Ο ’Αρχιεπίσκοπος τού ’Όρους Σινά είναι απλούς ήγούμενος τής Μονής διό καί τό 
έν τω ίερώ βήματι τού Καθολικού Σύνθρονον είναι κλειστόν δι’ αυτόν ώς καί διά 
πάντα ’Αρχιερέα. Ό ’Αρχιεπίσκοπος έκλέγεται ύπό τών Μοναχών καί διοικεί τήν 
Μονήν έπί τή βάσει ’Εσωτερικού Κανονισμού ψηφισθέντος ύπό τής Γεν. Συν- 
ελεύσεως πατέρων τής Σιναϊτικής ’Αδελφότητος κατά τό 1934. Οί κανονισμοί 
αυτοί ορίζουν τον τρόπον τού διορισμού τών μελών τής Τέρας Συνάξεως ώς καί 
τον άριθμόν τών μεθ’ ών ό ’Αρχιεπίσκοπος κυβερνά τήν Μονήν. Ή 'Ιερά Σύναξις 
είναι συχνάκις τριμελής, σπανίως τετραμελής ή πενταμελής, άποτελεΐται δέ έκ τού 
Δικαίου 8στις άναπληροΐ τον ’Αρχιεπίσκοπον κατά τήν άπουσίαν του έκ τής Μονής, 
ιδίως εις τά έκκλησιαστικά, τού Σκευοφύλακας καί τού Οικονόμου, τών άλλων 
μελών αν υπάρχουν έκτελούντων χρέη συμβούλων ή Γραμματέως, Ταμίου. Τήν 
Μονήν αντιπροσωπεύει έν Καΐρω τριμελής ’Αντιπροσωπεία, ή όποια άποτελεΐ τήν 
έκτελεστικήν τρόπον τινά έξουσίαν τής Μονής, έν ψ τήν νομοθετικήν έχει ή 'Ιερά 
τών Πατέρων Σύναξις μετά τού ’Αρχιεπισκόπου. Σήμερον έν Καΐρω διά τήν σπάνιν 
προσωπικού υπάρχει εις άντιπρόσωπος, 8στις έκτελεΐ χρέη Γραμματέως, Ταμίου 
καί Οικονόμου. Τήν 'Ιεράν Σύναξιν καθώς καί τήν έν Καΐρω ’Αντιπροσωπείαν διο
ρίζει ό’Αρχιεπίσκοπος, τούς δέ έν τοϊς Μετοχίοις Οικονόμους ό ’Αρχιεπίσκοπος μετά 
τής 'Ιεράς τών Πατέρων Συνάξεως. Ό ’Αρχιεπίσκοπος διορίζει καί τον έν Ραϊθώ 
Οικονομάν, οστις είναι ’Αρχιερατικός Επίτροπος διά τό ευάριθμον έκ Χριστιανών 
ποίμνιον αύτοΰ, οπερ άποτελεΐ καί τό ποίμνιον ολόκληρον τής ’Αρχιεπισκοπικής
του ’Επαρχίας. Ή φήμη τού ’Αρχιεπισκόπου σήμερον είναι «......... τού Σεβα-
σμιωτάτου καί Πανιερωτάτου ’Αρχιεπισκόπου τής Άγιωτάτης ’Αρχιεπισκοπής Σινά,



Φαράν καί Ραϊθώ του καί Ύπερτίμου, ημών δε Πατρός καί Ποιμενάρχου πολλά τά 
έτη».

Βιβλιοθήκη και Πινακοθήκη

Ή Μονή έχει καί διατηρεί περίφημον Βιβλιοθήκην διωργανωμένην κατά τον 
άρτιότερον τρόπον καί άποτελουμένην έκ 4000 χειρογράφων, εκ των οποίων 2250 
ελληνικά χειρόγραφα θεολογικοϋ ως επί τό πλεϊστον περιεχομένου, Παλαιά καί 
Καινή Διαθήκη, Ευαγγέλια, ’Απόστολοι, Εΐλιτάρια, ψαλτήρια, λειτουργικά βιβλία, 
κοντακάρια, συγγράμματα Πατέρων καί ’Εκκλησιαστικών συγγραφέων μέ θεολο- 
γικόν περιεχόμενον καί μή, γεγραμμένων εις χαρτώους περγαμηνάς καί βομβυκίνους 
κώδικας έσταχωμένους καί μή πλήρεις, άλλά καί άκεφάλους ώς καί κολοβούς, μεγα- 
λογραμμάτους καί μικρογραμμάτους με καλλιτεχνικήν καί έπισυσειρμένην γραφήν 
κατά στήλας ή κατά γραμμήν, χρυσόβουλλα καί μολυβδόβουλλα έγγραφα Αότοκρατο- 
ρικά καί Πατριαρχικά, ηγεμόνων καί αρχιερέων. Τά δέ άλλα είναι ’Αραβικά, Σλαβικά, 
Συριακά, ’Αρμένικά καί Αίθιοπικά. Ταΰτα φυλάσσονται υπό του Σκευοφύλακας, 
6στις διά τήν έλλειψιν προσωπικού έκτελεΐ καί χρέη βιβλιοθηκάριου. Κατάλογον 
τών ελληνικών χειρογράφων συνέταξεν ό Μπενέσεβιτς καί ό Κ’αρτ Χάουζεν. 
’Εσχάτως δέ εΐχεν επιχειρήσει νά συντάξη τοιοϋτον κατάλογον καί ό έκ τών ήμετέ- 
ρων αδελφών άρχ. ’Ανδρόνικος Βρυωνίδης, άλλ’ άφήκε τό έργον ανέκδοτον' αδυ
νατεί δέ ν’ άναλάβη τις τήν έκδοσιν διά τό δυσανάγνωστον τών χειρογράφων.

Τήν βιβλιοθήκην, εις ήν εόρίσκονται τά χειρόγραφα ταΰτα μαζύ μέ τά 7000 
περίπου αντίτυπα βιβλίων τών πρώτων χρόνων τής τυπογραφίας κυρίως, ή Μονή 
φυλάσσει εντός σιδηρών έρμαρίων καθώς καί τά φιρμάνια τών Τούρκων Σουλτάνων 
εις κτίριον τό όποιον άνήγειρε, μαζύ μέ ξενώνα διά εκατόν ξένους καί τό Άρχιεπι- 
σκοπεΐον δαπάναις αυτής, ό τότε ’Αρχιεπίσκοπος Σεβασμιώτατος Σιναίου μακαρι
στός Πορφύριος ό Γ', συμφώνως προς τάς συγχρόνους απαιτήσεις. Άββαντάριον 
(Έβανταίρ ) όλων τών χειρογράφων ελληνικών καί ξένων εις τήν ’Αραβικήν έκαμεν ό 
καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου του Κάιρου εις τήν έδραν τής Γλωσσολογίας κ. Μουράτ 
Κάμελ, τών δέ ελληνικών εντύπων εκδόσεων τών πρώτων χρόνων τής τυπογραφίας ό 
γράφων τάς γραμμάς ταύτας, δ στις διωργάνωσε καί τήν Πινακοθήκην τής Μονής.

Ή Πινακοθήκη περιέχει 150 έκλεκτάς εικόνας έκ μιας συλλογής 1500 περίπου. 
Αί 150 αυταί εικόνες είναι έγκαυστικαί, παλαιοβυζαντιναί, βυζαντιναί. Άλλ’ ή 
συλλογή περιέχει καί μεταβυζαντινάς καί τής Κρητικής σχολής, ή οποία ώς ανωτέ
ρω έγράψαμεν ήκμασεν έν Ήρακλείω έπί τής έποχής τής ’Ενετοκρατίας εις τό έκεΐ 
Μετόχιον τών Σιναϊτών καί απέδωσε καρπούς άγλαεΐς διά τών έξοχωτάτων έκπρο- 
σώπων αυτής ώς τοΰ Ίερεμίου, Κορνάρου κλπ. Περιγραφήν 300 εικόνων τής Συλ
λογής αυτής έκαμε πρώτος ό αείμνηστος Καθηγητής τής Χριστιανικής ’Αρχαιολο
γίας έν τή Θεολογική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών Γ. Σωτηρίου, δστις 
άνήλθεν εις Σινά τό 1938 μετά τής συζύγου του Μαρίας καί έξέδωκε τήν έργασίαν 
του αυτήν τό Γαλλικόν Ίνστιτοΰτον τών ’Αθηνών. Τό έργον έβραβεύθη υπό τής 
’Ακαδημίας τών Παρισίων άλλά καί ό καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου Πρίνσετον 
εις τήν έδραν τής αρχαιολογίας καί τέχνης κ. Κούρτ Βάϊτσμαν εργάζεται διά τήν 
έκδοσιν μιας πληρεστέρας έργασίας έφ’ όλων τών εικόνων τής Μονής. Είναι δέ άνυ-
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πολογίστου αξίας άφ’ οδ διά μίαν μωσαϊκήν μικράν εικόνα, τον άγιον Δημήτριον, 
την οποίαν πρώτος ό ρώσος Κοντακώφ έδημοσίευσεν, είπον οί ειδικοί ότι αξίζει 
άνω των 5000 λιρών ’Αγγλίας. ’Αλλά καί το καθολικόν με τα παρεκκλήσια του εί
ναι εν Μουσεΐον καί μία άλλη Πινακοθήκη, ήν συμπληρώνει τό εις αυτό θαυμάσιον 
καί ακέραιον Μωσαϊκόν του 6ου αίώνος «Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ TOT ΚΎΡΙΟΥ», 
εργον άριστων Βυζαντινών τεχνιτών, τό όποιον εσχάτως έκαθαρίσθη υπό του ’Αμε
ρικάνικου Βυζαντινού ’Ινστιτούτου τής Νέας 'Υορκης.

Ή Μονή έχει καί πλούτον άλλον εις ιερά άμφια ύψίστης καλλιτεχνικής αξίας, 
κανδήλας, θυμιατήρια, ευαγγέλια, σταυρούς ευλογίας, αγιασμού, στήθους, εγκόλπια, 
μίτρας, ράβδους άρχιερατικάς, δισκάρια, άγια ποτήρια καί λοιπά εκκλησιαστικά 
εΐδη. Ύπεράνω δε πάντων ό πλούτος τών λειψανοθηκών με τά τίμια καί ιερά λεί
ψανα τών αγίων.

Πάντα ταΰτα μέ την ιερότητα τού χώρου άποτελούν διά τούς Σιναΐτας 'Έλληνας 
Πατέρας καί Μοναχούς ένα κόσμον άνεκτίμητον καί μίαν παρακαταθήκην ίεράν, 
ήν παντί σθένει άγωνίζονται νά κρατήσουν καί νά διατηρήσουν άκέραιον καί άνέ- 
παφον μαζύ μέ δ,τι άλλο ή Σιναϊτική παράδοσις έκληροδότησεν εις αυτούς. Γνώσται 
δε τών συνθηκών ύφ’ άς ό κόσμος σήμερον διαβιοϊ καί ύπό τού πνεύματος τού 
Θεού καθοδηγούμενοι ώς οί Πατέρες των καί προκάτοχοί των, φροντίζουν διά 
την έπάνδρωσιν τής Μονής των επί νέων βάσεων χωρίς ν’ άποκλίνουν τής ορθοδό
ξου παραδόσεως, τουναντίον μάλιστα ζωοποιοΰντες παν παλαιόν αγνόν χριστιανικόν 
ιδεώδες, δι’ ής θά συνεχισθή ή περίλαμπρος Σιναϊτική 'Ιστορία.



ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΤ I. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΤ 
Καθηγητοϋ Πανεπιστημίου Άθηνών-Άκαδημαϊκοϋ

ΣΙΝΑΙΊΊΚΟΣ ΚΩΔΙΞ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
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ΣΙΝΑ Ι ΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

Ούτως ή επί το άπλούστερον S ή 01 χαρακτηρίζεται διά του πρώτου γράμματος 
του Εβραϊκού αλφαβήτου, λόγω έξαντλήσεως των γραμμάτων του Ελληνικού αλ
φαβήτου, εις των παλαιοτέρων διασωθέντων ελληνικών κωδίκων τής 'Αγίας Γραφής. 
'Ο χαρακτηρισμός δε ούτος οφείλεται εις τον έγκριτον κριτικόν τής Κ. Διαθήκης, 
καθηγητήν τής Θεολογικής Σχολής του έν Λιψία Πανεπιστημίου, τον Άμερικανο- 
γερμανόν Caspar René Gregory. Ό κώδιξ ούτος άνευρέθη εντός των 
ετών 1848-1859 υπό του καθηγητοϋ τής Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
τής Λιψίας Κωνσταντίνου Tischendorf εις τάς χεϊρας αμόρφωτου σιναΐτου 
μονάχου προορίζοντας καί τούτο, ώς καί άλλα παλαιά χεριόγραφα, διά προσάναμμα 
κοινής χρήσεως. Περιείχε δε ούτος, έκτος τής ελληνικής Καινής Διαθήκης καί την 
επιστολήν του Βαρνάβα, ώς καί τμήμα μέγιστον του Ποιμένας του Έρμα, γεγραμ- 
μένα εις τέσσαρας στήλας επί 146 Χ/2 φύλλων 0375x0343 εκλεκτής περγαμηνής, 
τή συμμετοχή διαφόρων άντιγραφέων καί μετ’ ενδείξεων ύπάρξεως καί διορθωτών, 
τών πρώτων φύλλων δημοσιευθέντων υπό του Tischendorf, τό 1846, υπό τον 
τίτλον Codex FridericoAugustanus έν Λιψία προς τιμήν του βασιλέως τής Σα- 
ξωνίας, ένισχύσαντος αυτόν εις τήν πραγματοποίησιν τών πρώτων σχετικών ταξι- 
8ίων του. Αυτός όμως 6 κώδιξ προσεφέρθη υπό τού Tischendorf εις τον Τσάρον 
τής Ρωσίας ’Αλέξανδρον Β' γενναίως άνταμείψαντα τούς Σιναΐτας μοναχούς, καί 
άπετέθη έν τή δημοσία Βιβλιοθήκη τής τότε ρωσικής πρωτευούσης Πετρουπόλεως, 
τό όνομα τής όποιας καί έλαβε (Petropolitanus). Έν έτει όμως 1933 ήγοράσθη 
ούτος υπό του Βρεττανικοΰ Μουσείου τής ’Αγγλίας άντί 1.000.000 λιρών, όπου 
καί εύρίσκεται έκτοτε. "Οσον αφόρα εις τήν έν αύτώ διατήρησιν τών βιβλίων τής 
Κ. Διαθήκης, γνώρισμα αυτού είναι ότι ή προς Εβραίους έπιστολή προτάσσεται 
τής Α' προς Τιμόθεον. Κατά δέ τήν άβέβαιον γνώμην τού Tischendorf ό έν λόγω 
κώδιξ δεν κατάγεται μόνον από τού β' ήμίσεος τού Δ' αίώνος καί έγράφη έν Αιγύ- 
πτω, τυγχάνει δέ νά είναι δήθεν εις τών 50 κωδίκων, τής συντάξεως τών οποίων επε- 
μελήθη, κατά παραγγελίαν τού αύτοκράτορος Κωνσταντίνου τού Μεγάλου ο πατήρ 
τής ’Εκκλησιαστικής 'Ιστορίας Ευσέβιος ό Καισαρείας, χάριν τών ναών τής προσφα- 
τως τότε κτισθείσης πρωτευούσης, τής Κωνσταντινουπόλεως (Ευσεβίου Βίος Κων
σταντίνου, δ' 36, Έλλ. Πατρ. Migne 20,906). Έξεδόθη δέ ό Κώδιξ ούτος τό 
πρώτον έν Πετρουπόλει τό 1862 ύπ’ αυτού τού Tischendorf, δαπάναις τής Ρωσι
κής Κυβερνήσεως εις 300 αντίτυπα, έπί πολυτελούς χάρτου, υπό τον τίτλον Co
dex Sinaiticus Petropolitanus, άπό δέ τού 1863 έπανειλημμένως εις εύωνοτέραν
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εκδοσιν ύπό τον τίτλον Novùm Τestamentum Sinaiticum, εν Λιψια. Εκτος δε 
της έκδόσεως ταύτης, άξια μνείας καί ή φωτοτυπική εκδοσις του K i r s Ο h f 
Lake, Codex Sinaiticus. The N. Testament, Oxford 1911. J. M. Milne 
and T. G. Skeat, Scribes and Correctors of the Cod. Sin., London 1938. 
Περί δέ τής άνακαλύψεως τοϋ κωδικός βλ. W. Η ο ζ e 11 εν τω Th. Lit. Zeit. 
74 (1949), σελ. 457-70 καί περί τοϋ Tischendorf βλ. D.Ludboig Schnel
ler, Tischendorfs Erinnerungen Lahr-Dinglingen (Baden 1957). Πρόχειρος 
βιβλιογραφία παρά C. R. Gregory, Griechische Handschriften des N. Te
staments. Leipzig 1908. W. H. P. Hatch, the Principal usual Mss of The 
N. Test. Chigago 1939. Fred. Kenyon, Handbook to the textual Cri
ticism of the N. Test. 19514 (τό αύτό γερμανιστί 1953). B α σ. Ίωαννίδου, 
Εισαγωγή εις τήν Κ. Διαθήκην, 1960, σελ. 533 κ. εξ.
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ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΒΙΚΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΙΝΑ

Μεταξύ των πολλών βυζαντινών φορητών εικόνων της περίφημου Μονής Σινα, 
πού έρριψαν φώς εις την τόσον ελλιπή ιστορίαν του κλάδου τούτου της βυζαντινής 
ζωγραφικής, ιδιαιτέραν σημασίαν έχει ή ύπο έξέτασιν είκών τής Θεοτόκου (είκ. 1 ) 
τόσον καθ’ έαυτήν, όσον καί διά την γένεσιν καί έξέλιξιν του τύπου τής Παναγίας 
του Πάθους.

Ή είκών (διαστ. 0,31x0,26) περιβάλλεται άπύ στενόν πλαίσιον, πλατύτερον 
εις τό κάτω μέρος, εις τό όποιον άναγινώσκεται έν μέρει ή εξής επιγραφή : ΣΑΡΚΑ 
ΘΝΗΤΗΝ XC ΕΝΔΕΔΗΜΒΝΟΣ ΠΟΤΜΟΝ ΔΕΔΕΙΚΩΣ ΤΑΤΤΑ ΒΛ. Μεταγραφή : 
Σάρκα θνητήν Χριστός ένδεδυμένος, πότμον δεδοικώς δείλια ταΰτα βλ(επων... ).

Τό επίγραμμα αποτελεί τούς δύο τελευταίους στίχους του γνωστού έκ τών 
μεταβυζαντινών εικόνων τής Παναγίας τού Πάθους τετραστίχου ιαμβικού επιγράμ
ματος, τού άναγραφομένου παραπλεύρως τού Χριστού καί κάτωθεν τού Αρχάγγε
λου Γαβριήλ : «Ό τό χαϊρε πριν τή Πανάγνω μηνύσας/τά σύμβολα νΰν τού Πάθους 
προδεικνύει...» κλπ.

'Η είκών διατηρείται καλώς, άλλα εις διάφορα μέρη, καθώς και εις τα πρόσωπα 
φέρει μικράς κηλίδας καί ρωγμάς, τά δε χρώματα έχουν αμαυρωθή.

Ή Θεοτόκος είκονίζεται δεξιοκρατοΰσα, εις τύπον Γλυκοφιλουσης" 
κρατεί τον Χριστόν με κλειστήν τήν δεξιάν χεΐρα καί μαζύ τό άκρον τού ιματιου του 
καί, κλίνουσα αριστερά, φιλεϊ τήν κεφαλήν τού παιδιού. Τό βαθύ πορφυροΰν μαφοριον 
με μαλακάς τάς πτυχάς ελάχιστα τονιζομένας, ανοικτόν τριγωνικώς εις το στήθος, 
αφήνει νά φαίνεται τό εσωτερικόν ένδυμα, χρυσοπάρυφον γύρω απο τον λαιμόν. Ο 
Χριστός φέρει τό σύνηθες επίσημον ένδυμα. Έλαφρόν χιτώνα λευκοπρασινον, ζώνην 
βαθύχρωμον μέ χρυσοκονδυλιάν, όμοιον σημεΐον εις τον βραχίονα καί ελαφρώς 
ερυθρωπόν μέ λεπτήν χρυσοκονδυλιάν ίμάτιον. Κάθηται μέ τον κορμόν όρθιον, τους 
πόδας προτεταμένους εις παράλληλον θέσιν καί στρέφει τήν κεφαλήν ελαφρώς προς 
τά αριστερά. Διά τών δύο χειρών κρατεί τήν ύψωμένην χεΐρα τής Θεοτόκου: διά τής 
άριστεράς σφίγγει τον άντίχειρα αυτής, τήν δέ δεξιάν στηρίζει ανάμεσα τού άντίχει- 
ρος καί τού δείκτου. 'Υψηλά καί εκατέρωθεν τής κεφαλής τής Θεοτόκου, δύο ιπτά
μενοι ’Αρχάγγελοι, εις προοπτικήν σμίκρυνσιν, κρατούν μέ χεΐρας σκεπασμένας τά 
σύμβολα τού Πάθους: δεξιά 6 Γαβριήλ τον σταυρόν μέ τόν άκάνθινον στέφανον καί 
αριστερά 6 Μιχαήλ τήν λόγχην, τόν κάλαμον μέ τόν σπόγγον, καί τό δοχεΐον μέ τό όξος.

'Η σιναϊτική είκών συνενώνει ουτω ένα τών παλαιοτέρων καί πλουσιωτέρων
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εις παραλλαγας τύπων της Ελεουσης ή Γλυκοφιλούσης 1, μέ στοιχεία του τύπου 
της Παναγίας του Πάθους, αποτελούσα τον έλλείποντα κρίκον μεταξύ των δύο, καί 
καθιστώσα έμφανέστερον καί παραστατικώτερον τον μεσσιανικόν συμβολισμόν, 
τόν όποιον ένέχει ό άπλοϋς τύπος της Γλυκοφιλούσης. Τ6 φίλημα τοϋ βρέφους δέν 
εϊναι απλώς έκδήλωσις μητρικής τρυφερότητας. Ή Γλυκοφιλοϋσα, όπως καί κάθε 
εικων τής βρεφοκρατουσης Θεοτόκου, συμβολίζει το μυστήριον τής ένανθρωπήσεως, 
το οποίον είναι συνδεδεμένον με το μυστήριον τής διά τής θυσίας τού Χριστού λυ- 
τρώσεως, δηλουμένης ουτω τής ύψίστης σημασίας τής Θεοτόκου εις την οικονομίαν 
τής σωτηρίας.

Εις μιαν των ωραιότερων, κομνηνείου εποχής εικόνων τής Μονής τού Σινα, άνή- 
κουσαν είς τόν κύκλον τής τέχνης τής πρωτευούσης, ή ένθρονος Γλυκοφιλοϋσα πλαι- 
σιοΰται από Προφητας τής Π. καί Κ. Διαθήκης, οί όποιοι διά τής μιας χειρός δει
κνύουν την Θεοτοκον και δια τής άλλης κρατούν είλητάρια, άναγράφοντα προφητείας, 
σχετικας με το μυστήριον τής ενσαρκώσεως καί τής, διά τής θυσίας τού Χριστού, 
λυτρώσεως2.

' το φΛημα τού βρέφους ενυπάρχει τό νόημα τού προαισθήματος τού μέλλοντος 
Πάθους, τό όποιον προανήγγειλεν ό Συμεών: «Καί σοϋ δέ αυτής τήν ψυχήν διελεύσε- 
ται ρομφαία» (Λουκ. 2, 35). Διά τούτο κατ’ εξοχήν είς τάς εικόνας τού τύπου τής 
Γλυκοφιλούσης, ή Θεοτόκος άσπαζομένη τό βρέφος, παριστάνεται πλήρης θλίψεως, 
κατεχομένη άπό τό προαίσθημα τοϋ Πάθους. Είς τόν τύπον της Παναγίας τοϋ Πάθους 
ή ιδέα αϋτη λαμβάνει συγκεκριμένην μορφήν, μέ τούς 'Αρχαγγέλους, κρατοϋντας 
ι<χ όργανα Γοΰ Πάθους, και τον Χρίστον δεικνύοντα φόβον, μαρτυρούμενον καί άπό 
τήν επιγραφήν.

Οι Αρχάγγελοι εμφανίζονται τό πρώτον, έκ τών μέχρι τοΰδε γνωστών μνημείων, 
είς την τοιχογραφίαν τής Παναγίας Άρακιώτισσας, τού ομωνύμου ναού είς Λαγού- 
δερά Κυπρου, τοϋ 1192*. Όρθια ή Θεοτόκος κρατεί έξηπλωμένον προ τοϋ στήθους 
με τας δύο χεΐρας τόν Χριστόν καί εκατέρωθεν δύο μικροί ολόσωμοι άγγελοι, σε- 
βιζοντες δεικνύουν τα όργανα τού Πάθους.

( ® Χρίστος έξηπλωμενος είς τάς δύο χεΐρας τής Θεοτόκου ενέχει βαθεΐαν θεολο- 
γικήν έννοιαν, συσχετιζόμενος πρός τόν Άναπεσόντα — τόν Χριστόν 'Εμμανουήλ 
κοιμώμενον — η εικονογραφία τού όποιου είναι εμπνευσμένη άπό τήν εκκλησιαστι
κήν ποίησιν : «Άναπεσών κεκοίμησαι ως λέων τίς έγερεΐ σε Βασιλεύ - 'Αλλ' άνά- 
στηθι αύτεξουσίως...» (ίδιόμελον τού Μ. Σαββάτου)4.

1. Περί τοϋ τύπου της Γλυκοφιλούσης ή Έλεούσης βλ. Igor Grabar, Sur les 
origines et 1' évolution du type iconographique de la Vierge Eléousa, M&mgw CW&,

ie , τ. ΓΙ, Paris 1930, σ. 29 κ.ε. V. L a s a r e f f, Studies in the iconographie of the 
Orpn, Τλε jr, XX, 193g, 12 %.&. D. P allas, Die Passion und Bestattung
Christ) m Byzanz, Miscellanea Byzantina Monacensia 2, München 1965, σ. 167 κέ

2. Γ. καί Μ. Σωτηρίου, Εικόνες τής Μονής Σινα, Άθήναι 1956, τ. Α', εΐκ. 54-56,

^ "-f
4. Δια το θέμα του Άναπεσόντος, βλ. κυρίως A. Grabar, La peinture religieuse en 
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To θεολογικον νόημα του Άναπεσόντος ενυπάρχει, εις την βρεφοκρατοΰσαν 
Θεοτόκον, όταν αυτή κράτη διά των δύο χειρών κοιμώμενον το παιδίον καί χωρίς 
την παρουσίαν των αγγέλων με τά σύμβολα του Πάθους. Το αρχαιότερου παράδειγμα 
της παραλλαγής αύτης έχομεν εις την τοιχογραφίαν, άνωθεν της θύρας τοϋ νεκρικού 
ναού της Μονής Πετριτσοΰ (Μπάτσκοβο Βουλγαρίας) τέχνης της Κωνσταντινουπό
λεως, των μέσων τού 12ου αίώνος * 1. ’Αλλαχού υπάρχουν άγγελοι απλώς σεβίζοντες, 
όπως εις την λίαν παραστατικήν τοιχογραφίαν, άνωθεν τής θύρας τού ναού τής Κοι
μήσεως εις Moraöa Σερβίας των μέσων τού 13ου αίώνος 2. Σπανιώτερα ό τύπος 
ουτος τής Θεοτόκου μέ το κοιμώμενον βρέφος άπαντά καί εις φορητός εικόνας, 
όπως εις δύο εικόνας τής Μονής Σινά τοϋ 13ου αί.3 καί εις άλλην τής Συλλογής τού 
Ελληνικού ’Ινστιτούτου τής Βενετίας τοϋ 14ου αίώνος 4.

'Η Παναγία τού Πάθους δεν απορρέει είκονογραφικώς από τον κύκλον αυτόν. 
'Η νέα σιναϊτική είκών μαρτυρεί σαφώς, ότι αΰτη έχει την καταγωγήν άπό τήν Γλυ- 
κοφιλοΰσαν 5, εις τήν οποίαν άπηχεΐ ή ιδέα τής προφητείας τοϋ Συμεών καί επομέ
νως συνδέεται μέ τήν Ύπαπαντήν 6. "Ο,τι διαφοροποιεί είκονογραφικώς τά δύο συνα
φούς συμβολικού περιεχομένου θέματα, είναι ότι εις μεν τον Άναπεσόντα είκονίζεται 
ό ύπνος τού παιδιού, εις δέ τήν Παναγίαν τού Πάθους ό φόβος. ’Άλλωστε ό φόβος 
τού Χριστού δηλώνεται καί εις αυτό τό θέμα τής 'Υπαπαντής. Εις μίαν αρκετά μεγά- 
λην σειράν βυζαντινών μνημείων τής 'Υπαπαντής, μέ αρχαιότερου παράδειγμα τήν

Bulgarie, Paris 1928, σ. 257-261, καί D. Pallas, έ. ά., σ. 181-196. Διά τήν σχέσιν μέ 
τήν άνάστασιν βλ. αυτόθι σ. 197, σημ. 567. Ή συνάρτησις τοϋ Πάθους με τήν Άνάστασιν δη
λώνεται εις τήν εικονογραφίαν τοϋ 14ου αί. μέ τήν παρουσίαν των ’Αγγέλων, κρατούντων τά 
όργανα τοϋ Πάθους εις τό θέμα τής εις "Αδου Καθόδου, πρβλ. Μαρ. Σωτηρίου, Ή Μακε
δονική σχολή καί ή λεγομένη σχολή Μιλούτιν, Δελτίον Χριστ. Άρχ. 'Εταιρ., περ. Δ', τ. Ε', 
’Αθήναι 1969, σ. 7.

1. A. Β α σ ί λ ι ε φ, Ό ναός τοϋ Μπάτσκοβο, Σόφια 1965, είκ. 38 (βουλγ. ).
2. V. P e t k ο ν i d, La peinture serbe du moyen âge, I, Belgrad 1930, είκ. 5. Mil 1 e t- 

Frolow, La peinture du moyen âge en Yougoslavie, I, Paris, 1954, πίν. 85, 3.
3. Γ. καί Μ. Σωτηρίου, Εικόνες Σινά, έ.ά., είκ. 199, 227.
4. Μ. Chatzidakis, Icônes de Saint Georges des Grecs et de la collection de P 

Institut, Venise 1962, πίν. 2, σ. 9, ένθα καί παραδείγματα έκ τής δυτικής τέχνης.
5. Τήν είκονογραφικήν σχέσιν τής Παναγίας τού Πάθους μέ τήν Γλυκοφιλοΰσαν έχει προ 

πολλοϋ παρατηρήσει ό Λιχατσέφ (N. P. Lichatsceff, Ή ιστορική σημασία τής ίταλο- 
έλληνικής εικονογραφίας. Ή είκών τής Θεοτόκου εις τά έργα των ίταλο-έλλήνων ζωγράφων καί 
ή έπίδρασις αυτών εις τινας συνθέσεις ρωσικών εικόνων, Πετρούπολις 1911 (ρωσ.). Τόν τύπον 
τής Γλυκοφιλούσης, ώς καταγωγήν τής Παναγίας τοϋ Πάθους καί άνάμιξιν τών δύο τύπων 
αναφέρει ό Wulff (Ο. W u 1 f f - Μ. Alpatov, Denkmaeler der Ikonenmalerei, Dresden 
1925, σ. 230).

6. Τήν Παναγίαν τοϋ Πάθους συνέδεσαν μέ τόν Άναπεσόντα ό G r a b a r, έ.ά., σ. 259 κ.έ., 
ό Ξυγγόπουλος (A. Ξυγγοπούλου, Μουσεΐον Μπενάκη. Κατάλογος τών εικόνων, ’Αθήναι 
1936, σ. 71-72) καί ό Χατζηδάκης (Catzidakis, Icônes de S. Georges, έ.ά., σ. 9). Μέ 
τήν Ύπαπαντήν ό Σωτηρίου (Γ. Σωτηρίου, Θεοτόκος ή Άρακιώτισσα, έ.ά., σ. 89) καί ό 
Radojdid, (Sv. Radojdid, Die serbische Ikonenmalerei vom 12. Jahrh. bis zum 
Jahre 1459, Jahrbuch der Öster. Byzant. Gesellschaft 1956, σ. 76). Ό Πάλλας επί τή βάσει τών 
έκκλησιαστικών πηγών, συνενώνει τά δύο θέματα, ώς έχοντα κοινόν τόν θεολογικον συμβολισμόν 
(D. Pallas, έ. ά., σ. 174-175).
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μικρογραφίαν του Μηνολογίου Βασιλείου Β', ό Χριστός, εις την αγκάλην της μητρός, 
δεικνύει έμφανέστερον καί ποικιλοτρόπως τον φόβον 1. Ή γνώμη ότι αί δηλωτικαί 
φόβου στάσεις του Χρίστου εις την 'ΐπα'παντήν είναι απλώς χαρακτήρας νατουραλι- 
στικοϋ 2 δεν δύναται να γίνη δεκτή, λαμβανομένου ύπ’ δψιν, ότι εις την βυζαντινήν 
εικονογραφίαν θεολογικαί ίδέαι σχετικαί με τα κείμενα, ή ακόμη καί με λέξεις 
του ίεροϋ κειμένου, ύποδηλοϋνται καί εις τάς παραμικροτέρας λεπτομέρειας ή στά
σεις καί κινήσεις των προσώπων. Είναι δθεν προφανές δτι ό φόβος του Χρίστου εις 
την Ύπαπαντήν σχετίζεται με την αναγγελίαν τής προφητείας του Συμεών περί 
του μελλοντικού Πάθους.

Εις την μνημειακήν τέχνην τής παλαιολογείου έποχής, τό θέμα τής Παναγίας τοϋ 
Πάθους λαμβάνει δραματικήν μορφήν. Εις τήν τοιχογραφίαν τοϋ ναοΰ τοϋ Αγίου 
Στεφάνου πλησίον τοϋ Conöe τής Σερβίας (προ τοϋ 1366) ή Θεοτόκος όρθια άντι- 
κρύζει με δέος τον απέναντι ’Αρχάγγελον, δεικνύοντα τον σταυρόν, καί ό Χριστός 
στρέφων τήν κεφαλήν προς αυτόν απλώνει τάς δύο χεΐρας καί προσκολλάται έντρο
μος εις τήν αγκάλην τής μητρός 3. ’Ανάλογος είναι καί ή τοιχογραφία εις τήν πράσο- 
ψιν τοϋ νάρθηκας τοϋ ναοΰ τής Κουμπελίδικης Καστοριάς (1495), όπου προσέτι 
υπάρχει πλήρες τό επίγραμμα τής σιναϊτικής είκόνος4.

Ή είκών τοϋ Σινά, μνημειώδης εις τήν δλην συγκρότησιν, διαπνέεται άπό υψη
λόν ύφος καί μυστικήν ατμόσφαιραν. Εις τον καθιερωμένον τύπον τής Γλυκοφιλού- 
σης διοχετεύεται τό τραγικόν νόημα, με ζώσαν ένάργειαν, άλλα καί ύπερκόσμιον 
γαλήνην. Συγκρατημένη άγωνία συνέχει τάς φυσιογνωμίας τής Θεοτόκου καί τοϋ 
Χρίστου. Τό βλέμμα τής Θεοτόκου προσηλώνεται βαθύ εις ένα όραμα, εις δέ τό στόμα 
διαφαίνεται θλΐψις. Ό Χριστός γυρίζει ελαφρώς τήν κεφαλήν, ωσάν να άκροάται 
με άκραν συγκέντρωσιν καί σοβαρότητα τό μήνυμα, πού φέρουν άπό τό μακρυνόν 
βάθος οί ιπτάμενοι άγγελοι. Εις τον τρόπον με τον όποιον κρατεί τήν χεΐρα τής μη
τρός, έντασις καί ηρεμία ενώνονται μυστικώς εις άδιόρατον έκφρασιν φόβου. Ή ψυχι
κή αυτή έμβάθυνσις άφ’ ενός καί άφ’ ετέρου τό συγκρατημένον πάθος, ένέχοντα κάτι 
τό κλασσικόν, τοποθετούν τήν σιναϊτικήν εικόνα εις εποχήν προγενεστέραν τής πα-

1. Διά τάς διαφόρους στάσεις, δηλωτικάς φόβου του βρέφους καί άπαρίθμησιν των μνη
μείων, βλ. Π. Β ο κ ο τ ο π ο ύ λ ο υ, Αΐ τοιχογραφίαι τοϋ Άγ. ’Αντωνίου ’Ανάφης, Δελτίον 
Χριστ. Άρχ. 'Εταιρ., περ. Δ', τ. Β', 1962, σ. 187.

2. Α. Ξυγγοπούλου, ’Υπαπαντή, Έπεχ. Έτ. Βυζ. Σπ., τ. ΣΤ', 1929, σ. 328. Do
rothy Shorr, The iconographie development of the Presentation in the Temple, Art 
BuZbÜn, 28, 1946, σ. 25.

3. Y. Petkovid, La peinture serbe du moyen âge, I, Belgrad 1930, πίν. 148β. 
L. M i r k o v i d, Die italobyzantinische Ikonenmalerfamilie Rico, Actes du IVe Congr. 
Intern. Et. Byz. = Bull, de l’Insx. Archeol. Bulgare, Sofia' 1936, τ. X, σ. 132, είκ. 65.

4. A. Ό ρ λ ά v δ ο υ, Βυζαντινά μνημεία Καστοριάς, Άρχείον Βυζ. Μν. 'Ελ., τ. Δ', 1938, 
σ. 135, είκ. 94. Σ. ΙΙελεκανίδου, Καστοριά, Θεσσαλονίκη 1953, πίν. 117,β. Ή εικονο
γραφία αυτή των τοιχογραφιών έπιζή εις μίαν σπάνιάν εικόνα της Παναγίας τοΰ Πάθους τοϋ 
16ου αίώνος, προσηρμοσμένην εις τήν τυπολογίαν των μεταβυζαντινών φορητών εικόνων, τής 
Συλλογής Βασιλίσσης Φρειδερίκης. Βλ. Ή βυζαντινή τέχνη, τέχνη Ευρωπαϊκή. Κατάλογος 9ης 
Έκθέσεως Συμβουλίου Ευρώπης, Άθήναι 1964, είκ. 220.



λαιολογείου, οπού δδηγοΰν καί μερικαί είκονογραφικαί λεπτομέρεια!,, καθώς καί 
ή τεχνοτροπία.

Είς τήν παράστασήν τοϋ Χρίστου, ή όρθια στάσις τοϋ κορμού συναντάται είς 
την μεσοβυζαντινήν τέχνην, όπως είς το ψηφιδωτόν της Όδηγητρίας τοϋ Οσιου 
Λουκά Χ, καί είς τήν όμοιου τύπου ψηφιδωτήν εικόνα της Μονής Σινά τοϋ 12ου αί.1 2 
είς τάς όποιας όμως ό κορμός τοϋ Χριστοΰ είναι άκαμπτος καί δυσανάλογος προς 
τούς πόδας, τό δέ κάθισμα συμβατικόν. Είς τα αυτά μνημεία παρατηρεΐται επίσης 
τό άνελεύθερον, κλειστόν σχήμα τής δεξιάς χειρός τής Θεοτόκου, διά τής όποιας 
κρατεί τον Χριστόν μαζύ μέ τό άκρον τοϋ ίματίου του. Τό σχήμα τοϋ χιτώνος εις την 
άπλουμένην δεξιάν χεϊρα τοϋ Χρίστου παρατηρεΐται επίσης όμοιον είς μικρογραφίας 
Ευαγγελιστών τοϋ 13ου αίώνος 3, άντιθέτως δε τό σημεΐον είς τον βραχίονα άτονεΐ 
από τής παλαιολογείου εποχής καί εξής. Τό μάλλον έπίμηκες σχήμα τής κεφαλής 
τοϋ Χριστοΰ, αντί τοϋ συνήθως στρογγυλού, τά λεπτά, κανονικά χαρακτηριστικά 
καί ή σοβαρότης τής φυσιογνωμίας μειώνουν τήν έντύπωσιν τής παιδικότητας, την 
όποιαν επιζητεί ή παλαιολόγειος τέχνη 4.

"Οσον αφορά είς τήν τεχνοτροπίαν, τήν σιναϊτικήν εικόνα διακρίνουν κλασσικοί 
χαρακτήρες : άρμονικαί σχέσεις είς τό όλον συνθετικόν σχήμα, είς δέ τά έπι μέρους 
πρόσωπα αΐσθησις τρίτης διαστάσεως, ορθών αναλογιών καί πλαστικότητας. Τό πλα
τύ σώμα τής Θεοτόκου καταλαμβάνει ολόκληρον, διαγωνίως, ή παράστασις τοϋ 
Χριστοΰ, καθώς ούτος καθήμενος άνέτως είς τον βραχίονα τής μητρός απλώνει 
παραλλήλους τούς πόδας μέχρι τοϋ δεξιοΰ άκρου τής είκόνος. Οί βραχίονες τών δύο 
προσώπων ακολουθούν τήν αυτήν κατεύθυνσιν, μέ κέντρον τον δεσμόν τών χειρών 
μητρός καί παιδιού, όπου συγκεντρώνεται τό νόημα τοϋ θέματος.

Τό σώμα τής Θεοτόκου διαγράφεται μέ μνημειώδη ευρύτητα καί αΐσθησιν όγκου 
κάτω από τήν μεγάλην, απλήν καμπύλην τοϋ ώμου. ’Επίσης εκδηλος είναι ή σωματι- 
κότης τοϋ παιδιού, μέσα από τά ελαφρά, φωτεινά, πτυχούμενα ενδύματα. Αί χεΐρες 
τής Θεοτόκου ζωγραφίζονται πλαστικαί καί εύσαρκοι, οί δέ μικροί πόδες τοϋ Χρι
στού μέ ακρίβειαν καί αΐσθησιν φυσικότητας.

Χαρακτηριστικόν είναι τό κάλλος καί ή ευγένεια τοϋ προσώπου τής Θεοτόκου, 
κλασσικόν είς τύπον καί έκτέλεσιν. Άρτια σχεδίασις έν συνδυασμώ μέ ζωγραφικόν 
τρόπον διαγράφει μέ λεπτότητα τήν φυσικήν φόρμαν τών αρμονικών, ελληνικών 
χαρακτηριστικών καί εξαιρεί τήν απτικήν άναγλυφικότητά των. Άκρως επιμε
λές πλάσιμον αποδίδει τήν σφαιρικότητα τοϋ καθαρώς ωοειδοΰς - στρογγυλού 
προσώπου. Τήν ποιότητα τής τέχνης άναδεικνύει ό διά λεπτών γραμμών φωτι-

1. Ε. Diez - Ο. Demus, Byzantine Mosaics in Greece, Cambridge Mass. 1931, 
είκ. 21.

2. Γ. καί Μ. Σωτηρίου, Εικόνες Σινά, ϊ.ά., είκ. 71.
3. Πρβλ. Ευαγγελιστήν. Μάρκον είς κώδ. 118 τής Βιβλ. ’Αθηνών καί Εύαγγ. Λουκαν είς 

κώδ. 753 Σκήτης Άγ. Άνδρέου της Βιβλ. Princeton. (K. Weitzmann, Constantino- 
politan Book Illumination in the period of the Latin Conquest, Gazette de Beaux Arts, 

6th. ser., 25, 1944, σ. 103 κ.έ., είκ. 3 καί 4).
4. Σ. Πελεκάν ίδου, Ή φορητή είκών τής Όδηγητρίας τής Μονής Χελανδαρίου, 

Άρχ. Έφημ. 1953-1954 (είς μνήμην Γεωργίου Οικονόμου), Άθήναι 1958, σ. 81.
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σμός χ, του οποίου ή πάλλουσα λάμψις διαχέεται εις τά διάφορα μέρη του προσώπου · 
μέ σπανίαν ευαισθησίαν. Μέ όμοίαν αΐσθησιν πλαστικότητας, άλλα ζωγραφικώτερον 
αποδίδεται καί το πρόσωπον του Χρίστου.

Οί χαρακτήρες αυτοί, ήτοι τό κλασσικόν πλαστικόν στύλ, ή καθαρότης τοϋ ανα
γλύφου καί τό εσωτερικόν βάθος τής έκφράσεως συνδέουν την σιναϊτικήν εικόνα 
με την τέχνην τής Κωνσταντινουπόλεως τοϋ 13ου αίώνος.

Ό κρίσιμος διά την έξέλιξιν τής τέχνης 13ος αιών, εις τόν όποιον βυθίζονται αί 
ρίζαι καί προετοιμάζεται ή παλαιολόγειος άναγέννησις, συγκεχυμένος καί διεσπα- 
σμένος άπό τά διάφορα ρεύματα των επαρχιακών κέντρων, τά όποια ανεπτυχθησαν 
κατά την φραγκοκρατίαν καί εν μέρει επηρέασαν καί την Κωνσταντινούπολή 1 2, 
αρχίζει ήδη νά διαφωτίζεται καί να διαφαίνεται, τουλάχιστον διά τόν υψηλής ποιό
τητας ελληνιστικής παραδόσεως τέχνης κλάδον τής πρωτευούσης, μία συστηματική 
εντός τούτου έξέλιξις.

’Από τάς άρχάς τοϋ 13ου αίώνος παρατηρεΐται εις τάς φορητάς εικόνας άναζω- 
πύρησις των ελληνικών στοιχείων καί στροφή άπό τόν κομνήνειον γραμμικόν ιδεαλι
σμόν προς μίαν πραγματικωτέραν ζωγραφικήν άντίληψιν τών μορφών καί μίαν νέαν, 
θερμοτέραν συναισθηματικήν εκφρασιν. Ώς παραδείγματα τής έξελίξεως αυτής τών 
άρχών τοϋ 13ου αίώνος άναφέρομεν τήν σειράν τών λαμπρών εικόνων τοϋ επιστυλίου 
τοϋ εικονοστασίου τής Μονής Βατοπεδίου 3, τήν κατά τό πλεΐστον έφθαρμένην 
εικόνα τής Θεοτόκου Παρακλήσεως τοϋ Σινά4, καί τήν εικόνα τής Μεταλήψεως 
τών ’Αποστόλων τοϋ Μουσείου τής ’Αχρίδας 5.

'Η κίνησις αυτή προς τόν κλασσικισμόν λαμβάνει προϊόντος τοϋ 13ου αίώνος 
μεγαλυτέραν προώθησιν. Τά χαρακτηριστικά τοϋ προσώπου σχεδιάζονται λεπτομε
ρέστερα, μέ μεγαλυτέραν ευρύτητα, καί άποδίδονται πλαστικώτερα, λαμβάνοντα 
άτομικόν χαρακτήρα. Τό πλάσιμον γίνεται στερεώτερον και η ψυχολογική εκφρασις 
τής φυσιογνωμίας πλέον εσωτερική καί συγκεκριμένη.

Τήν έξέλιξιν αυτήν τής τέχνης άντιπροσωπεύουν : μία σειρά εικόνων τής Θεοτό
κου καί τοϋ Χριστού τών μέσων περίπου τοϋ 13ου αίώνος τοϋ ’Εθνικού Μουσείου 
τής ’Αχρίδας 6, οί ’Άγγελοι εις τό πλαίσιον τής ξυλογλύπτου εικόνας τοϋ Άγιου 
Γεωργίου τοϋ Βυζαντινού Μουσείου ’Αθηνών7 καί εις τήν εικόνα τής Θεοτόκου τής

1. Διά τήν γραμμικήν φωτοσκίασιν, βλ. Μ α ρ. Σωτηρίου, Παλαιολόγειος είκών του 
’Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Δελτίον Χριστ. Άρχ. Έτ., τ. Α' 1959, σ. 84-85.

2. Πρβλ. σχετικώς, Alisa Bank, Les monuments de la peinture byzantine du XHIe 
siècle dans les collections de Γ URSS, V art byzantin du XHIe siècle. Symposium de Sopocani, 
1965, Beograd 1967, σ. 92-94.

3. Μ. Χατζηδάκη, Εικόνες επιστυλίου άπό τό "Αγ. ’Όρος, Δελτίον Χριστ. Άρχ. Έτ., 
περ. Δ', τ. Δ', 1964-1965 (τιμητικός Γεωργίου Σωτηρίου), σ. 377 κ.έ., πίν. 80-85.

4. Γ. καί Μ. Σωτηρίου, ε. ά., 160, είκ. 173.
5. Ρ. Miljkovid - Pepek, Contribution aux recherches sur l’évolution de la 

peinture en Macedoine aux XHIe siècle, Vart byzantin du XHIe s., σ. 199, είκ. 16, 17.
6. Βλ. V. Djurid, Icônes de Yougoslavie, Belgrad, 1961, πίν. Il-VI, σ. 83-86.
7. M. Chatzidakis, Museo Bizantino de Atenas (El mundo de los Museos), N.Y. 

1967, π. έγχρ. 46.
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Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου 1, τέσσαρες εικόνες της Μονής Σινά 2, καί ή Σταύ- 
ρωσις εις άμφιπρόσωπον εικόνα τοϋ Βυζαντινού Μουσείου3 καί εις εικόνα τοϋ Μου
σείου Κύπρου 4.

Παράλληλος μία όμάς μικρογραφιών τοϋ πρώτου ήμίσεος τοϋ 13ου αίώνος, τάς 
οποίας έξήτασεν ό Weitzmann, όπως κατ’ εξοχήν των Ευαγγελίων ’Αθηνών 118 
καί Σκήτης Άγ. Άνδρέου 753 τοϋ Princeton 5, αί μικρογραφίαι τοϋ κώδ. τών Προ
φητών Gr. 1153 τοϋ Βατικανοΰ 6, αί όποιαι συνδέονται μέ φορητάς εικόνας καί αί 
άρχικαί μικρογραφίαι τοϋ κώδ. Phillips 3887 7 παρουσιάζουν υψηλόν επίπεδον 
ελληνικής άντιλήψεως τέχνης. Κυρίως όμως αί νέαι τάσεις πρός τό κλασσικόν 
πλαστικόν στύλ, τό ήρεμον μεγαλεϊον καί τό εσωτερικόν βάθος τής έκφράσεως ανα
πτύσσονται εις τήν μνημειώδη τέχνην 8, όπως εις τάς τοιχογραφίας τής Στουδένι- 
τσας (1208 - 1209), τής Ζίτσας (1220), τής Mileseva (1234 - 1236) καί τών Άγ. 
’Αποστόλων τοϋ Ped Σερβίας (1260), καί τάς τοιχογραφίας Κρανιδίου (1244)9, 
Εύβοιας (1245) 10 11, Ώρωποΰ u, καί Κέας Ελλάδος12.

Ή σιναϊτική είκών άμιλλαται πρός τά έργα αυτά τής μνημειώδους τέχνης. Τό 
πρόσωπον τής Θεοτόκου ενθυμίζει, παρά τήν διαφοράν τοϋ ήθους τήν Θεοτόκον 
τής Άναλήψεως τών Άγ. Αποστόλων Ped 13 εις τήν ζωηρότητα καί τήν απτικήν 
καθαρότητα τής άποδόσεως τών χαρακτηριστικών. Όμοια είναι ή λεπτομερής

1. A. Xyngopoulos, Icônes du XHIe siècle en Grèce, Symposium de Sopocani, 
1965, six. 1 καί 12.

2. Γ. »ai Μ. Σωτηρίου, Εικόνες τής Μονής Σινα, ϊ.ά., είκ. 177-179.
3. Map. Σωτηρίου, ’Αμφιπρόσωπος είκών τοϋ Βυζαντινού Μουσείου ’Αθηνών, Αελτίον 

Χριστ. Άρχ. 'Ετ., περ. Δ', τ. Α', Άθήναι 1960, σ. 136, πίν. 56. Βλ. καί K. Weitzmann -Μ. 
Chatzidakis-K. Mijatev-Sv. Radoj did, Frühe Iconen, Berlin 1966, είκ. 44-46.

4. Αύτ. είκ. 47, σ. XXV.
5. Κ. Weitzmann, Constantinopolitan Book Illumination, s. ά., είκ. 2-5.
6. A. Munoz, I Codici greci delle minori Bibliotheke di Roma, Firenze 1906, σ. 

29 κ.έ., πίν. 7. V. Lasareff, Ιστορία Βυζαντινής Ζωγραφικής, Μόσχα 1943, πίν. 251.
7. Η. Buchthal, An unknown Byzantine Manuscript of the thirteenth century, 

The Connoisseur, April 1964, σ. 217 κ.έ., είκ. 1-2, πίν. ίγχρ. I.
8. Πρβλ. σχετικώς S V. R a d ο j d i d, Die Entstehung der Malerei der Palaeologischen 

Renaissance, Jahrbuch Öster. Byz. Gesellshaft, VII, Wien 1958, σ. 105. O. Demus, Die 
Entstehung des Palaeologenstils in der Malerei, Berichte zum XI Intern. Byz. Kongress, 
IV, 2, München 1958, σ. 20 καί κυρίως V. Djurid, La peinture murale serbe au 
XHIe siècle. Symposium de Sopocani, 1965, σ. 147-149.

9. F. Σωτηρίου, Ή Άγ. Τριάς Κρανιδίου, Έπετ. 'Ετ.Βνζ.Σπ., τ. Γ', 1926, σ. 113 
κ.έ., είκ. 7 καί 9. Βλ. καί Μ. G h a t z i d a k i s, Aspects de la peinture murale du XHIe 
siècle en Grèce. Symposium de Sopocani, 1965, σ. 59, κ.έ. είκ. 17-18.

10. Ch at zi dak is, î. ά., είκ. 16.
11. Μ. X α τ ζ η δ ά κ η, Βυζαντινές τοιχογραφίες στον Ώρωπό, Δελτίον Χριστ. Άρχ. Έταιρ., 

περ. Δ', τ. Α', 1959, Άθήναι 1960, σ. 87 κ.έ., πίν. 34-39.
12. Μ α"ρ. ^Σωτηρίου, Ή πρώιμος παλαιολόγειος άναγέννησις εις τάς χώρας καί νή

σους τής Ελλάδος κατά τον 13ον αιώνα, Δελτίον Χριστ. Άρχ. 'Εταιρ. (τιμητικός Γεωργίου 
Σωτηρίου), περ. Δ', τ. Δ', 1964-1965, Άθήναι 1966, σ. 257 κ.έ., πίν. 53-54.

13. R.$L jubinkovid, Die Apostelkirche im Patriarchat von Ped, Beograd 1964, 
πίν. VII. R. Hamann-Mac Lean und H. Hallensieben, Die Monumen-
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σχεδίασις των βλεφάρων καί του κανθού των οφθαλμών, καθώς καί ή μικρά πτυχή 
κάτωθεν των οφθαλμών, ή ευθεία γραμμή τής μύτης καί το ευπλαστον στόμα, ενώ 
τήν συγκρατημένην άλλ’ άφθαστον έ'κφρασιν του βλέμματος, πού οραματίζεται το 
Πάθος τοϋ Χριστού, συναντώ μεν εις τούς ’Αποστόλους τής Κοιμήσεως τής Mileseva,

νικόν ιδεώδες εις τον τύπον τού προσώπου συναντάται εις τούς ’Αγγέλους τής Άνα- 
λήψεως τού ναού τών Άγ. ’Αποστόλων Ped * 1 2, καθώς καί εις τούς ’Αγγέλους τού 
ναού τής Άγ. Τριάδας Κρανιδίου 3.

Ή ευγένεια καί 6 υψηλός χαρακτήρ τού ήθους τής Θεοτόκου, καθώς καί αί λεπτό
τητες τού φωτισμού, αί άναδεικνύουσαι μέ τόσην αβρότητα τά επίπεδα καί εν γένει 
τήν πλαστικότητα τού προσώπου, είναι κατ’ εξοχήν χαρακτηριστικά τής τέχνης τής 
Κωνσταντινουπόλεως, πού ευρίσκουν τήν τελείαν των έκφρασιν εις τήν Θεοτόκον 
τού περίφημου ψηφιδωτού τής Δεήσεως τής Άγιας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως. 
Σύγκρισις προς άλλ ας εικόνας τής Θεοτόκου τής Μονής Σινα, άποδιδομένας εις τον 
13ον αιώνα 4, δεικνύει τήν υπεροχήν τής έξεταζομένης ενταύθα είκόνος καί μαρτυρεί 
τήν καταγωγήν της εκ τής Κωνσταντινουπόλεως.

’Επί τή βάσει τών τεχνοτροπικών κριτηρίων, λαμβανομένων ύπ’ οψιν καί τών 
είκονογραφικών αρχαϊσμών, ή σιναϊτική είκών τής Θεοτόκου δύναται ακριβέστερου 
νά χρονολογηθή περί τά μέσα τού 13ου αιώνας, αποτελούσα εν τών άριστων παραδει
γμάτων τής τέχνης φορητών εικόνων τής σχολής τής Πρωτευούσης τής εποχής αυ
τής 5. Άφ’ ετέρου δέ άπύ είκονογραφικής πλευράς, αποτελεί αύτη το άγνωστον 
μέχρι τοΰδε βυζαντινόν αρχέτυπον τής μεγάλης σειράς τών μεταβυζαντινών εικόνων 
τής Παναγίας τού Πάθους.

Ή τελική φάσις τής έξελίξεως τού τύπου τής Παναγίας τού Πάθους, ή απαντώ - 
σα εις τάς μεταβυζαντινάς εικόνας, δεικνύει καταφανή τήν έξάρτησιν άπό τήν ει
κόνα τού Σινα εις τήν δλην παράστασιν τής Θεοτόκου καί τάς λεπτομέρειας τού ενδύ
ματος, εις τήν χαρακτηριστικήν χειραψίαν μητρός καί παιδιού καί τήν μορφήν τών 
Αγγέλων. Έπήλθον όμως μερικαί είκονογραφικαί μεταβολαί. Ή άμεσος σχέσις 
μέ τήν Γλυκοφιλοΰσαν έξέλιπεν. Ή Θεοτόκος δεν φιλεΐ τό βρέφος, αλλά υψώνει τήν 
κεφαλήν. *0 Χριστός μετατίθεται δεξιά, βασταζόμενος μέ φυσικότητα ύπό τής μη

talmalerei in Serbien und Macédonien, Giessen 1963, είκ. 113. Βλ. καλυτέραν άπεικόνισιν της 
Θεοτόκου εις V. Djurid, La peinture murale serbe, Là., σ. 145 κ.έ., είκ. 2.

1. S. R a d o j d i d, Mileseva, Beograd, 1963, πίν. XVI-XIX.
2. ’Ιδίως βλ. V. P e t k o v i d, ε. ά., είκ. 6 καί 7.
3. Πρβλ. άνωτ. σ. λε', σημ. 9.
4. Γ. καί Μ. Σωτηρίου, Εικόνες Σινα, πίν. 191-192, 199-201.
5. Αί γνωσταί δύο εξαίρετοι εικόνες τής ένθρόνου Θεοτόκου Kahn καί Mellon τής Έθν. 

Πινακοθήκης Ούάσιγκτων δεν δύνανται νά θεωρηθούν γνήσια βυζαντινά έργα τής Κωνσταντι
νουπόλεως, ανεπηρέαστα άπό τήν ιταλικήν τέχνην, τόσον εις τά χαρακτηριστικά τοϋ προσώπου 
καί τήν έκτέλεσιν, όσον καί εις τό ήθος. Πρβλ. τάς διαφόρους απόψεις καί τήν μακράν βιβλιογρα
φίαν εις νεωτέραν μελέτην τοϋ J. S t u b b 1 e b i n, Two Byzantine Madonnas from Calahora 
Spain Art Bulletin, Σεπτ. 1966, σ. 379 κ.έ.
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τρικής χειρός, ό κορμός κλίνει καί ή στροφή τής κεφαλής προς τον ’Άγγελον γίνεται 
ζωηρότερα. Διάφορος είναι ή διευθέτησις του ίματίου επάνω εις τούς πόδας, οί όποιοι 
διασταυροϋνται σύμφωνα με αρχαιότερα πρότυπα 1 καί προστίθεται ή λεπτομέρεια 
του λυόμενου σανδαλιού 2. Τό πλήρες τετράστιχον επίγραμμα τίθεται δεξιά του Χρι
στού. Τέλος είς τό κλασσικόν ΜΡ ΘΤ προστίθεται τό έπίθετον «Άμόλυντος» 
ή «Φοβερά Προστασία» ή «Τού Πάθους τά Σύμβολα».

Ό τύπος αυτός τής Παναγίας τού Πάθους εΐχεν, ως γνωστόν, μεγάλην διάδοσιν 
κατά τον 16ον καί 17οναί., ιδίως μεταξύ των Κρητών ζωγράφων. "Ολοι ο’ι ονομαστοί 
καλλιτέχναι τής εποχής αυτής, Άνδρέας Ρίτζος, Δαμασκηνός, Τζάν Φουρνάρης, 
Λαμπάρδος, Βίκτωρ, Τζάνες, Ήλιοΰ Μόσχος, ’Ιερεμίας Παλλαδάς καί πλεΐστοι 
άλλοι ανώνυμοι, έζωγράφησαν μεγάλας, όμοιας εικόνας τής Παναγίας τού Πάθους, 
τά έργα των όποιων εύρίσκονται είς ναούς, Μουσεία καί ίδιωτικάς Συλλογάς ’Ιτα
λίας, Ελλάδος, Ρωσίας καί αλλαχού 3. Είς τήν Μονήν τού Σινά υπάρχουν μεταξύ 
άλλων ανωνύμων τρεις ύπογεγραμμέναι καί χρονολογημένα! : τού Βίκτωρος τού 
1605 (είκ. 2), τού ’Εμμανουήλ Λαμπάρδου τού 1626 (είκ. 3) καί τού Ίερεμίου 
τού 1612, είς τό είκονοστάσιον τού ναού (είκ. 4).

"Ολαι αυταί αί εικόνες, αί μέχρι σήμερον γνωσταί, είναι σχεδόν πανομοιότυποι 4 
καί μόνον ή έκτέλεσις καί ή φυσιογνωμία τού προσώπου τής Θεοτόκου καί τού Χρι
στού αφήνουν νά διακριθή ή άτομικότης τού ζωγράφου, όταν δεν άντιγράφωνται καί 
τά πρόσωπα από άλλην εικόνα. Προφανώς υπάρχει εν αρχαιότερου πρότυπον τής όλης 
σειράς, άποδοθέν, ως γνωστόν, είς τον Άνδρέαν Ρίτζον, χωρίς τούτο νά γίνη αποδε
κτόν 5, έφ’ όσον μάλιστα ή χρονολογία τού Ρίτζου ήτο αβέβαια, κυμαινομένη από τού 
11ου μέχρι τού τέλους τού 16ου αίώνος 6. Πρώτος ό Djurid καθώρισε τήν χρονολο
γίαν τού Ρίτζου είς τό τέλος περίπου τού 15ου αί. κατόπιν τής διαπιστώσεως, ότι ή με

1. Βλ. Μωσαϊκόν ’Οσίου Λουκά (Diez-Demus, έ.ά., είκ. 21) καί μωσαϊκήν εικόνα Πα
τριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως (Γ. Σωτηρίου, Κειμήλια τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου, 
Άθήναι 1937, πίν. 9).

2. Θεολογικήν ερμηνείαν είς τό λυόμενον σανδάλιον δίδει ό Henze ( C. Henze, Mater 
de Perpetuo Succursu, Βόννη 1926, σ. 27).

3. Περί των μεταβυζαντινών εικόνων της Παναγίας τοϋ Πάθους βλ. νεωτέραν μελέτην: 
Thalia Gouma Peterson, Crete, Venice, the Madonneri and a Cretovenetian 
icon in the Allen Art Museum. Allen Memorial Art Museum Bulletin, XXV, No 2, Winter 
1968, σ. 53-86 ένθα καί ή βιβλιογραφία.

4. Έξαίρεσιν αποτελεί ή είκών τής Παναγίας τοϋ Πάθους τοϋ ναοϋ Cospa od Sunja 
τής νήσου Lopud πλησίον τής Ραγούσης, βενετο-βυζαντινής τέχνης τοϋ 16ου αίώνος, ή οποία 
είκονογραφικώς παρουσιάζει έτι στενωτέραν σχέσιν με τήν σιναίτικην, διότι η Θεοτοκος παρι- 
σταται επίσης δεξιοκρατοΰσα καί ό Χριστός, μολονότι καθαρώς δυτικής τεχνοτροπίας, έχει 
όμοίαν τήν έλαφράν στροφήν τής κεφαλής προς τον Άγγελον. (Πρβλ. L. Κ a r a m a n, Notes 
sur l’art byzantin et les Slaves catholiques de Dalmatie, L’art byzantin chez les Slaves. 
Recueil Th. Uspenskij, II, Paris 1932, σ. 274 κ.έ., είκ. 137.

5. Πρβλ. σχετικώς A. Ξυγγοπούλου, Μουσεϊον Μπενάκη, έ. ά., σ. 71 κ.έ. Τοϋ 
α ύ τ ο ΰ, Σχεδίασμα, έ.ά., σ. 190 κ.έ. Μ. Chatzidakis, Icônes de Venice, έ. α., σ. 39.

6. Πρβλ. συγκέντρωσιν τών διαφόρων γνωμών είς Mircovid, Die italobyzantinische 
Iconenmalerfamilie, έ. ά., σ. 129 καί D j u r i d, Icônes de Yougoslavie, έ.α., σ. 77, σημ. 68.
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γάλη είκών της Παναγίας του Πάθους, εις τον ναόν του Άγ. Βλασίου του Ston Σερβίας, 
είναι έ'ργον του Ρίτζου, φέρουσα λατινιστί τό όνομα του ζωγράφου, ευρισκόμενη εκεί 
άπό τοϋ τέλους του 15ου ή τάς άρχάς του 16ου αίώνος 1. Τό πρόβλημα έλύθη δριστι- 
κώς τελευταίως υπό τοϋ Mario Cattapan, ό όποιος έξ εγγράφων έξηκρίβωσε την 
εποχήν δραστηριότητας του Ρίτζου εις τον 15ον αιώνα (1421 - 1492) καί προσέτι 
άνέφερεν δπαρξιν είκόνος τοϋ Ρίτζου είς τό Bari με χρονολογίαν 1451 2.

Ό καθορισμός τής εποχής τοϋ Άνδρέου Ρίτζου είναι έξαιρετικώς σπουδαίος 
διά την ιστορίαν των μεταβυζαντινών εικόνων, διότι ρίπτει φως είς τάς λίαν ελλιπείς 
γνώσεις περί τής τέχνης τών φορητών εικόνων της δευτέρας πεντηκονταετίας τοϋ 
15ου αίώνος καί μαρτυρεί στενήν έξάρτησιν έκ τής υστέρας παλαιολογείου, μέ αρ
κετήν όμως χαλάρωσιν τής τεχνοτροπίας.

Σημαντικωτέρα ακόμη διά τό πρόβλημα τοϋ προτύπου τής Παναγίας τοϋ Πάθους 
ύπήρξεν ή έκ πηγών πιστοποίησις τοϋ Cattapan, ότι μία είκών τοϋ τύπου αότοΰ, 
εύρισκομένη είς τον ναόν τοϋ Saint F antino τής Βενετίας, χρονολογείται είς τό δεύ
τερον ήμισυ τοϋ 14ου αί. καί επομένως ή δημιουργία τοϋ τύπου τής τελικής φάσεως 
τής Παναγίας τοϋ Πάθους τοποθετείται όριστικώς είς την παλαιολόγειον εποχήν. 
Οότω εξηγείται ή ευστροφία καί χάρις, τήν οποίαν άπέκτησεν ή στάσις τοϋ Χριστοΰ 
είς τον νέον τύπον, καθώς καί ή χαρακτηριστικώς παλαιολόγειος, πλούσια, με ελαφρά 
ζίγκ - ζάγκ, πτυχολογία τοϋ ίματίου του.

Μία άλλη είκών τής Παναγίας τοϋ Πάθους νομίζομεν, ότι δύναται νά άποδοθή 
είς τήν υστέραν παλαιολόγειον εποχήν. Είναι ή μεγάλη είκών της «Κυρίας τών ’Αγ
γέλων» τοϋ Ρεθύμνου Κρήτης (είκ. 5). Μολονότι μόνον έπισταμένη τεχνοτροπική 
σύγκρισις μέ τήν άδημοσίευτον εικόνα τοϋ Saint F antino θά ήδύνατο μετά βεβαιότη
τας νά χρονολογήση τήν Ρεθυμνίαν εικόνα, εν τούτοις τεχνοτροπικαί ενδείξεις μαρτυ
ρούν, ότι αυτή δεν συνδέεται μέ τήν τέχνην τών μεταβυζαντινών εικόνων, άλλα τής 
υστέρας παλαιολογείου εποχής.

Τήν αρχαιότητα τής είκόνος έπεσήμανεν δ Bettini 3, χαρακτηρίσας αυτήν ώς 
άρχαιοτέραν τής είκόνος τοϋ Ρίτζου του Μουσείου τοϋ Fiesoie, δ δε ιδιαιτέρως με- 
λετήσας αυτήν Δρανδάκης διέκρινε παλαιολόγεια στοιχεία καί έτόνισε τήν καλήν 
τέχνην τής είκόνος, τήν έχρονολόγησεν όμως είς τον 16ον αιώνα4. ’Ακριβώς ή ποιότης 
τής έκτελέσεως, τό σοβαρόν μαζύ καί μειλίχιον τής φυσιογνωμίας καί ή δύναμις τοϋ 
βλέμματος, τά όποια άτονοΰν είς τήν μεταβυζαντινήν εποχήν, τοποθετούν τήν εικόνα 
προ τής 'Αλώσεως. Ή γραμμική έκλέπτυνσις τών χαρακτηριστικών τοϋ προσώπου, 
ή όποια θά ήδύνατο νά τήν συσχετίση προς τάς μεταβυζαντινάς εικόνας τής Παναγίας

1. D j u r i é, αύτ., σ. 55.
2. Mario Cattapan, Nuovi document! rignerdanti pittore Cretezi del 1306- 

1500. Πεπραγμένα τοϋ Δ' Διεθνούς Κρητολογικοΰ Συνεδρίου, τ. Γ', Άθήναι 1968, σ. 29-46.
3. Bettini, La pittura de Icône Cretese-Veneziana ei Madonneri, Padova 1933, 

σ. 21, σημ. 3.
4. N. Δρανδάκη, Ή Ρεθυμνία είκών Παναγίας τοϋ Πάθους, Κρητικά Χρονικά, τ. Ε', 

1951, σ. 61-70. Ή παρατιθεμένη ένταΰθα είκών προσεφέρθη εύγενώς άπό τον κ. Δρανδάκην, 
τόν όποιον ευχαριστώ θερμώς.
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τοϋ Πάθους, είναι χαρακτήρες καί της υστέρας παλαιολογείου τέχνης, παραδείγματα 
της οποίας έ'χομεν εις την εικόνα του ’Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Βυζαντινού Μουσείου 
’Αθηνών 1 καί τάς εικόνας τοϋ Μουσείου Άχρίδος των μέσων καί τοϋ δευτέρου 
ήμίσεος τοϋ 14ου αίώνος, τάς προερχομένας εκ τοϋ ναοΰ τοϋ 'Αγ. Κλήμεντος. Πολλαί 
άναλογίαι συνδέουν την εικόνα τοϋ Ρέθυμνου μέ τάς εικόνας αυτάς : το μακρύ σχήμα 
του προσώπου, ή πλαστικότης του, ή σχεδίασις των χαρακτηριστικών καί τό σοβα
ρόν ήθος είναι όμοια εις την εικόνα της Θεοτόκου Όδηγητρίας 2 3. Ή δυσαρμονική 
άπόστασις μεταξύ στόματος καί μύτης παρατηρεΐται καί εις τήν Θεοτόκον τοϋ ’Αρχιε
πισκόπου Νικολάου'Η χαρακτηριστική σχηματική πτύχωσις εις τόν δεξιόν 
ώμον, όχι τόσον οξεία όσον εις τάς μεταβυζαντινός εικόνας, άπαντα εις τήν ανωτέρω 
εικόνα τής Περιβλέπτου, καθώς καί εις τήν μεγάλην εικόνα τής Γλυκοφιλούσης τοϋ 
εικονοστασίου τής Μονής Deöani 4 5.

'Η μεγάλη διάδοσις ομοιομόρφων εικόνων τής Παναγίας τοϋ Πάθους προϋπο
θέτει τήν υπαρξιν μιας σημαντικής λατρευτικής είκόνος, τής οποίας τόν εικονογρα
φούν τύπον έμιμοΰντο μέ ακρίβειαν μεταγενέστεροι ζωγράφοι καί μία τοιαύτη, ως 
γνωστόν, ύπήρχεν εις τήν Κρήτην. Είναι ή περίφημος Mater de Perpetuo Succursu, 
ή οποία έκλάπη τό 1498 καί μετεφέρθη εις Ρώμην, εύρισκομένη εις τόν ναόν τοϋ 
'Αγ. Άλφόνσου καί λατρευομένη μέχρι σήμερον ως θαυματουργός.

Συγκεχυμένα είναι τα περί τής χρονολογίας τής είκόνος αυτής. Οί περισσότεροι 
τήν χρονολογούν εις τόν 15ον αιώνα 6. Ό Bettini τήν θεωρεί έργον τοϋ Ρίτζου 6. 
'Ο Ξυγγόπουλος τήν χρονολογεί εις τό τέλος τοϋ 16ου αίώνος, όπως καί τόν Ρίτζον 7. 
Ό Cattapan τήν θεωρεί ως τήν άρχαιοτέραν όλων τοϋ τύπου τής Παναγίας τοϋ 
Πάθους. 'Η δημοσιευομένη όμως ύπ’ αύτοΰ άπεικόνισις είναι άνευ αξίας, διότι προέρ
χεται ούχί έκ τοϋ πρωτοτύπου, άλλα έκ κακοΰ αντιγράφου 8. Ή εκ τοϋ πρωτοτύπου 
άπεικόνισις τοϋ Gero!a 9 εμφανίζει τήν εικόνα σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν έπεσκευα- 
σμένην, διατηρούσαν ελάχιστα αρχικά τμήματα. Καί μολονότι ή γενομένη ραδιογρα
φία, όπως αναφέρει ό Cattapan, δεν ένεφάνισε κάτωθεν άρχαιοτέραν εικόνα, εν τού- 
τοις ούδεμίαν άμφιβολίαν άφήνει ή τεχνοτροπία, ότι αΰτη προέρχεται σχεδόν ολόκλη
ρος έξ επισκευών. Τό διατηρηθέν άρχικόν μαφόριον τής Θεοτόκου άπό τοϋ δεξιού 
ώμου καί κάτω δεικνύει τόν βαθμόν τής φθοράς της εικονος προ της επισκευής. 
Μόνον εις τήν κεφαλήν τό μαφόριον διατηρεί ανεπαφον την ωραιαν, μαλακην πτυχω-

1. Μ α ρ . Σωτηρίου, Παλαιολόγειο; εΐκών τοϋ ’Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Δελτίον Χριστ. 

Άρχ. 'Ετ., περ. Δ', τ. Α', Άθήναι 1959, σ. 80 κ.έ.
2. Djurié, Icônes de Yougoslavie, Μ. ά., πίν. XXXV, No 23, σ. 98.
3. Αύτ., πίν. XXVIII, No 18, σ. 95.
4. Αύτ., πίν. LXV, No 30.
5. Πρβλ. συγκεντρωμένα; τάς διαφόρους γνώμας παρα Henze, έ. α., σ. 26.
6. Bettini, ’έ. ά., σ. 21.
7. Ξυγγοπούλου, Σχεδίασμα, I. α., σ. 75.
8. Cattapan, 1 ά., πίν. Α'.
9. G. G e r ο 1 a, Monument! veneti dell’ Isola di Greta, II, 1908, σ. 304, εικ. 373.
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σιν. Επίσης οί ’Άγγελοι φαίνονται άθικτοι. Ή έντονος πλαστικότης των καί ό έλεύ-
θερος έμπρεσσιονιστικός φωτισμός των κεφαλών και των ενδυμάτων επιτρεπει να θεω-
ρήσωμεν την εικόνα παλαιολόγειον έργον τοϋ πρώτου τετάρτου του 14ου αίώνος, καί 
έν τοιαύτη περιπτώσει, ή μεγάλως λατρευομενη κρητικη αυτή εικων θα ηδυνατο να 
θεωρηθη ως τό αυθεντικόν πρότυπον της δευτέρας φάσεως της Παναγίας τοϋ Πά
θους, της οποίας τό άγνωστον μέχρι τοϋδε αρχέτυπον διεσωσεν η ενταύθα εξετα- 
σθεΐσα είκών της Μονής του Σινά.



1. Είκών τής Παναγίας τον Πάθους 
τής Μονής Σινά.





2. ΕΙκών Βίκτωρος Κρητός (1605) 

τής Μονής Σινά.

3. ΕΙκών ’Εμμανουήλ Λαμπάρδου ( 1626) 
τής Μονής Σινά.

τής Μονής Σινά.





RÉSUMÉ

LA VIERGE DE LA PASSION 
UNE ICÔNE BYZANTINE DU MONT-SINAI

L’icône byzantine de la Vierge du Mont - Sinai (fig. 1 ) a une importance 
toute particulière tant en elle - même, que pour la genèse et le développement 
du type iconographique de la Vierge de la Passion. Elle associe le type le 
plus ancien de l’Eléoussa ou Glycophiloussa à certains éléments de la Vierge 
de la Passion, constituant ainsi le chaînon manquant entre les deux types et 
prouvant d’une façon évidente le symbolisme messianique, rattaché au type 
simple de la Glycophiloussa. Le baiser de l’Enfant, la tristesse de la Vierge 
évoquent le pressentiment de la Passion future, annoncée par Syméon le jour 
de la Présentation au Temple. C’est pourquoi la Vierge de la Passion, prove
nant du type iconographique de l’Eléoussa, se rallie, par sa signification, à la 
Présentation au Temple (Soteriou, Radojôid) et non pas à 1 Anapesson (Gra- 
bar, Xyngopoulos, Chatzidakis), malgré le symbolisme commun (Pallas). 
La Vierge de la Passion, du point de vue iconographique, exprime la peur de 
l’Enfant, F Anapesson le sommeil, la mort.

Le thème iconographique de la Vierge de la Passion se présente sous son 
aspect dramatique dans l’art monumental de l’époque des Paléologues (fres
ques de l’église du Conèe). L’icône du Mont - Sinai manifeste une touche 
sublime. La signification tragique se traduit par une sérénité profonde. Une 
angoisse contenue envahit les figures de la Mère et de 1 Enfant. Le regard de 
la Vierge se fixe à une vision et le Christ écoute, avec un recueillement grave, 
le message des anges. Cette profonde spiritualité et 1 émotion contenue pré
sentent un caractère classique et placent l’icône à une époque antérieure à 
celle des Paléologues. A cette même époque conduisent également certains 
éléments archaïques de l’iconographie (attitude et costume du Christ, position 
de la main droite de la Vierge ) et surtout le style. Celui-ci se distingue par ses 
caractères classiques aussi bien dans la composition harmonieuse, les propor
tions équilibrées, le sens des masses que dans la beauté, la noblesse, la perfec
tion du dessin et du modelé des traits du visage de la Vierge.
Ces caractères, à savoir la plasticité des formes, la clarté du relief, la profon
deur de l’expression, rattachent l’icône du Mont - Sinai à 1 art de Constanti
nople et la mettent en rapport avec des oeuvres de l’art monumental du mi
lieu du XHIe s., tels les fresques de l’Ascension aux Saints - Apôtres à Peé, de



a Trinité à Kranidi et de Mileseva. Ainsi l’icône du Mont-Sinai constitue un 
des meilleurs exemples de l’art des icônes portatives de l’école de Constanti
nople de cette époque et, du point de vue iconographique, l’archétype byzan
tin, ignoré jusqu’ici, de la riche lignée des icônes post-byzantines de la Vierge 
de la Passion (fig. 2-4).

Ces dernières, qui représentent la phase finale de l’évolution du type 
iconographique, montrent une dépendance évidente de l’icône du Mont-Sinai, 
avec quelques différences dans l’attitude de la Mère et de l’Enfant. Le proto
type et la date de ce nouveau type qui a eu au XVIe etXVIIe s., comme on le 
sait, une grande diffusion étaient inconnus jusqu’ici. Ce fut Cattapan qui, à 
l’aide des pièces d’archives, a résolu le problème en attestant l’existence 
d’une icône de la Vierge de la Passion de la deuxieme moitié du XIVe s. à 
San F antino de Venise. Des raisons de style nous amènent à dater à la 
même époque l’icône de Réthymnon en Crète (fig. 5).

Le grand nombre d’icônes semblables laisse supposer l’existence d’une 
importante icône de culte et une telle existait, comme on le sait, en Crète : 
c’est l’icône de la Mater de Perpetuo Succursu, exposée à l’heure actuelle à San 
Alfonso à Rome. La reproduction de Gerola montre qu’elle a été restaurée. 
Pourtant, quelques parties de la peinture originale placeraient l’icône au début 
du XIVe s. Cette icône crétoise, objet d’une grande vénération, doit, dans ce 
cas, être considérée comme le prototype authentique de la phase finale du type 
iconographique de la Vierge de la Passion. D’autre part, Γ icône du Sinai du 
milieu du XHIe s., étudiée ci-dessus, représente la rédaction originale de 
ce type.



Κ. Δ. ΜΕΡΤΖΙΟΤ 
d. μ. τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών

ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΟΝ
ΤΩΝ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΑ, ΣΙΝΑΤΤΩΝ 
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TO METOXION ΤΩΝ EN HPAKAEIQ ΣΙΝΑΤ-ΤΩΝ 
ΚΑΙ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΛΒΙΖΕ ΓΡΙΜΑΝΙ

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

Τον ήρεμον βίον τών εν 'Ηρακλείω μοναχών τής 'Αγίας Αικατερίνης τον 'Όρους 
Σινα, τον όποιον διήγον από τετρακοσίων περίπου ετών, ήλθε να διαταράξη τό 1607 
εν σοβορώτατον συμβάν.

Την 15ην Σεπτεμβρίου τον έτους τούτου, ό εν Χάνδακι διαμένων εύγενής 'Ε
νετός Θωμάς Κονερίνι τον ποτέ Ρόμολο, συνέταξε την διαθήκην του ενώπιον δημοσί
ου Νοταρίου, διά τής όποιας ωριζεν ΐνα ταφή εν τή μονή τής 'Αγίας Αικατερίνης 
τών Σιναϊτών, οπού εΐ/εν ετοιμάσει τον τάφον του καί άφηνεν υπέρ του Μετοχιού 
1000 δουκάτα εις μετρητά, πληρωτέα εις δόσεις, ετι δε καθώριζεν ΐνα ή οικία του, 
μετά τον θάνατον τής συζύγου του, περιέλθη εις τους αυτούς μοναχούς, υπό τον 
δρον όπως, μετά παρέλευσιν τής υπό τής Γερουσίας όρισθείσης διορίας τών δύο ε
τών, πωληθή καί τό άντίτιμον δοθή εις την αυτήν μονήν τών Σιναϊτών.

Έπελθόντος τοϋ θανάτου τοϋ διαθέτου, ό Οικονόμος τής Μονής διέταξεν ένα 
μοναχόν να μεταβή εις τήν οικίαν τοϋ Κουερίνι καί προβή εις την εκφοράν τοϋ νε
κρού καί εις τήν ταφήν.

Έν τω μεταξύ, μαθόντες τά τεκταινόμενα οί Λατίνοι μοναχοί τοϋ Τάγματος 
τοϋ 'Αγίου Δομηνίκου, οί ιερουργούντες εις τον Ναόν τοϋ 'Αγίου Πέτρου τής αυ
τής πόλεως, διεμήνυσαν τά συμβαίνοντα εις τον Αρχιεπίσκοπον Γριμανι, ο οποίος 
%α! &rrewk dfcmzyi)? ράτω cwo&Ai; row, τόν OZxW/fov
Μονής τοϋ Σινα, ha μή προβή περαιτέρω εις τήν εκτέλεσιν τής θελήσεως τοϋ 
διαθέτου, διότι οϋτος ώς Λατίνος τό δόγμα επρεπε να ταφή εντός λατινικής εκ
κλησίας. 'Έσπευσε ταυτοχρόνως ό 'Αρχιεπίσκοπος νά ενημέρωση τούς εκπροσώ
πους τής Δ ιοικήσεως, από τούς όποιους έζήτησε τήν μεταφοράν τοϋ νεκροϋ άπό 
τήν 'Ελληνικήν Εκκλησίαν.

'Η εκφορά τοϋ νεκροϋ εγένετο — ώς αναφέρουν αί επίσημοι εκθέσεις — θορυ- 
βωδώς. ’Έξω τής οικίας τοϋ άποθανόντος Κουερίνι, είχαν συγκεντρωθή πολλοί ορ
θόδοξοι, οί όποιοι προύκάλεσαν οχλαγωγίαν.

Τό γεγονός τούτο τής εκφοράς καί ταφής, τό όποιον δεν επρεπε νά προκαλέση 
τήν μήνιν τοϋ Αρχιεπισκόπου — εφόσον ή θέλησις τοϋ διαθέτου εδει -νά είναι σε
βαστή — κατόπιν μεγάλης πιέσεως ήν ήσκησεν ό Αρχιεπίσκοπος, κινούμενος άπό
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θρησκευτικόν φανατισμόν, προύκάλεαε την επί τό αυτό σνγκέντρωσιν πάντων των 
Διοικητών τοϋ Γαληνοτάτου, οι όποιοι κατόπιν μακράς συσκέψεως, εν ολομέλεια, 
έλαβον τάς κάτωθι αποφάσεις:

1) νά άφαιθή ο νεκρός εκεί πού εύρίσκεται διότι πάσα μετακίνησις εκινδύνευε 
να δημιουργήση ρήξιν μεταξύ των οπαδών τών δύο δογμάτων —■ Λατινικόν καί 'Ελ
ληνορθόδοξου — καθόσον τά πνεύματα ή σαν εξημμένα,

2) νά εκτοπιαθη εις την Σητείαν επί μίαν πενταετίαν ό Οικονόμος τής Μονής 
τών Σιναϊτών, καί

3) νά επιβληθή δεκαετής υπερορία, έξω τον Βασιλείου τής Κρήτης, εις τον 
μοναχόν πού προέβη εις την εκφοράν καί ταφήν.

*
* *

Ai αποφάσεις τής Δεκαρχίας — ώς ώνομάζετο ή συγκέντρωσες πάντων τών Δι
οικητών — ’έπρεπε νά εκτελεσθοϋν αμέσως, χωρίς την έλαχίστην αναβολήν καί 
εξετελέσθησαν. Τοιουτοτρόπως, λέγουν οι Διοικηταί εις τάς εκθέσεις των, καθησύ
χασαν τά πνεύματα καί έμεινεν 'ικανοποιημένος καί ό ’Αρχιεπίσκοπος.

’Εν τώ μεταξύ, επειδή τό Μοναστήριον δεν έπρεπε νά μείνη χωρίς Οικονομάν 
ο υπό άπέλασιν τοιοϋτος, σνμφωνούντων καί τών δύο γερόντων συμβούλων, εξέ
λεξαν ώς προσωρινόν αντικαταστάτην, μέχρις δτου είδοποιηθή ή Κεντρική Μονή 
τοϋ ’Όρους Σινά καί άποστείλη νέον Οίκονόμον, τον εκ Σητείας Ιερομόναχον Γερ
μανόν, τον όποιον δμως άπέρριψεν ό Δούκας τής Κρήτης, διότι κατά τήν γνώμην 
του, δεν είχον οι εν λόγω τό δικαίωμα νά διορίσουν προσωρινόν διάδοχον. Μετά 
τινας δμως ημέρας ό αυτός Δούκας, πληροφορηθείς δτι ό Γερμανός ήτο καλός διά 
τό αξίωμα, ήτο δε καί υπήκοος τοϋ Γαληνοτάτου, έδωσε τήν συγκατάθεσή) του ϊνα 
άναλάβη ό Γερμανός τό αξίωμα τοϋ Οικονόμου, προσωρινώς.

** *
Ai αποφάσεις ώς προεϊπον εξετελέσθησαν αμέσως. ’Επειδή δμως ό υπό εκτό- 

πισιν Οικονόμος ήτο βαρέως άσθενής, επεφόρτισαν οι μοναχοί τέσσαρας ανδρας 
ϊνα τον μεταφέρουν πεζοποροϋντες, άλλα διαρκούσης τής πορείας, ό Οικονόμος 
εξεμέτρησε τό ζήν.

** *

Τά άναφερθέντα περιστατικά, μετέβησαν μετά εν έτος περίπου — πιθανώς 
τον Αύγουστον τοϋ 1608 — εις τήν Βενετίαν, εκπρόσωπος τής Μονής καί τά υ
πέβαλαν εγγράφως διά μιας ευθαρσούς καί εμπεριστατωμένης έκκλήσεως εις τον 
Γαληνότατον Δόγην, ώς θά γίνη λόγος εν συνεχεία. ’Αντίγραφα τής έκκλήσεως 
ταύτης έστάλησαν παρά τών Συμβούλων τοϋ Δόγη τήν Ιην Σεπτεμβρίου 1608 
εις πάντας τούς διατελέσαντας προσφάτως Προβλεπτάς, Κεπετάνιους, Ρέκτορας, 
οιτινες εκαλούντο να εκθεσουν λεπτομερώς τα συμβάντα καί νά ε’ίπουν τήν γνώμην 
των επί τών διαφόρων αιτημάτων πού περιείχοντο εν τή έκκλήσει. Πέντε είναι ai 
απαντήσεις εις την Δουκικην Προσκλησιν, όπου εκτίθενται τά πρόσφατα συμβάντα 
εις τον Χανδακα, ως επι το πολύ αμερολήπτως, ήσαν δε υποχρεωμένοι συμφώνως
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τώ νόμο) νό υπογράφουν ιδία χειρί τάς απαντήσεις καί μεθ’ όρκου, οι ύποβάλλοντες 
τάς εκθέσεις.

Δεν θά επιμείνω άναφέρων λεπτομέρειας των απαντητικών εκθέσεων. Θά έπι- 
σημειώσω δμως δύο πληροφορίας που δίδουν οί Διοικηταί. 'Η πρώτη είναι δτι τό 
μοναστήριον των Σιναϊτών ήτο πλονσιώτατον καί δτι έκτος ώρισμένου ποσού που 
έστέλλετο κατ’ έτος εις την Κεντρικήν Μονήν, τα υπόλοιπα πού ή σαν σημαντικά, 
τα διένεμαν οί Σιναίται εις τούς πτωχούς τής πόλεως τού Χάνδακος καί των περι
χώρων: «με μεγάλην ενσπλαγχνίαν καί χριστιανικήν αγάπην » λέγει τό έγγραφον.

Ή δευτέρα διαπίστωσις ενός των χρηματισάντων Διοικητών είναι δτι οί 
κάτοικοι τής πόλεως καί ίδια οί χωρικοί, έφοβοϋντο περισσότερον ενα λόγον τού 
Οικονόμου τής Μονής τής 'Αγίας Αικατερίνης, παρά τάς διαταγάς τής Διοική- 
σεως! Καί ώς έκ τούτου πρέπει να μή τούς δυσαρεστώμεν, γράφει ό Διοικητής, 
καί νά τυγχάνουν οντοι καλής μετάχειρίσεως.

Καί δμως, δχι μόνον δνσηρεστήθησαν, άλλ’ εξεμάνησαν δτε εις εκ των προ- 
κατόχων τού ’Αρχιεπισκόπου Γριμάνι — άγνωστον αν ήτο οντος ό Θωμάς Κοντα- 
ρίνι ή ό Αορέντσο Βιττοΰρι — «έβαλε χέρι» εις τάς 'Ελληνικός ’Εκκλησίας, έθεσεν 
εις αργίαν ιερείς καί διέτασσε πώς πρέπει να μεταλαμβάνονν των άχράντων μυ
στηρίων οί ’Ορθόδοξοι! Τούτο προύκάλεσε τήν σθεναρόν διαμαρτυρίαν τών Σινα- 
ϊτών καί τού 'Ελληνορθόδοξου κλήρου καί νπεβλήθησαν τό εύλογα παράπονα εις 
τον Δόγην κατά τής άναμίξεως Λατίνων ιεραρχών εις τό εσωτερικά τών 'Ελληνορ
θόδοξων Ναών, άναμίξεως ή όποια άνέτρεπε τό χορηγηθέντα εις αυτούς προνόμια 
διό τήν έλευθέραν ασκησιν τού δόγματός των.

Καί έδικαιώθησαν απολύτως οί διαμαρτνρηθέντες από τον Δόγην, δστις εις 
Διάταγμα τής 23ης Νοεμβρίου 1596 άποκαλεί αποτρόπαια τό διαβήματα τού Λατίνου 
'Ιεράρχου, ώς λεπτομερώς γίνεται λόγος εις τήν εκθεσιν τού Αορέντσο Μαρτσέλλο.

** *
Θό ήθελα τώρα νό κάμω μίαν παρατήρησιν. Τόσον εις τήν μακροσκελή εκκλη- 

σιν τών Σιναϊτών, δπου άναφέρονται τόσα καί τόσα περιστατικό δσον καί εις τάς 
απαντήσεις τών Διοικητών, ούδαμού γίνεται μνεία περί υπαρξεως εν τή Μονή 
τών Σιναϊτών ελληνικού σχολείου. *Αν υπήρχε τοιαύτη Σχολή — ώς παρά διαφό
ρων υποστηρίζεται — δεν θό ανέφερον εις τον Δογην οτι πληρώνουν και διδάσκα
λον ΐνα μανθάνουν τό παιδιά ελληνικό γράμματα; Θό ήτο προς τιμήν των.

'Ως προς τήν ύπαρξιν εν τή Μονή ’Εργαστηρίου ζωγραφικής τούτο μαρτυ- 
ρεϊται καί από τον διασημότατον πρωτοπαπάν Ναυπλίου Νικόλαον Μαλαξόν (βλ. 
ßwygoy&M' W ÆÆ το περω&χον τ%; BwWqç
ZT/IATZ", τεΰ%ο; 6-7 /ÎZ9667 mr 69-^7/

***
Εις τό τέλος τής παρούσης μελέτης εύρίσκεται καί δευτέρα αίτησις τών Σι- 

ναϊτών 'όπως επιτροπή εις αυτούς νό διορίζουν καί νό παύουν, κατά τό δοκούν, 
ygoyetg, Aoytorâg %α! ε% τοιαντα ^τ^ατα và ^
εν Κρήτη Διοίκησις, ή οποία είχεν εμποδίσει τήν άπόλυσιν ενός καταστιχογράφου,



τήν άποφασισθε Ια αν παρά τών μοναχών. ’ Ηρωτήθησαν και εις αν την την περιστα- 
σιν όνο Διοικηταί άρτι επανελθόντες καί εν τέλει ή Γερουσία δια Διατάγματος της 
24 ’Ιουλίου 1609 εδικαίωσεν απολύτως τό αίτημα τών μοναχών.

"Οσον αφορά εις την άπάντησιν πού εδωσεν ή Γερουσία επι της πρώτης εκκλη- 
σεως προς τον Δόγην, αντη εύρίσκεται εις Διάταγμα της αυτής χρονολογίας, ήτοι 
24 5Ιουλίου 1609, διά τον όποιου εχαρίζετο ή ύπολειπομένη ποινή τής υπερορίας 
τον μονάχου καί τον επετρέπετο νά έπανέλθη εις την Μονήν. Ως προς την εκλογήν 
προσωρινού Οικονόμου, εν fj περιπτώσει ήθελε χηρεύσει η θεσις αίτια θανατου η 
δι άλλους λόγους, ή Γερουσία άπεδέχθη την αΐτησιν τών μοναχών όπως ό προσω
ρινός Οικονόμος εκλέγεται μεταξύ τών δύο γερόντων — συμβουλών, που θα ενρι- 
σκωνται εν τή Μονή, προτιμωμένου τον πρεσβυτέραν.

Ταϋτα είναι εν περιλήψει τα περιεχόμενα τών παρατιθεμένων εν συνεχεία «ντο
κουμέντων» εις τε την Ιταλικήν καί εις τήν 'Ελληνικήν μεταφρασιν, ανευρεθεντων 
πρό τίνος παρά του γράφοντας εις τήν Δέσμην (Filza.) 183 τον SENATO MAR.

Βενετία Κ. Δ. ΜΕΡΤΖΙΟΣ
"Αρχών ' Υπομνηματογράφος τής Μεγάλης 

τοϋ Χριστού ’Εκκλησίας
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SENATO MAR - Filza No 183

Petizione dei monad del Monastero di Santa Catarina del Monte Sinai

Serenissimo Principe, La divina maestà del Signor Iddio, con favorita 
protecione, custodisce, governa et conserva questa felicissima Republica 
et Vostra Serenità, con santa imitacione, agiuta, custodisce et protegge 
quelli religiosi servi di sua divina maestà, che, abbandonato il mondo, 

5 si sono rinchiusi et dedicati al servitio suo e tra tutti questi, ha con se- 
gnalato di somma carità et particular amore, havuto cura et custodia 
delli poveri padri calogeri di Santa Catarina dil monte Sinai, i quali at- 
trovandosi sopra di un aspro monte, circondati da varia et immensa 
moltidudine di infedeli, rendono caro sacrificio a Dio di devote et san- 

10 te orationi. Questi et il loro monasterio et beni ehe si ritrovano nel- 
la città di Candia per ilspacio dianni 4 0 0 quasi, con continua- 
te littere Ducali et «parti» dell’ eccellentissimo Senate, sono stati pro- 
tetti et custoditi da questa santissima Republica et hora ehe per il cor
so di certo tempo, le cose loro sono passate in qualche disordine. Ricor- 

15 rono ai piedi di Vostra Serenità ad esporli humilmente li loro giusti gra- 
vami, sicuri di ottenere, dalla sua constantissima giustitia, quel ajuto ehe 
tante altre fiate hanno conseguito.

«Esponemo dunque reverentemente alla Serenità Vostra ehe, essen- 
do venuto a morte l’anno passato 1607 nella città di Candia il quondam 

20 clarissimo signor Thomà Querini fo del clarissimo Romolo, con un a testa- 
mentaria dispositione fatta nelli atti di publico nodaro, nella qual ha ordi- 
nato di esser sepolto nella chiesa di Santa Catarina del monte Sinai, nel
la sua sepultura propria, beneficiando ancor esso monasterio, per 1 ani
ma sua, conforme perö la «parte» dell’ Eccellentissimo Senate, ha parso 

25 all’ Ill.mo et Rev.mo Arcivescovo di Candia mandar a cometter per 
uno suo prete ad essi calogeri, che non dovessero sepelir detto corpo, non 
estante il quai ordine, sapendo loro che mente et intentione di Vostra Sere
nità è che il rito greco sii continuato et non impedito 
in alcuna parte, nè nelli sacramenti, nemmeno in aLra cosa che 

30 aspeti et sii conveniente a devoti et pii christiani et non possi esser im- 
pedita nè dall’ Illustrissime et reverentissimo Arcivescovo, nè da altri 
come ha particolarmente dichiarito in una Ducale del di 23 Novembre 1595;
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non li essendo stato fatto impediments alcuno dall’ Eccellentissimo Duca 
o altro Rappresentate di Yostra Serenità, al quale haveriano prestata la 

35 débita ohedienza, hanno dato la débita sepoltura a detto corpo, secondo 
la sua volontà. Tuttavia e parso alii Eccellentissimi Signori suoi Rap- 
presentanti, senza citar, chiamar o udir alcuna diffesa, mandar un man
date all’ Iconomo di detto monasterio et a quel monaco ehe accompa
gné il corpo, per il quale notificavano ehe il predetto Iconomo era stato 

40 confinato anni 5 in Sitia et Γaltro, bandito de tutto el Regno per an- 
ni X, e perd mediate dovessero partire, senza dar piu minima dilacio- 
ne over tempo a detto povero Iconomo, il quai ritrovandosi amalato 
a morte, convene far si portar da quatro homeni, nelle braccia de quali, 
nel viagio, rese l’anima a Dio.— Questo castigo dimostrarebbe ehe la 

45 chiesa et persone del rito greco dovessero esse- 
guire li ordeni del Reverentissimo Arcivescovo, cosa 
ehe distrugerebbe a fatto, non solo il monasterio nostro, m a 
tutto il rito grecö, ehe à in tutto contrario alla mente di V.S.tà, 
atestata con efficacissime parole nella preditta et altre sue Ducali.

50 Perô, humilmente la supplichiamo ehe si degni di proveder a cosi gra
ve inconveniente con l’annullatione delle cose cossi inordinatamente e 
contra ogni ragione fatte, et con la provisione per Γavenire o per quel 
miglior modo che alla sua sapienza parera, aggiungendoli ehe si degni an- 
co commetter ehe li béni lasciatici per il sudeto testamento, quando ve- 

55 nirà il caso, non siano venduti ma lasciati godere al monasterio, con cio 
sia ehe, delli béni lasciati a luochi pii greci, V.S.tà resta padrona corne in 
quelli di laici. Questo disordine ne ha causato un altro gravissimo, con- 
ciosiachè, dovendo partire per la sudeta causa Γ Iconomo nostro, eles- 
se con il consiglio delli doi vecchi del monasterio, dateli per consiglieri 

60 dal Gapitolo del Monte Sinai et delli procurator! di esso monasterio 
per Iconomo in luoco suo, il reverendo padre Germanô da Sitia, fino a 
tanto che dal monasterio del Monte Sinai ne fosse mandate un altro, 
ha parso ail’ Eccellentissimo Duca senza ehe alcuno si agravasse, ta- 
gliar la predetta elecione, corne fatta da persona che non haveva autori- 

65 tà et eleger poi sua Signoria 111.ma il medesmo Iconomo prima eletto co
rne persona e sogeto buono et sufficiente, cosa giammai più fatta da 
altri Rappresentanti di V.S.tà, li quali hanno sempre lasciato il go- 
verno del monasterio a quelli che dalli monaci sono stati constituiti. Pe
rô con ogni humiltà suplichiamo V.S.tà ehe si degni ordinäre aciô non 

70 occora più simil disordine, che in ogni caso ehe il predetto resterà o per 
morte o per altro accidente senza Iconomo, debba subintrar quello di 
maggior età delli duoi vecchi et Consiglieri ehe si attrovaranno in det
to monasterio in luoco del Iconomo fino che dal Sinai li sia mandate Γ 
Iconomo, corne è solito.



75 Grandissimo danno ha ricevuto anco il predetto monasterio nelli sui 
béni dalla poca pratica et inteligencia di alcuni sui Iconomi nelli tempi 
passati, li quali dalla acorteza di certi, si hanno lasciati indurre ad ali
éna? li beni del monasterio, sotto certa forma di affitacione, nomina- 
ta in quel luoco di bis viginti novem, li quali per tal via e con artifici- 

80 osi et ne quali concambii dando al monasterio uno molino di puoco 
valore, togliendo all’ incontro una villa intiera, si sono impatroniti del- 
li beni del monasterio pagando solo certa minima summa di dsio o si
mile, de beni ehe si afiterebbero ducati mille, il che essendo contrario 
alla «parte» dell’ Eccellentissimo Senato 1412 octobrio 27 supplichiamo 

85 V.S.tà si degni scriver et cometer alli Ill.mi Rappresentanti di Candia 
ehe debba haver per nulle et revocate le sudette affitacioni, barati, con
cambii et alienacioni, corne ha scritto F anno 1491 5 Aprile et 9 del me- 
desino mese, parimente del 1550 27 Novembre et altre sue Ducali. 
Inoltre la S.tà Vostra fin F anno 1212 Marzo 12 si degnô 

90 concieder ad esso monasterio et confirmare tutti li beni ehe soleva have- 
re a 1 tempo de Grec i, nominandoli et descrivendoli particolar- 
mente, connumerando in quelli il luoco nominato Selopulo, volendo et 
comandando ehe tutti essi beni et li loro lavoratori fossero et dovessero 
esser, come anco sono sempre stati, liberi et esenti da ogni angaria et esa- 

95 clone in ogni tempo; questa medesima esencione vien espressa da V.S.tà 
nelle Ducali delF ultimo Maggi o 1451 et oltre delli 27 Luglio 1555. 
Perô supplichiamo la S.tà V. ehe si degni cometter ehe le predette no- 
stre esencioni et in particolar del luoco o casale nominato Selopulo ci sia- 
no osservate et eseguite, come per il passato è stato fatto, acio senza 

100 travagli corne è mente di V.S.tà possan essi padri continuare nelle loro 
orationi che perpetuamente fanno per la conservatione et esaltatione di 
questa Serenissima Republica. Gratie».

1608 primo Settembre

Che alla sopradetta supplicatione rispondano li doi Rettori ultimamen- 
105 te ritornati dal Regno di Candia et ben informât! delle cose in essa 

contenute, visto, servato et considerate quanto si deve, siano le loro 
opinion! con giuramento et sottoscritione di mano propria, iusta la for-

στ. 79 bis viginti novem είναι τό έλληνιστί λεγόμενον «δίς είκοσι εννεα» ( ετη ) ήτοι δια 58 
ετη ! Ό μνημονευόμενος αριθμός ετών (29) δεν ήτο τυχαίος, αλλα σύμφωνος προς την διαταξιν 
τής Νομοθεσίας Μακεδόνων περί μισθώσεων, καθ’ ήν εδει νά μη έπεκτεινωνται πέραν των 29 
χρόνων (Ζέπου, Jus Graecor., τ. 2, σ. 45). Μίαν παρομοίαν παραχώρησιν σπιτιών τοϋ Μετο
χιού εις τόν Χάνδακα είχε κάμει τό 1556 ό Πάπας καί Πατριάρχης Αλεξάνδρειάς Ιωακείμ 
εις τόν πρωτοπαπαν Νικόλαον Μαλαξόν καί τούς κληρονόμους του δια «δις είκοσι εννεα».
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ma delle leggi. L’ istesso faccia il Proveditor General ultimamente ri- 
tornato da quel Regno.

I Consiglieri:
Zuan Corner, Geronimo Diedo, Francesco Emo, Anzolo Correr, Barbon 
Morosini

II

• Risposta delV ex Rettor di Candia Gio. Batta Michiel al Doge: 

Serenissimo Principe,
Per riverente esecutione di quanto mi comanda la S.tà V. sopra l’acclusa 
supplicatione delli padri calogeri di Santa Catarina del Monte Sinai del
primo del passato (...... ) mi occorre dirle che per quanto ho veduto dal
testamento del quondam clarissimo Tomà Querini fu del clarissimo Ro- 

5 molo, del 15 Settembre 1607, ordino egli il suo cadavere esser sepolto 
nella detta chiesa di Santa Catarina, posta in Candia, nella sepoltura 
già fatta per lui, beneficiando la chiesa di un legato di ducati 1200 in con- 
tadi, oltre certe case delle quali diro pin abbasso quanto occorre; nè 
apparendo da queste scritture quäl ordine sia stato dato da quel Rev.mo 

10 Arcivescovo intorno alia sepoltura di esso clarissimo Querini, mi con- 
vien credere ehe, havendo l’lll.mo Signor Duca presente insieme col Re- 
gimento colla autorità di eccellentissimo Consiglio dei Dieci, fatta re
solution di far uscir da quel Regno Γ Econome del monasterio di detti 
calogeri; ci sia stato fatto con fondamento perché non habbi obedito a 

15 quel ordeni ehe sarano stati dati seconde la mente della S.tà V. per man- 
tenimento delle chiese latine e del rito greco particolarmente raccoman- 
dato et comesso a detti suoi Rappresentanti. — Dal medesimo testa
mento si vede anco esser ordinato ehe dopo la morte di sua moglie, cer
te case del testatore pervenghino nel detto monasterio con condicione 

20 ehe debba goderli per due anni e poi siano vendute et il tratto di esse po- 
sto a beneficio del monasterio, conforme alla «parte» dell’ Ecc.mo Sena
te, onde apparendo espressa la volonté del testatore oltre quella di or- 
dini di V.S.tà resta sotto la benigna sua manodi dar intorno ciô quell’ 
ordine ehe la stimasse di maggior sua sodisfatione o ehe siano vendute 

25 o per detti supplicanti trattenute corne domandano.
Quanto alla eletion dell’ Econome trovo che dopo l’ordine dato dal 

Regimento come di sopra ho detto, che quel ministro dovesse partir dal 
Regno, esso in luoco suo sustituito un monaco dell’ istesso monasterio 
alli 3 Dicembre col parère et assenso di due monaci consiglieri e di 

30 procurator! laici et l’Ill.mo Signor Duca alli 29 devenne con la sua auto-



rit à alla revocation di detta solution dicendo esser fatta contra le leggi, 
disordinata e da persone ehe mancano d’autorità et elesse il medesimo 
monaco passando con questa riserva ehe sia senza pregiudicio del mo- 
nasterio principale Monte Sinai et sin tanto che da quelle sarà manda- 

35 ta persona capace a tal governo, con oblige in questa e successor! suoi 
all’ arrivo in Candia, di presentarsi inanzi alDuca con la 
patente dell’ elecione per vadere se sarà persona capace et admessa dal
le leggi ail’ esercitio di quel carico, con farla registrare come altre volte 
s’ osservava. E ricercando hora li supplicant! che quando nell’ avenir 

40 occorresse caso simil di vacanza del detto carico di Econome o per mor
te o per altro accidente, debba subintrar quelle di maggior età dei due 
vecchi e consiglieri ehe s' attroveranno in detto monasterio di Santa Ca- 
tarine; Crederei ehe sicome quest! reverendi calogeri supplicanti sono 
stati sempre divoti al nome di V.S.tà cosi potessero esser dale! consolât! e 

45 gratiati di questa dimanda con obligo perô di ricever l’approbatione del 
Signor Duca che sarà per tempo e di esercitar fintanto che dal monaste
rio principale sarà mandata altra persona, la quale non sia admessa sen
za particolar notitia et intelligenza delli Rappresentanti la S.tà V. ac- 
ciôche nel modo ehe hanno la sopraintendenza delle chiese, parimente 

50 non siano introdotte persone senza loro saputa.
Intorno poi aile affittanze chiamate de Bisvigintanovem, havendo io 

conosciuto nel tempo ehe de ordine di V.S.tà, mi sono attrovato a quel 
carico, esser stata sempremente sua ehe simili affittationi legitimamente 
faite non siano interrotte, ma eseguite. Cosi quando vi siano alienation!, 

55 barati et usurpation! di béni del monasterio, ehe a me non mi hanno 
fatto veder alcuna, migiova di credere che se fosseno comparsi avant! 
que! suoi Rappresentanti, sariano stati suffragati col modo ordinario 
e risoluto della giustitia, conformandosi al zelo et mente della S.tà 
V. Perô in questo particolar quando paresse a lei di dar qualche mag- 

60 gior eccitamento et ordine per la esecutione della sua volontà, potria, 
per senso mio, servire a sollevatione di giusti gravami del monasterio 
et a levar la occasione delle fraud! faite contra le leggi nell’ alienatio- 
ne di detti béni.

Quanto poi al capitolo delle esentioni di béni del casale Selopulo, si 
65 vede per la concessione della S.tà V. del 12 Maggio 1212 esser stati fat- 

ti esenti da ogni angaria et esatione et in conformità di questo, diver- 
si ordini dati da lei et specialmente 31 maggio 1455 e 27 Luglio 1555 
per la sua esecutione. Ma essendo seguite in quel Regno le tante occa
sion! di fabbriche di fortezze, cosi faite esencioni sono state alterate dalli 

70 Eccellentissimi Generali, secondo il bisogno delle publiche occorrenze et 
del servitio suo.

Il ehe è quel tanto che posso riverentemente rappresentarle rimet-

V



tendo il tutto come devo alia singolar prudenza della Serenità Vostra. 
Gratie.

Da Venetia il di Ottobre 1608 
Gio. Batta Michiel di mano propria con giuramento

III

Venezia 8 Novembre 1608. Risposta di Alvise Priuli an Doge :

« Dovento risponder per ordine di V. S.tà alla supplicatione delli reve
rend! padri calogeri di Santa Catarina del Monte Synai, habitant! nella 
città di Candia dire riverentemente che quanto al capo dell’ accidente 
seguito per haver dato sepoltura al corpo del quondam messer Thomà 

5 Querini, potrà haver sicura informacione dalli clarissimi doi rettori ri-
tornati, di quel Regno (..... ) come anco lor supplicant! cignano ehe non
obedirano mai a decreti fatti da Arcivescovi nè altro prelate latino, ma 
ben alii comandamenti delli Rappresentanti di V.S.tà, dobbiamo dolerci 
ehe succédé accident! tali, essendo questa materia di quell’importanza ehe 

10 molto ben è conosciuta dalla sapienza di V.S.tà. Quanto alii beni lascia- 
ti per esso Thoma Querini per quanto dicono loro conforme alla «par
te» del Senate, desiderando loro ehe al tempo statuito non siano vendu- 
ti, potrà V.S.tà restando a loro con Γoblige ehe fossero al laico e par- 
ticolarmente del presentar cavalli, se perô son tenuti, gratiarli in quella 

15 parte ehe parer à alla sua sapienza.
Quanto all’ eletion in caso di mancamento de Iconomo ehe deside- 

rano, stimerei quando ehe cosi paresse alla V.S.tà, ehe fossero ese- 
guite le loro costitutioni corne è proprio di tutte 
le r e 1 i g i ο n i, perché il metter mano senza accidente di rilievo in 

20 cose simili, travaglia assai quelli a quali si fà novità nelle loro ordinationi. 
Circa li beni ehe dicono esser stati alienati dalla loro religione et il dover- 
li esser osservati li privilegi et esentioni, rimettendo il tutto alla pru
denza di V.S.tà dim che ogni gratia e favore che sarà fatto a questa re
ligione sarà degnamente collmata perché vivono con g r a n mo- 

25 d e s t i a e religion e et delle loro entrate di quel 
Regno, oltre quanto son tenuti a mandar al Monte 
Synai, despensano a poveri della città di Candia 
considerabili quantité con moltacarità etamore».

Di casa li 8 Novembre 1608
Alvise Priuli Proveditor con juramento de mano propria



Risposta dell’ex-Capitanio di Candia Lorenzo Marcello al Doge:

Serenissimo Principe,

Se ben per rispondere fondatamente a tutti li particolari della supplica- 
tione presentata ai piedi di V/S.tà dalli reverendi monaci di S. Catari
na di Candia, sarebbero necessarie moite più giustificationi (...... ) dim
l’opinion mia conforme al comandamento di V/S.tà.

5 Quanto al primo capo di essa supplicatione ehe concerne le cose se- 
guite per occasion di sepelire il cadavere del quondam nobile Tomà Qu- 
erini, mi occorre dirle esser vero ehe detto Querini per suo testamento 
rogato da publico nodaro a 15 Settembre 1607 ordino di esser sepolto 
nella sepoltura da lui fatta fabbricare nella detta chiesa di S. Catarina, 

10 beneficiandola anco con doi legati, uno di 1000 ducati Candiotti in de
nari da esser dati in diverse rate et l’altro di una casa posta in quella cit- 
tà dopo la morte di sua moglie, con ordine pern, espresso in detto legato, 
ehe passati li doi anni prescritti dalla «parte» dell’ Ecc.mo Senate, debba la 
detta casa esser venduta et il tratto riposto a beneficio del Monastero. 

15 Venuto il caso della morte di esso messer Tomà, presentito, monsignor 
Arcivescovo il particolar della sudetta sepoltura, fece intender all’ Eco
nome di detta chiesa ehe non dovesse altrimenti sepelir il cadavere, 
intendendo S. S. 111.ma che come di nobile Veneto di rito latino, fosse se
polto in chiesa et seconde il rito latino. Il che pern nonostante, esso E- 

20 conomo senza fame consapevole quel Regimento, mandô a levar il de- 
funto nella propria casa et lo fece riponer nella sepoltura sopraditta. Ma 
passata questa cosa, con il mezo anco di Monsignor Arcivescovo ehe 
se ne dolse con molto sentimento, all’ orechio de Rappresentanti la S.tà 
V. fra i quali ero anch’io, vi fu interposta l’autorità publica perché 

25 non nascessero quei moti che sempre sono facili in que
st e competentie di ritiet ehe sono tanto aborriti dalla S.tà 
V. et dalla ragion del buon governo. Onde havendosi assunto quel ne- 
gotio in Consiglio dei Dieci ehe si esercita da quel Regimento, Capita- 
nio et Proveditor General et intese dalli procurator! di quel monaste- 

30 rio le pretension! sue et consideratisi diverse cose et massime Γ haver 
ditti monaci proceduto troppo licenciosamente nell’ assumersi quello 
ehe non potevano nè dovevano, senza far (come era li oblighi loro ) capo 
con li public! Rappresentanti, perciè et anco per levar ogni seme di 
altra novità, si giudicö espediente procedere summariamente et seconde 

35 il stile dell’ Ecc.mo Consiglio dei Dieci, in accident! di questa sorte, et 
confiner per via di mandate Γ Econome a Sitia et bandir quel monaco

στ. 13 parte = άπόφασις (τής Γερουσίας).
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che haveva accompagnato quel defunto alla sepoltura, non innovando 
nel resto altra cosa nel presente proposito. Delle quäl cose supplicando 
al presente essi monachi la rettratatione et provisione anco per Γ avenir, 

40 hanno a questo proposito presentato copia di alcune lettere dell’ Ecc. mo 
Senato di 23 Novembre 1596 scritte al Regimento, Capitanio et General 
di Candia per occasione di una scrittura presentata loro da quelli di ri- 
to greco, in materia delli ordini dati d a 1 Γ Arcivescovo 
di quel tempo circa le chiese greche et sospensioni 

45 dellisacerdotidellidivinioffitii, per le quali lettere ve- 
niva commesso ad essi Rappresentanti di far conoscer a quelli di rito 
greco il dispiacere che le haveva apportato il sinistro procéder 
di esso Arcivescovo et li ordini dati da lui et esser constante 
volonté dell’ Ecc.mo Senato che li sia osservato et mantenuto il loro ri- 

50 to senza alteratione alcuna, et che non haverebbero mancato di far sem
pre quelle provision! che si conveniranno, consentendo inoltre a quel 
Regimento che, con F autorité sua, provedesse che le loro chiese siano 
offitiate et amministrati i sacramenti come prima et che Γ uso antico 
non sia punto alterato, sieche habbiano occasione di restar content! e 

55 consolati, nè altro hanno dedutti per comprobation di questo primo capo 
della loro supplicatione, sopra il quale dovendo io esponerle F opinione mia, 
dico riverentemente ehe, non concernendo la detta ocasione della sepol
tura alcuna innovatione circa F amministratione de sacramenti et offi- 
tii divin! espressi nelle sudette lettere del Senato, ma semplicemente 

60 1 atto di sepelir un defunto nobile Venetiano di rito latino, sarebbe per- 
ci11 opinione mia ehe in materia di questa natura non si provedesse ad 
alcuna rettratazione o decisione, ma si lasciasse nel stato in ehe si trova 
di presente, perché le cose seguite in questo caso servirebbero per norma 
di quanto si havesse a operare nelF avenir in simili accident! et li mona-

75

65 chi da questa tacita approbatione di V/S.té restarebbero molto men 
pronti ad alcuna tale innovation et, tanto maggiormente, quanto ehe 
quando havesse luoco questa introdutione ehe li nobili Veneti della co- 
lonia potessero a lor piacere passar al rito greco, si deve tener per fermo 
ehe questo ahuso fosse per far gran progresse, il che sarebbe con nota- 

70 bilissimo pregmditio di quel principal fine ehe indusse la S.té V. 
a conferir loro c o si ricchi feudi onde restarebbe estinta 
quella poca effigie di colonia che pur tuttavia vi apparisce, essendo sin 
hora purtroppo degenerate le cose dal primo stato loro et in ciô non mi 
estenderô pm a longo per hora, sapendo ehe questa materia è molto ben 
nota alla singolar sua prudenza.

Quanto poi al gratiar h detti monachi che possano ritener li stabil! lassa- 
teh per il sudetto testamento, nonastante la «parte», io dirô riverente- 
mente alla S.té V. che oltre F esser li detti monachi ricchissi-

νστ



mi d’ entrât ee d i f abriche sarebbe anco atto che passerebbe 
80 in esempio ad altri ehe stanno attendendo questa sola derogatione della 

«parte», essendo occorsa mentre io mi trovai capitanio in quella città 
la morte di un Damian di Zuane, huomo ricco, principale, et uno delli 
colonelli di quelle Cernide il quale ha lassiato ad una chiesa grec a in- 
titolata Santa Maria Trimartiri, stabil! per moite migliaia de Ducati. 

85 Poichè quando anco li béni delle chiese greche siano alia condition di 
beni laici, come essi monachi asseriscono nella supplicatione (il che non 
puô esser per divers! capi molto ben noti ad ogni uno) nondimeno, oltre 
il non havermene essi fatto constar cosa alcuna, stimo di gran servitio 
publico ehe si esserciti anco con le chiese greche la disposition della «parte» 

90 per li sudetti et altri rispetti facili da considerarsi dalla singolar pru- 
denza di V/S.tà, massime concorrendo in questo caso la dispositione 
del testatore che vuole ehe detti beni siano venduti.
Quanto al secondo capo di essa supplicatione nel quale viene esposto 
ehe havendo il sudetto Econome prima che partisse per andar al suo 

95 confine, elletto in suo luoco il padre Germanès da Sitia, finchè fosse 
provvisto da Monte Sinai, sia stata revocata quella eletione dall’ 111. mo 
Duca, corne fatta da persona che non haveva autorità, il quale Ecc. mo 
Duca nondimento habbia poi con sua terminatione confirmato il 
detto padre Germanô, debbo dirle riverentemente ehe tutto questo 

100 contra per copia autentica dalli atti seguiti in tal occasione, ma, checiô 
non sia mai piùstato fatto da suoi Rappresentanti 
et ehe il governo sia sempre lassiato a quelli ehe 
dalli monachi vengono constituiti corne medesimamen- 
te hanno essi esposto, non posso affermarne punto alla S.tà V., non haven- 

105 domene essi supplicanti fatta veder scrittura o documento alcuno. Perô, 
suplipeando loro ehe Ella si degni ordinär che in ogni caso che il pre- 
detto monasterio restera o per morte o per altro accidente senza Eco
nome, subentri quelle di maggior età delli doi vecchi et consiglieri ehe 
s’attroveranno in detto monasterio al tempo della vacanza fino che da 

110 Monte Sinai li sia mandate Γ atro Econome corne è solito. Io sentirei 
ehe si potessero gratiar con conditione perô ehe dovesse esser appro
bate dal Duca sopraintendente delle chiese greche et questo perché 
non potendo esser Econome c h i non è suddito del
la S.tà Y. giusta Γ ordini dell’ Ecc.mo Foscarini di felice memoria, fon- 

115 dati sopra rispetti di molto momento, potrebbono perciô, sotto questo 
pretesto, esser fatti molti supplicanti et contravenuto con questa via indi- 
retta ail’ essecutione delli ordini sudetti ehe sono in verde osservanza.

Quanto al terzo capo nel quale supplicano ehe essendo stati alienati 
divers! beni del monasterio da chi non haveva autorità et con nota- 

120 bile prejudicio di esso, si degni perô la S.tà Y. dar ordini a quel Régi-



mento per la revocatione et annullamento di dette alienation!, mi oc- 
corre dirle riverentemente ehe a questo proposito mi hanno fatto veder 
copia della «parte» del 1412 per la quale vien disposto ehe le possession! 
et terreni del monasterio et chiese non siano in modo nè sotto pretesto 

125 alcuno affittati più che per tre anni, con pena alii conduttori 
et procurator! di essi monasterii come in dette «parte»; nemmeno pos- 
sano asser venduti, transattadi, alienati o donati se non con consenso 
o deliberatione del Senate et ciö si intend a cosi in Venetia, come in 
ogni luoco del Comune come appunto dispone la «parte».

130 Hanno anco presentato copia di lettere Ducal! di 9 Aprile 1491 
et 27 Novembre 1507 per le quali, a supplicatione di esso monasterio. 
la S.tà Y. commette a quel Regimento et Capitanio ehe debbano in- 
tender li gravami de predetti monachi sopra le alienationi et conces
sion! faite senza licenza dell’ Ecc. mo Senato et il tutto ben inteso et 

135 maturamente discusso, fosse loro amministrato giustitia; nel quai ne- 
gotio non vedendo io ehe sia stato fatto altro dal sudetto tempo del 
1507 in quà, con tutto ehe in Regno siano stati divers! Generali con am- 
plissime autorità et potendo dubitare ehe il dar luoco a simili instanze con
cernent! rettrattatione di contratti invecchiati et di béni che per la longhez- 

140 za del tempo possano essere passai! sotto buona fede per diverse mani di 
possessor!, per cio non le ne dirô altro, rimettendomi riverentemente a 
quanto la S.tà V. stimerà bene di risolver publico servitio.

Nel quarto et ultimo capo, supplicano la S.tà V. per la confirma- 
tione delle loro concession! et in particolare dell’ essention delle angarie 

145 dell! lavoratori nel casai Selolulo, sopra di ehe mi hanno presentato 
copia delle concession! fatteli dalla S.tà Y. sino Γ anno 1212a 
12 M a r z o per le quali spetialmente si vede esser esentato esso Ca
sai con li suoi cultori da ogni angaria et essatione. Et in questa con
formité mi hanno anco presentato copia di alcune lettere Ducal! di 

150 30 Maggio 1455 per le quali la S.tà V. commette al Regimento et ca
pitanio de Candia, fra le altre cose, ehe essi Rettori non vadano nè man- 
dino al casai Selopulo, nè inferiscano alcuna molestia alli béni di detto 
Cas ale, ma osservino ad essi monachi li loro privilegi.— Sicome pari- 
mente da un’ altra copia di lettera Ducale di 27 Luio 1555 la S.tà V. 

155 commette al capitanio di Candia ehe non sia fatta alcuna descritione 
di galeotti al detto Casale, essendo suo voler ehe li siano mantenuti li suoi 
privilegi. Nel che io li stimo meritevoli di esser essauditi con la confir- 
matione delle essentioni sudette et questo è quanto mi occorre dire 
riverentemente alla S.tà V. nel presente proposito, rimettendomi al 

160 prudente suo giuditio. Gratie.
In Venetia li 13 Novembre 1608 

Lorenzo Marcello di mano propria con iuramento.
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Risposta dell’ ex-Proveditor General di Candia Nicol ô Sagredo. 
Serenissimo Principe

Rispondendo con la ordinaria mia reverenza alia commissione datami (...) 
sopra la supplicatione presentata ai piedi di V.S.tà dalli padri calogeri 
di Santa Catarina del Monte Sinai, dico ehe in tepmo del mio Genera- 
lato venne a morte il nobil homo Thoma Querini fu de Romolo et or- 

5 dino di esser sepellito da calogeri del medesimo rito greco et venuto 
il caso ehe questo corpo dovea esser portato alia sepoltura, li padri latini 
dell’ Ordine de San Dominico ehe officiano la chi esa di San Pietro della 
medesima città de Candia, opponendosi alia escutione delli calogeri 
sudetti, comparsero inanzi Monsignor 111. mo et Rev. mo Arcivescovo 

10 Grimani aggravandosi di questo pregiudicio ehe pretendevano voler far 
li greci et ottenero che da S.S. Rev. ma fu ordinato ehe essi calogeri 
non procedessero più oltre, il che inteso da loro, mandarono imediate 
con molto scandolo a levar detto corpo dalla casa di esso Querini, quasi 
per forza, con tumulto di gente greca et lo sepellirono nella chiesa sudetta 

15 di Santa Catarina de Greci.— Questo atto diede non poco ehe dire et 
molto più che pensare, per la corretione di detti padri calogeri et io Gene
rale insieme con il Regimento o Consiglio che chiamano de Dieci, vedendo 
che per li latini si faceva instanza che il corpo, come di persona latina, fos
se ritornato alla chiesa latina, et che il far questo se hen era atto de 

20 giustitia, era per far nascer fra quelli dell’uno et dell’ altro rito qualche 
fastidioso successo, per minor male, giudicassimo di far lasciar il corpo 
dove era et perché ciô non passasse in esempio, dar castigo a chi fu 
causa questo disordine, onde con mano regia senza interpositione di tem
po, rilegassimo in Sitia per anni cinque Γ Economo o volgiano dir Γ 

25 abbate, et il monaco ehe andô a levar il corpo con quel tumulto, bandi- 
mo per anni dieci dal Regno, essendosi per ciô con questa dimostratione 
di castigo in questi due, aquetato l’animo di Monsignor Arcivescovo 
che premeva per la restitutione del corpo et sedati tutti gli altri tumulti 
che sariano nati con molto scandolo della città tutta, cosi nel rito greco 

30 come latino. — Et intorno poi alli legati lasciati dal sopradetto Querini 
alla chiesa di Santa Catarina sudetta, quando venirà il caso di rapren- 
derli, le leggi dell’ Ecc. mo Senato sono tanto chiare et conspicue alla 
intelligenza di ogni uno, anco in questa materia che li 111. mi Rapp, ti 
di V/S.tà in quel Regno non dureranno molta fatica nella loro esecu- 

35 tione.— Quanto alia eletion de Iconomi ovvero Abbati, io non posso dire 
alcuna cosa poichè pretendono li 1111. mi Signori Duchi, per una inveterata 
consuetudine, di esser (come sono stati finora) padroni di questa voce

νθ'



et vi sono infiniti casi seguiti per li quali li sopradetti 111. mi Duchi si 
regolano nelle occasioni.

40 Delle affitacioni veramente ehe vengono faite dalli Iconomi et altri 
governatori delle chiese cosi greche corne latine, io non ho ehe aggiungere 
a V/S.tà alcun altra cosa d’ avantagio se non ehe questi sono termini 
giuditiarii spettanti alii fori ordinarii onde stimarei che dovessero dal Re
giment udir le patri in contraditorio judicio et fusse fatta ragione a chi 

45 1 ha. Mi resta dire delle esentioni ehe pretendono haver li padri sudetti 
di alcuni loro luochi et in particolare del casale nominate Selopulo. 
Se a questi sono stati concessi li privilegi da V/S.tà, ogni ragion vuole 
ehe gli siano intieramente conservât!......................... ».

In Venetia a 20 Marzio 1609 
Nicoli) Sagredo con giuramento et di mano propria

VI

Risposta dell’ ex-Duca Zan Mattio Girardi al Doge:
Serenissimo Principe,

Dovendo risponder con la solita mia reverentia (.....) sopra la supplica
delli padri calogeri de Santa Catarina del Monte Sinai, dico che in 
tempo che io mi trovai duca di Candia, venue a morte il nobil homo Tho- 
ma Querini fu di Romolo et volse esser seppellito nella chiesa di Santa 

d Catarina di greci nella città di Candia et venuto il caso ehe questo cor- 
po dovea esser portato alla sepoltura sua, li padri latini dell’ ordine di 
San Dominico ehe offitiano la chiesa di S. Pietro, della medesima città 
di Candia, si opposero alla esecutione delli calogeri sudetti et comparse- 
ro nanzi Γ Ill.mo e Rev.mo arcivescovo Grimani dolendosi di questo 

10 pregiudicio, ehe volevano far li greci ottenendo che da S.S. Ill.ma et Rev. 
ma fu ordmato ehe essi calogeri non provedessero più oltre, da che 
mossi mandarono imediate con molto scandalo quasi per forza et con tu- 
multo di gente greca a levar detto corpo dalla casa di esso Querini seppel- 
len- do nella chiesa sudetta de S. Catarina di greci. Questo atto ci fece ri- 

15 solvere il Regimento insieme con l’ecc.mo Proveditor General perla cor- 
retione dei detti padri calogeri per minor male et per le istanze ehe 
venivan dell uno e 1 altro rito di lasciar il corpo dove era et castigare 
chi fu causa di questo disordine, rilegando senza interpositione di tem
po per anm cinque P Iconomo o vogliano dir F Abbate, in Sitia et il 

20 monaco ehe andô a levar il corpo con quel tumulto, bandimmo per 
anni dieci dal Regno, restando perd aquetato il tutto.

Ed mtorno poi alli legati lasciati dal sopra detto Querini alla chiesa



di S. Catarina sudetta, non ho ehe dire essendo chiarissimi e noti a ca- 
dauno delli Ecc.mi Rappresentanti le leggi del Senato anco in questa 

25 materia.
Quanto alia eletione tagliata dell' Economo fatta dalli suoi quattro 

procurator!, per altro non mi mossi ehe per non lasciar introdur questo 
abuso ehe facessero tali elettioni senza licenza del Magistrato, perché 
potriano per l’avenir far elettione in carico tanto importante di perso- 

30 na non suddita della S.tà V. che potesse anco esser mal affetta a chi 
si deve avertire con diligenza perché certo quelli sudditi et in 
particolar 1 i contadini temono per il più, u n a parol a 
di quest! Eeonomi ehe li comandamenti delli Rappresentanti di 
V. S.tà, onde io elessi il medesimo che loro havevano di già eletto per- 

35 chè era suddito e di lui io haveva havuto ottima informatione, di ehe 
tutti loro procurator! et altri, rimasero sodisfattissimi.

Delle affitationi che vengono fatte dalli Eeonomi et altri governatori 
delle chiese cos! greche ehe latine, io non ho che dire, essendo quest! 
termini giudiciarii; per le esentioni ehe pretendono haver li calogeri su- 

40 detti di alcuni loro luoghi et in particolar del casai Selopulo, se a que
sto sono stati concessi li privilegi da V.S.tà, ogni ragion vuole che gl 
sianp intieramente conservati, e ehe quanto alle essentioni concesse 
dalli Public! Rappresentanti ehe non siano confirmate dal Senato, non 
sono di alcum valore et chi introducesse questo, ehe rettori o genera- 

45 li potessero essentare, in poco spatio di tempo il Regno saria pieno 
di essenti con esterminio delli non essenti et con danno gravissimo delle 
cose publiche rimettendomi sempre al prudentissimo giuditio dell’ E. 
E.V.V. Gratie.

In Venetia a 20 di Aprile 1609 
Zan Mattio Girardi con giuramento di mano propria.

W



DECRETO DEL SENATO,
IN RISPOSTA ALLA PRIMA SUPPLICATIONS:

Al Regimento, Capitanio et Proveditor General in CANDIA.
«Sopra le instanze che ci sono state faite per nome delli venerandi 

Calogeri di Santa Catarina del monte Sinai di cotesta città et prima nel 
particolare del monaco ehe per occasione della sepoltura data al quon
dam nobil homo Thomà Querini fu fatto partire da quel Regno, se 

5 ben il suo licentioso procédera meritava pena maggiore, siamo venuti, 
nondimeno, in risolutione di fargli gratia et cosi vi commettemo col 
Senato che, ad ogni suo beneplacito, debbiate permettergli ehe possa 
tornarsene in quella città, essendo già corsi presso due anni ehe si tro- 
va luntano et quanto all occasion che potesse venire l’eletione di E- 

10 conomo quando per morte o per altro accidente ne restasse privo quel 
monasterio, intentione nostra è che siano eseguite le loro costitutioni 
et che possano essi far eletione di quello di maggior et à delli due vecchi 
et conseglieri che si attroveranno in detto monasterio, fintanto che dal 
monte Sinai ci sia mandato Γaltro Econome, conforme il solito. Circa 

15 poi le ragioni et aggravii che pretendono essi venerandi monaci per oc
casione delli beni alienati del lor monasterio, volemo che si chiamas- 
seno aggravati le ragioni loro perché possiate administrare intorno ciö 
la débita giustitia sicome vi commettemo di fare, essendo anco volon
té nostra che i privilegi concessi al predetto monasterio circa le essenti- 

20 oni, quando ne mostrino la confirmatione di questo Consiglio overo siano 
fatti con l’autorité di esso, debbano inviolabilmente esser loro osserva- 
ti, sicome è giusto e convenante». Voti: 107 pro e 9 contro



Seconda petitione dei monaci di S. Caterina al Doge;

Serenissimo Prencipe et Illustrissima Signoria,
«Corne è stato singolar effetto della somma pietà et religione di questa 
christianissima Repuhlica d’addottare il venerabile monasterio di Santa 
Catarina del monte Sinai di molti béni nel Regno di Candia fmo sotto 
la bona memoria del Serenissimo Zane, cosi rende certa testimonianza 
al mondo della particolar protetione et cura di Sua Serenità ha tenu- 

5 to sempre di esso quelle gratie et essentioni ehe si è compiaciuta conce
des a noi monachi ehe quelle habitano, havendo voluto in ogni tempo 
ehe non solo noi et li béni nostri fossimo liberi da qualsi voglia imagi- 
nabil servitù, ma godessimo in dolce liberté quanto dalla benigna sua 
mano ci è stato gratamente impartito. Questo perô anco al presente 

10 ci assicura di dover esser novamente favoriti da Sua Serenità, quando 
con la gratia di che riverentemente la supplichiamo, non procuriamo 
se non conservarci in quel stato et essere, ehe è stata sempre mente 
Sua ehe noi habbiamo a vivere.

La gratia dunque Prencipe Serenissimo desideramo ehe Sua S.ta res i 
servito di scrivere con 1' Ecc.mo Senato alP Ill.mo Signor Duca di Can- 

15 dia, come altre volte in altre occasion] benignamente ci ha favoriti, ehe 
non voglia impedirci in alcun modo di poter licentiare et elleggere a 
nostro beneplacito li ministri et servent! di detto monasterio perche sua 
signoria ill.ma ci ha impediti con un mandato ehe non licentiamo un 
nostro quadernier che per piu nostre cause et convenient! nspetti have- 
vamo deliberate scacciare et elleggere un altro; venendoci in tal modo 

20 aggravare di cosi fatta nova servitù ehe non potremo più essercitar quel 
libero dominio che per tante centinaia d’anni habbiamo, mer- 
cè alla munificenza di tanto Prencipe, continuamente esercitato ehe ag- 
giongendo tanto favore, al cumule delli molti altri, ncevuti da Lei, 
pregaremo il Signor Iddio che per noi, voglia renderle il dovuto mento et 
per fine se inchiniamo. Gratie».

1609 28 Aprile

«Che aha sopradetta supplication risponda il Proveditor General Sa-

ξγ



gredo, ritornato dal Regno di Candia et ben informato delle cose in essa 
contenute, visto, servato et considerato quanto si deve, dica Γ opinio- 
ne sua con giuramento et sottoscritione di mano propria giusta le leggi. 
L’ istesso faccino li due ultimi Duchi ritornati dal sudetto Regno.

I Consiglieri:
Constantin Rhenier, Nicol ö Dolfin, Andrea Minotto, Lorenzo Capello, 
Alessandro Ziliol nodaro Ducal

Risposta di Nicolô Sagredo:
«Dovendo io Nicolό Sagredo ritornato Proveditor General (....) dico ehe 

non so se in questo particolar vi siano leggi che dispongano in contrario, 
ma che stimo nondimeno che ogni ragion voglia che i rev.di padri di S. 
Catarina del monte Sinai et ogni altro ancora, possi a gusto et sodisfa- 
tione sua far eletione di ministro et servente, cosi quandernier come altro 
scrittore che da loro venga salariato et riconosciuto delle sue fatiche per 
teuer libri e conti et che in ciö non siano nè possino esser impeditij ehe 
se poi il quadernier o altro ha qualche pretensione con li padri, la giu- 
stitia di quel Regimento puö fare ragione a ciascuno ehe glie ne faccia 
instanza (......)».

Da Venetia a 13 Maggio 1609 
Nicolo Sagredo con giuramento e mano propria

Risposta di Zan Mattio Girardi et Zuan Ratta Michiel ultimi ritornati dal 
Regimento di Duca:

«.... sehen in questo negotio non tenemo altra informatione ehe quella del
la supplicatione, tuttavia, sapendo che per legge li Duchi tengono soprain- 
tendenza et supériorité sopra tutti li monasterii et ogni chiesa greca del Re
gno, si persuademo ehe Γ 1111.mo Signor Duca presente, havrà con giusta cau
sa et col fondamento di legge et consuetudine, impedito la cassatione di quel 
tal quadernier et in conseguenza la eletion di un altro in loco suo corne vole- 
vano fare li monachi acciô ehe non sia pregiudicato alla sua autorité (...... )».

Data é 2 di Maggio 1609
Zan Mattio Girardi con giuramento de mano propria e Gio. Ratta Michiel 
idem.



Il 2o DECRETO del Doge - In PREGADI*
1609 adi 24 Luglio

Al Duca di Candia

«Vederete dall’ occlusa copia la instanza ehe ci vien fait a dalli veneran- 
di Calogeri di S. Catarina del Monte Sinai perché non venga loro posto 
impedimento nel poter licentiare et eleggere a loro beneplacito i mini- 
stri et servent! di quel Monasterio et particolarmente ehe ad essi non sia 

5 impeditio il licentiare un loro quadernier ehe per convenient! rispetti ha- 
vevano deliberate scacciare et eleggerne un altro. La quai dimanda pa- 
rendoci ragionevole, veduto anco quanto sopra di essa hanno risposto il 
già Proveditor General Sagredo et li due Ultimi Duchi ritornati da quel 
Regno, vi commettemo col Senato ehe debbiate permetter ad essi ve- 
nerandi monaci di poter a modo loro disponer delli ministri et servent!

10 di esso monasterio; ma quando in tale proposito haveste alcuna cosa in 
contrario degna di nostra notitia, doverete darcene aviso et informatio- 
ne particolare acio di novo possiamo commettervi quanto sarà conve
nante.» Voti 107 al si, O al Nô e 9 NS

* Pregadi (Pregati) ήτο ονομασία της Γερουσίας κατά τάς άρχάς της ίδρύσεώς της καί 
παρέμεινε xal βραδύτερα, οΐ πρώτοι ΓεροοσιασταΙ παρεπα^το νά προσέλθοον ek τήν
Γερουσίαν. Εις τινα διατάγματα άναφέρεται καί ή λέξις Rogati πού είναι μεταφρασις της 

λ. Pregati εις την λατινικήν.

ξε'



ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ-ΔΕΣΜΗ άρ. 183

“Εκκλησις των μοναχών της Μονής 'Αγίας Αικατερίνης τον δρονς Σινά.

(Μετάφρασις )

«Γαληνότατε Πρίγκηψ, Ή Θεία Μεγαλειότης Κυρίου του Θεοϋ μέ ευ
νοϊκήν προστασίαν διαφυλάσσει, κυβερνά καί διατηρεί την εότυχεστάτην ταύτην 
Δημοκρατίαν καί την 'Τμετέραν Γαληνότητα, ομοίως μέ ίεράν άπομίμησιν βοη- 
θεΐ καί διαφυλάσσει καί προστατεύει εκείνους τούς ιερωμένους, ύπηρέτας τής 

5 Θείας Μεγαλειότητας, οί όποιοι έγκαταλείψαντες τόν κόσμον, ένεκλείσθησαν 
έκουσίως καί άφιερώθησαν εις την υπηρεσίαν Της καί μεταξύ πάντων τούτων, 
μέ ύψίστην ευσπλαχνίαν καί ίδιάζουσαν αγάπην, ελαβεν υπό την προστασίαν 
καί φροντίδα τούς πτωχούς πατέρας, καλογήρους της ’Αγίας Αικατερίνης, οί 
όποιοι εύρισκόμενοι επί ενός τραχέος ορούς, κυκλωμένοι από πολλούς καί δια- 

10 φόρους άπιστους, είναι άφωσιωμένοι εις τόν Θεόν, εις δόξαν τοϋ όποιου τε
λούν λειτουργίας καί άναπέμπουν θερμάς καί ευσεβείς παρακλήσεις. — Οί μο- 
ναχοι ούτοι και το μοναστήριόν των καί τα αγαθά των πού εύρίσκονται έν τή 
πολει τού Χανδακος άπό τετρακοσίων σχεδόν ετών, δι’ έπανειλημμέ- 
νων Δουκικών Επιστολών καί δι’ αποφάσεων (parti) τής έκλαμπροτάτης Γε- 

15 ρουσιας, επροστατευθησαν πάντοτε καί διεφυλάχθησαν άπό την άγιωτάτην 
Δημοκρατίαν και τώρα, από τίνος καιρού, τά πράγματά των περιήλθον εις κά
ποιαν αταξίαν. — Διό καί προσέρχονται γονυκλινείς προ τής 'Ύμετέρας Γαληνό- 
τητος Ενα ταπεινώς εκθέσουν τά δίκαια παράπονά των, οντες βέβαιοι ότι θά 
τυχουν απο την σταθερωτατην δικαιοσύνην Αυτής, τής βοήθειας εκείνης την 

20 όποιαν καί τόσος άλλος φοράς έλαβον.
Εκθετομεν, οθεν, ευσεβαστως εις την 'Τμετέραν Γαληνότητα ότι άποθα- 

νων το παρελθόν έτος 1607 εν τή πόλει τού Χάνδακος ό ποτέ εκλαμπρότατος 
θωμάς Κουερινι τού ποτέ εκλαμπροτάτου Ρόμολο, διά διαθήκης γενομένης 
ενώπιον δημοσίου Νοταρίου, διεταξεν ινα ταφή έν τή εκκλησία τής 'Αγίας Αί- 

25 κατερινης τού ορούς Σινά, εν τω τάφω τής ιδιοκτησίας του, καί επί πλέον ά- 
φήκεν εις το Μοναστηριον δια την ψυχήν του, συμφώνως μέ τάς διατάξεις τάς 
περιεχομενας εις αποφασιν τής Γερουσίας, διάφορα κληροδοτήματα. Έν τού- 
τοις όμως ο σεβασμιωτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης εκρινεν εύλογον, δι’ ενός 
ιερεως του, να παραγγειλη εις τούς έν λόγο) καλογήρους να μη θάψουν τόν νε-
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κρόν. — Παρ’ δλην δμως τήν διαταγήν ταύτην, γνωρίζοντες οί μοναχοί δτι 
σκέψις καί πρόθεσις της 'Τμετέρας Γαληνότητος είναι νά εξακολούθηση υφι
στάμενον το ελληνικών δόγμα καί να μη εμποδίζεται ή ελεύθερα άσκησίς του, 
οδτε εις τα άχραντα μυστήρια, ούτε εις οίονδήποτε άλλο θέμα πού αφορά ευσε
βείς καί άφωσιωμένους Χριστιανούς καί πού θά ήτο έμπρέπον, ούτε άπό 
τον σεβασμιώτατον ’Αρχιεπίσκοπον, ούτε άπό άλλους δπως εΐδικώς έχει δη- 
λωθή εις εν Δουκικόν Διάταγμα της 23 Νοεμβρίου 1596. ’Άλλως τε ούτε άπό 
τον Δούκαν ούτε άπό άλλους ’Αντιπροσώπους της 'Τμετέρας Γαληνότητος δεν 
τοΐς έπεβλήθη άπαγόρευσίς τις, εις τήν οποίαν δμως θά ύπήκουον αμέσως.— 
Καί οδτω συμφώνως μέ τήν θέλησιν του διαθέτου έγένετο ή ταφή τοϋ νεκρού του. 
Όμως έφάνη εύλογον εις τούς Έξοχωτάτους ’Αντιπροσώπους της 'Τμετέρας 
Γαληνότητος, χωρίς νά κληθούν οί υπόλογοι, χωρίς νά άκουσθοΰν αί δικαιο- 
λογίαι των, νά έξαπολύσουν ένταλμα εις τόν Οίκονόμον τού ρηθέντος μοναστη
ριού καί εις τόν μοναχόν πού προέβη εις τήν εκφοράν καί συνοδείαν τού νεκρού, 
διά τοϋ όποιου διέτασσον δπως ό μεν Οικονόμος έκτοπισθή διά μίαν πενταετίαν εις 
τήν Σητείαν ό δέ άλλος μοναχός είς άπέλασιν εκ τού Βασιλείου, διάρκειας δέκα 
ετών. Καί ώφειλον νά αναχωρήσουν αμέσως. Δεν έδόθη ουδέ ή ελάχιστη άναβολή 
είς τόν ταλαίπωρον Οίκονόμον πού ήτο βαρέως ασθενής, τόσον ώστε ήναγκάσθη- 
σαν νά τόν παραλάβουν στά χέρια τέσσαρες άνδρες καί ένω έβάδιζον προς τήν 
Σητείαν, ό Οικονόμος έξεμέτρησε τό ζην. — Ή τιμωρία αυτή άποδεικνύει δτι 
ή εκκλησία καί οί λειτουργοί τοϋ 'Ελληνικού δόγματος ώφειλον νά έκτελέσουν 
τάς διαταγάς τοϋ Σεβασμιωτάτου ’Αρχιεπισκόπου, πράγμα τό όποιον θά κα- 
τέστρεφεν όλοσχερώς, οχι τό ήμέτερον Μοναστήριον άλλά σόμπαν τό Ελληνι
κόν δόγμα. ’Αλλά τοιοΰτό τι είναι αντίθετον προς τήν σκέψιν της 'Τμετέρας 
Γαληνότητος, έκδηλωθείσης μέ αποτελεσματικούς λόγους είς τό άναφερθέν καί 
είς άλλα Δουκικά Γράμματα καί Διατάγματα.

ΔΓ δ ταπεινώς έκλιπαροΰμεν τήν Ύμετέραν Γαληνότητα νά εύδοκηση 
,ά λάβη τά μέτρα προ τοιαύτης βαρείας παρεκτροπής, διά τής άκυρώσεως των 
ιυτω γενομένων άταξιών παρά πάσαν λογικήν, καινά πρόβλεψη και δια το μελ- 
νον δι’ όποιουδήποτε τρόπου ήθελεν ή 'Τμετ. Γαλήν, κρίνη ως καλλίτερον, μέ 
:ήν προσθήκην νά καταδεχθή νά παραγγειλη τους Αντιπροσώπους Της όπως 
:ά άγαθά τά άφεθέντα ύπέρ ήμών διά τής διαθήκης τοϋ θανόντος, δταν θά πα- 
ιουσιασθή ή περίπτωσις, νά μή πωληθοΰν, αλλα να αφεθοΰν να τα καρπώται 
γο Μοναστήριον. Άλλως τε των ύπέρ ευαγών ιδρυμάτων άφιεμένων είς τούς 
Έλληνας άγαθών, ή 'Τμετ. Γαλήν, παραμένει κυρία, όπως και δια τα αγαθα τα 
ίφιέμενα ύπέρ λαϊκών.—

'Η άνωτέρω περιγραφεϊσα αναταραχή προύκάλεσε και άλλο σοβαρωτα- 
rov έπεισόδιον, διότι μέλλων νά άναχωρήση διά τήν εξορίαν ό Οικονομάς έξε- 
νεξε, τη συναινέσει τών δύο γερόντων τοϋ Μοναστηριού, τών διορισθέντων ώς 
συμβούλων παρά τής όμηγύρεως τών μοναχών τής Κεντρικής Μονής του Ό- 
,ους Σινά, δντων συμφώνων καί τών επιτρόπων τοϋ αυτού Μοναστηριού, έξ- 
:λεξεν ώς προσωρινόν Οίκονόμον αντικαταστάτην, τόν ευλαβή ιερομόναχον

ξζ'



Γερμανόν εκ Σητείας, μέχρις ού σταλή άπό την Κεντρικήν Μονήν άλλος οι
κονόμος. — Πλήν ό Δούκας, χωρίς κανείς νά παραπονεθή διά τήν εκλογήν, έ- 
σπευσε νά τήν ακύρωση, ως γενομένην παρά ατόμων πού δεν εΐχον δικαίωμα να 

75 εκλέξουν. ’Αλλά ό ’ίδιος έξοχώτατος Δούκας αυτόν τον μοναχόν τοΰ όποιου ή- 
κύρωσε τήν εκλογήν, τον έδέχθη ολίγον τι βραδύτερον, ώς κατάλληλον και 
αρμόδιον διά τό αξίωμα τοΰ προσωρινού Οικονόμου.—·

Τοιαΰται παρεμβάσεις εις τά εσωτερικά τής Μονής ουδέποτε έγιναν απο 
άλλους ’Αντιπροσώπους τής Ύμετ. Γαληνότητος, οί όποιοι άφήκαν πάντοτε 

80 νά κυβερνάται τό Μοναστήριον άπό τούς ύπό των μοναχών εκλεγόμενους.
Διό καί μετά πάσης ταπεινοφροσύνης ίκετεύομεν τήν 'Τμετ. Γαληνοτητα 

ίνα εύδοκήση καί διατάξη τά δέοντα, ώστε νά μή έπαναληφθοΰν αί άταξίαι και 
όπως, κάθε φοράν πού ή Μονή θά παραμένη, λόγω θανάτου ή δι’ άλλην αιτί
αν, χωρίς Οίκονόμον, πρέπει νά υπεισέρχεται ό πρεσβύτερος των δύο γερόντων 

85 — συμβούλων, πού θά εύρεθοΰν εκεί. Καί θά έκτελή ούτος χρέη Οικονόμου μέ- 
χρις οτου προσέλθη ό έκ τοΰ όρους Σινά, κατά τό σύνηθες, άποστελλόμενος.

Μεγίστην, άφ’ ετέρου, ζημίαν ύπέστη ή Μονή εις τά αγαθά της άπό τήν 
αδαημοσύνην καί αμάθειαν μερικών Οικονόμων κατά τούς περασμένους και
ρούς. Οδτοι παραπεισθέντες άπό τίνος επιτηδείους, διέθεσαν τά άγαθά τής 

90 Μονής ύπό μίαν φαινομενικήν μορφήν ένοικιάσεως, τής ονομαζόμενης εις τον 
τόπον εκείνον Δίς είκοσιεννέα. Διά τοΰ τρόπου τούτου οί επιτήδειοι, έντέχνως 
καί δολίως, κατώρθωσαν νά κάμουν καί άνταλλαγάς αγαθών, δώσαντες εις τήν 
Μονήν ένα μύλον μικρός αξίας καί λαβόντες εν ολόκληρον χωρίον. Ούτως έγι
ναν κύριοι τών αγαθών τής Μονής καί καταβάλλουν μόνον εν έλάχιστον di 

95 dsio ή κάτι παρόμοιον διά τά άγαθά πού έλαβον, καί τά όποια θά ένοικιά- 
ζοντο άντί χιλίων δουκάτων.
Καί επειδή τά ώς άνω έκτεθέντα, είναι τελείως άντίθετα προς τήν άπόφασιν 
τής Έξοχωτάτης Γερουσίας τής 27 ’Οκτωβρίου 1412, ίκετεύομεν τήν Ύμε- 
τέραν Γαληνοτητα νά εύαρεστηθή νά γράψη εις τούς έκλαμπροτάτους Άντι- 

100 προσώπους τής Κρήτης καί νά τούς παραγγείλη νά θεωρηθούν ώς άκυροι καί 
άνακληθοΰν αί ρηθεΐσαι ενοικιάσεις, άνταλλαγαί, μεταλλαγαί καί άποξενώ- 
σεις, ώς άναφέρουν τά Δουκικά Διατάγματα τής 5ης καί 9ης ’Απριλίου 1491, 
τής 27 Νοεμβρίου 1550 καί άλλα.

’Επί πλέον ή Ύμετέρα Γαληνότης άπό τής 12 Μαρτίου 1212 ηύ- 
105 δόκησε νά παραχωρήση εις τήν Μονήν ταύτην καί νά επικύρωση πάντα τά ά

γαθά πού είχεν ή Μονή εις τον καιρόν τών 'Ελλήνων (= Βυζαντι
νών), γενομένης τότε ονομαστικής καταγραφής εν λεπτομερείς, τών αγαθών 
τής Μονής εις τά όποια περιελήφθη καί τό χωρίον τό όνομαζόμενον Σελόπου- 
λον καί έδήλωσε τότε καί διέταξεν ή Ύμ. Γαλ. ότι πάντα ταϋτα τά άγαθά 

110 καί οί εις αυτά εργαζόμενοι νά είναι ελεύθεροι καί άπηλλαγμένοι οίασδήποτε 
άγγαρείας ή φορολογίας, όπως άλλως τε πάντοτε υπήρξαν εις πάσαν εποχήν.

στ. 95 ή λέξις dsio είναι ακατάληπτος. Πιθανώς είναι συντομογραφ ία της λέξεως desimo 
(decimo), συνεπώς τό νόημα είναι: Εν έλάχιστον ποσοστόν δεκάτης.



'Η αύτή άπαλλαγή έξεδηλώθη παρά της 'Τμετέρας Γαληνότητος εις τά Δου- 
κικά Γράμματα της 31 Μαΐου 1451 καί 27 Ιουλίου 1555. Ίκετεύομεν οθεν 
την 'Τμετέραν Γαληνότητα να καταδεχθή να γράψη εις τούς ’Αντιπροσώπους 

115 δτι αί είρημέναι ήμέτεραι άπαλλαγαί καί ιδιαιτέρως αι τοϋ χωρίου Σελοπου- 
λον μας διατηρηθούν καί έφαρμοσθοΰν, ως έγένετο κατά το παρελθόν, (να τοι
ουτοτρόπως, χωρίς στενοχωρείας δυνηθοΰν οί πατέρες οδτοι — ως είναι και 
ή πρόθεσις της Ύμ. Γαληνότητος — νά εξακολουθήσουν τάς προσευχάς πού άνα- 
πέμπουν έσαεί καί να παρακαλουν τον Τψιστόν υπέρ της διατηρήσεως και της 

120 άνυψώσεως τής Γαληνότατης ταύτης Δημοκρατίας. Ευχαριστούμε ν».

1608 1η Σεπτεμβρίου. ’Επί τής ανωτέρω έκκλήσεως νά απαντήσουν 
οί δύο Rettori προσφάτως έπανελθόντες εκ τού Βασιλείου τής Κρητης (....) 
καί μας ε’ίπουν την γνώμην των ενυπογραφως και ενόρκως. Το αυτό να καμη 
καί ό τέως γενικός Προβλεπτής.—

125 Οί Σύμβουλοι: Τζουάν Κορνέρ, Ιερώνυμος Diedo, Φραγκίσκος Έμο, ’Άγγε
λος Κορρέρ, Barbon Μοροζίνι.

II

Μετώρρασις τοϋ &Γ άβίθ. 7/ τοϋ χ^ρατ/σαρτος τοϋ Αμαχος
Ίωάννον- Βαπτιστήν Michiel, rfj 19 ’Οκτωβρίου 1608.

Γαληνότατε Πρίγκηψ, άπαντών εις τά άναφερόμενα εν τή έκκλήσει των καλο- 
γήρων τής Άγιας Αικατερίνης τού ’Όρους Σινα έχω νά ε’ίπω δτι ό εύγενής Θωμ,ας 
Κουερίνι διά διαθήκης του γενομένης ενώπιον δημοσίου νοταρίου την 15 Σεπτεμβρίου 
1607 διέταξεν ινα, μετά θάνατον, τό πτώμα του ταφή εν τή ρηθείση Εκκλησία, τή 
κειμένη έντός τοϋ Χάνδακας, έντός τάφου, τόν όποιον ό ίδιος εΐχεν έτοιμάσει και 
άφήκεν ύπέρ τής ’Εκκλησίας, 1200 Δουκάτα εις μετρητά καί τινα σπίτια, περί ών 
θά άναφέρω κατωτέρω. Δέν φαίνεται άπό τήν έκκλησιν ποίαν διαταγήν είχε δώ- 
σει ό ’Αρχιεπίσκοπος διά την ταφήν τοϋ Κουερίνι. Τό γεγονός είναι, οτι ο Δούκας 
έν συνεννοήσει μεθ’ δλων των Αντιπροσώπων, συνελθόντων ώς Συμβούλων τής 
Δεκαρχίας, άπεφάσισε νά άπομακρύνη τόν Οίκονόμον τής Μονής διότι δέν ύπήκου- 
σεν είς'τάς διαταγάς αί όποϊαι τω εΐχον δοθή έπί τή βάσει των όδηγιων τής ά- 
μετέρας Γαληνότητος πρός τάς έν Κρήτη Άρχάς 6πως διατηρήται καί το ελλη-

νικόν καί τό λατινικόν δόγμα. , (/
Εις τήν αυτήν διαθήκην άναφέρεται καί άλλη διαταγή τοϋ Κουερίνι όπως μερι-

κά σπίτια μετά τόν θάνατον τής συζύγου του περιέλθουν εις τήν Μονήν των Σιναι- 
τών καί μετά παρέλευσιν τής διετίας πού ώρισεν ή Γερουσία νά πωληθουν και να 
δοθή τό άντίτιμον εις τούς μοναχούς τής αύτής 'Εκκλησίας. Τώρα οί αίτουντες Κα- 
λόγηροι θέλουν νά μήν πωληθουν, άλλά νά παραδοθοϋν εις αύτούς, παρα την θελη-

σιν τοϋ διαθέτου.

ξθ'



Ώς πρός τήν έχλογήν άλλου Οικονόμου, έφόσον διετάχθη ή άπομάκρυνσις τοϋ 
ύπάρχοντος, ούτος διώρισεν ένα μοναχόν ώς άντικαταστάτην του μέ τήν συγχκτκ- 
θεσιν των δύο γερόντων συμβούλων της Μονής καί των λαϊκών ’Επιτρόπων. 
’Όμως την εκλογήν ταύτην ό Δούκας την άπέρριψεν ώς παράνομον, πλήν όμως, έως 
(brou έλθη νόμιμος Οικονόμος άπό τήν Κυρίαν Μονήν της Άγιας Αικατερίνης τοϋ 
Σινα, έπέτρεψεν εις τόν έκλεγέντα να άσκη προσωρινώς τα καθήκοντα τοϋ Οίκονό- 
μου καί έλαβε τήν άπόφασιν όπως 6 μέλλων να διορισθή, πρεπει απαραιτητως να 
παρουσιάση τό δίπλωμα τοϋ διορισμοϋ του εις τόν Δούκα δστις θά άποφανθη άν τό 
πρόσωπον είναι κατάλληλον διά τήν άσκησιν τοϋ λειτουργήματος. Τώρα οί καλό- 
γηροι ζητοϋν (να, άμα παρουσιασθη έν τφ μέλλοντι περίπτωσις ποό να μείνη άκέ- 
φαλος ή Μονή εΐτε λόγφ θανάτου, ή δι' άλλην αιτίαν, νά δόνανται νά άναθέσουν προ- 
σωρινώς τα καθήκοντα τοϋ Οικονόμου εις τόν πρεσβότερον έκ των δύο γερόντων — 
συμβούλων πού θά εύρίσκωνται. Εις τό σημεϊον τοϋτο νομίζω ότι είναι δίκαιον το αί
τημα καί πρέπει νά γίνη δεκτόν, πάντοτε όμως ύπό τόν όρον ότι οι Οικονομοι που 
θά διορίζονται άπό τήν Κεντρικήν Μονήν, θά είναι υποχρεωμένοι νά παρουσιάζον
ται εις τόν Δούκα (να τύχουν της έγκρίσεώς του εφόσον ούτος έχει τήν άνωτάτην έπί- 
βλεψιν εις τάς έκκλησίας καί δέν είναι σωστόν νά είσάγωνται άτομα έν άγνοια του.

Ώς πρός τάς ένοιχιάσεις τάς λεγομένας Δίς 29, ότανήμην έν Κρήτη, εΐχον λά- 
βει οδηγίας τής 'Τμετέρας Γαληνότητος ότι παρόμοιαι ενοικιάσεις, γενόμεναι νο- 
μίμως, έπρεπε καί νά μη διακοπούν. Τώρα άν αυτοί έχουν δεδομένα, ας παρουσια- 
σθοϋν εις τάς έκεΐ δικαστικάς άρχάς καί ας εκθέσουν τά δίκαιά των.—Ώς πρός 
τό ζήτημα περί τής απαλλαγής των άγαθών τοϋ χωρίου Σελοπουλο, φαίνεται απο 
τήν παραχώρησιν πού έκαμεν ή Ύμετέρα Γαληνότης τής 12 Μ at ου 12 12 
ότι άπηλλάγησαν κάθε αγγαρείας καί φορολογίας και ότι εδοθησαν και νεωτεραι 
διαταγαί τό 1455 καί 1555 διά τήν άπαλλαγήν ταύτην...»

Βενετία 19 ’Οκτωβρίου 1608.
’Ιωάννης Βαπτιστής Μικιέλ, ιδιόχειρός υπέγραψα,μεθ ορκου.

*Έγγραφον νπ άρ. III 
Μετάφρασή

Βενετία 8 Νοέμβριον 1608. Άπάντησις τον Alvise Priuli πρός τόν Δόγην:

«’Οφειλών νά απαντήσω εις τήν διαταγήν τής'Τμετέρας Γαληνότητος επί τής 
έκκλήσεως των σεβασμίων πατέρων καλογήρων τής Αγίας Αικατερίνης του ’Όρους 
Σινά, κατοικούντων εις τήν πόλιν τόΰ Χάνδακας, εύσεβάστως αναφέρω ότι ώς πρός 
τό συμβάν τό άφορών τήν ταφήν τοϋ ποτέ εύγενοϋς Θωμά Κουερίνι, ή Ύμετέρα Γα
ληνότης δύνκται νά έχη θετικάς πληροφορίας άπό τούς έπιστρέψαντας Διοικητάς τοϋ
Βασιλείου τής Κρήτης (...... ). ’Επειδή όμως οί αίτοΰντες διαδηλοΰν ότι δεν ύπακού-
ουν ποτέ εις διαταγάς των ’Αρχιεπισκόπων ούτε άλλου Λατίνου ιεράρχου, άλλά μόνον 
εις τούς Διοικητάς, πρέπει νά λυπούμεθα διότι συμβαίνουν τοιαΰτα επεισόδια πού θί-
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γουν μίαν σπουδαίαν ύπόθεσιν γνωστωτάτην εις την σοφίαν της 'Υμετέρας Γαλη- 
νότητος.

"Οσον αφόρα εις τα αγαθά πού άφήκεν υπέρ αυτών ό άποθανών καί διά τά όποια 
ζητούν νά μή πωληθοϋν ώς ορίζει άπόφασις της Γερουσίας, δύναται ή Ύμετέρα 
Γαληνότης νά άποφασίση ο,τι εγκρίνει.

'Ως προς την εκλογήν, εν περιπτώσει θανάτου τοϋ Οικονόμου, την οποίαν επι
θυμούν νά κάμουν οί ’ίδιοι, φρονώ ότι — τή έγκρίσει τής ' Y μ. Γαλ. — θά ήδύναντο 
νά εφαρμόσουν τούς Κανονισμούς των, όπως κάμνουν καί τά άλλα δόγματα, διότι 
το νά άναμιχθή τις, χωρίς σπουδαίαν άφορμήν, εις τοιούτου είδους ζητήματα, προ- 
καλεΐ τήν δυσαρέσκειαν τών ενδιαφερομένων.

Άναφορικώς μέ τά αγαθά πού λέγουν ότι άπεστερήθησαν καί ώς προς τό ζήτη
μα τών απαλλαγών, λέγω εύσεβάστως εις τήν Ύμετ. Γαληνότητα ότι οίαδήποτε 
χάρις ή εύνοια δοθή εις τούς μοναχούς τούτους θά είναι άνταξία τής θρησκευτικής 
των εύλαβείας, διότε ουτοι ζοϋν μετά μεγάλης μετριοφροσύνης, από 
δε τά έσοδα πού έχουν άπό τό Βασίλειον τής Κρήτης, εκτός εκείνου του ποσού που 
είναι υποχρεωμένοι νά αποστέλλουν εις τό ορος Σινά, τάύπό λοιπά τα δια
νέμουν — καί είναι σοβαραί ποσότητες — εις πτωχούς τής πολεως τού 
Χάνδακας με μεγάλην εύσπλαγχνίαν καί χριστιανικήν αγάπην».

Έν τή οικία, τή 8 Νοεμβρίου 1608 
Alvise Priuli, ίδιοχείρως καί μεθ’ όρκου.

’Έγγραφον νπ άρ. IV
’ Απάντηβίς τον τέως Καπιτάνιο τοϋ Χάνδακος Λορέντσον Marcello προς τον Δογην:

(μετάφρασις)

Γαληνότατε Πρίγκηψ, Μολονότι, ίνα απαντήσω εις όλα τά θέματα τής εκκλη- 
σεως τών σεβασμίων μοναχών τής 'Αγ. Αικατερίνης τού Χάνδακος, θά μοι 
ήσαν απαραίτητοι περισσότεραι δικαιολογίαι, όμως θά είπω την γνώμην μου 
συμφώνως μέ τήν διαταγήν τής 'Υμ. Γαληνότητος.

5 'Ως προς τό πρώτον θέμα πού αφορά τά συμβάντα άτινα έπηκολούθησαν 
κατά τήν ταφήν τού ποτέ Θωμά Κουερίνι, εύγενοϋς Ενετού, οφείλω νά είπω 
6τι διά διαθήκης του γενομένης υπό δημοσίου νοταρίου τήν 15 Σεπτεμβρίου 
1607, ούτος διέταξε νά ταφή είς τήν έκκλησίαν της Άγιας Αικατερίνης, έντός 
τάφου, παρά τοϋ αΰτοϋ κατασκευασθέντος, καί έδώρησεν είς τήν Εκκλησίαν 

10 1000 Δουκάτα Κρητικά είς μετρητά καί ένα σπίτι, μετά τόν θάνατον της συ
ζύγου του, μέ διαταγήν είδικήν (να, μετά παρέλευσιν τών δύο έτών, πού κα- 
θωρίσθησαν κατ' άπύφασιν της Γερουσίας, έκποιηθοϋν τά άκίνητα καί δοθή τό

άντίτιμον είς τούς μοναχούς. , ,
Έπισυμβάντος τοϋ θανάτου, μαθών 6 Αρχιεπίσκοπος τα καθέκαστα ως 

15 πρός τήν ταφήν, έμήνυσεν είς τόν Οίκονόμον της Μονής τών Σιναΐτών νά μή 
ταφή 6 εύγενής 'Ενετός, λατϊνος τό δόγμα είς 'Ορθόδοξον Έκκλησίαν. Παρ
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όλην την προειδοποίησήν του ’Αρχιεπισκόπου καί χωρίς νά ενημέρωση την Δι-
οίκησιν, ό Οικονόμος παρέλαβε τον νεκρόν καί τον έ'θαψεν (.....).Ή ύπόθεσις
ήχθη προ της ολομέλειας της Διοικήσεως, συγκροτηθείσης ως Συμβούλιου των 

20 Δέκα ήτις άφοΰ ήκουσε τάς δικαιολογίας των μοναχών καί ίνα μή δημιουργη- 
θή σκάνδαλον καί ρήξις μεταξύ των δύο δογμάτων, άπεφάσισε νά τιμωρήση 
τούς προϊσταμένους της Μονής καί τον Οικονόμου τον άπήλασεν εις Σητείαν 
όπου καί θά παρέμενεν άναγκαστικώς επί πέντε έ'τη, τον δέ μοναχόν πού έ- 
κήδευσε τον νεκρόν τον έξώρισε διά 10 έ'τη άπό τό Βασίλειον. — Τώρα οί μο- 

25 ναχοί ζητοϋντες την άκύρωσιν των ληφθεισών αποφάσεων καί διακανονισμόν 
διά τό μέλλον, παρουσίασαν άντίγραφον Διατάγματος της Γερουσίας ύπό χρο
νολογίαν 23 Νοεμβρίου 1596, άποσταλέντος εις τάς έν Κρήτη Άρχάς καί τό 
όποιον άφεώρα τάς διαταγάς του τότε ’Αρχιεπισκόπου ό όποιος είχε παρέμ- 
β η εις τάς έσωτερικάς υποθέσει-ς των Ελληνικών 

30 Εκκλησιών, καί είχε θέσει εις αργίαν καί ιερείς καί 
τέλος διά του Διατάγματος έδίδετο εντολή εις τούς Διοικητάς νά γνωρίσουν εις 
τούς του Ελληνικού Δόγματος, την λύπην πού ήσθάνθη ή Γερουσία όταν έ'μαθε 
την άπαισίαν συμπεριφοράν τόϋ ’Αρχιεπισκόπου καί τάς διατα- 
γάς πού έ'δωκεν οδτος καί ότι στερρά θέλησις τής Γερουσίας είναι νά διατηρη- 

35 θή καί προστατευθή τό ελληνικόν δόγμα χωρίς απολύτως καμμίαν άλλοίωσιν 
καί ότι ή Γερουσία έπεφυλάσσετο νά λάβη τά κατάλληλα μέτρα ίνα αί έκκλη- 
σίαι των λειτουργώνται ως καί πρότερον καί ότι ή μετάληψις των ά- 
χράντων μυστηρίων θά έγίνετο κατά την συνήθειάν των, αναλλοίω
τος , εις τρόπον ώστε νά είναι απολύτως ικανοποιημένοι.

40 ’Επειδή όμως ή ταφή ενός εύγενοΰς Ένετοϋ δεν ή μπορεί νά έχη καμμίαν 
σχέσιν με τά περιστατικά πού αναφέρουν οδτοι ως προς τήν λατρείαν κ.λ.π. 
φρονώ ότι δεν πρέπει νά γίνη καμμία άκύρωσις τών ληφθέντων μέτρων της εκ- 
τοπίσεως τών υπευθύνων, ούτε νά γίνη νέα τις άπόφασις προκειμένου περί τα
φής λατίνων ύπό ορθοδόξων, διότι αν τοιοΰτό τι έπιτραπή, τότε ενδέχεται ευ- 

45 γενεΐς Ενετοί νά άσπασθοΰν τό ορθόδοξον δόγμα κατά βούλησιν. Τούτο θά 
ήτο λίαν επιβλαβές εις τήν αρχικήν πρόθεσιν καί θά άνετρέπετο ό κύριος 
σκοπος διά τον όποιον ή Ύμετέρα Γαληνότης ήχθη εις τήν άπόφασιν νά έκ- 
χωρήση εις αυτούς τόσα πλούσια τιμάρια καί, προϊόντος τού χρόνου, θά 
εξηλείφετο ή εΐκών τής αποικίας, διότι τώρα, άλλως τε, τά πράγματα έχουν 

50 ύποστή ένα εκφυλισμόν.
Οσον αφορά τό ζήτημα τής μή έκποιήσεως τών ακινήτων τών άφεθέντων 

αυτοΐς υπο τού Κουερίνι, ώς αίτοΰνται οί καλόγεροι, λέγω εύσεβάστως οτι 
έκτος τού ότι οί Σιναΐται μοναχοί είναι πλουσιώτατοι έχοντες πολλά 
έσοδα καί ακίνητα, θά ήτο πράξις ή όποια θά έχρησίμευεν ώς παράδειγμα καί 

55 εις άλλους, οί όποιοι αναμένουν τήν ανατροπήν τής άποφάσεως τής Γερου
σίας, διότι συνέβη ότε ηύρισκόμην εκεί ώς Capitanio, άπέθανεν ένας πλου- 
σιωτατος άνθρωπος εκ τών προκρίτων, όνόματι Νταμιάν τού Ίωάννου, εις εκ 
τών συνταγματαρχών τής εγχωρίου πολιτοφυλακής. Οδτος άφήκεν εις τήν έκ-
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κλησίαν τής Αειπάρθενου Μαρίας Τριμαρτύρου, ακίνητα αξίας πολλών χιλι
άδων Δουκάτων. Καί επειδή καί τα αγαθά των Ελληνικών Εκκλησιών είναι 
αγαθά λαϊκά, ως οί ίδιοι αναφέρουν εις την αίτησιν, εν τούτοις, εφόσον οί μο
ναχοί δεν μοϋ έφανέρωσάν τι, σχετικόν, έχω την γνώμην ότι πρέπει καί εις 
τάς έλληνικάς Εκκλησίας νά εφαρμόζεται ή άπόφασις τής Γερουσίας. "Αλλως 
τε εις την προκειμένην περίπτωσιν αυτή είναι καί ή θέλησις τοϋ διαθέτου, ίνα 
πωληθοΰν.

Άναφορικώς με το ζήτημα ότι ό Οικονόμος προ τής έκτοπίσεώς του είχεν 
υποδείξει ώς αντικαταστάτην του τον ιερομόναχον Γερμανόν εκ Σητείας, έως 
οτου έλθη άπό τό Κεντρικόν Μοναστήριον τοϋ όρους Σινά ό διάδοχος, ό Δού
κας ήκύρωσε τήν εκλογήν τοϋ Γερμανού διότι την εθεωρησεν οχι νόμιμόν, αλλα, 
κατόπιν, άφοΰ έλαβεν ώρισμένας πληροφορίας, έπέτρεψεν εις τοΰτον νά πα- 
ραμείνη προσωρινώς ώς οικονόμος' τοιαύτη άνάμιξις εις τά εσωτερικά τής Μο
νής δεν πρέπει νά έπαναληφθή ισχυρίζονται οί μοναχοί. ’Επί τοϋ σημείου τού
του, τοϋ νά έχουν δηλαδή οί ίδιοι τήν ευθύνην τής εσωτερικής διοικήσεως, ο
μολογώ ότι ουδέποτε μοί παρουσίασαν σχετικόν τι έγγραφον ή γραπτήν άδει
αν. 'Όμως φρονώ ότι άν ποτέ συμβή νά άποθάνη ό Οικονόμος, νά άναλαμβά- 
νη τήν διοίκησιν της Μονής — ώς καί αυτοί ζητούν — ό πρεσβύτερος τών δύο 
γερόντων - συμβούλων πού θά εύρίσκωνται έντή Μονή, έως οτου φθάση ό διο- 
ρισθησόμενος υπό τοϋ Κεντρικού Μοναστηριού τοϋ "Ορους Σινά, άλλ’ υπό τον 
όρον νά λαμβάνη, εμφανιζόμενος ενώπιον τοϋ Δούκα, τήν έγκρισίν του, καθόσον 
έχει ό Δούκας τήν άνωτάτην έπίβλεψιν επί τών Ελληνικών Εκκλησιών και 
πρέπει 6 Οικονόμος, έπί τή βάσει τών διαταγών τοϋ αειμνήστου Φοσκαρίνι, 
νά είναι "Ενετός υπήκοος. Ώς πρός τό τρίτον θέμα της αίτήσεώς των ότι πολλ,ά 
αγαθά τοϋ Μοναστηριού παρεχωρήθησαν παρανομως εις επιτήδειους και επει- 
γει ή παρέμβασις της Ύμετέρας Γαληνότητος όπως άκυρωθοϋν αί γενόμεναι 
παράνομοι παραχωρήσεις, μοϋ έδειξαν άποφασιν τής Γερουσίας τοϋ 1412, συμ- 
φώνως μέ τήν όποίαν τά άγαθά της Μονής δέον νά ένοικιάζωνται μόνον δ ι ά 
τρία έτη καί ότι διά πάσαν δωρεάν, ανταλλαγήν και πωλησιν, χρειάζεται 
άπαραιτήτως άπόφασις τής Γερουσίας. Μοί παρουσίασαν όμοιως καί αντίγραφα 
Δουκικών Διαταγμάτων της 9 Απριλίου 1491 καί 27 Νοεμβρίου 1507 διά τών 
όποιων, κατόπιν σχετικής αίτήσεώς τών μοναχών, ή 'Τμετέρα Γαληνότης δια- 
τάσσει τάς εν Κρήτη Άρχάς νά εξετάσουν τάς γενομρνας παραχωρήσεις κ.λ.π. 
καί νά τούς άπονείμουν τό δίκαιον.—Καί έπειδή διεπίστωσα ότι άπό τοϋ 1507 
έως σήμερον, τίποτε δεν έγινε, μολονότι τόσοι Στρατιωτικοί Διοικηται επε- 
ρασαν άπό τό Βασίλειον καί μάλιστα μέ εύρυτάτην εξουσίαν καί έπειδή αμφι
βάλλω άν είναι δυνατή ή άκύρωσις παλαιών συμβολαίων προκειμένου περί 
κτημάτων άτινα έκτοτε περιήλθον είς διαφόρους διαδοχικούς κατόχους, αγο- 
ράσαντας καλή τή πίστει, διά ταϋτα δέν είμαι είς θέσιν νά είπω τι. ^

"Οσον άφοργ είς τό 4ον καί τελευταϊον κεφάλαιον της έκκλήσεως δι' où ζη- 
τοϋν τήν έπικύρωσιν τών άπαλλαγών άπό άγγαρείας τών έργατών τοϋ χωρίου 
Σελόπουλον, διά τό όποιον μοί παρουσίασαν άντίγραφον τών παραχωρήσεων

ογ



της Ύμετέρας Γαληνότητος, έξ ού έμφαίνεται ότι ήδη άπό τής 12 Μαρτίου του 
1212, τό Σελόπουλον φέρεται άπηλλαγμένον πάσης αγγαρείας καί φορολογίας.
Ομοίως μοι επεδειξαν άντίγραφον διαταγμάτων Δουκικών τής 30 Μα'ίου 1455, 

δι ών η 1 μετέρα Γαληνότης διατάσσει τάς άρχάς νά μην πηγαίνουν εις το χω- 
10ο ριο Σελοπουλον και νά έχουν οί μοναχοί τά προνόμιά των.—Καί έτερον Δου- 

κικον Διαταγμα τής 2/ Ιουλίου 1555 παραγγέλλει τούς Διοικητάς νά μή με
ταβαίνουν εις τό Σελόπουλον διά την άπογραφήν κωπηλατών διά τάς Γαλέρας, 
διότι θελησις τής 1 μετερας 1 αληνοτητος είναι νά είναι έν ίσχύϊ τά προνόμιά 

/ των...».

Έν Βενετία, τή 13 Νοεμβρίου 1608 
Λορέντσο Marcello ίδιοχείρως μεθ’ όρκου.

V

Μετάφρασις τον νπ άρ. V εγγράφου

Απαντησις τοϋ πριρην Γενικού Προβλεπτον τον Χάνδακος Νικολάου Sagredo:

«Γαληνότατε Πρίγκηψ, άπαντών εις τά τής έκκλήσεως των πατέρων Καλογή-
ρων τής Αγιας Αικατερίνης τοϋ όρους Σινά (..... ) λέγω ότι εις τον καιρόν πού
ήμην εκεί Γεν. Προβλεπτής, άπέθανεν ό εύγενής Θωμάς Κουερίνι, τοϋ ποτέ 
Ρόμολο καί διέταξε νά ταφή άπό τούς καλογήρους ελληνικού δόγματος καί 

5 6τε έπρόχειτο νά μεταχομισθη ό νεκρός εις ταφήν, οί Λατίνοι Μοναχοί τοϋ 
Τάγματος τοϋ Άγ. Δομηνίκου, οί λειτουργοΰντες εις τον ναόν τοϋ 'Αγίου Πέ- 
τρου έν Χάνδακι, άνθιστάμενοι εις τήν κηδείαν παρά των ρηθέντων χαλογή- 
ρων, μετεβησαν παρα τω σεβασμιωτάτω άρχιεπισκόπω Grimani καί διεμαρ- 
τυρήθησαν διά τήν συμπεριφοράν των Ελλήνων μοναχών καί έπέτυχον πα^ά 

10 τοϋ Αρχιεπίσκοπου διαταγήν όπως μη προχωρήσουν περαιτέρω οί μοναχοί 
Σιναϊται. Μόλις τό έμαθον ούτοι έστειλαν άμέσως νά έκφέρουν τόν νεκρόν άπό 
τήν κατοικίαν του, σχεδόν μέ βίαν, καθ' &ν χρόνον ό όχλος των Ελλήνων έθο- 
ρόβει καί τόν έθαψαν είς τήν έκκλησίαν της 'Αγίας Αικατερίνης των Έλλή- 
νων. Η πραξις αυτή προυκάλεσε τήν άντίδρασιν των Διοικητών, οί όποιοι βλέ- 

1ο ποντες οτι οι Λατίνοι έζήτουν νάμεταφερθητό πτώμα είς λατινικήν έκκλησίαν 
και σχεφθέντες ότι μία τοιαύτη ένέργεια θά προύχάλει ^ήξιν ένοχλητικήν 
μεταξύ των δυο δογμάτων, έκριναν σκόπιμον νά άφεθη ό νεκρός έκεϊ πού ήτο 
και να τιμωρηθούν οί υπεύθυνοι. Ούτως, ό μέν Οικονόμος έξετοπίσθη διά μίαν 
πε^ταετιαν ειζ τήν Σητείαν — ό Οικονόμος καί εννοείται μέ άλλος λέξεις ό Ή- 

.0 γούμενος-ό δέ μοναχός 6 όποιος ένήργησε τήν έκφοράν καί ταφήν κατεδικά- 
σθη εις δεκαετή υπερορίαν. Τοιουτοτρόπως κατεπραυνθη καί ό Άρχιεπίσκο- 
πος όστις έπέμεινεν είς τήν μεταφοράν τοϋ νεκροϋ καί καθησύχασε καί ό λαός, 
τοσον του λατινικού όσον καί τοϋ έλληνικοΰ δόγματος.

Ως πρός τά κληροδοτήματα πού άφήχεν ό Κουερίνι ύπέρ της Μονής τών



25 Σιναϊτών, οι νόμοι της Γερουσίας είναι σαφείς καί δεν χρειάζονται καινοτο
μίαν. 'Αναφορικάς με την εκλογήν Οικονόμων ήτοι Ηγουμένων, έγω δεν δύ
ναμαι να είπω τι διότι οί Κύριοι Δούκες άξιοΰν, κατά παλαιόν έθος, να είναι 
αυτοί κύριοι (ώς ή σαν μέχρι τοϋδε) τού θέματος τούτου καί υπάρχουν απειρά
ριθμοι περιπτώσεις καθ’ ας οί Δούκες κανονίζουν αναλογως την στάσιν των.

30 Καθ’ όσον αφορά εις τάς ενοικιάσεις πού γίνονται άπό τούς Οικονόμους 
των ’Εκκλησιών, τόσον λατινικών όσον καί ελληνικών, δεν εχω άλλο τι να 
προσθέσω εΐμή ότι τά ζητήματα ταΰτα είναι δικαστικής φυσεως και πρεπει 
νά άκουσθοΰν οί ενδιαφερόμενοι άπό τά αρμόδια δικαστήρια και να δοθή το 
δίκαιον εις εκείνον πού τό έχει.

35 ’Απομένει νά είπω κάτι διά τάς άπαλλαγάς που αναφέρουν οι μονάχοι και 
ιδία ώς προς το χωρίον Σελόπουλον. "Αν εις τούτους παρεχωρήθησαν προνό
μια παρά τής Ύμετέρας Γαληνότητος, δίκαιον είναι να διαφυλαχθούν εξ ο
λοκλήρου.

Έν Βενετία τή 20 Μαρτίου 1609 
Νικόλαος Sagredo υπέγραψα ΐδιοχείρως μεθ’ όρκου.

’Έγγραφον νπ άρ. VI
Άπάντηβις τον πρώην Δ ονκα Ίωάννου Ματθαίου Girardi προς τον Δογην.

«Γαληνότατε Πρίγκηψ, άπαντών εις την αίτησιν των πατέρων Καλογηρων τής Αγ. 
Αικατερίνης τού ’Όρους Σινά, λέγω ότι εις τον καιρόν που ημην Δούκας απεθα^ε > 
ό εύγενής Θωμάς Κουερίνι τού ποτέ Ρόμολο καί ήθέλησε να ταφή εις την έκκλησή 
αν τής 'Αγ. Αικατερίνης τών Ελλήνων καί όταν έπήλθεν ο θάνατος καί επρεπεν ό 
νεκρός νά μετακομισθή, έξηγέρθησαν οί λατΐνοι μοναχοί τού ναού τού Αγ. Δομη- 
νίκου οί λειτουργοΰντες έν τή εκκλησία τού 'Αγ. Πέτρου, τής αυτής πολεως τού 
Χάνδακας, καί έζήτησαν άπό- τον αρχιεπίσκοπον νά μή γίνη ή έκτέλεσις, επετυχον 
δέ παρά τοϋ 'Ιεράρχου διαταγήν όπως μή προχωρήσουν περαιτέρω οί "Έλληνες μο
ναχοί. Μόλις έμαθον ούτοι τάς διαθέσεις τοϋ "Αρχιεπισκόπου, έστειλαν άμέσως βια
στικά καί μέ όχλαγωγίας τών 'Ελλήνων, δημιουργηθέντος πραγματικού σκανδά- 
λου, παρέλαβον τον νεκρόν καί τον έθαψαν εις την εκκλησίαν των τής 'Αγ. Αικα- 
τερίνης. Τά συμβάντα αυτά, έξετασθέντα παρά τοϋ Συμβουλίου πάντων των Διοι
κητών, προΰκάλεσαν τάς κάτωθι αποφάσεις ήτοι νά άφεθή 6 νεκρός έκει που ήτο 
καί ταύτοχρόνως νά τιμωρηθούν οί υπεύθυνοι. Ούτως ό Οικονόμος, μάλλον είπεϊν 
ό 'Ηγούμενος, έξετοπίσθη διά πέντε έτη εις τήν Σητείαν, ό δε μοναχός κατεδικα-

σθη εις δεκαετή υπερορίαν. > ,
'Ως πρός τά κληροδοτήματα τοϋ Κουερίνι ύπέρ της Μονής της 'Αγ. Αικατερί

νης, δέν έχω νά είπω τι διότι οί νόμοι της Γερουσίας έπί τοϋ προκειμένου είναι σα-

φέστατοι. , , ,
Άναφορικώς μέ τήν έκλογήν Οικονόμου τήν γενομενην υπο των τεσσάρων ε

πιτρόπων της Μονής, τήν ήκόρωσα διότι δέν ήθέλησα νά είσαχθή παρομία παρα-

οε



νομία εις το μέλλον καί νά γίνονται έκλογαί χωρίς άδειαν ή έγκρισιν της 'Αρμόδιας 
’Αρχής, καθόσον ενδέχεται εις τό μέλλον νά εκλέγουν εις την θέσιν του Οικονόμου 
άτομον, δχι υπήκοον τής Ύμετέρας Γαληνότητος. Καί είναι ή θ έ σ ι ς αυτή 
του Οικονόμου σπουδαιότατη διότι οί εκεί υπήκοοι καί ιδία οί 
χωρικοί φοβούνται περισσότερον ένα λόγον των Οι
κονόμων τούτων παρά τάς διαταγάς των ’Αντιπροσώπων της Ύμετέρας 
Γαληνότητος. Έν πάση περιπτώσει εγώ έπεκύρωσα την εκλογήν του παρ’ αυτών 
υποδειχθέντος, διότι είναι υπήκοος καί διότι έλαβον τάς καλλιτέρας δι’ αυτόν πληρο
φορίας, οί δε επίτροποι της Μονής έμειναν υπερευχαριστημένοι.

Ώς προς τάς ενοικιάσεις πού έκαμαν, κατά καιρούς, οί Οικονόμοι των Ελληνι
κών καί λατινικών ’Εκκλησιών, δεν έχω νά εί'πω τι διότι πρόκειται περί δικανικών 
όρων. Διά δε τάς άπαλλαγάς πού επιζητούν νά έχουν οί καλόγηροι διά μερικούς τό
πους των καί ιδία διά το χωριό Σελόπουλο, άν τοΐς παρεχωρήθησαν πρέπει, λογι- 
κώς, νά διατηρηθούν. ’Άλλαι νεώτεραι πρέπει νά έπικυρώνωνται από την Γερουσί
αν και μονον, οχι από τούς Διοικητάς. Καί άν έξακολουθήση τοιαύτη κατάστασις 
εντός ολίγου τό Βασίλειον θά γέμιση άπό άπαλλαγάς, πράγμα πού θά είναι λίαν 
επιζήμιου».

’Εν Βενετία τή 20 ’Απριλίου 1609 
’Ιωάννης Ματθαίος Girardi, υπέγραψα ΐδιοχείρως μεθ’ όρκου

’Έγγραφον νπ άρ. VII
Διάταγμα τής Γερουσίας επί τής πρώτης αίτήσεως των Σιναϊτών 
1609 τή 24 Ιουλίου — εν τώ Συμβουλίφ των Κλητών (Pregadi)

Προς την Διοίκησιν, τον Καπιτάνιον καί τον Γενικόν Προβλεπτήν εις Χάνδακα
(μετάφρασις)

(( Επι τών αιτήσεων που μάς παρουσιασθησαν εξ ονόματος τών σεβασμίων Κα- 
λογηρων της 'Αγίας Αικατερίνης τού όρους Σινά της πόλεως έκείνης καί πρώτον, 
ειδικώς δια τον μονάχον ο οποίος επ ευκαιρία τής ταφής τού ποτέ εύγενοΰς Ενε
τού Θωμά Κουερινι, εςωρισθη απο το Βασίλειον τής Κρήτης, καίτοι ή ανεπίτρεπτος 
αυτού συμπεριφορά ήξιζε βαρυτεραν ποινήν, ουχ ήττον όμως προήλθομεν εις την 
άποφασιν νά τώ δώσωμεν χάριν καί ουτω σάς παραγγέλλομεν μετά τής Γερουσίας, 
νά τώ έπιτρέψητε εις πρώτην του ζήτησιν, νά έπανέλθη εις τήν πόλιν του Χάν- 
δακος επερασαν ηδη δυο ετη αφοτου απεμακρυνθη. "Οσον δε άφορά εις την περίπτω- 
σιν πού θά ήδύνατο νά γίνη εκλογή Οικονόμου, 6τε λόγφ θανάτου ή δι’ άλλην αιτί
αν θά έμενεν άκυβέρνητον τό Μοναστήριον, πρόθεσις ήμετέρα είναι νά έφαρμόζω- 
νται οί έσωτεριχοί του κανονισμοί καί νά δύνανται ούτοι νά εκλέγουν τόν πρεσβυτέ
ραν τών δύο γερόντων — συμβούλων, πού θά εύρίσχωνται έν τη Μονή, μέχρις δτου 
άπό τό βρος Σινά άποσταλή άλλος Οικονόμος, ώς συνήθως γίνεται.

Άναφορικώς δέ μέ τά βάρη καί τούς λόγους πού προβάλλουν οί έν λόγφ σε- 
βασμιοι μονάχοι εξ αίτιας τών γενομένων αποξενώσεων διαφόρων αγαθών άνηκό-
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ντων εις το Μοναστήριον, θέλομεν νά έξετάσητε τάς ζημίας πού ύπέστησαν έκ τοι- 
ούτων αιτίων καί σας παραγγέλλομεν νά φροντίσητε νά τοΐς άπονεμηθή το άρμό- 
ζον δίκαιον. 'Ως προς δέ τάς άπαλλαγάς θέλομεν ίνα τα προνόμια πού τοΐς παρεχω- 
ρήθησαν, καθ’ ήν περίπτωσιν θά παρουσίαζαν έπιβεβαίωσιν τού Συμβουλίου τού
του (= της Γερουσίας), πρέπει νά διατηρώνται απαραβίαστος, ώς είναι πρέπον καί 
δίκαιον».

Έψήφισαν 107 ύπέρ καί 9 κατά.

Μετάφρασές τσΰ tW dg. Ρ7/7 èyygdyot) ^τοι τής όευτέρας αΐτήσεως των 
τής 'Αγίας Αικατερίνης προς τον Δόγην :

Γαληνότατε Πρίγκηψ καί ’Εκλαμπρότατη Αυθεντία,
«"Οπως ύπηρξεν εξαιρετικόν δείγμα της άκρας εύσπλαγχνίας τής χριστιανι- 

κωτάτης ταύτης Δημοκρατίας νά δωρήση εις τό ημετερον σεβάσμιον Μοναστηριον 
τής 'Αγίας Αικατερίνης τού ορούς Σινά πολλά άγαθα εν τώ Βασιλειω τής Κρή
της, άπό τής εποχής πού ήτο 6 αείμνηστος Zane, πριγκηψ 1 αληνοτατος, ούτως α
νέκαθεν, έδόθη μαρτυρία εις τον κοσμον τής ιδιαζουσης προστασίας μεθ ής περιε- 
βαλεν ή Δημοκρατία ημάς τούς μοναχούς διά τής έκχωρησεως χαριτων και απαλ
λαγών καί ήθέλησεν εις κάθε καιρόν να ειμεθα όχι μονον ημείς ελεύθεροι πασης 
δουλείας άλλα καί νά άπολαμβάνωμεν μέ γλυκεϊαν ελευθερίαν παν ότι ή έθνους αΰ- 
τής χειρ, ηύδόκησε νά μας χαρίση. — Η ευμενής αυτή διαθεσις τής 1 μετερας I α- 
ληνότητος μάς διαβεβαιοΐ ότι και τώρα ειμεθα αςιοι της υμε^ερας χαρίιος την ο 
ποιαν ταπεινοφρόνως έκλιπαροϋμεν ίνα δυναμεθα να διαγωμεν ήσυχοι υπο την προ
στασίαν 'Υμών.

'Η χάρις, λοιπόν, Γαληνότατε Πρίγκηψ, την όποιαν έπιθυμοϋμεν νά έχω μεν 
σήμερον, είναι νά δώση ή έζοχωτάτη Γερουσία διαταγήν εις τόν έκλαμπρότατον Δού
κα τής Κρήτης, ώς καί άλλοτε μάς έκαμε παρόμοιας ευμενείς παραχωρήσεις ή 'Υ- 
μετέρα Γαληνότης, νά μή θελήση ^ εμποδίση κατ' ούδένα τρόπον νά άπολύωμεν 
τούς υπαλλήλους καί ύπηρέτας μας καί νά εκλέγω μεν άλλους τής άρεσκείας μας, 
διότι προσφάτως ή αΰτοϋ έξοχότης ό Δούκας μάς άπηγόρευσε διά διαταγής του να 
άπομακρύνωμεν, ένεκα διαφόρων λόγων καί αιτιάσεων, τον καταστιχογραφον του 
Μοναστηριού. Διά τοϋ τρόπου τούτου μάς επιβάλλεται νέον είδος δουλειάς, διότι 
άδυνατοϋμεν νά άσκήσωμεν τήν έλευθέραν κυριαρχίαν ήμών τήν όποιαν έπί τόσας 
έκατοντάδας ετών ήσκήσαμεν, χάρις εις τήν γενναιοδωρίαν τοιούτου Πρίγκηπος εξ- 
ακολουθητικώς έκδηλωθεϊσαν, ήμεϊς δέ εύγνώμονες διά τόσην εύνοιαν θα παροικα- 
λοϋμεν Κύριον τόν Θεόν (να άποδώση τή Ύμετέρ? Γαληνότητι τήν όφειλομένην 
αμοιβήν καί έν τέλει ύποκλινόμεθα. Εύχαριστοϋμεν».

1609 28 ’Απριλίου

Έπί τής ώς άνω αΐτήσεως νά άπαντήση ό άρτι έπανελθών έκ του Βασιλείου 
Γενικός Προβλεπτής καί καλώς σταθμίζων τά πράγματα, μας ειπη ενόρκως και
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δι’ ιδιοχείρου υπογραφής την γνώμην του, συμφώνως τώ Νόμω. Το ίδιον θα κάμουν 
καί οί έπανελθόνες έκεΐθεν Δούκες.

Οί Σύμβουλοι:
Κωνσταντίνος Ρενιέρ, Νικόλαος Δολφίν, Άνδρέας Μινόττο, Λορέντσο Καπέλλο.

’Αλέξανδρος Τζιλιόλ, Δουκικός Νοτάριος.

Άπάντησις του Νικόλα Sagredo εις τον Δόγην:

Υποχρεωμένος εγώ ό Νικόλαος Sagredo Γενικός Προβλεπτής νά απαντήσω 
έπί τής αΐτήσεως των μοναχών τής Άγ. Αικατερίνης, λέγω ότι δεν γνωρίζω αν επί 
του προκειμένου θέματος υπάρχουν νόμοι αντίθετοι, ούδέν ήττον φρονώ ότι κατά 
πάσαν λογικήν οί σεβάσμιοι Πατέρες τής Άγ. Αικατερίνης του ορούς Σινά καί κάθε 
άλλος ακόμη, δύνανται κατ’ αρέσκειαν καί δι’ ιδίαν ίκανοποίησιν, νά εκλέγουν δια
χειριστήν καί υπηρέτην, τόσον καταστιχογράφον, όσον καί άλλον γραφέα, τον ό
ποιον οί ίδιοι αμείβουν άναλόγως τής υπηρεσίας πού προσφέρει έκαστος καί δεν εί
ναι δυνατόν νά έπιβληθή οΐαδήποτε άπαγόρευσις. Άλλως τε, έν ή περιπτώσει οί 
υπάλληλοι οδτοι θά εΐχον άπαίτησίν τινα άπό τούς μοναχούς καί ούτοι θά άπε- 
ποιοϋντο, έχουν τό δικαίωμα νά προσφύγουν εις τήν Διοίκησιν καί νά ζητήσουν τό 
δίκαιόν των.

Έκ Βενετίας τή 13 Μα'ίου 1609 
Νικόλαος Σαγρέδος ενόρκως καί ίδιοχείρως.

’Ιδού καί ή άπάντησις των Δουκών Girardi καί Michiel:
«...Καίτοι εις τό ζήτημα τούτο δεν έχομεν άλλην πληροφορίαν πλήν τής έν τή 

αιτήσει περιεχομένης, όμως γνωρίζοντες ότι κατά νόμον οί Δούκες ασκούν τήν ά- 
νωτάτην έπίβλεψιν καί κυριαρχίαν έπί όλων τών μοναστηρίων καί τών Ελληνικών 
έν τώ Βασιλείω Ναών, είμεθα πεπεισμένοι ότι ό εκλαμπρότατος Κύριος Δούκας, 
πού είναι τώρα έκεϊ, θά έχη εύλογον αιτίαν καί έπί τή βάσει τού νόμου καί τής συν
ήθειας ή μπόδισε τήν άπόλυσιν τού καταστιχογράφου εκείνου καί κατ’ ακολουθίαν 
καί τήν έκλογήν νέου τοιούτου, ως ήθελον νά κάμουν οί μοναχοί, ίνα μή κατα- 
στρατηγηθή ή έξουσία του (...)».

Τή 2 Μα'ίου 1609
’Ιωάννης Ματθαίος Γιράρδι ενόρκως καί ίδιοχείρως 

’Ιωάννης Βαπτιστής Μικιέλ ομοίως.

’Έγγραφον νπ άρώ. IX

Ή Γερουσία διά διατάγματος τής 24 ’Ιουλίου 1609 προς τον Δούκα, άποδε- 
χθεΐσα τά αιτήματα τών μοναχών διέταξεν ίνα μή έμποδίζωνται οί μοναχοί εις τήν 
άπόλυσιν υπαλλήλων καί έκλογήν άντικαταστατών, άλλα νά άφεθοΰν τελείως έλεύ- 
θεροι.

Έψήφισαν 107 υπέρ καί 9 κατά.
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ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΤ

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΔΗΜΩΔΕΣ ΜΑΡΤΤΡΪΟΝ 
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ





ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΔΗΜΩΔΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ 
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Το κατωτέρω δημοσιευόμενοι' Κείμενον είναι εν, ανέκδοτον είσετι, Μαρ
τύρων τής 'Αγ. Αικατερίνης, μνημόνευα μεν ον εν B.H.G.3, 32α. 'Ο χαρακτήρ αυ- 
ToûeW mgdypaTt J τοή MogTog/on (fafwoj, τού
'Ey^/f/on, φβώς όέ ^agax^g/Cerat Ä ώς wf&fjw ^

'Η ανάγκη τής εκδόσεως τον Μαρτυρίου τούτον, όπως και των λοιπών αγιολο- 
y,%üM, %«^ωντής'^. ^Ζχατεβ/η,ςΐ, ^Αητατα, εΰχόΑως αντ^πτή'. Tdysy^ 
όέ<?τ( το παρά,^ενον Μ%ε& εΖς&τοχήν ^raysys^gav %ai skew «π^τετα^ον 
ek yAmoow οήόόΑως /istoî τήν d^wiy αύτοϋ, %α@' Jdov /fdAfora όεν αποτε-
ΑεΙ τοΟτο ρετάρω 4 mogdygacrw άπΑώς τ,,οςτώ, dg%<iwm%w? ymxmô, Μοφτυ- 
gAü,s τής'^/ας, &U' sAsoß^gw 6:2 τ% ßdmw τον άρ,οΑοχ,*%*4Α<*οίίέ%ε&ωΡ, ως 
6ά Μωκε,, σύνΟεοτν. Γο Κε^ον τοντο pdAwnra ncgotxrwf&t p«?a MMz^gov <* 
υώ,οτ άπό GsoAoym; ^ %a2 dywAoyt^, dAAà %<%2 W yAωσσoAoy(%ής %«( 
ysiwxmTdgo; ytAoAoy^; έτ^εως, ό(ότ( άποτεΑεί άντ^οσωπεητ^όν dsty^a τής 
ό^/ίωόοης εχχΑ^αοτίχής^ΜΌ^ε^Μχής^ ^ôtaysgov %at sg επο-

1. Έκ των έν B.H.G3. (= BIBLIOTHECA HAGIOGRAPHICA GRAECA 2x8 Ύ υπό 
F Halkin, 'Εν Βρυξέλλαις 1957), σ. 8/9 άναγραφομένων άγιολ. λιμένων της Αγ. Αικατερί
νης παραμένουν είσέτι άνέχδοτα 1) Έν άπέσπασμα Μαρτυρίου, περιεχέμενον εν Cod. Οχοη. 
Bodl. Land. 68, φφ. 300/301 (= BHW άρ. 31β) χαΐ 2) Έν εγχωμ^της αγίας υπο Ανα-

ΞΞΞ™ΞϊΕΞ=>%:
η ÂïtÂS vH»u,Ssto„, ai ·.

%=
mr:.mp. έν σσ. 25-39 (=BHG 30α) χαί τό γ' μετά λ=τ. μετ. επίσης Μ σσ 43-

Ä?'i,iSTtÄS5 - hv Ε&ΪΤΕΤΛ xvnT.8»s,,„
mimsmmm

γών του βίου της ’Αγίας (Συναξάρια κλπ.) εν σσ. 257-298.
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ψεως ύφους καί γλώσσης. Δ ι’ αυτό ακριβώς καί εν τή παρούση Εισαγωγή προβαί- 
νομεν ον μόνον εις λεπτομερή σύγκρισιν αυτόν προς τα άρχαιότέρα Μαρτύρια τής 
°Αγίας προς άναζήτησιν τών πηγών του, άλλα καί εις συστηματικήν ερευνάν τής 
γλώσσης τον, διότι κρίνομεν άμφότερα επιβεβλημένα. Τούτο δέ, διότι διά μεν 
του πρώτου αποκομίζει τις εξόχως χαρακτηριστικήν μαρτυρίαν περί τοϋ τρόπον 
σννθέσεως τών αγιολογικών κειμένων κατά τήν υστέραν βυζαντινήν καί την μετα
βυζαντινήν περίοδον, διά δε τοϋ δευτέρου παρέχεται απτόν δείγμα τής μορφής 
τής γλώσσης τών δημωδών εκκλησιαστικών κειμένων τών χρόνων τούτων. Διά 
του προστιθεμένου δε εν τελεί Γλωσσάριου επιθυμοϋμεν να παράσχωμεν εικόνα 
τινό καί τοϋ γλωσαικοϋ πλούτου τοϋ Μαρτυρίου. 'Η παρούσα δε έκδοσις καθίστα
ται δυνατή δια τής προθύμου φωτογραφήσεως τοϋ Κειμένου χάριν ημών εν μικρο- 
ταινία υπό τής Bibliotheca Apostolica Vaticana, διό καί εκφράζομεν τάς θερμός ημών 
ευχαριστίας πρός τε τήν Δ ιεύθυνσιν καί τό Προσωπικόν τής Βιβλιοθήκης ταύτης.

2. Τό χειρόγραφον: Τό μόνον (γνωστόν) περιέχον τό ’έργον χειρόγρα
φον είναι δ Cod. Vat. Gr. 2255, γραφείς κατά τον XVIov αιώνα κατά τούς περι- 
γράψαντας αυτόν4. 'Ο κώδιξ είναι χαρτώος εκ φύλλων 65, διαστάσεων δε 205 X 145 
χλ. 'Εκάστη σελίς αύτοϋ περιέχει μίαν στήλην εξ 20 περίπου στίχων, είναι δε ήρι- 
θμημένος κατά φύλλα.

Εις τό εσωτερικόν τοϋ εμπρόσθιου εξωφύλλου τοϋ Χφου υπάρχει Πίναξ τών 
περιεχομένων αύτοϋ, γεγραμμένος διό χειρός μεταγενεστέρας εις δύο παραλλήλους 
στήλας, εις γλώσσαν ελληνικήν καί λατινικήν. Ούτος όμως δεν συμφωνεί πλήρως 
καί πρός τό περιεχόμενον τοϋ Κωδικός, ώς σημειοϋν τοϋτο οι περιγράψαντες 
αυτόν5.

Τό μαρτύρων καταλαμβάνει εις τό Χφον τό φύλλα T -12r . ’Εν τή κάτω ωα 
τοϋ φύλλου Τ έχει γραφή, πιθανώς υπό τοϋ συντάξαντος καί τον Πίνακα, τό εξής: 
«Ex libris domini Hi(e)ronimi à Messanal s crip tus fuit anno 1 ; 16 ( ; = 1516;). 
Τό πιθανώτερον νό είναι δ 'Ιερώνυμος ούτος άντιγραφεύς καί κτήτωρ τοϋ Κωδι
κός, δ δε προτασσόμενος τοϋ ονόματος αύτοϋ τίτλος ((domini» δεικνύει, δτι ούτος 
υπήρξε κατά πάσαν πιθανότητα ηγούμενος (ή μοναχός) εν μοναστήρια) τής Μεσ
σήνης 5α. 'Αλλά καί αυτό τό Μαρτύρων δυνατόν νά συνετέθη άρχικώς εν Σικελία,

4. Catalogue Codicum Hagiographicorum Graecorum Bibliothecae Vaticanae ύπό Ha- 
giographi Bollandiani καί Pius Franchi de’ Cavalieri, Bruxelles 1899, σ. 199/200.

5. Κατά τόν Πίνακα τοϋ Χφου τοϋτο περιέχει: 1 ) Μαρτύριαν της άγ. Αικατερίνης, 2 ) Λό
γον εις την εΰρεσιν τοϋ Τ. Σταυρού, 3) Λόγον εις τήν κοίμησιν τοϋ άγ. Ί. τοϋ Χρυσοστόμου, 
4) Λόγον τή Κυριακή β' τών Νηστειών, 5) Βίον καί Πολιτείαν τής άγ. Θεοδώρας τής έν ’Αλε
ξάνδρειά καί 6) Τή Κυριακή έκτη (sic) τών Νηστειών, περί βλασφημίας. Έκ τούτων τό ύπ’ 
άρ. 5 κατέχει εις τον «Κατάλογον» τήν 4ην θέσιν, τά δε 3 καί 6 λείπουν έν αύτφ. Άντιθέτως 
έν τφ «Καταλόγω» σημειοΰνται ώς 5 καί 6 Λόγος εις τήν εδρεσιν τής κεφαλής τοϋ Προδρόμου 
καί Λόγος εις τήν Άποκάλυψιν τοϋ Ίωάννου, μή υπάρχοντες εις τόν Πίνακα τοϋ Χφου. ’Επειδή 
δέν είδομεν έπιτοπίως τό Χφον, ούδ’ είχομεν αύτό έξ ολοκλήρου ύπ’ οψιν, δέν δυνάμεθα καί νά 
έκφράσωμεν γνώμην περί τούτου. Μόνη δυνατή ύπόθεσις είναι, δτι μετά τήν σύνταξιν τοϋ Πί
νακας έπήλθε συγχώνευσις του Χφου μετά τμήματος ετέρου.

5α. Πρβλ. Du Gange, Glossarium mediae et infimae Latinitatis, τ. Ill, Graz 1954 (= 
1883/7), σ. 174.



ώς δεικνύει δε ή αρχαϊκή μορφή τής γλώσσης του, οφείλει να μή είναι μεταγενέ
στερον τον 15ου αίώνος.

Ώς προς τήν γραφήν τον Χφου παρατηροϋμεν τα εξής: Αϋτη είναι καθαρα 
και ευανάγνωστος. Τα αρχικά γράμματα τόσον τον τίτλου τον έργου, όσον καί 
τον κειμένου αυτού περιβάλλονται υπό κοσμημάτων. Πρέπει δμως να εγράφη 
τούτο διά χειρός άμαθονς, διότι βρίθει σφαλμάτων ορθογραφικών. Πολλάκις ai 
λέξεις γράφονται κατά τήν ακουστικήν αυτών εκφοράν, ενρίσκομεν δε σωρείαν 
γραφών διά μίαν καί τήν αυτήν λέξιν, ώς π.χ. τό ρ. ΕΙΝΑΙ. Τα άγιογραφικά όμως 
χωρώ ε&αε χατά xavdya

Είδικώτερον ό γραφεύς χρησιμοποιεί ευρέως τό λατινικόν C εις την θεσιν τού 
σ, τοαον rôti τε/üxoö, 6ooy χα2 τοό & άρχβ ^ Ä" τφ ρεσω τ^; ^εω;. 77αραΑΑ?)Αω; 
όμως χρησιμοποιεί καί τό ελλην. σ, πολλάκις δε τούτο και ως τελικόν. Ενρισκο- 
ρεν έπώ%; χατά xaydya Γ dyr2 y, ώ; xai έ χα2 Ο. '^τιο^ε^'βα^^ΑΌν ( όέν χρ^αε- 
^οποεείταε. '77 orß«; άτώτ;; τοό %yoo 6έν ε&α; 6ρ@^, dtà τούτο χαί άέν ^#ο/εε,' 
ταύτην νπ οψιν. Ai συνήθεις βραχυγραφίαι τού Χφου^ ας _καί παραλειπόμενων 
τώ '^ο/ζ^απ, ε^ατ «V άν6ρεοπο^άνοε-&νοο-ά^6τοΜ'-&ν(Μ)ε/

W '/ψ?ο0; W, djK^to; (^ε, Κε;, ε^ o^ayd; (oww-odydy),
στ; οόρώ'ίο^ (odytoyj, Q πατφ (π%, πρε^, 7Ζνεό/*α
(ατρόν), ι) σωτηρία (σριαε-σριαν), ια) σωτήρ (σηρ) καί ιβ) Χρίστος (Xc-Χυ-

Χω-Χν). , _
g. Ζ π ^ y a 7. Το παρόν Μαρτόρεον dw;xo( εί; τ^ν παρόόοαεν «περε 2ενα;;,

^ayogck τοό Αεφόνοο τ^; '^y. ^Ζχοτερ^; εέ; ZW, ^ όπο7α όχπροαωπεί- 
ται υπό τών υπό Viteau έκδοθέντονν τριών Μαρτυρίωνβ τής Αγίας, τού Κειμέ- 
„0O TOÔ Μετα^ραατοό (T- G. 776, 276-667^ χα2 των ^ αότών προχοψααών Αα- 
τ,ν,χών παοα7^ών:. ΤΖαρα^όΑΑοντε; τό ^εροτ Τ&^αενον
τά όπό Mkaa όχόοΟόνα Αοεποό 7g, ώ; χαί πρό; τό τ^; m,AAo-
^ τού Μεταφραστοό ^τοό Αοεποό παρατ^ρον/εεν; 7^ To J άποτεΑει /ftw 
^Αεοβόραν όν τώ αονόΑω όιασχειφ τοό yyœoroô ^ όχε/νων aytoAoytxoo oAtxoo. 
2) Τό^ y^txdy Ζοτορ,χόν ό^ρα^α των Αοεπών Μαρτι,ρΤων όχοΑοο6εΓταε χαε 
6)ώ, παρ' 6Αα; τάς όπε /^ροος f^apaAAayd;;;. VW π.χ. τό ό^ρα/ε//α τοο ;

β***
6. Βλ.
7. Πρβλ.

άνωτ., σημ. 3. 
G. Bronzini,7 UppA. u. Druuzuu, μν. σ. 299-408. Κατόπιν ένΒελεχοϋς μελίτγ]( τών παραλλα-
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σκεψις Αυγούστης καί Πορφνρίον προς αυτήν. 18) Το διά τον τροχού μαρτυριον τής Αγιας και 
θαυμαστή διάοωσις αυτής. 19) Μαρτυριον Αυγούστης και Πορφνρίον και των συν αύτφ. 20) 
Πρότααις γάμου προς την rΑγίαν ύπο Μαξεντίου και άρνησις αυτής. 21) Προσευχή τής Αγιας 
και άποκεφαλισμός αυτής. Έξαφάνισις του λειψάνου καί εϋρεσις αυτόν εν Σινα. 22) Επίλογος. 

Ευχή.
Έ ν Α υπάρχουν αί έξης έναντι των άλλων Κειμένων διάφορά ί: 1) 

Δεν γίνεται εν Δ λόγος περί τής έκατόμβης τοϋ Μαξεντίου (θυσία 130 ταύρων: Va,Vb και V c 
κ.2. καί Μ,Β). 2) Δέν μνημονεύονται εν Δ τά ονόματα τών σοφών, οϋς έδιδάχθη ή άγια (X Κ καί 
Vb κ. 4. Έν Vc καί Μ ούδέν). ’Απουσιάζουν επίσης εξ αυτόν τά ονόματα καί κατά το μεγαλύτερου 
μέρος αυτών οι λόγοι τών έν Vc καί Μ σοφών, Διόδωρόν, Σερούχ, Πλουτάρχου, Σοφοκλέους, 
Σιβύλλης, μνημονεύονται <5έ εν αύτφ μόνον ό "Ομηρος, ο Όρφευς καί ό Ζευς, ή "Ηρα, ό 'Ερμής και ό 
Ποσειδών εκ τών θεών. 3) Ή ηλικία τής ’Αγίας («χρόνων δεκαοκτώ») μόνον εν Vb , 4 δίδεται8. 4) 
Ό πατήρ τής Άγιας ονομάζεται εν Δ, 7 Κόνσος fVA , 8: Κόστος, Vb ,8: Κώνστος. Το ονομα ελλεί
πει εκ Vc καί Μ.). 5) Δεν κατονομάζεται έν Δ, 11 ό άγγελος (έν Va καί Vb κ. 10: άρχάγγελος 
Μιχαήλ. Το άνομα δεν εύρίσκεται επίσης έν Vc καί Μ/. 6) Παραλλάσσονν μεγάλως οι λόγοι τής 
άγιας προς τον βασιλέα καί ή «άπολογία» αυτής προς τούς ρήτορας έν Δ. "Ολα τμήματα τών λοι
πών μαρτυρίων ελλείπουν παντελώς έκ τοϋ Δ. Π.χ. κεφ. 14 καί 16 τών Va , Vb καί Vc καί ΙΔ-ΙΖ 
τον Μ, προ πάντων δε τά μαγικά καί άκατάληπτα λόγια τον Vb . 7) Ελλείπουν έν Δ αί ήμερομηνίαι 
τοϋ μαρτυρίου τών διαφόρων προσώπων (ρητόρων, βασιλίσσης, Πορφνρίον καί αυτής τής Άγιας 
είσέτι). Ούδέν λέγεται δε περί τής άνενρέσεως (σώων) τών λειψάνων τών ρητόρων (Va, Vb καί 
Vc κ. 13 καί Μ, ΙΓ). 8) Δέν μνημονεύεται έν Αή εμφάνισις τοϋ Κυρίου εις τήν Αγίαν έν τή φυ
λακή, ουδέ ό χρόνος παραμονής αυτής έν έκείνη (12 ήμέραι: Va ,Vb ,Vc κ. 17 καί Μ, ΙΖ), ούτε 
έπίσης ή διατροφή τής Άγιας υπό περιστεράς (αύτ.). 9) Ό Πορφυρίων (Va , Vb , Vc κ. 15 
καί Μ, ΙΣΤ) γίνεται έν Α, 17 έ. επί το δημωδέστερον Πορφύριος9. 10) ΈΙ κατασκευή τον 
τροχού (άχι τεσσάρων) φέρεται έν Α, 18 ώς έπινόησις τον βααιλέως, ουχί δέ τοϋ υπάρχου10. (V A 
19: «ύπαρχος», Vb , 19: Χονρσασαθέμ, Vc 19: Χουρσασαδεμ καί Μ, ΙΗ: Χρυσαααδεμ). 11 ) Έν 
Α, 18 σώζει τήν Αγίαν έκ τοϋ τροχοϋ ούχί άγγελος (Va ,Vb ,Vc , κ. 20 καί Μ, ΙΘ), άλλά σεισμός 
«Θεόν προστάζει», ή δέ Άγια — προστίθεται έμφαντικώς έν Α — έμφανίζεται καί πάλιν ένδεδυ- 
μένη. 12) 'Η βασίλισσα (Αύγούστα, Α, 17) λαμβάνει μεθ’ εαυτής «τρεις γυναίκες πιστές». Ού- 
δείς λόγος έν Α περί λαμπαδηφορίας καί στρατιωτών (διακοσίων) (Va ,Vb ,Vc κ. 15/6 καί Μ, 
ΙΣΤ-ΙΖ), ούτε περί δωροδοκίας τών φυλάκων. Λέγεται όμως, άτι δσοι ήλθον εις τήν φυλακήν έ
γιναν υπό τής Άγιας χριστιανοί, έν οΐς δέον νά νοηθούν καί οί 200 στρατιώται (ή «ανντορφία» 
του Πορφνρίον). 13) Ούδέν λέγεται έν Α περί τής κατά τά δύο ετερα Μαρτύρια ('Va καί Vb κ.
24. Έν Vc καί Μ ούδέν έπίσης) άκουσθείσης έξ ουρανού φωνής. 14) Τό λείψανον, τέλος, τής 
Άγιας έν Α, 21 «έκατέπιεν ή γής», εύρέθη δέ θαυματουργικώς έν Σινα. (Έν Va , Vb , Vc κ. 25 
καί Μ, ΚΑ' δμως ήρπάγη τούτο υπό τών άγγέλων).

’Εκ τών άνωτέρω βλέπομεν, δτι τό Δ έχει από κοινού μόνον μετά τών Va 

και Vb τό όνομα τον πατρός τής Άγιας, τό όποιον δέν άπαντά εν Vc καί Μ. Του

ναντίον λείπει εξ αυτού τό όνομα τον άγγελον (Μιχαήλ) καί ή εξ ουρανού φωνή, 

ώς συμβαίνει καί êv Vc καί Μ, περί ών δμως γίνεται λόγος έν Va καί Vß. 'Η 

έν Δ έπίσης «απολογία» τής άγιας έχει μείζονα σχέσιν προς τό έν Vc καί Μ κεί

μενον. Λεπτομερέστερα παραβολή τοϋ Δ προς τά λοιπά Κείμενα δεικνύει κατα-

s. Τήν ηλικίαν τής άγιας παραδίδει καί το Συναξάριον τοϋ έλλ. κώδ. 1590 (Cod. Fa), 
τοϋ έτους 1063, τής Έθν. Βιβλ. τών Παρισίων. Πρβλ. Bronzini, ένθ’ άνωτ., σ. 260/1.

9. Porphyrins παραδίδεται το όνομα καί εις τά λατινικά Μαρτύρια.
10. Οΰτω καί έν Κειμένψ Χφου τοϋ Montecassino (=BHL 1662). Βλ. Bronzini, ένθ. 

άνωτ. σ. 411 καί 301/2.



φανη εξάρτησιν ((κατά κανόνα» εκ τοϋ Μ (και Vc u) μέχρι τον κεφ. 14, εκ τον Va 
(καί Vb 11 12J δε ((κυρίως» εκ τοϋ κεφ. 15 κ. εξ. ’Ιδού τά πλέον χαρακτηριστικά 
δείγματα.

Δ, 2: ’Έδωκε δόγμα... να λαμβάνη πικρούς βασάνου ς. Μ,Α: Έξέθετο πρόσταγμα... κ α- 
κ ο I ς τ ο ϊ ς έ σ χ άτ οις νποβληθήσεται. Vc ,1: Έξέθετο πρόσταγμα... μυρίοις β a σ ά ν ο ι ς 
νποβληθήσεται.

Δ, 4: ΟΙ μεν πλούσιοι έπαιρναν ζώαμεγάλ a... ο I δεπτωχοί κατά την 
δύν a μ ίν τ ω ς. Μ,Β: Τους μ èv γ άρ πλουσίους μεγάλα ζ ψ a ( αγειν)... μικρά 
δέ τούς π έν ητ ας, ώ ς ê κ ά σ τ φ ή χειρ εύποροι η. Vc, 2: Τους μεν
πλουσίους μεγάλα ζ φ a ( έπικομίζεσθαι)... μικρά δε τούς π έν ητ ας, ώ ς αυ
τών έκαστος είχε δυνάμεως.

Δ, 4: Και ό βασιλεύς έχαίρετον. Μ ,Β: ύ π ε ρ ή σ θ η..., Vc ,3: ε χ άρ η...

Δ, 5: Kai μ έ a a ε I ς τούτα εύρίσκεται μία γυναίκα ο ν ό μ ατ ι A I κα
τερίνα, νέα ε I ς την ηλικίαν και ωραία τ fj δ ψ ε ι. Μ,Γ: Τούτων ο ύ τ ω 
τελονμένων γυνή τις εύ σ ε β η ς ή ν, την κ λή σ ιν Αί κατερίνα, νέα 
την ηλικίαν, την δ ψ ιν περικαλλής. Vc, 4: Τούτων ούτως τελούμε- 
ων, γυνή τις ή ν ευσεβής, όνόματι Ai κατερίνα, την ηλικίαν νέα, 
ωραία τ ή δ ψ ε ι σφόδρα.

01 λόγοι δμως τής ’Αγίας προς τούς άνθρώπους τοϋ βασιλέως: «Τφ βασιλεϊ θέλω νά δώσω 
έναν λόγον» (Δ, 6), αντιστοιχούν προς τά εν Va ,6 καί Vb, 6 ενώ êv Vc, 6 καί Μ ,Γ ταϋτα φέρονται 
εις πλάγιον λόγον. Εξακολουθεί δμως κατά κανόνα δ άγνωστος συντάκτης νά άντλή έκ τής παρα- 

δόσεως τον κειμένου τών Vc καί Μ.

Π.χ. Δ,6: Λοιπόν, βασιλεύ, πίστευσον εις δ, τ ι σοϋ λέγω καί γνώρισε 
τον αληθινόν Θεόν, ό οποίος σοϋ εχαρισεν τ ή ν βασιλείαν καί τ ή ν 
ζωήν. Μ,Α: Τούτο ις οϋν πείσθητ ι, βασιλεύ, κ a ί... έπίγνωθι θεόν άλη-
θ ή... τόνδεδωκότασοιτήν βααίλειονταύτ η ν αρχήν, προσέτι δέ καύ-
τοτο ζην. Vc,6:... καί πειαθείς έπίγνωθι θεόν άληθή,τον δόντασοι 
την βασιλείαν ταύτην αρχήν.

Δ, 7:'Ως ήκουσεν ό βασιλεύς ταντα, εγέμισεν πολύν θυμόν καί ο ρ- 
καρόΐατοοχαΐ έ % d ß q r ι) AaAid τ ο «, χαί dmqAoyefro, 

ου δεν έδυνήθη νά δώση. Μ ,Ε: Προς ταϋτα οργής δ Μα ξ έν τ ι ο ς ύ π ο-
πίμπλαται καίτοϋθυμοϋέπί μέσηναύτφκατ a ρρεύσαντοςτήν καρ
διάν, έσ βέσθη τ ε αύτώ ή φ ω ν ή καί ο ύ δ έ άποκρίνασθαι δλως είχε ν. 
Vc , 7: Θυμωθείς δ’ ούν επί τούτοις δ βασιλεύς καί ώσπερ ένεός γεγονώς, εμεινεν άκίνητος δλως, 
μη δυνάμενος προς ταϋτα κ ατ’ ο ύ δ έν άποκρινασθ α·ι.

11. Τήν έξάρτησιν τοϋ Μ άπο τοϋ Vc ήδη έπεσήμανεν ό J. Viteau, La Légende de sainte 
Catérine (Écaterine), έν Annales de Saint-Louis Français, τ. Ill, σ. 14 καί 6 P. Peeters 
sk τήν μελέτην του Une version arabe de la Passion de sainte Cathérine d' Alexandrie, 
έν Anal Boll XXVI (1907), σ. 6. Τήν σχέσιν έμελέτησαν διεξοδικώς οί Β. Klostermann 
καί Β. Seeberg, Die Apologie der Heiligen Katharina (= Schriften der Königsberger Ge
lehrten Geselschaft, 1. Jahr, Heft 2), Berlin 1924, σ. 5-12. Πρβλ. καί παρομοίαν έρευναν 

παρά Bronzini, μν. εργ., σ. 278 έ.έ.
12. Καί ή στενή σχέσις Va καί Vb Μχει έπίσης άποδειχθή. ΙΙρβλ. Peeters, ένθ. ανωτ., σ. 6, 

9 καί 10 έ., καί Bronzini, μν. εργ., σ. 262 έ.

πε



Δ, 7: Παρακαλώ αε, κυρ ί α, ä và τελειώσω τήν θυσίαν, και τότε θ έλω οοϋ 
ακούσει φανερότερα δ, τ ι μ οϋ λέγεις. Μ ,Ε : Νυν μεν ε a σ ο ν ημάς, γ υ ναι, 
την θυσίαν έπιτ ελέσαι, μετ' ο ύ πολύ δ è σαφέστ ερον περί &ν λάλε ίς 

d % ο w <τ d ρ ε 8 α. Vc, "Ε a σ ο y ,) ρ α ; έπιτεΑ^,ταί 9 ν* ί a ", ydvat, %α!
μετά τούτο σαφέστερο ν, περί ώ ν λ a λ ε ί ς ακουσομεθα.

Οί λόγοι επίσης τής άγιας προς τον Μαξέντιον εν Δ,7: «’Εγώ είμ'ι θνγάτηρ ... των συνετών 
άθετήσω», έχουν μεγαλντέραν ομοιότητα προς τά εν Μ ,Ε καί Vc, 7-8 ή προς τά εν Va , 7 ή Vb , 7. 
Πλήρη όμοιότητα εύρίακομεν περαιτέρω εις τά εξής:

Δ, 8: Άλλα εγώ φάντασμα δεν είμαι, μ à είμαι πηλός και γίνομαι χώμα, και ε π λ α- 
σ έ ν με όΘεόςμον εις την εικόνα καί μορφηντο υ... Μ ,ΣΤ: Εγω δε... χ ο ϋ ς 
ε ί μ ι καί πηλός, εις τοιαύτην παρά τον Θεού πλασθεΐσα μορφήν και τη αυτού ε ι κ ο
ν ι τετιμημένη. Vc , 8: ’Εγώ γάρ δούλη Χριστού ειμι, a π ο χ ο ο ς πλασθεΐσθα και τώ 
τιμίψ αυτού έμφυσήματι εις δ με σχήμα βλέπεις άνθρωπον καθεστηκνία.

Δ, 9. Μτα dgksi yd ßdAovow τφ dy/ay ε/g T))? çwÂa%?)y vd ^A6mwHy. Μ,Ζ. Γαύτα ε&κ, 
καί την μεν αγίαν υπό φυλακή τηρεϊσθαι προστάττει... VC , 9: Ιαΰτα ειπων, την μεν αγίαν φρου

ρέ ϊσθαι προσέταξεν...

(Ή φράσις αντη ελλείπει παντελώς έκ των Va καί Vb ).

Είναι έξόχως χαρακτηριστική ή όμοιότης τού περιεχομένου τής επιστολής τού Βασιλεως προς 
τους ρήτορας εν Δ,9 καί εν M,X-Vc ,9. ’Επίσης τής στιχομυθίας Μαξέντιον και ρητόρων (Δ, 10 
Μ,Ζ-Η, Vc, 9). Δέν κρίνομεν δέ άναγκαιον, μετά τά άνωτέρω μάλιστα, νά παραθέσωμεν αύτο- 
Αε(ε2^ιτατάπαβ(ίΑΑ?;Αατ<ϋντρκ5ν τούτων χειλών.Αέ/ορεν, %^y adr^y dpoKhnyra 
εύρίσκομεν καί εις τούς λόγους τον ’Αγγέλου πρός την Άγιαν (Δ,11 και VI,// Vc ,11), ως και 
εις τόν διάλογον Άγιας καί «πρώτου» ρήτορας (Δ,12 έ. - Μ,Θ ε. - Vc , 11 ε.). Ιδον π.χ. χαρα
κτηριστικόν, διά τόν τρόπον μάλιστα τής μεταφράσεως χωρίων τινών νπο τού Συντάκτου τον Δ, 
δείγμα: Δ, 12: ’Αποκρίνεται ή άγια μάλιστα σιγανά καί δμορφα... ’Εγώ είμαι 
εκείνη καί την αλήθειαν λέγω... Μ,Θ: Καί ή μεν μαρτνς π ρ a ω ς μ a λ ι σ τ a και κο- 
σ μ ίως· Έγώ ε’ιμί άπεκρίνατο... μετρίως δε μάλλον έφθεγξάμην καί φιλαληθώς... κλπ,κλπ.

’Εντελώς δμως πρωτότυπος είναι ή άπάντησις τής Άγιας εν Δ,13 περί θεοποιησεως τών στοι
χείων τής φύσεως υπό τών άνθρώπων, μή άπαντώσα εις τα λοιπά Μαρτυρία. Δέον να σημειωθή 

επίσης, δτι καί ή εν Δ,14 «άπολογία» τής Άγιας κατά το a αυτής μέρος δέν άντλεί έκ τών άντι
στό ίχων κεφ. τών Μ καί Vc, άλΧ εξ άλλων τόπων. Ουτω τα εν Δ, 14: «Παλιν δε τα υπόλοιπα εί
δωλα... καί πάντα τά εν αύτοίς», πρέπει νά άναζητηθοϋν εις τά περί Διόδωρόν καί Σερούχ εν Μ,Δ 

καί Vc , 6, καίτοι βεβαίως τό «θέμα» επαναλαμβάνεται δι ολίγων καί έν Μ,/ καί Vc , 11. Ή α
κολουθούσα δέ έν Δ, 14 «Χριστολογία» («'Ο ποιος Θεός... καθώς επραξεν») έχει μέν έξ επόψεως 
έννοιών άντ ίστοιχά τινα καί εν Va, 11, μεγαλυτέραν δμως σχέσιν πρός τά έν Μ ,ΙΒ καιν C, 11. 
Τό Δ δμως έμφανίζει έλευθερίαν εις τον μεταπλασμόν τού θέματος, καίτοι παρατηρείται ή αυτή 
σειρά εις τήν διάταξιν τών έννοιών, ώστε νά πειθώμεθα περί τής εξαρτήσεως. Τήν ελευθερίαν λ.χ. 
εις τήν έκλογήν καί διάταξιν τής ϋλης δεικνύει καί ή έν Δ, 14 φράσις: «Ούτος δ Θεός έστι... 
τούς μετανοοϋντας», αποτελούσα άκριβή μετάφρασιν άναλόγου, άλλ’ εν Μ.,Δ καί Vc , 6 φράαεως.

’Εκ τού κεφ. 15 τό Δ εμφανίζει μεγαλυτέραν ε’ισέτι έλευθερίαν. Άποδεσμεύεται έμφανώς 
πλέον πάσης εξαρτήσεως άπό τής μορφής τού κειμένου τών Μ καί Vc . Ακριβώς δμως άπό τού 
σημείου τούτου εύρίσκομεν φράσεις τινάς, ai όποίαι άποδεικνύουν (ώς πρός έαυτάς τουλάχιστον) 

άμεσον εξάρτησιν τού Δ έκ τής παραδόσεως τού κειμένου, τής εκπροσώπουμένης υπό Va καί Vb , 
τούθ’ δπερ παρέχει τήν βεβαιότητα δτι καί τήν υπό τών Va καί Vb παραδιδομένην μορφήν τον 
Μαρτυρίου εγνώριζεν δ Συντάκτης τού Δ. ’Ιδού καί τινα παραδείγματα:

Δ, 15: Καί ώς εΐπεν ή άγια τοιαύτα λόγια, έθαμβήθην δ βήτωρ εκείνος ό μέγας καί άπήλθεν 
έντροπιασμένος. Va,12: Ταύτα λεγούσης αυτής, θαμβηθείς ό ήήτωρ άπήλθεν κατησχνμένος. Vb, 
12: Τά αυτά.

πστ



Δ, 15: Kal αυτοί... εφοβήθησαν δυνατά καί τ ιν à ς à π ο a ύ τ ο ύ ς ο ύ κ έτόλμησεν 
ν à σ ι μ ώ σ η ε κ ε ί ... Va , 12: Οι δε λοιποί ρήτορες εφοβήθησαν. Vb , 12: 01 δέ λοιποί ρήτορες 
εφοβήθησαν, και ο ύ δ ε Ις αυτών ετ ό λ μ a προσεγγίζειν αυτή.

Δ, 15: Ό πρώτος μας ρήτωρ ε π ε σ εν, βασιλεύ, κ ai π ώ ς ημείς τ ο λ μ ή σ ω
μέ ν ν à διαλεχθώμεν μ ετ a ύ τ ή ν ; Va , 12: Ό πρώτος ημών Ισχυροτάτως 
κατεβλήθη, και πώς ημείς τ ολμήσωμεν άν τ ι σ τ ή ν a ι αυτή; Vb , 12: Ό 
πρώτος ημών άλκιμωτάτως ε π ε σ ε ν, και πώς ημείς τ ολμήσωμεν άντει- 

π ε I ν αυτή;
Οι λόγοι οϋτοι εν μεν Μ,ΙΓ εϋρηνται εις πλάγιον λόγον, εν ôè Vc , 12 έχουν διαφόρως. Ιδού 

εν είαέτι δείγμα.

Δ, 16: Άγια τού Θεού, δός ήμίν την εν Χριστφ σφραγίδαν, όπως άνοιξη καί ήμών δ Κύριος 
τάς Ονοας τον παραδείσου διά τής σής χάριτος. Va , 13: Δός ήμίν την εν Χριστώ σφραγίδα, όπως 
άνοιξη ήμίν Κύριος τάς θύρας τον παραδείσου διά τής σής χάριτος. Vb : 13: Τα αυτα.

Ταντα ελλείπουν παντελώς εν Μ,// καί Vc, 13. ’Αλλά και η απαντησις τής αγίας προς τους 
ρήτορας εν Δ συμφωνεί προς την εν Va καί Vb. ’Ιδού αυτή:

Δ, 16: Μακαρισμένοι είστε, διατί εφνγετε την πλάνην τών ειδώλων, καί έγνωρίσατε Θεόν ου
ράνιον. Καί το πυρ, οπού σάς θέλουν βάλειν, εναιν άγια βάπτισις προς εσάς. Λοιπον, μη φοβείσθε 

καί μικρός εστιν ό πόνος, άλλά αιώνιος ή άνάπανσις.

Va , 13: Μακάριοί έστε, δτι έκφυγόντες την πλάνην έγνώσθητε τώ έπουρανίφ Θεώ. Καί ιδού 
έξετε τό βάπτισμα τον Χριστού. Μη ούν φοβηθήτε. ’Ολίγον γαρ καμοντες εις αιώνας αναπαυσιν 
εξετε. Vb , 13: Τά αυτά (πλήν άνεπαισθήτων γλωσσικών διαφορών).

Td τ61ος J7-22 τον Λ όι^ποντα* «W /Wfovo; ekÄi AktdegZo; %ατά τ^ν oiWeoiv, παραΑ- 
λάσσοντα ευρέως προς τά εν τοΐς λοιποίς Μαρτνριοις. Δεν απουσιάζουν βεβαίως και εδώ κοινά 
προς τά Μ καί Vc , ώς λχ. ή κραυγή του πλήθους επί τή σωτηρία τής άγιας άπό τον τροχού: «Μύ
γας δ Θεός τών χριστιανών», άπαντώσα άπαραλλάκτως εν Δ, 13- Μ,ΙΘ xaiVc , 20 — ενώ εν V A 
καί Vb , 20 εχει αϋτη : «ΕΙς ό θεός τών χριστιανών».

πάτων, AoWv, τών άνωτφω νά mywzegdvay/ev.' Jovj Ό Äyvm-
στος Συντάκτης τον Δ εγνώριζεν οπωσδήποτε την διπλήν παραδοσιν τον Μαρτνριον, 
εκπροσώπουμένην υπό τών Va 'καί Vb αφ’ ενός και τών Μ και Vc αφ ετερον, αμ- 
φοτέρας δε τάς μορφάς εσχε και ώς προτνπον, προ πάντων δε το Κείμενον τον Με
ταφραστήν, χωρίς βεβαίως νά δννάμεθα να αποκλεισωμεν και την εξ άλλον τίνος, 
άπολεσθέντος ϊσως ή καί άγνωστον εισετι, και έχοντας την ίδιαν μορφήν προς το 
J xeywboi,, <%dgT??(»v. 2mV Ζψ,αντιχάν dßtß/iöv χωρ/ών τών άβ%αωτ^ων Μαρττ- 
ρίων είτε μετέφρασεν, είτε μετέπλασεν ελενθερως ο Συντάκτης, πολλακις δε α- 
νεχώνενσε το τήόε κάκείσε ύπαρχον «υλικόν» εκείνων, μη διστασας όμως να απο- 
στή ουσιωδών τόπων τών άλλων καί να παρεμβαλη νεα(;) στοιχεία (παραλλα- 
yd^, ώστε νά <Wd/wda νά ά/κΑώ^εν πεβΖ dv τφο-ννάΑφ
συνθέσεως και δι’ αυτό οχετικώς πρωτότυπόν.

Βε^αΖω; τά τ/,^ατα ^χεΖνα, τά άποΖά έν /Ι ^άνον &rdg%ow χαί τά άποΖά ώ; 
f^ogoAAayà;;) αάτον άτοΑ^σα/κν νά %αβαχτ%ίσω/*Βν, ^/itoveyow π$ά/3Α^α, 
κατά πόσον είναι πράγματι επινοησις τον Συντάκτου τον Δ η έχουν ληφθή εξ άλ 
λης πηγής. Οντω λ.χ. καί μία λατινική παραλλαγή τού Μαρτυρίου (κείμενον Μοη- 
krajjfMO = dyvoeZ ÄrZm;; τάν ff&rog%ov %aZ άποάΖ-
δει την επινόησιν τών τροχών εις τον Βασιλέα. Κατά τον G. Bronzini δόνα-



ται αϋτη νά στηρίζεται εις άπολεσθεν ελληνικόν πρωτότυπον13. Μήπως δυναμεθα 
και ημείς να νποθέσωμεν, δτι ανάλογα τμήματα τον Δ προέρχονται εκ τοιούτον 
άπολεσθέντος πρωτοτύπου; "ËV μετά βεβαιότητος δυνάμεθα να εϊπωμεν: Επι τή 
βάσει των ήδη γνωστών τά μόνον εν Δ υπάρχοντα τμήματα δννανται νά θεωρώ- 
νται επινόησις τοϋ Συντάκτου αύτοϋ.

4. 'Η γλώσσα: Κύριον χαρακτηριστικόν τής γλώσσης τον Μαρτυρίου τού
τον είναι ή άνάμειξις του γλωσσικού ιδιώματος, εις τό οποίον εγράφη, και το οποίον 
προδίδει μάλλον προέλενσιν νησιωτικήν, μετά τύπων άρχαϊκωτέρων, τής λόγιας 
παραδόσεως, τοϋθ’ δπερ επιδίδει ετι μάλλον προκειμένου περί δογματικών και λει
τουργικών διατυπώσεων. Τό δλον κείμενον διακρίνει συντηρητικότης εξ εποψεως 
γλώσσης, τό δε ύφος αύτοϋ φέρει καταφανή την επίδρασιν τής Κ.Δ. και τοϋ Κει
μένου τών θ', ιδία δε των Ευαγγελίων, ώς έμφαίνεται εκ τής χρήσεως μαλιστα 
τοϋ συνδέσμου κ a ί, συνδέοντας κατά κανόνα προτάσεις και περιόδους. Φαινόμενα 
γλωσσικά εξ άλλου, αξία να μνημονευθώσιν ενταϋθα, είναι τά εξής.

Α) Φαινόμενα φωνητικά: α) Άνάπτνξις τον προθετικού ε λόγω έπεκτάσεως της 
ανξήσεως και εις τούς αρκτικούς χρόνους, ώς π.χ. έπαίρνετε κ. 10, έβάνει 18 κ.λ.π. ’Επίσης εις 
WGera /ή) '/Wnruft; ο ("dyA^yoga dytd 20/ yJ "Εκπτωσι; φωνηέντων, π.χ.
τοϋ ε (κείνο 19), ή τον υ (νά πάγη 17). δ) ’Αλλοίωσις φωνηέντων: ε άντί ι (εδικός 8,20). ε) ’Απο
βολή συμφώνων, π.χ. τοϋ μ (επεψεν 1), τοϋ ν (έθύμησιν 14), τοϋ τελικοϋν (νά ελθου 8, (τήν) ωρα 
6). στ)Μετάθεσις συμφώνου (συντορφία 19) καί ζ) άλλοίωσις συμφώνων (εφιμον 14, (νά) παρα- 

σκεναστή τε 10).
Β) Τυπολογικόν: α) Το αρθρον: Ή δοτική τοϋ ενικού είναι σπανία. Συνηθέστατος 

είναι ό Ανεπτυγμένος τύπος: εις τον (στόν), εις τήν (στην), εις τό (στό). Χαρακτηριστική είναι 
ή αιτιατική πλ. τοϋ θηλ. τές14 15 (παρά τον τύπον: τάς).

β) Τ ό ο ν ο μ a: Α' κ λ ί σ ι ς: Εις τήν ον. πλ. τον Αρσενικού συνυπάρχουν τύποι εις -αι καί 
-αδες (ποιηταί-ποιητάδες). Τό θηλ. διατηρεί εις τήν γεν. έν. το μή καθαρόν -α (βασίλισσας 17), 
εχει δε αίτ. πλ. εις -ας, Αλλά καί -ες (θνρας 16 -θυσίες 6). Β' κ λ ί σ ι ς: Τό ούδ. έχει καί τύπον 
εις -ιν (κορμίν16). 21). Γ' κ λ ί σ ι ς: Συνήθης ό σχηματισμός τής αίτ. έν. Αρσ. καί θηλ. κατά 
τήν α κλίσιν (βασιλέαν, σάρκαν)16, τής δέ αίτ. πλ. εις -ας καί -ες (ρήτορας-ρήτορες). Ευρίσκο- 
μεν όμως καί αίτ. έν. με τον τύπον τής δνομ. (τον ρήτωρ 17 18 13).

γ) Τό επί θετόν διατηρεί τούς γνωστούς Αττικούς τύπους.
δ) Ά ντωννμίαι: 1) Προσωπική: Αίτ. έν. μένα ν-16-σ έναν. Εις τον πληθ. μάς

13. Μν. εργ. σ. 411.
14. Διά τήν γραφήν τές άντί τ α ΐ ς βλ. Γ. Ν. Χατζηδάκη, ’Ορθογραφικά. Β' Περί τής 

ορθογραφίας τύπων τινών τοϋ άρθρου, έν Μεσαιωνικά καί Νέα "Ελληνικά (ΜΝΕ ), τ. Α', έν 
Άθήναις 1905, σ. 569 έ., 571 έ. καί Ν. Π. Άνδριώτη, ’Ετυμολογικό Λεξικό τής Κοινής "Ελλη
νικής, εκδ. Β', Θεσσαλονίκη 1967, σ. 364.

15. Πρβλ. Γ.Ν. Χατζηδάκη, Περί τοϋ σχηματισμού τών ονομάτων εις -ις -ιν άντί -ιος -ιον 
έν τή μεταγενέστερα ελληνική, ΑΘΗΝΑ ΙΒ (1900), σ. 285-303.

16. Περί τής μεταβάσεως τοϋ ένικοΰ τών άρσ. καί θηλ. τής γ' κλ. εις τήν α' διέλαβεν ό Γ. 
Ν. Χατζηδάκης, Συμβολή εις τήν κλίσιν τής νεωτέρας ελληνικής, έν ΜΝΕ, τ. Β' (1907), σ. 7 έ.

17. Σύνηθες τό φαινόμενον τοΰτο εις τήν μεσαίων, φιλολογίαν. Πρβλ. λ.χ. τό Μργον «Διήγη- 
σις παιδιόφραστος τών τετραπόδων ζώων» (G. Wagner, Carolina Graeca medii aevi, Lipsiae 
1874), στ. 1365: «ίδών 6 βοϋς έλάλησεν έπάνω εις τόν λέων».

18. Περί τοϋ τύπου βλ. Γ. Ν. Χατζηδάκη, Συμβολή Β' εις τήν "Ιστορίαν τής νέας "Ελληνι
κής γλώσσης, ΜΝΕ, Α', σ. 56 έ.έ. Πρβλ. καί Β', σ. 463 έ.



εσείς, ε σ ä ς, σας, παρά τούς συνήθεις άττ. τόπους. Λόγω συνεκφοράς, ιδία προ και μετά τό 
ρήμα, εϋρηνται και οί «αδύνατοι» τύποι τής αυτός: τοϋ, τούς, τήν, τήνε, τά. 2) Δ ε ι κ τ ι κ ή: 
Ή ούτος λαμβάνει καί την μορφήν: (ε)τ ο ϋ τ ο ς. 'Ως 3) Κτητική: χρησιμοποιείται ευρέως 
ή προσωπ. : μου, σου, του (γεν. πλ. τ ω ς19), άλλά και ή καΟαρώς κτητική: έδικός μου. 
Παραλλήλως όμως ενρίσκομεν καί: τ όν εμόνΘεόν 8. 4) Ή άναφορική άντ. δ οποί
ο ς άπαντά συνήθως ως δ π ο ίο ς20, άντικαθισταμένη πολλάκις ύπδ του άναφ. ά π ο ύ-δ πού. 
Τής 5) αορίστου χαρακτηριστικοί τύποι είναι τινάς (=τίς, ούδείς), κάθα έκαστος ( έκαστος), 
πάσα είς (γεν. πάσα ’νός21). 6) 'Η ερωτηματική: τις -ποιος.

ε) Ρήμα: Κατ’ αρχήν αυξάνει κανονικώς (π.χ. ήνονν 3). Υπάρχουν όμως καί Αναύξητοι 
τύποι (εμπόδισαν) καί χρον. ανξ. αντί συλλαβ. (ήσωσε 21). Συνήθης είναι ή σνλλαβ. ανξ. (προ
θετικόν ε) είς τόν Ενεστώτα (έβάνει). Τα σύνθετα όμως αύξάνουν κανονικώς (άπέθανεν, διηπό- 
ρει, άνελήφθη), ενίοτε δέ λαμβάνουν καί συλλ. ανξ. παρά τήν κανον. (επαρέβην, εκατέπιεν). Το 
βοηθ. ΕΙΝΑΙ22 έχει τούς τύπους: 'Ορ. Ένεστ. είμί-εΐμαι, εί-είσαι, εστί-έναι(ν),—, είστε, είναι- 

εΐνιν22 καί έατίν (!) 8. 'Ορ. Πρατ. : γ’ εν. ήτον καί ήτονε23. Ήπαρ. είσται24 * * 14.
Των λοιπών ρημάτων: 'Ο 'Ενεστ. διατηρεί είς το γ' πλ. τήν άρχαιοπινή κατάληξιν -ου- 

ek τήν Wm#« -orrm χαί -ouvrai. Τά gk -αω χλ/νονται xmwixâ);
(άλλά καί: κανχονμαι 8). Τά είς -εω έχουν καί τινας τύπους κατά τά είς -αω (φοβάσαι). Τά είς 
οω έγιναν είς -ωνω (εναντιώνομαι). 'Ο Π ρτ. είς το γ πλ. παρά τήν κατάλ. -ον έχει καί κατ. 
-αν (έτιμοΰσαν, έφευγαν), άλλά καί -ασιν (εϊχασιν). 'Ο Μέλλων, ως αττικός μεν άπαντά 
οπανάος ^άναΑώσοοσι δ/, σννήθως d/κος σχη/ιατέζεταιπεριφραστιχώςδιά το# θέέω + άπα- 
ρεμφ.2δ (θέλω γνωρίσειν, άλλά καί: θέλει νά γενή, ώς καί ανευ -ν: θέλει στερεώσει29). 'Ο Αόρι
στος: 'Ο β' σχηματίζεται κατά τόν ασιγμον a (ήλθα). Τό γ' εν. τής δρ. τοϋ ενεργ. άορ. σχη
ματίζεται κατά τό άντίστ. τοϋ Πρτ. (εκτίσασι), τό δέ άντίστ. τοϋ παθ. άορ. λαμβάνει -ν (έστά-

19. Κατά τόν Γ. Ν. Χατζηδάκην (’Ορθογραφικά. Β' Περί της Όρθογρ. τύπων τινών τοϋ
άρθρου, έν ΜΝΕ, Α' σ. 577) είναι κτητική αντωνυμία συνήθης είς τήν Άνατ. Κρήτην προέκυψε 
δε έκ συμφύρσεως των τύπων τ ω ν καί τους. Πρβλ. καί Γ. Π. ’Αναγνοστοπούλου, Κρητικά 
’Ιδιώματα, έν Άθηνφί, ΛΗ (1926), σ. 148/9. (

20. Βλ. Γ.Ν. Χατζηδάκη, Περί τής αντωνυμίας ό όποιος, έν ΜΝΕ, Β', σ. 593-97. Ο τύ
πος (ξενισμός έν μέρει), κατά τόν Χατζ., αποτελεί πιστήν μετάφρασιν τοϋ γαλλ. le quel ή 
τοϋ ίταλ. il quale καί άπαντά είς τά πρώτα ύπό δυτ. έπίδρασιν έργα (ένθ’ άνωτ., σ. 594 ε.).

21. Πρβλ. Γ. Ν. Χατζηδάκη, Είναι ό Γεωργιλλάς συγγραφεύς τής Άλώσεως; ΜΝΕ, A ,

22. Περί τοϋ ρήμ. διέλαβεν ό Γ. Χατζηδάκης, ’Ορθογραφικά. Α' Περί τοϋ ΕΙΝΑΙ, ΜΝΕ, 
Α', σ. 564-568. Πρβλ. τοϋ Αύτοΰ «Είναι ή είνε; Άπάντησις προς τόν κ. Κ. Α. Γιάνναριν», Α
ΘΗΝΑ ΙΓ (1901), σ. 225-230. Ή γνώμη τοϋ Γιάνναρη έν τω αύτφ τόμω τής ΑΘΗΝΑΣ, 
σ. 214-224. Σπουδαίαν όμως μελέτην περί τοϋ ρήματος εγραψεν ό καθηγητής Στ. Καψωμέ
νος, Συμβολή στήν Ιστορία τοϋ ρήματος ΕΙΜΙ», Προσφορά είς Στ. Κυριακίδην, Θεσσαλονίκη
1953, σ. 305-325.

22α. Διά τόν τύπον βλ. Στ. Καψωμένου, μν. έργ., σ. 322, σημ. 74. Υπάρχει τύπος της «1 αγ
κωνιάς» ήνι (γ' πλ.), καί ήνιε (γραφύμενον εΐνιε) τής Δ. Κρήτης (Σφαχιά κλπ.).

23. Κατά τόν Χατζηδ. τύποι μετά τοϋ παρασίτου -ε (ήμουνε) άρχονται άπό τοϋ ΙΔ αι.
Βλ. ΜΝΕ, Α', σ. 567/8. . ..

24 Κατά τόν Γιάνναρην, ένθ" άνωτ. σ. 223/4, δέν είναι τούτο απαρέμφατον. Τό αντίθετον 
δέχεται 6 Χατζηδ. είς τήν μελέτην του "Ορθογραφικά. Δ' Θέλω γράφει, γράψει, γραφή, έν ΜΝΕ,

’ 25. Περί τής ύπάρξεως άπαρεμφάτου κατά τούς Μέσ. Χρόνους βλ. Γ. Χατζηδακη, έν Α
ΘΗΝΑ Γ (1890), σ. 627 καί ΜΝΕ, Α', σ. 589/90 έ.έ.

26Î Τό Κείμενον προδίδει έποχήν, καθ' ήν άρχίζει νά έξαφανίζ^ται ο τύπος ^υ απαρεμφ., 
τό όποιον χρησιμοποιείται μέχρι τοϋ ΙΖ' α(. κατά τόν Χατζηδ. (ΜΝΕ, Α, σ. 592).

πθ'



θην). Άπαντφ καί παθ. άόρ. είς -κα (επαιδεύθηκα). Εις τήν ύποτ. τύποι τινες έχουν κατά τά 
περισπώμενα (νά είπής, να πάμεν27 28 29). Ή προστ. πλήν των άρχαϊκών τύπων (δός, ακονσον) εμφα
νίζει καί μεταγενεστέρους (γνώρισε). "Αλλους χρόνους δεν άνεύρομεν.

Τό άπαρέμφατον είναι είσέτι εν χρήαει μετά τον ρ. θέλω, ώς εϊδομεν, πρός σχηματι
σμόν περιφραστικού Μέλλοντος, άλλοι καί τύπων υποθετικών (ήθελε γενήν). Ή Μετοχή δια
τηρεί την άττικήν μορφήν (διεστραμμένοι, ήκονισμένα), άλλα συνήθεις είναι οί μεταγ. τύποι (μα
θημένα, γραμματισμένη).

στ) Προθέσεις: ’Ιδιομορφίαν είς την σύνταξιν παρουσιάζουν: Ή μ ε τ à + αίτ.23, ση- 
μαίνουσα συνοδείαν (μετά σέναν), άλλοι καί τον χρόνον (μετά μέρες). Πρός δήλωσιν όμως χρόνον 
χρησιμοποιείται καί επίρρημα (κατόπιν, έπειτα). Ή μετά άπαντρ καί υπό τόν τύπον με (μέ 
τον Πλάτωνα). Ή ά π ό + αίτ. προς δήλωσιν γεν. διαιρετ. (άπό τες δονλεϋτρες), άλλά καί τής αι
τίας (άπό τον φόβον). Τό ποιητ. αίτιον επίσης εκφράζεται διά τής υπό +γεν., άλλά καί άπό Ααίτ. 
(άπό την σοφίαν... έπαιδεύθηκες).

ζ) Έκ των επιρρημάτων τά τροπικά σχηματίζονται τόσον είς -ως, όσον καί είς -α (δυ
νατά, κρυφά). Παρά το ούτως έπίσης ύπάρχει καί το ε τ ζ ι.

η) Σύνδεσμοι: ’Αντιθετικός είναι καί ο μ ά( άλλά), ειδικός δέ μόνον ό π ώ ς. Χρονικός 
όάπήν, ώσάν καί ώ ς. Ό αίτιολ. διότι εμφανίζεται καί ώς δ ι a τ ί. Ό τελικός ίν a συντάσ- 
σεται μέ οριστικήν (Ινα δοξάζεται 21 ). ’Ιδιαίτερον όμως ενδιαφέρον παρουσιάζει ό καί. Πλήν 
τής κανονικής του συμπλεκτικής σημασίας έχει καί σημασίαν Αντιθετικήν (άλλά: καί ώσπερ εναν 
ενύπνιον 7, καί εμέναν μοϋ φαίνεται 10), ειδικήν (ότι: λογιάζω καί έναιν 7, μή δεν είπήτε καί 
γυναίκα εναιν 10), εισάγει δέ καί άπλήν άπόδοσιν: καί άναλώσονσίν σε 8), φαινόμενου σύνηθες 
είς τους Ο' καί τήν Κ.Δ. (π.χ. Σοφ. Σειρ. 2,6-3, 17 ή Ματθ. 8,3 -Λουκ. 7,7 κ.ά). Συνδέεται, 
τέλος, καί ίδιοτύπως μετά τινων λέξεων: ό καί κάθα έκαστος 3, άνίσως καί τινας 3.

θ) Τό επιφώνημα: α (=αγε, αϊ) είναι δηλωτικόν παρακινήσεως.
Γ) Ή Σύνταξις: Αϋτη είναι κατά κανόνα παρατακτική, του καί συνδέοντας κατά τρό

πον Αποκλειστικόν περιόδους καί προτάσεις. Λίαν δε επιδίδει ή χρήσις ιστορικού ενεστώτας, πολ- 
λάκις δέ δμοϋ μετά τού αορίστου (π.χ. Καί εστάθην ή άγια καί λέγει... 6). Χαρακτηριστικά συντα
κτικά φαινόμενα είναι: Χρησιμοποιείται οριστική είς τήν θέσιν τής υποτακτικής (διά νά επιστο- 
μίσετε)22. Παρατηρεϊται επίσης έπίδοσις τής γεν. άντί τής δοτικής 30 (μοϋ λέγεις, λέγει του, δί
δει σου σοφίαν). Υπάρχει όμως καί ή Αρχαϊκή μορφή: Τώ βασιλεϊ... νά δώσω εναν λόγον 6 - 
-δός ήμϊν τήν εν Χριστό) σφραγίδαν 16). Τό Κείμενον παρουσιάζει επίσης σύστοιχον Αντι
κείμενου (εφοβήθησαν φόβον μέγαν 18), γενικήν άπόλυτον (τελευτήσαντος τού 
πατρος 3), αίτ. à π ό λ. ( γυρίζοντα τόν τροχόν, εκοπτον 18 ) καί ύποτ. άπορη ματ. (πώς 
τολμήσωμεν 15). Ή αίτ. τ ή ς â ν α φ . είναι συνήθης (ειδωλολάτρης τήν πίστιν, πικρός τήν γνώ
μην κλπ.), άλλά καί ή δοτ.τήςάναφ. ( δνόματι 5). Τήν γλώσσαν τού Κειμένου χαρακτηρί
ζει καί ή Ασυνταξία: θεωρών31 ή άγια 6, ώς καί ή νπαρξις ψυχολογ, υποκειμένου (’Εγώ, 
ή σοφία άπού έχω, ό Θεός μοϋ τήν έπεψεν 12). Ώς προς τά σχήματα τοϋ Κειμένου, παρατη- 
ροϋμεν, ότι κατ’ εξοχήν χρησιμοποιούμενου σχήμα είναι τό πολυσύνδετου, λίαν σύνηθες 
δέ τό Ασύνδετου. Υπάρχει όμως καί σχήμα κατά σ ύν ε σ ιν (ό λαός εμαζώχθη, διά νά 
δοϋσιν 10), μεταφορά ί ( έγέμισεν θυμόν, ερράγη ή καρδιά του), παρόμοιό) σεις( ώσπερ

27. Πρβλ. Γ. Ν. Χατζηδάκη, Περί τονικών μεταβολών Ιν τη μεσαίων, καί νεωτ. ελληνι
κή, ΜΝΕ, Β', σ. 130 έ.

28. Περί της έπιδόσεως της αίτιο,τ. άντί τής γεν. βλ. Γ. Χατζήδάκη, Περί των χρόνων, 
καθ’ οΰς άνεπτύχθη ή νεωτέρα Ελληνική, ΜΝΕ, Α', σ. 473 έ.έ.

29. Περί τής έπικρατήσεως τής όριστ. άντί τής ύποτ. βλ. ΜΝΕ, Α', σ. 463 έ.
30. Βλ. Γ. Χατζή δάκη, Περί των χρόνων, καθ’ ούς άνεπτύχθη ή νεωτέρα ’Ελληνική, Ιν 

ΜΝΕ, Α', σ. 472 έ. καί τοϋ Αύτοϋ, Ιν ΑΘΗΝ4, ΜΑ (1929), σ. 6 έ.
31. Γενικόν τό φαινόμενον κατά τόν Γ. Χατζηδ. τής άντικαταστάσεως πάσης μετοχ. θηλ. 

γένους δι’ άρσενικοϋ (ΜΝΕ, Α', σ. 570).



εναν ενύπνιον), παρηχήσεις (τα ποιήματα τών ποιητών, επήρεν πράγματα πρόσκαιρα κλπ.) 

dnayayogai feywaB; τό ^Togoak^c! Wwyôgoy %gndyemc
νφους, γοργότητα δε και ζωηρότητα, την όποιαν προσδίδει εις αυτό τό σύντομον περιόδων και προ

τάσεων.

ΣΗΜΕΙΑ — ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΑΙ

< > : Χρησιμοποιούνται προς δήλωσιν προσθήκης γραμμάτων ή λέξεων, τα όποια ελλείπουν 

εκ του Κείμενον.
[ ] : Δεικνύουν, δτι ηρεηει νά όβελιοθοϋν γραμματα ύ\ λεζεις του Κείμενον.
(. . .) : ’Εντός παρενθέσεων κλείονται τα ελλείποντα γράμματα τών συντομογραφιών τον Κει- 

μενού.
Χφ. ή Χφα : Χειρόγραφον (-α).
Μ = Τό εν Migne, P. G. τ. 116 Μαρτύριαν υπό Σ. Μεταφραστοϋ.

Va, Vb, Vc — Tà υπό Viteau έκδοθέντα μαρτύρια.
C. ή Cod. : Codex (=κωδιξ)

Τάς συνήθεις βραχυγραφίας τον χειρογράφου δεν σημειονμεν εις τό Υπόμνημα.



f. 1Γ MAPTTPION ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ / ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΦΟΡΟΥ ΠΑΝΣΟΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ*

(Ex unico Cod. Vatic. Gr. 2255, saec. XVI, fol. lr - 12r ).

1. Έν άγίω Πνεύματι, άγαπητοί άδελφοί, τήν σήμερον ημέραν χά- 
5 ριτι Θεοΰ θεωρώ δλους συμμαζωμένους εις τούτον τον άγιον οίκον, 

καί δίκαιον έναι να άναφέρωμεν τίποτε λόγον διδασκαλίας, να λάβωμεν 
όφελος σωτηρίας, καθώς ό Κύριος παραγγέλλει έν εύαγγελίοις.1 Παρα
καλώ σας, άδελφοί, ποτέ μηδέ καταλιμπάνετε του Θεοΰ τήν διδασκαλί
αν. Καθώς λέγει ό προφήτης Δαβίδ, «θησαυρίζει» ό πλούσιος «καί ού 

10 γινώσκει τίνι συνάξει αύτά»2, καί «<ούκ> έν τώ άποθνήσκει<ν> αυτόν 
λήψεται τά πάντα, ουδέ συγκαταβήσεται αύτω ή δόξα αύτοϋ))3. Διατί 
«ούδείς έ'λαβεν σάρκαν καί δέν λαμβάνει θάνατον»4 5. Καί πάλιν «ούδείς 
άπέθανεν καί έπήρεν πράγματα πρόσκαιρα μετ’ αυτόν»6.

I. 1ν 2. Λοιπόν, βάλετε κατά νουν τήν πραξιν τών άγιων// πώς ούκ έπλά-
15 νησεν αυτούς ό μάταιος κόσμος, μήτε δόξα, μήτε πλούτος, μήτε άλλη 

φροντίδα τού κόσμου, άλλα τά πάντα κατεφρόνησαν διά τήν άγάπην 
τού Θεοΰ. Περί τό πλέον ή άγί<α> Αικατερίνη, ή οποία ήτον βασιλέως 
θυγάτηρ, πλούσια καί πάνυ ώραία. ’Αλλά ό πλούτος καί ή ώραιότης 
ούκ έμπόδισαν αυτήν πρό<ς> σωτηρίαν. Τον πλούτον της τον έ'δωκεν 

20 εις έλεημοσύνην τών πτωχών.
3. Καί ή πάτριά τής αγίας ήτονε άπού τήν ’Αλεξάνδρειαν, καί ό πα-

1) Πρβλ. Ματθ. 18, 20 καί Α' Κορινθ. 14, 26.
2) Ψαλμ. 38, 7.
3) Ψαλμ. 48,18.
4) Πρβλ. Ψαλμ. 88,49 καί Σοφ. Σειρ. 17,30
5) Πρβλ. ’Ιώβ 1,21 - Έκκλησ. 5,14.
*Lemma: No εύρίω κδ' Δέσποτ (α ) εύλ (όγησον ) add. Cod.
1 άΓίαο C II μεγαλομάρτϋρ(ος) G || 2 πανσόφου C || αίκατερΰνησ C || 4 αγίω C|| τ(ήν) C || 

5 θεορώ C II ώλουο C || συνμαζομένουο C || 6 Ενε C || τΐποται C || ναλάβωμ (εν ) C || 7 δφελος C || 
zaOoc C II παραΓΓέλει C j| ενεβαΓΓελίοιο C || 8 παρακαλώ C || μή δέκαταλυμπάνεται C || 9 προ- 
φητιο C II δα(βι)δ C || ου C || 10 τηνι C || συνάξει correxi: συνάγει G || άποθνήσκειν correxi: απο
θνήσκει G II 11 Οϋγκαταβήσετ(αι) C || ή: οι G || δϊάτή G || 12 ούδείο G || σάρκαν G || ούδεΐο G || 
13 έπεϊρεν C || μετάύτών C || 14 βάλεται G || κατάν oûv C || πράξϊν G || άγί(ων) C || πόο 
C II 15 έπλάνησεν G || αύτοΰο G || πλούτοο C || 16 άλα C || διάτήν C || 17 άγί G || ή : οί 
C [I ήτον C II 18 πλουτ(ο)ς C || οραιότηο G || 19 ούκεμπώδησ (εν ) G || προς correxi : προ C || 
πλούτον G || εδωκεν G || 20 τόν πτοχον G || 21 π(ατ)ρΐά C || àriac C || ήτονε C || άλεξάν- 
δρϊαν C II



τήρ αύτης ήτονε εκεί βασιλεύς. Καί τελευτήσαντος τοϋ πατρός αυτής, 
έλαβεν ό Μαξέντιος την βασιλείαν. Καί ήτονε άνθρωπος πονηρός καί 
κακότροπος καί ειδωλολάτρης την πίστιν, πικρός την γνώμην καί εις 
πάντα δόλιος. Ό ποιος εδωκε δόγμα ό καί κάθα έκαστος, άπού να εύ- 

5 ρίσκεται στην επαρχίαν του, να εναι ειδωλολάτρης των δαιμόνων. Καί 
άνίσως καί τινάς εύρίσκεται εις τό σκεύος τοϋ Δεσπότου Χριστού, να 

f. 2r λαμβάνη // πικρούς βασάνους καί τέλειον θάνατον.
4. Καί πάντες οί χριστιανοί έφευγαν, καί άλλοι εμαρτυρούσαν διά 

<τό> όνομα τοϋ Θεού, διατί έγίνωσκον την ζωήν την αιώνιον. Καί έτε-
10 ροι άνθρωποι, διεστραμμένοι τό<ν> νούν, έτρεχον προς τον βασιλέαν, πως 

ήνουν εις τό θέλημά του. Καί οί μεν πλούσιοι έπαιρναν ζώα μεγάλα νά 
τα δώσουν εις θυσίαν των δαιμόνων, οί δε πτωχοί κατά την δύναμίν των. 
Καί ό βασιλεύς έχαίρετον καί εύφραίνετον.

5. Καί μέσα εις τούτα εύρίσκεται μία γυναίκα όνόματι Αίκατερι- 
15 να, νέα εις την ηλικίαν καί ωραία τή οψει. Καί ήτονε πολλά γραμμα

τισμένη εις πάσαν επιστήμην, καί έκάθευδεν εις τά ο σπίτια τοϋ κυροΰ 
της. εις την ’Αλεξάνδρειαν. Καί ειχεν την παρθενίαν καί έχει (εΐχεν;) 
την καρδίαν της ανοικτήν εις τόν Κύριον ημών Ίησοΰν Χριστόν ημέραν 
καί νύκταν.

20 6. Καί θεωρών ή άγια τούς ανθρώπους έτζι πλουσίους, ωσάν καί
f. 2? πτωχούς νά κινδυνεύουσιν εις τήν απώλειαν της // ψυχής αυτών, 8ι- 

ηπόρει. Καί μίαν των ημερών παίρνει απο τες δουλεϋτρες της, και έρχε
ται εις τόν ναόν, άπού ήτον ο βασιλεύς και εθυσιαζεν. Και εσταθην η αγία 
εις τήν πόρταν καί λέγει" <(Τώ βασιλεΐ θέλω νά δώσω έναν λόγον». "Ω- 

25 ρισεν νά έλθη ή άγια μέσα. Καί έστάθην έμπροσθεν τοϋ βασιλέως, καί 
λέγει πρός αύτόν (('Ως έδώ ήλθα νά 8ώ τήν πολλήν σου άφροσύνην μετά 
τύν υπόλοιπον λαόν. Διά τΐ άγωνίζεσαι νά κάμης θυσίες των δαιμόνων 
καί προξενάς τήν ψυχήν σου εις τήν αιώνιον κόλασιν; 'Αλλά συμβουλεύω 
σε νά άφήσης τούτην τήν τάξιν, άπού σοϋ χολ? τήν ψυχήν σου καί νά 

30 πιστεύσης εις τύν ουράνιον βασιλέαν, τύν Κύριον ήμών Ίησοΰν Χριστόν. 
Καί άνε πιστεύσης εις αύτύν, θέλει σοϋ στερεώσει τήν βασιλείαν [σου]

1 ο'ίτονε C || βασϊλέύο C || 2 ε’ίτονε C || 3 είδωλωλάτριΟ C || 4 δ C ί| άπου C || 5 εύρίσκεται C || 
έπαρχείανΰ || :νε G || είδολολάτρίς G || δαιμόνον C || 6 άνήοοο C || εύρίσκετ(ζι) C || σκευοο G ,| 
7 ναλαμβάνει C || πύιροϋο C || 8 χρ^ηανοί C || άλοι C || 9 όνομα C || δΐάτή C || έγυνωσκον C 
10 τδνοΰν C SI π'οο C || 11 ήνουν G || είςο C || ή C || έπερναν G || να C || 12πτοχοι C || roc C 
14 τούτα C || εύρίσκεται C || ύνύματΐ C || αίχατερύνα C || 15 ύραίατή C || G || ήτονε Gu 
πολά G II Γραομματίομένοι C || 16 έπίςήμϊν C || 4 κηροϋ C || 17 ήχεν C || 18 αννυιτην C 
20 θεορών C Η οί άγια C || τοϋο C .|| 6c&v C || 21 πτοχοϋο C || νακίνδύνευουσϊν C || 22 ημερ (ων 
C Η πέρνη C II ταϊο δουλεύτρεσ C ,| 23 άποϋ C || βασΟεϋο C || àrtz C || 24 ναδωοο G 
όνον λύγ(ον) G II δρησεν C || 25 άγια G || 26 ναδώ C || 27 ύπύλΟπον C || άγονίζεσαι G II 
νακάαηο C || Oüataic C || 28 προςενάο C || Ομβουλέβω C || 29 ά,ήσειο C || τουγ;ν C 
άποΰ II χαλά C || 30 πϊςεΰσειο G || είσ C || 31 άνε πϊστεϋσεις G || θέλη C || cou G ||



εις τον αιώνιον κόσμον. Λοιπόν, βασιλεύ, πίστευσον εις δ,τι σοϋ λέγω, 
καί γνώρισε τον αληθινόν Θεόν, ό ποιος σοϋ έχάρισεν την βασιλείαν 
καί την ζωήν»//.

f. 3r 7. Καί ως ήκουσεν ό βασιλεύς ταΰτα, έγέμισεν πολύν θυμόν καί όρ-
5 γην, καί έρράγη ή καρδία του, καί έχάθην ή λαλιά του. Καί καν άπηλογεΐτο, 

ούδέν έδυνήθη να δώση. Καί μετέπειτα λέγει" «Παρακαλώ σε, κυρία, ά 
να τελειώσω την θυσίαν καί τότε θέλω σοϋ ακούσει φανερώτατα δ,τι μου 
λέγεις». Καί ωσάν έτελειώθη ή θυσία, ήλθεν ή αγία, καί έστάθη έμπροσ
θεν τοϋ βασιλέως. Καί λέγει ό βασιλεύς" «Θέλω να μοΰ είπής, τις εΐ σύ 

10 καί εΐντα λόγια, ά έλάλησες χθες προς ημάς». Ή δε αγία λέγει" «Άκου- 
σόν μου, βασιλεύ. Έγώ είμι θυγάτηρ τοϋ βασιλέως τοϋ Κόνσου, ό 
ποιος ήτονε βασιλεύς εις την ’Αλεξάνδρειαν ετούτην, πριν να γενής εσύ. 
Καί ονομάζομαι εγώ Αίκατερίνα, καί από πρώτης ηλικίας έπαιδεύθηκα 
εις πάσαν επιστήμην γραμμάτων, ρητορικήν καί γραμματικήν καί φι- 

15 λοσοφίαν καί γεωμετρίαν καί αστρονομίαν. 'Αλλά τούτα ου χρήζω τα, 
f. 3ν καί ώσπερ έναν ένύπνι//ον λογιάζω καί έναι ούτος ό κόσμος. Καί διά 

τοΰτο έδραμα να γενώ νύμφη άμόλυντος τοϋ δεσπότου Χριστού, ό ποιος 
Χριστός λέγει" «άπολώ την σοφίαν των σοφών, καί την σύνεσιν τών συνε
τών άθετήσω»1.

20 8. Καί ως ήκουσεν ό βασιλεύς τα λαλούμενα τής άγιας, έθαύμασεν,
καί λέγει" «Ούκ έστιν ή γυναίκα τούτη εκ τής γής γεγεννημένη, άλλα 
άπού τούς θεούς μου έναιν, καί έγινεν ομοίωμα γυναικός, διά να με δο- 
κιμάση». Λέγει του ή άγια" «Μη δεν άπατάσαι, βασιλεύ, εις τών δαι
μόνων τάς φαντασίας, καί εις πάσα ώρα πάσχουσιν οί δαίμονες να άπο- 

25 λέσουν την ψυχήν σου. Άλλα έγώ φάντασμα δεν είμαι, μά είμαι πηλός 
καί γίνομαι χώμα, καί έπλασέν με ό θεός μου εις την εικόναν καί μορφήν 
του2, ως οΐδεν αυτός μόνος». Καί λέγει ό βασιλεύ <ς>μετά θυμού" «Μην 
ατιμάζεις τούς θεούς μου, καί άναλώσουσίν σε πικροΐς βασάνοις».Καί λέγει

1) Ήσα'ίου 29,14 — Ά Κορινθ. 1,19.
2) Πρβλ. Γενέσ. 1,26.

1 αιώνιον C II βασϊλεϋο C || οτι G || 2 ό ποίοο C || Cou C || έχάρησεν C || 3 τ(ήν) ζω(ήν) C ||
4 οΐκουσ(εν) C || ταΰτα C || έγέμησ(εν) C || πόλην C || όρΓήν C || 5 έράγη C || ή2 : οί C ||
κ&ν G II άπηλογεΐτο correxi: άπηλογεΐοο C || 6 ναδώσϊ G || μετ’έπϊτα C || 7 άνατελϊωοο C ||
τόται C || άκούση C || 8τϊ C || μου C || 8 ôcàv C || έτεληώθη οί C || οί άγ'ία C || έμ
προσθεν C II 9 βασϊλεϋο C || ναμού C || εΐ C || 10 ήντα C || ά G || έλαλησεσ C || οί C || 
άγια C H άκουοόν μου C || 11 εΐμ'ί C || 12 ήτονε C || βασϊλεϋο C || άλεξάνδρϊαν C ||
έτούτ(ην) C || πρήν va C || έσοί G || 13 ονομάζομαι C || αίκατερήνα C || οίλϊκΐαο C ||
έπεδεύθηκα G || 14 γραμμάτ(ων) C || ρητορηκήν C || γραμματήκήν C || φυλωσοφΐ(αν) C ||
15 Γεομετρ'ίαν C || χρίζω C || 16 ένε G || οδτοο C || διά C || 17 ναγενώ C || 18 την1 C ||
20 οίκουοεν C || βασϊλεϋο C || 21 οί γυναίκα G || τούτοι C || γεγενημένοι C || 22 άποΰ 
τοΰο G II ενεν C || έγυνεν G || δϊαναμεδωκοιμάσει C || 23 αγία C || μη C || βαοϊλευ C ||
24 ταο C || δέμονεο C || απολέοουν G || 25 οΐμε C || οίμε C || πϋλόο C || 26 γύνομαι C ||
οίκόναν C || 27 μόνωο C || λέΓ(ει) G || βασιλεύς correxi: βασϊλεϋ C || μετάθϋμοΰ C || 28
άτημάζειο G || τοΰο G ||



f. 4Γ ή άγια- «~Ω βασιλεύ, // εγώ καυχοΰμαι του θεού μου την δύναμιν, καί 
ου φοβούμαι τάς άπειλάς σου. Καί άνε πιστεύσης καί έσύ εις τόν έμόν 
θεόν, θέλεις γνωρίσειν, πώς έστίν οί θεοί σου δαιμόνια». Καί αποκρίνε
ται ό βασιλεύ<ς> καί λέγει- «ΤΩ γύναι, ούκ είμαι άξιος, διά να ομιλώ 

5 μετά σέναν. Μα να καλέσω τούς ρήτορας, άπού εύρίσκουνται εις την 
επαρχίαν μου, να έλθου να διαλεχθοϋ μετά σέν αν. Καί τότε θέλεις γνω- 
ρίσειν, πώς δεν έχουσιν τα λόγιά σου καμίαν δύναμιν, καί θέλεις πιστεύ- 
σειν εις την έδικήν μας πίστιν.

9. Εΐτα ορίζει να βάλουσιν την αγίαν εις την φυλακήν, ’νά τήνε 
10 βλέπουσιν, ώστε νά μαζωχθουσιν οί ρήτορες. Καί την αυτήν ώραν πέμ

πει προς τούς ρήτορας επιστολή, καί έ'λεγεν ούτως: «Βασιλεύς Μαξε- 
ντιος πέμπει υγείαν καί χαράν όλωνών, άπού εύρίσκουνται υποκάτω τής 
εξουσίας μου. "Οσοι έχετε (έτύχετε;* 1) τής ακριβέστατης σοφίας καί τής // 

f. 4ν έξοχωτάτης γνώσεως καί προνοίας των θεών ημών, σπουδάσατε να 
15 έλθήτε εις την ’Αλεξάνδρειαν, διά νά έπιστομίσετε το σοφώτατον γύ- 

ναιον, άπού εφάνηκεν εδώ εις την χώραν καί χλευάζει τούς θεούς μας, 
πώς εΐνιν δαιμόνια. Λοιπόν, ελάτε σπουδαίως, διά νά θαυ <μά> ση όλος 
6 λαός την μεγάλην σας σοφίαν καί νά έπαινεθήτε ύπό παντός ανθρώ
που».

20 10. Καί εις ολίγον καιρόν ήλθον πενήντα ρήτορες διαλεκτοί. Καί
ώς είδεν αυτούς ό βασιλεύ<ς>, έχάρη. Λέγει πρός αυτούς- «Καλώς μοϋ 
ήλθατε. Θέλω νά διορθώσετε δυνατά τον λογισμόν σας, καί μη δεν ειπή- 
τε καί γυναίκα έναιν καί έχομέν την του μόδου μας. Μ à εγώ θέλω νά 
παρασκευαστήτε δυνατά, ώσάν νά θέλετε διαλέγεσθαι μέ τον Πλάτω- 

25 ναν. Διατί, άν την νικήσετε, πολύν έπαινον ούδέν έπαίρνετε, διατί έσεϊς 
f. 5Γ είστε πολλοί, καί εκείνη έναιν μοναχή γυναίκα. Εΐ δέ // καί νικήσει 

σας, θέλετε παραλάβειν μεγάλην εντροπήν, τό όποιον παρακαλώ τούς 
θεούς νά μήν γένη έτοιον πράγμα». Καί αποκρίνεται ένας από τούς ρή-

1) Έν Μ, κεφ. Ζ: «όσοι... έτύχετε». Πρβλ. Vc, κεφ. 9.
1 άγΙα C II χαυχοϋμε C || 2 τάο C || ανεπΐςεύσειο C || έσοί C || 3 θέληο C || γνωρήσϋν C ||
KOC C II άπό κρίνεται G || 4 βασιλεύς correxi: βασϊλεΰ C || λέΓ(ει) C || γήναι G ||
ούκείμε C || διάνα C || 5 μετασέναν C || μαναχαλέοω C || τοϋο ρήτωραο C || άπού G ||
έυρίσκοϋντε C || 6 έπαρχείαν G || va» C || θέληο C || ηνωρΐσΐν C || 7 πώο C || θέληο C || 
πϊςεϋσϊν C || 9 εΐτα C || ναβάλουσιν C || ’νατήνε C || 10 6θτεν* C || μαζοχθοϋσιν G ||
αύτ(ήν) C II 11 τοϋο C || βασιλεϋο G ||. 12 πέμποι C || ήγίαν C || όλονών C || άποϋ C ||
εύρίσκουνται C || ύπύ κάτω C || 13 (χεται C || 14 έξοχοτάτηο C || προνΐαο C || σπούδα- 
οατε C || 15 να (λθήται C || διάνα G || έπιςύμήσατε C || 16 άποϋ C || έφάνηκ(εν) C || έδώ C || 
τοϋο C H 17 πώο C || ήνην C || δΐανά C || θαυμάση correxi: θαύσΐ C || 6λωο C || 18 έπε- 
νεθηται G || 20 όλίγον C || πένυντα C || 21 αύτοϋο C || βασιλεύς correxi: βασΟεϋ C || αύ- 
τοϋο G II καλύο C || μου C || 22 ήλθατε G || ναδϊορθώσεται C || ήπήτε C || 23 ίνεν C |Ι
έγώ C II 24 ναπαρασκευςήται C || ώσάν C || va G || θέλεται C || με C || ^πλατοναν^ G
25 δ(άτή G II άν την νΐκήσεται C || πολλήν C || αΐπενον C || έπερνεται G || δϊατη G || cCoicG ||
26 ήςε C || έχήνη G II ^ C || μοναχή C || εΐ: οί G || vW^ C || 28 τουο θεουο C || va
G H έτϊον G II πράγμα C || άπό κρίνεται G || τοϋο C ||



τορας, ό πλέα σοφώτατος, καί λέγει του βασιλέως" «Τάχα και να εναιν 
τόσα σοφή καί γνωστή αότη ή γυναίκα, ώς καθώς μάς λέγεις, και έμε
ναν μου φαίνεται να μήν μπορή νά σταθή εις πρόσωπον1 ρήτορος». 
Καί ορίζει νά φέρουν τήν αγίαν έμπροσθέν του. Καί ό λαός έμαζώχθη, 

5 διά νά δοΰσιν, τις άπό τές δύο μερίδες θέλει νικήσειν.
11. Καί πριν νά έβγάλουν τήν αγίαν άπού τήν φυλακήν, ήλθεν άγ

γελος έξ ούρανοϋ, καί λέγει προς τήν αγίαν «Μή δεν φοβάσαι, θύγατερ 
Θεοϋ, καί δίδει σου ό Θεός σοφίαν2 καί σύνεσιν νά πείσης τούς πενήντα 
ρήτορας" καί οχι μόνον νά τούς πείσης, αλλά καί νά τούς βαπτιστές, αυτους 

10 καί άλλους πολλούς. Καί εσύ θέλεις λάβειν τον στέφανον3 του μαρτυρίου», 
f. 5ν 12. Καί ευθύς φέρνουσιν τήν αγίαν έμπροσθεν τού βασιλέως.// Καί έρ

χεται ό ρήτωρ εκείνος, όπου έπροείπαμεν, ό πλέα σοφώτατος απο τους 
πενήντα, καί λέγει τής άγιας με πολλήν υπερηφάνειαν «’Εσύ είσαι, οπού 
υβρίζεις τούς θεούς, εις τούς όποιους θεούς έχομεν ήμεΐς πολλήν εύλά- 

15 βειαν;» ’Αποκρίνεται ή άγια μάλιστα σιγανά καί όμορφα, καί λέγει" «Έγώ 
είμαι εκείνη, καί τήν αλήθειαν λέγω». Ό ρήτωρ λέγει" «Οί μεγάλοι ποιη- 
τάδες όνομάζουσιν τά εϊδωλ<α> , πώς είναι θεοί, καί σύ αποτολμάς και 
λέγεις, πώς εΐναι δαιμόνια; Καί ωσάν άκούομεν, έπαιδεύθηκες καί εσύ άπό 
τήν σοφίαν εκείνων». ’Αποκρίνεται ή άγια καί λέγει" «’Εγώ, ή σοφία απου 

20 έχω, ό θεός μου τήν έπεψεν δώρον, ό ποιος μου Θεός έναι σοφία4 5 καί 
δύναμις6 καί ζωή6. Καί όστις φοβάται τον Θεόν, εκείνος έναι αληθινός 
σοφός, καθώς λέγει ό προφήτης" «αρχή σοφίας φόβος Κυρίου»7. Καί 
τά γράμματα καί τά ποιήματα των ποιητών σας όλα είναι καταγέλαστα 

f. 6r καί μέθη μέ πολλήν απάτην.// Καί είσέ τούτο θέλω νά μοΰ έξεκαθαρί-

1) Πρβλ. Β' Κορινθ. 8, 24 - 11,20
2) Λουκ. 21,15.
3) Β' Τιμόθ. 4,8
4) Πρβλ. Ρωμ. 16,27 — Α' Τιμόθ. 1, 17 — Ίούδ. 25.
5) ΙΙρβλ. Ψαλμ. 17,2 — Ψαλμ. 117, 14 κ.ά.
6) ’Ιωάν. 14, 6.
7) Παροιμ. 1,7 — 9,10.

I οοφότατος C || ένεν G || 2 οοφή C || Γνωςή C || ή : οί C || καθωο C || μαο C || 3 μού φένε-
ται C || ναμήν C || μπορεί C || ναςαθεϊ C || πρώσωπον C || 4 να C || άΓιαν C || ίμπρωσσθέν C || 
έμαζόχθη G || 5 δϊανα C || ταϊο δίο C ]| θέλη νϊκήσϊν C || 6 εύγάλουν C || άποϋ C || φϋλακ(ήν) 
C II 7 λέΓ(ει) C II αγίαν C || φοβασε C || 8 δΐδη C || ναπήσϊο C || τοϋο πενύντα C || 9
οχϊ C II να τοϋο πήσιο C || τοϋο βαπτίσϊο C || αύτοΰο G || 10 άλουο πολοΰο C || θέληο G ||
II τήν G II 12 έπρωέιπαμεν C || τοϋο C || 13 πενήντα scripsi: ν C || λέγϊ C || με C ||
πολήν G II υπερηφάνειαν C || ήοε C || δποΰ C || 14 τοϋο θεοΰο C |] τοϋο όποίοΰο θεοΰο C ||
ήμοϊο G II πολήν εύλάβϊαν C || 15 άπό κρίνεται C || όμορφα C || 16 ήμαι C || τήν άλή-
θϊαν C II 17 όνομάζουσιν C || εϊδωλ(α) C || πώο C || ήναι C || άπό τολμάο C || 18 πώο C ||
ήναι G II άκούωμεν C || έπεδεύθηκεσ G || 19 άπό κρίνεται C || λέΓ(ει) C || άποϋ C || 20
μου G II ενε C || 21 ώοτϊο C || φοβατε C || 8νε C || άληθϋνόο G || 22 σοφώο C || καθώο C ||
προφήτ(ης) C || 23 τάγράμματα C || ίνε C || κατάγέλαςα C || 24 με C || άπάτ(ην) C ||
είσε C || ναμοΰ C || έξεκαθαρΐσϊο G ||



f. 6?

f. 7r

σης- ποιος άπό τούς μεγάλους ποιητάδες ονομάζει τά είδωλα θεούς;» 
Λέγει 6 ρήτωρ- «Πρώτον μέν ό σοφός καί μέγας ποιητής "Ομηρος ονο
μάζει το είδωλον τοΰ Ποσειδώνος Θεόν. Έπειτα δε ό σοφώτατος Όρ- 
φεύς ονομάζει του Διός τό ε’ίδωλον θεόν. Πώς εσύ δεν πείθεσαι νά τά 

5 όμολογήσης;
13. ’Αποκρίνεται ή άγια, καί λέγει προς τον ρήτωρ- «Οι πρώτοι ποιη- 

ταί ονομάζουσιν τά τέσσαρα στοιχεία θεούς, τά όποια στοιχεία εινιν 
τέσσερις μεγάλοι θεοί. Καί κρατείτε τά είδωλά των, καί θυσιάζετε τα. 
Καί τό είδωλον ό 'Ερμής έναι ή γη- καί τό είδωλον ό Ποσειδών εναι

10 ή θάλασσα- καί τό είδωλον ό "Ηρας έναι ό άνεμος- καί τό είδωλον ο 
Ζεύς έναι τό πυρ. Τό λοιπόν, έκει, οπού κράζει ό "Ομηρος το είδωλον 
του Ποσειδώνος θεόν, κράζει τήν θάλασσαν πρός βοήθειαν του. Και 
έχει, άπού κράζει ό ποιητής Όρφεύς τό είδωλον τοΰ Διός θεόν, ανακρα- 
ζει τό πυρ εις βοήθειαν, // διά νά σβήση νά μήν χάψη τήν χώραν τών 

15 Τρώων. "Ομως είπέ μου, ρήτορ, αν έναιν καί ομολογεί τινάς άπου τους 
μεγάλους ποι<η>τάδες τούς θεούς σας «ποιητήν ουρανού καί γης»* 1. 
’Αποκρίνεται ό ρήτωρ καί λέγει- «Ούδείς ποιητής γράφει τοιούτην ύπό- 
θεσιν».

14. Καί πάλιν λέγει ή άγια- «Καί τό λοιπόν, ούδεμίαν δύναμιν έχει 
20 ή γραφή τών ποιητών. Πάλιν δέ τα υπόλοιπα είδωλα, οπού λατρεύετε,

εινιν εικόνες τινών βασιλέων καί μεγάλων ανθρώπων. Διότι οι φιλοσοφοι 
είχασιν έφιμον, καί εί τις ήθελεν γενήν βασιλεύς ή ανδρειωμένος ή μεγας 
σοφός ή πολλά φρόνιμος, όταν ήθελεν απεθανειν, εκαμνασιν εις την πέ
τραν ή εις τό ξύλον τήν εικόνα τοΰ κορμιού του και την στολήν, απου 

25 έφόρει, καί έθέτασίν την ύποπάνω τοΰ μνημείου του δια τιμήν και εθυ- 
μησίν του. Καί διά τούτο εσείς καί οί προπάτορέ<ς> σας αγνοήσετε 
τήν γνώμην τών παλαιών, καί ηυ//ρατε τες εικόνες αυτών και εκρινα-

1 ) Πρβλ. Σύμβολον Νικαίας-Κωνσταντινουπόλεως, άρθρ. 1.
1 ποίοο C || τοϋο G II θεοϋο C || 2 μ(όν) C || οοφώο C || πϊητήο G || όμυροο C || 6νομά- 
ζει C II 3 Ποσειδών ώο C || έπΐταδέ G || οοφότατοc C || δρφεϋο C || 4 ονομάζει^ G || δϊδο C || 
δδωλον C II Troc C || έσεί C || πΰθεσε νατά G || 5 όμολογήσειΟ G || 6 άπό κρίνεται G j| 
άγια C II λέΓ(ει) G || ρήτορ C || πρώτϊ C || 7 ονομάζουσιν C || τέσαραςειχεία G || θεοϋο C ||
ςηχεϊα C || ήνυν C || 8 τέσερειο C || κρατείται G || ΰδωλά τον C || θυσιάζεται τα C || 9 ει-
δωλων C ΙΙ έρμήο C || Κνε C || ποσιδών C || ίνε C || 10 e(pac C || (vc C|| 11 *νε G || δποϋ C || 
g c II ομϋροο C II είδωλον G || 12 ποσϊδών ώο C || 13 άποϋ C || ποιητήο C || δρφευο C || 14 
δΐάναόβήσει C || ναμήν C || 15 cW G || M^P G II άνένεν C || τηνάο C || G || τοϋο G ||
16 ποιητάδες corre^d: ποιτάδες C || τοϋο C || 17 άπό κρίνεται C || oùScïc ποιητηβ C || 
Υράφ» C II τΐοδτήν G II 19 οί άγια C || λιτών C || ουδό μίαν C || 20 οί γραψοί C || ύπο- 
λτπα C II λατρεύετ(ε) C || 21 οίνυν C || οικόνεσ G || τηνόν C || μεγάλ(ων) C || φϋλόοοφοι C ||
22 ήνασΐν C || &ρημον C II ήτιο C || ήθελεν γενήν C|| βασΟεϋσ C || ή άνδριομένοο C || ή* :
ή C II 23 οοφώο C II ή πολλ(ά) φρόνημοο C || οΐθελεν C || άπεθάνην C || 24 ή: ή G II οικο-
να G Ι| άποϋ C || 25 έθεττασίν την C || ύπό πάνω C || μνημ'ΐου C || δϊάτιμην C || εθυμισΐν
του G || 26 δΐάτοϋτο C || όσΐο C || προπάτορές σας correii: προπάτορέσ(ας) C || άγνωησε-
ται G II 27 παλαι(ών) G || ταϊο οίκόναιο G || αύτ(ών) C || έκρυνατε C ||



τε, πώς τούς έτιμοΰσαν οί παλαιοί ώς θεούς, καί έδόθητε εις τήν ειδω- 
λ<ο>λατρείαν, καί θεοποιείτε ξύλα καί πέτρες, καί προσφέρνετε αυτών 
θυσίες καί πανηγύρια- καί τού Θεού έλησμονήσετε, άπού έκαμεν «τον 
ουρανόν καί την γην, τήν θάλασσαν καί πάντα τά εν αύτοΐς»1. Ό ποιος 

5 Θεός θέλει εϊσταιν καί έ'ναι πάντοτε1 2, καί ούτε αρχήν έχει ούτε τέλος3. 
Καί αυτός ό Θεός έπλασεν κατ’ άρχάς τον άνθρωπον, καί έδωκεν του 
έ<ν>τολήν καί αυτός τήν έπαρέβην4 5, τά όποια έχομεν μαθημένα δια 
γραφής καί παραδόσεως τού προφήτου Μωϋσέως, ό ποιος Μωυσής έσχι- 
σεν τήν Έρυθράν Θάλασσαν μετά τήν ράβδον διά θελήματος θεού". Ο 

10 ποιος Μωϋσής έλαβεν νόμον άπό τον Θεόν είς τό Σιναΐον ορος6 διά βο
ήθειαν τού πλανηθέντος Άδάμ, ώστε καί έπεψεν τόν Υιόν αυτού τον 
μονογενήν, τόν Κύριον ημών Ίησοΰν Χριστόν, δ ποιος έγεννήθηκεν 

f. 7ν άρρεύστως έξ αυτού τού Θεού καί Πατρός-// τόν όποιον έπροκατήγγει- 
λαν οί προφήται, πώς θέλει να γενή ύστερον ό Θεός άνθρωπος, καί νά 

15 ύπομείνη σταυρόν καί θάνατον δι’ ημάς τούς ανθρώπους. Ό ποιος έδω
κεν εξουσίαν καί άμετρον σοφίαν τών μαθητών αυτού καί αποστόλων 
νά πορευθοΰσιν είς πάντα τά έθνη, νά κηρύξουσιν τό όνομα αύτοΰ7, δια 
νά λυτρώσουσιν πολλούς άπό τής πλάνης τών ειδώλων. Μετέπειτα δέ 
άνελήφθη καί έκάθησεν «έκ δεξιών τού Πατρός»8. Καί πάλιν εν τή συντε- 

20 λεία τού αίώνος θέλει έλθειν «μετά δυνάμεως καί δόξης»9 φοβέρας10 11, 
διά «νά δώση ενός έκάστου καθώς έπραξεν»11. Λοιπόν, ούτος ό Θεός 
έναιν τών πλανώμένων σωτήρ καί τών μετανοούντων, καί μετά πολλής 
εύσπλαγχνίας υποδέχεται τούς μετανοοΰντας. Τό λοιπόν, άναβλέψατε, καί

1) Έξόδ. 20, 11 - Πράξ. 4,24-14,15.
2) Πρβλ. Έξόδ. 3,14 — Ήσ. 48,12 — Άποκ. 1,8 κ.ά.
3) Έβρ. 7,3.
4) Πρβλ. Γεν. 1,27 έ.έ.
5) Έξόδ. 14,21.7.
6) Έζ68. 20,1 έ.
7) Ματθ. 28, 19 — Μάρκ. 16,15.
8) Σύμβολον Νίκαιας — Κωνσταντινουπόλεως, άρθρ. 6 πρβλ. Μάρκ. 16,19.
9) Ματθ. 24,30 — Λουκ. 21,27.

10) Έβρ. 10,27.
11) Ψαλμ. 61,13 — Ρωμ. 2,6.

1 πόο G II τοϋο C || έτοιμούσαν C || θεοϋο C || έδώθητε G JJ είδωλλατρείαν C || 2 θεοποιήται 
G II πέτραιο C || προσφέρνεται C || αυτόν C || 3 θυσΐαιο C || πανηγύρια C || έλϊομονήσε- 
ται G II άποϋ C |] 4 γήν C || ένάυτοϊο C || όπόιόο C || 5 θέλη ο'ί£Γ(αιν) G || ενε C || πάν- 
τοτ(ε) C || ούτε C || ούτε τέλ(ος) C || 6 κατάρχάο C || 7 εντολήν correxi: έτολήν G || 
οποία G || έχω μεν C || 7-8 δϊαΓραφήο C || 8 παράδώσεωο C || προφητ(ου) C || έσχησεν G || 
9 τ(ήν) έρυθρ (άν) C || ραΰδον C || δϊαθέληματοο C || 10 cüvaiov ôpoc C || 12 έγένηθηκ(εν) 
G II 13 άρεϋςοο C || έξαυτοϋ C || όποιον C || έπροκατήγγηλαν C || 14 προφήτ(αι) C || πόο C || 
θέλοι ναγενή C || ο'ίξΓερον C || 15 ήμάο G || τοϋο C || 16 τ(ών) μαθητ(ών) C || άποςόλ(ων) C || 
17 πορεϋθοϋσϊν C || νακήρύξουσϊν C |] δνομα C || διάνα C || 18 πολλοϋο C || μετέπειτα C || 19 
έκδεξιόν C || 20 θέλη έλθην C || 21 ναδώσει C || ένόο έκάςου C || καθόο C || οΰτωο C || 22 έν(εν) C ]| 
τον πλανομένων G || μετανοούντων C || πολήο G || 23 ύπόδέχεται G || τοϋο G || λοιπ(όν) C ||



γνώσετε τον Κύριον ημών Ίησοϋν Χριστόν, καί προσδράμετε πρό<ς> 
αυτόν, διά νά γενήτε κληρονόμοι της αιωνίου βασιλείας αύτοϋ1. 

f. 8Γ 15. Καί ώς εΐπεν ή άγια τοιαϋτα λόγια,// έθαμβήθην ό ρήτωρ εκεί
νος ό μέγας, καί άπήλθεν έντροπιασμένος, καί παντελώς άπόκρισιν ούκ 

5 έδύνετον. νά σώση νά είπη της άγιας. Καί ώς εΐδεν ό βασιλεύς τον πρώ
τον ρήτοραν καί έστομώθηκεν, ορίζει καί τούς άλλους ρήτορες νά ελθοΰ- 
σιν νά διαλεχθοΰσιν με την αγίαν. Καί αυτοί, ώς ήκουσαν τούς λόγους, 
άπού έμίλησεν ή άγια τοϋ πρώτου ρήτορος, έφοβήθησαν δυνατά, και 
τινάς απ' αυτούς ούκ έτόλμησεν νά σιμώση εκεί. Καί λέγουν προς τον 

10 βασιλέα' «Ό πρώτος μας ρήτωρ έπεσεν, βασιλεύ, καί πώς ημείς τολμή
σω μεν νά διαλεχθώμεν μετ’ αυτήν;». Τότε λέγει ό βασιλεύς μετά θυμού 
καί οργής" «Επειδή ένικήθητε ύπο μιας γυναικός, θέλω νά φερουσιν ξυλά, 
καί άνάψουσιν πΰρ μεγάλον εις την μέσην, καί νά σας καύσουσιν ζωντα
νούς». Καί την αύτήν ώραν ό λόγος τού βασιλεως εγινετον. Επειτα 

f. 8ν 15 έδεσαν τούς ρήτορας με την άλυσίδαν,// να τους βαλουσιν εις το πΰρ.
16. Οι δέ ρήτορες έπεσον εις τούς πόδας τής αγίας, καί έλεγον «Ά

για τοϋ Θεοϋ, δύς ήμϊν τήν έν Χριστώ σφραγίδαν*, όπως άνοιξη καί 
ημών 6 Κύριος τά<ς> θύρας τοϋ παραδείσου διά τής σής χάριτος».'Η 
δέ άγια λέγει προς αυτούς' «Μακαρισμένοι είστε, διατί έφύγετε την

20 πλάνην των ειδώλων, καί έγνωρίσατε Θεόν ούράνιον. Καί τύ πϋρ, άπού 
σας θέλουν βάλειν, έναιν άγία βάπτισις* πρύς εσάς. Λοιπόν, μή φοβεϊ- 
σθε, καί μικρός έστιν δ πόνος, άλλά αιώνιος ή άνάπαυσις». Καί ήλθον 
μετά προθυμίας πολλής μέσα εις τό πΰρ, και ετελειωθησαν.

17. Τήν δε άγίαν ορίζει νά τήν βάλουν εις τήν φυλακήν. Καί μέσα 
25 νά έναι ή άγία στήν φυλακήν. "Ήλθεν ή Αύγούστα, ή γυνή τοϋ άσεβή βα-

σιλέως Μαξεντίου. (Καί είχεν έναν καπετάνιον νά βλέπη την φυλακήν, * 11

1) Πρβλ. Ίακ. 2,5.
2) Άποκ. 7,2 — 9,4.
3) Λουκ. 3,16(;).

γνώσεται C || ήμ (ών ) C || προοδραμεται C 
υτοϋ C II 3 είπεν C || οί άγίατέιαύτα C 
ϊλεϋο G H 6 έςομόθηκεν C || ορίζει C

προς correxi: προ C || 2 αύτ (όν) G || διανα C || 
έθαμβήθυν C || 5 να σώσει C || να ήπη C || βα- 

toûc C II άλους C || νά C || 7 να δϊαλλεχθοΰσιν G ||
1αν C II οίκουσαν C || τοϋο G || 8 άποϋ C || έμήλησεν C || οί άγια C || έφόβήθησαν C ||
τΐνάο C II άπ'αύτοϋο C || ούκετόλμησεν C || νασίμώσει C|| 10 βάσιλέ(α)0 || πρωτοΟ C

11 ναδϊαλεχθώμεν C || μεταϋτήν G || τόται C || βασϊλευΟ C || μεταθυμου C 
έπϊδη C II ένίκηθητε G || ναφέρουσιν G || 13 άνάψουσιν C || μέσϊν C || να C ||
14 έγύνετον C || (πίτα C || 15 τοϋο C || με C || «λησίδαν C || να τοϋο C ||

;ν C H καπέτανϊον C || ναβλέπι C ||

χσϊλεΰο G II 
2 όργήο G il 
ίοντανοϋο C | 

C II 16

Il ëvs C II oi 
G II ήχεν G ||



καί είχε στρατιώτας πενήντα- καί το όνομά του έστί Πορφύριος). Καί 
ί. 9Γ μηνά του ή βασίλισσα ή Αύγούστα του Πορφυρίου// να πάγη εις το παλά- 

τιον. Καί ευθύς έπήγεν έμπροσθεν τής βασίλισσας. Καί λέγει προς αυτόν 
«Πορφύριε, παρακαλώ σε, κάνε μου μίαν χάριν. Κρυφά του βασιλέως έπε- 

5 Θυμώ να συντύχω μέ την φιλόσοφον Αίκατερίναν, διατί ήκουσα πώς 
ένίκησεν τούς πενήντα ρήτορας. Καί να πάμεν εις ώραν, άπού να μην 
γινώσκη τινάς άνθρωπος. Λέγει ό Πορφύριος" «Είμαι στον ορισμόν σου, 
κυρία, δ,τι μέ όρίσης». Καί τη νύκτα παίρνει τρεις γυναίκες πιστές, καί 
έρχεται εις την φυλακήν. Καί έπεσον, καί έπροσκύνησαν την αγίαν. Καί 

10 λέγει ή άγια προς την βασίλισσαν «Νά είσαι μακαρισμένη άπού τον 
Θεόν. "Αν έναιν καί πιστεύσης εις αυτόν, καί νά καταφρόνησης την πρόσ- 
καιρον βασιλείαν διά την αγάπην του Χριστού, θέλει<ς> κληρονομήσειν 
την αιώνιον βασιλείαν». Καί δσοι ήλθον εις την φυλακήν, όλους τούς 
έκαμε χριστιανούς, καί έγνώρισαν την αλήθειαν τού θεού.// 

f. 9ν 15 18. Καί μετά μέρες έλογίζετον ό βασιλεύ<ς> το εΐντα νά πράξη
εις την αγίαν. Καί ορίζει καί κάμνουσιν έναν τροχόν, καί βάνει τριγύ- 
ρου ξίφη ήκονισμένα. Καί τότε ορίζει νά φέρουσιν την αγίαν εκεί, άπού 
έχει τον τροχόν. Καί ορίζει καί έξεγυμνώνουσιν την άγίαν. Καί τότε 
την έβάνει εις εκείνην την φοβέραν κρίσιν τού τροχού. Καί γυρίζοντα 

20 τον τροχόν έκοπτον αί σάρκες της άγιας μέλη καί μέλη, όσον ή άγια 
ούκ ειχεν γνωριμίαν. Καί μετά ώρας, Θεού προστάζει, γίνεται μέγας 
σεισμός, καί έχανεν ή γης, καί έκατέπιεν πολύν πλήθος των ασεβών, 
άπού έτυραννοΰσαν την άγίαν. Καί ή άγια έμεινεν αβλαβής, καί έφόρει 
καί τά ρούχά της, άπού ήτον έγδυμνή. Καί ίδόντες πάντες τοιοΰτον θαΰ- 

25 μα, «έφοβήθησαν φόβον μέγαν»* 1, καί έλεγον «Μέγας ό Θεός τών χρι
στιανών»2.

19. Καί ΐδών ό μιαρός τοιοΰτον θαύμα, έπληττεν από τον φόβον 
f. 10Γ καί άπό την πικρίαν.// Καί λέγει προς αυτόν ή βασίλισσα" «Ώ βασι-

1 ) Μάρκ. 4, 41 — Λουκ. 2,9.
2) Φράσις συνήθης εις Μαρτύρια.

1 ήχε G II πενύντα C || δνομάτου C || έςϊ C || 2 βασίλησσα C || ή2 : οί C || πορφυρί(ου) C || 
ναπάγει C || 3 έπήγεν C || βασΐλειοαο C || αύτον C || 4 πόρφϋριε C || βασιλέ(ως) G || 5
ναουντήχω C || φυλόοοφον C || δϊατή C || οίκουοα || ποο G || 6 ένίκησ(εν) C || τοΰο C || πε
νήντα scrips!: ν C || ναπάμ(εν) C || άποϋ C || ναμήν G || 7 γϊνώσκει G || τϊναο C || ήμαι C || 
8 δτϊ G II με C |] όρήσειο C || πέρνη G || πϊς(ές) C || 10 λέΓ(ει) C || οί G || βάσϊλεισ-
σαν G H ναήοαι C || μακαρϊομένοι C || άποϋ C || 11 άνένεν C || πϊςεύσειο C || κατάφρονήσΐο G ||
12 βασϊλεί(αν) G || δϊατήν G || θέλεις correxi: θέλη C || κληρονομήσϊν C || 13 αίώνϊον G || 
ήλθον G II τοϋο G Ι] 14 χρϊςϊανοΰο C || 15 μετά μέραιο C || βασϊλεϋ G || ήντα G || να C ||
πράξει C || 16 Εναν C || τρηγόρου C || 17 ξήφει οίκονιομένα C || τόται G || να C || άποϋ C ||
18 έξεγϋμνόνουσϊν C || άγίαν C || 19 έβάνι C || έκείν(ην) C || κρήσϊν C || 20 α'ίκοπτον C || 
άγίαο C || μέλι C || μέλι C || 21 ούκήχεν C || γνωρημΐαν C || γύνεται C || 22 σϋσμόο C || 
πολλήν G II 23 άποϋ C || έτηρανοΰσαν C || την C || οί C || άβλαβεΐο C || 24 ταρούχατηο C ||
άποϋ G II οϊτον G || έγδυμνή C || ίδόντεσ C || τοιοΰτον θαύμα C || 27 ίδών C || τοιοΰτον C ||
Επλητεν C || φόβ(ον) C || 28 πϊκρΐ(αν) G || οί βασίλησσα G ||



λεϋ, τίς δύναται νά εναντιώνεται τοϋ άληθινοϋ Θεοϋ, καί θελεις και εσυ 
νά τοϋ εναντιώνεσαι; Θεωρείς, πώς τής άγιας όλα τής ένεργοΰσιν προς 
βοήθειαν Θεοϋ καί τούς ρήτορας έπεισεν, καί τα μεγαλύτερα θεωρείς, 
καί πάλιν εναντιώνεσαι»; Καί ό βασιλεύ <ς> ητονε θυμωμένος" και λεγει 

5 προς τήν βασίλισσαν μετά οργής" «'Ωσάν θεωρώ, καί άκούγω, χριστιανη 
είσαι καί εσύ, καί διά κείνο μοΰ μιλεις ετζι. Ομως ορίζει και βαλλου- 
σιν τούς μασθούς τής βασίλισσας μέσα σέ μίαν κασέλλαν, και κλειδω- 
νουσιν, ώστα καί έκόπησαν. Καί τότε την επαιρνει απου τα μαλλια 
καί σύρνει την εις τήν πόρταν τοϋ παλατιού, καί λέγει τοϋ Πορφυριου" 

ίο «Έπαρέ την όγλήγορα, καί κόψε τήν κεφαλήν της». Καί ό Πορφύριος 
λέγει" «Δεν είμαι εγώ νά κόπτω κεφαλές χριστιανών, διατι πιστεύω 

f. 10ν καί// ομολογώ καί έγώ τον αληθινόν Θεόν». Καί ως εΐδεν ό βασιλεύς, 
πώς έναι ό Πορφύριος χριστιανός, κάμνει δύο καπετάνιους και δίδει 
πάσα’ νός πενήντα στρατιώτας νά τούς όρίζη. Και τότε λεγει προς αυ- 

15 τούς" «Όγλήγορα, υπάγετε, σκοτώσατε πρώτα τήν βασίλισσαν καί τόν 
Πορφύριον μέ τήν συντορφίαν του καί άλλους, όσους ευρετε χριστιανούς». 
Καί ώς ήκουσαν οί χριστιανοί τοιοΰτον ορισμόν, έφοβήθησαν, καί έφευ
γαν, όπου έθεωροΰσαν.

20. Καί τότε πέμπει ό βασιλεύ <ς> καί έπαίρνει τήν αγίαν εις τό 
20 παλάτιον, καί λέγει πρός αυτήν «"Αν ήθελες έδά, έκαμνές μου έναν θέ- 

λημα, τό όποιον έναι όγιά καλόν σου. Είδες, πώς η βασίλισσα ετελευ- 
τησεν, καί έσύ νά γενής βασίλισσά μου. Καί όχι μόνον νά σέ λυτρώσω 
ύπό τούς βασάνους, μα νά άξιωθής πολλές χάριτες από μέναν». Ή δε 

f. llr άγια λέγει // πρός αυτόν" «Ώ άφρον, τό ειντα λεγεις; Τες εδικες σου 
25 χάριτες καί δόξες έπεθυμω έγώ ή τοϋ θεοϋ μου, τοϋ έπουρανίου 

βασιλέως; Καί ουδέποτε σοΰ πείθομαι εις εκείνον τό θέλεις., Καί έγώ 
έπεθυμω τήν δόξαν καί τήν άνάπαυσιν τήν ουράνιον, και δια εκείνην ά- 
γωνίζομαι. Καί έγώ ούδέ έσέναν ψηφώ, ούτε τά καλά σου».

1 τΐο C || να έναντΐώννεται G|| άληθϋνοϋ C|| θέληο C || Ζσύ C || 2 να C|| (ναντίών,σε C II 
θεορεϊο G II πώο C || 3 τοϋο ρήτορ(ας) G || τάμεγαλήτερα C || Οεορειο C || 4 εναντιωνεσε II 
βασιλεύς correal: βασιλεύ C || ήτονε θϋμόμενοο C || 5 τ(ήν) βασίληο^ C || οσαν C_|| θεο-

8% G II 14 πάσανύο G ||νατοϋο ύρίζει C || αύτοϋο C || 15 ύγλίγορα C || ειτταγεται G

^ LT, %%,%%«,-
θέληο C II 27 8ïa C || άγόνίζωμαι C || 28 ουδέ C || ψυφω C ||

σκο-
C II 
C II 
c II 
C II 
c II 
C II



21. Καί ωσάν έγνώρισεν ό βασιλεύ <ς> , πώς δεν μετασταίνεται ή 
άγια άπού τον λογισμό της, ορίζει τούς εκατόν στρατιώτας καί έφερον 
την αγίαν εις τον τόπον, άπού έμαρτυροΰσαν οι άγιοι. Καί ώς ήσωσεν 
ή άγια εις τον τόπον, κλίνει τά γόνατά της, καί ελεγεν προς τον Θεόν.

5 «Κύριε ό Θεός ημών, ό έκουσίως σταυρόν καί θάνατον ύπομείνας1 ύπερ 
ημών πρόσδεξαι καί εμού το πνεύμα εις τάς άχράντους σου χειρ ας. 

f. 11ν Καί εϊ τις χριστιανός με έπικαληστή μετά πίστεως// καί διά τού ονό
ματος σου νά εχη τό ζήτημα θερμότατον, ινα δοξάζεται τό όνομά σου, 
Κύριε, εις τούς αιώνας». Καί τότε έρχεται ό σπεκουλάτωρ2, καί άπεκε- 

10 φάλισεν την άγίαν. Καί έδρα μεν άπού τον τίμιον αυτής τράχηλον αντί 
αίματος γάλα. Καί, ώ τού θαύματος ! Έσχίσθη ή γης καί έκατέπιεν 
τό κορμίν τής άγιας, καί έγένετον άφαντον με ολην την κεφαλήν. Καί 
διάβοντα μήνες εξ, εύραν τό λείψανον τής άγιας εις τού Σινά τό όρος 
άπό τούς χριστιανούς, άπού έφευγαν διά τον φόβον τού βασιλέως. Καί 

15 έβλυζεν τό άγιον κορμίν μύρον. Καί όσοι ήρχοντον μετά πίστεως πάραυ- 
τα έλαμβάνασιν την υγείαν.

22. Τό λοιπόν, άπήν έλαμψεν εις τον κόσμον όλον ή ορθόδοξος πι- 
f. 12Γ στι, καί έσκόρπισεν ή σκοτιασμένη πλάνη// των ειδώλων, εκτίσασιν εις

τού Σινά τό όρος περίφημον ναόν εις τό όνομα τής άγιας, καί έναιν καί 
20 την σήμερον. Καί έναιν καί πολλών μοναχών σύναξις καί ενάρετων αν

θρώπων. Καί δέονται τον Θεόν καί την άγίαν νά δίδη στερεάν ειρήνην 
καί γαλήνην εις δλον τον κόσμον. Ούτως νά άξιώση καί ημάς ό Θεός 
καί όλους τούς χριστιανούς, διά τών πρεσβειών τής άγιας Αικατερίνης, 
νά κληρονομήσωμεν την αιώνιον ζωήν τού παντοκράτορας Θεού. 'Ότι 

25 αυτού πρέπει δόξα, τού Πατρός καί τού Τίοΰ καί τού 'Αγίου Πνεύμα
τος" καί <ή> ευχή τής άγιας μετά πάντων ήμών. ’Αμήν.

1) Έβρ. 12,2 — Στιχ. άναστ. Αίνων Κυριακής Ήχου Δ' Παρακλητικής.
2) Μαρκ. 6,27.

1 όσάν C II βασιλεύς correxi: βασιλεύ C || πύο G || μεταςένεται C || οί C || 2 άπού C || τοϋο 
έκατύν C || ςρατϊώταο C || 3 άπού G || έμάρτϋροΰοαν G || ο'ίσωσεν C || 4 οί C || κλήνϊ C ||
τα C II 5 έκουσίωο G || ύπόμεΐναο G j| ύπερ G || 6 ταο άχράντουσσου C || 7 ήτιο C || με έπΐκα-
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όνομα G II 9 τοϋο G || τόται G || δο πεκουλλάτορ C || άπέκεφάλησεν G || 10 άπού C || τράχυλαν C ||
αντί G II 11 ώ G H εσχήσθη C || οί C || 12 κορμήν G || εγενετον C || με C || 13 μήνεσ C ||
εξ C II έδραν C || λίψανον C || cüvà C || δροο C || 14 τοϋο C || χρϊςϊανοΰο G || άποΰ C || δϊατόν C ||
15 εδλϊζεν C || κορμήν G || 16 ύγΐαν C || 17 οί όρθοδοξοο C || πίςη C || 18 οί C || οιδώλων 
έκτεΐσασϊν C || 19 cuva G || δροο G || περήφημον C || δνοματήο C || ϊνεν C || 20 ενεν C ||
21 άγίαν C || ναδίδη C [| ςτερεαν C || είρήν(ην) G || 22 γαλύνην G || ούτοο C || να αξιώ
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ΓΛΩΣΣ ΑΡΙΟΝ

ά 71: άϊ-άε-άγε. Βλ. Ν. Π. Άνδριώτη, Ε
τυμολογικό Λεξικό τής Κοινής Νεοελλη
νικής, έκδ. β', Θεσσαλονίκη 1967, σ.2. 

άβλαβης 18.
ά γ ν ο ώ 14: έπί θρησκ. έννοιας, δεν αναγνω

ρίζω (τόν Θεόν), 
αγωνίζομαι 6: προσπαθώ, 
άκούγω καί άκούω 12, 19 κ.ά. 
ά κ ρ ι β ή ς 9: ορθός, 
αλυσίδα (ή) 15: άλυσος. 
άμετρος 14: υπέρμετρος, υπερβολικός, 
άμόλυντος 7: έν ήθ. έννοίφ, καθαρός, ακη

λίδωτος.
άναβλέπω 14: έν. ήθ. έννοίφ, μετανοώ, 
άνα κράζω 13: κραυγάζω ίσχυρώς. 
άναλίσκω 8: φονεύω. 
άνδρειωμένος 14. 
ά ν ί σ ω ς 3.
ά ξ ι ώ ν ω 22: καθιστώ τινα άξιον. 
άπέρχομαι 15.
άπηλογοϋμαι 7: άπαντώ, άποκρίνομαι. 

Πρβλ. Γ. Χατζηδάκη, Συμβολή εις την 
Ιστορίαν τής νέας έλλην. γλώσσης, έν Με
σαίων. καί Νέα Ελληνικά τ.Α., Έν Ά- 
θήναις 1905 , σ. 33 καί Περί φθογγολο- 
γικών νόμων τής νέας έλλην. γλώσσης, έν 
ΜΝΕ τ. Α, σ. 187. Επίσης Β. Φάβην, 
έν ’ Αθήνα, ΚΘ (1917) σ. 42 έ. (Λεξ. 
Άρχ.).

άπήν 22: άφοϋ.
άπόλλυμι 8: καταστρέφω, άφανίζω. 
άποτολμώ 12: έπιχειρώ άσεβή πραξιν. 
άπού 3 κ.έ.: πρόθ. άπό. 
ά π ο ύ (πολλ. ): άναφ. άντ. 6 όποιος καί 

άναφ. έπίρρ.
άπώλεια (ή) 6: καταστροφή, έν ήθ. έν- 

νοί%.
άρρεύστως 14: όρος θεολογικός, άνευ με

ταβολής. Πρβλ. π.χ. Μ. Άθαν. PG. 25, 
204 Β: «Ούτως ή έκ τοϋ πατρός εις 
τόν υιόν θεότης άρρεύστως καί άδιαιρέτως 
τυγχάνει». Πλείονα βλ. έν Η. Stephanus, 
Thesaurus graecae linguae, τ. Il, Graz 
1954 (=1572), στ. 2042. 

άφαντος 21: έξαφανισθείς. 
ά φ ή ν ω 6: έγκαταλείπω. 
άφρων 20: μωρός, άσύνετος. Πρβλ. Λουκ. 

12,20.

άχραντος 21: άμόλυντος, καθαρός (ήθι- 
κώς).

βάλλω, βάνω καί έβάνω 9, 18. 
βάπτισις (ή) 16: βάπτισμα. 
βάσανος (ό καί ή) 3,20. 
βλέπω 9, 17: έπιτηρώ, φυλάσσω, 
βλύζω 21 : άναβλύζω.

γεμίζω 7 : πληροϋμαι. 
γης (ή) 18, 21: Περί τοϋ τύπου βλ. Γ. Ν. 

Χατζηδάκη, ’Ορθογραφικά, Περί τοϋ 
χαρακτήρας τής γλώσσης των μεσαίων, καί 
νεωτέρων συγγραφέων, Μ.Ν.Ε. Α, 523/4. 

γιγνώσκω 4, 14.
γνωρίζω 21: άντιλαμβάνομαι. 8,16 κ.ά. 

έν θρησ. έννοίφ: άναγνωρίζω (τόν θεόν)' 
πρβλ. ’Ιωάν. 1, 10. 

γνωριμία (ή) 18: άναγνώρισις. 
γράμματα (τά) 7: παιδεία, μόρφωσις. 
γραφή (ή) 14: σύγγραμμα, 
γυναίκα (ή) (πολλ.): Βλ. Γ. Ν. Χατζη

δάκη, Περί των φωνηέντων τής νεωτ. έλ- 
ληνικής ΜΝΕ Α', σ. 237. 

γύναιον (τό) 9: γυναίκα (περιφρονητικώς). 
γυνή (ή) 8,17 κλπ. 
γυρίζω 18: περιστρέφομαι.

δέομαι 22: παρακαλώ, ικετεύω, 
διά βω 21. Περί τοϋ ρ. διάβω-διαβώ βλ. 

Γ. Ν. Χατζηδ. Περί τονικών μεταβολών

Ρϊ'

1. *0 άριθμός δηλοϊ τό κεφάλαιον.



êv τη μεσαίων, καί νεωτ. έλληνική, ΜΝΕ 
Β', σ. 133. Πρβλ. «Άνακάλημα τής Κων- 
σταντινόπολης» (έκδ. Α. Ξηρουχάκη εν 
«Ό κρητ. πόλεμος...», εν Τεργέστη 1908, 
στ. 119) : «Σ’τές πέντε τοϋ πρωτοουλιοϋ 
δκτώ μέρες δ ι α β ό ν τ α...». 

διαλέγομαι 8, 15: συζητώ, 
διαλεκτός 10: έκλεκτός. 
δ ι απορώ 6: απορώ, 
δ ι α τ ί (πολλ. ): επειδή, 
διεστραμμένος 4: διεφθαρμένος, 
διορθώνω 10: διευθετώ, ρυθμίζω, 
δόλιος 3: πανούργος, πονηρός, 
δουλεύτρα 6: υπηρέτρια, 
δυνατά 10, 15: άριστά.

έ β γ ά ν ω 11: εξάγω.
έγδυμνός 18: γυμνός. Βλ. περί έγδύζω- 

έκδύω Γ.Ν. Χατζηδ. Περί τοϋ σχηματ. 
τών ένεστωτικών θεμάτων, ΜΝΕ Α', 276. 

έ δ ά 20: τώρα Βλ. Γ. Ν. Χατζηδ.: έν ΜΝΕ, 
Α', 231 καί 55. 

έ δ ι κ ό ς 8,20: ϊδικός. 
έθύμησις (ή) 14: ένθύμησις. 
εϊντα 7,18, 20: τί. 
ε ί σ έ 12: εις.
είτα 8: κατόπιν (καί: έπειτα), 
έκουσίως 21. 
εμάς 8,21. 
έμπροσθεν 6,7.
εναντιώνομαι 19: προβάλλω αντίρ

ρησή.
ένας 7, 11, 18 κλπ. 
έντροπιασμένος 15. 
ένύπνιον 7.
έξεκαθαρίζω 12: αποσαφηνίζω, διευκρΙ

νώ.
έξοχώτατος 9: επιφανέστατος, 
έπεθυμώ 17, 20: επιθυμώ, 
επικαλούμαι 21. 
έπιστομίζω 9: αποστομώνω, 
έτερος 4: άλλος, 
έτζι 6, 19: ούτως, έτσι, τόσον 6. 
έ τ ο ι ο ς 10: τοιοϋτος. Βλ. Γ.Π. Άναγνωστο- 

πούλου, Κρητικά ιδιώματα, ’Αθήνα ΛΗ 
(1926) σ. 170. Πρβλ. Γ. Χατζηδ. Γλωσ- 
σολογικαΐ έρευναι Α' (1934) σ. 396-400. 

έτοϋτος 7: οδτος. 
εύθύς 12,17: αμέσως.
έφιμον 14: έθιμον πρβλ. Μυθιστ. Φλωρί- 

ου καί Πλάτζια-Φλώρας (Ικδ. Hesseling )

στ. 1370: «Άμε έχει καί άλλο έφιμον πάλε 
ό Καστελλάνος».

ζήτημα (τό) 21 : αίτημα.

ήχονισμένος 18: δξύς.

θαμβοϋμαι 15: εκπλήσσομαι, 
θέλημα (τό): προσταγή 3, επιθυμία 20.
θεωρώ: βλέπω 6,19: παρατηρώ, 
θυγάτηρ 2,11. 
θυμωμένος 19. 
θ ύ ρ α 16.

ι ν α 21 (καί: ’νά, διά να).

κ ά θ α έκαστος 3: καθείς 14. βλ. Γ. 
Ν. Χατζηδάκη, Περί τών φωνηέντων τής 
νεωτ. ελληνικής, ΜΝΕ Α', 236. 

καθεύδω 5: απρακτώ, μένω αργός, 
κ ά θ η μ α ι 14.
καί: Βλ. τά έν τή εισαγωγή περί γλώσσης 

(θ' Σύνδεσμοι), 
κακότροπος 3.
καλά (τά) 20: τά αγαθά, ή περιουσία.
καλόν (τό) 20: ή ώφέλεια.
καλώς (μοϋ ήλθατε) 10: βλ. Γ. Ν. Χατζηδ.

Γλωσσολ. έρευναι Α', 495-8. 
κάμνω 14, 17, κ.ά.: πράττω, εκτελώ, διο

ρίζω 19.
κ ά ν 7 : μολονότι, 
καταγέλαστος 12: γελοίος, 
καταλιμπάνω 1: εγκαταλείπω, 
καυχοϋμαι 8: καυχώμαι. 
κείνος 19: εκείνος, 
κλειδώνω 19. 
κλίνω 21: λυγίζω, 
κορμί (ο) ν 14,21. 
κράζω πολλ.
κρατώ 13: διατηρώ, διαφυλάσσω, 
κ ρ ί σ ι ς (ή) 18: δοκιμασία, 
κρυφά 17: κρυφίως, 
κυρία (ή) 7, 17: ως προσφώνησις. 
κύρις-κύρης (δ) 5: πατήρ" κατά Γ. Χα

τζηδ. κύρις. Βλ. Περί τών φωνηέντων τής 
νεωτ. έλλην. ΜΝΕ, Α', 237 καί Περί συμ- 
φύρσεως καί παρετυμολογίας ΜΝΕ, Β ,
567.

λαλιά (ή) 7: λόγος, ομιλία. Πρβλ. Ματθ. 
26, 73 κ.ά.

λαλούμενα (τά) 8: λόγια, 
λαλώ 7 : ομιλώ, λέγω.



λαμβάνω 1, 21.
λησμονώ 14.
λόγια (τα) 8,15.
λογιάζω 7,17: θεωρώ, νομίζω.
λογίζομαι 17: σκέπτομαι, συμπεραίνω.
λογισμός 10, 21: σκέψις.
λυτρώνω 14,20.

μ à 10: άλλα.
μαζώνομαι 1,9,10: συγχεντροϋμαι. 
μακαρισμένος 16,17: ευλογημένος, 
μάλιστα 12.
μαλλί a (τά) 19: Διά τήν έπΙΒοσιν τής χα- 

ταλήξεως -ια έν Ζακύνθω βλ. Γ. Χατζηδ. 
ΜΝΒ, Β', 271.

μαρτυρώ 21 : υφίσταμαι μαρτυριον.
μ a σ 0 ο ί (οι) 19.
μέθη (ή) 12: μεθύσι.
μερίδα (ή) 10: παράταξις, όμάς.
μέσα 5: εντός.
μέση (ή) 15: τό μέσον.
μετασταίνομαι 21: μεθίσταμαι, με

ταβάλλω γνώμην, 
μετέπειτα 7, 14. 
μ ή δε (ν) (πολλ. ) : μη. 
μήν 10,13: μή, νά μή. Διά τό -ν βλ. Γ. Ν. 

Χατζ. ΜΝΕ, Β', 351.
μηνώ 17: ειδοποιώ. Πρβλ. Γ. Ν. Χατζηδ. 

Συμβολή Β εις τήν Ίστορ. της νέας έλλην. 
γλώσσης έν ΜΝΒ Α', σ. 82 καί Όρθογρα- 
φικά, ΜΝΕ, A % 563. 

μιαρός 19: ακάθαρτος (έν ήθ. έννοίφ). 
μιλώ 15: ομιλώ.
μονογενής 14: όρος θεολογ, περί τοϋ I. 

Χρίστου.

ξεγυμνώνω 18: Απογυμνώνω.

ό γ ι à 20: διά, χάριν. 
όγλήγορα 19: ταχέως, γρήγορά, 
ο ΐ δ α 8: γνωρίζω, 
οίκος (ό ) 1 : ναός.
ομολογώ 12,19: διακηρύσσω τήν πίστιν μου. 
όμορφος 12: εύμορφος 
ό ποιος καί δ όποιος 13 (πολλ.): 

Αναψ. Αντων. Πρβλ. Γ. Ν. Χατζηδ. Περί 
της Αντωνυμίας δ όποιος, εν ΜΝΕ Β , 
593-597.

όπως 16: διά νά (τελ. σύνδ.). 
ορίζω 8, 17: διατάσσω. 
όρισμ&ς (6) 17,19: διαταγή.

ό σπίτια (τά): ή οικία, τό σπίτι" διά τήν 
γραφήν βλ. Γ. Ν. Χατζηδ. Ορθογραφι
κά ΜΝΕ, Α', σ. 639, πρβλ. καί Α', 218. 

δ σ τ ι ς, ό, τ ι 12.6,7,17. 
ού-ούδέν 7,2,8: Αρν. (δεν). 
ούτως 9.
όφελος (τό) 1: ωφέλεια, 
οψις (ή) 5: πρόσωπον.

παιδεύομαι 12: τυγχάνω (άνωτέρας) παι
δείας.

παλαιοί (οί) 14: οι Αρχαίοι, 
παλάτιον (τό): 17, 19, 20: Ανάκτορον. 
πανηγύρι (γό) 14: πανήγυρις. 
παντελώς 15: δλοσχερώς. 
πάντοτε 14. 
πάνυ 2: πολύ, 
παραβαίνω 14.
παράδοσις 14: έκκλησιαστ. παράδοσις. 
π ά ρ α υ τ α 21.
παρασκευάζομαι 10: προετοιμάζομαι 
πας καί πάσα εϊς (πάσα ’νδς) 19: Πρβλ. 

Π. Λορεντζάτου, Τά σύνθετα έν τφ Κε- 
φαλλην. ίδιώματι, Άθηνα ΚΕ (1915) σ. 
244.

πάσχω 8: πασχίζω, προσπαθώ.
πείθομαι 12.
πέμπω 9, 12, 14: Αποστέλλω.
πηγαίνω 17.
πηλός 8: βόρβορος, λάσπη.
πικρός 3,8: σκληρός, ωμός.
πίπτω 15, 16, 17: ηττώμαι.
π ί σ τ ι (ή) 22.
πλανώ 2: άπατώ.
πλέα 10, 12: πλέον [καί : πλέον 2]. 
πλήττω 19: υποφέρω, 
π ο ύ ς (δ) 16: πόδι.
ποιητής (δ) 12, 13,14: στιχουργός, 13 

δημιουργός (= 6 Θεός), 
πολλά 5: πολύ, 
πολύν 18: πολύ (ούδέτ.). 
προλέγω 12. 
π ρ ο κ α τ α γ Y έ λ λ ω 14. 
προξενώ 6: γίνομαι αίτιος, δδηγώ. 
προσδέχομαι 21: Αποδέχομαι, 
προστρέχω 14. 
προσφέρω 14.
πυρ 13.
πώς (πολλ. ) : ότι. 

ράβδος (ή) 14.



s £

P ή γ v υ μ ι 7 : θραύομαι. 
ρούχα (τά) 18: ενδύματα.

σβήνω 13. 
σ έ 19: εις.
σήμερον 1: έπίθ. [την σήμερον ημέραν] 

22: χρον. επίρρημα, 
σιγανά 12. 
σιμώνω 15: πλησιάζω, 
σκεύος 3: άρμα-CURRUS" πρβλ. παράστα- 

σιν Εκκλησίας ώς πλοίου. ’Επίσης Πράξ.
10,11-11,5.

σκορπίζω 22: διαχέομαι. 
σκοτιασμένος 22: σκοτεινός, 
σκοτώνω 19: φονεύω, 
σπουδάζω 9: σπεύδω, 
σπουδαίως 9: ταχέως, 
στέφανος (ό) 11.
στοιχεΐον 13 κ.έ.: στοιχεΐον τής φύσεως. 
στομώνω 15: αποστομώνω, 
σύναξις 22: μοναχική σύν. 
συμμαζωμένος 1: συγκεντρωμένος, 
συντέλεια 14: το τέλος τοϋ κόσμου, 
συντορφία 19: συντροφιά, 
συντυχαίνω 17: συναντώ, συνομιλώ" περί 

τοϋ ρήμ. βλ. I. Καλιτσουνάκη, Ή έξ αθη
ναϊκού κώδ. παραλλαγή τοϋ περί ξενιτεί- 
ας ποιήματος (Πρακ. Άκαδ. ’Αθηνών, τ. 
1ος, άρ. 6, σ. 24). 

σύρνω 19: σύρω.
σ φ ρ α γ I ς, ή εν Χριστφ 16: τό άγιον βά- 

πτισμα [πρβλ. Άποκ. 7,2 - 9,4). 
σχίζω 14, 21.
σ ώ ν (ν) ω 15: δύναμαι" πρβλ. Γ.Ν. Χατζή δ. 

έν ΜΝΕ Α', σ. 587.

τάξις (ή) 6: παράταξις, όμάς. 
τάχα 10: ίσως, 
τέλειος 3: βέβαιος, 
τελειώνω 7: συντελώ.

τελειώνομαι 16: αποθνήσκω ώς τέλει
ος χριστιανός.

τελευτώ 20: αποθνήσκω.
τέσσερις 13, τέσσαρα 13.
τίποτε 1: κάτι.
τόσα 10: τόσον.
τ ο ι ο ΰ τ ο ς (πολλ. ).
τ ο ΰ τ ο ς 6 ( πολλ. ) : οδτος.
τρ ι γ ύ ρ ο υ 18.
τροχός (δ) 18.
τυραννώ 18: βασανίζω.

υβρίζω 12: περιφρονώ, 
υπάγω 19: πηγαίνω, 
υπό 20: από (ύπό τάς βασάνους ). 
υποδέχομαι 14. 
υποκάτω 9: άπό κάτω, 
υπομένω 14, 21. 
ύποπάνω 14: άπό πάνω.

φορώ 18.

χαίνω 18: χάσκω, 
χαίρομαι 4: χαίρω, 
χαλώ 6: φθείρω (έν ήθ. έννοια), 
χάνομαι 7 : έξαφανίζομαι. 
χαρίζω 6: δωρίζω, 
χάρις (ή) 1, 20. 
χλευάζω 9: εμπαίζω, 
χ ρ ή ζ ω 7 : έχω άνάγκην.

ψηφώ 20: εκτιμώ, προσέχω. ΙΙρβλ. Γ.Ν. 
Χατζηδ., ΜΝΕ, Α', 207/8 καί Β', 23.

ώ ρ α ι ό τ η ς 2. 
ώ ς 10: καθώς.
ώ σ ά ν (πολλ. ) : όπως. 7 : όταν, 
ώς καθώς 10: καθώς, όπως, 
ώ ς 6: μέχρι.
ώς 10: όταν (πρβλ. Γενέσ. 27, 30). 
ώσπερ 7 : όπως, 
ώ σ τ α 19: ώσπου.

ΠΙΝΑΞ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

Αίκατερίνα 7. 
Αικατερίνη 3. 
Αύγούστα 17 έ.έ.
Ζ ε ύ ς 13 (Διός 12).
“Η ρ α ς (ό) = ή Ήρα 13. 

αξέντιος 3 πολλ. 
ω ϋ σ ή ς 14.

"Ομηρος 12.
’ Ο ρ φ ε ύ ς 12.
Πλάτων 10.
Π ο ρ φ ύ ρ ι ο ς 17, 19.
Π ο σ ε ι δ ώ ν 12, 13.
Σ ιν « (τό) 21, 22 - Σιναΐον όρος 14. 
Χριστός (πολλ. ).

ρστ'



ΞΕΝΑΙ ΛΕΞΕΙΣ

καπετάνιος (ό) 17, 19. 
κα σέλλα(ή)19: σεντούκι, μπαούλο. Κατά τόν 

Γ. Χατζηδάκην (ΜΝΒ Β', 602/3: Διάφο
ρα πολλαχόθεν ειλημμένα) έκ τοϋ καθέλ- 
λ α, έλλην. λέξις. Κατά τον Ν. Άνδριώτην 
(Λεξικό... σ. 148) λέξις βενετ., ύποκορι- 

(“Ολαι αΐ λέξεις αδται άνήκουν εις τό λεξιλόγιον

στικόν του CASSA ( CASSELLA ), τοΰθ 
δπερ δεχόμεθα καί ημείς, 

μόδος (ό) 10: τρόπος, 
πόρτα (ή): 6, 19: Ούρα.
σπεκουλάτωρ (ό) 21: δήμιος Πρβλ.

Μάρκ. 6, 27.
της κοινής δημοτικής γλώσσης ).

ρζ'
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΤ Γ. ΦΟΤΓΙΑ 
Πτ. Θ., Ph. D. (Manchester)

Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ TOT ΣΙΝΑ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟΝ 
ΠΑΓΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ 

KAI AI ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ ΑΥΤΗΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
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Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ TOT ΣΙΝΑ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΑΓΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ 
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ KAI AI ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΙ ΑΥΤΗΣ 

ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

α) Ή Χερσόνησος τοϋ Σινά καί ό χριστιανικός ασκητισμός.

Τό "Ορος Σινα είναι εν έκ των ίερωτέρων μερών της ιστορίας1. Λίαν ενωρίς 
έφείλκυσε την προσοχήν των θρησκευόντων λαών, ιδία τών Χριστιανών, τών Ιουδαίων 
καί τών Μουσουλμάνων. ’Επί τοϋ "Ορους Σινα ευρισκεται η Ιερά Μονή της Αγιας 
Αικατερίνης, ώς καθιερώθη ή ονομασία της Μονής αυτής κατα τον Μεσαίωνα, και- 
τοι ή τίμησις τής 'Αγίας Αικατερίνης εν τή Μονή τοϋ Σινα ηρξατο απο τών αρχών 
τοϋ 9ου αΐώνος.

Ή περιοχή τοϋ Σινα γεωγραφικώς ανήκει εις τήν Αίγυπτον καί έθνολογικώς 
εις τήν ’Αραβίαν. Κατά τό παρελθόν έγνώρισε πλειστας φυλάς, απο τών τρωγλοδυ
τών2 μέχρι τών σημερινών Αιγυπτίων3.

Ή έρημος τοϋ "Ορους Σινα ανέκαθεν υπήρξε τόλίκνον τοϋ έρημιτισμοΰ, κατά δε 
τούς χριστιανικούς χρόνους συνέδεσεν ένωριτατα την ιστορίαν αυτής μετά τοϋ χρι 
στιανικοΰ ασκητισμού. Ό χριστιανικός ασκητισμός, εν τώ "Ορει Σινα, άπεκάλυψεν 
δλην τήν σύστασιν, άπό τήν οποίαν αποτελεϊται και διαπνεεται η ασκητική κινησις 
εντός τών τάσεων τής θρησκευούσης ψυχής.

"Ο,τι συμβαίνει εις τήν ιστορίαν τής ’Αλεξανδρινής ’Εκκλησίας, τής οποίας οι 
δύο πρώτοι αιώνες δεν είναι δυνατόν να ιστορηθούν πλήρως, λόγω των συγκεχυ

1. M.H.L. Rabino, Le Monastère de Sainte Catherine du Mont Sinai, Le Caire, 
1938, σελ. I. Πρβλ. M. L. Prévost, Le Sinai, Paris, 1937, σελ. 4-5.

2. Josephus, Antiq., II, II.
3. H.S. Palmer, Sinai: From the Fourth Egyptian Dynasty to the Present Lay, 

London, 1878. J. L. Burckhardt, Travels in Syria and the Holy Land, London, 1822· του 
ίδιου, Travels in Arabia, London, 1829. Sir. R. F. Burton, Burton’s Pilgrimage to Mecca, 
εκδοσις ύπό W. H. Wilkins, London, 1899' του ίδιου, Personal Narrative of a Pilgrimage 
to A1 Medinah and Meccah, εκδοσις imb Isabella Burton, London, 1898. H. Field, The 
Ancient and Modern Inhabitants of Arabia, Open Court (Chicago), Dec. 1932, τ. 46, 
σελ. 847-871. C.R. Raswan, Tribal areas and migration lines of the North Arabian 
Beduins έν Geographical Review (New York), July 1930, τ. 20, σελ. 494-502. B. 
Thomas Among some unknown tribes of South Arabia, Royal Anthropological Institute 
(London) Jan.-June 1929, τ. 59, σελ. 97-111, κ. & όμιλοϋν διά τάς φυλάς, αίτινες 
κησαν τήν περιοχήν τοϋ Σινά. 'Επίσης όμιλοϋν καί διά τήν θρησκευτικήν σπουδαιότητα της
Ίεράς Μονής.



μένων πληροφοριών, ουτω καί έπί του θέματος τοϋ χριστιανικού έρημιτισμοΰ εις 
την περιοχήν του Σινα, τής Θηβαΐδος, της Νητρίας καί των παρά τον Νείλον ασκη
τών, λόγω έλλείψεως επαρκών πληροφοριών, δυσκολευόμεθα νά ίστορήσωμεν την 
έναρξιν τοϋ ασκητισμού εις τον άρχέγονον Χριστιανισμόν. Εΐμεθα της γνώμης ότι 
όπισθεν τοϋ άγνωστου χριστιανικοΰ άσκητισμοΰ κρύπτεται μία μεταβατική κα- 
τάστασις τοϋ προϋπάρχοντας, εν τή περιοχή εκείνη, άσκητισμοΰ προς τον γνήσιον 
χριστιανικόν ασκητισμόν7.

Υπάρχει μία πληροφορία ότι ό επίσκοπος Νάρκισσος έζήτησε καταφύγιον εις 
τινα περιοχήν έρημιτισμοΰ2. Τοΰτο οδηγεί εις τήν σκέψιν, ότι ή άσκητική τάσις, 
έν τώ άρχεγόνω Χριστιανισμό), είχε καταστή συνείδησις εις τούς χριστιανούς τών 
πρώτων αιώνων. Εντός τής διαμορφουμένης χριστιανικής παραδόσεως ή ζωή προσ
ώπων τής Παλαιάς Διαθήκης, ως τοϋ προφήτου Ήλιου, τοϋ ’Ελισαίου καί Ίωάν- 
νου τοϋ Βαπτιστοΰ3, ήσκησαν ίσχυράς επιδράσεις διά τον εμπλουτισμόν τών πράξεων 
εύσεβείας καί ήθικής τελειότητας, διά τήν συνέχισιν τοϋ θεσμοΰ τούτου. Οί πρώτοι 
Χριστιανοί, οίτινες έπ’ άρκετόν χρόνον συνανεστρέφοντο έν τοΐς εύκτηρίοις οΐκοις 
τούς ’Ιουδαίους 4, δεν ήσθάνοντο λόγον τινά νά έμποδίζωνται νά μιμηθώσι τό παρά
δειγμα άκόμη καί αυτών τών ’Ιουδαίων άσκητών, τών Έσσηνών6. ’Αλλά καί τήν 
έπίδρασιν αυτήν έάν άποκλείσωμεν καί διαστείλωμεν απολύτως τούς Έσσηνούς 
άπό τούς πρώτους Χριστιανούς άσκητάς, θεωρείται πλέον ή βέβαιον, ότι ή χώρα 
αυτή δεν έ'μεινεν έπί πολύν χρόνον άνευ άσκητών6.

Πριν ή άναφερθώμεν εις τάς ίστορικάς πληροφορίας περί τής Ίεράς Μονής τοϋ 
Σινα, περί τής άκτινοβολίας αυτής διά μέσου τών αιώνων, έπιθυμοΰμεν νά άναφερθώ-

χριστιανικήν έποχήν, ώθησαν τούς άνθρώπους νά προτιμήσουν τήν ερημιάν άπό τήν 
ζωήν τών πόλεων καί τών χωρίων.

Ό χριστιανικός άσκητισμός άποτελεΐ σοβαρόν συστατικόν τής Χριστιανικής 
’Εκκλησίας καί κατέχει ίδιάζουσαν θέσιν εις τήν ιστορίαν τοϋ συνόλου Χριστιανι- 
σμοΰ. Οί χαρακτηρισμοί τοϋ A. Ρ. Stanley7, διαπρεπούς ιστορικού τής Χριστια
νικής Εκκλησίας, Αποκαλύπτουν τήν φύσιν, τήν μορφήν καί τό ιστορικόν υπόστρωμα 
τής Χριστιανικής Εκκλησίας τών αιώνων. Ή Χριστιανική ’Εκκλησία, κατά τούς 
πρώτους αιώνας τής ιστορίας αυτής, δεν είναι, λέγει, ’Εκκλησία τών πόλεων καί τών 
χωρίων, άλλά τών όρέων, τών ποταμών, τών σπηλαίων καί τών οπών τής γής. Ό 1 2 3 4 5 6 7

1. W. Μ. F. Petrie, Personal Religion in Egypt before Christianity, London, 1909, 
σελ. 63 έξ.

2. Ευσεβίου, Έκκλ. Ίστ., VI, 9.
3. Vita Pachomii, εκδοσις ύπό Garitte, κεφ. 13, σελ. 26, 1-4.
4. P.G. Fouyas, Christianity and Mystery Religions in Coflict, Athens, 1968, σελ. 

76, σημ. 19. Πρβλ. K. Kaufmann, έν The Jewish Encyclopedia, τ. IV, New York, 1916, σελ. 
53, ότι ή Χριστιανική Εκκλησία άπηγόρευσεν έπισήμως τήν μετάβασιν Χριστιανών εις τήν 
Συναγωγήν τώ 325 μ.Χ.

5. W. Μ. F. Petrie, ένθ’ άν.
6. D. J. Chity, The Desert a City, Oxford, 1966, σελ. 14.
7. The Eastern Church, London, 1862, σελ. 4.



οφθαλμός τρέχει άπό κορυφής εις κορυφήν καί σταματά έπ’ αλλεπαλλήλων ιερών 
ασύλων, εις τά όποια ή θρησκεία τής ’Ανατολής ώχυρώθη, ωσάν να ήτο εντός φυσικού 
πελωρίου κάστρου προστατεύοντας αυτήν άπό τούς διώκτας: «'Ο ’Άθως, τό Σινά 
εις τήν ’Αραβίαν, τό ’Αραράτ εις τήν ’Αρμενίαν, αί κέδροι τού Λιβάνου» κτλ. υπήρξαν 
τά ιερά άσυλα των διωκόμενων Χριστιανών1. ’Εκτός, όμως, τών διωγμών, οι 
όποιοι ώδήγουν εις τό μαρτύριαν ή τήν φυγήν, υπήρξαν καί άλλοι λόγοι, οίτινες δεν 
είναι άσχετοι τής ανθρώπινης φύσεως. 'Ο ασκητισμός είναι εις ακόμη τροπος 
ζωής, τον όποιον ήκολούθησαν ό προφήτης Ήλίας, ό Έλισσαϊος, ’Ιωάννης ο Βα
πτιστής, οι Έσσηνοί2, οί Θεραπευται της Αίγυπτου3 και άλλοι. Το παράδειγμα 
τών φίλων τούτων τής ερήμου, όσημέραι, καθίστατο συνειδησις τών Χριστιανών. 
Λέγει ό W.M.F Petrie4, ότι ακόμη καί έν τή Καινή Διαθήκη εύρίσκομεν πολλά 
μικρά σημεία, κατοπτρίζοντα τά αισθήματα τών ευσεβών αγιογραφικών συγγραφέων, 
οί όποιοι εΐχον έπηρεασθή άπό τήν ζωήν καί τά ιδανικά τών Έσσηνών. θά ήδυνά- 
μεθα νά έπικαλεσθώμεν ώς αίτιον τής ασκητικής πολιτείας τας αντιλήψεις τών 
Νεο-Πυθαγορείων, τών Στωικών καί τού Μάνη περί δυαλισμοΰ5. Αι δυαλιστικαι 
αντιλήψεις τήν εποχήν αυτήν είχον κυκλοφορήσει ευρεως6 και ο ασκητισμός απε- 
τέλει τήν μίαν διέξοδον προς τήν καλλιέργειαν καί σωτηρίαν τού πνεύματος. Εις 
όλας, όμως, τάς πιθανολογίας εν καί μόνον δύναται να θεωρηθή ως το κυριωτερον 
αίτιον τής έμφανίσεως τού χριστιανικού ασκητισμού, ή απερίγραπτος εσωτερική 
παρότρυνσις, ή όποια έπέβαλε τόν Ασκητισμόν, ώς τινα φυσικήν Ανάγκην1. Μελε- 
τώντες τάς περισσοτέρας τών παγκοσμίων θρησκειών θά διαπιστωσωμεν περιπτώσεις 
άνδρών καί γυναικών, ζητησάντων εντελώς έλευθέρως την ερημιάν. Δι αυτούς 
ή άσκητική ζωή ήτο ή μόνη διέξοδος, όδηγοϋσα εις τήν μόνιμον εύτυχίαν καί 
ειρήνην τής διάνοιας*. "Οθεν καταλήγομεν εις τό συμπέρασμα, οτι ή εσωτερική 
παρότρυνσις πρός τήν άσκητικήν ζωήν δέν είναι μονοπώλιον τών Χριστιανών. Ό 1 2 3 4 * * * 8

1. Πρβλ. A. S. Atiya, The Arabic Manuscripts of Mount Sinai: A Handlist of the
Arabic Documents and Scrolls microfilmed at the Library of the Monastery of St. Ca
therine, Mount Sinai in 1954, Baltimore, 1955, σελ. xvii. M. H. L. Rabino, μν. εργ., 
σελ. I. M. L. Prévost, Le Binai, σελ. 168, ότι ήδη Από τάς Αρχάς του 3ου μ.Χ. «ιωνος παρε- 
τηρήθη φυγή τών Χριστιανών πρός τήν έρημον λόγφ τών διωγμων. , ^ , ,,,,,

2. Pliny, Ν.Τ., vi, 17. Πρβλ. P.F. Anson, The Call of the Desert, London, 1954,
σελ. 3-5. W.M. F. Petrie, μν. Εργ., σελ. 64.

3. Σωζομενός, Έκκλ. Ίστ., I, 12, II. ,, Μ
4. W. Μ. F. Petrie, μν. Εργ., σελ. 64: «many minor points and expressions in the New 

Testament doubtless reflect the feeling of the pious who were impressed by the Essene 
life and ideals,, καί αότόθι: «In Egypt A. D. 10 the Ascetics are found m many
of the world, both Greek and non-Greek. In Egypt there are crowds of them in every
nome, and especially round Alexandria». e ,

5 K Heussi, Der Ursprung des Mönchtums, 1936, σελ. 280-304, αλλ , η γνώμη του 
Heussi δέν είναι Απολύτως Αδιαφιλονίκητος, διότι τήν στηρίζει W διαφόρων Αποφθεγμάτων.

1921, σελ. 94.
8. P. F. Anson, The Call of the Desert, σελ. 2.
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άσκητισμός δεν είναι χριστιανική έπινόησις. Χριστιανική είναι ή ασκητική αγωγή 
καί ό ασκητικός σκοπός του χριστιανικού ασκητισμού. Κοινόν χαρακτηριστικόν 
εις τον ασκητισμόν όλων των θρησκειών παραμένει μόνον ή επιθυμία διά τήν άπο- 
μόνωσιν, τήν ερημιάν, τήν τελείαν άπομόνωσιν, εν τή όποίφ 6 ασκητής αγωνίζεται 
να απόρριψη πλήρως τούς δεσμούς τοϋ κόσμου τούτου καί να έπιτύχη τήν ένατέ- 
νισιν τοϋ θείου έν κοινωνία μετ’ αύτοϋ1.

Αί γνώμαι τοϋ Ε. Gibbon2 καί τοϋ A. Harnack3 άποτελοΰν μίαν έξαίρεσιν 
εις τήν έκτίμησιν τής σπουδαιότητος τοϋ άσκητισμοΰ. Οδτοι, άγνοήσαντες τούς 
σκοπούς τοϋ άσκητισμοΰ καί τήν επωφελή έπίδρασιν, ήν εσχεν ούτος εις τήν ηθικήν 
διάπλασιν τής κοινωνίας, ώμίλησαν σκαιώς διά τήν ιστορίαν καί τό έργον τοϋ ασκητι
σμού. Ό μεν Harnack άπεκάλεσε τήν ασκητικήν έπίδρασιν τοϋ βίου τοϋ 'Αγίου 
’Αντωνίου επί τής ζωής των ανθρώπων «μωρίαν», ό δέ Gibbon χαρακτηρίζει τον 
ασκητισμόν «χυδαίαν καί διαστρεβλωμένην ερμηνείαν τής χριστιανικής διδασκαλίας" 
μανιακήν έξαρσιν, άνευ γνώσεως, άνευ πατριωτισμού, άνευ φυσικής συμπάθειας, 
ζωήν άχρηστον καί θηριώδη, κτλ·». Άμφοτέρων αί γνώμαι αποκαλύπτουν ελλειψιν 
καλής έκτιμήσεως τοϋ άσκητισμοΰ καί παραποίησιν τής ιστορίας αύτοϋ. ’Επίσης 
είναι έκδήλωσις άγνωμοσύνης προς εκείνους τούς άφανεΐς έργάτας τών γραμμάτων, 
τών οποίων τό έργον συνεισέφερεν υπερβαλλόντως εις τήν διάκρισιν τών κατηγόρων. 
Διότι ό άσκητισμός παρουσιάζει πολυσχιδή εργασίαν τήν ιστορίαν αύτοϋ δεν τήν 
δημιουργεί ή αύταπάρνησις, ή άπόρριψις τοϋ κόσμου τούτου, ή συνεχής ένδοσκόπησις 
καί προσευχή ή αποχή φαγητών τινων καί ειδών πολυτελείας μόνον, άλλα καί ή 
καλλιέργεια τών γραμμάτων, ώς μαρτυρούν αί χιλιάδες τών χειρογράφων εις τάς 
βιβλιοθήκας τών ιερών Μονών. Οί επιστήμονες έχουν χρέος να λέγουν τό γλυκύ 
γλυκύ καί τό πικρόν πικρόν άνεξαρτήτως τών προσωπικών αύτών πεποιθήσεων. 
Δεν πρέπει να παραβλέπεται τό γεγονός, ότι οί μοναχοί τής ερήμου έξη μέρωσαν τάς 
χώρας διά λόγου καί έργου, τον δέ βίον αύτών προσέφεραν ώς θυμίαμα εις τήν ιστο
ρίαν τοϋ χριστιανικού βίου.

β) Ή 'Ιστορία τής 'Ιερός Μονής τοϋ Σινά.
Ή 'Ιερά Μονή τοϋ Σινά θεωρείται ή άρχαιοτέρα Μονή εις τήν ιστορίαν τής 

Μοναστικής Χριστιανικής Πολιτείας4. Ό άγιος Όνούφριος φέρεται ώς ό πρώτος

1. Dom Olivier, Rouseau, Monachisme et vie religieuse d’ après l’ancienne tradition 
de l’Église, Chevetogne, 1957, σελ. 66. Πρβλ. P. F. Anson, σελ. 30. Καί οί δύο συμφωνούν, 
ότι τό χαρακτηριστικόν τοϋ άρχεγόνου άσκητισμοΰ ήτο ό άγων πρός τήν τελειότητα καί ότι 
οί άσκηταί ήσαν πεπεισμένοι, ότι θά κατώρθουν τόν σκοπόν αυτόν έάν άπέρριπτον τελείως τα 
αγαθα τοϋ εξω κοσμου. Η απορριψις αυτή υπήρξεν ή πηγή τοϋ Χριστιανικοΰ Μοναχισμοΰ 
καί τής ζωής τών πρώτων χριστιανών.

2. Ε. Gibbon, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, Everyman’s 
Library, 1957, έκ τοϋ έργου τοϋ P. F. Anson, ένθ’ άν., σελ. 14.

3. A. Harnack, The Mission and Expansion of Christianity in the First Three Centu
ries, άγγλ. μετ. υπό J. Moffat, London, 1908, έκ τοϋ έργου τοϋ P.F. Anson, ένθ’ άν., σελ. 
13-14.

4. A.S. Atiya, The Arabic Manuscripts of Mount Sinai, σελ. xvii.



χριστιανός έρημίτης τοϋ ’Όρους Σινά1. Τό σπήλαιον έντός τοϋ όποιου ό άγιος 
Όνούφριος ήσκήτευσεν υπήρξε τόπος λατρείας διά τούς προσκυνητάς, καθ’ δλον τον 
Μεσαίωνα2. Περί τό τέλος τοϋ 4ου αΐώνος τον ερημίτην Όνούφριον έπεσκέφθη 
ό μοναχός Παφνούτιος. Τότε διήνυε τό 70όν έτος της ασκητικής αύτοΰ ζωής. Την 
ασκητικήν ζωήν εΐχεν αρχίσει από τήν Θηβα'ίδα. Ή Θηβαΐς τήν εποχην εκείνην 
ήρίθμει περί τούς 100 μοναχούς. Ό "Αγιος Όνούφριος δεν η θέλησε να μοναση εις 
τήν Θηβα'ίδα προτιμήσας τήν κατά μόνας ζωήν, κατά τό παράδειγμα τοϋ προφήτου 
Ήλιού καί Ίωάννου τοϋ Βαπτιστοϋ3. ’Από τήν Θηβα'ίδα μετέβη εις τήν έρημον τοϋ 
’Όρους Σινά, εις τήν όποιαν πιθανώς ύπήρχον καί άλλοι άσκηταί. Ή ζωή των ασκη
τών επί του ’Όρους Σινά ήτο κατά μόνας καί μόνον κατα τα Σαββατα και τας Κυρια- 
κάς συνηθροίζοντο ούτοι εις εύκτήριον οίκον, διά την κοινήν θρησκευτικήν λατρείαν 
καί τήν προσευχήν. Τοιοϋτος ευκτήριος οίκος ύπήρχεν επι τοϋ σημείου επι τοϋ οποίου, 
κατά τήν παράδοσιν, ύπήρχεν ή καιομένη βάτος. Κατα μιαν παραδοσιν τον μικρόν 
αυτόν εύκτήριον οίκον είχεν ανεγείρει ή άγια Ελένη το έτος 330 μ. X., δια την κοι
νήν προσευχήν τών ασκητών τοϋ Σινά4. Τοΰτο οδηγεί εις την αποψιν, οτι επι 
τοϋ σημείου εκείνου θά ύπήρχε πρόχειρός και υποτυπώδης ευκτήριος οικος 
διά τήν θρησκευτικήν έξυπηρέτησιν των ασκητών τοϋ Ορους Σινά και οτι το ενδια
φέρον της άγιας Ελένης άπέβλεπεν εις τήν καλυτέραν συγκρότησιν τοϋ μοναστικού 
βίου. Τοΰτο δε ένισχύεται καί εκ τοϋ γεγονότος, οτι ή άγια Ελένη άνήγειρε και 
πύργον διά τήν προστασίαν τών ασκητών απο τας επιθεσεις τών διάφορων φυλών 
τοϋ Σινά5 *.

Ή ζωή τών έρημιτών τοϋ "Ορους Σινά ήρχισε νά λαμβάνη ιδιαίτερον ένδιαφέ- 
ρον άπό της έπισκέψεως τής εύγενοΰς κυρίας Εθεριας, ητις, κατα μιαν πληροφορίαν, 
τό έτος 460 έπεσκέφθη τό "Ορος Σινά πρός έξακρίβωσιν τών μερών, άτινα άνεφέ- 
ροντο είς τήν Βίβλον». Ή εύγενής αυτή κυρία, πιθανώτατα, ήτο μοναχή μιάς Μο- 
νής παρά τήν Astorga τής Ισπανίας7. ’Ακολούθως κατα τα μέσα τοϋ 6ου αιώνος 
οί μοναχοί τοϋ Σινά έπανειλημμένως έζήτησαν τήν προστασίαν τοϋ αυτοκρατορος 
Ίουστινιανοΰ. Τό ευρύ πρόγραμμα τοϋ ’Ιουστινιανού περιελαμβανε την εκτελεσιν 
αμυντικών έργων είς τα σύνορα τής αυτοκρατορίας καί τήν άνέγερσιν ναών, δημο
σίων κτιρίων καί τήν κατασκευήν μέσων έξυπηρετήσεως καί επικοινωνίας τών πο
λιτών. Είς τα έργα αυτά περιλαμβάνεται καί ή άνέγερσις τής Μονής τοϋ Σινά, του

1. Νεκταρίου Ιεροσολύμων, ’Επιτομή τής Ίεροκοσμικής Ιστορίας, 1808, σελ. 75. Μ. Η. 
L. Rabino, μν. εργ., σελ. 1.

2. L. Eckenstein, A History of Sinai, σελ. 95.
3. Παφνούτιος, Βίος Όνουφριου, PG 73, σελ. 211-222.
4. A.S. Atiya, μν. Εργ., σελ. xvii. Πρβλ. M.L. Prévost, Le Sinai, σελ. 77.
5. A.S. Atiya, αυτόθι. , .
6 L Eckenstein, A History of Sinai, σελ. 114. Πρβλ. Ό M. L. Prévost, Le Smai,

σελ. 77, χρονολογεί τήν έπίσκεψιν τής Έθερίας είς τήν Μονήν τοϋ Σινά τό έτος 393. Valerius, 
PL 87,’ 422. D. J. Chity, The Desert a City, σελ. 53, Journal de Voayage, εκδοσις H. 
Petré, Sources Chrétiennes, 2 (Paris 1948).

7. L. Eckenstein, Ενθ’ αν., σελ. 114-5.



Ναού προς τιμήν τής Θεοτόκου, των κελλίων των μοναχών, του Κάστρου και των 
περί την Μονήν κτισμάτων, διά τήν έγκατάστασιν των από τον Πόντον μεταφερθέν- 
τών δούλων καί διά τον καταυλισμόν μέρους του αύτοκρατορικοϋ στρατού1 2, δια την 
ασφάλειαν τής αυτοκρατορίας εις τό σημείον εκείνο, τό όποιον προσεβαλλετο επα
νειλημμένους άπό τάς επιθέσεις των Σαρακηνών. Τα έργα αυτά επι του Ορους 
Σινά έξετελέσθησαν κατόπιν έκδόσεως ειδικού διατάγματος του αυτοκρατορος Ι
ουστινιανού εν έτει 551A

’Εντός του χώρου τής υπό του ’Ιουστινιανού άνεγερθείσης Μονής εμφανίζεται 
ενωρίς μουσουλμανικόν τέμενος, τού οποίου σήμερον ούδέν άλλον ’ίχνος διασώζε
ται εκτός ενός Πύργου3. *0 A.S. Atiya προσδιορίζει τήν θέσιν τού μουσουλμανικού 
τεμένους πλησίον τού καθεδρικού ναού τής Μονής, καί ότι τούτο, ακόμη και σήμερον, 
χρησιμοποιείται ως τόπος λατρείας των μουσουλμάνων προσκυνητών4 5.

Τήν παρουσίαν τού μουσουλμανικού τεμένους, εντός τού χώρου τής Ίεράς Μο
νής τού Σινά, θά πρέπη νά τήν συνδέσω μεν με ώρισμένα γεγονότα, τα όποια διέ- 
σωσεν ή παράδοσις τής Ίεράς Μονής, άλλα δεν αμφισβητούνται καί άπό τήν παρα- 
δοσιν τών οπαδών τού Μωάμεθ έν τή περιοχή τής ’Αραβίας. Κατά μίαν παράδοσιν 
ό ιδρυτής τού Μουσουλμανισμού Μωάμεθ υπήρξε μαθητής χριστιανού μοναχού τής 
Μονής τού Σινά δνόματι Σαλέχ. Ό τάφος τού χριστιανού διδασκάλου τού Μωάμεθ 
εύρίσκεται μακράν τής Μονής6. Οί μουσουλμάνοι τής περιοχής τού Σινά ήρχισαν 
ένωρίτατα νά τιμούν τήν μνήμην τού μοναχού, διδασκάλου τού Μωάμεθ, δι’ ετησίων 
εορτών. 'Η εορτή αυτή συνεχίσθη μέχρι τού παρελθόντος αίώνος, οί δέ M.C. Τι- 
schendorf6 καί Ε. Η. Palmer7 παρέστησαν μάρτυρες τής εορτής αυτής. ’Άλλη 
δέ παράδοσις παρουσιάζει τον Μωάμεθ άπό τάς πρώτας στιγμάς τής έκδηλώσεως 
αυτού, ως προφήτου τής νέας θρησκείας, συμπαθοΰντα προς τον Χριστιανισμόν καί 
διακρίνοντα αυτόν άπό τάς λοιπάς θρησκείας. 'Η παράδοσις αυτή λέγει ότι, όταν 
ό Μωάμεθ είσήλθε θριαμβευτικούς εις τήν Μέκκαν, τό έτος 630, πολλαί εικόνες

1. Μ. L. Prévost, Le Sinai, σελ. 179.
2. Προκόπιος, Περί Κτισμάτων, V, 8: «Τούτοις δέ μοναχοΐς ’Ιουστινιανός βασιλεύς εκκλη

σίαν ώκοδομήσατο, ήνπερ τή Θεοτόκω άνέθηκεν, όπως δέ αύτοΐς ενταύθα έξή εύχομένοις τε 
καί ίερωμένοις διαβιώναι. Ταύτην δέ εκκλησίαν ού κατά τού 8ρους έδείματο τήν υπερβολήν, 
αλλά πάρα πολύ ένερθεν... Ές δέ τού όρους τόν πρόποδα καί φρούριον όχυρώτατον 6 βασιλεύς 
ούτως φκοδομήσατο, φυλακτήριον τε στρατιωτών άξιολογώτατον κατεστήσατο». Πρβλ. Α.
S. Atiya, μν. έργ., σελ., xviii. L. Eckenstein, μν. έργ., σελ. 121-4 M.H.L. Rabino, μν. 
έργ., σελ. 2.

3. M.H.L, Rabino, μν. εργ., σελ. 39-43, ένθα υπάρχει πλήρης ίστόρησις τού μουσουλ
μανικού τεμένους.

4· A.S. Atiya, μν. εργ., σελ. xi, The Mosque «is still a place of pilgrimage for Muslims».
5. P.L. Cheikho, Les archevêques du Sinai, έν Mélanges de la Faculté Orientale de 

Γ Université Saint Joseph de Beyrouth, ii, 1907, σελ. 408-411. Πρβλ. A. Guillaume, Is
lam, Penguin Books, 1968, σελ. 26-27. L. Eckenstein, A History of Sinai, σελ. 124- 
126.

6. M.C. Tischendorf, Voyage en terre sainte, 1868, σελ. 55.
7. E.H. Palmer and sir C. W. Wilson, Ordance Survey of the Peninsula of Sinai, etc., 

(1869), τ. I, σελ. 209.



ύπήρχον άνηρτημέναι έπί των τοίχων του Ka’ba. Αί εικόνες τοϋ Χρίστου και τής 
Θεοτόκου ή σαν μεταξύ των εικόνων εκείνων. ’Αμέσως ό Μωάμεθ διεταξε να καώσιν 
όλαι αί εικόνες πλήν εκείνων τοϋ Χριστού καί τής Θεοτόκου1. Επόμενόν, λοιπον, 
είναι ή άπό τά πρώτα θριαμβευτικά βήματα τοϋ Μωάμεθ έκδηλωθεϊσα τιμή αυτοΰ 
προς την χριστιανικήν θρησκείαν να μη άφήκεν ασυγκίνητους τους μονάχους τής 
Μονής τοϋ Σινα, οΐτινες ώραματίσθησαν το μέλλον τής νέας θρησκείας και προετι- 
μησαν την έκδηλουμένην ανοχήν αντί τοϋ ξίφους, τήν συνύπαρξιν αντί τοϋ αφανι- 
σμοΰ.

Τήν ϋπαρξιν τοϋ μουσουλμανικού τεμένους εντός τής Μονής τοϋ Σινα ιστορούν 
καί ώρισμένα μουσουλμανικά διατάγματα, τά όποια μνημονεύονται εις τον κατά
λογον των αραβικών χειρογράφων ύπό τοϋ A.S. Atiya2. Τα υπ αριθ. 51 (1453 
μ.Χ.), 52 (1459 μ.Χ.), 60 (1472 μ.Χ.), 170 (1708 μ.Χ.) καί τά 227 καί 233,
ακαθορίστου χρόνου έκδόσεως, διατάγματα, ομιλούν περί τοϋ τεμένους, και ότι την 
διοίκησιν αυτού ειχεν ο πρώτος μεταξύ τών μοναχών τής Μονής τοϋ Σινα. Ο Α. 
S. Atiya υποστηρίζει ότι τό μουσουλμανικόν τεμενάς εκτισθη τον 12ον αιώνα , 
άλλ’ αί μόναι ένδείξεις περί αυτού είναι δυο ύπολειφθέντα αντικείμενα. Τό &ν είναι 
&ν κάθισμα καί τό άλλο εις μουσουλμανικός άμβων «Minbarn, διά τά όποια όμιλεϊ ό 
Sir Τ. Arnold4, ότι εις άμφότερα υπάρχει αραβική επιγραφή. Ή έπί τοϋ καθίσμα
τος επιγραφή, εις δύο στίχους, πληροφορεί ημάς, ότι ιδρυτής του τεμένους ήτο 
τις όνόματι Abu-al-Mansur Anuchtakin al-Amiri5. Ή έπιγραφή τοϋ άμβωνας 
είσηγήται τήν ΐδρυσιν τοϋ τεμένους εις τό έτος 1087 μ.Χ.6. Περί του μουσουλμα
νικού τεμένους μνημονεύουν επίσης ό A.von Harff7, ο J. L. Burckhardt8. Ο 
W. Beaumont9 λέγει ότι τό τέμενος, περί τά μέσα τοϋ παρελθόντος αιωνος, εί
χε μεταβληθή εις αποθήκην τροφίμων, τό δε έτος 1897 έκρημνίσθη και παρεμεινε 
μόνον ό Πύργος αυτού1». "Ωστε ό ισχυρισμός τοϋ A.S. Atiya περί της διατηρήσεως 
τού τεμένους μέχρι τών ήμερων ημών δέν εύσταθεΐ. Τό δέ γεγονός 6τι οί μουσουλ-

1. A. Guillaume, 2νθ' άν., σελ. 14. Ή πληροφορία αΟτη ίχει σημασίαν και είναι αντίθε
τος πρός τά όσα διδάσκει 6 Μουσουλμανισμός περί εικόνων καί άναπαραστασεων.

2 A. S. Aüya, Arabie Manuscript of Mount Sinai, etc. Τα ηυσουλμανικα διατα-
γματα τά όποια μνημονεύομεν εις τό κείμενον άνταποκρίνονται πρός την αριθμησιν, ητις υπαρ
χει εις τήν ίκδοσιν αυτήν.

3. A. S. Atiya, ένθ’ άν., σελ. xix.
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bridge, 1871, σελ. 111.



μάνοι ευλαβούνται μέχρι σήμερον τον τόπον ένθα έκειτο το μουσουλμανικόν τέ
μενος, ή τό έναπομεΐναν λείψανον αύτοΰ, τον Πύργον, ουδόλως συζητεΐται.

Γενναται τώρα τό ερώτημα διατί εντός καθαρώς χριστιανικού χώρου ίδρύθη τό 
μουσουλμανικόν τέμενος. Μία έξήγησις δύναται να δοθή εις την περίπτωσιν ταύτην, 
ότι οί μοναχοί ίδόντες την ανάγκην της έγκαταλείψεως τοϋ αδιαλλάκτου πνεύματος 
του Χριστιανισμού καί διά να δείξουν πνεύμα σεβασμού προς τάς θρησκευτικάς 
πεποιθήσεις τού κυριάρχου λαού, δστις έπέδειξεν άνοχήν πρός την χριστιανικήν 
θρησκείαν, άπό τής έμφανίσεως τού Μουσουλμανισμού, έπέτρεψαν τήν παρουσίαν 
μουσουλμανικού τεμένους εντός τού περιβάλλοντος τού χριστιανικού Μοναστηριού.

'Η Μονή τού Σινα εΐχεν άνάγκην ειρήνης καί σεβασμού τής παρουσίας αυτής 
εκ μέρους των κυριάρχων. Έφ’ όσον ή Μονή εύρίσκετο εις γεωγραφικήν περιοχήν 
έλεγχομένην υπό των Μουσουλμάνων ’Αράβων, αί σχέσεις μοναχών καί κυριάρχων 
έπρεπε να ρυθμίζωνται βάσει επισήμων παραχωρήσεων εκατέρωθεν.

Ή 'Ιερά Μονή τού Σινα έξ έπόψεως θέσεως ήτο προνομιούχος, διότι δεν έπη- 
ρεάσθη άπό τάς κατά καιρούς πιέσεις των χριστιανικών πληθυσμών εις τάς πόλεις 
καί τά χωρία. Υπάρχουν διατάγματα τής περιόδου τών Φαταμιδών Χαλιφών, τα 
όποια ομιλούν διά τήν προνομιακήν θέσιν τής Μονής τού Σινα καί τήν άνεξίθρησκον 
στάσιν τών μουσουλμάνων πρός τούς χριστιανικούς πληθυσμούς, οΐτινες εύρί- 
σκοντο ύπό τήν κυριαρχίαν τών μουσουλμάνων ’Αράβων. Τοσαύτη ήτο ή πρός τούς 
χριστιανούς άνοχή τών μουσουλμάνων ’Αράβων, ώστε πολλάκις συναντώ μεν ονό
ματα χριστιανών καταλαβόντων σημαντικάς θέσεις εις τήν διοίκησιν τής αυτο
κρατορίας τών μουσουλμάνων ’Αράβων. ’Ακόμη καί εις τήν θέσιν τού Βεζίρου 
μνημονεύονται ονόματα χριστιανών1.

Κατά τήν εποχήν τού Χαλίφου Hakim έγένοντο διώξεις τών χριστιανών καί 
λεηλασίαι εις τήν Μονήν τού Σινα καί έπεβλήθησαν ετήσιοι φόροι εις τήν Μονήν, 
άλλα τό έτος 1076 όλα τά άρπαγέντα έπεστράφησαν εις τήν Μονήν καί έξεδόθησαν 
νέα διατάγματα, άνανεοΰντα τά προνόμια τής Μονής, επί πλέον δε καθιερώθησαν 
καί έτήσιαι οίκονομικαί ενισχύσεις πρός τήν Μονήν, έκ τού Ταμείου τού Χαλίφου2.

Περί τών πιέσεων τών μοναχών τής Μονής καί τών δυσκολιών τών προσκυνητών 
τής Μονής θά ομιλήσω μεν κατωτέρω.

γ) 'Ο αριθμός τών μοναχών τής Μονής.

Εΐπομεν άνωτέρω, ότι πρώτος μεμαρτυρημένος μοναχός επί τού ’Όρους Σινα 
ήτο ό άγιος Όνούφριος3. Εις τάς σκήτας τού Σινα ήσκήτευσε καί ή αγία 
Επιστήμη. Κατά μίαν παράδοσιν εις τον τόπον τού άσκητηρίου αυτής 6 αυτο

ί. Degree, Ν. 8 (1135 μ.Χ.). Πρβλ. Sir Th. W. Arnold, The Preaching of Islam, Lon
don 1913, σελ. 106.

2. Degree, N. 6 (1109 μ.Χ.), 8 (1135 μ.Χ.), 9 (1154 μ.Χ.), 10 (1156 μ.Χ.), 963 
(1158 μ.Χ.).

3. Νεκταρίου, Επιτομή Ίεροκοσμικής Ιστορίας, σελ. 75. Πρβλ. Baedeker, Lower 
Egypt, σελ. 270. L. Eckenstein, μν. 2ργ., σελ. 95.



κράτωρ ’Ιουστινιανός άνήγειρε τά διαμερίσματα διά τούς εκ Πόντου δούλους1.
'Ο αριθμός των μοναχών και τά περιουσιακά στοιχεία τής Μονής, καθ’ όλον 

τον Μεσαίωνα, δεν έχουν έξακριβωθή πλήρως. Πλεϊσται των πληροφοριών περί 
τούτων προέρχονται από ειδήσεις τών κατά καιρούς προσκυνητών2. 'Η L. Ecken
stein, εις τό περισπούδασον εργον αυτής A. History of Sinai, αναφέρει ονόματα 
προσκυνητών, οίτινες δίδουν αριθμούς τών εν τή Μονή μοναχών.

Ό έκ Βερώνης Jacob έπεσκέφθη την Μονήν τό έτος 1335 καί ευρεν έν τή 
Μονή περί τούς 300 φωτιστικούς λαμπτήρας, διά τάς άνάγκας τών μοναχών. 
Τούτο σημαίνει ότι ισάριθμος περίπου αριθμός μοναχών ύπήρχεν έν τή Μονή. Τό 
αύτό υποστηρίζει καί ό Sir Maundevylle3.

Τό έτος 1384 την Μονήν έπεσκέφθη σαν ’Ιταλοί προσκυνηταί καί εΰρον έν τή 
Μονή περί τούς 200 μοναχούς. ’Αλλά περί τής ακμής τής Μονής τού Σινά, κατά τον 
14ον αιώνα, έχομεν πληροφορίας κατά τό μάλλον ή ήττον ακριβείς. "Ολαι αι πληρο- 
φορίαι παρουσιάζουν την Μονήν εύρισκομένην, κατά τον αιώνα αυτόν, εις τήν με- 
γαλυτέραν ακμήν τής ιστορίας αυτής. ’Εκτός τών 200 μοναχών εν τή Μονή 
ύπήρχον περί τούς 150 ώς υπηρετικόν προσωπικόν καί περί τούς 50 εξυπηρετοΰντας 
τάς έκτος τής Μονής άνάγκας4. Τροφή παρεσκευάζετο διά 400 πρόσωπα καί 
διενέμοντο δώρα προς χιλιάδες "Αραβας, ζώντας έν τή έρήμω τού Σινά5. Ό 
μεγάλος αυτός αριθμός τών μοναχών τής Μονής είναι σχετικός προς τήν ευημερίαν 
αύτής. Κατά τήν περίοδον αυτήν ή Μονή έχει πολλά εισοδήματα, προερχόμενα απο 
τά κτήματα αύτής, άπό τάς προσφοράς τού Σουλτάνου καί από τούς τελωνιακους 
δασμούς τού λιμένος τού al-Tur, εις τούς οποίους ειχεν έπισήμως συμμετοχήν6.

Ό W. Η. Barlett γράφων περί το έτος 1894 λέγει, ότι ό αριθμός τών μοναχών 
τής Μονής, κατά τό έτος 1336, άνήρχετο εις τούς 400, άλλα μέχρι τού έτους 1546 
ό άριθμός κατήλθεν εις τούς 60, ένω κατά τό έτος 1594 μόλις έπλησίαζε τούς 207.

Οί αιώνες 15ος καί 16ος θεωρούνται ώς αιώνες παρακμής διά τήν Μονήν τού 
Σινά. Διάφοροι ένοχλήσεις ήνάγκασαν τούς μοναχούς να έγκαταλείψουν τήν Μονήν8 
καί να έγκατασταθώσιν, έπί τινα χρόνον καί κατά περιόδους, εις τά έν Καΐρω κτή
ματα τής Μονής, εις τά όποια διέμενε τον περισσότερον χρόνον ό έπίσκοπος τού 
Σινά. Αί ένοχλήσεις τών μοναχών προήρχοντο είτε άπό τάς έπιθέσεις τών Βεδουί- 
νων είτε άπό τήν κατάληψιν τής Μονής όπό άλλοδόξων χριστιανών. Περί τών

1. R. Pococke, A Description of the East and some other Countries, τ. I, London, 
1743, σελ. 147. Πρβλ. L. Eckenstein, μν. Εργ., σελ. 98.

2 AS 4tiya, μν. Ιργ., σελ. xvii. Πρβλ. L. Eckenstein, μν. Εργ., σελ. 130.
3 L Eckenstein, μν. εργ., σελ. 158. Sir J. Maundevylle, Travels, Εκ8. ύπό Halliwell, 1866.
4. Α.8. Atiya, μν. Εργ., σελ. xii. Πρβλ. Frescobaldo Lionardo (1384) Viaggio, Εκ8οσις 

1818, σελ. 121. M.H.L. Rabino, μν. εργ., σελ. 2-3. M.L. Prévost, Le Smai, σελ. 186.
5. Frascobaldo, Ενθ* άν., σελ. 167, 121.
6. A. von Harff, Pilgrimage, σελ. 141. Πρβλ. L. Eckenstem, μν. Εργ., σελ. 162
7. W. Η. Barlett, Fourty Days in the Desert on the Track of the Israelites, London,

AL H* L. Rabino, μν. Εργ., σελ. 2. Ό συγγραψεύς οότος 8(8ει άριθμούς μοναχών τής Μο- 

νής τοϋ Σινά έπί τή βάσει πληροφοριών προσκυνητών τής Μονής.



επιδρομών των Βεδουίνων κάμνει λόγον το διάταγμα άριθ. 187 (1461/62 μ.Χ.), 
το οποίον λέγει επίσης, ότι οί μοναχοί του Σι να επέστρεψαν εις την Μονήν κατόπιν 
διαπραγματεύσεων μετά των ’Αραβικών φυλών.
Τό έτος 1547 είναι σταθμός εις την ιστορίαν τής Μονής. Κατά τό έτος τούτο ό Τσά
ρος Ίβάν ό Τρομερός (1533-1584) έδέχθη αντιπροσωπείαν τής Μονής καί ήκουσε 
τά παράπονα αυτής, άναφερόμενα εις τάς ενοχλήσεις τών μοναχών άπό τάς φυλάς 
τής περιοχής τοϋ Σινά. Ό Τσάρος άνταπεκρίθη εις τάς εκκλήσεις τών μοναχών, 
αποστειλας ιδικήν του αντιπροσωπείαν εις Μονήν, κομίζουσαν χρηματικήν βοή
θειαν προς την Μονήν καί υποσχέσεις τοϋ Τσάρου, ότι θά έστελλεν ούτος, κατ’ 
έτος, προσφοράς τροφών καί οικονομικών ενισχύσεων, αί όποΐαι θά έβάρυνον τό 
ταμεϊον του Τσάρου1.

Μέχρι τής εμφανίσεως τοϋ Ναπολέοντος εις τήν έρημον τοϋ Σινά ή Μονή δεν 
παρουσιάζει μεγαλην κίνησιν. Εις τοΰτο συνετέλεσαν ώρισμένα προβλήματα, τά 
οποία απησχολησαν τους ευρωπαϊκούς λαούς επί αιώνας. Τά φλέγοντα προβλή
ματα τής Ευρώπης ήσαν άφ’ ενός μεν ή θρησκευτική Μεταρρύθμισις, άφ’ ετέρου 
δε η εθνική αφυπνισις τών ευρωπαϊκών λαών προς δημιουργίαν ανεξαρτήτων άπό 
την κυριαρχίαν τών Παπών κρατών, έτι δέ καί οί νέοι δρόμοι, τούς όποιους ήνοιξαν 
αι ανακαλύψεις τοϋ 16ου καί 17ου αίώνος. Τά θρησκευτικοεθνικά προβλήματα τής 
Ευρώπης και οι νέοι εμπορικοί ορίζοντες, εξ αφορμής τών νέων χωρών, ήλάττωσαν 
σημαντικώς τον αριθμόν τών προσκυνητών, άλλα καί τό διεξαγόμενον έμπόριον μέ
σω τοϋ λιμενος al-Tur. Τά παράπονα τοϋ Σουλτάνου τής Αίγύπτου προς τούς 
μονάχους τής Μονής τοϋ Σινά, ότι δεν μετέβαινον προσκυνηταί εις τήν Μονήν άπό 
τας Λατινικας χωράς και ότι ό λιμήν του al-Tur δεν παρουσίαζε τήν αύτήν κίνησιν, 
ως και πριν, ένεφανίσθησαν ήδη άπό τοϋ έτους 14972. Ή L. Eckenstein φέρει 
την Μονήν, κατά τον 16ον αιώνα, κατεχομένην υπό τών μοναχών τής Montserrat 
(sic), το δε λειψανον τής άγιας Αικατερίνης ευρισκόμενον εν Κα'ίρω3. Ή πληρο
φορία αυτή οδηγεί ημάς εις την σκέψιν, ότι οί Δυτικοί αυτοί μοναχοί είχον κατορ
θώσει την καταληψιν τής Μονής, έξαναγκάσαντες τούς ’Ορθοδόξους μοναχούς να 
εγκαταλειψουν την Μονήν, αφοΰ έλαβον μεθ’ εαυτών τά έν τή Μονή ιστορικά 
κειμήλια, εν οίς και το λειψανον τής άγιας Αικατερίνης, καί τά μετέφερον εις τό έν 
Κα'ίρω κτήμα τής Μονής4.

Κατα το έτος 1546 ο αριθμός τών μοναχών τής Μονής άνήρχετο εις τούς 60, 
το έτος 1783 ανηρχετο εις τους 505 και καθ’ όλον τον 19ον αιώνα έκυμαίνετο με
ταξύ 20 και 25. Επισκέπτης τής Μονής τό έτος 1896 διεπίστωσε σημαντικήν 
οώξησιν τοϋ άριθμοϋ τών μοναχών τής Μονής, όστις είχε φθάσει τούς 300 ή 400

1. L. Eckenstein, μν. ϊργ., σελ. 177. Πρβλ. Περιγραφή τής "Ιερός Μονής τοϋ Σινά, έκδ. 
1817, σελ. 156-160.

2. A. von Harff, The Pilgrimage, σελ. 141. Πρβλ. L. Eckenstein, μν. ϊργ., σελ. 162.
3. L. Eckenstein, μν. ϊργ., σελ. 172.
4. P. Selon, Observations de plusiers singularités et choses mémorables trouvées

en---- - Arabie, Paris, 1953, σελ. 126.
5. L. Eckenstein, μν. ϊργ., σελ. 181. Πρβλ. Μ. Η. L. Rabino, μν. ϊργ., σελ. 3.
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αίτινες, κατά την κρίσιν τοϋ ίδιου, εΐχον μεταβάλει την πετρώδη περιοχήν, πέριξ 
τής Μονής, εις ωραιότατους κήπους καί θέρετρα1.

5) Ή πνευματική παρουσία τής Μονής.

Μεγάλαι προσωπικότητες τής Χριστιανικής Εκκλησίας συνδέονται μετά τής 
Ίερας Μονής τοϋ Σινα. ’Αναστάσιος ό Σιναΐτης (561-614), ’Ιωάννης τής Κλίμακας 
(+609), ’Ιωάννης ό Μόσχος (+619), οί Σινα'ίται Ησύχιος καί Φιλόθεος, Νείλος 
ό Σιναΐτης, Γρηγόριος ό Σιναΐτης καί πλήθος άλλων προσωπικοτήτων, συνετέλεσαν 
είς την πνευματικήν άνθησιν τής Ίερας Μονής καί εις την καλλιέργειαν των γραμ
μάτων γενικώτερον2.

Έν τή Ίερα Μονή έδημιουργήθη πλουσιωτάτη βιβλιοθήκη, ή οποία άπό τα μέσα 
τοϋ 18ου αίώνος έφείλκυσε την προσοχήν των περί τάς θεολογικάς σπουδάς άσχο- 
λουμένων θεολόγων ερευνητών. Τα κείμενα τής βιβλιοθήκης μαρνυροΰν περί τής 
καταρτίσεως των έν αυτή βιωσάντων μοναχών. Πρώτιστον γνώρισμα τής πνευματι
κής συγκροτήσεως τών μοναχών ήτο ή γλωσσομάθεια, ανεξαρτήτως τοϋ γεγονό
τος, ότι ή γλωσσική ποικιλία τών χειρογράφων ώφείλετο καί είς τήν παρουσίαν 
μοναχών έν τη Μονή άπο πολλας χωράς και εθνότητας.

'Ύπήρχον μοναχοί έν τή Μονή, οΐτινες ωμιλουν Ελληνικά, Αατινικα, Συριακα, 
Αιγυπτιακά καί Περσικά. Το εργον τών μοναχών δεν ήτο μόνον ή αντιγραφή κει
μένων, άλλα καί ή μετάφρασις τούτων εις αλλας γλωσσάς και η αποκαταστασις 
κειμένων, ένίοτε έφθαρμένων ή παραπεποιημενων.

Άντωνΐνος ό Μάρτυς λέγει διά τον έρημίτην Συμεών, ότι έξέπληξε τούς Ευρω
παίους, κατά τήν έπίσκεψιν αύτοϋ είς τήν Ευρώπην τό έτος 1025, διότι ήδυνήθη 
νά όμιλήση προς αυτούς είς τήν Αιγυπτιακήν, τήν Συριακήν, τήν Ελληνικήν καί τήν 

Λατινικήν γλώσσαν3.
Ό K. W. Clark4, όμιλών περί τής βιβλιοθήκης τής Μονής τοϋ Σινα, λέγει, ότι

1 ρ> Bensley, Our Journey to Sinai, a visit to the Convent of St. Catarina,
Oxford, 1896, σελ. 98. Τήν γνώμην τοϋ Bensley άσπάζεται καί ό A. S. Atiya, μν. ϊργ., σελ. 
xix. Ό Η. Skrobucha, Sinai, άγγλ. μετ. ύπό G. Hunt (Oxford Univ. Press), London, 
1966 σελ. 93, λέγει, δτι ό αριθμός τών μοναχών τής Μονής τοϋ Σινα παρουσιάζει μεγαλην 
Βιακύμανσιν. ΤύΒτος 1000 ήσαν περίπου 300. 'Ακολούθως 8ίδει τούς Αριθμούς τών μοναχών 
*πίτή Βάσει πληροφοριών προσκυνητών ή Ερευνητών τής ιστορίας τής Μονής «Ludorfvon 
Suchern (1336) puts it at 400; Frescobaldi and Gucci (1384) at 200, the Seigneur d An- 
glure (1395) at 200, Niccolo de Martoni (1395) at 240, Pero Tafur (1435) at 50, and 
60 servants; Faber (1484) gives 30, Jehan Thénaud (1512) 40, Fayn (1620) 2 or
3, Poncet (1700) 50, Volney (1793) the same, Burckhardt (1816) 23, Lepsms (1845) 
25 Ebers (1871 ) 28. Rabino in 1938 gives 19 for Sinai, but including the cleargy and 
brethren belonging to Sinai in the outstations, the Metochia altogether 9 souls..».

2. ΠρΒλ. M. L. Prévost, Le Sinai κτλ., σελ. 168 %., 171 (™P' ™u «Y-Νείλου) 172-4

1891 (Corpus Script. Eccl. Lat. XXXIX), κεφ. 37. „ . α. .
4. K. W. Clark, Checklist of Manuscripts in St. Catherine s Monastery, Mount Sinai,

Washington, 1952, σελ. vii.



έν αυτή εύρέθησαν 3.300 χειρόγραφα εις 11 γλώσσας γεγραμμένα. Ή μαρτυρία 
αΰτη πληροφορεί ημάς περί της επιθυμίας των μοναχών νά αποκτήσουν πλουσίαν 
βιβλιοθήκην. Λέγεται ακόμη περί τοϋ Νεκταρίου του Κρητός, ικανού καί φιλομαθούς, 
ότι οδτος μετέφερεν εις την Μονήν αξιόλογα χειρόγραφα έκ Κρήτης καί άλλαχοΰ1. 
Οδτος ήτο εις έκ των Σιναϊτών μοναχών, οίτινες περιώδευσαν πολλάς χώρας της 
Ευρώπης καί συνέδεσαν την ιστορίαν τής Μονής τοϋ Σινά μετά τινων ευρωπαϊκών 
πόλεων, εις τάς όποιας ή Μονή απέκτησε κτήματα από δωρεάς ευσεβών Χριστια
νών2.

Ουτω, λοιπόν, ή Μονή τοϋ Σινα, παρά τον πολυκύμαντον βίον αυτής, ηυδόκησε 
νά αποθησαύριση εις τήν περίπυστον αυτής βιβλιοθήκην α) τον περίφημον Σιναϊτικδν 
Κώδικα, γραφέντα περί τό 400 μ.Χ. καί τοϋ όποιου αντίγραφου μόνον κατέχει σή
μερον, διότι τό πρωτότυπον μετέφερεν ό Tischendorf εις τήν Πετρούπολιν τής Ρω
σίας, τον παρελθόντα αιώνα, τό δε έτος 1932 ήγοράσθη υπό τοϋ Βρεττανικοΰ Μου
σείου3, β) τό Θεοδοσιανόν Εύαγγέλιον4, γραφέν περί τό έτος 1000, γ) πλεϊστα 
ελληνικά χειρόγραφα, προελθόντα έκ Κρήτης, Κάιρου καί Κύπρου5, καί δ) πλήθος 
χειρογράφων εις τήν αραβικήν καί τάς προαναφερθείσας γλώσσας6.

Εις τήν πνευματικήν ακτινοβολίαν τής Ίεράς Μονής τοϋ Σινα δέον νά άποδοθή 
καί ή άνύψωσις αυτής εις ’Επισκοπήν καί αργότερου εις ’Αρχιεπισκοπήν. Μέχρις 
ότου ή 'Ιερά Μονή άποκτήση τά ’Ιουστινιάνεια κτίσματα οί μοναχοί ήσαν διεσκορ- 
πισμένοι εις διαφόρους σκήτας, συνερχόμενοι μόνον κατά τά Σάββατα καί τάς 
Κυριακάς, διά τήν κοινήν προσευχήν. Μεταξύ των, όσημέραι, έδημιουργεΐτο ό κοι
νοτικός δεσμός μέχρις ότου ό δεσμός οδτος έπαυσε νά έχη τό χαρακτηριστικόν γνώ
ρισμα τής περιοδικής συναναστροφής καί έδημιουργήθη ή αδελφότης τής Ίεράς 
Μονής, έχουσα έπί κεφαλής τον Ηγούμενον καί αργότερου τον ’Επίσκοπον.

Ή περιοχή τής ασκητικής αυτής πολιτείας τοϋ Σινά ύπήγετο άρχικώς υπό τον 
έπίσκοπον τής πόλεως Φαράν. Κατάλογον τών έπισκόπων Φαράν καί τών έπισκό- 
πων Σινά παραθέτει ή L. Eckenstein7 καί ό M.H.L. Rabino8. Παρά ταΰτα εις 
τήν Σύνοδον τής Χαλκηδόνας (451) φέρεται όπογράφων τά πρακτικά αυτής ό 
έπίσκοπος Σινά Βέρυλλος9, εις δε τήν Σύνοδον Κωνσταντινουπόλεως (536) ό έκ- 
πρόσωπος τής Μονής τοϋ Σινά δεν είναι ό έπίσκοπος αυτής, άλλ’ ό πρεσβύτερος 
Θεωνάς, αί δέ πόλεις Φαράν καί Ραϊθώς έκπροσωποΰνται δι’ ιδιαιτέρων έκπροσώ-

1. L. Eckenstein, μν. Εργ., σελ. 179.
2. Η. Skrobucha, μν. Εργ., σελ. 91.
3. Μ. Η. L. Rabino, μν. Εργ., σελ. 49. Πρβλ. M.L. Prévost, μν. εργ., σελ. 268-70 και 

Η. Skrobucha, Sinai, σελ. 100-101.
4. Η. Skrobucha, Ενθ’ άν., σελ. 104.
5. V. Gardthausen, Catalogue codicium graecorum Sinaiticorum, Oxonii, 1886.
6. M. H. L. Rabino, μν. εργ., σελ. 42-52. Πρβλ. Μ. L. Prévost, Ενθ’ άν., σελ. 108.
7. G. L. Eckenstein, μν. εργ., σελ. VIII.
8. Μ. Η. L. Rabino, μν. Εργ., σελ. 81-93. Πρβλ. P. L. Cheikho, Π. Γεωργιάδης, Ν. Πα-

παμιχαλόπουλος, Κ. "Αμαντος.
9. Mansi, τ. VIII, σελ. 884, 889. Πρβλ. L. Eckenstein, μν. Εργ., σελ. 121.
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πων1. Κατά πάσαν πιθανότητα ό επίσκοπος Βέρυλλος να ήτο επίσκοπος Αιλας, 
υπό την δικαιοδοσίαν τοϋ όποιου, επί πολύν χρόνον, ύπήγετο καί τό Θεοβάδιστον 
’Όρος Σινα.

Γνωρίζομεν ότι ό Ιουστινιανός, διά διατάγματος αότοϋ, έκήρυξε την αυτονο
μίαν της Μονής τοϋ Σινα, οπότε προ τής άναγνωρίσεως τής αυτονομίας αυτής 
ύπήγετο υπό την πνευματικήν διοικησιν του επισκόπου Φαραν. Κατα την L. Ecke 
nstein, τόσον ή επισκοπή Φαραν οσον καί η Μονή τοϋ Σινα ηρχισαν να εμφανί
ζονται ταυτοχρόνως καί ότι ό πρώτος ή ό ήγούμενος τής Μονής έξελέγετο ύπο των 
αδελφών τής Μονής. Πιθανώς ό πρώτος επίσκοπος Φαραν ήτο ό Μωυσής ώς επίσκο
πος τών Σαρακηνών, δστις έξελέγη τή αιτήσει τής βασιλίσσης τών Σαρακηνων 
Μαβίας (373/375 )2. Ό A.S. Atiya υποστηρίζει τήν προύπαρξιν χρονικώς τής 
έπισχοπής Φαράν. Μεταξύ Αλλων λέγει: «έδώ είναι ή βιβλική Φαράν Εν χριστιανι- 
κόν κέντρον χρονικώς προηγούμενον τοϋ Μοναστηριού τής άγιας Αικατερίνης»», 
μέ μόνην τήν διαφοράν ότι ή Μονή τοϋ Σινα, ώς Μοναστήριον τής "Αγίας Αικατερίνης, 
ήρχισε να έμφανίζηται άπό τών άρχών τοϋ 9ου αίώνος* καί ή σύγκρισις αύτη τοϋ
A.S.Atiya ούδεμίαν σκοπιμότητα εξυπηρετεί. Άργότερον, δτε ή μουσουλμανική 
κυριαρχία έπεξετάθη έπί τής Αΐγύπτου, ή χριστιανική Φαράν παρήκμασεν, οί δέ 
μοναχοί καί οί ευσεβείς χριστιανοί έγκατέλειψαν αυτήν, ή δέ πόλις ήρειπώθη. Κατα 
τήν περίοδον αυτήν, φαίνεται πιθανόν, ή επισκοπή τοϋ Σινα μετεφέρθη άς~ τήν 
Πέραν Μονήν τοϋ Σινα, ό δε πρώτος επίσκοπος αυτής, γνωστός εις ήμας, υπήρξεν 
ό Κωνσταντίνος, δστις υπέγραψε τα πρακτικά τής Συνόδου τής Κωνσταντινουπο-

λεως (869/870)'. _ ,
Όταν τον 6ον αιώνα ή Μονή τοϋ Σινα απέκτησε ξενώνα, δια τους προσκυνητας

καί τούς γέροντας, 6 Πάπας Γρηγόριος 6 Μέγας, πληροφορηθείς περί τοϋ έργου 
τούτου, άπέστειλε κλινοσκεπάσματα πρύς τήν Μονήν, διά τόν έξοπλισμον του ^,ενω- 
νος. Εις τήν επιστολήν αύτοΰ επαινεί τό εργον τών μοναχών. Τήν επιστολήν απηυ- 
θυνεπρόςτόν ήγούμενον τής Μονής καί ούχί πρόςτινα έπίσκοπον». Πιθανόν 
6 περί ού ό λόγος ξενών νά κατεσκευάσθη έπί ήγουμενίας Ιωαννου^ της Κλίμα
κας, άλλ' 6 D. J. Chitty άμφιβάλλει περί τοϋ προσώπου τούτου, ως ηγουμένου 
τής Μονής:. Δέν Αποκλείεται πάλιν ήγούμενος τής Μονής νά ήτο Αναστάσιος 

ό Σιναίτης.

1. Mansi, τ. V, σελ. 567.

Ü »- — —
antedating the Monastery of St. Catherine».

4. H. Skrobucha, μν. ίργ., σελ. 65-78.
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e) Oi οικονομικοί πόροι τής Μονής.

Al πρώται, πληροφορία!, περί τής ζωής των ασκητών του Σινά αναφέρουν ότι 
ουτοι έζων λητώς1. Το ενδιαφέρον τής άγιας Ελένης νά κτίση τον ναόν τής Θεοτό
κου καί άλλος σκήτας επί του Θεοβάδιστου "Ορους ήρχισε νά προκαλή άνάγκας 
συντηρήσεως του Ναοΰ καί τών μοναχών, κατά τάς συνάξεις αυτών. "Ηδη άπό 
τάς άρχάς του 5ου αΐώνος εκδηλοΰται το ενδιαφέρον τών χριστιανών νά επισκέπτον
ται τό "Ορος Σινά. Πρώτος επισκέπτης θεωρείται ή Έθερία περί τό τέλος τοϋ 4ου 
ή τάς άρχάς του 5ου αΐώνος2 3. Έκτοτε τό ασκητικόν πνεύμα τής κατά μόνος ζωής 
τών άσκητών αρχίζει να ύποχωρή λόγω τών προβλημάτων τής ασφαλείας τών μο
ναχών. 'Η ανάγκη αότη ώθησε τούς άσκητάς νά ζητήσουν άπό τον αύτοκράτορα 
’Ιουστινιανόν την άνέγερσιν τής Μονής, διά τάς άνάγκας τών μοναχών. Εις τό αί
τημα αυτών δ αύτοκράτωρ άνταπεκρίθη καί ένίσχυσε την ασφάλειαν τής Μονής, 
διά τής κατασκευής τοϋ Κάστρου, τής έγκαταστάσεως τών δούλων εκ Πόντου έκεΐ 
καί διά τής στρατοπεδεύσεως ίκανοΰ αύτοκρατορικοΰ στρατού εις τό "Ορος Σινά, 
διά τάς γενικωτέρας φύσεως άνάγκας άσφαλείας τής τε Μονής καί τής αυτοκρα
τορίας^.

'Η έμφάνισις τοϋ ξενώνας μαρτυρεί την μετάβασιν προσκυνητών εις την Μονήν. 
Τό εργον τοΰτο τοϋ ξενώνος καί ή φήμη τής Μονής είλκυσαν τήν προσοχήν τοϋ Πά
πα Γρηγορίου τοϋ Μεγάλου (592-604), τοϋ οποίου αί προς τήν Μονήν ενισχύσεις 
υπήρξαν σημαντικαί καί διαρκείς4.

Άπό τοϋ 9ου αΐώνος εις τήν Μονήν τοϋ Σινά αρχίζει ή τιμή τής μνήμης μιας 
μάρτυρας τοϋ 4ου αΐώνος, τής Άγιας Αικατερίνης. ’Έκτοτε ή Μονή τοϋ Σινά γνω
ρίζεται ώς Μονή τής Άγιας Αικατερίνης, al-Tur ή Μονή τοϋ Tur-Sinai5.

Πρώτην περιγραφήν τής Μονής εχομεν άπό τόν Πατριάρχην Αλεξάνδρειάς Ευ
τύχιον (933-940). Ούτος μνημονεύει περί τών υπό τοϋ ’Ιουστινιανού έγκαταστα- 
θέντων εν Σινά δούλων καί περί τής έν γένει ιστορίας τής Μονής6.

'Ο λιμήν τοϋ al-Tur ήτο προσοδοφόρος ού μόνον διά τούς Άραβας, άλλα καί 
διά τούς μοναχούς τοϋ Σινά, έφ’ όσον μέγα ποσοστόν εμπορευμάτων τής Ανατολής 
πρός τήν Αίγυπτον καί προς τάς μεσογειακάς χώρας τής Ευρώπης διενεργεΐτο 
μέσω τοϋ λιμένος τούτου. 'Ο λιμήν ούτος έθεωρεϊτο Ασφαλέστερος τοϋ λιμένος

1. Η. Skrobucha, μν. $ργ., σελ. 92.
2. Πρβλ. Η. Skrobucha, μν. εργ., σελ. 27 έξ.
3. Η. Skrobucha, μν. εργ., σελ. 32: «The foundation of the Monastery took place under 

the Emperor Justinian I, and it had the double object of protecting the monks 
against the raids of the heathen and guarding the settled hinterland also from sur
prise attack».

4. D. J. Chitty, The Desert κτλ., σελ. 170. Πρβλ. Μ. Η. L. Rabino, μν. Μργ., σελ. 2. Μ. 
L. Prévost, Le Sinai, σελ. 180-1. Η. Skrobucha, μν. έργ., σελ. 96-98.

5. Degree, Ν. 27 (1300 μ.Χ. ). Πρβλ. C.S. Javris, Yesterday and Today in Sinai, 
Edinburg, 1931, σελ. 3.

6. L. Eckenstein, μν. έργ., σελ. 129 έξ. Πρβλ. A.S. Atiya, μν. έργ., σελ. XVIII.



της Αΐλας, εις τον κόλπον του "Ακαμπα, δί.’ δ καί προετιματο ύπο των έμπορων. Ό 
λιμήν της Αΐλας πολλάκις προσεβλήθη ύπο των φυλών της περιοχής.

Οί μοναχοί τοϋ Σινα συνέβαλον μεγάλως εις την διενέργειαν του έμπορίου μέσω 
του λιμένας τοϋ al-Tur, δι’ δ καί δ Σουλτάνος τής Αίγυπτου, έκτιμήσας την συμ
βολήν ταύτην των μοναχών τοϋ Σινα, διησφάλισε τα δικαιούματα τής Ίερας Μονής 
έπί τών τελωνειακών δασμών, δι’ ειδικών διαταγμάτων1. Ή Μονή τοϋ Σινα 
προς τή ήθικοθρησκευτική αυτής αποστολή ανέπτυσσε πολλάκις και κοινωνικήν 
δραστηριότητα, οσάκις αί περιστάσεις το έπέτρεπον ή το έπέβαλλον2. Έκτος άπδ 
τήν μέριμναν, τήν όποιαν έλάμβανεν υπέρ τών διερχομένων μεσω τής έρημου τοϋ 
Σινα προσκυνητών χριστιανών καί μουσουλμάνων, παρεχουσα αυτοΐς τροφας και 
κατάλυμα, τό ένδιαφέρον αυτής έπεξετείνετο και προς τον λοιπον πληθυσμόν τής 
Αραβίας. Ή L.Eckenstein αναφέρει τήν ειδικήν περίπτωσιν τοϋ λιμοΰ τοϋ έτους 
1017, δτε ή Μονή προσέφερε μεγάλας ποσότητας τροφίμων προς τους εκεί καταφυ- 
γόντας χριστιανούς καί μουσουλμάνους3.

'Η έμφάνισις τών Σταυροφόρων εις τήν ’Ανατολήν εδημιουργησε μεγαλα προ
βλήματα εις τούς ’Ορθοδόξους Χριστιανικούς πληθυσμούς και εις τους Ιερούς ιο 
πους. 'Η εΐσήγησις τοϋ Πάπα Ούρβανοΰ II εις την σύνοδον τοϋ Clermont, το 
έτος 1095, άπεκάλυπτε τούς σκοπούς τών Σταυροφόρων εις την Ανατολήν. Προο
ρισμός αυτών, κατά τήν έπιθυμίαν τοϋ Πάπα, δεν ήτο μονον ο προσηλυτισμός τών 
μουσουλμάνων, άλλα καί ή έπανένωσις τών σχισματικών Ελλήνων μετά τής Ρω
μαιοκαθολικής ’Εκκλησίας4 5.

Καί ΰπό τήν νέαν αυτήν κατάστασιν, τήν όποιαν έδημιούργησαν οΐ Σταυροφό- 
ροι, ή 'Ιερά Μονή τοϋ Σινα δεν άπώλεσε το ένδιαφέρον τών Χαλιφών τής Αίγυπτου», 
οί όποιοι, μνήμονές τών παραχωρηθεισών έγγυήσεων τοϋ Μωάμεθ προς τήν Μονήν6, 
συνέχισαν τήν προστασίαν και την ασφαλείαν τής Μονής. Αι ελαχισ ιαι πιέσεις, 
τάς όποιας έδοχίμασεν ή Μονή, δέν έτάραξαν σημαντικώς τήν ανοδικήν πορείαν 
αυτής εις τήν ιστορίαν τοϋ Όρθοδοξου Χριστιανικού Μοναχισμού.

Μετά τής παρουσίας τών Σταυροφόρων εις τήν ’Ανατολήν ήρχισαν αι Παπι- 
καί εΟνοιαι, έκδηλοόμεναι υπέρ τών’Ορθοδόξων Χριστιανών καί τών χριστιανικών 
ιδρυμάτων. Τό έτος 1203 ή 1204 όπό τών Βενετών παρεχωρήθησαν εις τήν Μονήν 
τοϋ Σινα κτήματα έν Κρήτη. Τήν έποχήν αυτήν έμφανίζεται ό έπίσκοπος Σινα 
φέρων τόν τίτλον τοϋ ’Αρχιεπισκόπου. Τό έτος 1211 ό Δόγης της Βενετίας Pietro

1. A. von Harff, The Pilgrimage, σελ. 141. Πρβλ. L. Eckenstein, μν. ήργ·,_^ελ. 162. ^
2. Η. Skrobucha, μν. Εργ., σελ. 70-71 εικόνας Βεδουίνων Εξωθεν της Ιερας Μονής του 

Σινα, άναμενόντων διαφόρους βοήθειας εξ αυτής.
. 3. L. Eckenstein, μν. Εργ., σελ. 140. nn tnc , . r

4. Runciman, History of the Crusades, Cambridge, 1951, τ. I, σελ. 93-105 εν A. Cm , 
The First Crusade and the Idea of Conversion, έν The Muslim World, τ. 58 (I), _ , 
σελ. 57" ή έργασία αότή Αποτελεί σημαντικήν προσφοράν εις τήν κατανοησιν των ελατήριων,
τά όποια προεκάλεσαν τάς Σταυροφορίας.

5. A. Guillaume, Islam, σελ. 33-4.
6. A. Guillaume, Ενθ’ άν., σελ. 53, 73.



Ziann άνεγνώρισε την κυριαρχίαν του ’Αρχιεπισκόπου Σινά επί των εν Κρήτη κτή
σεων τής Μονής1. Οί Σταυροφόροι του Πάπα παντού αντικατέστησαν την ηγεσίαν 
τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας διά Λατίνων ή Λατινοφρόνων κληρικών. Αυτό συνέβη 
καί εις την Ιεράν Μονήν τοϋ Σινά διά του ’Αρχιεπισκόπου αυτής Συμεών (1203- 
1253) όστις, κατά τον Η. Skrobucha2, κατέστη βοηθός επίσκοπος τοϋ Λατίνου 
επισκόπου Πέτρας, κατ’ άλλους δε ήτο βοηθός τοϋ Λατίνου επισκόπου Πέτρας, 
καί εΐτα άνυψώθη εις ’Αρχιεπίσκοπον Σινά τό έτος 1203 ή 1204.

’Ιδιαιτέρας σημασίας είναι τό γεγονός ότι 6 ’Αρχιεπίσκοπος Συμεών μετέσχε 
τής υπό τοϋ Πάπα Ίννοκεντίου τοϋ III (1198-1216) συγκληθείσης συνόδου, εις 
την οποίαν συνεζητήθησαν θέματα άφορώντα εις τούς 'Αγίους Τόπους καί εις την 
'Ιεράν Μονήν τοϋ Σινά3. Ή εν Ρώμη παραμονή τοϋ Συμεών φέρεται ώς άγνοου- 
μένη ύπό των μοναχών τοϋ Σινά, οίτινες εξέλεξαν, διαδοχικώς, άλλους επισκόπους 
Σινά. Εις τον κατάλογον τών επισκόπων Σινά τον όποιον κατήρτισαν ή L. 
Eckenstein καί ό M.H.L. Rabino, κατά τήν περίοδον αυτήν άναφέρονται ώς 
επίσκοποι Σινά ό Ευθύμιος (1222), ό Μακάριος I (1224), ό Γερμανός (1228), ό 
Θεοδόσιος (1239) καί ό Μακάριος II ( 1248 )4 5.

’Από τοϋ Πάπα Ίννοκεντίου του III εγκαινιάζεται εν νέον είδος φιλοφρονήσεων 
προς τούς επισκόπους Σινά. Ούτος προσέφερεν εις τον ’Αρχιεπίσκοπον Συμεών 
ταΰρον, εις ένδειξιν προστασίας τής Μονής ύπό τών παπικών δυνάμεων. Τήν 
τακτικήν αύτήν τοϋ Πάπα Ίννοκεντίου τοϋ III έπανέλαβον άργότερον καί οί Πάπαι 
Γρηγόριος ό IX (1227-41 ), Παύλος ό II (1458-64), Ίννοκέντιος ό VIII (1484- 
92), Παύλος ό III (1534-50) καί κατά πάσαν πιθανότητα Ούρβανός ό VIII (1623-
37)».

Κατά τον 14ον αιώνα ή Μονή τοϋ Σινά ήτο οίκονομικώς αύτάρκης καί εϊχεν 
ύπό τήν κατοχήν αύτής περιουσίας εις τήν Αίγυπτον, τήν Κρήτην, τήν Κύπρον, 
τήν Παλαιστίνην τήν Καλαμάταν, τά Ιωάννινα, τά Τρίκκαλα, άργότερον εις τήν Βεσ- 
σαραβίαν, τήν Τουρκίαν, τήν Ρουμανίαν, τήν Τιφλίδα καί άλλαχοΰ, πολλά τών οποίων 
διετηρήθησαν μέχρι τοϋ Α' παγκοσμίου πολέμου6. Έν τω μεταξύ εϊχεν επιτύχει 
τάς μνημονευθείσας ανωτέρω επιχορηγήσεις καί τήν συμμετοχήν εις τούς τελω
νειακούς δασμούς τοϋ λιμένας al-Tur άπό τούς Σουλτάνους τής Αίγυπτου καί προσ
φοράς από βασιλείς καί ήγεμόνας τής Εύρώπης. Τά προνόμια τής Μονής καί 
αί εγγυήσεις ασφαλείας τών προσκυνητών συνεχίσθησαν μέχρι τής υποταγής τής 
Αίγύπτου ύπό τήν ’Οθωμανικήν κυριαρχίαν τό έτος 15177. 'Ο κατακτητής τής

1. Π. Γρηγοριάδου, 'Ιερά Μονή τοϋ Σινά, σελ. 98. Πρβλ. L. Eckenstein, μν. Εργ., σελ. 148. 
Η. Skrobucha, μν. εργ., σελ. 97.

2. Η. Skrobucha, μν. εργ., σελ. 96.
3. Νεκταρίου, ’Επιτομή Ίεροκοσμικής 'Ιστορίας, σελ. 211. Πρβλ. μν. Εργ., σελ. 418. L. 
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5. Η. Κ. Mann, Lives of the Popes, τ. II, σελ. 293. Πρβλ. Assemani: Bibi. Orientalis, 
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Αίγύπτου Σουλτάνος Σελίμ άφήρεσεν άπό τήν Μονήν το υπό του Μωάμεθ φερόμενον 
ώς παραχωρηθέν Φιρμάνιον, άφείς τή Μονή άντίγραφον αυτού1.

Άπό τής πτώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως 1453 καί τής καταλήψεως τής 
Αίγύπτου υπό των Τούρκων νέαι εκδηλώσεις ένισχύσεως τής Μονής παρουσιάσθη- 
σαν άπό αύτοκράτορας, βασιλείς καί Πάπας. Ή ’Ισαβέλλα τής Ισπανίας, ο Τσάρος 
τής Ρωσίας Ίβάν ό Τρομερός, ό Πάπας Ίννοκέντιος ό IX καί άλλοι έξεδήλωσαν 
ποικίλως τό ύπέρ τής Μονής ενδιαφέρον αύτών2.

Το έτος 1798 ό Ναπολέων Βοναπάρτης δι’ επιστολής αυτού προς τούς μοναχούς 
τής Μονής παρέσχεν εγγυήσεις κατοχής καί ασφαλείας των περιουσιών τής Μονής 
έν Κύπρω, Χίω καί Καίρω3. Αί εκδηλώσεις αύταί του Ναπολέοντος καί ή άφύπνισις 
των ευρωπαϊκών λαών έδημιούργησαν αίσθημα αισιοδοξίας εις τους μονάχους τής 
Μονής πρός τάς έκ τής Ευρώπης προερχομενας ενισχύσεις4, διότι εν τω μεταξύ οι 
Άραβες, οι Τούρκοι, οί Βεδουίνοι καί οί Μαμελούκοι είχον αρχίσει να καθίστανται 
ενοχλητικοί πρός τήν Μονήν καί να δημιουργούν δυσκολίας εις τους μεταβαινοντας 
έκεΐ προσκυνητάς. Αί ενοχλήσεις αύταί έμείωσαν τόν αριθμόν τών προσκυνητών 
τής Μονής. Μόνον πρός τό τέλος τού 19ου αίώνος ή Μονή παρουσιάζει οικονομικήν 
άνθησιν καί αυξησιν τού αριθμού τών μοναχών αυτής (300 έως 400) .

Ή κατάστασις τής Μονής τού Σινα τόν 20όν αιώνα υπήρξεν αποτέλεσμα τών συν
θηκών, αίτινες επηρέασαν καί τάς λοιπάς ίεράς Μονάς τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας. 
Ό αριθμός τών μοναχών ήλαττώθη σημαντικώς καί μόλις κατορθώνει σήμερον να 
έπανδρώνη τά εις διάφορους χώρας Μετόχια αύτής. Ή κρίσις τού συγχρόνου μονα- 
χισμοΰ αποτελεί γενικόν φαινόμενον λόγω τών συχνών πολέμων καί τής υλιστικής 
καί άθεϊστικής εκστρατείας, ή οποία διασπείρει συνεχώς εις τούς ανθρώπους τό μί
σος ή τήν αδιαφορίαν πρός τήν μοναστικήν πολιτείαν. Άλλ’ ή τακτική ^ αυτή δεν 
πρέπει να ένδιαφέρη μόνον τόν μοναχισμόν, άλλ’ ολόκληρον τήν Χριστιανικήν Εκκλη- 
σίαν καί κοινωνίαν, τών όποιων οί θεσμοί, 6 εις μετά τόν Αλλον καθίστανται οί 
στόχοι τού συγχρόνου Αναρχισμού καί τής ιδεολογικής πολιτικής κοινωνικής συγ- 

χύσεως.

στ) Ή εκκλησιαστική έξάρτησις τής Μονής.
Μέχρι τής έκδηλώσεως τού ενδιαφέροντος τού ’Ιουστινιανού υπέρ των ασκητών 

τού Σινα, ή περιοχή αυτή ύπήγετο έκκλησιαστικώς εις τόν επίσκοπον τής πολεως * il
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Φαράν1 ή εις τον επίσκοπον Αί'λας. Εις την Α' Οικουμενικήν Σύνοδον (325 ) ο επί
σκοπος Αί'λας Πέτρος υπογράφει τά πρακτικά της Συνόδου ώς επίσκοπος του Σινα 
ή τής Αϊλας, ήτις ήτο ανεξάρτητος άπό τον επίσκοπον 'Ιεροσολύμων2. Τό αύτό 
συνέβη καί εις την Σύνοδον της Χαλκηδόνας (451), της όποιας τά πρακτικά ύπέ- 
γραψεν ό επίσκοπος Σινα Βέρυλλος3. Εις την Σύνοδον, όμως, τής Κωνσταντινουπό
λεως (536) ή Μονή έξεπροσωπήθη δι’ ίδιου αντιπροσώπου, του πρεσβυτέραν Θε- 
ωνα4. ’Απ’ εδώ αρχίζει να άναφαίνηται ή ανεξαρτησία τής Μονής άπό τάς έπισκοπάς 
Φαράν ή Αί'λας, έχουσα επί κεφαλής τον ήγούμενον, έκλεγόμενον υπό των αδελφών 
τής Μονής5.

Ώς πρώτος επίσκοπος τής Μονής μνημονεύεται ό επίσκοπος Κωνσταντίνος 
(869), όστις έλαβε μέρος εις τήν Σύνοδον τής Κωνσταντινουπόλεως (869-70) 
καί υπέγραψε τά πρακτικά αυτής, ώς επίσκοπος Σινα6. Έκτοτε πληροφορούμεθα, 
ότι ό Συμεών ώνομάσθη ’Αρχιεπίσκοπος ύπό του Πάπα Ρώμης Ίννοκεντίου του 
III, άρχάς του 13ου αίώνος. Ό Συμεών φέρεται προηγουμένως ώς βοηθός επίσκο
πος του Καθολικού επισκόπου Πέτρας7.

Ό τίτλος τοϋ αρχιεπισκόπου διά τον επίσκοπον Σινα δεν καθιερώθη μέχρι του 
18ου αίώνος. Ή Σύνοδος τής Κωνσταντινουπόλεως (1782) άνεγνώρισε τήν αυτο
νομίαν τής Μονής, τήν εκλογήν τοϋ επισκόπου Σινα ύπό των αδελφών τής Μονής 
καί εκ τών αδελφών τής Μονής καί τήν χειροτονίαν τοϋ επισκόπου Σινα ύπό τοϋ 
Πατριάρχου 'Ιεροσολύμων8. Κατά τήν Σύνοδον αυτήν τώ επισκοπώ Σινα άπενε- 
μήθη ό τίτλος τοϋ ’Αρχιεπισκόπου, μετά πλήρους ανεξαρτησίας, ώς ήσαν καί οι 
άλλοι αρχιεπίσκοποι Κύπρου, Μόσχας καί Άχρίδος9.

Μέχρι τοϋ έτους 1782 ή Μονή τοϋ Σινα ήλθε πολλάκις εις προστριβάς μετά τών 
Εκκλησιών Κύπρου, 'Ιεροσολύμων καί ’Αλεξάνδρειάς10 11. Ή ανεξαρτησία τοϋ επι
σκόπου Σινα διά διαταγμάτων τών Φαταχιδών Χαλιφών τής Αίγύπτου είχεν ενι- 
σχυθή άπό τοϋ 12ου αίώνος. Τά διατάγματα αυτά άνεγνώριζον τον επίσκοπον Σινα 
ώς κεφαλήν τών μοναχών τής Μονής11. Εις τινα διατάγματα ό επίσκοπος Σινα 
καλείται Πατριάρχης12 καί φέρεται διαμένων έν Καίρω13. Πρόκειται περί τής εγκα-
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μν. ίργ., σελ. 82.
7. L. Eckenstein, μν. ίργ., σελ. 150.
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σελ. 153. L. Eckenstein, μν. έργ., σελ. 176.

11. Degree, Άριθ. 6 (1109) καί 10 (1156).
12. Degree, Άριθ. 11 (1195).
13. Degree, Άριθ. 599 (1500).



ταλείψεως, ’ίσως, της Μονής, επί τι διάστημα1, ή οτι ή διαμονή του επισκόπου 
Σινά ήτο εν Καΐρω, διά να άποφεύγη οδτος τα μεγάλα φιλοδωρήματα, τά όποια, κα
τά τά εΐωθότα, ώφειλε νά προσφέρη εις τάς Άραβικάς άρχάς κατά την έγκατάστα- 
σιν αύτοΰ εν τή Μονή2.

Ό επίσκοπος Σινά άπήλαυε μεγάλης τιμής εκ μέρους των Σουλτάνων τής Αί
γυπτου. 'Υπάρχουν χαρακτηρισμοί έπιμαρτυροϋντες τοϋτο εις τό διάταγμα άριθ. 
45, οί όποιοι καλούν τον επίσκοπον Σινά έντιμον, αΐδέσιμον, πνευματικόν αρχηγόν, 
ερημίτην, στύλον τοϋ Χριστιανισμού καί αξιοπρέπειαν τής χριστιανικής κοινότητας.

"Οσον αφορά εις την ζωήν των μοναχών τής Μονής υπάρχουν πληροφοριαι, ότι 
ούτοι έζων έν προσευχή καί συνεχή άσκήσει3. 'Υπάρχουν διατάγματα, έκδοθέντα υπο 
των Φαταχιδών Χαλαρών, όμιλοΰντα περί τοϋ είδους τής τροφής των μοναχών τής 
Μονής τοϋ Σινά καί τής άπαγορεύσεως τής αρπαγής αυτών υπό τών Βεδουινων και 
τών άλλων φυλών τοϋ Σινά. Ή τροφή τών μοναχών συνίστατο εκ χουρμάδων, 
αλεύρου, ελαίου, μάννα καί κηρίου διά τήν λατρείαν και τον φωτισμόν4. Ομιλοΰν 
καί περί κρέατος καί ιχθύων, άλλ’ α'ι τροφαί αύται προωριζοντο δια τους επισκεπτας 
προσκυνητάς5.

ζ) Ai προς τήν Μονήν 'Ιεραί Πορεΐαι.

Μεταξύ τών ιερών τόπων οί όποιοι θεωρούνται κέντρα ιδιαιτέρας τιμής υπο τών 
Χριστιανών είναι καί ή 'Ιερά Μονή τοϋ Σινά. Οί "Αγιοι Τόποι τών 'Ιεροσολύμων καί 
ή Ρώμη κατέχουν επίσης τήν αυτήν θέσιν εις τήν ιστορίαν τών ιερών πορειών. Με
ταξύ τών τριών αύτών κέντρων οί "Αγιοι Ί οποί και η Μονή τοϋ Σινά έχουν παγχρι- 
στιανικόν προσκυνηματικόν χαρακτήρα, ενώ η Ρώμη αποτελεί προσκυνηματικον 
χώρον μόνον διά τά μέλη τής Καθολικής ’Εκκλησίας. Και οι τρεις αυτοί τοποι, δια 
μέσου τών αιώνων, παρέμειναν κέντρα τών ιερών πορειών6 7.

'Η προς τούς 'Αγίους Τόπους καί τήν 'Ιεράν Μονήν τοϋ Σινά 'Ιερά Πορεία 
έχαλεϊτο Μαχρά Πορεία, διότι περιλάμβανε χαί τούς δύο αυτούς ιερούς τόπους, 
ένω ή προς τήν Ρώμην μόνον πορεία έχαρακτηρίζετο Μικρά Πορεία.

' Αί Ίεραί Πορεΐαι έπραγματοποιοΰντο κατόπιν ύποδείξεως τοϋ πνευματικού 
τοϋ χριστιανού, εις Μειξιν ειλικρινούς μετάνοιας1, ήσαν άποτέλεσμα θερμού θρη
σκευτικού ζήλου καί τιμής πρός τούς ιερούς τόπους- πολλοί προσκυνηταί πάσχοντες

1 Ό Η Skrobucha, Sinai, σελ. 60, φέρει τήν Μονήν έγκαταλειφθεϊσαν W) τών μοναχών 
κατά τά (τη 1479, 1516, 1600, 1565, 1618, 1632, 1656-1660 καί 1731-3 καί 6τι ο5τοι εύρον 
καταφύγιον εις τήν Ραϊθώ (Τούρ) ή εις την Αίγυπτον.

2. L. Eckenstein, μν. (ργ·, σελ. 181-2.
3 Η Sonar The Desert of Sinai, Notes of a spring Journey from Cairo to Beersheba, 

London, 1857, σελ. 218. Πρβλ. A. von Harff.The Pilgrimage, σελ. 141.
4. Degree, 'Αριθ. 12, 27, 44 καί 963.
5. Degree, 'ApiO. 34, 187 καί 935. Πρβλ. H. Skrobucha, μν. εργ., σελ. 92.
6. L. Eckenstein, μν. (ργ., σελ. 136.
7. Η. Skrobucha, Sinai, σελ. 77 έξ.

ρχθ'



έκ διαφόρων άσθενειών έπίστευον εις την άποκατάστασιν της υγείας αυτών, όταν 
έξετέλουν ίεράς πορείας προς τούς ’Αγίους Τόπους ή την Τέραν Μονήν του Σινά. 
"Ολοι αυτοί οί λόγοι ήδύναντο νά υπάρχουν εις τον ένα καί αυτόν προσκυνητήν.

Παράδοσίς τις αναφέρει θεραπείας διαφόρων ασθενειών έν τή Μονή τού Σινά. 
’Ιωάννης ό Μόσχος διηγείται, ότι μοναχός τις τής Μονής τής Ραϊθοΰ, πάσχων έκ 
δαιμονίου, έθεραπεύθη έν τή Μονή του Σινα1. Άλλη πάλιν παράδοσίς αναφέρει, 
ότι τό ένδιαφέρον τοϋ Πάπα Γρηγορίου του Μεγάλου προς την Μονήν ώφείλετο 
εις τό γεγονός, ότι ή Ρωμαία Πατρικία Ρουστρισιάνα έπεσκέφθη τήν Μονήν μετά 
τής θυγατρός αυτής, πασχούσης έξ άσθενείας τινός, τό έτος 592, καί ότι ή θυγάτηρ 
αυτής έθεραπεύθη έν τή Μονή. Τήν θεραπείαν τής θυγατρός τής Ρουστρισιάνας 
έπέτυχεν ό μοναχός Όρόντης2. Έξ αφορμής τοϋ γεγονότος αύτοϋ καί έπειδή ή 
γυνή αυτή ήτο γνωστή εις τον Πάπαν Γρηγόριον, έγραψεν ό Πάπας πρός τούς μο
ναχούς τής Μονής έπαινετικήν έπιστολήν, ύποσχεθείς άμα βοήθειαν πρός τήν Μο
νήν καί τόν έξοπλισμόν τοϋ ξενώνας τής Μονής διά κλινοσκεπασμάτων3 4.

* *
Πριν κλείσωμεν τήν παρούσαν μελέτην έπιθυμοϋμεν νά προβώμεν ε’ίς τινας κρί

σεις έπί τής ίερωτάτης άποστολής τής Τέρας Μονής τοϋ Σινα εις τόν κόσμον καί έπί 
τών ειδικών έκείνων σταθμών τής ιστορίας αυτής, οίτινες άξίζουν ιδιαιτέρας προσο-
χη;-

Ή ιστορική Μονή τοϋ Σινα υπήρξε προνομιούχος λόγω τοϋ ιστορικού χώρου 
διά τάς τρεις μεγάλας μονοθεϊστικάς καί έξ άποκαλύψεως άμα θρησκείας, τόν Χρι
στιανισμόν, τόν Ιουδαϊσμόν καί τόν Μουσουλμανισμόν. Καί τών τριών αυτών θρη
σκειών οί οπαδοί εΐχον θρησκευτικούς λόγους νά ευλαβούνται τόν χώρον αυτόν1. 
’Ιδία διά τόν ’Ισλαμισμόν, ως κυριαρχούσαν πολιτικήν δύναμιν τής περιοχής έκείνης, 
διαρκέσασαν έπί μίαν μακρωτάτην περίοδον, ό λόγος τοϋ σεβασμού πρός τήν Μονήν 
ώφείλετο άφ’ ενός μέν εις τάς καλάς αναμνήσεις τοϋ ίδρυτοΰ τού Μουσουλμανισμού 
Μωάμεθ, άφ’ ετέρου δε εις τήν υπαρξιν τοϋ μουσουλμανικού τεμένους έντός τοϋ 
ίεροΰ χώρου τής Μονής, ως έτονίσθη ανωτέρω. "Ετερος λόγος είναι τό γεγονός 
ότι οί μουσουλμάνοι προσκυνηταί τής περιοχής Hijaz καί τοϋ Jebal Musa τοϋ Σινά, 
τόπον ένθα ό Μωυσής, κατά τήν παράδοσιν, έλαβε τάς δέκα έντολάς, εόρίσκον έν 
τή Μονή περιποίησιν, τόσον κατά τήν μετάβασιν όσον καί κατά τήν έπιστροφήν 
αύτών5. Πλησίον τής Μονής ύπήρχον ειδικά κτίσματα, χρησιμοποιούμενα διά τήν 
άνάπαυσιν καί τήν διανυκτέρευσιν τών προσκυνητών6.

Περί τής καλής φιλοξενίας τών μοναχών τής Μονής πρός τούς μουσουλμάνους 
προσκυνητάς κάμνουν λόγον καί τινα έγγραφα τών Χαλιφών τής Αίγύπτου7. Ή

1. Ίωάνν. Μόσχος, PG 87, σελ. 3. Πρβλ. L. Eckenstein, μν. έργ., σελ. 110-111.
2. Η. Skrobucha, Sinai, σελ. 35 έξ.
3. Gregorius: Epist. V, 49, σελ. 719.
4. A. S. Aliya, μν. ϊργ., σελ. x.
5. Η. Skrobucha, μν., έργ., σελ. 76-77, 109.
6. J. L. Burckhardt, Travels κτλ., σελ. 455.
7. Degree, Άριθ. 35 (1347), 37 (1348), 60 (1472) καί 83 (1505).



τιμή αυτή των Σιναϊτών μοναχών εΐχεν ώς συνέπειαν τήν έκ μέρους των μουσουλ
μάνων εύνοιαν καί προστασίαν των μοναχών καί τών συμφερόντων της Μονής. Και 
δταν ακόμη οΐ χριστιανοί τής Αίγυπτου έδοκίμαζον πιεσεις απο τον κυρίαρχον λαόν, 
σπανιώτατα αί ενοχλήσεις αύται έπεξετείνοντο καί επί τής Μονής του Σινα, έκτος 
άπό τάς περιπτώσεις έκείνας, καθ’ ας άναφέρονται ενοχλήσεις τής Μονής ύπό ανεύ
θυνων προσώπων, άνηκόντων εις διαφόρους φυλάς τής περιοχής τοϋ Σινα.

Μέχρι τής πτώσεως τής Αίγυπτου εις τάς χεΐρας τών Τούρκων Σουλτάνων 
ή Μονή άπήλαυεν εγγυήσεων ασφαλείας καί οικονομικών ενισχύσεων, επισημως κα- 
θ ιερουμένων.

Αί Σταυροφορία! υπήρξαν μία ατυχής ενέργεια τής Δυτικής Εκκλησίας εις 
βάρος τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, τής ’Ανατολικής Εκκλησίας, άλλα καί εις 
βάρος τών μουσουλμάνων 'Αράβων. Δι' όλους ύπήρζαν μία έπιτάχυνσις πρύς τήν 
παρακμήν, τήν περιπέτειαν ή τήν διάλυσιν. Ό A. Guillaume θεωρεί τήν κατάλη- 
ψιν τής Ιερουσαλήμ ύπό τών Σταυροφόρων ώς γεγονός άνευ ωφέλειας τίνος1. Πα- 
ρά τάς δοκιμασίας τών μουσουλμάνων υπό τών Σταυροφόρων, οί Σουλτάνοι τής 
Αίγύπτου έξήρεσαν τους χριστιανούς τής Ανατολής καί τούς μοναχούς τοϋ Σινα 
τών ευθυνών διά τά έργα τών πεπολιτισμένων Σταυροφόρων τής Δυσεως. Και ου 
μόνον τοϋτο, άλλα καί μουσουλμανικά στρατεύματα έστρατοπέδευσαν παρα τή Μο
νή τοϋ Σινα, διά νά προληφθή οίαδήτις άνάμιξις τών μοναχών εις τά έργα των Σταυ- 
ροφόρων ένεργείαις τοϋ Πάπα». 06τω ή Μονή τοϋ Σινα καί κατά τήν περίοδον τών 
Σταυροφοριών συνέχισε τήν ανοδικήν πορείαν αύτής, μέχρις δτου αντιμετώπισε 
τήν κοινήν τύχην τών Ανατολικών χριστιανών, ύπό τήν κυριαρχίαν τών Τούρκων

Σουλτάνων. , , ,
'Η ιερά Μονή τοϋ Σινα παρέμεινεν εις όλους τούς χρόνους ο ιερός βιβλικός χώρος, 

τύ σύμβολον τής ταπεινής εύσεβείας,τύ άντικείμενον τής εύλαβείας τών προσκυ- 
νητών, επισκεπτών καί ερευνητών αύτής, αενάως ακτινοβολούσα τό φως τής α- 
ληθείας καί συγκεντροϋσα τύ θρησκευτικόν ένδιαφέρον τών έραστών τής αληθούς 

ασκητικής πολιτείας.

σταντινουπόλεως ένωτικάς κινήσεις Ανατολικής καί Δυτικής Εκκλησίας.
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Έκτος των εις τάς παραπομπάς της έργασίας χύτης άναφερομένων πηγών καί 
βοηθημάτων έθεωρήσαμεν απαραίτητον την παραθεσιν πληρεστερας βιβλιογραφίας 
8ι’ εκείνους οίτινες θά ήθελον να άσχοληθώσι μέ την Ιστορίαν της Ίερας Μονής 
τού Σινα άπό της έμφανίσεως του χριστιανικού έρημιτισμοΰ μέχρι των ημερών 
ημών.

’Αξιόλογος βιβλιογραφία υπάρχει εις τά έξης έργα :
Prévost M.L., Le Sinai, Hier... Aujourd’ hui, Étude Topographique, Bibli
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σελ. 64, 120-125.

Rabino, M.H.L., Le Monastère de Sainte-Catherine, du Mont Sinai, Le Caire,
1938. Βιβλιογραφία έν σελ. 64, 120-125.

Skrobucha, H., Sinai, άγγλ. μετ. ύπό Ο. Hunt (Oxford Univ. Press), London, 1966.
Βιβλιογραφία έν σελ. 96-100.
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Travels through Arabia and other countries in the East, per
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or Reisebeschreibung nach Arabian und anderen umliegenden 
Ländern (Compenhagen 1774-1778), and Hamburg, 1837 vols 3. 
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Personal Narrative of a year’s Journey through Central and 
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ANTI Μ Η ΝΣIA
EK TOT ΣΚΕΤΟΦΤΛΑΚΙΟΤ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ TOT ΣΙΝΑ

'Η Μονή τής 'Αγίας Αικατερίνης του ’Όρους Σινα φυλάσσει πλουσίαν συλλο
γήν καλώς διατηρούμενων άντιμηνσίων, έξ ών δείγματά τινα χαρακτηριστικά δη- 
μοσιεύομεν ενταύθα. Τά έργα ταϋτα, τά όποια εκτείνονται άπό του 16ου έως καί 
του 19ου αί., προέρχονται, άλλα μεν εκ των μεγάλων κέντρων της Ορθοδοξίας, 
ως είναι τά Πατριαρχεία Κωνσταντινουπόλεως, ’Αλεξάνδρειάς, ’Αντιόχειας, άλλα 
δέ εκ μητροπόλεων ευκλεών ώς αι Ηράκλειας, Σερρών, Κόρινθου. Αι επιγραφαι 
τών νεωτέρων σιναϊτικών άντιμηνσίων αναφέρουν δύο ζώσας εστίας του ελληνισμού, 
το "Αγιον ’Όρος καί τήν Ένετίαν, ώς τόπους χαλκοχαράξεως τών άντιμηνσίων.

Τά δημοσιευόμενα άμφια είχον την ευκαιρίαν να μελετήσω οτε κατα τους μήνας 
’Οκτώβριον - Δεκέμβριον 1962 έπεσκέφθην τήν μονήν1. Ή επείγουσα ανάγκη περι
συλλογής καί καταγραφής τοΰ υπάρχοντας ύλικοϋ τών λειτουργικών κυρίως άμ
φιων τής ’Ανατολικής ’Εκκλησίας δεν χρήζει πλέον άποδείξεως2. Ούχί μόνον ή 
συστηματική περί αυτών μελέτη ελλείπει3 αλλα και η απλή τούτων καταταξις

1. ‘Ανακαλώ μετ’ ευγνωμοσύνης εις τήν μνήμην μου τήν σεπτήν μορφήν τοϋ αειμνήστου 
’Αρχιεπισκόπου Σιναίον Πορφνρίου — δστις με προσεκάλεσε προς μελέτην καί δημοσίευσιν τών 
έχει Υποκειμένων έργων μικροτεχνίας —άόκνου φύλακοςτών θησαυρών τής μονής καί ένθέρμου 
προστάτου τής επιστήμης. Θερμάς ευχαριστίας εκφράζω έξ άλλου, καί άπό τής θέσεως ταυτης, 
πρός τύν τότε Άρχιγραμματέα καί νϋν ‘Αρχιεπίσκοπον Ειναίοο, Εεβασ/κώτατον %. Γρη/όριον 
διά τήν πρόθυμον καί θετικήν συμπαράστασίν του καθ’ @λην τήν διάρκειαν τής έν Σινα διαμονής 
μου. ‘Επίσης ευχαριστίας όφείλω καί είς τούς θησαυροφόλαχας σεβαστούς ίερομονάχους Æôyôwo* 
καί Jiovdoiov καί πάσαν τήν Ίεράν Κοινότητα, ήτις παντοιοτρόπως διηυκόλυνε τύ (ργον μου.

2. Πρβλ. Γ. Σωτηρίου, Τά λειτουργικά άμφια τής 'Ορθοδόξου 'Ελληνικής ’Εκκλησίας, Θεο
λογία, τόμ. Κ' (1949), σελ. 603, ύποσ. 1. , , ~

3 Μνεία τών άμφίων αύτών γίνεται κυρίως είς τά έγχειρίδια Λειτουργικής (βλ. παρ ημιν: 
Παν. ΓρερπέΑα, Αί τρεις Λειτουργίαι, Άθήναι 1937) ή γενικής Ιστορίας τών κατά τό™* Op- 
θοδόξων Εκκλησιών. Διά τά άμφια τής Ρωσικής Εκκλησίας γράφουν οι Ε. GoMmity, A.

Ε. Εστπ,ο, K TW#, Ε. Εεώ;« κλπ. ΕΙδικώς περί άντιμηνσίων ήσχολήθησαν ο Ρώσος 
Κ. Nikolskij, ΙΙερί άντιμηνσίων τής Ρωσικής ‘Ορθοδόξου ‘Εκκλησίας ρωσιστί, 1872, ο Βου - 
γάρος, /. GoAo, Τ6 άντιμήνσιον, μελέτη λειτουργική καί άρχαιολογική, Σόφια 1925, και οΡου- 
μάνος Ν. Μ. Tut à, Το άγιον άντιμήνσιον, μελέτη ιστορική, λειτουργική και συμβολική, Βου- 
κουρέστιον 1943. Διά τήν λειτουργικήν σημασίαν τοϋ άντιμηνσίου βλ. G. F«™?, Ειλνητον θ Αν- 
τιμήνσιον presse* I Bizantini, έν Bolletino della Badia Greca di Grottaferrata, τομ. X 
(1956) σελ. 105-111. Δεδομένου δμως δτι τά σφζόμενα άντιμήνσια δέν είναι παλιειοτερα του 
16ου ! τάέρωτήματα τά συναφή πρύς τά βυζαντινά άντιμήνσια παραμηουν είσετιαναπαντητα.
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χρονική ή γεωγραφική, ήτις μεγίστην θά προσέφερεν υπηρεσίαν εις την εκκλησια
στικήν ιστορίαν και τέχνην. Υπερέχουν τα άντιμήνσια έναντι άλλων φιλολογικών 
καί αρχαιολογικών πηγών, καθότι φέρουν άναγεγραμμένην επ αυτών την προελευ- 
σίν των, τούς καθιεροϋντας δηλαδή ταΰτα ίεράρχας ως και το έτος τής καθιερω- 
σεώς των. ’Αποτελούν ουτω βοήθημα πολύτιμον δια την συ στάσιν και τον έλεγχον 
τών επισκοπικών καταλόγων. Έξ άλλου τα είκονογραφικα θέματα, δια τών οποί
ων διακοσμούνται, ενέχουν διά τήν ιστορίαν τής τέχνης όλως ιδιαιτέραν σημασίαν 
άφοΰ το άντιμήνσιον άναπληροΐ αυτήν ταύτην την απούσαν ή μη καθιερωθεΐσαν 
αγίαν Τράπεζαν.

Τό υλικόν διά τού όποιου κατεσκευάζοντο ήτο αρχικώς λεπται ξυλιναι πλά
κες ή υφάσματα : «θυσιαστήριον καθηγιασμένον εν σινδονι και σανισι» αναφέρει 
ό Θεόδωρος Στουδίτης4. Άμφότεραι αί ύλαι άναφέρονται καί κατά τον 14ον αί. 
υπό τού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Νείλου τού Κεραμεως : «επει εχουσιν 
ανάγκην ουτοι άγιάζεσθαι (ένθα ούκ έστι θειος ναός) ευρομεν εκδεδομενον παρα 
τών άγιων πατέρων τών θείων καί ιερών Συνόδων, ότι δεδοται αυτοΐς η δια σα
νίδας ή διά πανιού ιερά Τράπεζα καθιερωμένη»5. Δείγμα ξυλίνου άντιμηνσίου 
φυλάσσεται, ώς γνωστόν, εις τήν εν Κύπρφ μονήν τού Κόκκου6. Αλλα συν τω 
χρόνω τό δεύτερον υλικόν έπεκράτησεν ώς προχειρότερον καί πλέον ευμετακομιστον.

’Αλλά χρήσις άντιμηνσίων καί έκτος τής Λειτουργίας είναι γνωστή παρά Βυ
ζαντινούς τόσον κατά τήν στέψιν τών Βυζαντινών αυτοκρατόρων, όσον και κατα 
τήν χειροτονίαν μεγάλων όφφικιούχων, ώς τού καίσαρος ή τού νοβελισσίμου. Εκ 
τού Κων. Πορφυρογεννήτου μανθάνομεν ότι ((επί στεψίμψ βασιλέως ή Ανγονστας» 
ή βασιλική χλαμύς καί τα στέμματα έκειντο επί άντιμηνσίου7. Τό αυτό συνέβαι- 
νε καί κατά τήν χειροτονίαν καίοαρος ή νοβελιοσίμον, εις ήν περίπτωσιν όμως ού 
μόνον ή χλαμύς άλλα καί αί φίβλαι καί αί περικεφαλαία! (τα καισαρίκια)8 ετί
θεντο επί άντιμηνσίων.

4. Migne, P.G., τόμ. 99, στ. 1056.
5. Μ. Γεδεών, Κανονικα'ι Διατάξεις, τόμ. Β', Κων/πολις 1888, σελ. 57.
6. Χρυσοστόμου ηγουμένου Κόκκον, Ή ιερά βασιλική καί σταυροπηγιακή μονή του Κόκκου, 

Κύπρος 1969, πίν. σελ. 44.
7. Constantin VII Porphyrogénète, Le Livre des Cérémonies, Εκδ. A. Vogt., τόμ. II, ΙΙαρί-

σιοι 1939, σελ. 3: «τών δεσποτών δέ άνιόντων μετά τοϋ πατριάρχου εις τόν άμβωνα (έκεϊσε γάρ 
ϊσταται άντιμίσιον, εν φ άπόκειται ή τε χλαμύς και τά στέμματα ) εΐτα ποιεί ευχήν ό πα
τριάρχης επί τής χλαμύδας. . .» καί σελ. 11 : «καί εξέρχεται ή βουλομένη στεφθήναι........καί
εγείρονται οί δεσπόται καί απέρχονται Ενθα ϊσταται τό άντιμίσιον άμα τοϋ πατριάρχου καί τής 
Αύγούστης φορούσης μαφόριον, ποιεί ό πατριάρχης τάς συνήθεις εύχάς. Καί οτε πληρώση τήν
ευχήν, έκδύουσιν τήν Αύγούσταν τό μαφόριον καί ένδύουσιν αυτήν οΐ δεσπόται τήν χλαμύδα.......
λαμβάνει 6 πατριάρχης τό στέμμα καί έπιδίδωσι τφ βασιλεΐ, κακεΐνος τίθησιν αυτό εις τήν 
κεφαλήν τής Αύγούστης». Πρβλ. καί σελ. 16.

8. G. Porphyrogénète, Ενθ’ άνωτ., σελ. 27 : «καί τιθέασιν άντιμίσιν έν τφ Τριβουναλίφ, εν 
Φ κεϊνται αί χλαμύδες μετά τών φιβλών καί τών περικεφαλαίων, ήτοι τά λεγάμενα καισαρίκια
........καί δ μέν πατριάρχης ί'σταται Εμπροσθεν τοϋ άντιμισίου. . .», σελ. 34 : «εξέρχονται οί
δεσπόται άμα τών καισάρων καί τοϋ πατριάρχου..........καί ϊστανται εις τά γραδήλια τοϋ Τρι-
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Μεταξύ των όφφικίων τοϋ Βυζαντινού Παλατιού 6 ψευδο-Κωδινός αναφέρει καί 
((άρχοντα άντ(μήναίων», οστις άνήκεν εις την πέμπτην πεντάδα των εκκλησιαστι
κών όφφικίων9. Τούτου έργον ήτο «να δίδη τα άντιμήνσια δι’ ών καθιεροϋνται οι 
θείοι ναοί» καί «να είσάγη τούς εισερχόμενους εις την αγίαν μετάληψιν». Κατά 
το Εύχολόγιον, έτερος αρχών, ό αρχών των Έκκληοίών, διωρίζετο «ίνα γραφή τα 
άντιμήνσια καί τά σταυροπήγια»10.

Αί επί των άντιμηνσίων έπιγραφαί, ως καί επί των λοιπών άμφιων, ανήκουν 
εις δύο κατηγορίας : 1. Την τυπικήν (αναθηματικήν, ήτις συνοδεύει ανελλιπώς το 
άμφιον καί περιέχει τό έτος τής άφιερώσεως καί το δνομα τού καθαγιαζοντος ιεράρ
χου : ((Θναοαστήριον θειον καί Ιερόν τον τελεϊαθαι δ( αυτόν τας θείας ιερουργίας 
κλπ.». Μεταγενεστέρους προστίθενται καί τά ονόματα τοϋ δαπανησαντος δια την 
χαλκογραφίαν καί τοϋ φιλοτεχνήσαντος αυτήν. Ή επιγραφή αυτή, κατ αρχας εις 
την επιφάνειαν τοϋ άμφιου περιβάλλουσα τάς άρχαϊκωτερας παραστάσεις τοϋ 
Σταυρού - Θυσιαστηρίου, τής "Ακρας Ταπεινώσεως και τοϋ Αμνού, απωθεΐται, 
σύν τώ χρόνω, είς την παρυφήν τοϋ άντιμηνσίου — εις την στενήν ταινίαν εις ην 
καταλήγουν αί τέσσαρες πλευραί τοϋ υφάσματος — ενώ η εικονογραφία μεταβάλ
λεται είς την σκηνήν τοϋ Επιταφίου Θρήνου ή τής Θείας Μεταληψεως και αι λει- 
τουργικαί έπιγραφαί, γεγραμμέναι διά καλλιγραφικών στοιχείων, μετέχουν πλέον 
είς τήν διακόσμησιν τοϋ υφάσματος. 2. Τάς λειτουργικας επιγραφας, αι οποΐαι, 
είς μέν τά παλαιότερα άντιμήνσια άποτελοΰν τα γνωστά και εκ τοϋ μοναχικού σχή
ματος μονογράμματα (είκ. 1, 2), είς δέ τα νεωτερα, τα τροπάριά τοϋ ορθρου τοϋ 
Μ. Σαββάτου καί τών 'Ωρών τής Άναστάσεως (είκ. 6).

Ειδικόν ενδιαφέρον παρουσιάζει ή διακόσμησις του άντιμηνσίου λόγω τοϋ θεο- 
λογικοΰ αυτής περιεχομένου. Τά παλαιότερα γνωστά αντιμηνσια (εικ. 1) κο
σμούνται, είς τό κέντρον των, διά τοϋ σταυρού μετά τών οργάνων τοϋ Πάθους και 
τών συνήθων συμπιλημάτων, άπαρτιζομένου έκαστου ως επι το πολύ εκ τεσσά
ρων λέξεων με τό αυτό άρχικόν γράμμα (Ε.Ε.Ε.Ε. = Ελένη εΰρε εύρημα ελεους 
ή Χ.Χ.Χ.Χ.= Χριστός χάριν χριστιανοΐς χαρίζεται)11. Ό είχονιζύμενος ένταϋθα 
σταυρός είναι 6 «σταυρός τοϋ Πάθους. Κατά τόν Γερμανόν Κωνσταντινουπόλεως : 
« Θυσιαατήρων έστιν ό σταυρός. Έν αύτώ γαρ ετυθη ο αμνός, ο αιρων την αμαρτίαν 
τοϋ κόσμου καί τω θεοϋποστάτω σαρκί και τω θεορρυτω αίματι ολοτελώς καθη^ 
γίασται. Μεϊζον γάρ ένταϋθα -τό δώρον τοϋ θυσιαστηρίου χαί υπό τοϋ δώρου -τό

βουναλίου..........καί τίθεται άντιμίσιν, ένθα κεϊται ή τε χλαμύς καί ή φίβλα........... και ίσταται ο

πατριάρχης έμπροσθεν του αντιμισιου......... ».
9. Pseudo - Kodinos, Traité des Offices, ίκδ. J. Verpeaux, Παρίσιοι 1966, σελ. 319, στ. 

29-30. Πρβλ. Ράλλη - Ποτλή, Σύνταγμα θείων καί ιερών κανόνων, τόμ. V, 532, 536.
10. J. Goar, Εύχολόγιον sive Rituale Graecorum, Παρίσιοι 1947, σελ. 230.
11. Διά τήν συσχέτισιν τών μονογραμμάτων αύτών μετά τοϋ μαγικού τετραγώνου βλ. J. Cw- 

Etudes d'histoire chrétienne : Le christianisme secret du carré magique, Παρίσιοι
1953 xal G. JmÿWôm, La formule magique Sator Arepo ou Rotas Opéra, έν Rev. des 
Sciences Religieuses, 1935, σελ. 188 κ. εξ., 1937, σελ. 325 κ. εξ.
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θυσιαστήριον καθαγιάζεται»12. Άλλα συγχρόνως ό σταυρός ούτος δηλοϊ και την 
προς πάσαν την κτίσιν προσφοράν του σταυρωθέντος, ως λεγει ο Χρυσόστομος : 
«Ό γάρ σταυρός εις τα τέσσαρα περατούμενος άκρα σημαίνει ότι ο σταυρωθείς 
Θεός έστι διά πάντων χωρών καί πάντα περιλαμβάνων τα περατα»13. Γοΰτο ακρι
βώς υπογραμμίζει καί ή παρουσία τών τεσσάρων Ευαγγελιστών ή τών συμβο
λών καί μονογραμμάτων των — εις τάς τέσσαρας γωνίας του υφάσματος. Ως λέ
γει ό Συμεών Θεσσαλονίκης : «τέσσαρα δέ μέρη ταΐς τέσσαρσιν έχει γωνιαις, ότι 
έκ τών περάτων συνυφάνθη τής Εκκλησίας τό πλήρωμα. Καί τα ονοματα δε τών 
τεσσάρων, έν τοΐς τέσσαρσιν, Ευαγγελιστών»14 15. Ουτω η όλη κοινοτης τών πιστών 
συμμετέχει εις την λατρείαν συγκεντρωμένη παρά τό ιερόν θυσιαστήριον ως συμ
βαίνει καί εις την γνωστήν εικόνα τής Άποκαλύψεως (δ' 2-11, ε' 6-14, ζ' 9-17) 
διά τής λατρείας τών Άσωμάτων προς την αγίαν Τριάδα.

Άλλα καθ’ δλην την διάρκειαν τοϋ Μυστηρίου ή άνάμνησις τής επι του Γολ
γοθά θυσίας συνοδεύεται δι’ ύμνων επινικίων. Όργανον τής καταδίκης, ό σταυ
ρός άποτελεϊ συγχρόνως νικητήριον σύμβολον : «Παρθένος καί ξύλον καί θάνατος 
τα τής ήττης σύμβολα, ταΰτα καί νίκης έγένετο σύμβολα» γράφει ό Χρυσόστο
μος16.

Ό σταυρός ούτος τής δόξης «ως σήμα πάσι βροτοΐς»16 θά προηγηθή τοϋ 
Χρίστου κατά την Δευτέραν Παρουσίαν. Ή έσχατολογική έννοια τοϋ σταυρού απο
δίδεται εις τον Ματθαίον (κδ' 30) : «καί τότε φανήσεται τό σημεϊον τοϋ Υίοΰ τοϋ 
ανθρώπου έν τω ούρανώ, καί τότε κόψονται πάσαι αί φυλαί τής γής, καί δψονται 
τον Υιόν τοϋ ανθρώπου ερχόμενον επί νεφελών. . . καί άποστελεϊ τούς αγγέλους 
. . .καί έπισυνάξουσι τούς εκλεκτούς αυτοΰ έκ τών τεσσάρων ανέμων». 'Ο σταυρός 
μετά τών οργάνων τοϋ Πάθους είναι συγχρόνως καί ο Θρόνος τής Ετοιμασίας, δστις 
αναμένει τον "Υπατον Κριτήν 17.

Τό θεολογικόν αυτής περιεχόμενον θά διατηρήση ή εικονογραφία τοϋ άντιμην- 
σίου καί εις τούς μετέπειτα χρόνους, όταν τον συμβολικόν σταυρόν άντικαταστήση 
ό Χριστός - Αμνός ή ή Άκρα Ταπείνωσις. Τό θέμα τής Άκρας Ταπεινώσεως,

12. ’Ομιλία εις την ΰψωσιν τοϋ Τίμιου Σταυρού, Aligne, P. G., τόμ. 140, στ. 637.
13. Montfaucon, Opera Omnia, τόμ. 11, 904.
14. Aligne, P.G., τόμ. 155, στ. 316-7.
15. Aligne, P.G., τόμ. 49, στ. 472.
16. Ή έκφρασις ανήκει εις τά Σιβνλλεια βιβλία : «Σήμα δέ τοι τότε πάσι βροτοΐς, σφηγίς 

επίσημος / Τό ξύλον εν πιστοΐς, τό κεράς τό ποθούμενον έσται, / ’Ανδρών εύσεβέων ζωή, πρόσ
κομμα δε κόσμου, / "Υδασι φωτίζον κλητούς έν δώδεκα πηγαΐς. / Ράβδος ποιμαίνουσα σιδηρείη 
γε κρατήσει. Βλ. έκδ. ελληνικού κειμένου έν GCS ύπό J. Gejfcken, Die Oracula Sibyllina, 
Λειψία 1902, Λόγος όγδοος, VIII, 240.

17. ΙΙερί τοϋ σταυρού ώς νικητήριου σήματος καί αντικειμένου τής έσχατολογικής άναμο- 
νής έγραψαν πολλοί, μεταξύ άλλων άναφέρομεν τούς : ΑΙ. Sulzberger, Le symbole de la croix, 
έν Byzantion 2(1925), σελ. 356-383. J. Carcopino, Le mystère d’ un symbole chrétien, 
Παρίσιοι, 1955. E. Stommel, Σημεΐον έκπετάσεως, έν Römische Quartalschrift, 48 (1953), 
σελ. 21-42. A. Grillmeier, Der Logos am Kreuz, Μονάχον 1956.



ασχέτως της προελεύσεώς του18, Εχει χαρακτήρα ευχαριστιακόν με την Εννοιαν του 
θυομένου υπέρ της των πιστών σωτηρίας, καί συγχρόνως έσχατολογικον με την 
αναπόσπαστου της Δευτέρας Παρουσίας Δεησιν και τον Τάφον - Θρονον «κύκλω 
του οποίου.........τα τέσσαρα ζώα δίδουν δοζαν και τιμήν τω καθημονω».

’Αργότερου, εν συναρτήσει μέ την έξέλιξιν τής λειτουργίας, ο συμβολικός χα
ράκτη ρ τής είκονογραφήσεως μεταβάλλεται εις ιστορικόν μέ το θέμα τοϋ Επιτάφιου 
Θρήνου κατά την άφήγησιν του Ευαγγελίου : τον Χρίστον επι λαρνακος, την Πανα- 
γίαν, τόν Ίωάννην, τάς Μυροφόρους καί άλλας γυναίκας θρηνοΰσας, τόν ’Ιωσήφ καί 
τόν Νικόδημον. Διαστέλλονται σαφώς, καίτοι άντιπροσωποϋντα τήν αφηγηματικήν 
παράστασιν, τα άντιμήνσια τα φιλοτεχνηθέντα εν Αγιο) Ορει, καθότι διατηροϋν- 
τα καί ένίοτε ύπογραμμίζοντα τήν υπερβατικήν σημασίαν της είκόνος. Τα άντιμ,ήν- 
σια τοϋ "Αθω προσθέτουν, γΰρωθεν της κεντρικής σκηνής τοϋ Θρήνου, εικονίδια 
μέ εκδηλον τον συμβολικόν χαρακτήρα. Ούτω εις τά δημοσιευόμενα ενταύθα (εικ. 
7, 8) προστίθενται τά τρία Μυστήρια, ώς τά άποκαλοϋν οί έξηγηταί : Ένσάρ- 
κίοσις, Βάπτισις, Σταύρωσις, &τινα άποτελοϋν τρεις σταθμούς^ είς τόν άγωνα τοϋ 
Ίησοϋ έναντίον των δυνάμεων.Τνα άναφερθώ μόνον εις έν έξ αυτών, τήν Βάπτισιν, 
αϋτη προεικονίζει τήν εις "4-δου Κάθοδον καί τήν έπί τοϋ Σατανά νίκην τοϋ Σωτή- 
ρος, συμφώνως πρός τόν Ψαλμόν (73, 13) : «σό έκραταίωσαςέν τή δυνάμει σου 
τήν θάλασσαν, συ συνέτριψας τάς κεφαλάς τών δρακόντων έπί του ΰδατος»1".

Μεταβαίνομεν νϋν εις τήν περιγραφήν τών σιναΐτικών άντιμηνσίων.

1. Άντιμήνσιον καθιερωθεν ύπό του αρχιεπισκόπου Σιναίου ’Αναστασίου 
τό έτος 1588-89 (εικ. 1).

’Έντυπον επί λινοϋ υφάσματος. Διατηρησις αριστη .
Φέρει σταυρόν βαίνοντα έπί κλιμακωτής βάσεως, πλαισιοόμενον κατά τάς τέσ- 

σαρας γωνίας όπό μεταλλίων έντός τών οποίων άναγράφονται τά όνόματα τών 
Ευαγγελιστών*1. Τόν σταυρόν κοσμούν τά όργανα τοϋ Πάθους : λόγχη και σπογ-

18. Περί τής προελεόσεως τοϋ είκονογραφικοϋ θέματος βλ. τάς θεωρίας των G. Mifkt, Re
cherches sur T iconographie de T Evangile, Παρίσιοι 1916, σελ. 487 κ. εξ., και A Groôm, 
La peinture religieuse en Bulgarie, Παρίσιοι 1928, σελ. 273. Την γνώμην των ανωτέρω ερευ
νητών καί άλλων άντικροόει 6 Π. fWw, Passion und Bestattung Christi. Μονάχον 1965,

™%9^ Βλί O. La descente aux enfers figure du baptême chrétien, έν Mélan

ges Lebreton, τέμ. Π, σελ. 273-298. #. La signification sacramentaire du

baptême johannique, έν Dieu vivant, τόμ. 13 (1949), σελ. 29-3/. _
20 Ώς γνωστόν τά καθιερωθέντα άντιμήνσια, κατ' άπαραβατον κανόνα, φέρουν προσραμμε
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γος στηρίζονται επί της οριζόντιας κεραίας, άπο των άκρων της οποίας κρέμανται 
ό έξ άκανθων στέφανος καί το φραγγέλιον. Έκ της κλιμακωτής βάσεως, ήτις πα- 
ριστα σχηματικώς τον βράχον του Γολγοθά καί περιέχει εντός του κοιλώματος της 
το κρανίον τοϋ Άδάμ, αναφύονται εκατέρωθεν δύο άνθοφόροι βλαστοί εσχηματο- 
ποιημένοι. ’Αρχής γενομένης άπο της κορυφής του σταυρού καί κατά μήκος καί 
εκατέρωθεν της καθέτου κεραίας ευρηνται τά συμπιλήματα, τα όποια άναγινώσκον- 
ται ώς έξης :

Ο Β(Α) C(I) Λ (ETC) T (HC) Δ(Ο) E(HC)

ic xc
Ν(ικά) CT(aupoç)
Φ(ώς) Χ(ριστοϋ) Φ(αίνει) Π(άσι) 
Χ(ριστός) Χ(άριν) Χ(ριστιανοΐς) 

[Χ(αρίζεται) 
Χ(ρι)ΰΤ(ός) ΔΕ(δωκε)
Τ(όπος) Κ(ρανίου)

Κάτωθεν τοϋ σταυρού, μεταξύ τώ 
θαίου, ή έξης επιγραφή :

Θ(ανάτου) Ιί(ράτος)
'Ελένη() Ε(ύρε) Έ(λέους) Έ(ρεισμα)22 
Ά(ρχή) Π(ίστεως) Μ(υστηρίου)

[CT (αυρός)
Ξ(ύλον) Ζ(ωής)
Π (αράδεισος) Γ(έγονε)

κύκλων των Ευαγγελιστών Λουκά καί Ματ-

IC I XC
xr ΚΑ TEAOC TOT HAPONTOC ΕΡΓΟΤ ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΟΝΑΧΟΤ

Την παραστασιν περιβάλλει στενή ζώνη με την συνήθη εις άντιμήνσια μεγάλο- 
γραμματον αναθηματικήν επιγραφήν, ήτις μεταγράφεται ώς έξης :

θυσιαστήριον θειον καί ίερόν άμιασθέν καί ίερουρ^η/θέν τή χάριτι τοϋ πανα- 
y/bt, καί ζωοποιού Πνεϋ/ιατο; παρά τοϋ/αρ%ιεπισκάπου^ναστασέου του άχ(ου καί 
θεοβάδιστου δρους Ζινα, δ%ειν έζουσ/αν ίερουρχείν & παντι τδπω τής δεοποτε/ας 
Αριστοΰ τοϋ θεοϋ ή/«ϋν. 'Æv &ει ίνδ. β'. Γώ θεώ.

Το έτος άπο κτίσεως κόσμου ,ζ^ζ' = 7097 άντιστοιχεϊ προς τό άπο Χρίστου 
γεννήσεως, 1588-9. Πράγματι ό καθιερώσας τό άντιμήνσιον Αναστάσιος άναφέ- 
ρεται ώς επίσκοπος Σιναίου μεταξύ των ετών 1583-159223.

Γό εΐχονογραφικόν θέμα τοϋ σταυροϋ μετά των συμβόλων τοϋ Πάθους καί

συλλογήν Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών ώς καί τό τοϋ Ραφαήλ Πελαγονίας, τοϋ έτους 
1698-9 . J. Golm, ενθ ανωτ., πίν. IV, JV. Μ. TWa, ένθ' άνωτ., σελ. 77 είκ 4

r ' %, &λλα^ έρμηνεϊαι : 'Ελένη εϋρεν εϋρημα έλέους,

' ' ,ίτΤ" ' ^ Recueü des inscriptions chrétiennes de l'Athos Πα-

23. g. Ι7ωισμι%αλοποόΑου, Ή Μονή τοϋ Όρου; Σινά, Άθήναι 1932, σελ. 422.



των συμπιλημάτων άπαντά, ώς εϊδομεν, εις τά άρχαϊκώτερα άντιμήνσια24. Ώς προς 
την τεχνοτροπίαν, το άμφιον φέρει έντονον την έπίδρασιν της αραβικής τέχνης. 
Ώς έκ τούτου πιθανόν φαίνεται ότι έφιλοτεχνήθη ύπό του μονάχου Γαβριήλ εν 
αυτή ταύτη τή μονή τοϋ Σινα.

2. Άντιμήνσιον καθιερωθεν τήν Ιην Φεβρ. 1665 (είκ. 5).

Έζωγραφημένον επί λινοϋ υφάσματος. Έχει ύποστή φθοράς τόσον τό ύφασμα 
όσον καί ή ζωγραφική, ιδίως εις τό κέντρον τοϋ άμφιου ένθα ή επιγραφή, ήτις άπο- 
βαίνει δυσανάγνωστος.

Φέρει παράστασιν Επιταφίου Θρήνου με τήν Θεοτόκον, τον Ίωάννην, τον 
Νικόδημον. Εις τό βάθος σταυρός καί εκατέρωθεν αύτοΰ, άνω, τά δύο κοσμικά 
σύμβολα καί τό συμπίλημα: IG.XC. ΝΙΚΑ. Κάτω καί όπισθεν της λάρνακας, 
δύο συμμετρικως ίστάμενοι άγγελοι. Εις τάς τέσσαρας γωνίας εντός μεταλλίων αί 
προτομαί των Ευαγγελιστών25.

Εις τήν επιφάνειαν τοϋ άμφιου, όπισθεν τής λάρνακας, υπάρχει άτάκτως γε- 
γραμμένη ή κεφαλαιογράμματος άνορθόγραφος επιγραφή :

Θυσιαστήριον θεϊον και ιερόν τοϋ τελεΐσθαι δι αύτοϋ/τάς θείας ιερουργίας 
Κυρίου εν παντί τόπω τής δεσποτείας αυτόν, καθιερωθεν) καί άγιασθέν υπό 
τής χάριτος τοϋ παναγίου Πνεύματος καί ιερονργηθεν ύπό τοϋ πανιερωτά- 
τον μητροπολίτου ...επ’ όνόματι τής Αγιας Τριαδος.

Έμπροσθεν τής λάρνακας ή χρονολογία εις μικρογράμματον έπισεσυρμένην γρα
φήν : ■

1665 : εν μψί Φλεβάρη πρώτη.

3. Άντιμήνσιον καθιερωθεν ύπό του πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς Παίσιου 
τήν 8ην Μα ίου 1667 (εικ. 3).

Έντυπον επί λινοϋ. Διατηρησις αριστη.
Είκονίζεται 6 ’Επιτάφιος Θρήνος έν μέσω των συμβόλων των Ευαγγελιστών. 

Ό Χριστός έξηπλωμένος έπί σινδόνος είς χαμηλήν λάρνακα στηρίζει τήν κεφαλήν 
εις τήν άγκάλην τής Θεοτόκου. Παρά τούς ποδας του ο Ιωσήφ κρατεί τα άκρα 
της σινδόνος. "Οπισθεν της λάρνακος, είς τό μέσον, 6 ’Ιωάννης κύπτων θρηνεί. 
Περιστοιχίζεται ύπό των τριών Μυροφόρων καί δυο άλλων γυναικών. Είς τό δε
ξιόν άκρον ό Νικόδημος στηρίζεται έπί τής κλίμακος. Εις το βάθος, άριστερά,

24. Τήν εικονογραφίαν δέον νά συσχετίσω μεν προς τήν εύλάβειαν του σταυρού, έντονον είς 
τήν παλαιστινιακήν λειτουργίαν ώς καί είς τήν άρχαϊκωτέραν κων/πολιτικήν.

25. Περί τής εικονογραφίας τοϋ ’Επιταφίου Θρήνου βλ. V. Cottas, Contribution à 1 e-
tude de quelques tissus liturgiques, Atti del V Congresso Intern, di Studi Bizantini, τόμ. 
π, Ρώμη 1936, σελ. 87 x. έξ., G. L’ épitaphios : Γ image, C.R. de 1’ Academie des
Inscriptions et Belles - Lettres, 1942, σελ. 408 x. έξ. Γ. Σωτηβώο, έν Θεολογία, τόμ. Κ' (1949), 
σελ. 607 x. έξ. Μ.Ζ. Θεοχάοη, έν Θεολογία, τόμ. ΚΖ' (1956), σελ. 127 χ. εξ. D.7. JWw, *νθ 

άνωτ., σελ. 290 %.εξ.



ό Γολγοθάς καί εις το μέσον ό σταυρός, εκατέρωθεν του οποίου ΐστανται δύο άγγε
λοι. Έμπροσθεν της λάρνακας, επί τοΰ εδάφους, τα σκεύη τής ταφής.

Ή παράστασις πλαισιοΰται υπό διπλής ταινίας. Ή εξωτερική φέρει έσχημα- 
τοποιημένον άνθικόν κόσμημα, όπερ διακόπτεται εις τό μέσον τής κάτω πλευράς 
υπό πλαισίου, εντός του οποίου υπάρχει ή χρονολογία :

ΕΝ ΕΤΕΙ ΑΠΟ XPICTOT Α.Χ.Ξ.Ζ./ΜΗΝΙ ΜΑΓΙΩ Η'.

Εις την εσωτερικήν ταινίαν αναγιγνώσκεται ή τυπική επιγραφή :
+ θυσιαστήριον θεϊον και ιερόν τον τελεΐσθαι δι αυτόν τάς θείας ιερουργίας 
άγιασθεν υπό της θείας χάριτος τοΰ παναγίου και ζωαρ/χικον Πνεύματος 
εχειν τ’ εξουσίαν τοΰ ιερουργεϊν εν παντ'ι τόπω τής δεσποτείας Χρίστον τοΰ 
ΘεοϋΙήμών. Καθιερωθεν δέ παρά τον μακαριωτάτον και παναγιωτάτου πα- 
τρός ημών και πατριάρχου τής μεγάλης/πόλεως ’Αλεξάνδρειάς και κριτοϋ 
τής οικουμένης Κυρίου Κυρίου Παϊσίου.

Ό Παίσιος ύπήρξεν ορθόδοξος πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς μεταξύ των ετών
1657 - 1678«*.

'Η εικονογραφία μιμείται γνωστούς κεντητούς επιταφίους τής εποχής ετι δέ 
καί ως προς τήν λεπτομέρειαν τοΰ άνθικοΰ κοσμήματος.

4. Άντιμήνσιον καθιερωθεν υπό Μακαρίου ’Αντιόχειας τήν 8ην Μαίου 1667.

Πανομοιότυπον τοΰ ανωτέρω ύπ’ άριθ. 3 ώς προς τήν εικονογραφίαν καί τήν 
επιγραφήν. Τής τελευταίας παραλλάσσει μόνον τό τελευταΐον τμήμα, επί τής αρι
στερός πλευράς τοΰ υφάσματος, ώς εξής :

...Θεονπόλεως ’Αντιόχειας και πάσης ’Ανατολής Κυρίου Κυρίου Μακαρίου.

'Ο καθιερώσας τό άντιμήνσιον Μακάριος ό Γ' Ζαΐμ κατείχε τον θρόνον ’Αντιό
χειας μεταξύ Δεκεμβίου 1647 καί ’Ιουνίου 167226 27.

5. Άντιμήνσιον καθιερωθεν υπό Μακαρίου ’Αντιόχειας τήν 20ήν Φεβρου
άριου 1668.

Έντυπον επί λινοΰ υφάσματος. Διατήρησις άρίστη.
Εΐκονίζεται ό ’Επιτάφιος Θρήνος πλαισιούμενος υπό των δύο ’Αρχαγγέλων 

σεβιζόντων. Εις τα τέσσαρα άκρα τοΰ υφάσματος τά σύμβολα των Ευαγγελιστών.
Γύρωθεν τής παραστάσεως ή μεγαλογράμματος επιγραφή γεγραμμένη εις δι

πλήν σειράν :
Άνω : Θυσιαστήριον θεϊον καί ιερόν τοΰ τελεΐσθαι δι αυτόν τάς θείας ιερουργίας 

αγιασθεν/νπο τής θείας χαριτος τοΰ παναγίου ζωαρχικοϋ Πνεύματος.

26. Χρυσ. Παπαδοπούλαν, Ιστορία τής Εκκλησίας ’Αλεξάνδρειάς, ’Αλεξάνδρεια 1935, 8νθα 
καί ή προγενέστερα βιβλιογραφία.

27. Χρυσ. Παπαδοπούλαν, Ιστορία τής ’Εκκλησίας τής ’Αντιόχειας, ’Αλεξάνδρεια 1951. 
Γερ. Κονιδάρη, έν Θρησκ. καί ’Ηθική ’Εγκυκλοπαίδεια.

ρμδ'



Δεξιά : ’Έχειν τ’ εξουσίαν τοϋ ίερουργεΐν εν παντϊ τόπω τής 
Κάτω : δεσποτείας Χρίστον τον Θεόν ημών. Καθιερωθέν δε παρά τον παναγιω- 

τάτου π(ατρό)ς/ήμών καί πατριάρχον τής Μεγάλης Θεονπόλεως ’Αντιό
χειας καί πάσης ’Ανατολής.

Άριστ : Κυρίου Maxaqiovjèv ετει άπό Χ(ριστ)ον α.χ.ξ.η' β μηνί Φεβρουάριο) κ 
'Ο καθιερώσας το άντιμήνσιον Μακάριος είναι ό αυτός μέ τον τοϋ άνωτ. ύπ’ άριθ. 4 
άντιμηνσίου.

6. Άντιμήνσιον καθιερωθέν τήν 22αν Φεβρ. 1689 (είκ. 4).

'Ιστορημένου επί λινοϋ υφάσματος. Δεν φέρει προσερραμένα ιερά λείψανα τοϋθ’ 
δπερ δηλοΐ, όμοΰ μετά της επιγραφής, δτι δεν έχει καθιερωθή.

Ενδιαφέρουσα εμφανίζεται ή εικονογραφία, ήτις συνδυάζει τον κοσμικόν σταυ
ρόν μέ τήν Άκραν Ταπείνωσιν καί τήν Δέησιν. Εις τάς τέσσαρας γωνίας, τα 
σύμβολα των Ευαγγελιστών28.

Περιθέουσα τήν παράστασιν πλατεία ζώνη φέρει τήν καλλιγράμματον επιγραφήν: 
IC XC Θυσιαστήριον θειον καί ιερόν άγιασθεν παρά τής χάριτος τοϋ παναγίου
NI ΚΑ καί ζωοποιού καί τελεταρχικοϋ Πνεύματος εις τό επιτελεϊν/ εν αντφ

τα θεία εν παντί τόπω τής δεσποτείας αυτόν ίερονργηθεν δε καί εύ- 
λογηθεν/διά πρεσβειών τής Θεοτόκου καί πάντων τών άγιων, άμήνβ 
’Έτει ,αχπθ' : — μηνί Φεβρουάριου, κβ'

7. Άντιμήνσιον καθιερωθέν υπό τοΰ μητροπολίτου 'Ηράκλειας Γερασίμου 
τόν Απρίλιον 1740 (είκ. 6).

’Έντυπον επί λινοϋ υφάσματος. Διατήρησις καλή.
Κεντρική παράστασις Επιταφίου Θρήνου μέ τήν Θεοτόκον, τούς Ίωάννην, 

’Ιωσήφ, Νικόδημον, τάς Μυροφόρους καί τούς ’Αρχαγγέλους σεβίζοντας. Ή εί- 
κύν πλαισιοΰται υπό ενεπίγραφων δελτών29 ανα μια εις εκαστην των τριών πλευ
ρών καί δύο εις τήν άνω πλευράν. Μεταξύ τούτων, εντός ήμικυκλίου, εΐκονίζεται 
ό Θεός - Πατήρ έκπέμπων τό άγιον Πνεύμα. Εις τάς τέσσαρας γωνίας, ως συνή
θως, τα αποκαλυπτικά σύμβολα τών Ευαγγελιστών. Το ολον άμφιον περιβάλλει 
στενή ζώνη μέ άνθικόν διάκοσμον.

Αί έπιγραφαί είναι είλημμέναι εκ τών τροπάριων τοΰ Μ. Σαββάτου και τών 
'Ωρών της Άναστάσεως.
Άνω : α) Άνω σέ θράνω καί κάτω & τάφω τά άκρκώηκκι καί 6ιο%θάΜα 

κατανοονντα, Σωτήρ μου, β) εδονειτο τή νεκρώσει σου υπέρ νουν ωρα- 
θης γάρ νεκρός ζωαρχικώτατος.

28. Διά τήν εικονογραφίαν τής ’Άκρας Ταπεινώσεως βλ. V. Cottas, W άνωτ. καί D. Pallas, 
ϊνθ’ άνωτ. Πρβλ. άντιμήνσιον 17ου αί. Βαρλαάμ Ούγγροβλαχίας : J. Goiev, Μ’ άνωτ., πίν. VI, 
καί JV. Μ. Tut à, ίνθ" άνωτ., σελ. 79, είκ. 6, σελ. 80, είκ. 7 (τοϋ έτους 1695).

29. Πρβλ. J. Goiev, ένθ’ άνωτ., σελ. 112, είκ. 17.

ρμε'



Έν τάφω σωματικούς, έν αδου δε μετά ψυχής ώς Θεός, εν παραδείσω 
ôè μετά ληστον και έν θρόνφ υπήρχες Χριστέ μετά πατρός και πνεύ
ματος, πάντα πληρών ό απερίγραπτος.

Ώς ζοτηφόρος, ως παραδείσου ωραιότερος όντος και παστάδας πόσης 
βασιλικής άναδέδεικται λαμπρότερος Χριστέ ό τάφος σου, ή πηγή τής 
ημών άναστάσεως.

Θυσιαστήριον θειον καί ιερόν καθιερωθέν καί άγιασθεν τή χάρι,τι τον 
παναγίου Πνεύματος, δι έμοϋ τον ταπεινόν μητροπολίτου 'Ηράκλειας 
Γερασίμου :
’Εν ετει σωτηρίω ,α.ψ.μ . Μηνί Άπριλίφ

'Ο Γεράσιμος ύπήρξε μητροπολίτης της έν Θράκη Ή ρακλείας μεταξύ των 
ετών 1727 - 1760. Λόγιος καί συγγραφεύς ύπήρξε προστάτης τής έν τή ιδιαιτέρα 
του πατρίδι Λέρω Σχολής ώς καί έφορος τής Πατριαρχικής ’Ακαδημίας (1759- 
1760). Φιλότεχνος, έκτισε τον έν Ή ρακλεία μεγαλοπρεπή ναόν του 'Αγίου Γεωρ
γίου ώς καί τον μητροπολιτικον οίκον. Έν τω Έθνικώ Μουσείω τής Σόφιας φυλάσ
σεται πολυτελές χρυσοκέντητου έπιγονάτιον αύτοϋ, του έτους 172730 31.

8. Άντιμήνσιον καθιερωθέν υπό τοϋ Ίωαννικίου Σερρών τόν ’Ιανουά
ριον 1749.

’Έντυπον έπί λινοΰ. Διατήρησις καλή.
Διακόσμησις ή αυτή μέ την του ανωτέρω όπ’ άρ. 7 άντιμηνσίου. Επιτάφιος 

Θρήνος έν μέσω των αποκαλυπτικών συμβόλων τών Ευαγγελιστών καί πλαίσιον 
έκ λειτουργικών επιγραφών ειλημμένων έκ τών τροπαρίων του Μ. Σαββάτου. 
Διαφέρει μόνον το τέλος τής αναθηματικής έπιγραφής :

...δι εμοϋ τον ταπεινόν μητροπολίτου Σερρών Ίωαννικίου/εν τή μητροπόλει, 
,αψμθ’, ’Ιανουάριος.

'Ο Ίωαννίκιος μαρτυρεΐται ώς μητροπολίτης Σερρών μεταξύ τών έτών 1745- 
1769=Γ

9. ’Αντιμήνσιον χαλκοχαραχθεν έν Ένετία δαπάνη Μακαρίου τοΰ Νοταρα 
την 8ην Αύγουστου 1769 (είκ. 9).

Έντυπον έπί λινοϋ υφάσματος. Διατήρησις άρίστη.
Εις τό κέντρου παράστασις τοϋ Επιταφίου Θρήνου προ τοΰ κοσμικού σταυρού- 
Κύκλω τοΰ Θρήνου καί μεταξύ τών εις τάς γωνίας τοΰ άμφιου Ευαγγελιστών, 

πέντε συνθέσεις έν μικρογραφία πληροΰν τόν χώρον. Άνω ή Άγια Τριάς καί τών

Άριστ. :

Δεξιά :

Κάτω :

30. Μ. Σ. Θεοχαρη, Εκ τών μεταβυζαντινών εργαστηρίων τής Κωνσταντινουπόλεως, έν 
Ε.Ε.Β.Σ., τόμ. ΛΕ' (1966), σελ. 227 %.εξ., ένθα καί ή βιβλιογραφία.

31. Π. Πεννα, Ιστορία τής πόλεως τών Σερρών από τής άλώσεως αυτών υπό τών Τούρκων 
μέχρι τής άπελευθερώσεώς των ύπό τών Ελλήνων, Άθήναι 19662.

ρμστ'



’Αγγέλων 6 Δήμος (εις δύο ομάδας), δεξιφ ή Άποκαθήλωσις, κάτω ή 'Αγία 
Πόλις 'Ιερουσαλήμ καί εκατέρωθεν αυτής τα σύνεργα καί σύμβολα τής Σταυρώ- 
σεως, αριστερά ή Άνάστασις. Στενόν πλαίσιον περιτρέχει την παράστασιν καί 
φέρει την επιγραφήν, άρχομένην έξ αριστερών :

Θυσιαστήριον θεΐον/και ιερόν τον τελεΐσθαι /τάς θείας ιερουργίας.
Εις τό κάτω μέρος του πλαισίου διά μικροτέρων γραμμάτων εις διπλήν σειράν:

ΧΑΛΚΟΧΑΡΑΧΘΕΝ ΕΝΕΤΙΗΣΙ 1769 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 8. ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ 
ΠΑΝ ΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΤΑΡΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΘΕΝ 
ΠΑΡ’ ΑΥΤΟΥ ΕΝ ΕΤΕΙ ...........

'Ο Μακάριος είναι ό έκ τοϋ επιφανούς γένους των Νοταράδων τής Πελοπόννησου 
άγιάσας, μητροπολίτης Κορίνθου μεταξύ των ετών 1765-1776. Ως ποιμενάρχης 
τού άποστολικοΰ θρόνου τής Κορίνθου ειργασθη δια την αναμορφωσιν τού κλήρου. 
’Αλλά μετά την άποτυχοΰσαν έπανάστασιν τού 1769, διαταγή τής 'Υψηλής Πύλης, 
έγκατέλειψε την Κόρινθον μεταβάς εις "1 δραν, Π ατμόν, Χίον, Σμύρνην και αλλα- 
χοϋ (δία δέ εις Άγιον "Ορος, ένθα συνεδέθη μετά τού Νικοδήμου τοϋ 'Αγιορείτου, 
οστις κατέστη άργότερον ο βιογράφος του. Ο Μακάριος υπήρξε συγγραφευς και 
εκδότης πολλών ψυχοφελών συγγραμμάτων μέ σκοπόν νά φωτίση τό υπόδουλον 
τότε Ελληνικόν Γένος32.

Πανομοιότυπον τοϋ ανωτέρω φαίνεται καί τό δημοσιευόμενον υπό τού Gosev 
άντιμήνσιον τού αυτού έτους88.

10. Άντιμήνσιον χαλκοχαραχθέν έν Ένετία καί άνακαινισθέν έν Άγίω 
"Ορει τόν Αύγουστον 1811.

Έντυπον επί λινού. Διατήρησις άρίστη.
’Ακριβός άντίγραφον τού προηγουμένου. Προέρχεται έκ χάλκινης μήτρας φιλο- 

τεχνηθείσης έν Βενετία έπί τη βάσει έκείνης τοϋ Μακαρίου καί «άνακαινισθείσης 
έν τω Άγίω "Ορει», ώς δηλοϊ ή έπιγραφή εις τήν κάτω πλευράν τοϋ άμφιου :

ΧΑΛΚΟΧΑΡΑΧΘΕΝ ΕΝΕΤΙΗΣΙ 1811 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΩ- 
ΤΟΝ ΜΕΝ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑ- 
ΚΑΡΙΟΥ, ΝΥΝ ΔΕ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΡΑΦΑΗΛ ΤΩΝ 
ΜΟΝΑΧΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΘΕΝ ΕΝ ΤΩ ΑΓΙΩ ΟΡΕΙ ΤΩ ΑΘΩ.

’Ακολουθεί ρωσιστί τό όνομα τοϋ μοναχού Θεοδοσίου*.

32 Κ Σάθα, Νεοελληνική Φιλολογία, Άθήναι 1868, σελ. 586-588. Γ. Ζαβίρα, Νεα Ελ- 
λάε Άθήναι 1872 σελ. 457 κ. έξ. K. Συναξαριστής Απριλίου, Άθήναι 1872, σελ.
457 X. έξ. ΰ. Κ. Σχοντφη, Μακάριος Νοταράς, μητροπολίτης Κορίνθου χαί τό Αναμορφωτικόν

του εργον, Άθήναι 1957.
33. J. Golev, Μνθ’ άνω-., σελ. 115, είκ. 20.
34. J. Gosev, ίνθ" άνωτ., σελ. 115, ύποσ. 1.
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11. Άντιμήνσιον χαλκοχαραχθέν υπό ’Ανθίμου Πελοποννησιου την 25ην 
Δεκεμβρίου 1837 (είκ. 7).

’Έντυπον επί λινού. Διατήρησές άρίστη.
Κεντρική παράστασις ’Επιταφίου Θρήνου περιστοιχιζομενη υπο δεκατεσσάρων 

εικονιδίων. Αί σκηναί τούτων σχετίζονται προς τήν Ένσάρκωσιν, τό Πάθος, και 
την θείαν Μυσταγωγίαν. ’Αρχής γενομένης άπό άνω αριστερά, αι σκηναι είναι αι

α') 'Ο Χερουβικός Ύμνος 
β' ) Ή Έπίδοσις του ’Άρτου 
γ') Ή Αγία Τριάς 
δ') Ή Άνάληψις τοϋ Χριστού 
ε') Ή Θεία Μυσταγωγία 

στ' ) ’ Η Άνάστασις 
ζ' ) Ή Σταύρωσις

η') Ή Άποκαθήλωσις 
θ') Ή Άποκύλισις τού λίθου 
ι') Ή Θυσία τού ’Αμνού 

ια') Ή Γέννησις τού Χριστού 
ιβ' ) Ή Βάπτισις 
ιγ' ) Ή Είσοδος τού Ευαγγελίου 
ιδ' ) Ό Χερουβικός Ύμνος

Αί έπιγραφαί, δηλωτικά! των παραστάσεων, ευρηνται εις τήν στενήν ζώνην, ήτις 
χωρίζει τάς σκηνάς μεταξύ των καί μετά τής κεντρικής παραστάσεως.

Λεπτή ζώνη πλαισιώνει τό άμφιαν καί φέρει τήν κεφαλαιογράμματον επιγρα
φήν, άρχομένην έκ τής άριστεράς πλευράς :

Θυσιαστήριον θειον και ιερόν τοϋ τελεϊσθαι επ’ αντώ/τήν θείαν μυσταγωγίαν 
εν παντι τόπω τής δεσποτείας τον Κυρίου ημών Ίησοϋ Χρίστου Ιάγιασθεν και 
καθιερωθεν υπό τής χάριτος τον παναγίου και ζωαρχικοϋ Πνεύματος.

Εις τήν κάτω πλευράν :

Η ΠΑΡΟΥΟΑ ΕΙΚΩΝ ΕΧΑΡΑΧΘΕ ΠΑΡΑ ΑΝΘΙΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ
ΣΟΥ ΕΙΣ ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΟΧΡΗΟΤΩΝ. 1837 ΔΙΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΕ'.

12. Άντιμήνσιον χαραχθεν εν Άγίω ’Όρει ύπό ’Ιγνατίου ίερομονάχου 
(1842) έγκαινιασθεν ύπό τοϋ Σιναίου Κυρίλλου κατά Νοέμβριον 1862 
(είκ. 8).

Ή εικονογραφία ή αυτή ως καί εις τό ανωτέρω ύπ’ άριθ. 11, πλήν των τεσσά
ρων Ευαγγελιστών, οϊτινες εμφανίζονται ενταύθα εις τάς γωνίας τού άμφιου35. 

Καί ή επιγραφή ή αυτή, πλήν τού τμήματος εις τήν κάτω πλευράν.

+0 ΠΑΡΩΝ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΕΧΑΡΑΧΘΗ ΔΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΑ
ΠΑΝΗΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΜΟΝΑΧΟΥ. ΧΕΙΡ ΔΕ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑ
ΧΟΥ. ΑΩΜΒ. ΕΙΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ Κ(Α)Ρ(ΥΑΙ)Σ.

35. Βλ. πανομοιότυπον καί παρά J. Golev, σελ. 118, είκ. 21. Ό Gosev δεν αναφέρει είμή 
τόν καθιερώσαντα τό άμφιον άλλ’ επί τής είκόνος αναγιγνώσκεται : ΔΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΑΓΚΡΑ
ΤΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ, ΧΕΙΡ ΔΑΝΙΗΛ, ΕΙΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ.



Καί ή έπομένη σειρά διά μελάνης εις έπισεσυρμένην γραφήν :
Εγκαινίασή έν ύπό τοϋ ταπεινού: ’Αρχιεπισκόπου Σιναίου Κυρίλλου. Έν ετει 

σωτηρίφ ,αωξβ'φ κατά μήνα Νοέμβριον a .
'Ο Κύριλλος κατόπιν μακράς διαδικασίας έχειροτονήθη αρχιεπίσκοπος Σιναιου 

έν τω έν Κων/πόλει μετόχια) τοϋ Σινα, την 25ην Νοεμβρίου 1859, εκδιωχθεις αρ- 
γότερον (1867) ύπό των έκλεξάντων αύτόν Σιναϊτών36.

13. Άντιμήνσιον χαραχθέν έν Άγίω ’Όρει ύπό ’Ιγνατίου ιερομοναχου( 1842), 
έγκαινιασθέν ύπό τοϋ ’Αλεξάνδρειάς Ιάκωβου κατ Απρίλιον 1862.

Πανομοιότυπον τοϋ προηγουμένου. Διαφέρει μονον η δια μελάνης και επισε- 
συρμένης γραφής μνεία τής καθιερώσεως :

+’.Εχ%αο'«ζσ06' Απ’ έροΰ τοϋ ταπεινοί; πατριάρχου ’/α%<ύ)3οι;,
εν ετει μωξβ' κατά μήνα Απρίλιον.
Ό ’Ιάκωβος κατείχε τον θρόνον ’Αλεξάνδρειάς μεταξύ των έτών 1861-186537.

14. Άντιμήνσιον πανομοιότυπον τοϋ προηγουμένου.

15. Άντιμήνσιον καθιερωθεν ύπό τοϋ Οικουμενικού Πατριάρχου Μελετίου 
κατ’ Αύγουστον 1845.

’Έντυπον έπί λινοϋ υφάσματος. Διατηρησις αριστη. ^
Ή εικονογραφία όμοια έκείνης τοϋ ύπ’ άριθ. 9 (εΐκ. 9) με μόνην διαφοράν 

βτι, κάτωθεν τοϋ Θρήνου, άντί της Αγίας Πόλεως παρίσταται 6 Μυστικός Δεϊ-

πνος38. ,
Γύρωθεν τοϋ άμφιου αναγιγνώσκεται ή μεγαλογραμματος επιγραφή :

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΕΛΕΩ ΘΕΟΤ/ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟ
ΛΕΩΣ ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ/ΟΙΚΟΤΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ / ΑΠΟ ΤΩΝ 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΩΝ : ΕΝ ΕΤΕΙ ΑΩΜΕ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΝ.

'Ο Μελέτιος Γ ό Πάγκαλος άνήλθεν εις τον πατριαρχικόν θρόνον την 18ην 
’Απριλίου 1845 ένθα καί παρέμεινεν ολίγους μόνον μήνας άποθανών την 28ην 
Νοεμβρίου τοϋ ίδιου έτους. Χαρακτηρίζεται δραστήριος καί έλεημων, μεταξύ δε 
των διοικητικών μέτρων αύτοϋ καταριθμείται διάταξις περί χειροτονιών τιτουλα-

ρίων έπισκόπων39.

36. Κ. Παπαμιχαλοπονλου, ένθ’ ανωτ., σελ. 425-6.
: % % 2, ^^ ^,». ^

24 έζ &ν τό πρώτον τοϋ (τους 1830, Αναφέρει τόν Οικουμενικόν Πατριάρχην Κωνσταντιον 
"39 Μ. Πατριαρχικοί Πίνακες, σελ. 696. TW αότοό, Κανονικαι Διατάζεις, τομ. A

σελ. 330 κ. έζ., τόμ. Β', σελ. 344 κ. έζ. Ρεβ^οΟ Συμβολή εις τους πατριαρχικούς

καταλόγους, έν ’Ορθοδοξία, τομ. ΙΒ (1938).
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16. Άντιμήνσιον καθιερωθέν ύπό τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχου Κυρίλ
λου τοΰ Ζ' κατ’ Αύγουστον 1856 (είκ. 10).
Πανομοιότυπον τοΰ άνωτέρω ύπ’ άριθ. 15. Εις το πλαισιον τοΰ άμφιου η μεγα- 

λογράμματος έπιγραφή :
ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ / ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟ
ΛΕΩΣ ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ / ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ. / ΑΠΟ 
ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΩΝ. ΕΝ ΕΤΕΙ ΑΩΝ9 ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΝ. 

Ή πατριαρχεία Κυρίλλου τοΰ Ζ' διήρκεσεν άπό τοΰ 1855 εως τοΰ 1860, 
οτε υπέβαλε τήν παραίτησίν του άποσυρθείς εις Χάλκην. Έπί της πατριαρχίας 
του ήρχισε ίσχΰον νέον σύστημα εκλογής στηριζόμενον εις τούς έν ισχυϊ εθνικούς 
κανονισμούς, αποτέλεσμα τοΰ οποίου ύπηρξεν ή κατάργησις πολλών προνομίων. 
Ό Κύριλλος ούτος εΐναι 6 χειροτονήσας μή κανονικώς τον προαναφερθέντα (άντι- 
μήνσιον ύπ’ άριθ. 12 ) ’Αρχιεπίσκοπον Σιναίου Κύριλλον ψυχρανθείς ούτω με το 
Πατριαρχεΐον Ιεροσολύμων40.

17 - 18. Άντιμήνσια χαλκοχαραχθέντα ύπό Ίωάννου Κωνσταντίνου Λε
σβίου (1869) καί καθιερωθέντα έν Άγίω’Όρει ύπό τοΰ μητροπολί
του Νείλου. 1884.

Έντυπα έπί λινοΰ. Διατήρησις άρίστη.
Πανομοιότυπα είκονογραφικώς τοΰ άνωτέρω ύπ’ άριθ. 16 (είκ. 10) άντι- 

μηνσίου φιλοτεχνηθέντος ομοίως έν Άγίω ’Όρει ύπό ’Ιγνατίου ίερομονάχου. Δια
φέρει ή εις την κάτω πλευράν διά μελάνης καί έπισεσυρμένης γραφής μνεία της 
καθιερώσεως :

+ Θυσιαστήριον θειον και ιερόν τοϋ τελεϊσθαι δι αυτόν τας θείας ιερουργίας. 
Καθιερωθέν παρά τον πανιερωτάτον Μητροπολίτου Κυρίου Νείλον, εν ετει σω
τηρία) 1884, μηνί Νοεμβρίου 11, ίνδικτώνος ιβ’. ’Εν τώ άγιωννμω δρει τοϋ 
"Αθω, εις το εν Καρυαΐς Κελλίον χιλιανδαρινον τον 'Αγίου Νικολάου Ρωασικόν.

19. ’Αντιμήνσιον χαλκοχαραχθεν ύπό ’Ιωάννου Καλδή. 1870.

Πανομοιότυπον τοΰ προηγουμένου. Παραλλάσσει μόνον ή έπιγραφή εις τήν ζώ
νην τής κάτω πλευράς :

ΔΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ. ΧΕΙΡ ΔΕ ΙΩΑΝΝΟΥ 
ΚΩΝ. AECBIOY 1870 MAI ΟΥ 26.

40. Γερμανόν Σαρδεων, ενΟ" άνωτ., σελ. 14 κ. έξ. Ενθα καί ή λοιπή βιβλιογραφία.



ANTIMENSIA DU TRÉSOR DU MONASTÈRE DU SINAÏ

L’auteur étudie dix-neuf antimensia parmi ceux conservés dans la sacristie 
du monastère du Sinaï. Ils sont datés entre le XVIe et le XIXe s. et pro
viennent des grands centres de l’Orthodoxie, tels les patriarcats de Constanti
nople, d’Alexandrie, d’Antioche, les métropoles d’Héraclée, de Serrés, de 
Corinthe. Les plus récents ont été gravés au Mont-Athos ou à Venise.

Une entrée en matière succincte étudie, d’après les sources, le matériel, 
Vusage, les inscriptions, Y iconographie de cet objet liturgique. A 1 origine, de 
minces planches de bois étaient employées parallèlement aux étoffes pour la 
préparation des antimensia, mais le tissu, facilement transportable, finit par 
l’emporter, surtout le lin, que les liturgistes assimilaient au linceul du Christ. 
A part l’usage liturgique connu (ante-mensa) des antimensia, on signale 
leur emploi dans les cérémonies du couronnement des empereurs byzantins 
et de la promotion de certains dignitaires, tels le césar et le nobilissime. Deux 
dignitaires ecclésiastiques étaient chargés de la préparation et consécration 
de ces tissus liturgiques: Γ αρχών άντιμηνσίων et Γ αρχών των Εκκλησιών.

Les inscriptions, comme dans les autres voiles et parements, sont de deux 
sortes: votives et liturgiques. Les inscriptions votives attestent la provenance 
de ces objets, donnent le nom du prélat qui les a consacrés ainsi que la 
date de leur consécration; de là leur valeur comme source auxiliaire de 
l’histoire ecclésiastique. Les inscriptions liturgiques, sur les antimensia tardifs, 
sont empruntées aux impaires des matines du Samedi Saint et du dimanche 
de Pâques, tandis que sur les pièces les plus anciennes elles se réduisent à 
des formules apparentées au carré magique (Carcopino, de Jerphanion) et 

ayant trait à la Croix.
La Croix constitue Y image par excellence des antimensia, car «la croix 

est l’autel» d’après les exégètes chrétiens (Germain de Constantinople, Sy- 
méon de Thessalonique). C’est le signe du rassemblement des hommes autour 
de Dieu (Méliton, Cyrille de Jérusalem). Elle proclame la «réconciliation 
des deux peuples en un seul homme nouveau» (Epître aux Ephésiens 
II, 14-16, Irénée), la réconciliation des deux mondes terrestre et céleste, 
le’lien entre l’homme et Dieu (Ignace). Mais en même temps c’est la croix 
eschatologique, qui précédera le Christ lors de la Parousie (Mathieu XXIV, 
30, Cyrille). La Croix aux instruments de la Passion figure le Trône de l’Hé-
timasie qui attend le Juge Suprême.

On retrouvera ce contenu théologique, dans l’iconographie des antimen
sia plus tard encore, quand la Croix symbolique sera remplacée par le Chnst- 
AgLeau ou la Suprême Humiliation. lues deux théines ont un caractère eu
charistique en même temps qu'eschatologique du fait qu’ils se présentent 
associés aux images de la Déisis ou (lu Tombeau-Trône (lu Juge autour du
quel les quatre Animaux «rendent gloire et action de grâces» (Apocalypse



IV, 8-9) et «rassemblent le plérôme de l’Eglise des extrémités de la terre» 
(Syméon de Thessalonique).

Avec le développement de la Liturgie l’imagerie symbolique de l’anti- 
mension cédera sa place à la scène historique du Thrène. Mais là encore, on 
aura un groupe, celui des antimensia ouvragés par les moines de l’Athos, où 
le caractère sotériologique de l’image sera souligné par la juxtaposition des 
trois scènes : Incarnation, Baptême, Crucifixion, que l’exégèse chrétienne, de 
très bonne heure, a liées à la théologie de la rédemption (Clément, Théodote).

Par son iconographie et ses inscriptions, l’antimension a donc sa place 
parmi les sources philologiques et archéologiques les plus importantes.



Άντιμήνσιον καθιερωθέν ύπό τοϋ άρχιεπισκόπου Σιναίου ’Αναστασίου (1588-89). Χειρ Γαβριήλ

2. Επιτραχήλια μετά λειτουργικών μονογραμμάτων. Εργαστήρια Κων/πόλεως. 17ος αίων





3. Άντιμήνσιον καθιεριωθέν ύπά του Πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς Παϊσίου κατά Μάιον 1667.
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6. Άντιμήνσιον χοθιεροθίν W mü μητροπολίτου Ήραχλείας Γερασίμου τ6ν 'Απρίλιον 1740



7. Άντιμήνσιον χαραχθέν ύπό ’Ανθίμου Πελοποννησίου τόν Δεκέμβριον 1837.

8. Άντιμήνσιον χαραχθέν ύπό ’Ιγνατίου ίερομονάχου έν Άγίω “Ορει, 
έγκαινιασθέν ύπό του Σιναίου Κυρίλλου τόν Νοέμβριον 1862.
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9. Άντιμήνσιον χαραχθέν έν Ένετία δαπάνα ις Μακαρίου Νοταρά τον Αύγουστον 1769.

10. Άντιμήνσιον καΟιερωθέν ύπό τοϋ Οικουμενικού Πατριάρχου 
Κυρίλλου τοϋ Ζ' κατ’ Αϋγουστον 1856.



ΜΕΡΟΣ B



ΓΕΡΆΣΙΜΟΎ I. ΚΟΝΙΔΑΡΗ 
Καθηγητον τον Πανεπιστημίου ’Αθηνών

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 
TOT ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ 

ΕΙΣ ΤΑΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ'.

ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟΝ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ 
ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΧΑΛΚΗΔΟΝΙΩΝ ΘΕΟΛΟΓΩΝ



A'.

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 
TOT ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ 

ΕΝ ΤΑΙΣ ΕΠΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΑΙΣ ΣΥΝΟΔΟΙΣ 1 
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ (451)2

ΕΝ ΖΗΤΗΜΑ, ΑΦΟΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΡΞΑΜΕΝΟΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟΝ.

ΜΙΑ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΑ

Κατά την πρώτην ανεπίσημον ήμέν σύσκεψιν εν Aarchus της Δανίας (11-15 
Αόγούστου 1964) εΐχον την ευκαιρίαν, ίνα παράσχω ύμϊν μίαν προσωρινήν έκθεσιν 
«Περί τής άλληλεπιδράσεως μεταξύ ιστορικών καί δογματικών παραγόντων έν τω 
χωρισμώ τών ’Ανατολικών Εκκλησιών άπο τής ’Αρχαίας Καθολικής Εκκλησίας».3 
Κατά την αυτήν σύσκεψιν εΐχον άναφερθή, έν παρόδω, εις το θέμα τής έσωτετερι- 
κής ακολουθίας του περιεχομένου τής πίστεως τών επτά Οικουμενικών Συνόδων, 
ύποσχεθείς συγχρόνως, ότι είς το μέλλον θα εξεθετον αναλυτικωτερον το θέμα 
τούτο. Χαίρω δε σήμερον δυνάμενος νά εκπληρώσω τήν ύπόσχεσίν μου εκείνην.

Κατά τήν ήμετέραν γνώμην, ή λεπτομερεστέρα άνάπτυξις τού περί ού ό λόγος

1) Τό πρωτότυπον γερμανικόν κείμενον φέρει τόν τίτλον :
Die innere Folgerichtigkeit des trinitarischen und christologischen Dogmas in 

den sieben Ökumenischen Konzilien, I Teil bis zum 4 ökum. Konzil einschliesslich (Eine 
Fragestellung zum Dialog zwischen den Kirchen des Nahen und Fernen Ostens). 
Αγγλική μετάφρασις έδημοσιεύθη είς τό Greek Orthodox Fheol. Review vol. XIII, 
Number 2, ένθα τα πρακτικά των λόγ<ρ συναξεως (Papers and discussions between Eas
tern Orthodox and Oriental orth. Theologians, the Bristol Consultation July 25-29 1967.

2) Ανακοίνωσις γενομένη τη 27 Ιουλίου 1967 έν Bristol τής Αγγλίας, είς τήν σύσκεψιν με
ταξύ Θεολόγων τών ’Ορθοδόξων Χαλκηδονείων καί μή Χαλκηδονείων ’Εκκλησιών τής Ανατολής 
ύπό τήν αιγίδα τού Οίκ. Συμβουλίου τών Εκκλησιών (24-29 1967). Η παρούσα μετα- 
φρασις έκ τού Γερμανικού έγένετο υπο τού υποψήφιου διδακτορος τής επιστημ. 
θεολογίας έκ τού περιοδικού «Θεολογία» 1967 κ. Κιφέλεβ Ζελλεκε.

3) Ή έν λόγφ έκθεσις έδημοσιεύθη πρωτοτύπως Γερμανιστί έν τω περιοδικφ «Θεολογία» 
(άνατύπωσις Αθήναι 1965), ή δε Αγγλική μετάφρασις ύπό τών Romanidis - Vergehse - Nis- 
siotis, έν: The Greek Orthodox Theological Review, vol. x. Nr 2, Brookline, Mass., 1964-5. 
Ή ’Ελληνική μετάφρασις, γενομένη ύπό τού ελβετοΰ Ιωαν. Γκρολυμουντ, εδημοσιευθη εν 
τω περιοδικφ «Θεολογία», τόμος ΛΖ, Αθήναι 1966 σελ. 345-354. (Ανατύπωσις Αθήναι 
1967).



θέματος τυγχάνει έξαιρετικώς σπουδαία, καθ’ όσον ο εντός των πλαισίων της οικου
μενικής κινήσεως μεταξύ των αδελφών των ’Αρχαίων ’Εκκλησιών της Ανα
τολής άρξάμενος διάλογος, περιλαμβάνει κατ’ ανάγκην το θέμα τής άναγνωρίσεως 
των επτά Οικουμενικών Συνόδων. Ώς είναι γνωστόν οί αδελφοί ημών τών κατ’ Ά- 
νατολάς Εκκλησιών δέχονται μόνον τρεις Οίκου μεν ικάς Συνόδους, ήτοι την τής 
Νίκαιας (325), τής Κωνσταντινουπόλεως (381) καί τής ’Εφέσου (431). Ημείς 
οί ’Ορθόδοξοι άντιθέτως, οί συνεχίζοντες την παράδοσιν τής αδιαιρέτου ’Εκκλησίας, 
άναγνωρίζομεν επτά Οίκουμενικάς Συνόδους, ενώ ή Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος 
τής Χαλκηδόνας (451) ισχύει δι’ ή μας ώς αναγκαία άκολουθία1 τών τριών πρώτων 
προηγουμένων.Άντιστρόφως δεχόμεθα τάς τρεις πρώτας ώς απαραιτήτους προϋπο
θέσεις τών επομένων Οικουμενικών Συνόδων, προ πάντων δε τής Τετάρτης. Κατά 
ταϋτα, καί ή έβδομη Οικουμενική Σύνοδος αποτελεί, κατά τήν ήμετέραν γνώμην, 
τήν τελευταίαν άπήχησιν του Χριστολογικοΰ προβλήματος καί τών σχετικών ερίδων 
υπό τήν έννοιαν, δτι ή περί του ’Ιησού Χριστού ώς υιού τού ανθρώπου, ώς ιστορικού 
προσώπου άντίληψις αποτελεί τι το αυτονόητον τόσον διά τον Χριστιανισμόν όσον 
καί διά τήν ’Εκκλησίαν, καθ’ όσον ό ’Ιησούς Χριστός ώς ιστορικόν πρόσωπον είναι 
ταυτόσημος προς αυτήν ταύτην τήν ουσίαν τού Χριστιανισμού. ’Εντεύθεν είναι προφα
νές δτι ή εσωτερική άκολουθία τών δρων καί τών αποφάσεων τών επτά Οικουμενικών 
Συνόδων είναι τι τό δεδομένον τόσον εις τήν καθ’ έαυτήν ουσίαν τού τριαδικού καί 
Χριστολογικοΰ δόγματος δσον καί εις τήν τούτου διατύπωσιν καί ακολουθίαν, ή 
οποία ώς χαρακτηριστικόν τών καθ’ δλου δογμάτων τής αρχαίας αδιαιρέτου ’Εκκλη
σίας, είναι βασικής σημασίας. 'Η θεωρητική καί θετική αλληλουχία τών θεμελιωδών 
αληθειών περί Τριάδος καί Χριστού ώς καί τής ’Εκκλησίας αυτού, αί όποΐαι αποτελούν 
τήν ουσίαν τής πίστεως ημών, είναι κάτι τό αυτονόητον. Διά τούτο ή άναγνώρισις 
τών επτά Οικουμενικών Συνόδων αποτελεί, καθ’ ημάς, απαραίτητον προϋπόθεσιν, 
διά τήν ενωσιν τών ’Εκκλησιών. ’Εντεύθεν τό θέμα τής εσωτερικής ακολουθίας τών 
δογμάτων τών επτά Οικουμενικών Συνόδων είναι βασικής σημασίας εις τον άρξά- 
μενον οικουμενικόν διάλογον μεταξύ τών ’Εκκλησιών, καθ’ δσον τούτο τυγχάνει 
ζήτημα αλήθειας καί ώς τοιοΰτον προϋποθέτει τήν έπ’ αυτού πλήρη μεταξύ 
συμφωνίαν.

Η διαιρεσις τών ’Εκκλησιών άπό τής Χαλκιδονείου Συνόδου (451 ) καί εντεύ
θεν ειχεν ως συνέπειαν καί τήν μή άναγνώρισιν καί τών τριών τελευταίων Συνό
δων εκ μέρους τών ’Ανατολικών Εκκλησιών, αί όποΐαι διά λόγους πολιτικών α
νωμαλιών καί άλλων καταστάσεων δεν ήδυνήθησαν νά λάβουν άμεσον μέρος εις 
τήν περαιτέρω έξέλιξιν τής καθολικής Θεολογίας τής ’Ορθοδοξίας. Παρά ταϋτα 
μένει ανοικτόν τό θέμα: Αί επτά Οικουμενικά ί Σύνοδοι δέον νά 
θεωρηθούν ως εν ο λ ο ν, καθ’ οσον συνδέονται εσωτερικό - 
δογματικώς η μια μετά τής άλλης. Αυται αποτελούν τόσον 
θεωρητικώς δσον καί πρακτικώς μίανένότητα, ή όποια δεν δύναται νά χωρι- 
σθή τής αρχαίας Εκκλησίας. Ή Μία 'Αγία έχει ώςή’Εκκλησίατοΰ Χριστού

1) Συνέχεια άναπόφευκτος έφ’ δσον έγεννήθησαν νέα δογματικά προβλήματα.



άπαρασαλεύτους καί θεμελιώδεις αύτής τάς περί της 'Αγίας Τριάδος καί του Χρίστου 
αλήθειας, ήτοι τάς βάσεις, αί όποΐαι δέν δύνανται νά νοηθούν άλλως, είμή ώ ς 
άλήθειαι του Χριστιανισμού καί τής Εκκλησίας. Ή διαφορά 
των απόψεων ώς προς τον χαρακτηρισμόν καί την κρίσιν τής Χαλκηδονείου Συνό
δου, ώς κανονικής ή μη, είναι μέν ίστορικώς έξηγητέα (τοϋτο έξέθεσα ήδη κατά την 
ανεπίσημον συνάντησιν ημών1), έν τούτοις αυτή τυγχάνει καί λογικώς άβάσιμος. 
Την διαίρεσιν τής Χαλκηδόνας ^χαρακτήρισα ώς θεολογικήν συνέπειαν των εθνικών 
αντιθέσεων μεταξύ Βυζαντίου καί τών επαρχιών, αντιθέσεων, αί όποΐαι βεβαίως 
δέν ή σαν όρθαί2 3 έξ έπόψεως ευαγγελικής. Ή πολιτική καί ή θεολογία τών αυ- 
τοκρατόρων άπό του έτους 482s είχεν οδηγήσει δυστυχώς, παρά την σαφήνειαν τών 
δογματικών αποφάσεων τής Χαλκηδόνος, εις παρεξηγήσεις καί παρανοήσεις. Ή συ- 
νάντησις του Aarchus (1964) υπήρξε δι’ εμέ μία ευπρόσδεκτος ευκαιρία, ΐνα δια
τυπώσω καί αναπτύξω καταλλήλως την θέσιν ταύτην.4

Καί νϋν έπανέλθωμεν εις τό θέμα: "Οταν παρατηρή τις την άνάπτυξιν τών δο
γμάτων καί τον ορισμόν τούτων ώς μίαν ολότητα, τότε προκύπτει αυτομάτως τό 
επακόλουθου, ότι ή ιστορία τών έν λόγω Συνόδων δύναται νά διαιρεθή εις τά εξής 
δύο μέρη:

1 ) Έδημοσιεύθη γερμανιστί έν Aarchus τής Δανίας καί έν μεταφράσει εις τήν 'Ελληνικήν.
2 ) Ένταϋθα ύπόκειται ή σκέψις 8τι δέν ήτο ορθόν, ότι έξωθρησκευτικοί παράγοντες έπη- 

ρέαζον τήν ενότητα τής Εκκλησίας, ή οποία στηρίζεται πάντοτε εις τήν ’Ορθοδοξίαν.
3 ) Ένωτικόν Ζήνωνος.
4 ) «Ή ’Ορθοδοξία ήτο δημοσία ύπόθεσις καί διά τοϋτο είναι ή άνάμιξις τών αύτοκρατόρων 

εις τά Θεολογικά ζητήματα ίστορικώς κατανοητή. Αί άποφάσεις τών Οικουμενικών Συνόδων 
είχον σχεδόν πάντοτε πολιτικήν σημασίαν διά τήν ειρήνην καί τήν ευπραγίαν τής Αυτοκρατορίας. 
Ή άνάμιξις τοϋ κράτους εις τά Θεολογικά ζητήματα ήδύνατο όμως νά προκαλέση συγχύσεις. 
Καί δ συμβιβαστικός τύπος τών αύτοκρατορικών διαταγμάτων συνετέλεσε πράγματι εις τήν δη
μιουργίαν άσαφειών.

Ούτως οί ιστορικοί παράγοντες είναι μεγίστης σημασίας διά τον χωρισμόν τών ’Ανατολικών 
Εκκλησιών. Ή ένωτική πολιτική τών αύτοκρατόρων άπεδείχθη ώς ανυπόστατος. Τό κράτος 
άπώλεσε τάς έπαρχίας έσαεί.

Δύναται τις έπί τέλους νά ίσχυρισθή, ότι ή ένωτική πολιτική επαθε διπλήν ήτταν:
Ιον Πολιτικήν, διότι αί έπαρχίαι άπωλέσθησαν, αν καί είναι θέμα συζητήσεως μέχρι τίνος 

σημείου ήσαν υπεύθυνοι οί ιθαγενείς κάτοικοι αυτών.
2ον ’Εκκλησιαστικήν, άφοϋ ή υπογραφή τών αποφάσεων τής ΣΤ' Οικουμενικής Συνόδου ύπό 

τοϋ αύτοκράτορος άπετέλει σαφή ομολογίαν τοϋ κράτους, ότι ή «πολιτική Θεολογία» ήτο έσφαλ- 
μένη, διότι αί άποφάσεις τής Συνόδου τούτης είναι ή άμεσος έπιβεβαίωσις τών αποφάσεων τής 
έν Χαλκηδόνι Δ' Οικουμενικής Συνόδου.

Θά ήδύνατό τις νά είπη ότι ή λύσις τοϋ Χριστολογικοΰ προβλήματος, όπως έπραγματοποιήθη 
ύπό τών Οικουμενικών Συνόδων καί μέχρι καί τής ΣΤ' αυτής δεικνύει έσωτερικήν ακολουθίαν. 
Αΰτη βασίζεται εις τήν 'Αγίαν Γραφήν, τήν Παράδοσιν καί τήν έλευθέραν καί έκλεκτικήν φιλο
σοφικήν σκέψιν καί διά τοϋτο ορθήν χρήσιν τών φιλοσοφικών όρων.

Ή πολιτική τοϋ Κράτους άνεγνώρισεν έπί τέλους τήν λύσιν τοϋ Χριστολογικοΰ προβλήμα
τος, τήν οποίαν είχε προετοιμάσει καί διατυπώσει η θεολογία τής Καθολικής Εκκλησίας.», 
(Βλέπε Γερ. Ίωάν. Κονιδάρη, Περί τής άλληλεπιδράσεως μεταξύ ιστορικών καί δογματικών 

παραγόντων έν τώ χωρισμώ τών ’Ανατολικών Εκκλησιών απο τής αρχαίας καθολικής Εκκλη
σίας’ (εις τό άνάτυπον έκ τού περιοδικού «Θεολογία» Αθήναι 1967 σ. 8-9).



Ιον μέρος: ’Αποφάσεις καί ορισμοί των δογμάτων, τά όποια περιέχουν τάς έξ 
άποκαλύψεως άληθείας του Χριστιανισμού. Αί θεμελιώδεις άλήθειαι της Εκκλησίας, 
αί όποΐαι ώρίσθησαν ώς άλήθειαι τής άποκαλύψεως ύπό των Συνόδων τής Νίκαιας 
καί τής Κωνσταντινουπόλεως, βασίζονται επί τής Καινής Διαθήκης. Ταύτας δεν 
ήτο δυνατόν ν’ άνακαλύψη άφ’ εαυτού ό άνθρώπινος νους. Οόδ’ ό φιλοσοφικός νους 
ήδύνατο μόνος να φθάση εις τάς άληθείας ταύτας, έτι καί εν τή ύψίστη αυτού 
νοσταλγία καί τολμηρότατη πτήσει, καίτοι ούτος είχε ψαύσει την ιδέαν τού Μονο
θεϊσμού. At άλήθειαι τής άποκαλύψεως αί επί τής Γραφής βασιζόμενο», άνεπτύχθη- 
σαν καί ώρίσθησαν εις τάς Συνόδους ταύτας. Ή θετική διατύπωσις 
καί έκθεσις των θεμελιωδών δογμάτων έν τω Συμβόλω 
τής Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου έν Κωνσταντίνο υ
πό λ ε ι (381) ήτο τοσοΰτον τελεία, ώστε αί έπόμεναι Σύ
νοδοι ούδέν έχρειάσθησαν ν’άλλάξουν έκ τού πνεύματος 
καί τού γράμματος τού έν λόγω Συμβόλου. Τό Σύμβολον 
τής Κωνσταντινουπόλεως, θεωρούμενον άπό καθαρώς φιλοσοφικής έπόψεως, είναι τι 
τό αυτοτελές, διότι τούτο παρουσιάζει, έν συγκρίσει προ τό τής Νίκαιας, άλλο ιώσεις 
καθ’ δλον τό κείμενον1, ένω κατ’ ουσίαν έκφράζει τούτο τάς καθ’ αυτάς άληθείας 
τόσον τής Πρώτης όσον καί τής Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου. Ή τελειότης τής 
τόσον άκριβολόγου καί συντόμου διατυπώσεως τού Συμβόλου άποτελεΐ εν ύπέρο- 
χον κατόρθωμα τού Ελληνοχριστιανικού πνεύματος, δπερ εΐχεν ώς έπακόλουθον 
συνέπειαν την έπικράτησιν καί ύπερίσχυσιν τούτου έν τή ’Ανατολική Εκκλησία.

2ον μέρος: Το σπουδαιοτερον τούτο τού ύπό κρίσιν θέματος μέρος τυγχάνει, 
το εις ο ανεφερθημεν γεγονος, οτι αι επομεναι Σύνοδοι άπό τής Τρίτης μέχρι τής 
Έβδομης ούδεμίαν έσκέφθησαν μεταβολήν ή άλλοίωσιν εις τό Σύμβολον των δύο 
πρωτων. Επι πλέον δέον να λαβωμεν ύπ’ δψιν ήμών τό γεγονός, δτε άπασαι αί Σύ
νοδοι, αι απο Εφέσου και εξής, ποιούνται μνείαν τού άμεταβλήτου των Συμβόλων, 
δπερ είναι εύεξήγητον τόσον διά τό Ιστορικόν, οσον διά τον Δογματολόγον. Ό θεμελι
ώδης ούτος τροπος εκτιμήσεως καί άξιολογήσεως των πραγμάτων οδηγεί ημάς, κ α- 
τα λογικήν συνέπειαν, εις τήν διατύπωσιν τής άνωτέρω άναφερθείσης θέ- 
σ-ως, οτι δηλαδη αι επτά Οικουμενικαί Σύνοδοι δύνανται νά χωρισθοΰν εις δύο μέρη. 
Εις τό πρώτον μέρος άνήκουν, ώς είδομεν, αί δύο πρώται Οικουμενικαί Σύνοδοι, 
εις τας οποίας ώρίσθησαν αι υπερφυσικαί άλήθειαι περί τής ’Αγίας Τριάδος καί του

εως
ως

Χριστού, αί δοθεϊσαι εις τούς ανθρώπους έν Χριστώ ’Ιησού, διά τής άποχαλύψε 
τού Θεού έν τή Καινή Διαθήκη. Εις τό δεύτερον μέρος ανήκουν αί άπό Τρίτης g. 
Έβδομης Σύνοδοι, διά των όποιων πραγματοποιείται μια ουσιώδης, ούτως εΐπεϊν, 
ερμηνεία των εν τω Συμβολω τής Κωνσταντινουπόλεως περιεχομένων δογμάτων. 
Αι αληθειαι τής αποκαλυψεως γίνονται κατά δύναμιν προσιταί εις τον άνθρώπι- 
νον νούν ύπό τήν θεοπνευστίαν καί έποπτείαν τού έν τή Έκλησί? παρόντος καί 
δρώντος 'Αγίου Πνεύματος, τή βοήθεια τής φιλοσοφίας. Ή ύπό' τού Αιρετικού 
Άπολλιναρίου τής Ααοδιχείας δοθεϊσα λογική καί φιλοσοφική λύσις εις τό Χρι-

1) Πρβλ. Β. Στεφανίδου, ’Εκκλησιαστική "Ιστορία, Άθήναι 19582, σ. 227.



στολογικόν πρόβλημα, ή οποία κατ’ ανάγκην ώδήγησεν εις την αιρεσιν, απερριφθη, 
ώς γνωστόν, υπό της Δευτέρας Οικουμενικής Συνοδου. Η δε πιστις της Καθολικής 
’Εκκλησίας ευρε την πραγματικήν καί άρμόζουσαν, επι τής Καινής Διαθήκης βασι- 
ζομένην, λύσιν διά τοϋ υπέροχου λογισμού ότι ο Ιησούς Χρίστος είναι ιστορικόν 
πρόσωπον, Θεός καί άνθρωπος συνάμα, τοΰτ’ έστιν ο Αογος, το δεύτερον προσω- 
πον τής 'Αγίας Τριάδος, όπερ έγένετο σαρξ, ώς διδάσκει ημάς ’Ιωάννης ό Θεο
λόγος.1

Άλλ’ ό ιστορικός Ίησοϋς ήθέλησε νά ίδρυση καί ίδρυσε τον Χριστιανισμόν 
καί την Εκκλησίαν αύτοϋ. 'Η οριστική διατυπωσις τοΰ περί Τριαδος δόγματός των 
τριών Καππαδοκών έχει ώς εξής: «Εις θεός εν τρισιν υποστασεσιν ή πρόσωπόις» 
εϊς Ίησοϋς Χριστός όμοούσιος τω Πατρί, εν αρμονικόν προσωπον αποτελουμενον 
έκ δύο φύσεων είναι ό Σωτήρ ημών, ό ίδρύσας την Μιαν Αγίαν Εκκλησίαν Του.

Κατά τήν ένανθρώπησιν όμως τό δεύτερον προσωπον τής Αγιας Τριαδος, ο 
Θεός Λόγος, προσέλαβε τήν τελείαν ανθρωπινην φυσιν, ινα ως δεύτερος Αδαμ 
σώση τήν άνθρωπότητα. Καίτοι αί βασικαι αύται αληθειαι τοΰ Χριστιανισμού εί
χαν διατυπωθή εν τω Συμβόλω τής πισεως τής Νίκαιας - Κωνσταντινουπόλεως, 
τό δε Σύμβολον τής Δευτέρας Οικουμενικής Συνοδου ήτο και είναι τελειον, εν του- 
τοις ήγέρθη τό Χριστολογικόν πρόβλημα εν τη Φιλοσοφία και τή Λογική. Η θεωρία 
τοϋ Άπολλιναρίου, ενός ζηλωτοΰ τής πιστεως τής Νίκαιας και φίλου τών μεγάλων 
Πατέρων τής ’Εκκλησίας, τοΰ Μεγάλου Βασιλείου και τοΰ Γρηγοριου τοΰ Να- 
ζιανζηνοΰ, εδημιούργησε τό Χριστολογικον πρόβλημα τοσον ως πρόβλημα τών προς 
άλλήλας σχέσεων τών δύο φύσεων, οσον και ως τοιοΰτον τής πληρότητας, υπο την 
έννοιαν δε ταύτην τής τελειότητας τής ανθρώπινης φυσεως τοΰ Χριστοΰ. Ενταΰθα 
παραλείπω τάς λεπτομέρειας τής θεωρίας ταυτης και την περαιτέρω ταυτης ανα- 
πτυξιν, προκειμένου ν’ άσχοληθώ με την λύσιν τοΰ προβλήματος τής Δευτέρας Οι
κουμενικής Συνόδου.

'Η περί πληρότητας καί ή τελειότης τής άνθρωπίνης φύσεως τοΰ Χριστοΰ άλή- 
θεια έχει διατυπωθή κατά τρόπον μή έπιδεχόμενον παρερμηνείαν δια τών φράσεων 
τοΰ Συμβόλου τής πιστεως: «σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγιου και Μαρίας τής 
Παρθένου καί ένανθρωπήσαντα», «σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επι Ποντίου Πιλάτου 
καί παθόντα καί ταφέντα καί άναστάντα τή Τρίτη ημερφ κατα τας Γραφας».

Δυστυχώς δέν έχουν διασωθή μέχρις ήμών τά Πρακτικά τών δύο πρώτων Οί- 
κουμενικών Συνόδων. Παρά ταΰτα όμως αί άποφάσεις τούτων έχουν διατηρηθή έως 
σήμερον μέσω τής ιστορικής Παραδόσεως. 'Η άρνητική στάσις τής Δευτέρας Οίκου- 
μενικής Συνόδου έναντι της Άπολλιναρίου θεωρίας καί τών όπαδών αύτοϋ, τών 
Άπολλιναριστών άφ’ ένός, αί τής Καθολικής ’Εκκλησίας θετικαί άποφάσεις, αί 
όποϊαι περιέχονται εις τό Σύμβολον τής πιστεως άφ’ έτέρου, φαίνονται μέν δια- 
σαφηνίζουσαι τό Χριστολογικόν πρόβλημα, άλλ’ ό άνθρώπινος νοΰς, άντιπροσωπευό- 
μενος εις τάς δύο Σχολάς τής ’Αλεξάνδρειάς καί Αντιόχειας, έπεχείρησεν, Ινα προσ- 
πορισθή μίαν βαθυτέραν κατανόησιν τούτου. Καίτοι τό περί Χρίστου δόγμα ειχεν

1) Ίωάν. 1,11.



ήδη καθορισθή εις τάς δύο πρώτας Οΐκουμενικάς Συνόδους, διά τής ομολογίας 
τής πλήρους θεότητος τοϋ Κυρίου (όμοούσιον) καί τής πλήρους ανθρωπότητας αυ
τού, διά των σχετικών άρθρων τοϋ Συμβόλου τής πίστεως, εν τούτοις το Χριστο- 
λογικόν πρόβλημα, προκληθέν διά τής Φιλοσοφίας καί τής Λογικής, έμεινεν ανοι
κτόν, πώς δηλαδή ήδύνατο να ενωθούν δύο φύσεις εν ένί προσώπω. Αί φιλοσοφικαί 
σκέψεις, προ πάντων δε ό ορθολογισμός1 τής Άντιοχειανής Σχολής (εν πρόβλημα, 
τό όποιον δέον εΐσέτι νά έξετασθή), ώδήγησαν εις νέας αιρέσεις τούς Χριστο-θεο 
λόγους φιλοσόφους, οί όποιοι ήστόχησαν εις την ορθήν άντίληψιν καί διατύπωσιν 
τοϋ άρμονικοΰ θεανδρικοΰ προσώπου τοϋ Ίησοΰ Χριστού, ως τούτο μαρτυρεϊται 
εις τήν Καινήν Διαθήκην.

Ή ύπό τοϋ Άπολλιναρίου δοθεϊσα φιλοσοφική λύσις τοϋ Χριστολογικοΰ προ
βλήματος ήτο: «δύο τέλεια έν γενέσθαι ου δύναται». Ό ορθολογισμός άπέκτα πάντοτε 
τήν υπεροχήν καί ή Άγια Γραφή έπρεπε νά ύποχωρήση. Ή φράσις «μία φύσις 
τοϋ θεού Λόγου σεσαρκωμένη», ή όποια άφ’ ενός μέν έρριπτεν ύπό σκιάν τήν ανθρώ
πινη ν φύσιν τοϋ Χριστού, άφ’ ετέρου δε έβασίζετο επί τής Θεολογίας τών δύο Σχο
λών, πρό πάντων δε τοϋ τής Αλεξάνδρειάς Κυρίλλου, έθεσεν εκ νέου τό Χριστολογικόν 
πρόβλημα προς συζήτησιν. Αί έριδες αύται κατέστησαν άναγκαίαν νέαν ερμηνείαν 
τοϋ περί τοϋ Χριστού δόγματος, τό όποιον είχε ήδη διατυπωθή καί όρισθή εις τό 
Σύμβολον τής Κωνσταντινουπόλεως. Τό Χριστολογικόν πρόβλημα ύπήρξεν διπλοΰν. 
Τούτο έσήμαινεν άφ’ ενός μέν διασαφήνισιν τών προς άλλήλας σχέσεων τών 
δύο τοϋ Χριστού φύσεων, τής θείας καί τής ανθρώπινης, άφ’ ετέρου δε τήν διασφά- 
λισιν τής τελειότητας τής τελευταίας. Προς τήν τριχοτομίαν τοϋ Άπολλιναρίου καί 
τήν ταύτης λογικήν συνέπειαν, τήν έλλάτωσιν δηλονότι τής άνθρωπίνης φύσεως, 
άντετάχθη κατ’ έξαίρετον τρόπον ή ορθόδοξος διδασκαλία τοϋ Γρηγορίου τοϋ Να- 
ζιανζηνοΰ: « Τό γάρ άπρόσληπτον καί άθεράπευτον». ’Εάν ό ’Ιησούς Χριστός δεν 
εχη προσλάβει τήν τελείαν άνθρωπίνην φύσιν, τότε δεν υπήρξε καί ή σωτηρία τε
λεία, καθ’ όσον εκείνο, τό όποιον δεν προσελήφθη κατά συνέπειαν δεν έθεραπεύθη τ.έ. 
ελυτρώθη. 'Η προσπάθεια του Άπολλιναρίου νά ένισχύση τήν άνθρωπίνην φύσιν 
τοϋ Χριστού διά τοϋ ισχυρισμού του, ότι ό Θεός Λόγος προσέλαβε μόνον τήν άνθρω
πίνην σάρκα καί ψυχήν, ένθα τήν θέσιν τοϋ άνθρωπίνου νοΰ προσέλαβε δήθεν αυτός ό 
Θεός Λόγος, έπέφερεν εις τήν Εκκλησίαν τήν άνάγκην, 'ίνα έρμηνεύση εκ νέου τό 
δόγμα, τό όποιον περιείχετο ήδη εις τά Σύμβολα τής Νικαίας-Κωνσταντινουπόλεως. 
Προς άναίρεσιν καί άνασκευήν τών νέων αιρετικών διδασκαλιών τοϋ Νεστορίου (Δυο- 
φυσιτισμοΰ) καί Ευτυχούς (Μονοφυσιτισμού) έχρησιμοποιήθη ούχί μόνον ή θεολο
γία, ή θεία Άποκάλυψις, άλλα καί ή Φιλοσοφία καί ή Λογική. Τά δύο μέρη, λοιπόν, 
τοϋ Χριστολογικοΰ δόγματος, ήτοι άφ’ ενός μέν ή άληθής ενωσις τής θείας καί τής 
ανθρώπινης φύσεως εις τον ιστορικόν Ίησοϋν, άφ’ ετέρου δέ ή τελειότης τής άν
θρωπίνης αύτοΰ φύσεως, είναι αχώριστα άπ’ άλλήλων.

"Αξιόν παρατηρήσεως τυγχάνει ενταύθα τό γεγονός, ότι ή λύσις τοϋ δευτέρου

1) Βλέπε τήν περί τών Μοναρχιανών έκθεσιν τοϋ Ευσεβίου καί Γερ. Ίωαν. Κονιδάρη: «Ή 
Διαμόρφωσα; τη; Καθολική; Εκκλησία; μέχρι τών άρχών τοϋ s' αίώνο; καί οί τρει; Ίεράρχαι», 
Άθήναι 1955, σ. 50 (ύποσημ. 2) καί 56.



προβλήματος ύπήρξεν σχετικώς εύκολωτέρα τής του πρώτου προβλήματος, διά τής 
έν χρήσει φράσεως του Συμβόλου τής Νίκαιας «όμοούσιον» προστεθείσης καί τής 
φράσεως «ήμΐν κατά τήν άνθρωπότητα». Κατ’ αυτόν τον τρόπον έτέθη ή βάσις τής 
διατυπώσεως τής ορθής ερμηνείας τοϋ Συμβόλου τής Κωνσταντινουπόλεως, ώς εύ- 
ρέθη ή οριστική λύσις τοϋ πρώτου μέρους τοϋ προβλήματος διά τής αποδοχής τοϋ 
όρου «Θεοτόκος». Ή αληθής ένωσις τής θείας καί ανθρώπινης φύσεως εις τό πρό- 
σωπον τοϋ Χρίστου είναι τό γεγονός, όπερ έτονίσθη εις τήν λύσιν ταύτην. Καί τούτο 
διότι μόνον τοιουτοτρόπως θά ήδύνατο νά διαφυλαχθή ή αλήθεια περί τοϋ πώς εμφα
νίζεται ό Ίησοϋς Χριστός εις τήν Καινήν Διαθήκην. Ουτω καθίσταται προσιτόν εις 
ημάς τούς ανθρώπους τό μυστήριον τής θείας οικονομίας καί διά τής άντιτάξεως 
τοϋ ’Αλεξανδρινού όρου «Θεοτόκος» προς τον των Άντιοχειανών «’Ανθρωποτόκος, 
Χριστόκος».1

Ή λύσις τοϋ Χριστολογικοΰ προβλήματος διά τοϋ δογματικού όρου τής Χαλ
κηδόνας, επί τή βάσει τής Θεολογίας τοϋ Κυρίλλου ’Αλεξανδρείας, σημαίνει τελειο- 
ποίησίν τινα τής διατυπώσεως τοϋ Χριστολογικοΰ δόγματος, τό όποιον ήδη είχε 
παραδοθή ήμΐν διά των τριών πρώτων Οικουμενικών Συνόδων. ’Εντεύθεν αί τέσσα- 
ρες Σύνοδοι αποτελούν μίαν ενότητα, αί δε αποφάσεις τούτων δεν δύνανται νά χω- 
ρισθοΰν απ’ άλλήλων. Ή ’Ορθοδοξία τής ’Αρχαίας Καθολικής ’Εκκλησίας ήδυνήθη 
νά διατηρηθή διά μέσου τών αιώνων, διότι αί συνέπειαι εκ τών δογμάτων, διατυπώ
σεων των δύο πρώτων Οικουμενικών Συνόδων έξήχθησαν κατά λογικήν ακολουθίαν 
υπό τών επομένων Συνόδων.

Τό μυστήριον τής ένανθρωπήσεως τοϋ θεού Λόγου καί ή αλήθεια περί τοϋ ιστο
ρικού Ίησοΰ ώδήγησαν εις τήν νίκην διά τών έν λόγω Συνόδων ή και κατ’ άλλην 
διατύπωσιν: Τή βοήθεια τής Φιλοσοφίας καί τής Λογικής αί περί τό Χριστολογικόν 
δόγμα έριδες κατεβλήθησαν, ουτω δε έπεφυλάχθη νίκη εις τον ιστορικόν Χριστια
νισμόν διά τής ’Εκκλησίας ώς θείου καθιδρύματος.

"Οταν παρατηρή τις άκριβέστερον καί βαθύτερον τον όρον τής Χαλκηδονειου 
Συνόδου, άγεται εις τό συμπέρασμα, ότι ή Λογική καί ή Φιλοσοφία εβοηθησαν 
σημαντικώς τήν λύσιν τοϋ Χριστολογικοΰ προβλήματος, λυσιν, η οποία αφ ενός 
μεν ήτο λογικώς συνεπής προς τάς προηγουμένας αποφάσεις τών Συνοδών, αφ ε
τέρου δέ έβασίζετο βεβαίως επί τής Χριστιανικής Άποκαλυψεως. Το Χριστολο- 
γικόν πρόβλημα έδημιούργησεν, ώς γνωστόν ό όρθολογισμος και η φιλοσοφία. Οτε 
τουναντίον ύπερίσχυσε καί έπεκράτησεν ή θεία Άποκάλυψις και η αντιληψις τής 
ιστορικότητας τοϋ Ίησοΰ, τότε εύρέθη καί ή λύσις τοϋ προβλήματος. Ή Χάλκη δά
νειος λύσις τοϋ Χριστολογικοΰ προβλήματος, ώς τοΰτο έτέθη υπό τοϋ Άπολλινα- 
ρίου, έάν δηλονότι δύο τέλειαι φύσεις δύνανται νά ενωθούν, έσήμαινε κατάφασιν 
τοϋ τεθέντος έρωτήματος. Ναι μεν υπάρχει πραγματική ένωσις τών δύο φύσεων, 
άλλα (τούτο συνέβη) μόνον μίαν φοράν εις την ιστορίαν, εις το 
πρόσωπον τοϋ Ίησοΰ Χριστού.

Κατά τό περιεχόμενον αυτής θεωρού μένη, ή άπάντησις

1 ) Πρβλ. κείμενα εις Romanides - Verghese - Nissiotis, μνημ. ίργ. σ. 65.



της Χαλκηδόνος ούδέν έτερον σημαίνει, ειμη εν συνεπες 
λογικόν συμπέρασμα εκ των αποφάσεων των τριών πρωτων Οικουμενι- 
νικών Συνόδων, εις ας αποφάσεις ή θεία Άποκάλυψις ύποκειται ως βασις. Η δια- 
πίστωσις αυτή έχει, δέον να έχη, ώς συνέπειαν, ότι δεν δύναται τις να σταματηση 
εις την αποδοχήν μόνον των τριών πρώτων Οικουμενικών Συνοδών, αλλα δέον ν 
άποδεχθή κατάλογον συνέπειας καί την τεταρτην Οι
κουμενικήν Σύνοδον. Κατ’ αυτόν τον τρόπον θεμελιοΰται κατ’ ανάγκην 
ή εσωτερική σχέσις καί άλληλεξάρτησις τών Συνόδων τής Κωνσταντινουπόλεως, 
τής ’Εφέσου καί τής Χαλκηδόνος. 'Η Καθολική ’Εκκλησία θεολογεί βιβλικώς και 
φιλοσοφούσα πλατωνίζει έκλεκτικώς τόσον εις τάς Οίκουμενικάς Συνόδους, όσον 
καί εις τήν συμφωνίαν τών Πατέρων (consensus Patrum). ’Ακριβώς το αντιθε- 
θετον συμβαίνει εις τάς αιρέσεις.

’Αξιοσημείωτος τυγχάνει ή εσωτερική1 ακολουθία ούχί μόνον εις τα δόγματα 
αυτά καθ’ έαυτά, άλλα καί εις τήν διατύπωσιν τούτων. Κατ’ αυτόν τον τρόπον ηρθη 
συγχρόνως καί ή σύγχυσις, ή οποία εΐχεν έγερθή περί τήν ορθήν δογματικήν εκφο
ράν ή διατύπωσιν τού Τριαδικού δόγματος κατά τήν έριδα τών δύο Διονυσίων, τού Ρώ
μης καί τού ’Αλεξανδρείας.

'Ο Λατινικός όρος «substantia» επιδέχεται δύο τρόπους ερμηνείας: Είτε ση
μαίνει «ουσίαν» καί «φύσιν» είτε «οντότητα» ή «ύπόστασιν» (κατά τήν ’Ανατολι
κήν ορολογίαν ). ’Από τής εποχής τών τριών Καππαδοκών, ό όρος «ύπόστασις»2 
έπεκράτησεν εις τήν Καθολικήν ’Εκκλησίαν τής ’Ανατολής καί δή ύπό τήν σημασίαν 
τού «προσώπου». Διά τού αύτοΰ όρου διετυπώθη συγχρόνως τό Τριαδικόν δόγμα: 
Μία «Substantia» εν τρισίν υποστάσεσιν ή προσώποις. ’Εντεύθεν κατέστη έπά- 
ναγκες νά χρησιμοποιήται 6 αυτός όρος καί τό πρόσωπον τού Χριστού.

Ή λέξις «φύσις» διά τό πρόσωπον τού Χριστού (έκ δύο φύσεων) κατέστη μή 
χρησιμοποιήσιμος. Καίτοι ό Κύριλλος ’Αλεξανδρείας είχετο τής ορθής άντιλή- 
ψεως περί τής αληθούς ένώσεως τών δύο φύσεων τού Χριστού, προπαρασκευάσας 
ούτως ούσιωδώς τον όρον τής Χαλκηδονείου Συνόδου, έν τούτοις έχρησιμοποίησεν 
ούτος τον όρον «φύσις» ούχί καταλλήλως, έπιτυχώς καί άντικειμενικώς.3

'Η χρησιμοποίησις τών όρων «ύπόστασις» καί «πρόσωπον» διά τον Κύριον 
ημών κατά λογικόν τρόπον έλήφθη εκ τής αντιστοίχου ορολογίας περί τής 'Αγίας 
Τριάδος. Εις τό Χριστολογικόν πρόβλημα ό Θεός Λόγος έπρεπε νά χαρακτηρισθή 
διά τών αύτών όρων καί λέξεων, διά τών οποίων είχε καθορισθή καί εις τό Τριαδι
κόν δόγμα, ενώ ό όρος «φύσις» άπεδείχθη ώς κατάλληλος διά τήν διατύπωσιν τής 
περί τής σχέσεως τών δύο φύσεων διδασκαλίας.

Εις τό τέλος τού πρώτου μέρους τής ήμετέρας μελέτης, ή όποια φθάνει μέχρι 
καί τής Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, δέον νά παρατηρήσωμεν, ότι ή ενταύθα 
ύφ’ ημών πρεσβευομένη θεμελιώδης θέσις περί τής εσωτερικής 
ακολουθίας τών δογμάτων, τά όποια έν τώ πυρήνι καί έν τή ουσία αύ-

1. Έξ άπόψεως Άποκαλύψεως, Φιλοσοφίας καί Λογικής.
2. Ό όρος ούτος έχει καί σήμερον παρ’ ήμϊν τήν αυτήν ζωηράν έννοιαν εις τήν γλώσσαν μας.
3. Καρμίρη, ένθ. άνωτ., σ. 67 εξής.



των καθωρίσθησαν εις τάς δύο πρώτας Οίκου μεν ικάς Συνόδους, έξ ού και ή έλλει- 
ψις οίασδήποτε μεταβολής, άλλοιώσεως ή συμπληρώσεως τών Συμβόλων Νίκαιας καί 
Κωνσταντινουπόλεως, ευρίσκει τήν δικαίωσιν ταύτης εν τή συνειδήσει των Πατέ
ρων της Εκκλησίας της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Προς άπόδειξιν δε της 
ορθότητας της θέσεως ταύτης παραθέτω έκτενέστερον μέρος εκ των αποφάσεων της 
Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου καί δη καί μετ’ ιδιαιτέρας ύπογραμμίσεως των φρά
σεων εκείνων, διά των οποίων ή Σύνοδος εκφράζει την συνείδησιν ταύτης επί της 
ερμηνείας τήςπίστεωςτήςΝ ικαίας κατά τρόπον άξιοθαύμαστον. ’Ακρι
βώς δέ ή ερμηνεία αυτή εύρίσκεται κατά την γνώμην μου εν άπολύτω ακολουθία 
προς την πίστιν των δύο Συμβόλων, όσον καί προς την λογικήν επεξεργασίαν της 
θείας Άποκαλύψεως, ή όποια πάντοτε ύπόκειται ως βάσις του δόγματος.

Τό περί ού ό λόγος μέρος των αποφάσεων τής Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου 
έχει ουτω : «τοΐς τε γάρ εις υιών δυάδα τό τής οικονομίας διασπάν έπιχειρώσι 
μυστήριον παρατάττεται, καί τούς παθητήν τοϋ μονογενούς λέγειν τολμώντας την θεό
τητα, τού τών ιερών άπωθεΐται συλλόγου, καί ταΐς επί τών δύο φύσεων τού Χριστού 
κράσιν ή σύγχυσιν έπινοοΰσιν άνθίσταταί" καί τούς ουρανίου ή έτέρας τίνος ύπάρχειν 
ουσίας την έξ ημών ληφθεΐσαν αύτώ τού δούλου μορφήν παραπαίοντας έξελαύνεί" 
καί τούς δύο μέν προ τής ένώσεως φύσεις τού κυρίου μυθεύοντας, μίαν δέ μετά τήν 
ένωσιν άναπλάττοντας, αναθεματίζει. Επόμενοι τοίνοιν τοΐς άγίοις 
π α τ ρ ά σ ι ν ένα καί τον αυτόν όμολογεΐν υιόν τον κύριον ήμών ’Ιησού Χριστόν 
συμφώνως άπαντες έκδιδάσκομεν, τέλειον τον αυτόν έν θεότητι καί τέλειον τον αυ
τόν εν άνθρωπότητι, θεόν αληθώς καί άνθρωπον αληθώς τον αυτόν, εκ ψυχής λογι
κής καί σώματος, όμοούσιον τω πατρί κατά τήν θεότητα καί δμοούσιον τον αυτόν 
ήμΐν κατά τήν ανθρωπότητα, κατά πάντα δμοιον ήμΐν χωρίς αμαρτίας" προ αιώνων 
μέν εκ τού πατρός γεννηθέντα κατά τήν θεότητα επ’ εσχάτων δέ τών ημερών τον αυ
τόν δ’ ημάς καί διά τήν ήμετέραν σωτηρίαν εκ Μαρίας τής Παρθένου τής Θεοτόκου 
κατά τήν ανθρωπότητα, έναν καί τον αυτόν Χριστόν, υιόν, κύριον, μονογενή, έκ 
δύο φύσεων [έν δύο φύσειν,]0. 470, Note 1] άσυγχύτως, άτρέπτως, άδιαιρέτως 
άχωρίστως γνωριζόμενον ούδαμού έκ τών φύσεων διαφοράς άνηρημένος διά 
τήν ένωσιν, σωζομένης δέ μάλλον τής ιδιότητας έκατέρας φύσεως, καί εις έν πρό- 
σωπον καί μίαν υπό στάσιν συντρεχούσης, ούκ εις δύο πρόσωπα μεριζόμενον ή διαι- 
ρούμενον, άλλ’ ένα καί τον αυτόν υιόν καί μονογενή, θεόν λόγον, κύριον Ίησοΰν Χριστόν 
καθάπερ άνωθεν οΐ προφήται περί αυτού, καί αυτός ημάς ό κύριος ’Ιησούς Χριστός 
έξεπαίδευσε καί τό τών πατέρων ήμών παραδέδωκε σήμερον. Τούτων 
τοίνυνμετάπάσηςπανταχόθενάκριβείαςτεκαίέμμελείας 
παρ’ ήμών διατυπωθέντων, ώρισεν ή άγια καί οικουμενική Σύνοδος, 
έτέρα πίστιν μηδενί έξεΐναι προφέρειν ή γοΰν συγγράφειν ή συντιθέναι ή φρονεΐν 
ή διδάσκειν ετέρους" τούς δέ τολμώντας ή συντιθέναι πίστιν έτέραν 
ή γοΰν προσκομίζειν ή διδάσκειν ή παραδιδόναι έτερον 
σύμβολον τοΐς έθέλουσιν έπιστρέφειν εις έπίγνωσιν αλήθειας έξ Ελληνισμού ή 1

1) Βλέπε Carl von Hefele, Conciliengeschichte,II Bd., Freiburg und Breisgan 1875,



εξ ’Ιουδαϊσμού ή γοϋν εξ αίρέσεως οίας δηποτοϋν, τούτους, εί μέν εΐεν επίσκοποι 
ή κληρικοί άλλοτρίους είναι τούς επισκόπους της επισκοπής, καί τούς κληρικούς του 
κλήρου" εΐ δε μονάζοντες ή λαϊκοί είεν, άναθεματίζεσθαι αύτούς».1 Έν τή ουσία 
6 όρος τής τέταρτης Οικουμενικής Συνόδου εκφράζει την πίστιν, ότι δύο τέλειαι 
φύσεις, ή θεία κχί ή ανθρώπινη δύνανται νά ενωθούν (έν ένί προσώπω), αλλα μο- 
νον έν Χριστώ ’Ιησού.

Ένω ή λύσις αυτή από θεωρητικής άπόψεως έκφράζει την πίστιν τής θείας 
Άποκαλύψεως περί τής αρμονικής συνυπάρξεως των δύο φύσεων εν τω ενι 
πραγματικω προσώπω τού Χριστού, ή δε διατύπωσις ταύτης αποτελεί απαύγασμα 
τής λογικής έπεξεργασίας των βασικών καί θεμελιωδών δογμάτων τού Χριστιανι
σμού, έν τούτοις αποτελεί αυτή ταυτοχρόνως καί την άρνησιν προς τόν ορθολο
γισμόν έν τή πίστει. Κατ’ αυτόν τόν τρόπον υποδεικνύεται εκείνο, όπερ προεξηγ- 
γείλαμεν ανωτέρω, ότι δηλαδή ή Καθολική Εκκλησία διδάσκουσα θεολογεί βιβλι- 
κώς, φιλοσοφούσα δε πλατωνίζει (ή άριστοτελίζει) έκλεκτικώς. ’Ακριβώς τό αντί
θετον, ως εΐπομεν, συμβαίνει εις τήν αίρεσιν.1

1 Εις το σημεΐον τοΰτο εύρίσκεται ή άντίθεσις ήμών προς τήν γνωστήν παλαιάν θέσιν τοΰ 
Harnack. Πβρλ. Gonciliorum Oecumenicorum Décréta, Herder Verlag Edition: Cen
tro di Documentazione Istituto per le Scienze Religione, Bologna 1962. Σημ. μετφρ. Ή 
ενταύθα μνημονευόμενη άντίθεσις μου άναφέρεται, ώς γνωστόν εις τήν περί «κοσμικοποιήσεως» 
καί «έξελληνισμοΰ τοϋ Χριστιανισμού» θεωρίαν τοΰ φιλελευθέρου Harnack ( Dogmengeschichte, 
Tübingen 1931, σελ. 63 έξης καί 82 έξης ) ώς καί εις τήν καθ’ όλου γνώμην τοΰ τελευταίου 
περί τής γενέσεως καί έξελίξεως των δογμάτων επί τοΰ εδάφους τής 'Ελληνικής Φιλοσοφίας. 
Χαραστηριστικώς παραθέτομεν τα έξής αποσπάσματα:

Die Behauptung der Kirchen, dass die Dogmen lediglich die Darlegung der christ
lichen Offenbarung selbst seien, weil aus den heiligen Schriften gefolget, wird von 
der geschichtlichen Forschung nicht bestätigt. Vielmehr ergibt diese, das dogmatische 
Christentum (die Dogmen) in seiner Konzeption und seimen Ausbau einW erkdes-
griechischen Geistes auf dem Boden des Evangeliums is t.....
Wie sich die Auffassung des Dogmas, sofern es die reine Darlegung des Evangeliums 
sein soll, als eine illustration darstellt, so zerstört die geschichtliche Forschung auch 
die andere Illusion der Kirchen, dass das Dogma in ihnen stets dasselbe gewesen, und 
dass die Kirchliche Theologie niemals eine andere Aufgabe gehabt habe, als das immer 
gleiche Dogma auszuführen und die von aussen eindringenden Irrlehren zu wie
derlegen. Sie zeigt vielmehr, dass die Theologie das Dogma gebildet hat, dass 
aber die Kirche nachträglich die Arbeit der Theologen stets verdecken musste und
diese somit in eine schlimme Tage versetzt wurden..... In der Regel fielen sie aber
im Fortgang der Geschichte unter das Gericht der fortschreitenden dogmatischen 
Formulierungen, deren Grund sie sellbst gelegt hatten, und sowohl ganze Generationen 
von Theologen als die hervorragenden Häupter derselben sind nachträglich von dem 
weiter entwickelten Dogma bertroffen und für häretisch oder doch für verdächtig erk
lärt worden. Das Dogma hat stets im Geschichte seine eigenen Väter verschlungen» 
(αυτόθι σ. 4-5).
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ΚΕΦΑΛΑ ION A'.

ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΜΗΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

§ 1. Ή άκμή τής Ριζαρείον ’Εκκλησιαστικής Σχολής.

"Οτε το πρώτον εις τήν Ιστορίαν της νεωτέρας εν Έλλάδι Εκκλησίας καί δη 
καί της μορφώσεως του κλήρου αυτής έγράφη υπό ανταξίου τής σπουδαιότητος τής 
Ριζαρείου ή πρώτη ιστορία αύτοϋ του έξοχου παιδευτηρίου ελληνικής καί χριστια
νικής μορφώσεως, ή Ριζάρειος Σχολή διήνυε τα τελευταία έτη μιας νέας ακμής, ήν 
λαμπρώς έξεπροσώπει ό διευθυντής (άπο του 1911), ό καί ιστορικός τής Σχολής, 
Άρχιμ. Χρυσόστομος Α. Παπαδοπούλας, τακτικός καθηγητής τής Γεν. ’Εκκλησιαστι
κής Ιστορίας έν τή Θεολογική Σχολή τοϋ Άθήνησι Πανεπιστημίου. Ούτως ή Ριζά- 
ρειος Σχολή ευρισκε κατά τάς έορτάς τής έβδομηκονταπενταετηρίδος αυτής, (1844- 
1919), λαμπρώς διεξαχθείσας επί παρουσία τοΰ βασιλέως, τον αντάξιον αυτής ι
στορικόν, τον διαπρεπέστατον ιστορικόν τής Ελληνικής Εκκλησίας, τον καί πρώτον 
τής Έκκλ. Ιστορίας τοϋ Ελληνισμού καί δή καί τής νεωτέρας Ελλάδος. Διότι τότε 
άκριβώς, τώ 1920, ό άείμνηστος διδάσκαλος, έν τε τή Ριζαρείω καί τώ Πανεπιστή
μιο) ’Αθηνών, έξέδωκε καί τήν «Ιστορίαν τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος», ήτοι εν έτος 
μετά τήν έκδοσιν (1919) τής «Ιστορίας τής Ριζαρείου ’Εκκλησιαστικής Σχολής 
έπί τή έβδομηκονταπενταετηρίδι αυτής».

Εΐπομεν άνωτέρω, ότι ή Σχολή διήνυε τά τελευταία έτη τής άκμής αυτής, 
διότι πράγματι μετά τήν άνάδειξιν εις διευθυντήν αυτής τοϋ Άρχιμ. Χρυσ. Παπαδο
πούλαν (1911) καί τήν άνανέωσιν τοΰ προσωπικοΰ, ως καί τήν άναδιοργάνωσιν αυ
τής κατά τό έτος 1919, ή Σχολή είσήρχετο εις τελευταιαν, ατυχώς, περίοδον ακμής, 
διότι μετ’ ολίγα έτη έπέπρωτο να κλείση τάς πόλος της, ένεκα τοΰ Β' Παγκοσμίου 
Πολέμου, εις τον όποιον ακόυσα μέν, αλλα μετά σθένους και δυναμεως εισήλθε και 
ή Ελλάς.

Περί τής έν λόγω άκμής μαρτυροΰσιν ου μόνον ή συγκρότησις τοΰ διδακτικού 
προσωπικού, ως έμφανίζεται τοΰτο εις τον πανηγυρικόν τόμον (1919), άλλα καί αί 
προσφερθεϊσαι ύπηρεσίαι, συνεχισθεΐσαι και ολίγον μετά ταΰτα, και παρα τας ανα
πόφευκτους έκ τής διαρροής του χρονου ιστό ρίκας μεταβολας και εξελίξεις. Δεν θα 
καταγίνω έν τώ σημείω τούτω περί τό προσωπικόν, όπερ ευρίσκει ό άναγνώστης εις 
άλλην σελίδα, άλλα θά σημειώσω ότι τήν άτμόσφαιραν τής Σχολής ίκανώς περιέ
γραψε καί έχρωμάτισε δι’ άπαραμίλλου δεξιότητας ό διαπρεπέστατος συνάδελφος 
’Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος εις τά ένθυμήματα αύτοΰ, άτινα έδημοσίευσεν εις τήν 
Επετηρίδα τοΰ 1948, τήν όποιαν έξέδωκεν ή Ένωσις ’Αποφοίτων τής Ριζαρείου Σχο



λής. Ταύτης, ώς γνωστόν, προήδρευσαν άλληλοδιαδόχως οί διαπρεπείς Ριζαρείται 
καί καθηγηταί του Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Δυοβουνιώτης (f 1943), Γεώργιος 
Σωτηρίου (f 1964), ’Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος καί Χαράλαμπος Γιερός.

Μου αρκεί, λοιπόν, άφ’ ενός μεν νά μνημονεύσω μερικά σημεία άπό αυτά τα ω
ραία ενθυμήματα του Θεοδωρακοπούλου (σελ. 133-144), τακτικού καθηγητοϋ της 
Φιλοσοφίας εις τό Πανεπιστήμιον ’Αθηνών, εις τά όποια δέον νά προστεθούν προς 
κατανόησιν τής παραδόσεως καί τού πνεύματος τής Σχολής, όσα πολλοί τρόφιμοι, 
έν οίς καί 6 γράφων καί μάλιστα ό αείμνηστος Ν. Λούβαρης, έγραψαν, εις τε τον πα
νηγυρικόν τόμον καί εις την ώς άνω μνημονευθεΐσαν Επετηρίδα. Ό Ί. Θεοδωρακό
πουλος, λοιπόν, λέγει ορθώς: «Άπό χρόνο σέ χρόνο μεγάλωνε μέσα μου ή πεποίθη- 
σις, ότι ή Ριζάρειος Σχολή ήταν ένας ολόκληρος κόσμος με εσωτερική αλήθεια καί 
αύτάρκεια. ’Ηταν ένα πνεύμα, όπου είσήγοντο με σύστημα οί τρόφιμοί της. 
’Από όλα τά μέρη τού Ελληνισμού είμαστε όλοι ενωμένοι, γαλουχούμενοι μέ ένα 
πνεύμα (παραπάνω μέσα σέ πολλές αναμνήσεις έχει γράψει ότι όλα ήταν τακτοποι
ημένα καί ή μελέτη καί τά μαθήματα καί ή ανάπαυση, σελ. 136). Καί κάθε χρόνο έρ
χονται καινούργιοι άπό τήν "Ηπειρο, τήν Μακεδονία, τήν ’Ανατολικήν Ρωμυλίαν, 
τήν Θράκην, τήν Προποντίδα, τον Πόντο, τήν Κωνσταντινούπολή, τήν Μικρά ’Ασία, 
τά νησιά καί άπό όλην τήν άλλη Ελλάδα. "Ολοι οί χαρακτήρες μέ τήν εξαίρετη ποι
κιλία τους ήταν κάτω άπό τήν ίδια στέγη τού πνεύματος. Καί τό πνεύμα αότό ήταν τό 
Χριστιανικόν καί τό Ελληνικόν. Ή Ριζάρειος ήταν ή κατ’ εξοχήν ελληνοχριστιανική 
Σχολή, όπου ό "Ομηρος καί ή Άγια Γραφή, ό Πλάτων καί οί Πατέρες τής ’Εκκλησίας 
έδιδάσκονταν μέ τήν ίδια επιμέλεια καί έμαθαίνονταν μέ τό ίδιο ενδιαφέρον. ’Εξαίρετοι 
διδάσκαλοι είχαν συνδέσει επί πολλά χρόνια μέ τά μαθήματα τό όνομά τους καί 
γύρω πάλιν στά πρόσωπά τους είχε δημιουργηθή άλλος θρύλος. Ό θρύλος αυτός 
γύρω άπό τά πρόσωπα των διδασκάλων είναι γιά τήν επιτυχία τού έργου ενός σχο
λείου μεγάλος συντελεστής. Καί διά τούς διδασκάλους τής Ριζαρείου ό θρύλος αυτός 
ήταν καί παλαιός καί μεγάλος. Πόσες μορφές μεγάλες είχαν σφραγίσει τήν παράδοση 
τής σχολής! Πολλών οί εικόνες μιλούσαν ακόμα άπό τήν αίθουσα τής βιβλιοθήκης, 
όπου είχαν άναρτηθή». Μεγάλη ήτο ή φήμη των. "Ετσι μνημονεύει μέ ζωηρότητα 
ό Θεοδωρακόπουλος, άναφερόμενος εις τον χαρακτήρα, τά περιστατικά καί τήν δι
δασκαλίαν τών έξοχων διδασκάλων μας. Μεταξύ τών πρώτων μνημονεύει τήν σεμνήν 
καί αληθώς προφητικήν μορφήν τού καθηγ. τής Π. Δ. Ν. Παπαγιαννοπούλου, τα
κτικού καθηγ. τού Π/μίου, τού πραοτάτου καί γλυκυτάτου Χρυσ. Παπαδοπούλου 
(ίδε μελέτας μου1), τού ευτυχώς ζώντος, Κων. Λογοθέτου, γενομένου μετ’ ολίγον 
(1924) τακτικού καθηγητοϋ τής ’Ιστορίας τής Φιλοσοφίας εις τό Πανεπιστήμιον 
Αθηνών, διδάξαντος ψυχολογίαν καί Φιλοσοφίαν έν τή Ριζαρείω, τού καθηγητοϋ καί 
οικονόμου τής Ριζαρείου Σχολής Ευαγγέλου Άντωνιάδου, άρχιμ. διδάκτορας τής

1. Γ. I. Κονιδάρη: Χρυσ. Α. Παπαδόπουλος. Έφημερίς «Καθημερινή», 1938 τής 23ης ’Οκ
τωβρίου. Τοϋ αύτοϋ: ’Επίτομος Έκκλ. 'Ιστορία τής 'Ελλάδος. ’Αθήναι 1938 (άνάτυπον άπό 
τήν Θρησ. Χριστ. ’Εγκυκλοπαίδειαν). Τοϋ αύτοϋ: Χρυσ. Παπαδόπουλος, έν Έκκλησίφ 1948 
τής 1ης Νοεμβρίου. Τοϋ αύτοϋ: Χρυσ. Παπαδόπουλος έν Έπετηρίδι τής Ένώσεως ’Αποφ. Ρι- 
ζαρείου Σχολής (1948, σελ. 84 έξ. ).



Φιλοσοφίας άπό το Π/μιον του Göttingen καί μετ’ ολίγον ύφηγητοΰ της Ερμηνείας 
της Κ.Δ. εις το Πανεπιστήμιο'; των ’Αθηνών1, τής αλησμόνητου μορφής τού έξοχου 
φιλολόγου καί με καλοσύνην προικισμένου έλληνιστοΰ καί λατινιστοϋ Καρβούνη, 
ίκανοϋ να παρουσιάζη εις την νεοελληνικήν το κάλλος των ομηρικών επών, του Κ. 
Σπάρταλη τής Γαλλικής, του Σπηλιοπούλου καθηγητοϋ τών Μαθηματικών καί Φυ
σικών (πατρός του καθηγητοϋ Κυριάκου Σπηλιοπούλου), του Κωνσταντίνου Δυο- 
βουνιώτου, τοϋ πράου καί ίκανοϋ με τεραστίαν μνήμην καί με ικανήν κρίσιν προικι
σμένου καθηγητοϋ, ό όποιος μετ’ ολίγον έγένετο καθηγητής τής 'Ιστορίας τών Δογμά
των καί τής Συμβολικής έν τώ Πανεπιστημίω ’Αθηνών (1920). Εις αυτούς θά ήδυ- 
νάμην να προσθέσω τον λαμπρόν πράγματι Λαμπρίδην, έξοχον φιλόλογον, τον επιμε
λή Κ. Κουραβέλον, καθηγητήν τών Φιλολογ. μαθημάτων, τον επ’ ολίγον διδάξαντα 
άποβιώσαντα δε προώρως Άθ. Μπούντουραν, φιλόλογον, τούς καθηγητάς τής Παιδα
γωγικής Ζήσην Ζαμάνην (τής Μαρασλείου ) καί Ψυχολογίας Σπυρ. Καλλιάφα καί 
τον διαδεχθέντα τούτους Γ. Σακελλαρίου, καθηγητάς τοϋ Π/μίου ’Αθηνών γενομέ
νους, τών όποιων τα ονόματα ευρίσκει τις εις τον παρόντα τόμον. Άλλ’ ή ακμή τής 
Ριζαρείου Σχολής τής δευτέρας περιόδου, ή όποια αρχίζει άπό τό 1882 καί φθάνει μέ
χρι τοϋ 1935 περ., διά να συνεχισθή μέχρι τής παρακμής άπό τοϋ 1935 μέχρι τοϋ 1940, 
δτε καί έκλεισε, συνεπεία τοϋ πολέμου, φαίνεται προ πάντων εις τούς καρπούς τής 
Σχολής, τούς όποιους έχομεν είς τούς πτυχιούχους τής Ριζαρείου Σχολής.

'Η έκάστοτε συγκέντρωσις λαμπρών επιστημόνων, ως διδασκάλων, συνδεόμε
νων έν ίκανώ μέτρω δι’ ΐσχυροτάτων πνευματικών, ήθικών καί ψυχικών δεσμών με
τά τής Ριζαρείου Σχολής-τοΰτο δε συνέβη κατά τά τελευταία έτη τής άκμής (1922- 
1935), διά τής έμφανίσεως τοϋ Άμίλκα Άλιβιζάτου καί τοϋ Γρηγορίου Παπαμιχα- 
ήλ—έδημιούργει ατμόσφαιραν πνευματικήν τοιαύτης έντάσεως, ώστε ού μόνον ή πα- 
ράδοσις τής Σχολής διαρκώς ν’ άναζωογονήται αλλά καί ή άμιλλα μεταξύ τών μαθη
τών νά αύξάνη καί τό ένδιαφέρον διά τό μέλλον τής ’Εκκλησίας καί τοϋ 'Ελληνικού 
έθνους νά κρατύνεται. Τό δε θαυμάσιον φυσικόν περιβάλλον, τό όποιον λαμπρώς πε
ριέγραψαν πολλοί μαθηταί τής Σχολής εις τε τον Πανηγυρικόν τόμον (1919), εις 
τήν ’Επετηρίδα (1948) καί είς τον έκδιδόμενον τόμον, ηύνόει τήν πνευματικήν αυτών 
άνάπτυξιν καί καθώριζεν, έν μεγάλω μέτρω, τήν πορείαν τών άπσφοίτων τής Σχολής. 
’Εντεύθεν είναι δλως εύνόητον, δτι συνεχίζετο μέχρι τών ή μερών μας ή έφεσις πολλών 
μαθητών προς τήν Θεολογίαν καί τήν Φιλοσοφίαν (η Ριζαρειος Σχολή εδωκε τρεις 
διαπρεπείς καθηγητάς τής Φιλοσοφίας, περί ών θα γινη λογος κατωτέρω ). Είναι 
άλλως τε φυσική ή ροπή τών Θεολόγων προς τήν Φιλοσοφίαν (πρβλ. Ν. Λουβαρην, 
λαμπρόν μαθητήν τής Ριζαρείου Σχολής) καί την ολοκληρωσιν την πνευματικήν, δια 
τοϋ σχηματισμού μιας περί κόσμου θεωρίας. Εντεύθεν κατανοουμεν ωσαύτως, δια- 
τί τοϋ Ελληνικού καί τοϋ Χριστιανικού πνεύματος ή ένάργεια, ή εύρύτης τών αντι
λήψεων έπί τε τοϋ πνευματικού, κοινωνικού και ηθικού πεδίου και το φιλελεύθερον

1. Ίδε Επιστημονικήν Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου ’Αθηνών 1957-8, 
εκδ. 1959, ένθα, ύπό μορφήν Προλόγου, χαρακτηρισμός Ε. Άντωνιάδου (καί άνάτυπον) ύπό Γ. 
Κονιδάρη καί βιογραφίαν υπό Β. Ίωαννίδου. Ύπ’ αύτοϋ σημειοϋται δλως εσφαλμένος ώς Ετος 
γεννήσεως του Ευ. Άντωνιάδου το 1888 αντί του ορθού 1882.



πνεύμα τόσον σημαντικήν ήσκησαν ροπήν επί του πνεύματος πολλών μαθητών (α- 
τυχώς ούχί δλων) οχι μόνον τών χρόνων τής διευθύνσεως του Χρυσοστόμου Παπα- 
δοπούλου, αλλά καί πρότερον καί επί του Ευάγγελου Άντωνιάδου, ον εσκιαγρα- 
φήσαμεν εις ειδικόν τόμον1, διότι δεν είναι δυνατόν να λησμονησωμεν την μετ αυτοϋ 
αναστροφήν, τήν ζαλωσύνην καί τήν ειλικρίνειαν του διδασκάλου, θεολογου και εκ
κλησιαστικού άνδρός, δστις πολλάς άφιέρωσεν ώρας, ινα αναλυση εις τον γραφοντα 
τήν Πολιτείαν του Πλάτωνος.

"Ενεκα τών λόγων τούτων δεν είναι τυχαΐον, άλλ’ δλως τουναντίον ευεξηγητον 
τό γεγονός, δτι ή Ριζάρειος Σχολή προσέφερε μεγάλας υπηρεσίας εις την Θεολογι- 
κήν Σχολήν τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί τήν της Θεσσαλονίκης (έχομεν υπ 
δψιν καί περιοριζόμεθα είςτά γεγονότα μέχρι τοϋ 19672 3) καί εις τήν ’Εκ
κλησίαν τής Ελλάδος.

§ 2. ’Αποτελέσματα τής ακμής τής Ριζαρείου Σχολής και προσφοραί αυτής 
προς τάς Θεολογικάς Σχολάς τών Πανεπιστημίων ’Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Πριν ή έξετάσωμεν τό θέμα, δπερ άναγκαίως θά μας απασχόληση εις ικανά ση
μεία τής διηγήσεως, περί τοϋ ζητήματος τής έκπληρώσεως τοϋ σκοποΰ τής Ριζαρει- 
ου Σχολής, θεωροΰμεν έπιβεβλημένον νά σημειώσωμεν τό γεγονός, δτι ενώ ο αρι
θμός τών φοιτησάντων καί αποφοίτων τής Ριζαρείου Σχολής, ένεκα λόγων οΰς θά έξ
ετάσωμεν, είναι περιωρισμένος (1.608 περίπου), διότι κατανέμεται εις 100 έτη πε
ρίπου (1844-1940), έν τούτοις ό αριθμός τών άνδρών, οίτινες κατέστησαν κληρικοί 
καί δή καί επίσκοποι καί Καθηγηταί τών δύο Θεολογικών καί τών Πανεπιστημίων 
έν γένει είναι μέγας μέχρι τοϋ 1940s, λαμβανομένου ύπ’ οψιν δτι πρόκειται περί μιας 
μικρας Σχολής μέ ειδικόν σκοπόν, εις τήν όποιαν ό αριθμός τών είσαγο- 
μένων σπανίως ύπερέβη τούς τριάκοντα. Ό αριθμός αυτός α
φορά κυρίως εις τήν άπό τοϋ 1919 έποχήν (πρβλ. Παράρτημα Α'. σχετ. στατιστικόν 
πίνακα τοϋ παλαιοΰ συμμαθητοΰ καί νΰν καθηγητοΰ τής Ριζαρείου Σχολής κ. Νικ. 
Καρυτσιώτη). "Επειτα διά τήν έκτίμησιν τοϋ έργου τής Σχολής δέον νά ληφθή ύπ’ 
οψιν ό μικρός αριθμός τών πτυχιούχων τής Σχολής. Ή στατιστική παρουσιάζει τά 
εξής δεδομένα. Σύνολον φοιτησάντων περίπου 1 6 0 8 μέχρι 
τοϋ 1940, σύνολον πτυχιούχων 640. Κατά τήν τελευταίαν 20ετίαν 
(1919-1940) ό αριθμός τών πτυχιούχων έφθασε τούς 213, παρουσιαζομένης ουτο; 
μέσης αναλογίας πτυχιούχων 10 έτησίως ! Ενδεικτικοί είναι καί οί αριθμοί τής 
νέας περιόδου τής Σχολής, ή όποια αρχίζει μέ τό έτος 1960, δτε ή Σχολή ηύτύχησε 
ν’ άνοιξη καί πάλιν τάς πύλας εις τά νέα κτήρια παρά τό Χαλάνδριον, ένθα έπερχομέ- 
νων βελτιώσεων καί έφαρμοζομένου νέου προγράμματος θά ήτο δυνατόν νά άποδώση

1. Ίδέ άνωτέρω ύποσημείωσιν.
2. Σημαντικόν διά τήν σύγχρονον ’Εκκλησιαστικήν Ιστορίαν τής Ελλάδος είναι τό τεύχος 

τοϋ κ. Ί. Χανιώτου, δικηγόρου καί πρώην Βουλευτοΰ Χίου, σπουδάσαντος έν τή Ριζαρείω. Φέρει 
τήν επιγραφήν: Φως είς τά παρασκήνια τοϋ ’Εκκλησιαστικού Ζητήματος (τά πραγματικά αίτια τής 
κρίσεως καί ή αληθής ιστορία τής τελευταίας δεκαετίας ) μετά παραρτήματος. ’Εν Άθήναις, 1966

3. Τότε έκλεισε τάς πύλας της ή Ριζάρειος Σχολή Si’ 20 έτη, άτυχώς.



περισσοτέρους πτυχιούχους. Λέγομεν δτι είναι ενδεικτικοί οί νέοι αριθμοί, διότι, 
ώς βλέπει 6 αναγνώστης εις το Α' Παράρτημα, οί πρώτοι απόφοιτοι της Σχολής οί 
έξελθόντες ώς πτυχιοϋχοι κατά το σχολ. έτος 1965-1966 ή σαν 9 έναντι 29 εΐσαχθέν- 
των κατά τό 1960-1961 εις την α' τάξιν καί 10 κατά τό 1966-1967 επί 26 εΐσαχθέν- 
των εις την α' τάξιν κατά το 1961-1962. Πολλοί καί δη καί ικανοί μαθηταί άποχω- 
ροΰσι τής Ριζαρείου Σχολής μετά το γ' έτος των σπουδών των, ότε έγγράφονται εις 
τά Γυμνάσια. Δεν είναι βεβαίως δυνατόν νά σημειώσωμεν ενταύθα όλους τούς παρά
γοντας, οί όποιοι συμβάλλουν πολλάκις, ώστε ό αριθμός τών είσαγομένων εις την Ρι- 
ζάρειον Έκκλ. Σχολήν νά είναι πάντοτε μικρότερος του παιδαγωγικώς έπιτρεπο- 
μένου (35-40), διότι μόνον τό 1919 καί τό 1920 επί ’Αθηνών Μελετίου ό αριθμός τών 
είσαχθέντων έφθασεν εις τούς 40 καί 50, ενώ έκτοτε είναι μικρός, ενίοτε πολύ μικρός, 
μάλιστα εν σχέσει προς τάς άνάγκας τής Εκκλησίας καί τού χαρακτήρας τής Έκκλ. 
Ριζαρείου Σχολής, ώς, τρόπον τινά, προτύπου 'Ιερατικής Σχολής.

Λαμβανομένων δε ύπ’ οψιν τών γεγονότων τούτων καί τών ενίοτε ανωμάλων πε
ριστάσεων τοϋ ’Έθνους καί τής Εκκλησίας τής Ελλάδος καί τής ζωής τής Σχολής, 
περί ών θά όμιλήσωμεν εν τοϊς εφεξής, ώς καί τής εν πολλοΐς έλλείψεως προγραμ
ματισμένης έκκλ. πολιτικής (περί ώλοκληρωμένης σπανίως δύναται νά γίνη λόγος), 
ό αριθμός τών έξεχόντων πτυχιούχων τής Έκκλ. Ριζαρείου Σχολής είναι μέγας. 
Άναμφιβόλως ή μεγίστη τών υπηρεσιών τής Ριζαρείου Έκ
κλ. Σχολής όπήρξεν ή μόρφωσις τών στελεχών τών δύο Θεολογικών Σχολών 
καί επισκόπων. 'Αρμόζει δέ εις τό σημείον τούτο νά μνημονευθώσιν όνομαστί οί 19 
Ριζαρεΐται Καθηγηταί τής Θεολογικής Σχολής τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών. ’Επί 
συνόλου 44 τακτικών καθηγητών, οί 19 ή σαν Ριζαρεΐται1.
’Ιδού τά ονόματα:

1. Παναγιώτης Ρομπότης, τής Θεολογίας (1830-1844-48-1858-18752 ).
2. Θεόκλητος Βίμπος, τής Π. Διαθήκης (1832-1848-52-1860-1903).
3. Άναστ. Διομ. Κυριάκός, τής Γεν. Έκκλ. 'Ιστορίας (1843-1858-61-1868-1923 ).
4. Νικηφόρος Καλογεράς, τής Ποιμαντ. καί Έκκλ. ’Αρχαιολογίας (1835-1857-60- 

68-1896).
5. Παναγ. Παυλίδης, τής Θεολογίας (1837-1856-69-1894).
6. Ζήκος Ρώσης, τής Δογματ. καί Χριστ. ’Ηθικής (1838-1853-7-1875-1933).
7. Γεώργιος Δέρβος, τής Πατρολογίας καί Χριστ. ’Αρχαιολογίας (1854-1868-73- 

1897-1925).
8. ’Ιωάννης Μεσολωρας, τής Πρακτ. Θεολογίας (1851-1866-71-1898-1942).
9. ’Ιγνάτιος Μοσχάκης, τής Πρακτ. Θεολογίας (1847-1864-7-1899-1903).

10. Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος, τής Έβρ. Γλώσσης, τής Π.Δ. (1859-1871-76- 
1907-26).

11. Φίλιππος Παπαδοπούλας, τής Πρακτ. Θεολογίας καί Συμβολικής (1852-1867- 
72-1918-1918). Βιβλ. πρβλ. Δ. Σ. Μπαλάνου : 'Ιστορ. Θεολ. Σχολής 1937.

1. Εις την Επετηρίδα της Ριζαρείου τοϋ 1948 έμνημόνευσα 19, άλλ’ οί δύο τελευταίοι ή σαν 
επικουρικοί.

2. Αί δύο τελευταΐαι χρονολογίαι άναφέρονται εις τό Ετος τής καθηγεσίας καί τοϋ θανάτου.



12. Κων/νος Δυοβουνιώτης, της 'Ιστορίας των Δογμάτων καί της Συμβολικής (1872- 
1887-92-1920-1943).

13. Γεώργ. Σωτηρίου, της Χριστ. ’Αρχαιολογίας (1880-1895-99-1924-1965 ).
14. Νικόλαος Λούβαρις, της Είσ. καί Έρμ. Κ.Δ. (1887-1900-1903-1925-1961).
15. Παναγ. Μπρατσιώτης,τής Είσ. καί Έρμ. Π. Διαθήκης (1889-1902-7-1925- ).
16. Βασίλειος Βέλλας, τής Έβρ. Γλ. καί Έρμ. Π. Διαθ. (1900-1915-20-1933- ).
17. Λεωνίδας Φιλιππίδης, τής 'Ιστορίας των Θρησκειών καί επικουρικός καθηγη-

τής (1898-1910-15-1939- ).
18. Βασίλειος Έξαρχος, έπικουρ. τής Πρακτ. Θεολογίας (1903-1917-22-1940-3), 

άπό του 1945 τακτικός έν Θεσσαλονίκη (νυν ομότιμος).
19. Γεράσιμος Κονιδάρης, τής Γεν. Έκκλ. 'Ιστορίας (1905-1919-29-24) έπικ. καθηγ. 

1940-3 έν Άθήναις, άπό του 1945 τακτικός έν Θεσσαλονίκη καί άπό του 1951 
τοϋ έν ’Αθήναις Πανεπιστημίου.
Έάν λάβωμεν ύπ’ όψιν, ότι άπό τής συ στάσεως τής Θεολογικής Σχολής του Πα

νεπιστημίου ’Αθηνών (1837) ώνομάσθησαν 44 καθηγηταί καί ότι έξ αυτών οί 19 
ή σαν ή είναι Ριζαρεΐται, τότε άντιλαμβανόμεθα διατί ή προσφορά τής Ριζαρείου 
Έκκλ. Σχολής είναι τεραστία εις την ’Ορθόδοξον Θεολογίαν καί ’Εκκλησίαν. Λέγο- 
μεν δε τεραστία, διότι λαμβάνομεν ύπ’ οψιν, ότι οί 5 πρώτοι καθηγηταί τής Θεολο
γικής Σχολής του Π/μίου ’Αθηνών δεν ήδύναντο να σπουδάσωσιν εις την Ριζάρειον, 
άτε γεννηθέντες καί σπουδάσαντες προ τής ίδρύσεως αυτής τω 1844. "Οθεν ή άναλο- 
γία μεταβάλλεται αμέσως 19 προς 37, ήτοι περίπου τό 1/2. Άλλ’ ή τοιαύτη άναλο- 
γία θά ήτο πιθανώς μαγαλυτέρα, έάν ή Ριζάρειος δεν έκλειε τω 19401.

’Αλλά καί ό άριθμός τών καθηγητών τής Θεολογικής Σχολής τοϋ Πανεπιστη
μίου Θεσσαλονίκης, ίδρυθείσης κατ’ ουσίαν τω 19452, καθ’ δν χρόνον ή Σχολή ήτο 
κλειστή (1940-1960) καί λειτουργούσης έκτοτε, είναι μεγάλος (1945-1967).
1. - Β. Έξαρχος, τακτικός καθηγητής τής Κατηχητικής καί Λειτουργικής.
2. - Παν. Χρήστου, τακτικός καθηγητής τής Έκκλ. Γραμματολογίας.
3. - Άρχιμ. 'Ιερ. Κοτσώνης, τακτικός του Καν. Δικαίου καί τής Ποιμαντικής.
4. - ’Ιωάννης Καλογήρου, τακτικός καθηγητής τής 'Ιστορίας τών Δογμάτων καί τής

Συμβολικής.

1. Ένταΰθα χάριν άκριβείας δέον νά σημειωθή, ώς καί άλλοτε (Έπετηρίς 1948, σελ. 88), 
δτι ή "Ιστορία της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου ’Αθηνών τοϋ αειμνήστου Δη μ. Σ. 
Μπαλάνου, δέον νά διορθωθή ώς προς το ότι δέν μνημονεύει τών έν τή Ριζαρείω Σχολή σπουδών 
τών Π. Ρομπότου, Θεοκλ. Βίμπου, Καλογερα καί αναφέρει έσφαλμένως ώς Ριζαρείτας τούς κα
θηγητές Έμμ. Ζολώταν καί Δ. Μωραΐτην.

2. Ή κατά το 1942 ύπύ τής Κατοχικής Κυβερνήσεως τών «Κουΐσλιγκ» ίδρυθεΐσα, καί δή καί 
διά της προσπάθειας ένας ίταλοφίλου καί αγραμμάτου, ύπήρξεν εντελώς αντικανονική καί διά τού
το δέν μετέσχομεν. Ήναγκάσθημεν ν’ άπευθυνθώμεν σχετικώς προς τον Τσολάκογλου, 6 όποιος 
άνέστειλε την δημοσίευσιν τοϋ Ν. Διατάγματος άλλ’ έπενέβησαν ό Κουϊμουτσόπουλος, Έξαρ
χος καί Ίωαννίδης παρά τφ Δαμασκηνώ. Οί πρώτοι Καθηγηταί τοϋ 1942 άπελύθησαν μέ την 
Συντακτικήν Πραξιν 59, μετά τήν άπελευθέρωσιν. Τότε ό Νόμος 361/1945 καθώρισεν ’Επιτρο
πήν εκλογής τών καθηγητών Θεσσαλονίκης ύπό τής Θεολογικής Σχολής ’Αθηνών (Σωτηρίου, 
Μπρατσιώτην, Αντωνιάδην, Παπαμιχαήλ, Καρμίρην, Βέλλαν, άλλα μόνον 6 άείμνηστος Παπαμι- 
χαήλ ήτο εναντίον τής δημιουργίας τής Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης).



5.- Άρχιμ. Παρθένιος Πολάκης, τακτ, της Έκκλ. 'Ιστορίας (τέως έκτ. της Έκκλ.
'Ιστ. Ελλάδος).

Οί 5 καθηγηταί αντιπροσωπεύουν το 1/3 της Σχολής άπό της συστασεως αυτής 
(1942/45).

Εις την Φιλοσοφικήν Σχολήν Θεσσαλονίκης υπηρέτησαν ως καθηγητής της 'Ι
στορίας ό Π. Κοντογιάννης και της Φιλοσοφίας ό Χαρ. Γιερός, Ριζαρειτης και νυν 
Πρόεδρος της Ένώσεως ’Αποφοίτων Ριζαρείου Σχολής.

Τοιουτοτρόπως βεβαιοΰται κατά τρόπον αδιάψευστου ή αληθώς άσυνήθως μεγά
λη προσφορά τής Ριζαρείου Έκκλ. Σχολής προς τήν ’Ορθόδοξον Θεολογίαν και Εκ
κλησίαν, δεδομένου ότι πρόκειται περί μιας Σχολής, ή όποια ούτε πολλούς μαθητας 
εΐχεν ούτε έλιειτούργησε πάντοτε ούτε όμαλώς. Οί προσλαμβανόμενοι εις αυτήν υ- 
πέκειντο εις ώρισμένους περιορισμούς καί προήρχοντο άπό ώρισμένα μέρη και δη και 
εις περιορισμένου αριθμόν.

’Αλλά διά τήν ενότητα τοϋ σημείου τούτου προς τήν ελληνικήν επιστήμην δέον 
να προστεθώσι καί τά επόμενα.

"Ενεκα τής άνωτερότητος τής εν αυτή μορφώσεως δέον να καταλεξωμεν εις το 
ενεργητικόν τής Σχολής καί τό γεγονός, ότι έκ τής Ριζαρείου Σχολής προήλθαν και 
άλλοι καθηγηταί του Πανεπιστημίου ’Αθηνών.

Άναφέρομεν πρώτον δύο διαπρεπείς τής Φιλοσοφίας, οί όποιοι άπετέλεσαν και 
αποτελούν διά τήν 'Ελληνικήν επιστήμην ονόματα λίαν γνωστά και εξω τών ορίων
τής Ελλάδος, όπως συμβαίνει καί με τούς καθηγητάς τής Θεολογίας. Πρόκειται 
περί τού Θεοφίλου Βορέα (1886-1890 σπουδαί εν τή Ριζαρειω), ο στις εγενετο τα
κτικός καθηγητής τής Φιλοσοφίας εν τώ Π/μίω ’Αθηνών (1912-1948) και απεθανε 
τώ 1954) καί 2) περί τού Ίωάννου Θεοδωρακοπούλου σπουδάσαντος εις το εξωτε
ρικόν, μετά τάς εν τή Ριζαρειω Σχολή σπουδάς αυτού (1919-20 ) και διορισθεντος 
τό πρώτον καθηγητοΰ τής Φιλοσοφίας εις τό Π/μιον Θεσσαλονίκης και εκεΐθεν κλη- 
θέντος εις ’Αθήνας καί διατελοΰντος νΰν άντιπρυτάνεως έν τω Π/μίφ καί Γεν. Γραμ- 
ματέως τής ’Ακαδημίας, ής διετέλεσε καί Πρόεδρος.

Ποιοι καί πόσοι τών Ριζαρειτών καθηγητών καί άκαδημαϊκών διετέλεσαν πρυ- 
τάνεις καί πρόεδροι τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών είναι έργου ημετερον να σημειωσωμεν 
τουλάχιστον έν υποσημειώσει1).

Άλλ’ ή Ριζάρειος Σχολή προσέφερεν ωσαύτως καί τινας καθηγητάς εις άλλος 
σχολάς. Ουτω πρέπει νά μνημονευθή άφ’ ενός μεν ο αγαπητός κ. Αντ. Φωκάς, εκ
λεγείς καθηγητής τής ’Ανατομικής εις τό ’Οδοντιατρικού Σχολείου (νΰν τμήμα) τής 
’Ιατρικής Σχολής τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί είτα τακτικός τής Ανατομικής 
εις τήν ’Ιατρικήν Σχολήν τού Π/μίου Θεσσαλονίκης (ιδε πανηγυρικόν τομον ), αφ

1. Α. Πρυτάνεις Ριζαρεϊται: Π. Ρομπότης, Π. Παυλίδης, Α. Κυριάκός, I. Ευ
ταξίας, Γ. Δέρβος, I. Μεσολωρας, Θ. Βορέας, Κ. Δυοβουνιώτης, Γ. Σωτηρίου, Π. Μπρατσιώ- 
της, Β. Βέλλας, Λ. Φιλιππίδης, I. Θεοδωρακόπουλος ήτοι έπί 132 πρύτανεων (1837-1968/69) 
12 Πρύτανεις, ήτοι 9%.

Β. Πρόεδροι τής ’Ακαδημίας: Β. Βορέας, Γ. Σωτηρίου, Π. Μπρατσιώτης, I. 
Θεοδωρακόπουλος, ήτοι 4 έπί 42 έτη καί 42 Προέδρων, ήτοι 10% περίπου καί 1 Γεν. Γραμμα- 
τεύς, ό I. Θεοδωρακόπουλος, άπό τοϋ 1966.



ετέρου ό τακτικός καθηγητής τής Δημοσίας Οικονομίας εις το Π/μιον ’Αθηνών καί 
τέως διοικητής τής Τραπέζης τής Ελλάδος κ. Ξεν. Ζολώτας (1916-1918). ’Αλλά καί 
παλαιότερον ή Νομική Σχολή είχε τήν ευτυχίαν να απόκτηση καθηγητήν άνδρα δια
πρεπή Ριζαρείτην τον Ίωάννην Παπαλουκά Ευταξίαν (εκ Δαδιού), σπουδά- 
σαντα μεταξύ των ετών 1856-61. Περί τούτου έγραψα άλλοτε μερικάς γραμμάς 
(πρβλ. πλήρη βιογραφίαν εις το Βιογραφικόν Λεξικόν Σπ. καί Κ. Βοβολίνη, τόμ. 3°ς 
σελ. 110), άλλα εδώ πρέπει να σημειώσω, ότι ήτο διαπρεπής κανονολόγος καί 
καθηγητής του Έκκλ. Δικαίου (1845-1927), έχων λαμπράν κατανόησιν καί τής έκκλ. 
ιστορίας. Προσέφερε, λοιπόν, καί ό άνήρ ούτος σημαντικάς υπηρεσίας εις τήν ’Ορθό
δοξον Θεολογίαν καί τήν ’Εκκλησίαν.

Μεταξύ τών Νομικών δέον να μνημονευθή ώς φοιτήσας εν τη Ριζαρείω (1917- 
18) καί δ καθηγ. του ’Εμπορικού Δικαίου εις τήν Νομικήν Σχολήν τού Πανεπιστη
μίου Θεσσαλονίκης κ. Κυριάκος Σπηλιόπουλος (υιός τού αειμνήστου καθηγητοΰ τών 
Μαθηματικών καί τής Φυσικής εν τή Ριζαρείω Σπηλιοπούλου), νΰν καθηγητής (τέ
ως πρύτανις) τής ’Ανώτατης ’Εμπορικής Σχολής ’Αθηνών καί ό άνωμάλως γενόμε- 
νος καθηγητής τόσον έν Θεσσαλονίκη (ένθα ουδέποτε μετέβη ) καί ειτα εν Άθήναις 
Δημήτριος Πετρακάκος (Ριζαρ. 1887-1891), τακτικός τού Έκκλ. Δικαίου έν τή 
Νομική Σχολή καί Βασ. ’Επίτροπος παρά τή 'Ιερά Συνόδω, τέλος δέ καί δ αδελφός 
τού Ίωάννου Ευταξίου ’Αθανάσιος Ευταξίας (1863-67 ), οστις ύπήρξεν εΐς τών δια- 
πρεπεστέρων υπουργών τής Παιδείας καί Πρωθυπουργός εις τον χρόνον τής Δικτα
τορίας Π αγκάλου (1925). 'Υπήρξεν άνήρ μεγάλης μορφώσεως καί εις αυτόν οφεί
λεται ή μεταρρύθμισις τών Εκκλησιαστικών πραγμάτων καί ή σχετ. έκθεσις τού 
1899 (παρά Γιαννοπούλω, ’Εγκύκλιοι τής I. Συνόδου, Άθήναι 1900).

Τοιαΰται καί τοσαϋται αί ύπηρεσίαι τής Ριζαρείου ’Εκκλησιαστικής Σχολής προς 
τήν ’Ορθόδοξον Θεολογίαν (δ αείμνηστος διδάσκαλος Γρηγ. Παπαμι- 
χαήλ ώμίλει μετά τίνος βεβαίως υπερβολής παρί διδασκούσης ’Εκκλησίας), τήν ’Εκ
κλησίαν τής Ελλάδος, τα Πανεπιστήμια καί τήν ’Ακαδημίαν ’Αθηνών. Θά μέ άπέ- 
λιπεν δ χρόνος έξετάζοντα καί διηγούμενον, εάν έπεχείρουν νά εκθέσω τά κατά τάς 
προσφοράς τής Ριζαρείου Έκκλ. Σχολής εις τήν Επιστήμην καθόλου, τήν Διοίκησιν 
(νομάρχαι Ριζαρεϊται), τήν Βουλήν (π.χ. Άθ. Ευταξίας, I. Χανιώτης, Άντ. Φωκάς) 
και την Παιδείαν τής Ελλάδος καί τού ’Αποδήμου Ελληνισμού, έτι δέ καί τάς ξένας 
Εκκλησίας (’Ορθόδοξον Εκκλησίαν ’Αντιόχειας) καί τήν Ετερόδοξον τών Κοπτών. 
Ενεκα τών ανωτέρω λόγων αρμόζει τά δύο Πανεπιστήμια νά έκδηλώσωσι τήν ευ

γνωμοσύνην των προς την γεραράν Ριζάρειον Σχολήν. "Ηδη υπάρχει άπόφασις τού 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών1.

§ 3. Αι προσφοραί τής Ριζαρείον Σχολής προς τήν Εκκλησίαν 
(επίσκοποί, πρεσβντεροι, κληρικοί εν γενει ώς καί μοναχοί).

Διά νά κρίνωμεν όρθώς καί δικαίως τό έργον τής Ριζαρείου Σχολής, ής τάς με- 
γαλας η δη προσφοράς προς τήν Εκκλησίαν καί το "Εθνος έμνημονεύσαμεν δεόντως

1. Πρβλ. συνημμένον Εγγραφον προς τήν Σύγκλητον 1967-1968. Παράρτημα Ζ'.



ανωτέρω γενικώς, είναι ανάγκη άφ’ ενός μέν νά έχω μεν ύπ’ δψει Ιον) τας επιθυμίας 
τού αειμνήστου ίδρυτου καί διαθέτου Γεωργίου Ραδιονωφ Ριζαρη (Γάδου. Τα κατα 
τήν Ριζάρειον), ώς έξετέθησαν αύται κυρίως εν τη Διαθηκη του" 2ον) τας συνθηκας 
ύφ’ ας έλειτούργησεν ή Σχολή' 3ον) τον μικρόν αριθμόν των εις αυτήν και υπο τοπι
κούς περιορισμούς είσαγομένων μαθητών 4ον) το συνολον τών εις αυτήν φ αίτησαν- 
των δπερ είναι πολύ μεγαλύτερον (1608 περίπου) εν σχεσει προς το μικροτερον τών 
πτυχιούχων αυτής' δον) το γεγονός, οτι σπανιως υπηρξεν ολοκληρωμένη εκκλ. πο
λιτική έν Έλλάδι' 6ον) οτι σπανιότατα οί ’Αρχιεπίσκοποι ’Αθηνών επικοινωνούν 
προς τήν Σχολήν, ενώ ώφειλον νά περιβάλλουν ταύτην με στοργήν, νά τήν θεω
ρούν ίδικήν των καί νά τήν επισκέπτονται συχνά1 ' 7ον) ότι δεν έλύθη το ζητημα τής 
αξιοπρεπούς συντηρήσεως τού κλήρου και δον) οτι δεν εχομεν στατιστικήν ποιοι και 
πόσοι ακριβώς έκ τών απλώς φοιτησάντων (1608) ή αποφοίτων (640) ή σαν κληρι
κοί ή μοναχοί ή εχειροτονήθησαν μετά ταΰτα επίσκοποι, πρεσβύτεροι καί διάκονοι. 
'Ο κατάλογος τών φοιτησάντων εις τήν Σχολήν, ο περιληφθεις εις την Επετηρίδα τής 
Ένώσεως αποφοίτων Ριζαρείου Σχολής τού 1948 εχει ελλείψεις, αφού δεν μνημο
νεύονται πάντες καί πάντων τα επαγγέλματα καί προ πάντων δεν έχει έξακριβωθή 
6 άριθμός τών κληρικών καί μοναχών, εί καί 6 άριθμός ονομάτων μνημονευμένων έν 
τώ έν λόγω καταλόγω φέρει σχετικήν ένδειξιν: ίεροδιάκονος, ίερεύς. ή κληρ. ’Ενίοτε 
δεν μνημονεύονται καθόλου πρόσωπα άτινα διετέλεσαν επίσκοποι, ως ό Φωκίδας ’Α
θανάσιος Παρίσης (ή 1968), ή μνημονεύονται μέν ως ό Σωκράτης Κολιάτσος (μητρ. 
Κορινθίας), ή ο τότε (1948) άρχιμ. I. Κοτσώνης ή ό Χατζηανέστης, ό άείμν. μητρ. 
Γόρτυνος, οίτινες μνημονεύονται ως λαϊκοί, ή δεν μνημονεύονται ως κληρικοί, άλλ’ 
ως λαϊκοί ό ’Ιωάν. Μυζάλης, ίερεύς, ό Έμμ. Μυτιληναΐος, ίερεύς, ο πρεσβυτέρας 
’Ιωάννης Ράμφος, ή ό Σπυρ. Σταθάτος, άρχιμανδρ., ό Σιάγκρης Άχιλλεύς, ίερεύς εν 
’Αμερική, ό Ρίζας ’Ιωάννης, ουδέ ό προσφάτως άποβιώσας έν Άμαρουσίω Κωνστα
ντίνος Άλεξανδρόπουλος πρεσβύτερος, κ.ά. ασφαλώς πολλοί. Οι 180 περίπου κληρι
κοί καί μοναχοί είναι ολίγοι. ’Αναφέρω τα τυχαίως ταΰτα έκ τού έν λόγω καταλόγου 
ληφθέντα ονόματα, διά νά έξάρω τήν άλήθειαν, ότι δέν γνωρίζομεν ποιος 
είναι ό άκριβής άριθμός τών κληρικών, οίτινες εΐτε απλώς έσπού- 
δασαν έν τή Ριζαρείω Σχολή εις τα πρώτα έτη καί φοιτήσαντες εΐτα εις την Θεολογι- 
κήν ή άλλην Σχολήν έγένοντο κληρικοί, είτε λαβόντες τό πτυχίον έσπούδασαν εις 
τό Π/μιον καί εΐτα έγένοντο κληρικοί. Έκ τής προχείρου εξετασεως, ην επεχειρη- 
σα - καί ή Ένωσις τών ’Αποφοίτων είναι ανάγκη νά μεθοδεύση τό πράγμα διά να 
καταρτίση πλήρη στατιστικήν τών έπαγγελμάτων τών αποφοίτων εν τή Ριζαρείω 
Έκκλ. Σχολή κληρικών ή προσελθόντων εις τάς τάξεις τού κλήρου-δύναμαι νά προ- 
είπω, οτι ό άριθμός τών κληρικών καί μοναχών, ο'ότινες έσπούδασαν έν τή Ριζαρείω 
Σχολή είναι πολύ μεγαλύτερος άπό ότι συνήθως νομίζομεν και ότι θα ευρεθή 
πολύ μεγαλύτερος, όταν ή στατιστική λάβη υπ’ οψιν μόνον τον αριθμόν τών 
πτυχιούχων ή καλλίτερον τήν αναλογίαν τών κληρικών προς τούς πτυχιούχους. Έ-

1. Μήπως συνέβαινεν ή συμβαίνει τοϋτο με τό Οΐκοτροφεΐον της Άποστολικής Διακονίας, 
δπερ είναι δργον της ’Εκκλησίας;



νώ δέ ή γενική στατιστική των 'Ιερατικών Σχολών δίδει περίπου 5% εις τον κλήρον 
έναντι του συνόλου των φοιτησάντων, είς τήν στατιστικήν τής Ριζαρειου Σχολής 
θά εύρεθή δτι ε χ ε ι ποσοστόν κληρικών πολύ μεγαλύτε
ρο ν . Είς το σημεΐον τοϋτο δεν χωρεΐ καμμία σύγκρισις μεταξύ τής Ριζαρειου καί 
των άλλων 'Ιερατικών Σχολών. 'Ο κατωτέρω κατάλογος είναι ενδεικτικός.

Επιφυλασσόμενοι, λοιπόν, ώς προς τον αριθμόν τών κληρικών έν γένει τών προ- 
ελθόντων εκ τής Ριζαρειου Σχολής να έπανέλθωμεν σημειώνομεν ενταύθα μονον τον 
άριθμόν1 τών επισκόπων καί μητροπολιτών, οϊτινες προήλθαν εκ τής Ριζαρειου Σχο
λής μέχρι τού 1960, δτε ήρχισεν έπαναλειτουργοΰσα ή Σχολή.

’Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Σωφρόνιος Φοινιεύς (1847-1852* *-1865-1900 ).

Μητροπολΐται:
1) α. 'Ηράκλειας καί Ραιδεστοΰ Γρηγόριος Καλλίδης (1875-1902-1926).
2) β. Μυτιλήνης Μεθόδιος (1867-1876).
3) γ. Μεσημβρίας Χαρίτων Ευκλείδης (1896-1906).
4) δ. Γρεβενών Κλήμης (1888-1896).
5) ε. Μογλενών Γερμανός Άποστολίδης (1877-1881).
6) στ. Πάφου ’Ιάκωβος Άντζουλάτος (1910).
7) ζ. Φωκίδας ’Αμβρόσιος Τσάπος (1901-1928).
8) η. Λευκάδας καί ’Ιθάκης Δανιήλ Σουλίδης (1907-1927).
9) θ. ό Κάσου καί Καρπάθου Νείλος (1886-1889).

10) ι. ό Ναζαρέτ Κλεόπας Κοικυλίδης (1922-1929).
11) ια. ό Κίτρους Παρθένιος Βαρδάκας (1890-95*-1904-1934).
12) ιβ. ό Τρίκκης καί Σταγών Πολύκαρπος Θωμάς (1914).
13) ιγ. ό Τρυφιλίας καί ’Ολυμπίας Άνδρέας Τριανταφύλλου (1922).
14) ιδ. ό Άρδαμερίου Καλλίνικος Κρεατσούης (1924).
15) ιε. ό Μεσσηνίας Χρυσόστομος Δασκαλάκης (πρ. Γυθείου καί Οίτύλου) (1919- 

23*-fl961 ).
16) ιστ. ο Έλασσώνος ’Ιάκωβος Μακρυγίάννης (1956) παραιτηθείς τό 1967.
17) ιζ. ό Φωκίδος ’Αθανάσιος Παρίσης (fl968).
18) ιη. ό Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Γερμανός Χατζηανέστης ή Άνέστης (1945- 

1956).
19) ιθ. ό πρ. Άπαμείας Χριστουπόλεως ’Ιάκωβος Βίρβος (έν Λονδίνω 1956 καί νυν 

έν Άθήναις).
20) κ. ό Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής καί Κονίτσης Χριστοφόρος (1953) άποχω- 

ρήσας τό 1967.
21) κα. ό Τύρου καί Σιδώνος Παύλος (τού Πατριαρχείου ’Αντιόχειας). 
’Αρχιεπίσκοποι:
22) α. ό Μαντινείας καί Κυνουρίας Θεόκλητος Βίμπος (1869-1903).

1. Μπούα, έν Έκκλησή, ΙΑ' σελ. 14, 1933 (οί έντός παρενθέσεως άριθμοί έμφαίνουσι τό 
Ετος της είς άρχιερέα χειροτονίας). Θά συμπληρώσω βραδύτερου τόν κατάλογον.

* ’Εντός της παρενθέσεως μετ’ άστερίσκου τό Ετος φοιτήσεως έν τη Ριζαρείφ Σχολή.



23) β. ό Χαλκίδας Χριστοφόρος Σταματιάδης (1882-1892).
24) γ. ό Σύρου καί Τήνου Μεθόδιος Παπαναστασόπουλος (1882-1893).
25) δ. ό Μεσσηνίας Πανάρετος Κωνσταντινίδης (1882-1897).
26) ε. ό Άργολίδος Νίκανδρος Δελούκας (1882).
27) στ. ό Πατρών καί ’Ηλείας Νικηφόρος Καλογεράς (1883).
28) ζ. ό Κορινθίας Σωκράτης Κολιάτσος (1884).
29) η. ό Πατρών καί ’Ηλείας Δαμασκηνός Χριστόπουλος (1886).
30) θ. ό Πατρών καί ’Ηλείας ’Ιερόθεος Μητρόπουλος (1892).
31) ι. ό Αιτωλίας καί ’Ακαρνανίας Παρθένιος Άκύλας (1892).
32) ια. ό Κορινθίας Βαρθολομαίος Γεωργιάδης (1899).

’Επίσκοποι:

33) α. ό Κίτρους Νικόλαος Λούσης (1892).
34) β. ό Κυδωνιάς καί Άποκορώνου 'Ιερόθεος Πραουδάκης (1880-1883) είτα Ρε- 

θύμνης (fl896).
35) γ. ό Πέρας καί Σητείας ’Αμβρόσιος Σφακιανάκης.
36) δ. ό "Υδρας, Σπετσών καί Αίγίνης ’Αρσένιος Γουμποϋρος (1882-1909).
37) ε. ό Ναυπακτίας καί Ευρυτανίας Δαβίδ Τολμίρης (1884).
38) στ. ό ’Αρκαδίας Νικόδημος Κατσαράκης (1887).
39) ζ. ό Λευκάδος καί ’Ιθάκης Ευγένιος Περδικάρης (1899).
40) η. ό Θηβών καί Λεβαδείας 'Ιερώνυμος Βλαχάκης (1901-1909).
41) θ. ό Ευρυτανίας Σεραφείμ Δομβοΐτης (1901).
42) ι. ό Κυθήρων Ευθύμιος Καββαδάς (1901-1915).
43) ια. ό Χαλκίδος Παντελεήμων Κριεζής (1906-1907).
44) ιβ. ό "Υδρας καί Σπετσών Ίωάσαφ Σίακος (1907-1910).
45) ιγ. ό Κισσάμου καί Σέλινου ’Άνθιμος Λελεδάκης (1903-1935).
46) ιδ. ό Περιστεράς Ευστάθιος Σκάρπας, τιτουλάριος (1904-1908*-1936-39).
47) ιε. ό Δαφνουσίας Γρηγόριος Μαρκόπουλος (1915-20) νυν εν Κωνσταντινουπόλει.
48) ιστ. ό Σελεύκειας Σέργιος (τοϋ Πατριαρχείου ’Αντιόχειας).

Παρά ταΰτα δέον να σημειωθή, ότι ό αείμνηστος Χρυσ. Παπαδοπούλας ήδη έ- 
γραψεν, ώς προς τον αριθμόν τών ίερωθέντων τροφίμων αυτής, ότι «ή Σχολή δεν ήδύ- 
νατο να παρακολουθή τούς αποφοιτώντας εξ αυτής, ώστε νά γνωρίζη επακριβώς πό
σοι καί τίνες προσήλθον εις τάς τάξεις τοϋ κλήρου. Αί πληροφορίαι αύται 
είναι τυχαΐαι, μή ύπαρχουσών δέ στατιστικών τοϋ κλήρου έν Έλλάδι δεν είναι δυνα
τόν ούτε έξ αύτών ν’ άρυσθώμεν σχετικάς πληροφορίας περί του παρελθόντος. Μόνον 
περί τών Ριζαρειτών αρχιερέων δυνάμεθα νά έχωμεν ακριβείς πληροφορίας, διότι εί
ναι γνωστόν τίνες καί πόσοι έγένοντο αρχιερείς έν Έλλάδι. Ό αριθμός τών 
τοιούτων τροφίμων τής Ριζ. Σχολής ’Αρχιερέων ανέρχεται είς τριάκοντα 
(1919), μή συμπεριλαμβανομένων τών έν άλλαις Όρθοδόξοις Έκκλησίαις χειροτο- 
νηθέντων. Διότι έν τή Ριζαρείω Σχολή έξεπαιδεύθησαν ού μόνον Έλληνες κληρικοί

* Εντός τής παρενθέσεως μετ’ αστερίσκου τό έτος φοιτήσεως έν τή Ριζαρείφ Σχολή.



έν ταΐς Έλληνικαΐς Έκκλησίαις της ’Ανατολής έργασθέντες, αλλά καί αλλοδαποί».
Γραφών ταΰτα ό Χρυσόστομος Παπαδοπούλας τώ 1919 ασφαλώς εΐχεν υπ’ όψει 

πολλούς εκ των ανωτέρω, άρα ό αριθμός των επισκοπών, οίτινες προήλθον εκ τής 
Ριζαρείου Έκκλ. Σχολής δεν ήτο τότε μικρότερος των τριάκοντα οκτώ . (38). "Ενε
κα τούτου είναι μέγας έν σχέσει προς τον αριθμόν των πτυχιούχων τής Ριζαρείου 
Σχολής. Είναι ατύχημα ότι ό Χρυσ. Παπαδόπουλος έδωκε τον αριθμόν ουχι δε τα ο
νόματα. "Οθεν ήτο ανάγκη νά καταρτισθή διά την άπό του 1850 μέχρι του 1919 επο
χήν οριστικός κατάλογος.

’Εκτός τούτων οι εν Συρία (Πατριαρχείου ’Αντιόχειας) επίσκοποι και μητροπο
λ ιται: 1 ) Σέργιος Σελεύκειας, βοηθός του Π/χου ’Αντιόχειας και 2) Παύλος Χοϋρι, 
μητροπολίτης Τύρου καί Σιδώνος (Λίβανος), έσπούδασαν εν τή Ριζαρειω Σχολή1. 
Τοιουτοτρόπως ό αριθμός των επισκόπων, οίτινες έσπούδασαν έν τή Ριζαρειω Σχο
λή είναι έκπληκτικώς μέγας.

Δεν γνωρίζω δε ποιοι καί πόσοι είναι οί μη οντες παρ’ έμοΰ γνωστοί, δεδομένου 
ότι οί άγαμοι κληρικοί αλλάζουν όνομα, τό δε επώνυμου δεν είναι πάντοτε γνωστόν 
ή καλός οδηγός. Έν οψει των άριθμών τούτων (49 επίσκοποι και 180 πιθανώς πρε- 
σβύτεροι έπί 640 πτυχιούχων), δυνάμεθα νυν νά είπωμεν, ότι ή Ριζαρειος Σχολή, λαμ- 
βανομένων ύπ’ όψιν πάντων τών παραγόντων τής λειτουργίας αυτής, 
έπέτυχεν εις τό έργου της.

Έπισημάναντες ήδη τάς μεγάλας προσφοράς τής Ριζαρείου Έκκλ. Σχολής προς 
την Εκκλησίαν, τάς Θεολογικάς Σχολάς κ.λ.π. καί προς τον Ελληνισμόν καθόλου, 
καί μάλιστα τον αλλοδαπόν, έρχόμεθα ήδη εις την 'Ιστορίαν τής Σχολής, η οποία αν- 
εδιωργανώθη πολλάκις, χωρίς νά δυνηθή νά έκπληρώση την αποστολήν της, να μορ- 
φώση όλους έκείνους έκ τής μικρας Ελλάδος, οίτινες είχον την κλίσιν και είχον 
τα ψυχικά έκεΐνα καί πνευματικά προσόντα (τα όποια λ α μ π ρ ω ς 
καθώρισεν ό Ριζάρης, όστις ήτο έμπορος καί πατριώτης καί ούχί παιδαγωγός), 
τα όποια αποτελούν την ορθήν προϋπόθεσιν διά τήν σπουδήν εις τήν Ριζάρειον Σχο
λήν, ώστε νά καταστώσιν ικανοί νά ίερωθώσι.

Ενταύθα θίγομεν απλώς τό δίδυμον πρόβλημα περί τής μορφώσεως καί αξιο
πρεπούς συντηρήσεως τού Κλήρου τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, εις τό όποιον και 
θά έπανέλθωμεν. Πρέπει όμως καί νά σημειώσωμεν ότι τό πρόβλημα τής Ριζαρείου 
Σχολής (ής προύτάθη τό νέου πρόγραμμα τήν 9ην ’Οκτωβρίου 1920 υπό τού Συλ
λόγου τών καθηγητών τής Σχολής καί άπεφασίσθη νά σταλή εις τό 'Υπουργείου τής 
Παιδείας προς έγκρισιν), δεν ήδύνατο νά λυθή έκτος τής λύσεως τού όλου προβλή

1. α) ’Υπότροφοι Εκκλησιαστικού Ταμείου έξ ’Αντιόχειας: Τή 11.1.1920 άνεκοινώθη εις 
τό Συμβούλιου τής Ριζαρείου Σχολής έγγραφον του Πανιερ. Μητροπολίτου ’Αθηνών παρακα- 
λοϋντος νά γίνωσι δεκτοί έν τή Σχολή δύο κληρικοί τοϋ Θρόνου ’Αντιόχειας, οί ίεροδιάκονοι 
Σέργιος καί Παύλος, ϊνα σπουδάσωσι τά τε Ελληνικά Γράμματα καί τήν Ελληνικήν Θεολογίαν. 
Τό Συμβούλιου άπεφάσισε νά ζητηθή ή καταβολή τών τροφείων τούτων, ήτοι δρχ. 800 δι’ έκαστον.

β) 10.4.21 : Τό Συμβούλιου άπεφάσισεν όπως οί Άντιοχεΐς διάκονοι Σ. Σεμνός καί II. 
Χοϋρι άναγνωρισθοΰν ώς εξωτερικοί μαθηταί.

γ) Τό Συμβούλιου δέχεται όπως έγγραφώσιν ώς εξωτερικοί μαθηταί τής Σχολής οί έξ ’Αν
τιόχειας μαθηταί Μιχαήλ Χάτης καί Σάββας Σταυρίδης.



ματος της μορφώσεως καί συντηρήσεως τοϋ κλήρου της Ελλάδος καί των ειδικών 
στελεχών τής Εκκλησίας, ουδέ μόνον ώς πρόβλημα προτύπου τυχόν - καί ήτο έν 
μεγάλω μετρώ - Έκκλ. Σχολής. Τούτο δε είναι φανερόν διότι είναι εσφαλμένου, ότι 
τάχα ή Ριξάρειος μόνη δύναται νά λύση έξ έπόψεως σπουδών τό ζήτημα τής μορφώ
σεως του κλήρου, έξ έπόψεως μέσης Έκκλ. Παιδείας, διότι 1) τό πολύ δύναται νά έ- 
χη δύο τμήματα εις έκάστην τάξιν εκ 40 μαθητών, οί όποιοι δεν θά είναι ποτέ 40, 
όταν θ’ άποφοιτήσωσι καί μάλιστα όταν θά φθάσουν τό 30όν έτος, διά νά ίερωθώσι 
(ϊδε Παράρτημα Α'), ένω ή Εκκλησία τής Ελλάδος έχει ανάγκην 250 ιερέων έτησί- 
ως, εκτός τών ειδικών στελεχών αυτής καί 2) πρέπει νά έπιτύχη τό σύστημα ή τά 
συστήματα αυτής (Θεολογικόν πτυχίον καί "Ιεροδιδασκαλείου ), πλήν βεβαίως τοϋ 
άναφερομένου εις τό Άνωτ. Έκκλ. Φροντιστήριον, εις τό όποιον αί προϋποθέσεις 
ηλικίας καί μορφώσεως είναι άλλαι. Τό ’Ανωτ. Φροντιστήριον1 τής Ριζαρείου επέ
τυχε νά δώση ιερείς προς κάλυψιν έπειγουσών αναγκών τής Εκκλησίας, ώς συμβαί
νει καί σήμερον, αλλά δεν αποτελεί λύσιν τοϋ μεγάλου προβλήματος τής μορ
φώσεως τοϋ κλήρου πραγματικής, εύρείας καί βαθείας, 
ή ν άπαιτοΰν οί καιροί.

§ 4. Ή άναδιοργάνωσις τής Ριζαρείου ’Εκκλησιαστικής Σχολής 
κατά τό 1919 και τά προβλήματα αυτής (1924-1929). 

α'. Ό Χρυσόστομος Παπαδοπούλας ("Ιστορία τής Ριζαρείου, σελ. 
247) εις την τελευταίαν σελίδα τοϋ έργου του περί τής "Ιστορίας τής Σχολής εις τάς 
προσθήκας αυτής προσθέτει τά εξής: «Καθόλου είπεΐν αί "Ιερατικαί Σχολαί τής ’Ορ
θοδόξου ’Ανατολής δεν ήδυνήθησαν νά έπιτύχωσι τοϋ ειδικού αυτών σκοπού, δι’ ους 
λόγους καί ή Ριζάρειος Σχολή, διότι έκείνων τών Σχολών οί απόφοιτοι μη χρησι
μοποιούμενοι ευθύς αμέσως εις ανάλογου τι έργου, σύμφωνον προς την "ιερατικήν 
αυτών μόρφωσιν, έπί διάφορα έτρέποντο έργα. Άντιθέτως οί έκ τών Θεολογικών 
Σχολών Χάλκης καί Σταυρού άποφοιτώντες, ήσαν τό πλεΐστον, χειροτονημένοι. 
Άλλα καί οί μη χειροτονημένοι έχρησιμοποιοΰντο εις άναλόγους θέσεις, παρασκευα-

1. α)· Τη 11η Ιανουάριου 1920 ήρξατο λειτουργούν είς τά οικήματα τής μονής Πετράκη "Ι
ερατικόν Φροντιστηρίου ύπό τήν αιγίδα τής Ριζαρείου Σχολής. Τά έξοδα τής λειτουργίας τού
του κατεβάλλοντο ύπό τής Σχολής καί του Κράτους. Έν αύτω έξεπαιδεύοντο Δημοδιδάσκαλοι 
μέλλοντες να ίερωθώσι.

β) Κατά τήν συνεδρίαν τής 24.1.20 ό Διευθυντής, κατά σύστασιν τής Μητροπόλεως, προτεί
νει ώς ιερέα, καθηγητήν καί υποδιευθυντήν τοϋ "Ιερατικού Φροντιστηρίου τόν αρχιμανδρίτην 
Έμμ. Καρπάθιον, (μετά ταϋτα μητρ. Κώ νυν Μεσημβρίας). Το Συμβουλίου απεδεχθη.

γ) Είς τό Συμβούλιου τής 6.4.20 άνεγνώσθη εκθεσις περί τής λειτουργίας τοϋ "Ιερατικού 
Φροντιστηρίου καί άπεφασίσθη νά διαβιβασθή αντίγραφου ταύτης εις Υπουργείου και Ιεραν 
Σύνοδον.

δ) Άνεκοινώθη κατά τήν συνεδρίαν τής 5.6.20 ότι έξεδόθη τό Β.Δ. τοϋ διορισμού τοϋ νέου 
Οικονόμου τής Σχολής άρχιμανδρίτου Έμμ. Καρπαθίου. Τό Συμβούλιου άνέθηκεν εις τοΰτον να 
έκτελή καί χρέη ύποδιευθυντοΰ τοϋ "Ιερατικού Φροντιστηρίου.

ε) Κατ’ Αύγουστον 1920 αποχωρεί τής Σχολής καί τοϋ "Ιερ. Φροντιστηρίου δ Έμμ. Καρπάθιος, 
στ) 19.9.20: Ό. κ. Διευθυντής άνακοινοϊ ότι τά μαθήματα τοϋ "Ιερατικού Φροντιστηρίου 

έπερατώθησαν καί διά τήν περίοδον αυτήν, οί δέ μαθηταί άπελύθησαν.



ζόμενοι εις τον κλήρον. Τούτου άκριβώς ένεκα τοϋ ειδικού αυτών σκοπού έπέτυχον 
αί Θεολογικαί Σχολαί, ούχί όμως και αι ιερατικαι. Αλλ ως και η Ριζαρειος Σχολή 
γενικώς παρέσχον και αύται μεγάλην ώφελειαν» (θα ίδωμεν την κριτικήν του Λ. 
Φιλιππίδου έν τελεί τοϋ παρόντος. )

’Επί της αυτής γραμμής εύρίσκονται καί όσα ο Χρυσ. Παπαδοπούλας λέγει απο 
τής σελίδος 186 εις τό κεφάλαιον περί τής άναδιοργανώσεως τής Σχολής, την οποί
αν κατά την άντίληψίν του καί επέτυχε, χωρίς όμως νά επιτυχή καί τοϋ ειδικού αυτής 
σκοπού. Ό Χρυσ. Παπαδοπούλας έφρόνει, ότι προς έπίτευξιν τοϋ είδικοϋ σκοπού τής 
Σχολής καί άναδιοργανώσεως αυτής δεν ήρκει μόνον ή διά τοϋ προγράμματος τούτου 
(δημοσιευομένου εις την προηγουμένην σελίδα, 185) έπιμελελημένη εκπαιδευσις τών 
μαθητών καί ή ηθική αυτών μόρφωσις. Ύφίστατο το πρόβλημα τών 
έ κ τής Σχολής άποφοιτώντων, περί τής χρησιμοποίη
σε ω ς αύτών μέχρι τού χρόνου τής χειροτονιας, όπερ πολ- 
λάκις, ως έν τοΐς έμπροσθεν εΐδομεν, άπησχόλησεν αυτήν. «Όθεν» προσ
θέτει «άπό τοϋ σχολικού έτους 1911-19121 δραστήριαι ήρξαντο ένέργειαι προς έ- 
πίλυσιν τοϋ μεγάλου τής Σχολής προβλήματος. Καί άνέ- 
κοπτε μεν την πρόοδον τών προσπαθειών εκείνων ή άπό τού 1912 άρξαμένη, ένεκα 
τών πολέμων καί εξακολουθούσα έκτοτε κατάστασις2, αί μεγάλαι έξ αυτής προκύψα- 
σαι δυσχέρειαι, ή διαρκής σχεδόν στρατιωτική έπίταξις τοϋ σχολικού κτιρίου κατά 
τάς γενικάς επιστρατεύσεις (πρβλ. λεπτομέρειας αυτόθι σελ. 186, υποσημ. 2. Εις 
τήν υποσημ. 1 λογοδοσιών δημοσίευσις), άλλα προσθέτει ότι «επεδιωχθη επιμονως η 
ριζική άναδιοργάνωσις τής Σχολής, διά νομοθετικής τής Κυβερνήσεως μεριμνης»' 
ήννόει δέ ως λύσιν τοϋ προβλήματος τήν διά νόμου «έξασφάλισιν τών έκ τής Σχολής 
άποφοιτώντων τροφίμων αυτής μέχρι τοϋ χρόνου τής χειροτονιας αυτών». Φυσικω 
τώ λόγω εκθέτει ενταύθα καί τό ζήτημα τής μεριμνης περί τοϋ κλήρου, ή όποια 
θά έδει νά έκδηλωθή διά νομοθετικής άποφάσεως τής Κυβερνήσεως «έφ’ όσον η 
Εκκλησία, κατά νόμον, δεν ήδύνατο περί αυτού νά μεριμνήση. Ευτυχώς, προσθετει, 
ή άναίμακτος Έπανάστασις τού 1909 έν τή γενική βελτιώσει τής πολιτειακής κα- 
ταστάσεως συμπεριέλαβε καί τήν τής Εκκλησίας άνόρθωσιν. ’Αποτέλεσμα δέ τής 
έκ τούτου παραχθείσης κινήσεως ύπήρξεν ή πρώτη άπό τής ίδρύσεως τής αύτοκε- 
φάλου ’Εκκλησίας τής Ελλάδος σοβαρά νομοθετική τής Πολιτείας μέριμνα περί 
τοϋ κλήρου, διότι τό 1901 καί τό 1910 έψηφίσθησαν υπό τής Βουλής οί δύο σπου
δαίοι νόμοι: Περί Γενικού Έκκλ. Ταμείου (Ιερός Σύνδεσμος Ε 1909, άριθ. 108) και 
περί Ένοριακών ναών καί τής περιουσίας αύτών, περί προσόντων τών εφημερίων 
καί τής μισθοδοσίας αύτών (Ιερός Σύνδεσμος ΣΤ' 1910, άριθ. 113), οΐτινες έ- 
δικαίωσαν τούς μάκρους έπί τοσαΰτα έτη άγώνας τής Ριζα- 
ρείου Σχολής υπέρ τοϋ κλήρου».

1. Άναφέρεται εις τό σημεΐον τοϋτο προφανώς εις τό έτος καθ’ δ έκλήθη νά άναλάβη, έξ Α
λεξάνδρειάς προσκληθείς, τήν Διεύθυνσιν τής Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής.

2. ’Αναφέρεται προφανώς εις τά έτη καθ’ ά έγραφε καί έδημοσίευε τό ώς άνω έργον, ήτοι 
1918-1919, δτε λήξαντος τοϋ Α' Παγκοσμίου Πολέμου ήρξατοή μεγάλη προσπάθεια έπουλώσε- 
ως τών πληγών τής Πατρίδος τών έκ τοϋ πολέμου προελθουσών καί καθ’ ον χρόνον ή Ελλάς 
άπεβιβάζετο εις Μ. ’Ασίαν (Μάϊος 1919)



'Ο Χρυσ. Παπαδοπούλας έ φ ρ ό ν ε ι τότε, ότι έδίδετο λύσις ι
κανοποιητική, διότι «διά τών/νόμων τούτων εφημέριοι έν ταΐς πόλεσι ήδύναντο να 
διορισθώσιν οί απόφοιτοι της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστήμιου, τής Ριζα- 
ρείου Σχολής, των Γυμνασίων καί των Διδασκαλείων, μισθοδοτούμενοι υπό των να
ών καί υπό τοϋ Γεν. Έκκλ. Ταμείου, εάν (ή ύπογράμμισις ήμετέρα) μετά την 
πλήρωσιν των άλλων τής Εκκλησίας αναγκών ύπολει- 
φθώσιν επαρκή περισσεύματα». Τούς νόμους έθεώρει ασφαλή βα- 
σιν «διά την άνόρθωσιν τοϋ κλήρου τής Ελλάδος», αλλά ή ύπόμνησις, ην έκαμνε προς 
την Πολιτείαν ή Ριζάρειος Σχολή, δεν έπαυε να ύπάρχη, διότι θά έδει να γίνη ειδι
κός νόμος διά την έκπλήρωσιν τοϋ εΐδικοΰ σκοπού αυτής. Ή λύσις, λοιπόν, την ο
ποίαν προέτεινεν ό Χρυσ. Παπαδοπούλας, διά την μή άπομακρυνσιν, απο τε τών σπου
δών καί τοϋ έργου γενικώς, δι’ δπερ προωρίζοντο οί πτυχιοΰχοι τής Ριζαρείου, ήτο 
ή τοϋ 'Ιεροδιδασκαλείου. Ούτως οί πτυχιοΰχοι τής Σχολής, έξερχόμενοι περίπου εις τό 
19ον έτος τής ηλικίας, θά έδει να άσκήσωσι τό έργον τοϋ δημοδιδασκάλου μέχρι τοϋ 
30οΰ έτους τής ηλικίας, ότε κατά τούς 'Ιερούς Κανόνας θά ήδύναντο νά ιερωθώσι. 
Τής λύσεως γενομένης δεκτής υπό τών καθηγητών καί τοϋ Συμβουλίου τών εκτε
λεστών τής Διαθήκης Ριζάρη, ως καί ύπό τοϋ 'Υπουργού Παιδείας Άλεξανδρή και 
τοϋ Ελευθερίου Βενιζέλου (σελ. 188-9) ήρξαντο αί σχετικαί ένέργειαι. Ευτυχώς ή 
ευχή τής Σχολής καί τοϋ Διευθυντοΰ αυτής «έμελλε νά έκπληρωθή» κατά τήν έβδο- 
μηκονταπενταετηρίδα (1919). Πρότερον όμως η Μεγάλη Νομοπαρασκευαστική Ε
πιτροπή τοϋ 1914 είχε προτείνει θτάξιον 'Ιερατικήν Σχολήν, ό υπουργός τής Παι
δείας Δη μ. Αίγινίτης (τής Κυβερνήσεως Ζαΐμη τώ 1916) παρεσκεύασεν αναγκαστι
κόν νομοθέτημα, οπερ προύκάλεσε φόβον, ότι θά έμείου τήν Θεολ. Σχολήν Α
θηνών, διότι κατηργοΰντο αί δύο κατώτεραι τάξεις καί προσετίθεντο δύο άνώτε- 
ραι, τών αποφοίτων τής Ριζαρείου αναγνωριζόμενων ως 'Ελληνοδιδασκάλων (ελει- 
τούργουν τότε τα περιώνυμα 'Ελληνικά Σχολεία1, άτινα τριτάξια οντα έμόρφουν τούς 
άπολυτηριούχους τοϋ 4ταξίου δη μ. Σχολείου. ’Αντί τούτων έδημοσιεύθησαν τήν 
9 ’Ιουνίου 1917 δύο Βασ. Διατάγμ. (βασιλεύοντος τοϋ ’Αλεξάνδρου) «περί Όργα- 
νώσεως τών 'Ιερατικών Σχολών καί άναδιοργανώσεως τής Ριζαρείου Σχολής», ών 
τό δεύτερον ήτο τό προ τριετίας ύπό τοϋ Συμβουλίου τής Σχολής ύποβληθέν τή Κυ
βερνήσει ως ’Οργανισμός, εις τήν σύνταξιν τοϋ όποιου ιδίως είργάσθη ό έκ τών Συμ
βούλων τής Σχολής Δ. Βακάλογλου, έδημοσιεύθη δέ μετά τροποποιήσεων, ύπαγορευ- 
θεισών υπό τοϋ νέου τύπου, &ν έδει νά προσλάβη ή Σχολή, άναδιοργανουμένη, διά 
τής εισαγωγής καί τών παιδαγωγικών μαθημάτων και τής αναγνωρισεως τών προσ
όντων τών αποφοίτων τής Σχολής ώς δημοδιδάσκαλων. Ο οργανισμός όμως ούτος 
προελάμβανε τον νόμον, αντί τοϋ όποιου δεν ήδύναντο να εχωσι κύρος αι διατάξεις 
αυτού. Άλλ’ ευτυχώς μετά μικρόν ό νέος υπουργός Δ. Δίγκας, υιοθετησας τας υ- 
ποβληθείσας αύτώ προτάσεις, κατά τας γνωστός ήδη γνώμας τοϋ Προέδρου τής Κυ
βερνήσεως ’Ελευθερίου Βενιζέλου, παρεσκεύασε νόμον «ον κατ’ ουσίαν συνεταξεν

1 "Η Θεολογική Σχολή περί Παιδείας. Τεύχος ιδιαίτερον ώς έκδοσις τοϋ Πανεπιστημίου 
καί Παράρτημα τής Επιστημονικής Επετηρίδας. Κοσμητεία Γερ. I. Κονιδάρη.



ό Χρυσόστομος Παπαδοπούλας καί ο νέος τμηματάρχης (ούτος ό βαθμός ήτο τότε 
ό ανώτατος, ον έλάμβανεν ό προϊστάμενος των ’Εκκλησιαστικών υποθέσεων του Υ
πουργείου ) κ. Άμίλκας Σ. Άλιβιζατος, εις την δραστηριότητα του οποίου ώφείλε- 
το εν πολλοΐς ή νέα έκκλ. πολιτική, ή άρξαμένη διά τής Μεγάλης Νομοπαρασκευα
στικής Επιτροπής τοϋ 19141. 'Ο σχετικός νόμος τής Βουλής, ύπ’ άριθμ. 1432 «περί 
’Οργανισμού τής Ριζαρείου Έκκλ. Σχολής» περιελάμβανε καί τά τής ίδρύσεως 'Ιε
ρατικού Φροντιστηρίου, έδημοσιεύθη δέ την 26ην ’Απριλίου 1918. Συνεμορφοϋτο δέ 
ό νόμος προς την διαθήκην τοϋ Ριζάρη περί δετούς φοιτήσεως καί ένίσχυε τον ιερα
τικόν τής Σχολής χαρακτήρα (ολόκληρος ό νόμος ευρηται εις τάς σελίδας 198-200 
τής 'Ιστορίας τής Ριζαρείου του Χρυσ. Ποπαδοπούλου), έλυε δε, κατά τον 
Χρυσ. Παπαδοπούλαν, τ ό ζήτημα τής Σχολής, διά τοϋ διορισμοΰ των 
αποφοίτων ώς δημοδιδασκάλων. Διηρειτο δέ ή 5η τάξις, κατ’ ουσίαν Πανεπιστημι
ακή (έπρόκειτο περί προσθήκης εις την συνολικήν Ιίετή φοίτησιν2 των Έλληνοπαί- 
δων ενός είσέτι έτους), εις δύο: Τό Παιδαγωγικόν, δι’ ου οί πτυχιοΰχοι τής Ριζα- 
ρείου θά καθίσταντο δημοδιδάσκαλοι καί τό Θεολογικόν, τό όποιον θά παρείχε τό 
δικαίωμα εγγραφής εις τήν Θεολογικήν Σχολήν των Πανεπιστημίων, εις ήν καί μό
νον ήδύναντο να φοιτήσωσιν οί πτυχιοΰχοι τής Ριζαρείου Σχολής. Έθεωρεΐτο προ
παρασκευαστικόν διά τήν Θεολογικήν Σχολήν καί ήτο πράγματι τοιοΰτον. Η παι
δαγωγική θά έδιδάσκετο εις τό Μαράσλειον Διδασκαλείο».

'Ο Χρυσ. Παδαδόπουλος ήλπιζεν, ότι οί παραμένοντες δημοδιδάσκαλοι Ριζαρεΐται 
θά έχειροτονοΰντο κατά το 30όν έτος τής ηλικίας των, ότε θά ήδύναντο να παραμεί
νουν καί δημοδιδάσκαλοι ! Διά τούς μή χειροτονουμένους, έγραφε τότε, ότι θ’ άπέ- 
βάλλον πάντα τά έκ τής Σχολής προσόντα καί δικαιώματα, οΰτω δέ τό μέν διά τό 
Π/μιον δίπλωμα θά ίσχύη μόνον διά τήν Θεολογικήν Σχολήν, τό δέ ιερατικόν άμα 
καί διδασκαλικόν δίπλωμα διά τούς μή χειροτονουμένους θά ίσχύη μόνον επί μίαν 
δεκαπενταετίαν καί επομένως εις τήν Σχολήν θά φοιτώσι μόνον οί προτιθέμενοι να 
συμμορφωθώσι προς τον ειδικόν σκοπόν τής Σχολής ! Ού μόνον δέ διά τοϋ περί τής 
Ριζαρείου Σχολής νόμου, άλλα καί δι’ ετέρου νόμου τροποποιοΰντος τόν περί ένορια- 
κοΰ κλήρου (Έφημ. Κυβερν. A3 άριθ. 115 τής 26ης Μαΐου 1918) οί έκ τής Ριζαρεί- 
ου κληρικοί άπέκτων «εξαιρετικά δικαιώματα». ’Επί πλέον ίδρύετο παρά τή Ριζα- 
ρείω Σχολή 'Ιερατικόν Φροντιστήριο», διά τούς πτυχιούχους των Γυμνασίων καί

1. Πρβλ. Γ. I. Κονιδάρη: Ό θεσμός καί ό καταρτισμός τής Συνόδου έν τή Αύτοκεφάλω Εκ
κλησία τής Ελλάδος, "Ιεροσόλυμα 1929 (άνάτυπον άπό Ν. Σιών). Χρυσ. Παπαδοπούδου: Ή 
Εκκλησία τής "Ελλάδος, άνατύπωσις καί έπέκτασις τοϋ άρθρου "Ελλην. Εκκλησία τής Μ. 
"Ελλην. ’Εγκυκλοπ., τόμος 10ος. Νέα έκδοσις τοϋ έν λόγω άρθρου εις τόν αυτόν τόμον τάς 2ας 
έκδόσεως. Γ. Κονιδάρη: Επίτομος ’Εκκλησιαστική "Ιστορία τής "Ελλάδος, έν Άθήναις 1938, 
σελ. Τοϋ αύτοΰ: "Αμ. Σ. Άλιβιζατος, έν τόμω Πανηγυρίζω 1958 (καί άνάτυπον) Γ. Κονιδάρη: 
Άμ. Αλιβιζατος 1958.

2. Κατά τά κρατούντα τότε έν τή Παλ. "Ελλάδι καί διατηρηθέντα μέχρι τοϋ 1929, ό εξαετής 
παϊς ώφειλε νά φοίτηση εις τό 4ετές δημοτικόν Σχολ.εϊον, εΐτα, έάν ήθελεν, εις τό 3ετες "Ελληνικόν 
Σχολεϊον (όντως ιδιάζον "Ελληνικόν Σχολεΐον ) καί εΐτα, ωσαύτως έάν ήθελε, καί είχε τά μέσα 
θά έφοίτα εις τό 4ετές Γυμνάσιον. Σύνολον έτών σπουδών 11. Ή Ριζάρειος όμως άπέκτα 12ον 
έτος σπουδών διά τούς μαθητάς της.



Διδασκαλείων, τούς έπιθυμοΰντας νά ίερωθώσι, άπηγορεύθη δε η χειροτονια μη απο
φοίτων της Θεολογικής Σχολής, της Ριζαρείου καί τοϋ Φροντιστηρίου (σελ. 201 εξ.), 
ή ισοβαθμίων Σχολών διά τάς πόλεις καί τ à χωρί α».

Είναι αληθώς περίεργον, ότι δεν άντελαμβάνοντο ή Εκκλησία και η Πολιτεία, 
ότι ή θεωρητική αυτή κατασκευή δεν ή τ ο δυνατόν, ως θα 
ίδωμεν, νά άποτελέση ούτε τήν λύσιν τοϋ προβλήματος της Ριζαρείου Εκκλ. Σχολής 
ούτε καί τοϋ μεγάλου προβλήματος της άποκτήσεως κλήρου μεμορφωμενου και 
ειδικών στελεχών τής Εκκλησίας, ή οποία είχε τότε ανάγκην 200 ιερέων έτησίως, 
(νΰν δέ 250) καί δή καί μεγαλυτέρας καί καλυτέρας μορφώσεως εκείνης τής Ριζα- 
ρείου. Ή δημιουργία τοϋ Έκκλ. Φροντιστηρίου άπετέλει καί αποτελεί λύσιν όλως 
προσωρινήν. Άλλ’ άναμφιβόλως πρέπει νά λεχθή, ότι κατ’ ουσίαν άνενεωθησαν αι 
προσπάθειαι, μετά τον δεύτερον Παγκόσμιον Πόλεμον, ως θα ίδωμεν, διότι η λυσις 
τοϋ 'Ιεροδιδασκαλείου άποτελεΐ υπό ώρισμένας προϋποθέσεις μιαν τών παραλ
λήλων λύσεων, αϊτινες πρέπει νά έξευρεθοΰν, τοϋ πολύκροτου καί διδύμου προβλήμα
τος, οπερ μένει κατ’ ουσίαν είσέτι άλυτον, τής μορφώσεως και αξιοπρεπούς συντη- 
ρήσεως τοϋ κλήρου της Ελλάδος. Εις το πρόβλημα τούτο (οπερ θα εξετασωμεν πε
ραιτέρω ) προσθέτομεν καί το τής μορφώσεως ειδικών στελεχών τής Εκκλησίας τής 
'Ελλάδος.

Ένεκα τούτου δέ, οτε τό πρώτον ώρίσθημεν τήν 13ην Δ/βρίου 1963 (ύπογραφέν- 
τος τοϋ σχετικού σχεδίου Β. Διατάγματος υπό τε τοϋ τότε Πρωθυπουργού Γ. Πα- 
πανδρέου καί τοϋ επί τών Οικονομικών Κ. Μητσοτάκη 23-27 Δ/βρίου 1963) καί 
ειτα τήν 18ην Φεβρουάριου 1964 καί προσφάτως τήν 20ήν Απριλίου 1967 Γεν. Δι
ευθυντής Θρησκευμάτων, τα σχετ. σχέδια, άτινα ήτοίμαζον επί νέων βάσεων, εδιδον 
λύσεις εις τό πολύκροτον πρόβλημα με τήν επιγραφήν «Περί μορφώσεως τοϋ Κλή
ρου καί ειδικών στελεχών τής Εκκλησίας τής Ελλάδος». Έτερον νομοθέτημα θά 
περιελάμβανε τον νέον περί ενοριών νομον μετά της λυσεως της ετερας πλευράς του 
διδύμου προβλήματος, ήτοι τής Αξιοπρεπούς συντηρήσεως τοϋ κλήρου τής Ελλάδος. 
'Αλλά περί αυτών θά παραστή ανάγκη νά όμιλήσωμεν κάπως έκτενέστερον εις άλλην 
ευκαιρίαν.

Διηγηθείς ό Χρυσ. Παπαδοπούλας εις την Ιστορίαν τής Ριζαρείου Εκκλ. Σχολής 
καί τά κατά τάς λαμπράς έορτάς επί τή εβδομηκονταπενταετηριδι τής Σχολής, πα- 
ρετήρει τά εξής: «Τοιαύτη ύπήρξεν ή πορεία τής Σχολής και κατα την διάρκειαν τής 
ιστορίας αυτής περίοδον, ήτις, άρξαμένη άπό μελετών προς αναδιοργανωσιν, σύμφω
νον προς τήν ίεράν καί μεγάλην τής Σχολής Αποστολήν, έφθασεν εις τον νεον τύ
πον. Άνασκοποΰντες δέ γενικώς τό έργον αυτής, παρατηροΰμεν, επι τή βασει τών 
πορισμάτων τής ιστορίας τής Σχολής, ότι ούδαμώς δύναται τούτο ορθώς να κριθή 
Ασχέτως προς τήν κατά τήν διαρρεύσασαν έβδομηκονταπενταετηρίδα καταστασιν τής 
Εκκλησίας τής Ελλάδος καί τοϋ Κράτους, τοϋ μικρού Κράτους, οπερ δεν είδε κατ’ 
αύτήν μίαν ή μέραν ήσυχον, άδιαλείπτως διεξάγον τον ήράκλειον Αγώνα τής θεία 
συνάρσει συντελουμένης νΰν άποκαταστάσεως τοϋ Ελληνικού ’Έθνους. Π οσάκις 
δεν άνεστάτωσαν αύτό καί δεν συνεκλόνισαν, κατά τήν έμφάνισιν τών εθνικών ζητη
μάτων, δειναί έσωτερικαί διενέξεις αντιθέτων πολιτικών καί εκκλησιαστικών μερίδων,



της άδιοργανώτου έτι έλληνικής κοινωνίας, έξεγέρσεις, ελπίδες, απογοητεύσεις ! Εν
τός των στενών αύτοΰ ορίων έκινεϊτο άσφυκτικώς ή μεγάλη ιδέα της εθνικής αποκα- 
ταστάσεως του Ελληνισμού, καταπνίγουσα πολλάκις πάσαν άλλην ιδέαν και εκδή
λωσή της ζωής, μη συνδεομένην αμέσως καί πρακτικώς προς την έπίτευξιν της με
γάλης ταύτης ιδέας. Δυστυχώς δε τα της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος ερ- 
ρυθμίσθησαν κατά τοιοΰτον τρόπον ώστε αυτή ουδέ περί του κλήρου ηδύνατο να με- 
ριμνήση έξ ιδίας πρωτοβουλίας. Πάσα περί τούτου πρόνοια, κατά τούς διεποντας 
την Εκκλησίαν πολιτικούς νόμους, έξηρτήθη παρά της Πολιτείας, της διηνεκώς συν- 
ταρασσομένης έξ εσωτερικών καί εξωτερικών γεγονότων. ’Εντεύθεν η ιδρυσις της 
Ριζαρείου Σχολής έδωκε μέν το σύνθημα σοβαράς σκέψεως περί τού Ελληνικού Κλή
ρου, ίδρύθησαν μάλιστα καί έτεραι 'Ιερατικοί Σχολάί, άλλ’ ό βιος αυτών βραχύτατος 
ύπηρξεν. Αί ραγδαίως μέν διαδεχόμεναι άλλήλας Κυβερνήσεις, εν μέσω ανωμαλω- 
τάτου πολιτικού βίου, καί όξυτάτης εσωτερικής κρίσεως, ουδαμώς ηδυναντο σοβα- 
ρώς να μεριμνήσωσι περί τού Κλήρου, μάταιαι δ’ άπέβαινον αι θερμαι επικλήσεις 
τής Ίεράς Συνόδου καί τής Ριζαρείου Σχολής, αί σύντονοι ένέργειαι υπέρ τού καθο
ρισμού προσόντων τού Κλήρου, κατά την έφεσιν τού Γεωργίου Ριζάρη, και τής αξιο
πρεπούς οικονομικής έξασφαλίσεως πάντων τών μεμορφωμένων κληρικών. Οπως 
έχω μεν εν Έλλάδι Κλήρον μεμορφωμένον δέν ήρκει να λειτουργή καλώς η Σχολή, 
διότι δέν ήτο δυνατόν να έξέρχωνται έξ αυτής έτοιμοι ιερείς. ’Έδει οι εξ αυτής απο- 
φοιτώντες καί ίερατικώς κατηρτισμένοι μαθηταί να χρησιμοποιώνται αμέσως υπο 
τής Πολιτείας καί τής Εκκλησίας μέχρι τού χρόνου τής χειροτονίας αυτών, διότι 
μη χρησιμοποιούμενοι επί άλλα έτρέποντο έργα. Άλλ’ επί πλέον έδει να εξασφαλι- 
σθή ή αξιοπρεπής τού Κλήρου συντήρησις, ίνα προσέρχονται εις τας τάξεις αυτού 
άνδρες μεμορφωμένοι.

Ταΰτα έζήτει ή Σχολή παρά τών έκάστοτε Κυβερνήσεων άλλα δυστυχώς αύται 
μη παραμένουσαι έπί πολύ έν τή αρχή καί μη έκτιμώσαι προσήκοντος την μεγιστην 
σημασίαν τής μορφώσεως τού Κλήρου, έπί μακρά έτη ούδέν έπραξαν. Ο,τι δε κα- 
τωρθώθη υπέρ αύτοΰ οφείλεται σχεδόν αποκλειστικός εις την Σχολήν, ήτις, ισχυρόν 
αποτελούσα πνευματικόν οργανισμόν διά τής διαθήκης τού Ριζαρη, υπο δυσμενε- 
στάτας διά την ’Εκκλησίαν καί τον Κλήρον έν Έλλάδι συνθήκας, κατωρθου να συνε- 
χίζη τό εύεργετικωτατον αύτής έργον. Έδέησε δε να διεξαγάγη αγώνας και προς υ- 
ποστήριξιν τής ανεξαρτησίας αυτής κατά τών έκάστοτε παρουσιαζομενων επεμβά
σεων τών Κυβερνήσεων, διότι άλλως θά ύφίστατο την τύχην τών πολλών Ιερατικών 
Σχολών, αίτινες ούτε έν Έλλάδι ούτε έξω αύτής έν τή ’Ανατολή ηδυνηθησαν, δυστυ
χώς, να εύδοκιμήσωσι. Μεγάλην καί αληθώς άνεκτίμητον προς την Σχολήν υπηρε
σίαν προσήνεγκαν έν τούτο οί έκτελεσταί τής Ριζαρείου Διαθήκης, δι’ ών ο ιδρυτής 
συνέδεσε την Σχολήν καί προς τον έλεύθερον καί προς τον αλύτρωτον Ελληνισμόν, 
όρίσας έκτελεστάς τής Διαθήκης ού μόνον έκ Ζαγορίου και εξ Ηπείρου αλλα και εκ 
Κρήτης καί έκ Χίου καί έκ Μυτιλήνης καί έκ Θεσσαλίας και εκ Σμύρνης, τής Σμύρνης, 
έπί τής όποιας κυματίζει νΰν (1919) ή ελληνική σημαία. Ου μονον δε συνεδεσεν ο 
Ριζάρης τήν Σχολήν μετά πασών σχεδόν τών ελληνικών χωρών, αλλα και ορισας εν τή 
διαθήκη αυτού δπως ή Σχολή δέχηται κληροδοτήματα καί δωρεάς διηυρυνε το σταδιον



της εύεργετικώς υπέρ δλου του ’Έθνους δράσεως της Σχολής. *0 Ριζάρης ώρισε μό
νον εί'κοσιν υποτρόφους, συντηρουμένους εκ της περιουσίας αύτοΰ, άλλά διά των δια
φόρων δωρεών καί κληροδοτημάτων ό αριθμός των υποτρόφων όπερετριπλασιάσθη.

Ή περιουσία, ήν κατέλιπεν ό Ριζάρης, μόλις άνήρχετο εις 900.000 δραχμών, 
άλλα σήμερον, μετά τάς δαπάνας τοσούτων ετών, τό μεν διά της ύπερτιμήσεως τών 
κτημάτων καί της προσθήκης σημαντικών ποσών εκ δωρεών καί κληροδοτημάτων, 
τό δε διά τής τίμιας αυτής διαχειρίσεως καί τών άοκνων προσπαθειών τών εκτε
λεστών τής Διαθήκης, άνέρχεται εις εξ περίπου εκατομμύρια (1919). Ού μόνον ή 
διοικητική άλλά καί ή οικονομική τής Σχολής ανεξαρτησία προσέδωκαν εις αυτήν 
τήν δύναμιν, τούς τρόπους καί τά μέσα ν’ άντεπεξέλθη μεν κατά τών άντιξόων περι
στάσεων, νά λειτουργήση δ’ επί τοσαΰτα έτη καί λαμπρούς ν’ άποδώση καρπούς. 
'Ο εσωτερικός βίος τής Σχολής δεν υπήρξε πάντοτε ομαλός, ώς δεν υπήρξε τοιοϋτος 
ουδενός παρομοίου ιδρύματος, έχοντος οΐκοτρόφους μαθητάς καί παρ’ ήμΐν και παρα 
τοΐς ξένοις, άλλά, προ παντός, ή Σχολή ύπήρξεν άτυχής ώς προς τούς Διευθυντάς. 
Διότι κατ’ άρχάς μεν ή Κυβέρνησις, μή άναγνωρίσασα ώς Διευθυντήν τον Μισαήλ 
Άποστολίδην, τον εκτάκτους δλως υπηρεσίας παρασχόντα εις τήν Σχολήν, έζήτει 
νά έπιβάλη ίδιους Διευθυντάς, άλλά τοιοΰτοι δεν εύρίσκοντο, μή υπαρχόντων τότε 
ικανών μεμορφωμένων κληρικών. Κατά τήν πρώτην περίοδον τής Σχολής εις καί 
μόνος Διευθυντής κληρικός επί ικανά έχρημάτισεν έτη, κατά δε τήν δευτέραν περί
οδον, προ του σημειοΰντος τάς γραμμάς ταύτας, εις καί μόνος ώσαύτως κληρικός 
Διευθυντής προέστη αυτής επί ικανόν. Στερούμενη δέ Διευθυντοΰ κληρικού επί πολ
λά έτη, διηυθύνετο, ιδίως κατά τήν πρώτην περίοδον, υπό τών Οικονόμων τής Σχο
λής, μή έχόντων τό προσήκον κύρος καί τήν ικανότητα διά τοιοΰτον έργον. Ή κατά τήν 
δευτέραν περίοδον τής Σχολής, κατά τά έτη 1883-1893, απόπειρα άναπληρώσεως τού 
έλλείποντος καταλλήλου κληρικού διά λαϊκού Διευθυντοΰ έβλαψεν όμολογουμενως και- 
ριώτατα τήν Σχολήν. Άλλ’ αί άνωμαλίαι έκεϊναι ούδαμώς άνέκοπτον τήν πνευματικήν 
πρόοδον καί τήν όλως εξαιρετικήν εύδοκίμησιν αυτής, εις τούτο δέ τά μάλιστα συνετέ- 
λει τό γεγονός, ότι ή Σχολή ηύτύχει πάντοτε νά έχη εκλεκτούς Καθηγητάς, οίτινες επι 
μακρά μέν έτη ίσοβίως εργαζόμενοι εν τή Σχολή, ολίγους δ’ έχοντας μαθητάς, άριστα 
αυτούς κατήρτιζον. Τούτου ένεκα ή Σχολή ήτο άνεγνωρισμένη πάντοτε ώς τό ά
ριστα τών έν Έλλάδι λειτουργούντων ’Εκπαιδευτηρίων, αγλαούς άποδίδον καρπούς.

'Ο διεξερχόμενος τήν ιστορίαν ταύτην τής Σχολής παρατηρεί, ότι τό ανέκαθεν 
άπασχολήσαν αυτήν ζήτημα ύπήρξεν ή έπίτευξις τού ειδικού αυτής σκοπού, διά τής 
χρησιμοποιήσεως τών τροφίμων τής Σχολής ύπέρ τού Κλήρου». Ταΰτα περιέχου- 
σι πολλάς αλήθειας άλλά δέν ώδήγουν εις τήν λύσιν τού προβλήματος, ώς διά βραχέ
ων έσημειώσαμεν ευθύς ανωτέρω.

Άποδίδων τήν μή έπίτευξιν τού ειδικού σκοπού τής Σχολής εις τήν «άμεριμνη- 
σίαν περί τής Εκκλησίας καί ιδία περί τού κλήρου» (σελ. 218) καί τήν κατάστασιν 
τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος, ζώσαν υπό πολιτειοκρατικόν καθεστώς μή έπιτρέπον 
αυτή «ουδέ τήν περί μορφώσεως τού κλήρου πρωτοβουλίαν» (σελ. 219 )1, ήλπιζε,

1. Διά τον Γερμανόν Καλλιγάν, Μητροπολίτην’Αθηνών, λέγει τά έξης: «Άλλ’ ήρκει ή Κυβερ
νητική αδιαφορία ν’ άνατρέπη άρίστας μελετάς περί άναδιοργανώσεως καί λαμπρά σχέδια, νά



ότι ή νέα λύσις, άποτελοΰσα «το εύχάριστόν αποτέλεσμα των ενεργειών της Σχολής, 
έπετεύχθη εν τω μέσω των μεγάλων εθνικών γεγονότων, καθ’ ά καί ή έβδομηκοστη 
πέμπτη άμφιετηρίς τής Σχολής συνέπεσε, προκαλέσασα ζωηράς προς αυτήν εκδηλώ
σεις συμπάθειας. Άλλα τοιούτων συμπαθειών πάντοτε ηξιοϋτο η Σχολή, περιβαλλό
μενη δι’ ήθικοϋ μεγαλείου, όπερ άμείωτον παρέμεινε καθ’ δλην την σταδιοδρομίαν 
αυτής, παρά τάς αντίξοους περιστάσεις, ας, κατ’ αυτήν, συνήντησε και τας δυσχέ
ρειας, εις ας προσέκρουσε».

Μέ τούς λόγους τούτους τοΰ διασημοτέρου διευθυντοϋ τών 125 ετών, του ανώμα
λου καί άτυχώς ουχί πάντοτε συνεχούς βίου τής Σχολής, θέλω να κλεισω τούτο το 
σημεΐον τής διηγήσεως, ή οποία φθάνει εις τό έτος 1919, καθ’ δ την ιστορικήν 16ην 
Μαΐ'ου έπανηγύρισεν ή Σχολή μεγαλοπρεπώς την 75ην άμφιετηριδα αυτής. Κατα το 
έτος τούτο ήρχισε λειτουργούν τό Άνωτ. Έκκλ. Φροντιστήριον, εις οπερ εφοιτησαν 
ικανοί δημοδιδάσκαλοι καί πτυχιούχοι Γυμνασίου, προσελθοντες εις τας τάξεις τού 
κλήρου. Άλλα περί τούτου πρέπει νά γίνη ιδιαίτερος λόγος.

β'. 'Ο ’Αθηνών Μελέτιος και η αϋξησις τών μαθητών της Σχολής' διατι η άνα- 
διοργάνωσις απέτνχε και διατι επέτυχαν τα Άνώτ. Έκκλ. Φροντιστήρια.

Ή εις τον θρόνον τών Αθηνών άνοδος, άτυχώς υπό ανωμάλους συνθήκας1, τοΰ 
Μελετίου, τού άπό Κιτίου, υπό τής Εκκλησίας καί τού Ελευθερίου Βενιζελου κλη- 
θέντος, έσήμανε καί διά την Ριζάρειον Σχολήν ώς ή ώρα ετοιμασίας πλουσιωτερας 
καρποφορίας, διότι πράγματι ό μεγαλουργός εκείνος'Ιεράρχης, ό τόσον προώρως εκλι-

δημιουργή ανώμαλον πορείαν της Σχολής, νά έμβάλη, πρός στιγμήν, τήν σκέψιν, ότι η Σχολή 
ϊδει νά μεταβληθή εις άπλοϋν Γυμνάσιον. Ή σκέψις αΰτη άπεκρούσθη δι’ άλλης σκέψεως, δι 
ής ή Σχολή θά καθίστατο απλώς προπαρασκευαστική διά τήν Θεολογικήν Σχολήν τοΰ Πανεπι
στημίου. Έν μέσω δε τών συγκρουομένων εκείνων σχεδίων έπιφαίνεται ή πρώτη προσεγγισις τής 
Εκκλησίας πρός τήν Σχολήν, διά τοΰ Μητροπολίτου ’Αθηνών Γερμανού, χαιρετίσαντος την Ριζα- 
ρειον Σχολήν ώς «8ασιν έν μέσω ύλόφρονος καί αύχμηρας ερήμου». 'Η Σχολή ιδρυθη καθ ήν 
εποχήν έρρυθμίζοντο τά τής Αύτοκεφάλου Εκκλησίας τής "Ελλάδος κατα τροπον, ως ειπομεν, 
μή έπιτρέποντα αυτή ουδέ τήν περί μορφώσεως τοΰ Κλήρου πρωτοβουλίαν, τουτου δ ενεκα ο 
Ριζάρης δέν ήδύνατο νά καθορίση σχέσιν τής Σχολής πρός τήν Εκκλησίαν, δι ήν προωριζεν 
αυτήν. ’Έδει, λοιπόν, ή ’Εκκλησία νά εύρη τρόπους συνδέσμου προς την Σχολήν και μεριμνης 
περί αυτής, τοϋτο δ’ έπεδίωξεν ό θερμουργός Μητροπολίτης Γερμανός. Αλλα προωρως τελευτη- 
σας τον βίον ούδέν κατώρθωσεν. Ευτυχώς όμως διά τήν Σχολήν, μετά την αποτυχίαν τών προ
ηγουμένων σχεδίων, αρχαίος αυτής τρόφιμος γενόμενος "Υπουργός επι τών Εκλησιαστικών και τής 
δημοσίας Έκπαιδεύσεςως (’Αθ. Ευταξίας) άνέλαβε ν’ αναδιοργάνωση αυτήν επί νέων βάσεων, 
μετά β άλλων τον τύπον τής Σχολής καί καθιστών αυτήν ανωτέραν Θεολογικήν Σχολήν, «μα δε 
καί λαμβάνων πρόνοιαν περί χρησιμοποιήσεως τών αποφοίτων τής Σχολής εν τω διδασκαλικέ» 
σταδίω μέχρι τοΰ χρόνου τής χειροτονίας αυτών. Τό νέον τοΰτο σχέδιον μεταρρυθμισεως τής 
Σχολής επί ορθής μέν έστηρίζετο βάσεως, άλλ’ άνευ ειδικού τής Πολιτείας νομού ουδαμώς η- 
δύνατο νά έφαρμοσθή καί έφαρμοζόμενον νά ώφελήση. ’ Ηρκεσε δε παλιν Κυβερνητική μεταβο
λή καί αδιαφορία ίνα έπανέλθη ή Σχολή εις τόν πρότερον τύπον, χωρίς να επιλυθή το απο τής ι- 
δρύσεως άπασχολοΰν αυτήν πρόβλημα».

1. Μεταξύ τών 44 μαθητών τοΰ έτους εκείνου [περιελαμβάνοντο οί υπότροφοι τοΰ Γενικού 
Έκκλησιαστικοΰ Ταμείου καί δ σημειών τάς γραμμάς ταύτας, ό ’Ιωάννης (μετά ταϋτα Χρυσό
στομος Δασκαλάκης ), 6 "Ιερώνυμος Κοτσώνης, δ ’Ιωάννης Ράμφος, ο Σπυρίδων ΣταΟάτος κ.α.



πών (1871-1935), ώς Πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς (1927-1935) άφοΰ πρότερον επ’ 
ολίγον έκόσμησε τον Οικουμενικόν Θρόνον), εν συνεργασία μετά του Υπουργείου 
Παιδείας (τμηματάρχης Άμ. Σ. Άλιβιζατος) άπεφάσισε να είσαγάγη περισσοτέ
ρους μαθητάς εις την Σχολήν, προς ήν ήσθάνετο προσωπικήν τινα έλξιν, άφοΰ τού
την διηύθυνεν ό διδάσκαλος καί φίλος αύτοϋ,ήδη άπό της 'ΙερατικήςΣχολής τοϋΣταύ
ρου, διαπρεπής τοϋ Πανεπιστημίου, ήδη άπό του 1914 καθηγητής, ό Χρυσόστομος 
Π απαδόπουλος.

Ούτως είσήχθησαν εις την Ριζάρειον Σχολήν καί πολλοί υπότροφοι τοϋ Γεν. 
Έκκλ. Ταμείου. Τότε, διά πρώτην καί τελευταίου, άτυχώς, φοράν, είσήχθησαν, κατά 
μέν το 1919-20, 44 μαθηταί, περιλαμβανόμενων των εκ τής Ριζαρείου Περιουσίας καί 
των κληροδοτημάτων καί τινων ιδιωτικών, κατά δε το 1920-21, 51. Εκτοτε και 
μέχρι σήμερον ή Σχολή, ώς βλέπει ό αναγνώστης εις το Παράρτημα Α', ουδέποτε 
ύπερέβη τούς άλλως σπανίους αριθμούς 37, 34, 33, 32, 31 και 29 εις την α ταξιν 
έγγραφομένους. Ή πολιτική τοϋ ’Αθηνών Μελετίου, τοϋ Χρυσοστ. Παπαδοπούλου, 
τοϋ Άλιβιζάτου καί τοϋ Συμβουλίου ήτο ορθή, διότι διά τής προσεγγίσεως καί ύ- 
περβάσεως έν τινι μέτρω (άντί 40, κατ’ άνώτατον 6ριον,44 καί 51) του έπιτρεπομέ- 
νου άριθμοϋ ήλπιζον, ότι δημιουργουμένων καί των λοιπών συνθηκών, διά τής έπι- 
λύσεως τοϋ ένοριακοϋ προβλήματος, θά ήτο δυνατόν νά είναι παρεσκευασμένοι πε
ρισσότεροι διά νά προσέλθωσιν εις τάς τάξεις τοϋ κλήρου. Εις τήν πολιτικήν δε ταύ- 
την ένεθαρρύνοντο εκ τοϋ γεγονότος, ότι τό σχέδιον άναδιοργανώσεως τής Σχολής 
παρείχε λύσιν, ή οποία θά ήτο δυνατόν, ενδεχομένως, έντασσομένη εις μίαν πλήρη 
πολιτικήν, νά λύση μερικώς τό ειδικόν πρόβλημα (όπερ εκτοτε υπάρχει καί δεν έλύθη 
άτυχώς), τής καταλλήλου χρησιμοποιήσεως τών αποφοίτων τής Σχολής, οί όποιοι 
λαμβάνοντες τό πτυχίον αυτής μεταξύ τοϋ 18 καί 20 έτους τής ηλικίας, θά έχρησι- 
μοποιοΰντο εις κατάλληλον θέσιν, ίδια εις τήν ύπαιθρον, ώς διδάσκαλοι μέχρι τοϋ 
30 έτους, ότε έπετρέπετο κατά τούς 'Ιερούς Κανόνας νά ίερωθώσιν. Ώς διάκονοι βε
βαίως ήδύναντο οί απόφοιτοι νά ίερωθώσιν εις τό 25ον, κατ’ οικονομίαν δε ώς έγγα
μοι ήδύναντο νά προαχθώσιν εις πρεσβυτέρους καί εις τό 28ον έτος τής ήλικίας των, 
άδεια τής Ί. Συνόδου. Παρά ταΰτα πρέπει νά λεχθή ότι ή κατά τό διάστημα τής 
δετούς φοιτήσεως διαφυγή προς τό Γυμνάσιου, έστω και με απώλειαν έτους σπου
δών, τών μ ή έχόντων πάντοτε τήν κλισιν προς την ιερ ω- 
σ ύ ν η ν , ώς καί ή εις τήν Θεολογίαν έγγραφή, άπετέλουν καί αποτελούν τά 
σημεία αδυναμίας τοϋ νέου συστήματος, διότι δεν επελυθη κατα το δυνατόν το πρώ
τον καί εν τών καίριων θεμάτων, τό τής εισόδου εκείνων τών νέων, οιτινες εχοντες

Τήν 9ην Σεπτεμβρίου 1920 έγένετο δεκτή ύπό τοϋ Συμβουλίου τής Ριζαρείου Σχολής η προτα- 
σις τοϋ Γενικού ’Εκκλησιαστικού Ταμείου, όπως οί ύπότροφοι καταβάλλουν 700 δραχμάς έτη- 
σίως (άντί των 300, άς κατέβαλε διά τόν γράφοντα ή 'Ιερά Μονή Πεντέλης έπΐ ηγουμένου Δαμα
σκηνού Παπανδρέου, επί τη προτάσει τοϋ καθηγητοΰ Άμίλκα Άλεβιζάτου, δ στις έξετέλει χρέη 
κηδεμένος άπό τοϋ θανάτου τών γονέων μου (1919 Νοέμβριος), άφ’ ότου κατέστην υπότροφος 
τοϋ Γενικού Έκκλησιαστικοΰ Ταμείου έν τη Ριζαρείω Σχολή. Τό Εκκλησιαστικόν Ταμεΐον 
κατέβαλλε δρχ. 800 έτησίως διά τούς υποτρόφους του. Τούτο ασφαλώς άπετέλει γενναίαν πραξιν 
τής Εκκλησίας, άλλ’ ήτο ό Μελέτιος ό έμπνευστής.



την κλίσιν προς το Ίερατεϊον θά ήτο δυνατόν νά παραμείνωσι πιστοί εις αυτήν 
καί νά θερμανθώσιν ύπό της Σχολής καί της Εκκλησίας.

Άλλ’ ή λύσις αυτή του δημοδιδασκάλου καί ίερέως ήτο δυνατόν ν’ άποτελέση 
μίαν των λύσεων, λίαν χρήσιμον εις την Ελληνικήν ύπαιθρον, ένθα ό διδάσκαλος καί 
ό ίερεύς άποτελοΰσι τά κύτταρα του εθνικού οργανισμού. Δεν ήτο όμως πάντοτε 
ή λύσις αυτή έφικτή, διότι θά έδει νά ληφθώσιν ειδικά μέτρα ύπό τού'Υπουργείου Παι
δείας, θά έπρεπεν ωσαύτως νάδημιουργηθώσι εϊδικαί συνθήκαιέντή ’Εκκλησία καί ταΐς 
ένορίαις, προσελκύουσαι, ούχί μόνον οίκονομικώς, άλλά ηθικώς καί κοινωνικώς εις αυ
τήν. Διότι ή Εκκλησία δεν έχει ανάγκην λειτουργών, ών κύριος υπολογισμός είναι 
ό διπλούς μισθός, ούδέ εκείνων τών κληρικών, οίτινες έξηναγκάσθησαν νά δεχθώσι 
τό σχήμα της Ίερωσύνης, ε’ίτε διότι είχον όποχρέωσιν άναλάβει κατά την είσοδόν 
των εις την Ίερ. Σχολήν, είτε δι’ άλλα συμφέροντα! Ή επιστροφή τών τροφείων, 
την όποιαν ήγγυατο πρόσωπον φερέγγυον, κατά την εισαγωγήν εις τήν Ριζάρειον 
Σχολνή, δεν έφηρμόζετο, ούδέ ήτο ορθή καί αν ήτο δυνατή νά έφαρμοσθή. Είναι δέ 
προς τιμήν τού Χρυσ. Παπαδοπούλου, ότι γενόμένος Μητροπολίτης ’Αθηνών (με- 
τωνομάσθη όρθώς Άρχ/πος) ουδέποτε έσκέφθη νά έπιβάλη είτε επιστροφήν είτε 
άχρήστευσιν τού πτυχίου τών μή ίερωθέντων, διότι ή Εκκλησία δεν έχει ανάγκην 
κληρικών προερχόμενων έξ εξαναγκασμού (τούτο έτόνισα προ ετών εις συνέδριον 
Θεολόγων εκπαιδευτικών, συνελθόν εις τήν Παλαιάν Βουλήν τών Ελλήνων).

Τά έκ της στατιστικής διαπιστούμενα γεγονότα, ότι Ιον) ικανός αριθμός μαθη
τών έφευγε άπό τήν τρίτη ν ή τήν τετάρτην τάξιν τής πενταταξίου Ριζαρείου Σχολής 
καί άνεγράφετο εις τά Γυμνάσια, είτε διότι δεν είχε πραγματικήν κλίσιν κατά τήν 
είσοδον εις τήν Ριζάρειον Σχολήν, είτε διότι έμαραίνετο αυτή με τήν πάροδον τού 
χρόνου, είτε διότι έμορφου τήν αληθή κλίσιν περί τό 18ον έτος τής ήλικίας, 2ον) 
οτι αριθμός πτυχιούχων, πολύ μικρός, κατατασσόμένος εις τήν τάξιν τών δημοδιδά
σκαλων καί σχηματίζων οικογένειαν δέν άπεφάσιζε μετά δέκα έτη νά ίερωθή, 3ον) 
ότι άλλος αριθμός, ωσαύτως μικρός, άπεμακρύνετο τής κλίσεως καί προετίμα νά γί- 
νη καθηγητής τών Θρησκευτικών μαθημάτων, αφού έφοίτα εις τήν Θεολογικήν 
Σχολήν τού Π/μίου, δεικνύουν πόσον έπισφαλής ήτο καί είναι ή δοθεϊσα λύσις, δε
δομένου μάλιστα, ότι ή κατά τό 13ον μέχρι τού 15ου έτους είσοδος εις τήν Σχολήν, 
δεν ήτο ο κατάλληλος χρόνος διά νά στηριχθή τις εις τήν διδομένην ύπόσχεσιν, ότι 
μετά 17 ή 15 έτη ό νεαρός μαθητής τής Ριζαρείου Σχολής θά ήθελε νά χειροτονηθή, 
έστω και αν τά οικονομικά οφέλη θά προεμηνύοντο σημαντικά. Μόνον υπολογιστικοί 
και με επαγγελματικήν συνείδησιν, ούχί συνείδησιν λειτουργών τού 'Τψιστού, θά 
ήτο δυνατόν να προσελκυσθώσιν εις τήν κλήρον, δι’ οικονομικών παροχών. Καίτοι 
δε η λυσις τού συνδυασμού τών δύο λειτουργημάτων τού ίερέως καί δημοδιδασκάλου 
είναι χρήσιμος καί εις τούς καιρούς μας, διότι ή ύπαιθρος χώρα δέον νά στηριχθή, ώς 
πολύτιμος διά τήν διατήρησιν τού ’Εθνικού ’Οργανισμού, μεταξύ ιδίως τών άγρο- 
τών, φαίνεται δέ επιτυγχάνουσα, έν περιωρισμένω μετρώ, εις τήν περίπτωσιν τών 
πτυχιουχων δημοδιδασκάλων ή άπολυτηριούχων γυμνασίου, ήλικίας άπό 18-25 έ- 
τών και κατ’ ακολουθίαν εύνοοΰσα περισσότερον τήν υπαρξιν άνωτέρων Έκκλ. Φρον
τιστηρίων, εν τούτοις δέν έπέτυχε, διότι ή διατήρησις τής κλίσεως καί ή δημιουργία



καταλλήλου κλίματος έν τή Εκκλησία καί διά τής Εκκλησίας, ουδέποτε έμελετήθη. 
"Οθεν καίριον παραμένει το ζήτημα, δπερ καί ημείς άλλοτε έθέσαμεν («’Ορθόδοξος 
Σκέψις» τό Δίδυμον πρόβλημα), τώρα δε βλέπω, ότι ήδη παλαιότερον (1948) καί 
ό καθηγητής Άλιβιζατος έθεσε.

’Ορθότατα, λοιπόν, ό καθηγητής Άλιβιζατος κρίνει σχετικώς προς τό ζήτημα 
τής μή άποκτήσεως μεμορφωμένου κλήρου εκ μέρους τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος. 
Εις τα ευθύς κατωτέρω λεγάμενα κρίνει τάς δύο νέας μεθόδους, 'Ιεροδιδασκαλείου 
καί Άνωτ. Έκκλ. Φροντιστηρίων, δι’ ών έπεχειρήθη να δοθή λύσις εις τό περιώνυ
μον πρόβλημα, ούχί απλώς τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος, άλλα του Ελληνισμού 
καθόλου, τής μορφώσεως καί αξιοπρεπούς συντηρήσεως κλήρου, ικανού ν’ άντα- 
ποκριθή εις τάς άνάγκας τής ’Εκκλησίας καί τής κοινωνίας σήμερον, θά έλέγομεν 
νΰν, εις ένα διαρκώς έξελισσόμενον καί ριζικώς μεταβαλλόμενον κόσμον.

Λέγει, λοιπόν, ό καθηγητής εις τήν μελέτην: άπολεσθεΐσα ευκαιρία ριζικής λύ- 
σεως τού προβλήματος τής μορφώσεως καί συντηρήσεως τού Κλήρου, (έν Έπετη- 
ρίδι Ριζαρ. 1948, σελ. 31 έξ. εΐδικώτερον σελ. 35): «Γεννάται όμως φυσικώς τό 
ερώτημα, ποιοι ήταν οί λόγοι οί έμποδίσαντες τήν λύσιν τού σπουδαιοτάτου αυτού 
προβλήματος τής μορφώσεως τού κλήρου εις τρόπον ώστε ή ’Εκκλησία μας, μόνη 
έξ όλων τών Χριστ. ’Εκκλησιών καί αυτών ακόμη τών ’Ορθοδόξων, να εύρίσκηται 
εις τοιοΰτον σημεϊον άφαντάστου πνευματικής καταπτώσεως;»

Οί λόγοι είναι πολλοί καί σπουδαίοι, οί δύο όμως σπουδαιότεροι είναι ό τής α
βελτηρίας καί ό οικονομικός. 'Η Εκκλησία ουδέποτε έφρόν- 
τισε ν’ άνεύρη, στρατολογήση καί προπαρασκευάση τά 
μελλοντικά της στελέχη. 'Η εις τάς ίερατικάς καί αυτήν τήν Θεολο- 
γικήν Σχολήν τού Π/μίου προσέλευσις μαθητών καί φοιτητών 
ήτο καί είναι μέχρις αυτής τής στιγμής προαιρετική καί ζήτημα φυσικής 
Ιερατικής κλίσεως (σπουδαιοτάτης) καί κοινού υπολογισμού 
μελλοντικών συμφερόντων» (προσθέτομεν ήμεΐς άτυχώς). Ή βαρυ
σήμαντος αληθώς θεμελιώδης αότη παρατήρησις, περί ής ώμιλήσαμεν, όταν πρό τί
νος εις τήν εορτήν καί τό μνημόσυνον τών Ριζαρών (23 ’Απριλίου) έξεθέσαμεν τάς 
προθέσεις τού πατριώτου, ευφυούς έμπορου καί πρακτικού ανθρώπου - χριστιανού, 
βαθύτατα πιστεύοντας, Γεωργίου Ριζάρη, - θά έδει ν’ άποτελέση τήν απαρχήν πά- 
σης ορθής έκπαιδευτικής έκκλ. πολιτικής, διά τήν έπίλυσιν τού μεγάλου προβλή
ματος τής Ελλάδος, τής άποκτήσεως δήλον ότι κλήρου μεμορφωμένου, διά τής έ- 
πιλύσεως τού διδύμου προβλήματος εις τό όποιον, ή μόρφωσις τών έχόντων κλίσιν 
προέχει ώ ς πρόβλημα ψυχολογικόν, παιδαγωγικόν καί πρα
κτικόν, ώστε τό δεύτερον (ή ή έτέρα πλευρά τού ενιαίου άλλα διδύμου 
προβλήματος), τό οικονομικόν, νά άποκτήση τήν σημασίαν, ήν άσφαλώς 
έχει μέσα εις τό πλαίσιον τής έσωτερικής έκκλ. πολιτικής τής Ελλάδος. Διότι τό 
πρόβλημα είναι κοινόν τής ’Εκκλησίας πρώτον καί τής Πολιτείας δεύτερον. Ή πρω
τοβουλία άνήκει βεβαίως εις τήν ’Εκκλησίαν, άλλα δεν βλάπτει νά τήν έχη καί ή 
Πολιτεία. 'Ως τοιοΰτον δέ τό άντιμετωπίσαμεν, δτε τήν 23ην Δ/βρίου 1963, έλαμ- 
βάνομεν ένώπιον τού 'Υπουργού Προεδρίας τής Κυβερνήσεως (τού ’Ακαδημαϊκού



κ. Γεωργ. Άθανασιάδου-Νόβα) την εντολήν παρά του τότε Πρωθυπουργού χαίτην 
20ήν ’Απριλίου 1967 παρά του Υπουργού Παιδείας (κ. Γρ. Κασιμάτη ) να έτοι- 
μάσωμεν σχέδια έκκλ. πολιτικής, υπό την ιδιότητα του Γεν. Δ/τοϋ Θρησκευμάτων. 
Τα σχέδια έματαιώθησαν ως θά ίδωμεν τρεις φοράς υπό των σατανικών δυνάμεων 
των παρασκηνίων, διότι αύται ουδέποτε ήθέλησαν την άνόρθωσιν τής Εκκλησίας 
τής Ελλάδος.

'Ο καθηγητής Άλιβιζάτος σημειώνει, καί έν μέρει μόνον έχει δίκαιον, ότι «τό 
οικονομικόν ζήτημα τής Εκκλησίας, πού αποτελεί καί τον κύριον λόγον τής πλή
ρους τοϋ ζητήματος τής μορφώσεως τού κλήρου ματαιώσεως είναι ακριβώς εκείνο, 
τό όποιον καταδεικνύει τήν άσυγχώρητόν καί ίσως ανεπιστρεπτί γενομένην απώλει
αν τής ευκαιρίας λύσεως καί τών δύο ζητημάτων τού μορφωτικού καί τού τής εξα- 
σφαλίσεως τού κλήρου. Έκθέσας δε τα περί τής προθέσεως τού ίδρυτοΰ τής Γερμα- 
νείου Σχολής (ήτις κατήντησε Σχολή Χωροφυλακής ! ) αειμνήστου Μητροπολίτου 
’Αθηνών Γερμανού Καλλιγά (τού Κεφαλλήνος), ότι ή ιδέα τών Φροντιστηρίων άνω- 
τέρων καί κατωτέρων, πραγματοποιηθεΐσα επί τοϋ αειμνήστου Άρχ/που Χρυσο
στόμου, άπέδωκε περιωρισμένους καί ήττονος σημασίας (όρθώς λεγει ητ- 
τονος σημασίας, άλλα τώρα μετά 20 έτη άφ’ ότου έγραφε ταΰτα ό κ. Άλιβιζάτος 
δυνάμεθα να είπωμεν, ότι οί καρποί τών Κατωτέρων Φροντιστηρίων δεν είναι πλέον 
περιωρισμένοι, διότι ήγγισεν δ αριθμός τών πτυχιούχων τούς 4.0001) και ουχι 
ποιότητας καρπούς. Όρθώς δέ προσθέτει ό καθηγητης: και 
ήσημερινή επιδίωξις τής δι’ αυτών λύσεως τοϋ προβλήματος παρά το ά κ ρ ω ς 
επαινετόν τής προσπάθειας καί τής διαθέσεως δέν μ ο ι φαίνεται ευ
τυχέστερα^.

'Ως προς δε τό Οικονομικόν, ό καθηγητής Άλιβιζάτος σημειώσας, ορθώς, ότι 
ή τεραστία Έκκλ. περιουσία παρέμεινεν (πρέπει να προσθέσωμεν μετά την διαλυ- 
σιν τών μονών τοϋ 1834) ανεκμετάλλευτος, παρά τήν καλήν απαρχήν, ήν έκαμεν ο α
είμνηστος Άθ. Ευταξίας, διά τής ίδρύσεως τοϋ Γεν. Έκκλ. Ταμείου (σελ. 37) και 
τήν δράσιν άτυχώς βραχυτάτην τοϋ Μελετίου. Όρθώς ενταύθα (σελ. 38) επισημαι- 
νεται, ότι «ή διέλευσις έκ τοϋ Αρχιεπισκοπικού θρόνου ’Αθηνών τοϋ μεγάλου ιε
ράρχου Μελετίου Μεταξάκη, διά τό βραχύ τής άρχιερατείας αυτού καί τήν ακατα
νοησίαν τοϋ περιβάλλοντος, δέν τοϋ έπέτρεψε να έφαρμόση τα με- 
γαλεπήβολα αληθώς σχέδιά του, υποσχόμενα πλουσίαν έκμετάλλευσιν τής μοναστη
ριακής περιουσίας τών Αθηνών (τα μετά ταΰτα θά έξετάσωμεν κατωτέρω). Ό κα * 2

ί. Ώμιλήσαμεν κάποτε άπό έδρας περί τών Κατωτέρων Εκκλησιαστικών Φροντιστηρίων 
ώς οίονεί «παπαδοποιητικών μηχανών», διότι καίτοι ταΰτα, τά Φροντιστήρια, άπέδωκαν έν πολ- 
λοϊς ευσεβείς ιερείς, έν τούτοις έκλεισαν 4.000 θέσεις κληρικών διά μίαν γενεάν (33 έτη ) μέ 
κλήρον ούχί μεμορφωμένον, ήτοι μη άνταποκρινόμενον προς τά άνάγκας τής ’Εκκλησίας καί 
τάς σημερινάς περιστάσεις.

2. Όρθαί αί παρατηρήσεις τοϋ καθηγητοϋ. Ή εργώδης καί επαινετή προσπάθεια εκτίθεται 
ύπό τοϋ συναδέλφου κ. I. Καρμίρη εις σειράν μικρών μελετών, δημοσιευθεισών εις τεύχος ύπό 
τον τίτλον «Προσπάθειαι προς μόρφωσιν τοϋ ’Ορθοδόξου Έλληνικοΰ Κλήρου. Τά πεπραγμένα της 
’Εκκλησιαστικής έκπαιδεύσεως 1945-1949 (ανάτυπα έκ τής «’Εκκλησίας», Άθήναι 1949).’Αλλ’επ’ 
αυτών θά έπανέλθωμεν, όταν θά όμιλήσωμεν διά τον χρόνον κλεισίματος τής Σχολής 1940-1960.



θηγητής έφρόνει, ότι τά εισοδήματα της περιουσίας, ά π δ πάσης έπόψεως 
πρώτης ποιότητας (α ί υπογραμμίσεις πάντοτε ήμέτε- 
ρ α ι) θά ήδύναντο να βαστάσουν,υφιστάμενης καλής διαχεφήσεως1 «το βάρος 1.000 
τουλάχιστον υποτρόφων2 της Εκκλησίας εις την Θεολογικήν Σχολήν του Π/μίου 
καί νά μισθοδοτούν επαρκέστατα όλον τον κλήρον της Ελλάδος3 ). Δεν θα εισελθω

1. Καί έκμεταλλεύσεως οικονομικής παρ’ ειδικών προσώπων οικονομολόγων επιχειρηματιών.
2. Όρθάς παρατηρήσεις διευκολυνούσας την κατανόησιν τοϋ έν λόγφ σημείου περιέχει ή με

λέτη του άειμνήστου καθηγητού άρχιμ. Παρθενίου Π ο λ α κ η, η δημοσιευθεΐσα τό 
1923 εις τον «Εκκλησιαστικόν Φάρον» (καί άνάτυπον ) ύπό τόν τίτλον «Πρώται άπόπειραι πρός 
άνόρθωσιν τοϋ Έφημεριακοϋ κλήρου, Συμβολαί εις την Ιστορίαν τής Εκκλησίας της Ελλάδος». 
Ό αείμνηστος αρχιμανδρίτης συνεργάτης τοϋ ’Αθηνών Μελετίου καί τοϋ Γρηγ. Παπαμιχαήλ 
εις τόν «’Εκκλησιαστικόν Κήρυκα» (1918) λέγει τά έξης ορθά: «Τό ζήτημα τής βελτιώσεως, 
τής πνευματικής καί τής υλικής τοϋ έφημεριακοϋ κλήρου τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, 
άπησχόλει μεν πάντοτε τούς αρμοδίους παράγοντας, α λ λ η απασχολησις 
αΰτη περιωρίζετο εις μάνας τάς θεωρη τικά ς συζητήσεις. Οί 
πλείους μεν των παιδείας τυχόντων κληρικών, ίερομονάχων έν τφ ολω, εδρών ατυχώς με- 
μονωμένως, άφορώντες εις την έπίτευξιν μόνον σκοπών προσωπικών' οι δέ πολίτικοι άν- 
δρες άπερροφημένοι ύπό τών κομματικών αγώνων, ύπόπτως έχοντες προς τον κλήρον, 
μετεχειρίζοντο μάλλον τούτον όργανον έν τή κομματική διαπάλη. Ερριζωθη προς τού
τοι; ή ψευδής γνώμη, ότι ό αγράμματος κλήρος είναι πολλφ προτιμότερος τοϋ πεπαι
δευμένου' οτι διά τήν διεξαγωγήν τύπων τινών ίεροτελεστικών δεν άπητεΐτο μάθησις ιδιαιτέρα, 
ούτε έπίγνωσις «τοϋ μυστηρίου τής πίστεως» καί τοϋ θελήματος τοϋ υίοΰ τοϋ Θεοΰ, οΰτε ίκανό- 
της διδακτική, οΰτε χάρισμά τι ιδιαίτερον έν τφ ύψηλφ τής διαποιμάνσεως καί τής διαμορφώσεως 
τών ψυχών έργω. Προέκυψεν έντεϋθεν τό οίκτρόν φαινόμενον τής εισβολής εις τά άγιώτατα όχλου 
παντοίας άποχρώσεως, τών εξ άροτρων καί δικέλλης καί σμινύης πανημέρου, κατά Γρηγόριοντόν 
Θεολόγον, τών καταλιπόντων τήν κώπην καί άντλον πνεόντων, πρός άνεύρεσιν πόρου ζωής. Καί δέν 
ήρκει τοΰτο' ό έφημεριακός κλήρος ηύξάνετο καί πάντη δυσαναλόγως πρός τόν πληθυσμόν τοϋ 
τότε έλληνικοΰ κράτους. ’Επί πληθυσμού 2 1/2 εκατομμυρίων ύπήρχον 5.665 έφημέριοι. ’Εννοεί 
ται, οτι ένεκα τών προϋποθέσεων τούτων αί έπικλήσεις πρός μισθοδοσίαν τοϋ κλήρου ήκούοντο 
είρωνικώς, τοϋ πτωχοΰ ταμείου του κράτους μη επαρκουντος εις τας σπουδαίας αναγκας αυτου. 
’Ανάγκη δε νά τονισθή, άτι έφ’ όσον αναμένονται τά πάντα παρά τοϋ κράτους, ή δε ιδιωτική πρω
τοβουλία παραμένει άγνωστος έν τη ήμετέρα ’Εκκλησία, ή βελτίωσις τοϋ κλήρου καί ή έξυγίαν- 
σις αύτοΰ θά είναι δυσκολωτάτη. Καί περί μέν τών αιτίων τής καταπτώσεως διελάβομεν Αλλα
χού, έν πάση ειλικρίνεια έκθέντες τάς σκέψεις ήμών περί τοϋ θεμελιώδους μέτρου, τό όποιον 
οφείλει νά υιοθέτηση ή ’Εκκλησία, έάν όντως ποθή τήν πραγμάτωσιν τοϋ ύπό τοϋ θείου αυτής 
Ιδρυτοΰ τεθέντος σκοπού.

Έν τφ παρόντι δέ μελετήματι σκοπεϊται ή λεπτομερής άνασκόπησις τών κατά τήν άξιόλο- 
γον κίνησιν τήν δημιουργηθεΐσαν πρό πεντήκοντα περίπου ετών υπο εταιρείας τών έγγαμων 
ιερέων πρός άνόρθωσιν τοϋ «κοσμικού» κλήρου, άποτυχοϋσαν δ όμως οικτρώς.

’’Εχει μέν περιστή εις δεινήν θέσιν ό κλήρος ήμών, δέν άπεβαλε δ όμως την συναισθησιν τής 
ηθικής ισχύος, ή οποία νεκρά άπόκειται εις χεΐρας αύτοΰ. Ή> συναίσθησις αΰτη, σπινθηρ έν τή 
τέφρα κεκρυμμένος, έδεΐτο μόνον καταλλήλου χειραγωγού, ίνα αναλάμψη εν ολη τή αίγλη αυτής 
έδεϊτο μόνον τοϋ δημιουργικού έκείνου νοΰ, όστις θά έδιδε μορφήν εις τήν ακατασκευαστον ύλην, 
καί θά ένέπνεε πνεΰμα ζωής καί ισχύος, πνεΰμα βουλής καί συνέσεως εις τά ξηρά οστά. Νοΰς 
τοιοΰτος ατυχώς δέν εύρέθη έν τή ήμετέρα Έκκλησίφ. ’Όντως δέ έκπλήσσεταί τις αναλογιζόμε- 
νος, ότι τήν πρώτην ώθησιν έν έτει 1870 πρός άνάστασιν τοϋ κλήρου έδωκε πρόσωπον λαϊκόν, 
είσηγηθέν τήν ΐδρυσιν συνάξεως πρεσβυτέρων».

3. Εις τό ήμέτερον πρόγραμμα (1963-1967, 20 ’Απριλίου), δπερ έματαιώθη ύπό τών άντι-



εις τήν έρευναν των επικινδύνων τούτων υπολογισμών, ούτε εις την σύγχρονον γνώ
μην, δτι εάν τυχόν έπήρχετο ενωσις των δύο Έκκλ. οργανισμών, Τ.Α.Κ.Ε. καί 
Ο.Δ.Ε.Π., θά ήτο δυνατόν να λυθή τό έφημεριακόν πρόβλημα, άλλά θά έπιμείνω επί 
τών έξης γεγονότων, ότι αί δύο λύσεις, του θέματος τής μορφώσεως τοΰ κλήρου, αί 
είσαχθεϊσαι τό πρώτον τό 1919, ήτοι του 'Ιεροδιδασκαλείου καί τοΰ Άνωτ. Έκκλ. 
Φροντιστηρίου, δεν δίδουν τό ποθούμενον αποτέλεσμα, ουδέ θά έδιδον καί εάν είχε 
λυθή τό οικονομικόν ζήτημα, όπερ μόνον ή έκκλ. περιουσία ή υφιστάμενη κατά τήν 
ίδρυσιν τοΰ Βασιλείου καί την επέκτασιν τής Εκκλησίας τής Ελλάδος (πρό τοΰ 1834 
καί μετά τό 1864, 1882 καί 1928) θά ήτο δυνατόν καί πιθανόν νά δώσουν* 1, διότι 
οί μεν διδάσκαλοι τοΰ 19ου ή τοΰ 21ου έτους τής ηλικίας (μετά τήν θητείαν εν τώ 
στρατώ ) δεν είναι καθόλου βέβαιον, ότι θά ίερωθοΰν εις τό 30όν ή έστω τό 28ον έτος 
τής ηλικίας, οί δέ τών Φροντιστηρίων δεν έχουν επαρκή μόρφωσιν. Ή λύσιςτών Φρον
τιστηρίων είναι χρήσιμος επί τοΰ παρόντος, άλλ’ έμβαλωματική. Είναι ζήτημα εάν 
20% είναι εκείνο τό όποιον ζητοΰμεν έκάστοτε. Έχομεν ανάγκην ιερέων άπό βαθεί- 
ας κλίσεως προσερχομένους νά μορφωθοΰν καί νά περαμείνουν διά νά υπηρετήσουν 
τήν Εκκλησίαν, ζώντες άξιοπρεπώς. Τό δίδυμον πρόβλημα διά νά λυθή έχει άνάγκην 
πολλών προϋποθέσεων. Τό γεγονός, ότι ή ’Εκκλησία καί ή Πολιτεία δεν συνήγαγον 
τά συμπεράσματα εκ τής αποτυχίας (καί ότι έν έτει 1964 κατ’ ουσίαν 5 έπιτροπαί έ- 
πελήφθησαν τοΰ θέματος εντός 6μήνου καί άπέτυχον ), οφείλει νά ληφθή ύπ’ όψιν ώς 
ιστορικόν γεγονός, όπερ πρέπει νά όδηγήση εις άλλας σκέψεις καί αποφάσεις προς 
έπίλυσιν τοΰ μεγάλου προβλήματος. Άναμφιβόλως όμως ενταύθα χωρεΐ ή σκέψις 
ότι άλλο ία πιθανώς θά ήτο ή τύχη τοΰ προβλήματος τούτου εάν παρέμενεν εις τον 
θρόνον ό Μελέτιος, ό όποιος άπεμακρύνθη βιαίως μετά τάς έκλογάς τής 1ης Ν/βρίου 
1920 καί έπανήλθεν ό Θεόκλητος. Τά γεγονότα, άτινα συνδέονται αμέσως ή εμμέσως 
προς τήν Παλινόρθωσιν τοΰ 1920 καί τά μίση καί τάς μεταβολάς, αίτινες επήλθαν 
τω 1917, βλέπομεν εις τάς παρατηρήσεις, διότι αφορούν εις τό προσωπικόν, τό πάν
τοτε εκλεκτόν τής Σχολής. Άλλ’ εις τήν ιστορίαν τής Έκκλ. Ριζαρείου Σχολής προσ- 
ετέθησαν κατά τά επόμενα έτη, ανώμαλα άπό εθνικής άπόψεως, καί άλλα προβλή
ματα, άτινα είναι κοινά εις δλας τάς Τερατικάς Σχολάς.

α) Τά προβλήματα τοΰ εσωτερικού βίου τής Σχολής καί τό ζήτημα τοΰ Διευ- 
θυντοΰ, ό όποιος πρέπει νά είναι κληρικός-παιδαγωγός, διαθέτων εόρεϊαν θεολογικήν 
καί κοινωνικήν κατάρτισιν. Ουδέποτε ή Εκκλησία τής Ελλάδος άντεμετώπισεν-

εκκλησιαστικών δυνάμεων τών παρασκηνίων, άτυχώς τή συμβολή φίλων πινών, παρατηρώ, δτι 
χρειάζεται ή ’Ελλάς νά ίχη 5.000 περίπου υποτρόφους, διά νά δύναται έτησίως νά εχη 250 κλη
ρικούς. Οί υπολογισμοί δέ οί σημερινοί αναβιβάζουν τήν έτησίαν δαπάνην υποτροφιών καί μισθο
δοσίας τοΰ κλήρου εις τό ποσόν τών δρχ.500.000.000,όπερ αντιστοιχεί πρός εισόδημα κεφαλαί
ου 8.000.000.000 δρχ. προς 6%. Οΐκοθεν νοείται, δτι ή Εκκλησία δέν δύναται νά εύρη τό έν 
λόγω κεφάλαιον.

1. Διά νά μελετηθή τό ίστορικοοικονομικόν τούτο θέμα ύπό ειδικού θά πρέπη νά έρευνηθοΰν 
τά αρχεία τής βανδάλου διαλύσεως τών Μονών τού 1834 καί αί απαλλοτριώσεις, ών κατάλογον 
’ίδε παρά Δωροθέω Ααρίσσης (μετά ταΰτα ’Αθηνών ) : "Η έξέλιξις τοΰ αναπαλλοτρίωτου τής 
εκκλησιαστικής περιουσίας, έν ’Αθήναις 1951.



ουδέ το Υπουργείου - πλήν της περιπτώσεως ήν μνημονεύει ο κ. I. Καρμίρης1 (εί- 
σηγούμενος την χρησιμοποίησιν των θέσεων εφημερίων τοϋ Εξωτερικού τη συγκα- 
ταθέσει τοϋ Οΐκ. Πατριαρχείου διά την έπιμόρφωσιν των Κληρικών2) καί των προ
τάσεων περί Άποστ. Διακονίας, της Νομοπαρασκευαστικής 'Επιτροπής του 1962 
καί της Θεολογικής Σχολής προσφάτως, περί Σχολής έπιμορφώσεως3, ουδέ το ζή
τημα των ειδικών στελεχών της Εκκλησίας. Άλλ’ είδικώς το ζήτημα τών Διευθυν
τών των 'Ιερατικών Σχολών δέν άντιμετωπίσθη ποτέ. Καί ιδού τί συνέβη προκει- 
μένου περί τής Ριζαρείου Σχολής.

Κατά τον τραγικόν διά την Ελλάδα Αύγουστον τοϋ 1922, δτε συνέβη ή Μικρα
σιατική καταστροφή, ό Χρυσ. Παπαδοπούλας δι’ εγγράφου του υπό ημερομηνίαν 30 
Αύγουστου υπέβαλε την παραίτησίν του, διότι ό περί Π/μίου νέος νόμος είχε διάταξιν, 
καθ’ ήν «ή θέσις τοϋ Καθηγητοΰ είναι ασυμβίβαστος προς την τοϋ Διευθυντοΰ ιδιωτι
κού ή Δημοσίου Σχολείου». Τό Συμβούλιου έ'χον την ορθήν γνώμην, ότι ή Ριζάρειος 
ήτο άνωτέρα Σχολή, άφοΰ έχει καί Παν/κήν τάξιν (τήν 5ην), έζήτησε τήν γνώμην τοϋ 
Υπουργείου, ό Νομικός Σύμβουλος τοϋ οποίου άπεδέχθη τήν ανωτέρω γνώμην καί 
ούτως ό Χρυσ. Παπαδοπούλας έμεινε (προσωρινός διευθυντής εΐχεν όρισθή ό Εύάγ. 
Άντωνιάδης, οικονόμος τής Σχολής). Άλλ’ ήλθεν ή ώρα τοϋ Χρυσ. Παπαδοπούλου 
εις τήν Έκκλ. 'Ιστορίαν τής Νεωτέρας Ελλάδος. Τα τραγικά γεγονότα, τά όποια 
έμνημονεύσαμεν, ώδήγησαν τήν Έπανάστασιν τοϋ 1922 (Σεπτέμβριος) εις τήν λύ- 
σιν τοϋ σωβοΰντος έκκλ. ζητήματος, διότι ό αείμνηστος Μητροπολίτης ’Αθηνών Θεό
κλητος ό Α' (Μηνόπουλος) έπανήλθεν είς τήν Θρόνον, καίτοι καθηρημένος ύπό αρ
μοδίου έκκλ. δικαστηρίου, διά τό ανάθεμα (βλ. λ. είς τήν Θρησκ. καί ’Ηθικήν ’Εγ
κυκλοπαίδειαν, Τόμ. 2ος, σελ.473-77, ύπό Γ. Κονιδάρη), άνευ όμως δικαστικής άπο- 
φάσεως αρμοδίου Συνοδικού αναθεωρητικού Έκκλ. δικαστηρίου. Κατά τήν άναζήτη- 
σιν νέου μητροπολίτου (ό Θεόκλητος δέν ήδύνατο να παραμείνη, διότι ή έπάνοδός του 
έγένετο τω 1920 δι’ απλής πράξεως τής Κυβερνήσεως, ή οποία δέν εΐχεν αρμόδιον 
πρόσωπον να συμβουλεύση τά δέοντα, άτε τοϋ καθηγητοΰ τοϋ Καν. Δικαίου έν τή 
Θεολογική Σχολή (καί τέως τμηματάρχου τοϋ Υπουργείου παυθέντος ), έτέθη ευθύς 
αμέσως, άπό τών πρώτων ημερών τής Έπαναστάσεως καί τό ζήτημα τής έγκυρότη- 
τος τών τελουμένων ύπό τοϋ Θεοκλήτου ιερατικών πράξεων, άτε τοϋ Θεοκλήτου 
μή δυναμένου να τελή έγκύρως τά μυστήρια. "Οθεν άπεμακρύνθη ό Θεόκλητος καί 
ώρίσθη Σύνοδος καί Δικαστηρίου, οπερ καί άποκατέστησε μέν αυτόν είς τό τήςάρχιερω- 
σύνης λειτούργημα, ούχί δέ καί είς τον θρόνον."Οθεν έτέθη αμέσως τό ζήτημα τήςέξευ- 
ρέσεως καταλλήλου προσώπου, οπερ θά έπέφερεν είρήνευσιν τής Εκκλησίας. Μετά 
πρότασιν τής Θεολογικής Σχολής καί τής (άτυχώς) «άριστίνδην Συνόδου», εί καί

1. Προσπάθεια! πρός Μόρφωσιν τοϋ ’Ορθοδόξου Ελληνικού Κλήρου. Τά πεπραγμένα τής 
Εκκλησιαστικής Έκπαιδεύσεως 1945-1949, Άθήναι 1949.

2. Ή Επιτροπή του Νόμου περί Άναθεωρήσεως τής Εκκλησιαστικής Νομοθεσίας προέτει- 
νεν ειδικήν Σχολήν έπιμορφώσεως διά τούς Κληρικούς. "Οταν προσφάτως διά νόμου ΐδρύθη, 
ώς μή ώφελε, Εκκλησιαστική ’Ακαδημία, ή Θεολογική Σχολή άποκρούσασα ταύτην, ώς έκκλη- 
σιαστικώς, έπιστημονικώς καί έθνικώς άσύμφορον, άντεπρότεινε τήν ίδρυσιν τής άνωτέρω Σχολής.

3. Πρβλ. Α. Άλιβιζάτου: Προτάσεις διά τήν Ριζάρειον εις «Δίπτυχα ’Ορθοδοξίας» 1957.



ό θρόνος ήτο κανονικώς κενός, έπελέγη ό Χρυσόστομος Παπαδοπούλας, διότι εΐχεν 
έπιβληθή εις τον Θεόκλητον, διά τό παράπτωμα αύτοϋ, νά υποταγή εις τήν θέ- 
λησιν των επιστράτων καί νά άναθεματίση πολιτικόν πρόσωπον, διά τάς πολιτικάς 
του πράξεις (δι’ ας ήτο υπεύθυνος απέναντι τής Πολιτείας, του Λαοΰ καί τοΰΈθνους 
γενικώς καί τής ’Ιστορίας),ή ποινή τής έκπτώσεως άπό του θρόνου.'Εκλεγείςόάρχιμ. 
Χρυσόστομος Παπαδοπούλας Μητροπολίτης ’Αθηνών έχειροτονήθη την ΙΟην Μαρ
τίου 1923, επί παρουσία τών μελών τής Έπαναστάσεως καί τής Κυβερνήσεως. Οδ- 
τος ώνομάσθη δικαίως είρηνοποιός, διότι εσπευσε νά έπισκεφθή τον αείμνηστον προ- 
κάτοχόν του, έγκαταβιώσαντα εις την Μονήν Πετράκη (ή1933) καί επέτυχε νά συμ- 
φιλιωθή προς τούς λοιπούς ίεράρχας, οίτινες εΐχον έπανέλθει άνωμάλως μεν άλλ’ 
άποκατεστάθησαν κανονικώς. Ό Χρυσόστομος μετά του έπανελθόντος εις τήν θέ- 
σιν του καθηγ. Άλιβιζάτου, έπανελθόντος καί εις τό 'Υπουργείου, έπέφερεν τήν 
άξιομνημόνευτον μεγάλην μεταβολήν τοϋ 1923, δι’ ής ή ’Ιεραρχία τής Εκκλησίας 
τής ’Ελλάδος άνέλαβε, τό πρώτον εν Έλλάδι, τήν εις αυτήν άνήκουσαν 
κανονικήν διοίκησιν τής Εκκλησίας, τήν οποίαν εΐχον άρνηθή 
οί πολιτειοκράται επί 90 έτη (1833-1923).

Η άνάδειξις τοϋ Χρυσ. Παπαδοπούλου ώς Μητροπολίτου, έκτοτε τιτλοφορού
μενου ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος,1 έφερεν εις τό μέσον οξύ τό 
πρόβλημα τής Δ/σεως τής Σχολής, διότι τήν 12ην Μαρτίου, ήτοι δύο ή μέρας μετά 
τήν χειροτονίαν του, ό Χρυσόστομος υπέβαλε τήν παραίτησίν του άπό τήν θέσιν Δι- 
ευθυντοΰ τής Σχολής καί καθηγητοΰ αυτής. Καί τήν μεν θέσιν τοϋ καθηγητοΰ κα- 
τέλαβεν ώς επίτιμος καθηγητής (16-3-23) ό Άμίλκας Άλιβιζάτος (τελικώς τής 
Εκκλ. Ιστορίας καί Πατρολογίας άπό 30-3-1923), όστις ήτο καί υπουργικός ’Επί

τροπος (τούτου άνενεώθη ή εντολή τριετής άκριβώςτότε), άλλ’ή πλήρωσις τής θέσεως 
τοΰΔ/τοΰ υπήρξε πρόβλημα δυσεπίλυτου, διότι άνάλογος προς τον Χρυσόστομον Πα
παδοπούλαν προσωπικότης δεν υπήρχε. Τήν 16ην Μαρτίου (κατά τά Πρακτικά τής 
Σχολής) έτέθη ή ύποψηφιότης ώς διευθυντών τών άρχιμ. Γαβριήλ Καραπατάκη καί 
Ζαχ. Λιανά (ΐερέως τελέσαντος τον μοργανατικόν γάμον τοϋ άειμνήστου βασιλέως 
Αλέξανδρου καί έν τισι λογίου), όπέβαλον δε υποψηφιότητα καί ό ’Εφέσου Χρυ

σόστομος (ο μετά ταΰτα ’Αθηνών ώς Χρυσόστομος ό Β' 1962 έξ. ), ό Ευάγγελος 
Άντωνιάδης, ό μετ’ ολίγον υφηγητής καί καθηγητής τής Κ.Δ. έν τώ Π/μίω καί ό 
εν Λειψία άρχιμανδρίτης καί λόγιος I. Παρασκευαΐδης. Τής εκλογής άναβληθείσης 
προς στιγμήν προύτάθησαν 3 υποψήφιοι (3 ’Απριλίου 1923), ήτοι ό Μητροπολίτης 
Ανεων καί Περγάμου διά ψήφων 6, ό Ευάγγελος Άντωνιάδης ομοίως καί ό Ζαχ. 

Λιανάς διά ψήφων 4. Άποκλεισθείσης υπό τοϋ Υπουργείου τής υποψηφιότητας τοϋ 
α , διότι έστερεΐτο τών τυπικών προσόντων, τό Συμβούλιου προέτεινε διά ψήφων 3 
(επι 5 παρόντων) τον τέως Μέγαν πρωτοσύγγελλον τοϋ Οίκουμ. Θρόνου καί 
λογιον (πρόσωπον μάλλον άκατάλληλον) Άθηναγόραν τον άπό Παραμυθίας, τελι
κώς όμως τό Υπουργείου διώρισε τον Άρχιμ. Ζαχαρίαν Λιανάν, λόγω τής ιερο
πρεπούς καί άρίστης λειτουργικής έμφανίσεως τοϋ άνδρός. Ή εκλογή όμως αυτή

( 1 ) ’Ορθότερου θά ήτο νά ώνομάζετο μητροπολίτης ’Αθηνών καί ’Αρχιεπίσκοπος πάσης 
Ελλάδος.



ύπήρξεν όλως άτυχης, διότι ήτο μοναχός ξένος προς την παιδαγωγικήν καί την 
νεότητα, αμφιβόλου διδακτικής ικανότητας καί διανοητικώς ούχί εύστροφος, δεδο
μένου ότι τότε ή Σχολή δεν ήδύνατο ν’ άνταποκριθή εις τάς άνάγκας καλής διατρο
φής των νέων, ευρισκομένων εις τήν κρίσιμον ήλικίαν του έφηβου, ή δέ εσωτερική 
διαχείρισις — ανεξαρτήτως τής λογιότητος, εντιμότητας καί καλωσύνης του κατ’ 
ουσίαν ύποδιευθυντοϋ1 καί οικονόμου τής Σχολής Άρχιμ. Εύαγ. Άντωνιάδου—δεν 
εύρίσκετο εις ίκανάς χειρ ας. 'Η Σχολή άπολέσασα μεγάλα ποσά καί περιουσίαν 
εν Ρωσία, συνεπεία τής άθέου μπολσεβικικής έπαναστάσεως, δεν ήτο προφανώς 
εις θέσιν ν’ άνταποκριθή εις τάς υποχρεώσεις της (πρβλ. Παράρτημα Β' ). Αί περιστά
σεις τής Σχολής παρουσιάζονται εις τήν πτώσιν τοϋ άριθμοϋ των είσαγομένων2 άπή- 
τουν δέ διευθυντήν ικανόν, ευστροφον παιδαγωγόν καί άνδρα δραστήριον, άλλ’ ό άεί- 
μνηστος συμπαθής μοναχός Ζαχαρίας Λιανάς ουδόν προσόν, πλήν τής λειτουργικής 
έμφανίσεως καί εύσεβείας, διέθετεν, εις δε τάς παραδόσεις του τής Τελετουργικής 
έγίνετο ενίοτε άντικείμενον ειρωνικών σχολίων τών μαθητών, ώς ενθυμούνται οί 
έπιζώντες. Αυτή είναι ή άλήθεια. "Οθεν ουδόν τό παράδοξον, ότι δεν ήδυνήθη ό άρχιμ. 
Ζαχαρίας Λιανάς, μοναχός τήν νοοτροπίαν, να σταθή εις τήν θέσιν τοϋ Χρυσ. Πα- 
παδοπούλου, ό όποιος αν καί δεν ήτο άνήρ δυνάμεως, όμως έπεβάλλετο διά τής σο
φίας του καί μάλιστα καλωσύνης καί τής μεγάλης αύτοΰ προσωπικότητας. Διά τού
της έπέδρασεν επί πολλών εκ τών μαθητών άποφασιστικώς3. Τουναντίον συνέβαινε 
με τον διάδοχόν του, 6στις δεν ήδυνήθη να παραμείνη Δ/τής τής Ριζαρείου, διότι 
τήν 16ην Φεβρουάριου 1925 έξερράγη άπεργία τών μαθητών τής Σχολής, ζητούντων 
τήν άπομάκρυνσιν τοϋ Ζαχαρίου Λιανά. Τό Συμβούλων ήφνιδιάσθη, δι’ δ καί συν- 
ήλθεν εκτάκτως. Οί περισσότεροι τών Συμβούλων έζήτησαν τότε τήν παραδειγμα
τικήν τιμωρίαν τών μαθητών. Ήτο προφανές, ότι οί εν λόγω Σύμβουλοι, όντες 
άπληροφόρητοι, έκινοϋντο άπό τήν άποψιν, ότι ή άνταρσία πρέπει να πατάσσεται. 
’Ενταύθα πρέπει να σημειωθή, ότι τό Συμβούλων τής Ριζαρείου ήμπορεΐ εν μέρει 
να ήτο κατάλληλον διά τα οικονομικά -τούτο έδείχθη βραδύτερον με τον άείμνη- 
στον Γάγαρην- άλλ’ ήτο πολλάκις, εννοείται, άκατάλληλον νά έννοήση τί σημαίνει 
καί ποια προσόντα πρέπει νά έχη 6 διοικών τοωΰτον έκπαιδευτήρων. "Ενεκα τής 
έλλείψεως ικανότητας συλλήψεως τών προβλημάτων, άτινα συνδέονται μέ τοιαύτης 
βαρύτητας παιδαγωγικόν ’ίδρυμα, παρουσιάζεται τό φαινόμενον νά μή λαμβάνων- 
ται ύπ’ οψιν οί Διευθυνταί (καί οί Οικονόμοι, όταν βεβαίως ήσαν προσωπικό
τητες, ώς ο Εύάγ. Άντωνιάδης), τών Συμβούλων φρονούντων ότι ό Δ/τής καί οί 
καθηγηταί πρέπει νά ύπόκεινται εις τήν αύθεντιαν αυτών ! Αλλ ευτυχώς κατα την

1. Τό Συμβούλιον διώρισεν ώς οίκονόμον της Σχολής (21.11.20) τόν καθηγητήν τής Σχο
λής Άντωνιάδην Εύάγ., δστις άπεδέχθη τήν θέσιν κατ’ άρχάς, άμισθί, διαμένων καί διαιτώμενος 
έν τή Σχολή. Τούτον διεδέχθη ό Νεκτάριος Περούλης (απο Μαρτ. 1926 εως 30.10.27 ) και τούτον ο 
Δη μ. Τζέρμπος (άπό ’Οκτώβριον 1927 έως 3.3.28 προσωρινός), τακτικός απο 3.3.28 έως 16.7.1936, 
δτε παρητήθη διά λόγους οικογενειακούς. Τόν ’Οκτώβριον τοϋ 1936 προσελήφθη ώς ίερεύς τοϋ 
ναοΰ τού Άγ. Γεωργίου της Σχολής καί οικονόμος ό αίδεσιμώτατος Παναγιώτης Παπανότης.

2. Κατά τό 1924-1925 είσήχθησαν μόνον 16 μαθηταί.
3. Ό σημείων τάς γραμμάς ταύτας έσπούδασε μεταξύ τών ετών 1919-1924.



ώραν εκείνην την κρίσιμον διά την Σχολήν τινές, έν οΐς καί ό συντελέσας είς τον 
διορισμόν του αειμνήστου συμπαθούς μονάχου Ζαχαρία Λιανα, καθηγητής Άμ. Ά- 
λιβιζατος, διετύπωσαν τήν γνώμην ότι ό Διευθυντής ήτο ανεπαρκής. Τό Συμβού
λων τής Σχολής τελικώς άπεδέχθη τήν γνώμην τοϋ αειμνήστου Γάγαρη: να έξετα- 
σθή πρώτον τό ζήτημα τοϋ διευθυντοΰ όμαλώς καί εΐτα ή πραξις των μαθητών. 
"Οθεν . συνεστήθη ή προσωρινή άποχώρησις τούτου, τής Δ/σεως άνατεθείσης είς 
τον αείμνηστον καθηγητήν Κ. Δυοβουνιώτην1, απέλυσε δε τούς δύο παιδονόμους2, 
ώς ανικάνους καί υπευθύνους διά τήν απεργίαν. Τό βέβαιον είναι παρά τινας 
εξαιρέσεις οί παιδονόμοι (όρθότερον θά ήτο να ονομάζονται παιδαγωγοί), δεν ήσαν 
πάντοτε τά κατάλληλα πρόσωπα, ουδέ έμελετήθη ποτέ τό ζήτημα τούτο, ένω εί
ναι σημαντικά όργανα διά τον εσωτερικόν βίον τής Σχολής. Ταΰτα καθίστανται 
φανερά έκ τών έν τή υποσημειώσει παρατιθεμένων στοιχείων. "Οθεν, ένω ή Ριζά- 
ρειος διέθετε σχεδόν πάντοτε ικανόν διδακτικόν προσωπικόν, εύρίσκετο πρό όξυ- 
τάτου προβλήματος τής εύρέσεως καταλλήλου Διευθυντοΰ (καί παιδαγωγών διά τον

1. Τη 11.1.1920 άνεγνώσθη άναφορά αύτοϋ, γνωρίζοντας ότι διωρίσθη τακτικός καθηγητής 
έν τή Θεολογική Σχολή τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί παρακαλοϋντος, όπως θεωρηθή, συμ- 
φώνως πρός τον οργανισμόν τής Σχολής, επίτιμος καθηγητής αυτής. Τό Συμβούλων άπεφάσισεν, 
δπως καταλεχθή τοϋ λοιποΰ μεταξύ τών επιτίμων καθηγητών τής Σχολής. Ό Κ. Δυοβουνιώτης 
διωρίσθη ώς τακτικός καθηγητής τής Σχολής (απομακρυνθείς τοϋ Πανεπιστημίου τφ 1921) 
καί μάλιστα άνέλαβε τάς ώρας τοϋ παραιτηθέντος επιτίμου καθηγητοΰ τής Σχολής Γρηγ. Πα- 
παμιχαήλ (25.9.21). Άλλ’ ô Κ. Δυοβουνιώτης έπαναδιωρίσθη τακτικός καθηγητής τοϋ Πανε
πιστημίου καί έγένετο έν τή Σχολή έπίτιμος καθηγητής, έπαναδιωρίσθη δε καί ό Γρηγ. Παπαμι- 
χαήλ ώς έπίτιμος (19.9.22). Τον Φεβρουάριον 1943 άπέθανεν ό Κ. Δυοβουνιώτης.

2. Παιδονόμοι - Νεωκόροι. α) Είς τήν συνεδρίαν τής 5.6.20 άποφασίζεται ό διορισμός τοϋ 
άποφοιτήσαντος Ίω. Θεοδωρακοπούλου ώς β' παιδονόμου, τοϋ δέ Βασ. Βέλλα ώς νεωκόρου. 
Ή μισθοδοσία των ήρχιζεν άπό 1ης Σεπτεμβρίου.

β) "Ο α' παιδονόμος Μοΰτσος Βασ. παραιτεΐται άπό 1.10.20 καί διορίζεται αντί τούτου ό 
Τζούφης Νικόλαος, μετά ταΰτα φιλόλογος Γυμνασιάρχης.

γ) 8.2.21. Άνακοινοΰται ή άποχώρησις τοϋ β' παιδονόμου Ίω. Θεοδωρακοπούλου καί ό δι
ορισμός είς τήν κενωθεισαν θέσιν τοϋ Γρηγοριάδου Α.

δ) Παραίτησις τοϋ α' παιδονόμου Ν. Τζούφη (19.10.23).
ε) Ή παιδονομία ανατίθεται προσωρινώς είς δύο μαθητάς τής Ε' τάξεως, άπολυθέντας έκ τών 

τάξεων τοϋ Στρατοΰ.
στ) Διορισμός ώς α' παιδονόμου τοϋ δημοδ. Παπαδοπούλου Ίω. (16.2.24). 
ζ) Παραίτησις τοϋ α' παιδονόμου I. Παπαδοπούλου (4.4.24) καί προσωρινός διορισμός τοϋ 

καθηγητοΰ τών μαθηματικών Ά. Άραβαντινοΰ, δστις άπελύθη τή 27.5.24.
η) Τή 9.9.24 άποφασίζεται ό διορισμός τοϋ Μπουζίκου Φωτίου ώς α' παιδονόμου. 
θ ) ’Απολύονται άμφότεροι οί Παιδονόμοι, διότι έκ τής άνεπαρκείας των προήλθεν ή απεργία 

τών μαθητών, ζητούντων τήν άπομάκρυνσιν τοϋ Διευθυντοΰ Ζ. Λιανά.
ι) Προσλαμβάνονται παιδονόμοι: οί Λαμπρινίδης Κύριλλος καί Νικολαΐδης, ο'ίτινες άπελύ

θη σαν έπί άνεπαρκεια τή 22.9.25.
ια) Διορίζονται (22.9.25) παιδονόμοι οί Παρτσάλης Άγησ., Β' παιδονόμος καί Στάρρας 

Κλέαρχος, ύπό δοκιμασίαν.
ιβ) Παραίτησις παιδονόμου Παρτσάλη (26.4.26). Διορισμός τοϋ Χαρ. Λαμπρίδου. 
ιγ) Παιδονόμος β' Καφεστίδης Άναγ. (5.10.26).
ιδ) Παιδονόμος β' Άθαν. Τασίδης, πρώην δημοδιδάσκαλος (22.10.27 έως 1.9.28).



εσωτερικόν των μαθητών βίον). Ή λίαν ανώμαλος ώς έκ του θέματος τοϋ Δ/του 
κατάστασις της Σχολής κατά το 1924-25 καί πιθανώς καί τά οικονομικά καί το 
έμπερίστατον της Εκκλησίας της Ελλάδος, ένεκα τοϋ θέματος τών απαλλοτριώ
σεων καί τών εις τον τύπον επιθέσεων κατά της ’Εκκλησίας, συνέβαλον εις την 
έμφάνισιν μικρού άριθμοϋ εισακτέων (άνεγράφησαν μόνον 16 κατά το εν λόγω σχο
λικόν έτος. ) "Ενεκα τούτων καί τής γνώμης, ότι ή Σχολή δεν έκπληροΐ τον προορι
σμόν της εΐχεν άποφασισθή ή ίδρυσις παρά τή Σχολή Κλασσικού Γυμνασίου (4.9.1923 ) 
καί ή λειτουργία αύτοϋ κατά τό σχολικόν έτος 1923-24, κατά δέ την συνεδρίαν 
τοϋ διοικητικού Συμβουλίου τής 22ας Δ/βρίου τοϋ 1924 έγένετο εύρεΐα συζήτησις 
περί τροποποιήσεως τοϋ Όργανισμοΰ τής Σχολής, διετυπώθη δέ καί ή ιδέα περί 
μεταβολής αυτής εις Άνώτερον Φροντιστηρίου, ΐνα πραγματοποιηθή ή επιθυμία 
τοϋ Διαθέτου, περί ής όμως θά ομιλήσω μεν κατωτέρω, διότι πολλά λέγονται περί 
τοϋ θέματος, τό όποιον όρθώς έπραγματεύθη ό συνάδελφος διακεκριμμένος συρρι- 
ζαριστής καί φίλος καθηγητής κ. Λ. Φιλιππίδης.

Ή ’Εκκλησία κατά τήν εποχήν εκείνην ήτο σοβαρώς άπησχολήμένη, ούχί μό
νον ένεκα τής ανωμάλου πολιτικής καταστάσεως, ήτις ώδήγησεν εις τήν Δικτατο
ρίαν τοϋ στρατηγού Θεοδώρου Παγκάλου (1925-1926), ήτις άνέτρεψε τό καθεστώς 
τοϋ Καταστ. Χάρτου τής ’Εκκλησίας (Νόμον-’Απόφασιν τής Έπαναστάσεως τοϋ 
Δ/βρίου τοϋ 1923), άλλα καί ένεκα τών απαλλοτριώσεων. 'Η πολιτειοκρατία εΐ
χεν προς στιγμήν έπανέλθει (Υπουργός Παιδείας ό I. Τσιριμώκος) τά δε οικονο
μικά τής Σχολής εύρίσκοντο ήδη άπό τοϋ 1920 εις δυσάρεστου κατάστασιν (ΐδε 
ανωτέρω μνημονευθέν Παράρτημα Β'.). Έν τώ μέσω τών δυσχερειών τούτων άνέ- 
λαβεν ό Κωνσταντίνος Δυοβουνιώτης, ό σοβαρός καί πράος καί σοφός διδάσκαλος 
τήν Δ/σιν τής Σχολής, ουτω δέ έπέτυχεν, ώστε οί μαθηταί νά έπανέλθουν εις τάς 
τάξεις των καί ν’ άποκατασταθή άμέσως παραδειγματική τάξις εις τήν Σχολήν. 
Τούτο ήτο φυσικόν, διότι δέν έχώρει σύγκρισις προς τον Ζ. Λιανάν. Είναι δέ άξιου 
μνείας ενταύθα τό γεγονός, όπερ πιστοποιεί τήν άλήθειαν τής άνωτέρω έξενεχθεί- 
σης περί τοϋ Ζ. Λιανά κρίσεως. Ό άείμνηστος άρχ/πος Χρυσόστομος φυσικώς έν- 
διαφερθείς διά τά εις τήν άγαπητήν του Σχολήν συμβαίνοντα συνήντησε τον άείμνη- 
στον διάδοχόν του έν τή Σχολή, μεθ’ δ μετέσχε τοϋ Συμβουλίου τών Εκτελεστών 
τής Διαθήκης τοϋ Γεωργίου Ριζάρη, ένθα καί εξέθεσε τήν άντίληψίν του περί τοϋ 
άνδρός. Εΐπε λοιπόν, ότι ό άρχιμ. Λιανάς ούδεμίαν έχει άντίληψίν τής καταστάσεως 
(πρέπει νά προσθέσωμεν, οτι καί πρότερον συνέβαινε τούτο, διότι ο γραφών ελαβε 
τό πτυχίου του τον ’Ιούνιον τοϋ 1924) ((τουναντίον φρονεί, συνέχισεν ό Μακαριώτα- 
τος Χρυσόστομος, ότι καί αυτός ούδέν πταίει καί ότι το κίνημα τών μαθητών ήτο 
άπλοΰν επεισοδίου καί ότι αν δέν έπενέβαινεν ό «Μακαριότατος», αναφέρει εις το Υ
πουργείου ό κ. Λιανάς, «δέν θά συνέβαινε τίποτε καί τό Συμβούλιου θα ετιμωρει 
τούς μαθητάς». Καί ό άείμνηστος Σύμβουλος Γάγαρης προσέθεσεν «ο κ. Λιανάς δεν 
έχει έπίγνωσιν τής καταστάσεως». "Οθεν 6 άείμνηστος ’Αρχιεπίσκοπος, ο καθη
γητής κ. Άλιβιζάτος καί πλεΐστοι σύμβουλοι έξέφρασαν τήν γνώμην, ότι ό Άρχιμ. 
Λιανάς έπρεπε νά πεισθή νά παραιτηθή. Εις τό επόμενον συμβούλιου τής 25ης Μαρ
τίου 1925 ό καθηγητής κ. Άλιβιζάτος έξέθηκε τά τής συναντήσεως αύτοϋ τε καί



του αειμνήστου Σύμβουλου Δημοσθ. Σαμιωτάκη μετά του Άρχιμ. Ζαχαρίου Λια
νά, δτε μάτην έκοπίασαν να τον πείσουν να ύποβάλη παραίτησιν καί δτι τελικώς 
έδέχθη μόνον να ύποβάλγ] 2 αιτήσεις άδειας, μίαν διά τον μήνα Μάρτιον, τήν δε 
δεύτερον άδειαν διά τό χρονικόν διάστημα άπό 1ης ’Απριλίου μέχρις τής 30ης ’Ιου
νίου 1925. Τότε μόνον, όπεσχέθη, θά ύποβάλη παραίτησιν ήτοι μετά τό πέρας τής 
2ας άδειας. Τοιαύτη ύπήρξεν ή έντύπωσις έκ των προσπαθειών των συμβούλων καί 
τής δλης του άνδρός συμπεριφοράς, ώστε τινές των άειμνήστων Συμβούλων άν καί 
άνθρωποι μή άνήκοντες εις τον πνευματικόν κόσμον, δεν έδίστασαν να προτείνουν 
την άπόλυσίν του. Άλλα τό Συμβούλιου έδέχθη τελικώς ν’ άναμείνη επί τίνος ημέ
ρας καί είτα νά προβή εις τήν άπόλυσίν του άνικάνου Διευθυντοΰ. Περί τιμωρίας τών 
μαθητών δεν έγίνετο λόγος «άφοΰ παρήλθον τόσοι ήμέραι, άλλ’ ό στρατιωτικός Βα- 
καλόγλου, καί τούτο είναι άξιοσημείωτον, διά τήν κρίσιν του περί τού Διευθυντοΰ, 
εΐπεν, δτι δε δύναται νά έπιβληθή τιμωρία. Τελικώς ό Δ/τής υπέβαλε τήν παραί
τησή του τήν Ιην Μαρτίου μέ ίσχύν άπό τής 1ης Σ/βρίου 1925. ’Εάν έπεμείναμεν 
εις τήν εκθεσιν τά κατά τον Ζ. Λιανάν δεν είναι, διότι ήθέλαμεν νά μειώσωμεν την 
σημασίαν τού άνδρός ή τήν άτυχίαν έν τή εκλογή, άλλα διότι θέλομεν νά έξάρωμεν 
τό γεγονός τής ύπάρξεως, νυν επί 50 έτη περίπου, τής γενικότητας τού προβλήματος 
τής έλλείψεως Δ/τοΰ, διά τάς Ιερατικός Σχολάς, πολλοί τών όποιων διευθύνονται 
υπό λαϊκών, διότι δεν υπάρχουν κληρικοί ! !

Εις διαδοχήν τού Λιανά έψήφισε τό Συμβούλιου καί προέτεινεν εις τό 'Υπουρ
γείου τρεις, τούς άειμνήστους Άρχιμ. Ευάγγελον Άντωνιάδην (ψήφοι 7), τον 
Άρχ. I. Παρασκευαϊδην (ψήφοι 7), άντικατασταθέντα διά ταυ Άρχιμ. Θ. Παπα
κωνσταντίνου, άτε τού Παρασκευαίδου μή έχοντας δημοσιεύσει πραγματείας καί τού 
Μητροπολίτου Τραπεζοϋντος Χρυσάνθου. Τό 'Υπουργείου διώρισε τον Άρχιμ. Ε. 
Άντωνιάδην, άνδρα διακεκριμένου, άσφαλώς δε τον καλλίτερου έκ τών 3 προτα- 
θέντων, διότι καί καλωσύνην καί πείραν καί μόρφωσιν διέθετεν, άν καί δεν ήτο 
ιδεώδης. Βεβαίως δεν ύπήρχεν εις καμμίαν ιερατικήν Σχολήν, καθ’ όσον γνωρίζω 
άλλος καλλίτερος, αυτού. Τον Άντωνιάδην έγνωρίσαμεν καλώς καί διά τούτο ήδυ- 
νήθημεν νά χαρακτηρίσωμεν έπαρκώς εις τον τιμητικόν τόμον (’Επετηρίδα )τής 
Θεολογικής Σχολής τού έτους 1957-58. Κατ’ άκολουθιαν τών άνωτέρω δύναται νά 
λεχθή, ότι ή παρένθεσις τής Διευθύνσεως τού Ζ. Λιανά ήδύνατο νά λείπη άπό τήν 
Ριζάρειον Σχολήν.

§ 5. 'Η λειτουργία τοϋ Ιεροδιδασκαλείου κατά την ΙΟετίαν 
1919 - 1929, ήτοι μέχρι, τής καταργήσεως αντοϋ.

α) 'Ο διορισμός τού Εόάγγ. Άντωνιάδου έσήμαινε βεβαίως δράστηριοποίησιν 
τής Σχολής καί διά τούτο παρατηρεΐται ευθύς άμέσως, ότι ό αριθμός τών εΐσελ- 
θόντων κατά τό 1925-1926 άνήλθεν άπό 16 εις 31,άλλ’ ή περαιτέρω πορεία καί 
επιτυχία αυτής έξηρτάτο έκ τής έπιλύσεως τού έφημεριακοΰ προβλήματος ώς τού 
πρώτου μεγάλου θέματος τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος, ουχί δε έκ τής Χύσεως 
τής δοθείσης διά τού 'Ιεροδιδασκαλείου. Τούτο δέ διότι δεν ήδύνατο τό 'Ιεροδιδασκα
λείου ν’ άποτελέση τήν λ ύ σ ι ν, τού προβλήματος συνισταμένου ούχί απλώς εις



το ζήτημα της χρησιμοποιήσεως των αποφοίτων της Ριζαρείου Σχολής δημοδι
δασκάλων, άλλα καί της διατηρήσεως παρ’ αύτοΐς τής κ λ ί σ ε ω ς προς το ιερα
τείου 'Η κλίσις αυτή διά να διατηρηθή έπρεπε να δημιουργηθώσιν έν τή Εκκλη
σία έκεΐναι αί άντικειμενικαί συνθήκαι, αί όποΐαι θά ικανοποιούν τούς μεμορφω- 
μένους νά προσέλθωσιν εις τάς τάξεις τοϋ Κλήρου καί οί Ριζαρεΐται ειχον μορφωσιν 
καί ιδεολογίαν περί τής Έκκλησίας-πλήν εξαιρέσεων- ώς καί οί πτυχιοΰχοι τής 
Θεολογίας, οί έχοντες κλίσιν καί διατηροϋντες ταύτην. Άλλ’ εις το σημεΐον τούτο 
δέον νά ληφθή όπ’ δψιν, δτι ό αριθμός των πτυχιούχων τού 'Ιεροδιδασκαλείου (120 
περίπου εις μίαν δεκαετίαν) ήτο μικρός, εκ τούτου δε αριθμός πολύ μικρότερος 
έσπούδαζε θεολογίαν ή έτράπη-διά τής άποκτήσεως απολυτήριου Γυμνάσιου- επι 
την σπουδήν άλλων επιστήμων (διότι προφανώς ή κλίσις περί το 18ον έτος ηλλασσεν 
ή οπωσδήποτε δεν διετηρεΐτο), ώστε πολλοί ολίγοι έμειναν δημοδιδάσκαλοι και ακό
μη όλιγώτεροι προσήλθον εις το 30ον έτος εις τάς τάξεις τού κλήρου. Οθεν το Ιε
ροδιδασκαλείου ολιγίστους καρπούς άπέδωσεν, άλλα δεν κατηργηθη βεβαίως 
διά τούτο. Τα 'Ιεροδιδασκαλεία άποτελοΰν χρήσιμον άλλα λίαν περιορισμένης απο- 
δόσεως θεσμόν. Άλλο ία, λοιπόν, έπρεπε νά είναι ή λύσις τού προβλήματος, όπερ υφι- 
σταται διά πάσας τάς 'Ιερατικάς Σχολάς, εις ας φοιτώσι νέοι απο ηλικίας 13/15- 
18/19 ετών, ούδείς δε δύναται νά άξιώση, ώς έχουν νΰν τα πραγματα, με πιθανό
τητα επιτυχίας, νά ύποσχεθή ό 13ετής ή Ιδετής νέος να παραμεινη πιστός εις την 
ύπόσχεσίν του νά ίερωθή μετά Ιδετίαν, καί εάν τότε δεν εχει την κλισιν, και να μει- 
νη διδάσκαλος. 'Ωσαύτως ούδείς δύναται νά ύποσχεθή, οτι παρεχόμενης ευκαιρίας 
τυχόν περαιτέρω μορφώσεως δεν θά χρησιμοποιήση την ευκαιρίαν ριζαρειτης πτυ- 
χιοΰχος ή άκόμη ότι ή οικογένεια καί αί άλλαι συνθήκαι και εαν έτι διατελή δη
μοδιδάσκαλος, ότι θά τού επιτρέψουν νά ίερωθή και να παραμεινη δημοδιδάσκα
λος ίερεύς, αν το Κράτος θέλη καί τού δίδει θέσιν και απο συμφώνου Εκκλησία και 
Πολιτεία ορίσουν θέσεις δημοδιδασκάλων καί εφημερίων εις ορισμένα χωρία (ου- 
χί μόνον παραμεθόρια, γεγονός όπερ θά ήτο ευκταίου1). "Ενεκα τών δυσχερειών τού
των καί τό διδασκαλεΐον δεν προσείλκυε πολλούς, ουδέ η Εκκλησία και η Πολι
τεία κατέγιναν με τήν πλήρη μελέτην τής λύσεως ταύτης εδημιουργησαν δε πολλας

1. Δέν γνωρίζω αν είναι τό ζήτημα τοϋτο λελυμένον διά τήν Εκκλησιαστικήν Ακαδημίαν 
Θεσσαλονίκης, διότι ένθυμοϋμαι, ότι όταν προ ετών τήν έπεσκέφθην μοϋ έζητήθη παρά τών μαθη
τών νά συστήσω εις τόν τότε φίλον μου Υπουργόν Β. 'Ελλάδος νά βοηθήση διά τήν άπρόσκοπτον 
έφαρμογήν τής νύμφ ΰφίσταμένης ύποχρεώσεως, διά τόν διορισμόν πάντων τών άποφοιτώντων 
ώς ιερέων καί δημοδιδασκάλων εις τά σχολεία τών παραμεθορίων περιοχών. Άναμφιβόλως ύ- 
φίσταται ζήτημα κατά πόσον πρέπει τά παραμεθόρια ή ορεινά σχολεία εις ä τοποθετούνται Ιε- 
^εις - δημοδιδάσκαλοι νά είναι μονοδιδασκαλικά (ή ώς έλέγοντο άλλοτε μονοτάξια) ή τοόλά- 
χιστον δυοδιδασχαλιχά καί άναλόγως τοϋ άριθμοΰ μαθητών πολυδιδασκαλικά. Εόκταϊον θά 
ήτο νά όπάρχωσι τουλάχιστον δυοδισκαλικά, ώστε 6 έψημέριος νά δύναται νά έκτελή άνέτως τά 
καθήκοντά του καί νά μή ΐχη τήν διεύθυνσιν τοϋ Σχολείου, ή &ν τήν όχη νά βοηθήται ύπό τοϋ 
έτέρου διδασκάλου. Σημειωτέου, ότι ή λύσις τοϋ ίερέως διδασκάλου, οΐα τής χρησιμοποιήσεως 
άριθμοΰ τινός, καταλλήλως καθοδηγούμενων καί λαμβανομένων ώς δημοδιδάσκαλων (ειδική με
λέτη διαδικασίας ύπό ώρισμένας προϋποθέσεις τοπικού καί πρακτικού χαρακτήρας), διά τήν 
ύπαιθρον δύναται νά περιληφθή εις τάς επί μέρους λύσεις τοϋ μεγάλου διδύμου προβλήματος.



ίερατικάς Σχολάς καί ’Ιεροδιδασκαλεία έκτος καί τινα μέχρι του 1925, τά όποια δέν 
έπέτυχον. Προς έπιβεβαίωσιν τοϋ άνωτέρω ισχυρισμού φέρω τήν ατελή στατιστικήν1 2 
ήν παραθέτομεν κατωτέρω καί ήν πολλάκις έπεκαλέσθημεν (εις παράρτημα αλ), 
του αριθμού εΐσαχθέντων 1919-1929, δτε κατηργήθη τό 'Ιεροδιδασκαλείου τής Ρι- 
ζαρείου Έκκλ. Σχολής, εΐσήχθησαν 317 καί έλαβον τό πτυχίου άπό του 1924% 
δτε ήρχισαν νά γίυωυται πτυχιοϋχοι οί πρώτοι εΐσαχθέντες τό 1919, μέχρι του 1933, 
δτε έξήλθον οί τελευταίοι τοϋ 'Ιεροδιδασκαλείου μόνου 125, ενώ εκ τοϋ Θεολογι- 
κοΰ έξήλθον 33, διότι οί υπόλοιποι έκ των 317, ήτοι 158, ήτοι τό ήμισυ (158/159 
-317) διέρρευσαν πριν νά φθάσουν εις τήν 5ην τάξιν, δτε έγένετο ό χωρισμός. 
’Αλλ’ δτι ή αισιοδοξία, μεθ’ήςτότε, τό 1918, ίδρύετο τό 'Ιεροδιδασκαλείου τής Ρι- 
ζαρείου καί ειτα ΐδρύοντο καί άλλα 'ιεροδιδασκαλεία3 (ουδείς ήδύνατο ή ήθελε νά 
τό έμποδίση μάλιστα δταν ή Πολιτική των έπαρχιωτών ζητεί τούτο άπό μίαν Κυβέρ- 
νησιν)δέν ήτο ήτιολογημένη τό άποδεικνύουν δχι μόνον τά άνωτέρω στατισττικά δεδο
μένα, άλλα καί τό γεγονός, δτι σποραδικοί φαίνονται νά ύπάρχωσιν οί 'ιερείς δημο
διδάσκαλοι. Καί αυτών έτι τών 'Ιερατικών Σχολών οί άπόφοιτοι, οί ίερωθέντες, πε- 
ριλαμβανομένων καί έκείνων, οίτινες φοιτήσαντες καί εις τάς Θεολογικάς Σχολάς 
έγένοντο 'ιερείς, είναι ολίγοι. Τά στατιστικά δεδομένα θά εξετάσω μεν (κατωτέ
ρω) άλλαχοϋ. Μόνον οί δημοδιδάσκαλοι, οί φοιτήσαντες εις τά ’Ανώτερα Έκκλ. 
Φροντιστήρια έγένοντο έν πολλοΐς ιερείς. Χρειαζόμεθα εΐδικάς στατιστικάς, αί ό- 
ποΐαι θά άπεκάλυπταν, διότι άλλως θά ήτο τό πράγμα εμφανές, δτι τών 'Ιεροδι
δασκαλείων οί άπόφοιτοι οί γενόμενοι μόνον ιερείς καί διδάσκαλοι ήσαν όλίγιστοι.

β) ’Αλλ’ είναι άνάγκη νά εΐσέλθωμεν εις τό δεύτερον καί 
τελευταίου σημείου τοϋ θέματος τοϋ 'Ιεροδιδασκαλείου τής Ριζαρείου Έκκλησιαστι- 
κήζ Σχολής, τό τής λειτουργίας δήλον δτι αότοΰ, διά νά καταλή- 
ξωμεν εις τό ζήτημα τής καταργήσεως του δικαιώματος τοϋ διορισμού τών πτυ-

1. Διότι δεν έχομεν στατιστικήν πλήρη ποιοι καί πόσοι πτυχιοϋχοι τοϋ δημοδιδασκαλικοΰ 
τμήματος τών 'Ιερατικών Σχολών καί μάλιστα τής Ριζαρείου έγένοντο καί παρέμειναν ιερείς 
δημοδιδάσκαλοι.

2. Οι μέχρι του 1923 έξελθόντες Ριζαρεΐται τών 4 ετών 1919-23, εΐσαχθέντες κατά τά προη
γούμενα ετη δεν εφοιτησαν εις τό διδασκαλικόν τμήμα (4-4-6-14), άπλοι πτυχιοϋχοι σπουδά- 
σαντες Θεολογίαν καί Αλλος έπιστήμας ήσαν 28.

3. Η ιδέα, οτι θα ηδύνατο νά διατηρηθή μόνον εν καί δή καί πρότυπον τής Ριζαρείου καί νά 
μη ιδρυθώσιν άλλα προϋποθέτει, δτι θά μείνη εις καί ό αυτός υπουργός Παιδείας επί πολλά έτη 
και οτι θα έχη και Γενικόν Διευθυντήν σταθερόν. Άλλ’ ή άποψις αυτή προσκρούει καί τήν μετα
βλητότητα, αληθή πολιτικήν ρευστότητα παρ’ ήμΐν. Προϋποθέτει όμως ωσαύτως επιχειρήματα 
ισχυρά και ανδρας ισχυρούς. Μόνον υπό λίαν περιωρισμένας καί μελετημένας προϋποθέ
σεις δυνανται τα Ιεροδιδασκαλεία νά επιτύχουν. Μάλιστα δύο φαίνονται νά επιτυγχάνουν:

Ιον) Όταν είσάγωνται νέοι άπό 18-25 ετών πτυχιοϋχοι γυμνασίων (Έκκλ. παιδ. Άκαδ. 
Θεσσαλονίκης) μέ τόν ειδικόν αυτόν προορισμόν (τό ζήτημα τής ποιότητας παραμένει πάντοτε 
πρόβλημα) καί

2ον) Οταν είσάγωνται εις τά 'Ιεροδιδασκαλεία υπό ώρισμένας προϋποθέσεις (π.χ. επιλογής ) 
εν αΐς και η ΰπαρξις κατοικίας σχεδόν δωρεάν παρά τοΐς ναοΐς τών χωρίων, έν οΐς θά καταβάλλε
ται ιδιαίτερα μέριμνα διά τήν οικονομικήν ζωήν (περιφερειακή άνάπτυξις), μόρφωσιν καί ψυχα
γωγίαν τών Αγροτών.



χιούχων αύτοϋ τε καί των άλλων ’Ιεροδιδασκαλείων, κατά το 1929 καί τούς λόγους 
της καταργήσεως ταύτης εκ μέρους τοϋ Υπουργείου Παιδείας. Επειδή το 1919 
/20 ό αείμνηστος Παιδαγωγός καί καθηγητής καί Διευθυντής τοϋ Μαρασλείου Δι
δασκαλείου έδήλωσεν, ότι αδυνατεί να έρχεται να διδάσκη τά Παιδαγωγικά εις τήν 
Σχολήν, άπεφασίσθη ϊνα οί μαθηταί μεταβαίνωσιν εις τό Μαράσλειον Διδασκαλεΐον, 
προς άκρόασιν των σχετικών μαθημάτων. Άλλ’ ό Ζαμάνης μετετέθη έκ τοϋ Μαρα
σλείου τό 1920, δι’ δ καί τήν 21 Νοεμβρίου τό Συμβούλιον της Ριζαρείου Σχολής 
άπεδέχθη τήν γνώμην τοϋ Ζαμάνη περί διορισμού τοϋ Κ. Σωτηρίου, ώς καθηγητοΰ των 
Παιδαγωγικών επί 14 ώρας εις τό Ίεροδ. τμήμα τής 5ης τάξεως, τοϋ Παιδαγωγού 
καί άλλοτε μαθητοΰ τής Σχολής (1900-1905), άλλα την 17ην Δ/βρίου άνέλαβε 
τήν διδασκαλίαν ταύτην ό Σπυρίδων Καλλιάφας (άντί τοϋ Ζαμάνη), ό όποιος, ώς 
γνωστόν, ήτο εις Ελβετίαν μετά τών εξόριστων βασιλέων, ο'ίτινες επανήλθαν 
τήν 6ην Δ/βρίου 1920 (παλινόρθωσις εν τφ μέσω φρενίτιδας ένθουσιασμοΰ 
τοϋ λαοϋ). Ό Καλλιάφας κατέστη μετά ταΰτα (1938) ανώτατος εκπαιδευτικός Σύμ
βουλος καί τακτικός Καθηγητής τής Παιδαγωγικής έν τώ Πανεπιστημίω ’Αθηνών 
(1947-57) καί ήτο άνήρ συντηρητικός, άλλα λίαν μελετημένος καί συγγραφεύς 
άξιολογώτατος καί δή καί εις την νεωτέραν Ψυχολογίαν καί μάλιστα την Ψυχο
λογίαν τοϋ Βάθους (YOUNG). ’Αλλ’ έν τή Ριζαρείω Σχολή έδιδάσκοντο επί πλέον 
τών ανωτέρω 4 ώραι εβδομαδιαίος Παιδαδαγωγικά, ψυχολογία καί Λογική εις τήν 
3ην τάξιν, 5 ώραι εβδομαδιαίος Διδακτική εις τήν 4ην τάξιν εις όλους τούς μαθη- 
τάς, ωσαύτως ή Μουσική καί ’Ωδική άνά 4 ώρας εις τήν Ιην, άνά 3 ώρας εις 
2αν τήν 3ην, τήν 4ην καί τήν 5ην τοϋ Διδασκαλείου (μόνον), 2 ώρας, ενώ διά τήν 
Καλλιγραφίαν καί ’Ιχνογραφίαν εις τάς αύτάς τάξεις (όχι λοιπόν εις τό Θεολογι- 
κόν τμήμα τής 5ης) άνά 3,2,1,1, καί 1, διά δέ τήν Χειροτεχνίαν1 2,2,2,1 καί 1 
(πρβλ. Χρυσ. Παπαδοπούλου, 'Ιστορία ένθ. άνωτ. σελ.209, ένθα καί τό Πρόγραμμα). 
’Αναμφίβολος ήτο πλήρης ή διδασκαλία τών μαθημάτων τούτων καί δή καί παρα- 
διδομένων υπό διαπρεπών καθηγητών (Λογοθέτου, έκλεγέντος τακτικού καθηγητοΰ 
τής ’Ιστορίας τής Φιλολογίας εις τό Π/μιον ’Αθηνών, άλλά περί τούτων ιδε παράρ
τημα Γ'. ύπό Ν. Καρυτσιώτη ένθα τό χρονικόν τών καθηγητών τής Σχολής), άλλά 
δεν θά έπρεπε νά παροραθή τό γεγονός, ότι εις τά λεγάμενα τεχνικά μαθήματα, 
Καλλιγραφίαν, ’Ιχνογραφίαν καί Χειροτεχνίαν ή διδασκαλία δεν ήτο ενδελεχής 
(διά τά τελευταία άνά ώρας 3 εις τάς 5 τάξεις). Τοΰτο λέγω από τής γνώσεως καί 
πείρας τοϋ πράγματος2.

1. Έν τή Ριζαρείω Σχολή έδιδάσκοντο καί τά Γεωπονικά καί ή Υγιεινή (συναριθμουμένων 
τών ωρών μετά τών φυσικών) άνά 3, 3, 3 εις τάς 3 πρώτος τάξεις, άνά 2 εις τήν 4ην, άνά 2 εις 
άμφότερα τά τμήματα τής 5ης τάξεως, καί άνά 1 εις διδασκαλικόν, τήν 4ην καί εις τό διδασκα- 
λεϊον είσέτι. Ή διδασκαλία τών Γεωπονικών ήτο λίαν χρήσιμος εις τούς ιερείς τής ύπαιθρον, μά
λιστα δέ τούς έξ αυτών καί δημοδιδασκάλους.

2. Διατελέσας δημοδιδάσκαλος έν Άθήναις έν Ίδιωτικοΐς Σχολείοις (1924-25 Μάκρη ) καί 
ώς παιδαγωγός έν τοϊς όρφανοτροφείοις Β. Ελλάδος (Ξάνθης), Πελοπόννησου (Καλαμάτας) 
καί Κρήτης, εΐχον τήν ευκαιρίαν νά συνυπηρετήσω μετά πτυχιούχων τής Μαρασλείου Παιδαγω
γικής ’Ακαδημίας καί νά ϊδω καί έκτιμήσω τήν κατάρτισιν καί τήν έν τή πράξει εργασίαν των, συν-



Τοιουτοτρόπως τό Ίεροδιδασκαλεΐον τής Ριζαρείου Σχολής ήτο άρτιον άπό 
τε του προσωπικού καί των ώρών διδασκαλίας, άλλ’ άναμφιβόλως θά ήτο όρθό- 
τερον καί σκοπιμώτερον εάν οί Ριζαρεϊται συνεδιδάσκοντο μετά των σπουδαστών 
τοϋ Μαρασλείου, διότι δεν θά τούς εβλεπον, ως ξένον σώμα, εις τό σώμα τών Δημο
διδασκάλων οί ί'διοι οί δημοδιδάσκαλοι, όταν οί αριστεροί Φιλελεύθεροι ήλθον εις 
τα πράγματα (1923).

Ή εις τα πολιτικά πράγματα τής χώρας έπελθοϋσα μεταβολή καί ή επάνοδος 
εις τό 'Υπουργείου καί τό Μαράσλειον Διδασκαλείου (άπό τοϋ 1933 Παιδ. ’Ακα
δημίαν), ειχεν επακόλουθα καί διά τήν Ριζάρειον, διότι προφανώς ό Σπ. Καλλιάφας 
έπαύθη, ήλθον δέ εις τό προσκήνιον οί οπαδοί τής Έκπ. Μεταρρυθμίσεως διά 
μίαν δεκαετίαν περίπου (Κακοΰρος εις τό Ύπ. Παιδείας). Τοϋ νέου Διευθυντοΰ 
τοϋ Μαρασλείου Δελμούζου δηλώσαντος, ότι δεν αναλαμβάνει τήν διδασκαλίαν τών 
Παιδαγωγικών (8.10.23) καί μετ’ αΐτησιν τοϋ Παιδαγωγικού Παπαμαύρου, ζητή- 
σαντος ν’ άναλάβη τήν διδασκαλίαν τών έν λόγω μαθημάτων καί μετά προσωρινήν α
ναβολήν τής έκδόσεως άποφάσεως, τό Συμβούλων τής Ριζαρείου άνέθηκε προσωρι- 
νώς τήν διδασκαλίαν τών Παιδαγωγών, ών ένεκρίθη σχετ. αίτησις, εις τούς Γεωργ. 
Σακελλαρίου (μετά ταΰτα καθηγ. τών Π/μίων Θεσσαλονίκης καί ’Αθηνών) καί Μιχ. 
Παπαμαΰρον (22 Όκτωβρ. 1923). Τό Συμβούλων όμως τής Ριζαρείου μετά ένα 
μήνα έζήτησε τον διορισμόν μόνου τοϋ Γεωργίου Σακελλαρίου, διδάξαντος έπ’ ολί
γον" άλλα διά νέας άπαφάσεώς του, ληφθείσης τήν 16ην Φεβρ. 1924, έζήτησε 
τον διορισμόν ώς τακτικού πλέον καθηγητοΰ τών Παιδαγωγικών μαθημάτων καί 
αύθις τοϋ Σπ. Καλλιάφα, παραμείναντος έν τή θέσει ταύτη μέχρι τής 12 Δ/βρίου 
1929 ότε καί κατηργήθη τό Ίεροδιδασκαλεΐον.

§ 6. 'Η κατάργησις τών ιεροδιδασκαλείων καί οί λόγοι οί προκαλέσαντες ταυτήν.

’Αλλά τό 1929, ήτοι εν έτος περίπου μετά τήν νέαν έκπληκτικήν νίκην τοϋ 
Ελευθερίου Βενιζέλου (1928) τοϋ μεγάλου πολιτικοΰ άνδρός τοϋ έχοντας όμως άδυ-

δέλψων δημοδιδασκάλων. Τούτων ύπερεΐχον κατά τήν διδασκαλίαν τής 5ης καί 6ης τάξεως τοϋ 
Δημοτικού. Αί ελλείψεις ημών τών Ριζαρειτών ώς διδασκάλων ώφείλοντο εις το γεγονός, ότι 
ό διακεκριμένος καθηγητής τών προσηρτημενών Σχολών τοϋ Πολυτεχνείου, Άλεξ. Καλούδης, 
ήτο γέρων καί δυσαρέστως ήκουε τούς μαθητάς, πού δεν ήγάπων τά μαθήματα των, δι’ δ καί κατά 
τον ερχομόν του εις τήν τάξιν, ινα διδάξη, εψαλλον, το «μετά τών αγίων ανάπαυσαν», οθεν έπέ- 
στρεφεν εις τό γραφεΐον τών καθηγητών !

Ταΰτα διά νά προσθέσωμεν, καί τόν εΰθυμον τόνον άνήκοντα κατά φύσιν εις τούς νέους, τό
νον εύχάριστόν δέ έν προκειμένω εις τήν σοβαράν διήγησιν. Βεβαίως ύπήρχον καί μαθηταί με 
καλλιτεχνικήν ιδιοφυίαν, οί όποιοι καί έμαθαν πολλά καλά τόσον άπό τόν Άλεξ. Καλούδην (ίδε 
χρονικόν εις παράρτημα Γ), δσον καί άπό τόν διάδοχόν του Ίατροϋ. 'Υπερεΐχον βεβαίως οί Ρι- 
ζαρεΐται διδάσκαλοι καί εις τήν διδασκαλίαν τής Μουσικής καί δή τής Βυζαντινής,ήν έδίδασκεν 
ό αείμνηστος λόγιος καθηγ. Κων. Παπαδημητρίου, ό όποιος διηύθυνε καί τόν χορόν τής Σχολής, 
εις δν διεκρίνοντο τότε ώς κορυφαίοι τοϋ χοροϋ ό I. Θεοδωρακόπουλος (ό νΰν άντιπρύτανις), 
ό Φοίβος Σταυρόπουλος (άρχαιολόγος), ό Άνρ. Αεβαντής (τέως γυμνασιάρχης καί νϋν πρωτοψάλ
της τοϋ Άγ. Γεωργίου Κυψέλης) καί τινες άλλοι. Ό γράφων τάς γραμμάς τούτος διεκρίνετο κυ
ρίως εις τήν Εκκλησιαστικήν Ιστορίαν καί τά λοιπά Θεολογικά μαθήματα, αλλά μόνον άπό 
τοϋ 1922 μέχρι τοϋ 1924.



ναμίαν προς τούς οπαδούς του της Εκπαιδευτικής μεταρρυθμισεως, δι ο και επα
νέφερε τούτους εις το 'Υπουργεΐον πανίσχυρους (Κακουρης, Γληνος, Καψαλης 
Γ.), το 'Τπουργεΐον της Παιδείας ανήγγειλε την 25ην Μαΐου 1929, δτι δι’ ύπο- 
βληθέντος Νομοσχεδίου άφηρεΐτο το προνόμιον νά διορίζονται δημοδιδάσκαλοι οί πτυ- 
χιοΰχοι του Παιδαγωγικού τμήματος τής Ριζαρείου Σχολής. Παρά ταϋτα το επό
μενόν έτος το Συμβούλιον τής Σχολής προέτεινε τον διορισμόν καθηγητοϋ των Παι- 
δαγωγικών τοϋ Παν. Παϊδούση (1930), άλλα τήν 6ην'Οκτωβρίου τοϋ 1930 άπεφά- 
σισε ν’ άνατεθή ή διδασκαλία των Παιδαγωγικών επι 1 έτος ανευ διορισμού 
εις τον Παιδαγωγόν (μετά ταϋτα 1938 άνωτ. εκπαιδευτικόν Σύμβουλομ) Νικ. Κα- 
ραχρήστον, τοϋ κ. Παϊδούση προαχθέντος εις έκπαιδ. Σύμβουλον.

Ή κατάργησις των 'Ιεροδιδασκαλείων συνετελέσθη διά τοϋ νόμου 4370/1929 
διότι οί μεταρρυθμισταί ίσχυρίζοντο ότι δεν ήτο δυνατόν ή δεν είναι δυνατόν εν και 
τό αυτό πρόσωπον νά παρασκευάζηται καί προ πάντων να ασκή και τα δυο έργα, 
τοϋ δημοδιδασκάλου καί τοϋ ίερέως-έφημερίου1. Καί εξ άπόψεως μέν θεωρητικής 
τό επιχείρημα τούτο δύναται νά σταθή, άλλ’ έξ έπόψεως ελληνικής -πρακτικής- τ.ε. 
των πραγματικών αναγκών τής Έλλ. Υπαίθρου, εις την οποίαν μαλιστα ήκιστα 
ένδείκνυται νά διορίζονται καί δή καί εις τα μ ο ν ο τ ά ξ ι α σχολεία μόνον θηλεις 
πτυχιοΰχοι τοϋ Διδασκαλείου (τώρα τών Παιδαγ. Άκαδημιών) δεν ήτο και δεν 
είναι ή ανωτέρω άποψις ορθή. Θά ήδύνατο δέ τις νά άναφέρη ενταύθα, έφ’ όσον 
ή ιστορία πρέπει νά είναι αντικειμενική, οτι οί παιδαγωγοί τής Έκπαιδ. Μεταρρυ- 
θμίσεως ήσαν έκ λόγων βασικών άντίθετοι πρός τήν ύπαρξιν τών συντηρητικών 
διδασκάλων -ιερέων, οός έθεώρουν μή «προοδευτικούς» καί μή έννοοϋντας τήν έκ- 
παιδευτικήν μεταρρύθμισιν, ή όποια είχε άριστεράν, άντιεκκλησιαστικήν καί έν πολ- 
λοΐς άντιθρησκευτικήν άπόκλισιν. Οί έν τώ Ύπουργείω Παιδείας νέοι κύριοι τών 
παιδαγωγικών τυχών τής χώρας ούδεμίαν ή μικράν είχον σχέσιν πρός τήν 'Ορθο
δοξίαν καί τούς έπί τή βάσει τής παραδόσεως σκεπτομένους Έλληνας καί ή ήσαν 
άδιάφοροι πρός τήν Εκκλησίαν ή καί έχθροί αύτής καί τοϋ Χριστιανισμοϋ, ούχί 
όμως πάντοτε εμφανείς. Τό κύτταρον τής υπαίθρου- ό πόλος έλξεως καί έπιδρασε- 
ως συντηρητικός έθνικός δημοδιδάσκαλος καί 6 ίερεύς, ή θά άσκοϋ καί τά δύο έργα, 
άπετέλει δυσάρεστο στοιχεΐον εις τήν άρχουσαν νοοτροπίαν. ^
"Οθεν ό προβαλλόμενος λόγος, ό θεωρητικός είχε μάλλον τήν θέσιν προφάσεως, 
όπισθεν τής όποίας έκρύπτοντο τά πραγματικά αισθήματα, ή νοοτροπία καίαί πο- 
λιτιχαί τάσεις τών ιθυνόντων, εί καί ό 'Ελευθέριος Βενιζέλος μετ’ όλίγον (1936) ή- 
ναγχάσθη νά ψηφίση, αύτός ό φιλελεύθερος, τό 'Ιδιώνυμον είναι δέ άληθώς περίερ
γον 6τι δέν έλαμβάίετο ύπ’ όψει τό εθνικόν συμφέρον όπερ άντετίθετο εις τήν άρι
στεράν άπόκλισιν άφοϋό Κομμουνισμός (1924-1931) άπεδεικνύετο τότε ό θανάσιμος 
κίνδυνος οχι απλώς τοϋ αστικού Καθεστώτος, άλλα τοϋ Ελληνικού έθνους, εφ οσον 
παρεχώρει τά πολύτιμα καί έλληνικώτατα εδάφη τά άπό αιώνων και δι ιδρωτος 
καί αίματος ποτισθέντα καί δή καί άπελευθερωθέντα (τής Μακεδονίας καί τής Θρά

1. Έχρησιμοποιεϊτο συνήθως το λαϊκόν λόγων «ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς».



κης) παρεχώρει εις τούς (υπείκεντας εις τούς σωβινιστάς καί πανσλαβιστάς (μέ 
το ένδυμα νυν του Κομμουνισμού) Σλάβους.

’Αλλά το έτος 1929 ήτο άτυχες έτος διά την Ελληνικήν Παιδείαν, έφ’ δσον 
κατηγορεϊται το κατ’ εξοχήν Σχολειον τού Ελληνικού λαού καί της Ελληνικής υ
παίθρου, το τριτάξιον Ελληνικόν Σχολειον, τό όποιον ένισχυόμενον ήτο 
δυνατόν να άποβή καί τό σχολειον σύνδεσμος τής Γενικής Παιδείας (ανθρωπιστι
κής) προς τήν Ελληνικήν τεχνικήν καί επαγγελματικήν έκπαίδευσιν, εις ήν θά έδει 
νά εΐσάγωνται οί νέοι άνευ εισιτηρίων εξετάσεων, ενώ εις τά 4ετή Γυμνάσια θά 
εΐσήγοντο οί ικανότεροι προς έκπαίδευσιν, μετ’ αόστηράν είσιτήριον έξέτασιν. Ου- 
τω ή Έκπαίδευσις ώδηγεΐτο εις μαζοποίησιν, ή δέ Εκκλησιαστική ώδηγήθη εις 
τήν επταετή έκπαίδευσιν καί κατ’ ακολουθίαν εις τον καθορισμόν ως χρόνου εισό
δου των νέων εις τήν μικροτέραν ηλικίαν των 11 έτών (αντί 13-15). Ή προσθήκη 
δύο έτών εις τήν Δημοτικήν έκπαίδευσιν έξησθένει επί πλέον τήν Μέσην, ή οποία 
ως επταετής (3-4) άπετέλει προ τού 1919 τήν αληθή ίσχυράν σπονδυλικήν στή
λην τής Γενικής Μορφώσεως (ανθρωπιστικής Παιδείας καθόλου), εις τήν οποίαν 
στηρίζεται ου μόνον ή ’Ανώτατη, άλλα καί ή ’Επαγγελματική καί ή Τεχνική Παι
δεία έφ’ όσον τά στελέχη αυτής, τών διοικητικών-τεχνικών θέσεων πρέπει νά έχουν 
τήν άνθρωπιστικήν έκπαίδευσιν1).

"Οτι ή κατάργησις τών Ελληνικών Σχολείων καί ή τών 'Ιεροδιδασκαλείων άπε- 
τέλουν δύο πλήγματα κατά τής Παιδείας καί τών Έκκλ.Σχολών δεν υπάρχει άμφι- 
βολία, τούτο δε βλέπομεν άφ’ ενός μεν εις τό μικρόν άριθμόν τών είσαχθέντων 
(Παράρτημα Α) κατά τό έτος 1929 (17-28), άφ’ ετέρου τήν προσθήκην ενός 
έτους εις τήν Ριζάρειον ως προπαρασκευαστικού. ’Ενίοτε μάλιστα παρουσιάσθη καί 
τό φαινόμενον νά μή λειτουργήση Ε' τάξις !

"Εν άπό τά φαινόμενα δε τά όποια παρουσιάζονται εις τήν 'Ιστορίαν τών 'Ιε
ρατικών Σχολών καί κατ’ άκολουθίαν καί τής Ριζαρείου, ήν φυσικώς μιμούνται 
αί κατ’ αναγκην υφιστάμεναι λοιπαί Τερατικαί Σχολαί τού Κράτους, είναι τό τών 
διαρρυθμίσεων εις 5, 6 ή 7ταξίους, χωρίς νά έξαχθώσι ποτέ καί νά χρησιμεύσωσιν 
ώς βάσις διά τήν έπίλυσιν τού μεγάλου ζητήματος τής μορφώσεως τού Κλήρου, 
τά κατ’ άνάγκην έξαγόμενα έκ τής άποτυχίας συμπεράσματα. Περί τής άποτυχίας 
θα ομιλησωμεν και πάλιν, έξετάζοντες τά κατά τήν έν λόγω έκπαίδευσιν μετά τήν 
άπελευθέρωσιν.

§7. Η καταργησις τον Ιεροδιδασκαλείου και ai συζητήσεις περ'ι τοϋ τύπον τής 
Σχολής.

Συνεπεία, λοιπόν, τής έκδόσεως τού Νόμου 4370/1929, δι’ ού άφηρεϊτο τό δι
καίωμα τών άποφοίτων τής Ριζαρείου νά διορίζωνται δημοδιδάσκαλοι ή Σχολή κα
θίστατο εξατάξιος. "Οθεν τό Συμβούλιον τής Σχολής ήσχολήθη διά μακρών (συ
νέδρια τής 28 Φεβρουάριου τού 1931 ) μέ τό θέμα τού τύπου τής Σχολής (θά έλέ-
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γαμεν το αιώνιον θέμα των 'Ιερατικών Σχολών), Si’ δ καί τινες τών Συμβούλων 
προέτεινον την μετατροπήν της Σχολής εις Φροντιστήριον, (να πληρωθή ή επιθυ
μία τοϋ Διαθέτου (Διαθήκης άρθρου 72 καί 68, πρβλ. Ν. Γάδου: Τα κατά τήν Ρι- 
ζάρειον, 1903, σελ. 40, 42 έξ. ), ή οποία δεν έμελετήθη ως έ'δει (περί τούτου θά 
ίδωμεν κατωτέρω). ’Άλλοι δμως τών Συμβούλων άντικρούοντες τούς ανωτέρω, έδέ- 
χοντο το τόπον τής 'Ιερατικής Σχολής, έφ’ δσον μάλιστα ό νέος άπο τοϋ 1929 Κυ
βερνητικός Επίτροπος Διευθυντής τών Θρησκευμάτων μέχρι τοϋ 1939 (Ριζαρείτης) 
κ. Λεωνίδας Φιλιππίδης (ό μετά ταϋτα καθηγητής 1939 καί πρύτανις τοϋ Πανεπιστη
μίου ’Αθηνών 1965-1966) άνήγγειλεν δτι ή Ριζάρειος Σχολή θά καθίστατο άνωτέρα.

Κατά τό έτος δμως 1931 -τήν 24ην ’Ιουλίου- τό Συμβούλιου άπεδέχθη τό νέον 
Τύπον τής Σχολής, ως ιερατικής τον οριζόμενου συμφώνως τή διαθήκη εις πεν
ταετή (Νόμος 5142/1931). Όθεν άπεφασίσθη να γίνη σχετική άνακοίνωσις, διά 
δημοσιευμάτων τοϋ τύπου:

α) Διά τοϋ νόμου ώρίζετο, δτι αί τέσσαρες πρώται τάξεις ΐσοδυναμοϋν προς τάς 
4 τελευταίας τάξεις τοϋ 6ταξίου Γυμνασίου, ή δέ 5η τάξις θά ήτο αυτοτελής 
(ενταύθα έγένετο λόγος περί τών τέως 6ταξίων 'Ιερατικών Σχολών).

β) Τό πτυχίου τών δταξίων 'Ιερατικών Σχολών έδιδε τό δικαίωμα εγγραφής 
μόνον εις τήν Θεολογικήν Σχολήν τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών ή εκλογής εις έφη- 
μεριακήν θέσιν1.

γ) Διά τοϋ αυτού νόμου ΐδρύθησαν καί 'Ιερατικά Φροντιστήρια εν τή Ριζα- 
ρείω Σχολή, έν άνώτερον μονοετές καί εν κατώτερον διετές. Εις τό ’Ανώτερου θά 
ένεγράφοντο, άνευ εξετάσεων οί έχοντες απολυτήριον Γυμνασίου ή Διδασκαλείου 
(ή παλαιά καλή άλλ’ έμβαλωματική λύσις τοϋ εφημεριακοΰ καί αναγκαία προς τα- 
χεϊαν κάλυψιν τών κενών) καί εις τό κατώτερον θά ένεγράφοντο, άνευ εισι
τηρίων εξετάσεων οί έχοντες άπολυτήριον τοϋ Ήμιγυμνασίου (ήτοι τής 
2ας εξαταξίου), δπερ όρθώς ώνομάσθη «ψευδώνυμον σχολείου». Τοΰτο άντικατέστησε 
τό Ελληνικόν σχολείου εις τοιαύτην κλίμακα ώστε ν’ άποβή ή αιτία τής έπεκτά- 
σεως τών Γυμνασίων καί τής αύξήσεως τοϋ αριθμού αυτών άπό 140 (1929) εις 
540 μετά τον πόλεμον !

Τά δύο φροντιστήρια ^λειτούργησαν παρά τή Ριζαρείω Σχολή μέχρι τοϋ Δε
κεμβρίου τοϋ 1932, δτε μετεφέρθησαν εις τήν 'Ιερατικήν Σχολήν Κορίνθου. Ό αεί
μνηστος Μητροπολίτης Κορινθίας Δαμασκηνός 1922-1938, (ώς ’Αθηνών -1949 ) 
έδέχθη ταϋτα άνευ τής καταβολής έπιχορηγήσεως τοϋ Κράτους2.

’Επειδή ό τύπος τής δταξίου παρουσίαζεν, άνευ τής λήψεως άλλων μέτρων, 
τήν γνωστήν αποτυχίαν, έγένοντο καί αύθις νέαι μακραί συζητήσεις εις πολ- 
λάς συνεδρίας τοϋ Συμβουλίου περί τοϋ προσφορωτέρου τύπου ’Εκκλησιαστικής 
Σχολής, άνταποκρινομένου εις τήν βούλησιν τοϋ διαθέτου. Ό σύμβουλος Δημ. Μά-

1. Τό τελευταίου τοΰτο δικαίωμα ήτο θεωρητικόν, διότι θά άφεώρα τήν δυνατότητα του πτυ- 
χιούχου μετά 10 Ετη τό όλιγώτερον !

2) Ή Ριζάρειος ένήγαγε τό Κράτος, διά τήν καθυστέρησιν τών υποχρεώσεων του πρός 
τά Φροντιστήρια της Ριζαρείου.



ξιμος, 6 μετά ταΰτα 'Υπουργός των ’Εξωτερικών και Πρωθυπουργός, επεμενεν εις 
τον τύπον του Φροντιστηρίου καί θά έλαμβάνετο μία τοιαύτη άπόφασις, εάν δεν 
ήμποδίζετο ύπό του αειμνήστου ’ Αρχ/που Χρυσοστόμου παρευρεθεντος εις συνε
δρίαν του Συμβουλίου κατ’ ’Ιούλιον τού 1933, καί είπόντος ότι έπρεπε να παραμεί- 
νη ή Ριζάρειος Βτάξιος Έκκλ. Σχολή, εις ήν να φοιτώσι 1-2 υπότροφοι των μη
τροπολιτών, ιδιοσυντήρητοι, οίτινες καί θά ίερώντο (πώς;). ’Επί πρωθυπουργίας 
μάλιστα Π. Τσαλδάρη καί υπουργού της Παιδείας Θ. Τουρκοβασίλη (Γεν. Γραμ- 
ματεύς Παλαιολόγος, παιδαγωγός, εισηγητής της αρχής των Παιδαγωγικών Άκα- 
δημιών) συνετάχθη Νομοσχέδιον (1934-35) περί μετατροπής τής Ριζαρείου Σχο
λής εις Ιερατικόν Φροντιστήριον, άλλ’ 6 Υπουργός τής Παιδείας (ο ευπαιδευτος, 
6 διασώσας την μέσην Δημοσίαν Παιδείαν άπό του να καταστή ιδιωτική1) ’Ιωάννης 
Μακρόπουλος δεν εΐσήγαγε τό νομοσχέδιον εις τήν Βουλήν. Ευτυχώς, διότι ούτω 
θά κατεστρέφετο εν σχολείου Μέσης Παιδείας, σημαντικόν διά τήν Ελληνικήν και 
τήν Χριστιανικήν Παιδείαν.

"Οθεν τό ζήτημα τού τύπου τής Σχολής, τό αιώνιον ζήτημα τής 'Ελληνικής 
Έκκλ. έκπαιδεύσεως, συνεζητεϊτο διαρκώς κατά τά έτη 1933-36, ότε μάλιστα ο 
αριθμός τών μαθητών έκυμαίνετο μεταξύ 50 καί 60 (έπεζητεΐτο ν’ άποκτήση πε
ρισσοτέρους), διότι ήτο επίμονος ή θέλησις να εόρεθή τρόπος να έκπληρωθή η 
κατά τήν άρχουσαν άντίληψιν εφαρμογή τής βουλήσεως τού διαθέτου, ή οποία όμως 
δεν έμελετήθη καλώς πρό τού κ. Λ. Φιλιππίδου. Αότη δεν θά ήτο δυνατόν να έκ
πληρωθή εάν δεν ένετάσσετο εντός ενός εύρυτέρου καί πληρεστέρου προγράμματος 
' Ελληνικής εσωτερικής Έκκλ. πολιτικής, εις ήν άναγκαίως περιλαμβάνεται ή έκκλ. 
εκπαιδευτική πολιτική. Πόσον ήτο έπίμονος καί μονομερής ή σκέψις τών ιθυνόν
των μαρτυρεί τό γεγονός, ότι διαρκώς έρρίπτετο ή ιδέα περί μετατροπής τής Ριζα- 
ρείου είς Φροντιστήριον (ή πρόχειρος λύσις), τήν οποίαν όχι μόνον ό αείμνηστος Δ. 
Μάξιμος διετύπου, άλλα καί άλλοι, έν οίς καί ό εΐσελθών μετά ταΰτα εις τό Συμ
βούλιου τών Εκτελεστών Ίωαννίνων Σπυρίδων, γενόμενος εΐτα Άρχ/πος ’Αθηνών ! 
’Αλλά κατά τά έτη ταΰτα (1934-1936) συνεζητήθη ευρύτατα έν τώ Συμβουλίω καί 
ή ιδέα τής μεταφοράς τής Σχολής έξω τών ’Αθηνών καί ή έν συνεχείς πώλησις, 
έν όλφ ή έν μέρει τών οικοπέδων τής Σχολής. Υπέρ τής μεταφοράς ταύτης έτά- 
χθη καί ό εΐσελθών εις τό Συμβούλιου τής Σχολής καί ανωτέρω μνημονευθείς 
Μητρ. Ίωαννίνων Σπυρίδων. Ή μεταφορά αυτή έγένετο κατά τήν νέαν έποχήν 
(i960) τής Σχολής, τοΰτ’ έστι μετά τό κλείσιμον, τήν άνοικοδόμησιν καί τήν 
έπαναλειτουργίαν τής Σχολής.

§8. Τό πρόβλημα τοϋ Διευθυντοϋ μετά την παραίτησιν τοϋ Άρχιμ. Ευάγγελον 
Άντωνιάδον, ένεκα τής άναδείξεως αυτόν εις καθηγητήν τον ΠανεπΙμίον. 
Νέα άναδιοργάνωσις τής Σχολής καί έπανίδρυσις τον 'Ιεροδιδασκαλείου μέ
χρι τής διακοπής τοϋ εκπ. έργου τής Σχολής κατά τό 1940. 

α) ’Εάν τις έξετάση τήν κατάστασιν τής Σχολής κατά τά έτη 33 καί εξής, έν 
αναφορά προς τάς ανωτέρω μνημονευθείσας άτελευτήτους καί μέχρι τών καθ’ ημάς

1. Είς τό Γενικόν Λογιστήριον τοϋ Κράτους είχε σχεδιασθή τό άπαίσιον αύτό σχέδιον.



χρόνων συζητήσεις περί τοϋ τύπου της Σχολής καί έν σχέσει προς τον αριθμόν 
των είσαγομένων καί πτυχιούχων της Σχολής, θά είναι υποχρεωμένος να όμο- 
λογήση ότι ή Σχολή εύρίσκετο έν καταπτώσει, ένω υπό εποψιν προσωπικού εύ- 
ρίσκέται πάντοτε έν άρίστη καταστάσει. Ουτω, ένω τό 1933-34 έλαβον πτυχιον 
4 (τα δύο προηγούμενα 5 καί 0) καί εΐσήλθον μόνον 7, κατά τό 1934-1935 ού- 
δείς έλαβεν πτυχίον, διότι δεν έλειτούργησεν ή Ε' τάξις, μόλις δέ τό 1935-36 ει- 
σήλθον 20 καί έλαβον πτυχίον 8.

’Αλλά κατά την έποχήν ταύτην, ήτοι την 8ην ’Ιανουάριου 1935, παρητήθη ο 
άρχιμ. Εόάγ. Άντωνιάδης τής Δ/σεως τής Σχολής, διότι έξελέγη καί διωρισθη 
καθηγητής (έκτακτος) τής ’Ιστορίας των Χρόνων τής Κ. Διαθήκης και τής Ερμη
νείας αυτής εις τήν Θεολογικήν Σχολήν τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών. Ουτω έλει- 
ψεν ή γόνιμος αύτοΰ προσπάθεια ώς διδασκάλου έν τή 'Ιστορική Σχολή και τοιου
τοτρόπως ή έργώδης προσπάθεια, ώς Διευθυντοΰ, μή βοηθουμένου πάντοτε παρα 
μόνον υπό τοϋ 'Υπουργείου (Λ. Φιλιππίδης). Ουτω άνέκυπτε καί αδθις τό ζήτημα:

β) τοϋ Κληρικού - Δευθυντοϋ, δπερ δεν ήδύνατο να λυθή καί δεν έλύθη κατα το 
βραθχύ διάστημα των επομένων 5 έτών, καθ’ δ μέχρι τής έκρήξεως τοϋ Βλ Παγκο
σμίου Πολέμου, (δτε έκλεισε τάς πύλας της) έλειτούργησεν] ή Ριζάρειος Σχολή. 
'Ο Άρχιμ. καθηγητής Ευάγγελος Άντωνιάδης ήδύνατο να παραμείνη ασφαλώς εν 
τή Ριζαρείω Σχολή, άλλα έπροτίμησε, πιθανώς κουρασμένος άπό τό έν αυτή δύσ- 
κολον έργον, ν’ άφιερωθή εις τήν έπιστήμην του. "Οθεν άνέκυψεν αμέσως τό ζή
τημα διορισμού προσωρινού Διευθυντοΰ τής Σχολής. Τό Συμβούλων τής Ριζαρείου 
προέτεινε τον διορισμόν του φιλολόγου καθηγητοΰ Ν. Παπανικολάου, διά δέ τήν 
διδασκαλίαν των Θεολογικών μαθημάτων, άτινα έδίδασκεν ό καθηγητής Ε. Άντω
νιάδης, προσελήφθη διά τόν υπόλοιπον χρόνον τοϋ σχολ. έτους 1934-35 ό καθηγη
τής τής Μέσης άρχιμ. κ. Μεθόδιος Κοντοστάνος (ό μετά ταΰτα Μητροπολίτης Κερ- 
κύρας ). Κατά τό επόμενον έτος 1935-36 το Συμβουλιον τής Σχολής ανεθεσε, κα.ί. 
λόγον φυσικόν, τήν έζεύρεσιν καταλλήλου κληρικού Διευθυντου, εις τον Σύμβουλον 
Σεβ. Μητροπολίτην Ίωαννίνων Σπυρίδωνα, δ στις μετά προσπάθειαν ικανήν άπήν- 
τησεν δτι δεν εύρεν κατάλληλον πρόσωπον. Καί έπροτάθησαν μέν ό έν Λονδίνω Άρχιμ. 
Μιχαήλ Κωνσταντινίδης (ό άποθανών ώς Αμερικής, ό κληθείς έκεΐ άπό Κορινθί
ας) καί ό Σάμου Ειρηναίος. Άλλ’ ό τελευταίος άπεποιήθη, άγνωστον δέ, τι συ
νέβη με τόν Μιχαήλ. "Οθεν τό Συμβούλων έσκέφθη προς στιγμήν ν’ άναθέση τήν 
Διεύθυνσιν εις τινα τών καθηγητών τοϋ Πανεπιστημίου (Δυοβουνιώτην ή Πέλ
λαν), βοηθούμενον άπό τινα έπόπτην, προερχόμενον έκ τών καθηγητών τής Σχο
λής, διαμένοντα δμως έν τή Σχολή. Άλλα τό Συμβουλών κατ Απρίλιον τοϋ 1936, 
έφ’ δσον δεν εύρίσκετο κατάλληλον πρόσωπον, οί δέ καθηγηταί δέν ήσαν πρόθυ
μοι, παρεκάλεσε τόν Μητροπολίτην Ίωαννίνων Σπυρίδωνα ν αναλαβη την Διευθυν- 
σιν, άλλ’ ό άείμνηστος Μητροπολίτης, ένεκα τών ασχολιών του, φυσικώς, ηρνη- 
θη. Παρά ταΰτα ύπεσχέθη νά άσκή έποπείαν, όταν ευρισκεται εν Αθηναις. Πα- 
ραιτηθέντος δμως τοϋ Διευθυντοΰ άειμνήστου Ν. Παπανικολάου, καθηγητοΰ τών 
Φιλολ. Μαθημάτων, τό Συμβούλων έπέτυχε νά δωρίση ώς Δ/τήν τόν έκτακτον 
καθηγητήν τής Σχολής, προπρύτανιν τότε τοϋ Π/μίου άείμνηστον καθηγητήν



Γρηγ. Παπαμιχαήλ, μέ τήν προοπτικήν τοΰ διορισμού ώς ύποδιευθυντοΰ κληρι
κού. 'Ως υποδιευθυντής δε διωρίσθη ό λόγιος άρχιμ. κ. Μελέτιος Γαλανόπουλος 
(τότε Ίεροκήρυξ τής Μητροπόλεως Σπάρτης, νυν Μητρ. Κυθήρων). Ούτος παρέ- 
μεινεν εις τήν θέσιν ταύτην μέχρι των άρχών τοΰ Σχολ. έτους 1939-19401. Έν 
συνεχεία δε διωρίσθη ώς υποδιευθυντής ό θεολόγος καθηγητής Δ. Κουϊμουτσό- 
πουλος, δστις καί άνεπλήρου τον καθηγητήν Γρηγ. Παπαμιχαήλ, τον διευθύνον- 
τα τήν Σχολήν. Τήν 27ην όμως Σ/βρίου 1940 τό Συμβούλων της Σχολής άπήλ- 
λαξε των καθηκόντων τοΰ Διευθυντοΰ τον αείμνηστον Γρηγ. Παπαμιχαήλ, λόγω 
τοΰ φόρτου εργασίας του, καί διώρισεν ώς διευθυντήν τον υποδιευθυντήν Δ. Κου- 
ιμουτσόπουλον, δστις παρέμεινεν εις τήν θέσιν ταύτην (ύφισταμένην καίτοι ή Σχο
λή έκλεισεν, ώς θά ίδωμεν), μέχρι τοΰ 1942, δτε διωρίσθη άπ’ ευθείας διά Δια
τάγματος τής Κυβερνήσεως Κατοχής τακτικός Καθηγητής τής Δογματικής καί 
Συμβολικής, καίτοι βεβαίως ούδέν έγραψε τό άξιον λόγου εις τάς έπιστήμας ταύ- 
τας ! "Οθεν ώνομάσθη τό 1942 Δ/τής ό καθηγητής των φιλολογικών μαθημάτων 
Άθ. Άνδρεόπουλος. Τοιουτοτρόπως ή Σχολή επί έτη διηυθύνετο άπό λαϊκούς 
θεολόγους καί φιλολόγους. Τό ζήτημα τής δημιουργίας στελεχών τής Εκκλη
σίας, διά τής μορφώσεως καταλλήλων κληρικών διά νά γίνωνται καθηγηταί καί 
νά προάγωνται εις διευθυντάς τών 'Ιερατικών Σχολών, τεθέν τόσον όξέως, δεν 
έτέθη υπό τής Εκκλησίας προ τής Πολιτείας προς λύσιν. Ή Εκκλησία υπό τό νέον 
καθεστώς τής Δικτατορίας δεν είχε καιρόν νά σκεφθή διά γενικώτερα ζητήματα, 
πολλώ μάλλον δτι ό όρίζων τοΰ κόσμου βραδέως έζωφροΰτο καί ό κίνδυνος πολέ
μου ήπείλει τούς λαούς. Ή Σχολή τότε εύρίσκετο, δχι τόσον έν σχέσει προς τον 
αριθμόν τών φοιτώντων, δσον προς τον αριθμόν τών πτυχιούχων, έν παρακμή. 
Τούτο δεν φαίνεται καθαρά άπό τα στατιστικά δεδομένα, διότι τό μέν 1934-35 
ούδείς έλαβεν πτυχίον, τής Ε' τάξεως μή λειτουργησάσης, τό 1935-1946 άπεφοί- 
τησαν 8, τον 1936-1937 μόνον 7, τό 1937-1938 10, άλλα τό 1938-1939 ούδείς 
καί μόλις τό 1939-1940 έπί τέλους έλαβον πτυχίον 18. ’Αλλά κατά τό διάστημα 
τούτο έγένοντο δύο μεταρρυθμίσεις τής Σχολής, ή οποία άπό πεντατάξιος έγένετο 

■ εξατάξιος μέ μίαν προπαρασκευαστικήν τάξιν (μαθηταί 1936 - 37, 38, ένω τό 
1937-38, 10), τώ δέ 1937 έγένετο καί αυθις ' Ιεροδιδασκαλείων. Καί ή μέν πρώτη 
μεταρρύθμισις έγένετο κατ’ άρχήν μετ’ άπόφασιν τοΰ Συμβουλίου τής Σχολής, 
ληφθεΐσαν κατά τήν 16ην ’Ιουνίου 1936, ή δέ δευτέρα διά τοΰ Α. Νόμου 887/ 
1937 τής Δικτατορικής Κυβερνήσεως Μεταξά.

'Η πρώτη μεταρρύθμισις ύπηγορεύθη έκ τής άνάγκης δπως ή Σχολή άποκτή- 
ση εύκολώτερον τροφίμους, διότι έν δσω ή Σχολή ήτο πεντατάξιος θά έδει νά λαμ- 
βάνη τούς τροφίμους αυτής έκ τών άποφοίτων τής Α' τάξεως τών βταξίων Γυμ
νασίων, πράγμα οπερ ήτο δυσχερές, διότι δυσκόλως έγκαταλείπει τις σχολεϊον, 
τό όποιον μόλις ήρχισεν έν ώ τουναντίον, ή εισαγωγή τροφίμων, έχόντων άπολυτή- 
ριον Δημ. Σχολείου (θταξίου) θά ήτο εύχερεστέρα. Πράγματι δέ κατά τό έτος 
έκεΐνο (1936) ένω τό Συμβούλων τής Σχολής προέτεινεν νά γίνη αυτή άπό 5τά-

1. ΔιατΙ άπεμακρύνθη δέν γνωρίζομεν.



ξιος 7τάξιος, ώστε νά είσέρχωνται εις την Α' τάξιν οί έχοντες άπολυτήριον 6ταξί- 
ου Δημ. Σχολείου εις μίαν α' τάξιν προπαρασκευαστικήν, το Ύπουργεΐον έδέχθη 
μόνον νά καταστήση την Ριζάρειον Σχολήν εξατάξιον ισότιμον προς τα εξατά
ξια Γυμνάσια, εΐ καί ή α' τάξις θά ήτο προπαρασκευαστική, ώστε δεν θά ήτο ή 
Ριζάρειος κατά μίαν τάξιν άνωτέρα των Γυμνασίων, ώς ήτο προτερον (όταν τα 
Γυμνάσια ή σαν 4τάξια με κύκλον σπουδών 11 εν συνολω, η Ριζάρειος ήτο 5τα- 
ξιος με κύκλον σπουδών 12) καί ώς ήθελε τό Συμβούλιον. Πράγματι δε ή τε
λευταία τάξις της Ριζαρείου ή 5η ήτο κατ’ ουσίαν 1η πανεπιστημιακή. Ουτω 
ήθελε καί νϋν (1936) νά διαμόρφωση τό Συμβούλιον την Σχολήν. Βεβαίως ή Ριζα- 
ρειος θά είχε καί υπό τον νέον τύπον πλείονα θεολογικά μαθήματα. Ό τότε Κυ
βερνητικός Επίτροπος Δ/της τών Θρησκευμάτων κ. Λ. Φιλιππίδης άπεδεχθη 
την άπόφασιν τοϋ Συμβουλίου καί ύπεσχέθη νά καταρτίση νομοσχέδιον, άλλ’ ή 
Κυβέρνησις κατέστησε την Ριζάρειον εξατάξιον, εΐτα δε ορθώς μετετρεψε, ως εί- 
δομεν, ταύτην εις Διδασκαλεΐον. Τό αποτέλεσμα ήτο, ότι τό επόμενον έτος (1938- 
39) ένεγράφησαν διά πρώτην φοράν μετά ΙΒετίαν υπέρ τούς 30, ήτοι 34. Πιθανό
τατα εις τούτο συνέβαλεν ή ιδρυσις του Διδασκαλείου. Αναμφιβολως η επάνο
δος τής Σχολής εις τον τύπον τού Ιεροδιδασκαλείου ήτο ό μόνος τότε (1937-
38) τρόπος ένισχύσεως τής Σχολής, έφ’ όσον δεν ανευρισκετο λυσις εις το συ- 
νολον τών επί μέρους προβλημάτων, άτινα άποτελοΰσι τό δίδυμον (άπό άπόψε- 
ως γενικωτέρας θεωρουμένου τού ζητήματος) πρόβλημα τής μορφώσεως καί αξιο
πρεπούς συντηρήσεως του Κλήρου και των ειδικών στελεχών της Εκκλησίας . 
Καί τό μέγα τούτο πρόβλημα δεν ήδύνατο νά λυθή τότε υπό τό δικτατορικόν κα
θεστώς, τό όποιον εόρίσκετο εις δυσχερή θέσιν έφ’ όσον ό διεθνής όρίζων έζοφοΰ- 
το. Εύρισκόμεθα άλλως τε εις τήν εποχήν καθ’ ήν ή Εκκλησία τής Ελλάδος άπώ- 
λεσε τόν προκαθήμενον αυτής (22 ’Οκτωβρίου 1938) τον αείμνηστον διαπρεπή 
έκκλ. ιστορικόν Χρυσ. Παπαδοπούλαν, ό θάνατος τού όποιου έφερε τήν Εκκλη
σίαν τής Ελλάδος εις νέαν όξεΐαν κρίσιν. Διότι φθίνοντας τού 1938 έξελέγη ’Αρ
χιεπίσκοπος ’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος, διά ψήφων 31 (έναντι 30, ας έλαβεν.»- 
ό ευνοούμενος τής Δικτατορικής Κυβερνήσεως ούχί τού ’Υπουργού τής Παι- 
δείας κ. Κ. Γεωργακοπούλουί ό άπό Κορινθίας Δαμασκηνός,^ Ίή)απ@ξσ0τΤ0ς-Χρ4-^ 
rsswêsç, όστις έθεωρεΐτο ώς άνήρ φιλελεύθερος, ξένος προς την δικτατορίαν και 
φίλος τών Δημοκρατικών Κομμάτων τής Ελλάδος. Οθεν υποβληθεισης, μετά το 
μήνυμα, προσφυγής εις τό Συμβούλιον τής Επικράτειας, ως μη ώφελε, ηκυρω- 
θη ή εκλογή (λέγεται ότι ή Κυβέρνησις επιεσεν ισχυρώς) ο δε Δαμασκηνός απε- 
μακρύνθη τοϋ θρόνου καί ήναγχάσθη νά καταφύγη είς τήν Μονήν τής Φανερωμέ- 
νης, ένθα άπεμονώθη υπό τού ’Υπουργείου ’Ασφαλείας. Καταργηθεισης τής δικαιο
δοσίας τής ’Ιεραρχίας, διά τού Άν. Νομού 1493, υπ ο την απειλήν τής 
δημιουργίας άριστίνδην συνόδου (άρθρ. 3) και την βίαν «εξελε- 
γη» ό Χρύσανθος Φιλιππίδης διά ψήφων 11, άπαγορευθ&Α&% τής αναγραφής καί 1

1 Ύπερβολαί έλέχθησαν τότε περί τοϋ "Ιεροδιδασκαλείου ύπό τοϋ Ριζαρείτου Δ. Πετρα- 
κάκου: Ριζάραι καί Ριζάρειος Σχολή, Ιούνιος 1938, άνάτυπον έκ τής Εκκλησίας, τόμος 16ος.



τοΰ ονόματος τοΰ Δαμασκηνού εις το τριπροσωπον ψηφοδελτίου, οπερ κατηρτισεν 
ή 12μελής Σύνοδος ! Ό Χρύσανθος δεν ήτο ό άνήρ, ό όποιος ήδύνατο να βοη- 
θήση εις τίποτε, διά την Χύσιν των οργανικών αδυναμιών της Εκκλησίας της Ελ- 
λάδος, πρός ήν ήτο κατ' ουσίαν ξένος καί τήν είχε διά της στάσεως του τραυματί- 
σει κανονικώς, ηθικώς καί έθνικώς, "Ομως πρέπει να λεχθή εκ λόγων αντικειμενι
κότητας, οτι έτήρησε την πρέπουσαν στάσιν έναντι τών Γερμανών, ως συνέβη 
άλλοτε ότε άνέπτυξεν έξοχον εθνικήν δράσιν και εν τή επαρχία του και κατα την 
διάσκεψιν της Ειρήνης τοΰ 1919/20, οτε εβοηθησε τον Ελευθέριον Βενιζελον. 
Είναι αληθώς λυπηρόν, ότι προσέτρεξεν εις τήν βίαν διά να γίνη αρχιεπίσκοπος1. 
Ή Εκκλησία της Ελλάδος έδοκιμάσθη τότε, διότι δ εξόριστος κανονικός ’Αρ
χιεπίσκοπος καί οί φίλοι του έδεινοπάθησαν (1938 Δ/βριος μέχρι Μαίου 1941 ). 
Υπήρξε λυπηρόν, ότι ή άποκατάστασις τοΰ κανονικού Άρχ/που εγενετο επι Γερ
μανικής Κατοχής καί τή άνοχή αυτής2. Ό υποκατασταθείς κανονικώς, Αρχιεπί
σκοπος Δαμασκηνός (’Ιούλιος 1941 ) άπέβη αληθώς Εθνάρχης και ενεκα τής κα
κής έξελίξεως τών πολιτικών πραγμάτων τής 'Ελλάδος, ωρισθη υπο τοΰ αείμνη
στου Βασιλέως Γεωργίου τοΰ Β ' Άντιβασιλευς3. Ασφαλώς πολλά προσεφερεν 
εις το ’Έθνος καί τήν ’Εκκλησίαν ό Δαμασκηνός, αλλ αι πολιτικαι του τάσεις, 
αί περιστάσεις καί ή πολιτική του εμπλοκή δεν τώ επετρεψαν να προσφερη ο σ α 
ήδύνατο να προσφερη εις τήν ’Εκκλησίαν. ' Ομως πρεπει να λεχθή 
ή αλήθεια, ότι τουλάχιστον έθεσε τήν βάσιν, εΐ καί ούχί ασφαλή, διά τήν μισθοδο
σίαν τοΰ Κλήρου καί τήν λειτουργίαν τής Άποστολικής Διακονίας τής Εκκλη
σίας τής Ελλάδος. Ή επισφαλής του υγεία τον ώδήγησε προώρως εις τον τάφον 
(20 Μα'ίου 1949), ή δέ Εκκλησία τής Ελλάδος διά μεγάλης πλειοψηφιας εξε- 
λεξε τον Σπυρίδωνα τον άπό Ίωαννίνων4.

Έν τώ μέσω, λοιπόν, τών δεινών περιστάσεων ύφ’ ας εύρίσκετο ή Έλλας 
κατά τήν έναρξιν τοΰ Β' Παγκοσμίου Πολέμου (Σ/βριος 1939) καί η Εκκλησία 
τής Ελλάδος, ή Ριζάρειος Σχολή ήναγκάσθη να διακόψη τό έργον της και να κλεί-

1. Πρβλ. Γ. Κονιδάρη : ’Άρθρ. Δαμασκηνός εις Θρησκευτικήν καί Ηθικήν Εγκυκλοπαίδει
αν. Του αύτοΰ: Άναθεώρησις του άρθρου Ελληνική Εκκλησία τοΰ Χρυσ. Παπαδοπουλου εις 
τήν 2αν εκδοσιν τής Μεγ. Ελληνικής ’Εγκυκλοπαίδειας, τόμος 10ος. Ήλία Βενεζη : Δαμασκη
νός. Σήφη Κόλλια: Δαμασκηνός ό άντιβασιλευς. Πρβλ. καί περικοπέν άρθρον μου περί Δαμασκη
νού τής 6ης Νοεμβρίου 1938 εις «Καθημερινήν.» Έγράφη κατά σύστασιν τοΰ Γεωργίου Βλά
χου, άλλ’ ό αρχισυντάκτης έφρόνει, όταν τό έζήτησεν, δτι θά έξελέγετο ο Χρύσανθος. Το εις την 
παράλληλον στήλην δημοσιευθέν άρθρον είχεν άποσταλή μετά τής φωτογραφίας τοΰ Χρύσανθού 
άπό τό ‘Υπουργείου Τύπου, ένθα υπουργός ήτο ό Θεολ. Νικολούδης, όστις και επρωτοστατησε 
εις τήν υποβολήν τής προσφυγής εναντίον τής έκλογής τοΰ Δαμασκηνοΰ. Ό αείμνηστος Τρικκης 
καί Σταγών Πολύκαρπος Θωμάς μοι διηγήθη, ότι έψήφισε τόν Χρύσανθον, διο και εκληθη εν τή 
οικία τοΰ έν λόγφ ύπουργοΰ παρισταμένου τοΰ Χρυσάνθου ( ! ! ) καί τοΰ έζητήθη να καμη την προσ
φυγήν. Δεν τό επραξεν, άλλα δεν έπαυσε νά τιμάται υπό τοΰ Χρυσάνθου.

2. Πρβλ. Περιοδικόν «Εκκλησία» 1941.
3. Κ. Βοβολίνη σειρά άρθρων «Πώς έφθάσαμεν εις τόν Δεκέμβριον 1944» Έφημ. « Ελεύ

θερος Κόσμος» 1968.
4. Πρβλ. Περιοδικά «Γρηγ. Παλαμάς», 1945 καί «’Εκκλησία» 1949.



σηοΟτω δ& δόν ήδυνήθη να έορτάση τήν ΙΟΟετηρίδα aû- 
τ ή ς. ’Από της βαθμιαίας παρακμής, λοιπόν, έν σχέσει προς τον αριθμόν των μα- 
θητών, έξεταζομένης καί θεωρουμένης της Σχολής, ώδηγεϊτο πρός τήν αναζωο- 
γόνησιν, διά τοϋ 'Ιεροδιδασκαλείου, άλλ’ έπηλθεν 6 2ος παγκόσμιος καί αληθώς 
μέγας Πόλεμος, ό όποιος ώδήγησεν την Ριζάρειον Έκκλ. Σχολήν εις την ανα
στολήν τοϋ έργου της έπί μίαν εικοσαετίαν ακριβώς (1940-1960).



ΚΕΦΑΛΑ I ON B'.

ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ TOT ΕΡΓΟΤ ΤΗΣ ΡΙΖΑΡΕΙ- 
ΟΤ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΑ
ΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΡΑ ΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΝ (1940- 
1960). Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΙΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΥΤΗΣ.

§ 1. Τό κλείσιμον τής Σχολής καί ή άγορά των κτημάτων παρά το Χαλάνδριον.

1. Ύπήρξεν άληθώς ευτύχημα, ότι κατά τα τελευταία έτη προ της διακοπής 
του έργου της Ριζ. Σχολής, κατά τάς άρχάς ’Ιανουάριου 1938, ήγοράσθη το οίκόπε- 
δον Άριστ. Κόρακα παρά τό Χαλάνδριον, έκτάσεως 85 περίπου στρεμμάτων. Τότε 
ή Σχολή έδαπάνησε τό ποσόν των δραχμών δύο εκατομμυρίων οκτακόσιων πεντή- 
κοντα χιλιάδων (2.850.000). Τούτο ήτο πράγματι ευτύχημα, διότι με την έξέλι- 
ξιν, ήν έλαβεν ή πόλις των ’Αθηνών προς την περιοχήν της ανατολικής πλευράς 
καί τήν ανάγκην, ή οποία έδημιουργήθη να διανοιχθώσι νέαι κεντρικά! άρτηρίαι 
εις τήν περιοχήν τής Παλαιας Σχολής — εκ τούτων έζημιώθη, ως θά ίδωμεν εν 
μέρει ή Σχολή — ή παραμονή της ήτο αδύνατος, διά τα εφεξής έτη, εις τήν άσφυκ- 
τιώσαν καί ούχί υγιεινήν καί πολύ σμικρυνθεΐσαν πλέον περιοχήν. Βεβαίως οί πα
λαιοί μαθηταί, μεταξύ τών οποίων καί ό γράφων, νοσταλγοί του εξαίρετου παλαι
ού περιβάλλοντος καί τού κήπου, μετά τής μικρόίς ρωμαντικής εκκλησίας (τό εκ
κλησάκι) είμεθα αντίθετοι προς τήν μεταφοράν τής Σχολής μακράν τού ιστορικού 
κτιρίου,τό όποιον συνεδέθη μέ τήν περιοχήν καί τήν ψυχήν τριών γενεών καί πολ
λών μαθητών τής πρώτης εκατονταετίας δραστηριότητας τής Σχολής. Ή Σχολή 
αυτή έφθασε επί τών ή μερών μου νά έχη υπέρ τούς 150 μαθητάς καί τό ρομαντι
κόν τοπεΐον έσφυζεν άπό ζωήν. Άλλ’ ασφαλώς θά ήτο ήναγκασμένη ή Σχολή 
θάττον ή βράδιον ν’ άπομακρυνθή, τό δέ πεπαλαιωμένον κτίριον, ούχί διατηρη- 
τέον ιστορικόν μνημεΐον, θά έπρεπε νά παραχωρήση τήν θέσιν του εις ένα εύρύτερον. 
"Οθεν τό Συμβούλιον τής Σχολής άπεφάσισε κατά Μάϊον 1939 τήν προκήρυξιν 
διαγωνισμού διά τήν σύνταξιν σχεδίου νέου κτιρίου τής Σχολής έν Χαλανδρίω, 
άλλ’ ήναγκάσθη νά δώση παράτασιν τού διαγωνισμού μέχρι τής 15ης Δ/βρίου 
1940. Άλλ’ αί περιστάσεις, υφ’ ας εύρίσκετο ή Ελλάς κατά τό έτος εκείνο, δεν ή- 
σαν πλέον πρόσφοροι διά τήν πραγματοποίησιν ενός τοιούτου έργου, δεδομένου 
ότι ή Ελλάς προκαλουμένη (15 Αυγούστου 1940) άπό τήν ονειροπολούσαν νά 
έπανιδρύση τήν Ρωμαϊκήν αύτοκρατορίαν Φασιστικήν ’Ιταλίαν (ενώ αί ρωμαϊκαί 
λεγεώνες εΐχον προ πολλοΰ άποθάνει καί αί περιστάσεις ή σαν ριζικώς διάφοροι



της ’Αρχαιότητας ) είσήλθεν ακόυσα καί εις τον πόλεμον καί έγραψεν σελίδας πο- 
λεμικάς εις την Β. ’Ήπειρον άνταξίας εκείνων των ένδοξων χρόνων της Ελληνικής 
’Αρχαιότητας καί μάλιστα τής Σαλαμίνας. Με τήν έ'ναρξιν, λοιπόν, τοϋ πολέμου 
διεκόπησαν τά μαθήματα τής Σχολής, τοϋ κτιρίου αυτής ύποστάντος τήν έπίτα- 
ξιν, άρχικώς διά τάς άνάγκας των συμμαχικών Βρεττανικών στρατιωτικών δυ
νάμεων. ’Αλλά μετ’ ολίγον ή Ελλάς ύπετάγη εις τούς νέους κατακτητάς Γερμα
νούς (27 ’Απριλίου 1941 ) καί τούς ήττημένους ’Ιταλούς, οίτινες τούς ήκολούθουν 
καί τούς Βουλγάρους, οίτινες επωφελούντο τών περιστάσεων διά δευτέραν φοράν, 
ως συνέβη το 1917/8. Ή δεινή περιπέτεια, ή οποία επληξεν τήν χώραν ώδήγησε 
το Συμβούλων κατά Σεπτέμβριον τοϋ 1941 εις τήν λήψιν άποφάσεως κλεισίματος 
τής Σχολής, λόγω τής δυσκολίας επισιτισμού τών τροφίμων. Ή Ελλάς εύρίσκε- 
το πλέον εις πενίαν άνευ προηγουμένου εις τήν νεωτέραν ιστορίαν της, εις ταύτην 
δε τήν ώδήγουν οί κατακτηταί καί μάλιστα οί πλέον βάρβαροι Γερμανοί-Ναζί.

Τότε οί καθηγηταί έτέθησαν εις τήν διάθεσιν τής Γ' έπιθεωρήσεως Μ. Έκπαι- 
δεύσεως ’Αθηνών, οί δε μαθηταί έστάλησαν ώς υπότροφοι εις το Ιεροδιδασκα
λείου Κορίνθου, τά Διδασκαλεία ’Αθηνών, Ίωαννίνων καί το Ιεροδιδασκαλείου 
Βελλάς. ’Αλλά το 'Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς, άπετέλει τήν αδυναμίαν τοϋ Συμβού
λου τής Σχολής Μητροπολίτου Ίωαννίνων Σπυρίδωνος. "Οθεν κατά τον χρόνον 
τής αναστολής τής λειτουργίας τής Σχολής, οί υπότροφοι τής Ριζαρείου Περιου
σίας, καί τών άλλων κληροδοτημάτων έστάλησαν νά φοιτήσωσιν εις το Ιεροδιδα
σκαλείου Βελλάς.

§ 2. Ai από τής ελευθερώσεως τής "Ελλάδος (1944/5) προσπάθειαι προς επανα
λειτουργίαν καί άνοικοδόμησιν τών νέων κτιρίων τής Σχολής. Ή ίδρυαις τοϋ 
’Avon. Έκκλ. Φροτιστηρίου.

Άμα τή απελευθερώσει (12 ’Οκτωβρίου 1944) ήρχισε το Συμβούλων, κυ
ρίως άπο τοϋ 1945, τάς ένεργείας του διά τήν έκκένωσιν τοϋ κτιρίου τής Σχολής. 
Αλλά τούτο ήτο έπί μακρά έτη αδύνατον, διότι έπετάχθη εν συνεχεία ύπύ τοϋ Κρά
τους. ’Ιδού πώς διηγείται τά πράγματα εις έπίσημον έκθεσίν του τύ Συμβούλων 
(εις φυλλάδιον φέρον τήν έπιγραφήν «Διαμαρτυρία διά τάς γενομένας ύπύ τοϋ 
Κράτους αδικίας εις βάρος τής περιουσίας τής Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχο
λής», Άθήναι 1957, σελ. 11):

«Άρχομένου τοϋ έτους 1941 ένεκατεστάθησαν έν τοϊς κτιρίοις τοϋ Ιδρύματος 
Άγγλικαί Στρατιωτικαί δυνάμεις καί μετά τήν είσοδον τών Γερμανών Νοσοκο
μείου τοϋ ’Ερυθρού Σταυρού. Κατά Σεπτέμβριον 1941 ένεκατεστάθη το 9ον Στρα
τιωτικόν Νοσοκομείου καί έν συνεχεία το 16ον, τήν δε 1 Νοεμβρίου 1942 το Πρό
σκαιρου Κρατικόν Νοσοκομείου το όποιον παραμένει καί μέχρι σήμερον ήτοι έπί 
Ιθετίαν ! Ή έπίταξις προς στέγασιν τοϋ Γεν. Κρατικού Νοσοκομείου έγένετο διά 
τών α) ύπ’ άριθ. 60038/6.10.43 κοινής άφοφάσεως τών κ.κ. 'Υπουργών Έθν. 
Προνοίας καί Οικονομικών καί τής έπαναληπτικής β) ύπ’ άριθ. 4852/31.3.1944 
άποφάσεως τοϋ κ. 'Υπουργού Οικονομικών, άμφοτέρων θεωρούντων τήν έπίταξιν



ώς γενομένην άπό 1 Νοεμβρίου 1942, ήτοι άφ’ οτου πράγματι ένεκατεστάθη το 
Πρόσκαιροι/ Κρατικόν Νοσοκομείου.

Κατόπιν απειραρίθμων εγγράφων καί παραστάσεων του Συμβουλίου τής Σχο
λής άπό του 1947 καί εντεύθεν συνεχώς, έπικουρουμένου καί υπό τοϋ Ύπ. Θρη
σκευμάτων, διά του ύπ’ άριθ. 6557/23.10.53 εγγράφου τοϋ 'Υπουργείου Πρόνοι
ας άπεδόθη εις τό "Ιδρυμα άντί τοϋ όλου κτιρίου, ο πρώτος όροφος τής αριστεράς 
πτέρυγος αύτοΰ εκ 4 δωματίων εν όλω.

Προσέφυγεν εν συνεχεία τό "Ιδρυμα εις την 'Ολομέλειαν τοϋ Συμβουλίου Επι
κράτειας διά τής άπό / Δ/βρίου 1953 αιτησεως ακυρωσεως, το οποίον δια τής 
ύπ’ άριθ. 533/1954 άποφάσεώς του, άπεφάνθη ότι παρά τον Νόμον καί τό Σύνταγ
μα ό 'Υπουργός Προνοίας άρνεΐται την παράδοσιν τών κτιρίων τοϋ 'Ιδρύματος 
καί ώς εκ τούτου παραπέμπει την ύπόθεσιν εις την Διοίκησιν, διά την ενέργειαν 
τών νομίμων προς άπόδοσιν τών κτιρίων.

Άτυχώς καίτοι έκτοτε έκοινοποιήθη ή άπόφασις αύτή εις τούς Υπουργούς 
Κοινωνικής Προνοίας καί Οικονομικών καί επίσης διά πολλαπλών εγγράφων καί 
προφορικών παραστάσεων τοϋ 'Ιδρύματος καί τοϋ '1 πουργειου Θρησκευμάτων, 
έζητήθη ή άπόδοσις τών κτιρίων, ή Διοίκησις δεν συμμορφοΰται προς την αποφα- 
σιν τοϋ Συμβουλίου Επικράτειας καί ούδέ καν ήρε την έπίταξιν» !

Εις ταΰτα δέον να προστεθή, ότι ενώ ή Πολιτεία δεν έστεργεν εις την άπόδο- 
σιν τοϋ κτιρίου, ή Εκκλησία άντί να ένδιαφερθή διά την επαναλειτουργίαν τής 
Ριζαρείου, ήτο άδιάφορος. Ή μόνη έξήγησις είναι ότι ό άείμνηστος ’Αρχιεπίσκο
πος Σπυρίδων δεν ένδιεφέρετο, διότι ή σκέψις του ήτο άφιερωμένη εις τό 'Ιεροδι
δασκαλείου Βελλάς, οΐ δε ύπότροφοι τής Σχολής έστέλλοντο εις Βελλαν. Το Συμ
βούλιου μόνον ένήργει διαρκώς διά την επαναλειτουργίαν, άλλ’ άνευ άποτελεσμα- 
τος. Ένεκα άκριβώς τοϋ λόγου τούτου τό αυτό Συμβούλιου τής Σχολής ήθελε 
την έπίσπευσιν τής άνοικοδομήσεως, διά τής άνεγέρσεως τών νέων κτιρίων τής 
Σχολής έν Χαλανδρίω. ’Αλλά τό έργου τοΰτο ήτο δυσχερές, διότι απητεΐτο δρά
στη ριότης καί ύπερνίκησις τών γραφειοκρατικών διατυπώσεων ως και αξιοποιησις 
τής περιουσίας τής Σχολής.

Καί τοϋ έργου τούτου, τοϋ βασικού διά τον περαιτέ
ρω βίου τής Σχολής, έπελήφθη δραστηρίως τό Συμβούλιου τών εκτελεστών τής 
Διαθήκης, διότι μόνον διά τής άνοικοδομήσεως παλαιών οικοδομών ή τής ανεγερ- 
σεως νέων ήτο δυνατόν να έπιτύχη την αΰξησιν τών ετησίων προσόδων τής Σχο
λής. "Οθεν συνήψε δάνεια (παρά τοϋ Ταμείου Άσφαλίσεως Κλήρου Ελλάδος ) 
καί άνωκοδόμησε πολυκατοικίας εν Πειραιεΐ καί έν Άθήναις, αί όποΐαι μετά τινα 
έτη άπέδωκαν πολλά καί ηυξησαν τά κατ’ έτος έσοδα τής Σχολής, ώστε εξησ- 
φαλίσθη πλέον ή άπρόσκοπτος λειτουργία τής Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχο
λής, καίτοι, βεβαίως, τό κύριον ζήτημα ήτο τό τής επαναλειτουργίας τής Σχο
λής, ή οποία έβράδυνε.

Κατά τό 1945 έξεδόθη ό νόμος 540 περί εκκλησιαστικής Έκπαιδεύσεως, άπο- 
τελών νέου πείραμα εις την σειράν τών άποτυχόντων πειραμάτων, ν’ αποκτησω- 
μεν κλήρου μέ σχετικήν μόρφωσιν. Ούδείς δύναται νά παραγνώριση, ούδέ έπιτρεπε-



ται τοϋτο, το γεγονός, ότι πολλοί άνδρες καί δή καί οί ιθύνοντες εν τώ Υπουρ
γέ ίω (υπηρετεί τότε ό γράφων εν Θεσσαλονίκη, 25 ’Οκτωβρίου 1945 - Μαρτίου 
1951), ώς καί πολλοί πολιτικοί άνδρες ήθελον τήν άναδιοργάνωσιν της εκκλησι
αστικής έκπαιδεύσεως καί τήν επιτυχίαν αυτής, ώστε ν’ απόκτηση 6 κλήρος άν- 
δρας μεμορφωμένους. Ούτε δε τήν εργώδη προσπάθειαν έπιλύσεως του επείγοντος 
προβλήματος τής πληρώσεως των κενών έφημεριακών θέσεων, δυνάμεθα ή επι
τρέπεται νά παραγνωρίσωμεν, δεδομένου, ότι ή Ελλάς, μόλις έξελθοϋσα τής λαί
λαπας καί τής δυστυχίας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, είχε χαινούσας πληγάς, 
αίτινες πληγαί δεν ή σαν μόνον εις το σώμα τής Ελλάδος, άλλα καί τής Εκκλη
σίας, ή όποια είχε μέγαν άριθμόν θυμάτων κληρικών.1 "Οθεν ή κριτική αφορά εις 
τήν εξέλιξαν τή εκατονταετίας καί τήν μή άνεύρεσιν τής λύσεως εκείνης του θέ
ματος τής μορφώσεως καί αξιοπρεπούς συντηρήσεως τού κλήρου, εις τήν οποίαν 
τό μέσον, όπερ άποτελοΰν αί Ίερατικαί Σχολαί, θά έδει ν’ άποτελέση σοβαράν προ- 
ϋπόθεσιν λύσεως τού όλου ζητήματος. Άλλ’ ας έλθωμεν εις τον νόμον 540. Ουτος 
προβλέπει πενταταξίους Ίερατικάς Σχολάς εις πολλάς πόλεις, ισοτίμους προς τήν 
Ριζάρειον, ώς επίσης καί τήν ίδρυσιν Άνωτέρων καί Κατωτέρων Εκκλησιαστι
κών Φροντιστηρίων.

"Εν άνώτερον Εκκλησιαστικόν Φροντιστήριον προεβλέπετο νά λειτουργήση εις 
τήν Ριζάρειον Σχολήν. Τούτο βεβαίως θά έπρεπε νά λειτουργήση εις τά κτίρια τής 
Ριζαρείου Σχολής, άλλα ταΰτα ή σαν δεσμευμένα. Τό κύριον μάλιστα κτίριον τής 
Σχολής κατείχετο άπό τό Ύπουργεΐον Προνοίας καί Υγιεινής, ώς πρόσκαιρον Νο- 
σοκομεΐον ! !

Τό ιστορικόν τής έπιτάξεως τών κτιρίων τής Σχολής είναι σημαντικόν, διότι 
μαρτυρεί, ότι τό Κράτος, διά τών δημοσίων υπαλλήλων καί υπουργών, παρουσιά
ζεται συχνάκις μή έχον συνείδησιν τών υποχρεώσεων του νά είναι δίκαιον καί μάλι
στα άπέναντι τών κληροδοτημάτων καί δή καί κοινωνικής ώφελείας καί ένατι τών 
ύποχρεώσεών του προς τήν Παιδείαν. "Ενεκα τούτου, άφοΰ παρέσχομεν άνωτέρω 
(σελ. 83) τον ιστορικόν τής Έπιτάξεως, θά παράσχωμεν κατωτέρω ολόκληρον 
τήν διαμαρτυρίαν τή Σχολής, ώς έχει, διά τάς γενομένας υπό τού 
Κράτους άδικίας εις βάρος τής περιουσίας τής Ριζα- 
ρείου Σχολής.

§ 3. Διαμαρτυρία δια τάς γενομένας εις βάρος τής περιουσίας τής Σχολής 
άδικίας.

Τό 1957 τό Συμβούλιον τής Σχολής όρθώς έπραξε συντάξαν καί δημοσίευσαν 
τό εν λόγω τεύχος περί τού εν τή επιγραφή θέματος. Επειδή το κείμενον είναι ση
μαντικόν καί υπεύθυνον, διά τήν Ιστορίαν τής Σχολής, τό παρεχομεν ολοκληρον:

«Τό Πολυμελές Συμβούλιον τής Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, άποτε- 
λούμενον έκ τών εκτελεστών τής διαθήκης Ριζάρη, έχον βαθεϊαν συναισθησιν τών 
βαρυτάτων ευθυνών του διαχειρίσεως τής Ριζαρείου περιουσίας και τού μέλλοντος

1. Πρβλ. Κ. Βοβολίνη. Ή Εκκλησία εις τον άγωνα τής ’Ελευθερίας, ’Αθήναι 1952.

63



της Ριζαρείου Σχολής, έθεώρησε καθήκον του νά φέρη εις την δημοσιότητα δια 
των εν συνεχείς παρατιθέμενων στοιχείων, τάς εις βάρος τής περιουσίας του Ι
δρύματος, προσγενομένας αδικίας καί νά έπισημάνη τον κίνδυνον τής τελείας ε- 
ξουθενώσεως τής Σχολής.

Δήλοι δέ δτι, το επ' αύτδ θά μετελθη παν νόμιμον μέσον προς ύπερασπισιν 
τής περιουσίας του 'Ιδρύματος καί αποτροπήν τής απειλούμενης περιελευσεως 
του, εις πλήρη αδυναμίαν έκτελέσεως του σκοπού δι’ δν προώρισε αυτήν ο Ιδρυ
τής της.

Άθήναι, Μάϊος 1957

Τδ Πολυμελές Συμβούλιου Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής.

ΚΩΝ. ΑΜΑΝΤΟΣ 
ΑΛΕΞ. ΗΛΙΑΔΗΣ 
ΚΙΜΩΝ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 
ΔΗ Μ. ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΣ 
MIX. ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΤ 
ΧΡ. ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ 
ΚΩΝ. ΠΑΛΗΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 
ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΤΤΡΑΚΗΣ

Ακαδημαϊκός
Τραπεζικός
Καθηγητής τού Πολυτεχνείου 
π. Πρεσβευτής 
Δικηγόρος πρ. 'Υπουργός 
Δικηγόρος πρ. 'Υπουργός 
’Ιατρός τ. έκτακτος Καθηγητής Πανεπιστημίου 
’Ιατρός έκτακτος Καθηγητής Πανεπιστήμιου 
Καθηγητής τού Πανεπιστημίου 
Καθηγητής τού Πανεπιστημίου 

'Ο Γραμματεύς Δ. ΒΕΡΓΟΣ

Περιληπτικόν σημείωμα των εν τώ παρόντι λεπτομερώς άναφερομενων 
αδικιών τών προσγενομένων εις τήν Ριζάρειον ’Εκκλησιαστικήν Σχολήν. 1 2 3 4 5 6

1. Εξακολουθεί ή παράνομος έπίταξις τών κτιρίων τής Σχολής επί 16 έτη.
2. Τής άφηρέθη εκ τής διανοίξεως τής οδού Ριζάρη:

α) οίκόπεδον άπομεΐναν έκεΐθεν τής οδού Ριζάρη π.τ.τ. 927 καί β) αμελείται 
συστηματικώς ή άποζημίωσίς της υπό τού Δημοσίου εκ τής διανοίξεως τής οδού 
Ριζάρη διά π.τ.τ. 2530 παρά τά αντιθέτους κρατικάς υποσχέσεις.

3. Διαπλατύνεται ή Λεωφόρος Βασ. Σοφίας άκόμη κατά 9 μέτρα εις βάρος 
τής Σχολής καί ουτω τής άφαιροΰνται πηχ. τ.τ. 4166 καί δημιουργεΐται πρασια 
επίσης 9 μ. άχρηστευομένης έτέρας έκτάσεως π.τ.τ. 2666.

4. Εκ τής διανοίξεως τής Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου τής αφηρεθησαν εν ολω 
μ.τ. 7759 καί αμελείται ή άποζημίωσίς της, δι’ ήν ρητήν ύποχρέωσιν ανελαβεν 
τό Δημόσιον διά μ.τ. 4044, ήτοι π.τ.τ. 7190.

5. Κατηργήθη ή φορολογική απαλλαγή τής Σχολής, παρά τό γεγονός δτι ετυγ- 
χανε ταύτης πρότερον ου μόνον έν Έλλάδι αλλά καί εν Ρωσσίμ παρά τού Τσάρου.

6. Διά τού εσχάτως δέ ψηφισθέντος Νόμου περί «Πνευματικού Κέντρου» επι- 
χειρεΐται ή τελεία έξουθένωσίς της, δεσμευομένου δι’ αόριστον χρόνον ολοκλήρου 
τού ύπολειφθέντος επί τής Λεωφ. Βασ. Σοφίας άριθμ. 24 γηπέδου της, εκ π.τ.τ.



42.000 περίπου προς άπαλλοτρίωσιν, άξίας ουχί κατωτέρας των 300.000 χρυσών 
λιρών, ώστε ν’ άπονεκρωθή πάσα ένέργεια της Σχολής έπ’ αύτοϋ καί στερηθή 
αυτή των μέσων συνεχίσεως του προορισμού της.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ή Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή ίδρύθη εν τω νεοσυστάτω Έλλη νικώ Βα- 
σιλείω τήν 12 Μαΐου 1841, οτε ό Βασιλεύς ’Όθων άπεδέχθη διά ταυτοχρόνου 
Διατάγματος τάς προτάσεις του αειμνήστου Διαθέτου - Ίδρυτοΰ της. Ή σύστά
σίς της άπετέλεσε το μεγαλύτερου γεγονός της εποχής εκείνης καί ό Βασιλεύς, 
ή Κυβέρνησις καί ή Ελληνική κοινωνία άπένειμαν εις τον ’Ιδρυτήν της καί εις 
αυτήν μέγιστος τιμάς καί τήν περιέβαλον μέ θερμά αισθήματα στοργής. Ή Σχο
λή άνταπεκρίθη καί έδικαίωσε τάς ελπίδας, τάς όποιας έστήριξεν εις αυτήν τό 
"Εθνος. Εντός ολίγων ετών από τής ένάρξεως τής λειτουργίας της κατέστη περί
φημος Σχολή καί ή έκτοτε καί μέχρι σήμερον, άρτια εν παντί κατάρτισις, ήν ένε- 
φύσησεν εις τούς σχόντας τήν τύχην να έκπαιδευθοϋν εν αυτή, εδραίωσε τόσον τήν 
φήμην της, ώστε άπό όλας τάς χριστιανικός χώρας τής ’Ανατολής να άποστέλ- 
λωνται εις αυτήν υπότροφοι διά να τύχουν υποδειγματικής μορφώσεως. Οί από
φοιτοί της διέπρεψαν οπού καί αν έπεδόθησαν καί είναι συγκινητικαί αί λαμβανό- 
μεναι έκάστοτε έπιστολαί ύπό τοϋ 'Ιδρύματος επιφανών άνδρών τής Ελλάδος καί 
ξένων κρατών, κατεχόντων τά σκήπτρα εν τε τή Εκκλησία καί Πολιτεία (μεταξύ 
τούτων καί Πατριάρχαι Κόπται), δι’ ών ούτοι διαλαλοΰν τήν άπειρον ευγνωμο
σύνην των προς τό "Ιδρυμα. Ουτω ή Ριζάρειος Σχολή, έχουσα μακράν ιστορίαν, 
όσην περίπου καί τό Ελληνικόν Βασίλειον, άπέδωσεν άγλαούς καρπούς καί άπετέ
λεσε καί άποτελεϊ τίτλον τιμής τή Ελληνικής έν γένει Παιδείας.

Βασικώς ή δραστηριότης της οφείλεται εις τήν πρόνοιαν τοϋ άειμνήστου ί- 
δρυτοϋ της, όστις τό μεν καθώρισε τά τής διοικήσεώς της, διά συνετών καί λεπτο
λόγων έν τή διαθήκη του διατάξεων, τό δε καί τήν έπροίκισε διά σοβαρών περι
ουσιακών στοιχείων, προσέτι δε καί εις τήν συνετήν έκτοτε ύπό τοϋ Συμβουλίου 
τών εκτελεστών τής Διαθήκης Του, διαχείρισιν, έπαύξησιν καί άξιοποίησιν ιδία, 
τής άκινήτου περιουσίας τοϋ 'Ιδρύματος.

Έπελθόντος τοϋ Έλληνοϊταλικοΰ πολέμου, ή Σχολή έπαυσε νά λειτουργή, ως 
έπιταχθέντων δε τών κτιρίων της έκτοτε καί μέχρι σήμερον καί διατελούντων έν 
έπιτάξει, άδυνατεΐ νά έπαναλειτουργήση' δι’ ό τό Συμβούλιου της έπί γηπέδου 
έν Χαλανδρίω (έναντι Χωματερής Λεωφ. Κηφισσίας) έκτάσεως 85 στρεμμάτων, 
τό όποιον είχε τήν πρόνοιαν ν’ αγοραση ολίγον χρονον προ του πολέμου (και 
ουτω νά μή έξανεμισθοΰν τά εις μετρητά άποθέματά της) ήναγκάσθη νά άποφα- 
σίση τήν άνέγερσιν τών νέων διδακτηρίων της, προεκηρυξε διαγωνισμόν, εβρα- 
βευσε τούς έπιτυχόντας, άποπερατωθησαν αι αρχιτεκτονικαι κ.λ.π. μελετάι και 
ήδη έντός τό πολύ διμήνου θέλει προβή εις την έναρξιν άνοικοδομήσεως των.

Πρόκειται περί σοβαρωτάτης προσπάθειας, διότι προβλέπεται ή άνέγερσις ενός 
συγχρόνου, κατά τά σήμερον έπιστημονικώς παραδεδεγμένα, -συγκροτήματος ευ-



ρυχώρων σχολικών κτιρίων, το όποιον άποπερατούμενον, θά άποτελέση ζηλευτόν 
άπόκτημα της Ελληνικής Εκκλησιαστικής έκπαιδεύσεως, δεδομένου ότι περι
λαμβάνει δύο συγκροτήματα κτιρίων, εν διά την καθ’ εαυτό Σχολήν καί δεύτερον 
διά τό καί ήδη λειτουργούν παρά τή Σχολή Άνώτερον ’Εκκλησιαστικόν Φροντι- 
στήριόν της (αποφοίτων Γυμνασίου — διετής κύκλος σπουδών). Ή δαπάνη τε- 
λικώς δεν θά είναι κατώτερα τών 30.000.000 δραχ. καί ή λειτουργία έν αύτώ τών 
Σχολών, ώς είναι εύνόητον, θά άπαιτή σοβαρωτάτας ετήσιας τακτικάς δαπάνας. 
Έν τούτοις τό Συμβούλιον τού ’Ιδρύματος ουδέ καν έσκέφθη ότι είναι δυνατόν νά 
τείνη χεϊρα, ζητούν τήν κρατικήν επικουρίαν, ώς συνήθως συμβαίνει εις παρόμοι
ας περιπτώσεις, άπλώς δε διετέλει με τήν έντύπωσιν ότι τό Κράτος θά περιέβα
λε με στοργήν καί τούς σκοπούς έν γένει της Σχολής καί τον αγώνα, εις ον άπεδύ- 
ετο τό Συμβούλιον της, δεδομένου ότι ήτο υποχρεωμένου νά αόξήση παραλλήλως 
καί τά εισοδήματα τού 'Ιδρύματος, δι’ άξιοποιήσεως τμημάτων τού επί τής Λεωφ. 
Βασ. Σοφίας άριθ. 24 γηπέδου, ώς καί τών λοιπών ακινήτων τής Σχολής, ίνα δυ- 
νηθή ν’ άνοικοδομήση τήν νέαν Σχολήν καί άνταποκριθή άπροσκόπτως εις τάς 
ανωτέρω τακτικάς ηόξημένας δαπάνας λειτουργίας της έν τοΐς άνεγερθησομένοις 
κτιρίοις, αί όποιαι κατά ρητήν διάταξιν τής διαθήκης δέον ν’ άντιμετωπίζωνται 
άποκλειστικώς από τά τακτικά έσοδα τού 'Ιδρύματος.

Άτυχώς, όμως, οό μόνον τοιαύτα τινα δείγματα δεν υπήρξαν έκ μέρους τού 
Κράτους, άλλά βασίμως δύναταί τις νά ίσχυρισθή ότι ευρηται περίπου έν διωγμώ 
ή Σχολή, διότι αντιμετωπίζει πλήρη κρατικήν ά σ τ ο ρ γ ί
α ν καί διάθεσιν, ώς μ ή ώφελε, άφαιρέσεως τής ακινή
του περιουσίας της' καί ιδού αί αποδείξεις.

Ιον) Τά έν Άθήναις καί έπί τής Λεωφ. Βασ. Σοφίας κτίρια τού 'Ιδρύματος 
έξακολουθοΰν νά διατελούν έν επιτάξει παρά τού Κράτους ήδη έπί 16 πλήρη έτη 
παρά τήν αντίθετον άπόφασιν τού Συμβουλίου Επικράτειας ! (βλεπ. ιστορικόν έπι- 
τάξεως καί λεπτομερέστερου εις σελ. 12 τού φυλλαδίου).

2ον) Κατηργήθη ή φορολογική απαλλαγή τού 'Ιδρύματος διά τού Ν. 2366/ 
1953 «περί καταργήσεως φορολογικών απαλλαγών καί εξαιρέσεων», ένώ καί αυτός 
ό Τσάρος τής Ρωσίας, αναγνωρίζω» τό έργου τής Σχολής, τής είχε χορηγήσει 
πλήρη φορολογικήν απαλλαγήν τής έν Ρωσία περιουσίας της (βλ. ιστορίαν Ρι- 
ζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής ύπό Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου σελ. 64).

3ον) Άφηρέθη διά τής διανοίξεως τής οδού Ριζάρη άπομεΐναν οικοπέδου τής 
Σχολής έκεΐθεν τής όδοΰ Ριζάρη (ήτοι εντός τού οικοδομικού τετραγώνου 
ένθα τό Βυζαντινόν Μουσείου ) καί β) αμελείται συστηματικώς ή έξόφλησις τής 
όφειλομένης έκ τής διανοίξεως τής όδοΰ Ριζάρη άποζημιώσεώς της, διά τό μέχρι 
τού άξονος τής όδοΰ Ριζάρη τμήμα γηπέδου της, τό καταληφθεν ύπό τής ανωτέρω 
όδοΰ καί βαρόνον τό Ελληνικόν Δημόσιον ή τούς ύποκαταστάτους του κρατικούς 
’Οργανισμούς, ών τά γήπεδα ουτω απέκτησαν προσώπου έπί τής όδοΰ Ριζάρη 
εις βάρος τής Σχολής (βλ. λεπτομερέστερου ιστορικόν εις σελ. 12 τού φυλλαδίου).

4ον) Ένώ κατέστη έκδήλως διά τών γενομένων έργων διαπλατύνσεως, έπαρ- 
κεστάτη ή Λεωφ. Βασ. Σοφίας, έν τούτοις έπεκτείνεται αυτή μόνον προς τήν πλευ



ράν της Ριζαρείου Σχολής κατά 9 μέτρα ακόμη καί δημιουργεΐται προσέτι πρασιά 
έξ ετέρων 9 μέτρων, ούτως ώστε αχρηστεύεται οίκόπεδον της Σχολής π.τ. 2666 
καί άφαιρεΐται έξ αύτης έτερον ομοίως π.τ. 4166.

δον) Διηνοίχθη καθ’ ολοκληρίαν σχεδόν ή νέα Λεωφόρος Βασ. Κωνσταντί
νου επί τοϋ γηπέδου της Σχολής, καταληφθέντων μ.τ. έν όλω 7759, έξ ών 3715 
τ.μ. άφορώσι την ΙΟμετρον λωρίδα, δι’ ήν αότοαποζημιοΰται ή Σχολή, καί διά τά 
υπόλοιπα μ.τ. 4044 δέον αυτή ν’ άποζημιωθή καί δεν άπεζημιώθη είσέτι παρά 
τάς δοθείας κρατικάς υποσχέσεις υπό τε του τότε Πρωθυπουργού αειμνήστου 
Στρατάρχου Παπάγου καί τοϋ νΰν κ. Πρωθυπουργού καί τότε ύπουργοϋ των Δη
μοσίων Έργων Κ. Καραμανλή (βλ. λεπτομερέστερον εις σελ. 13 τοϋ φυλλαδίου).

δον) Διά του ψηφισθέντος νομοσχεδίου περί «πνευματικού κέντρου» έπιτρέπε- 
ται ή αναγκαστική άπαλλοτρίωσις καί τοϋ ύπολειφθέντος πλέον, μετά τας το σας 
αφαιμάξεις, γηπέδου τής Σχολής, ούτως ώστε ουδόν έν κατακλεΐδι να άπομείνη 
αυτή, ουδέ καν έξαιρουμένου ενός σοβαρού τμήματος διά την μελετωμένην εύρυ- 
τέραν πνευματικήν δρασιν τής Σχολής (βλ. κατωτέρω), ή όποια είναι επίσης Ι
δρυμα κοινωφελές καί κατά τήν γνώμην μας χρησιμώτερον ετέρων τινων Ενώσε
ων ή ’Οργανισμών, εις τούς όποιους γενναιοφρόνως χαρίζονται υπό τοϋ αυτού Νο- 
μοθετήματος έκτάσεις τής Σχολής καί των παραπηγμάτων.

Τό Συμβούλων τής Σχολής έχει ήδη αποφασίσει, όπισθεν τοϋ αυτόθι Περού 
Ναού τοϋ 'Ιδρύματος, ό όποιος κατά τό υφιστάμενον σχέδιον πόλεως θέλει περι- 
βληθή υπό πλατείας, τήν άνέγερσιν έν τω μέλλοντι καλλιμαρμάρου κλασσικού τύ
που μεγάρου, εις δ να έγκατασταθή α) ή Διοίκησις τοϋ 'Ιδρύματος (συμφώνως 
προς τήν ερμηνευτικήν τής διαθήκης αποφασιν υπ αριθ. 2110/55 του Εφετειου 
’Αθηνών, β) ή ύπάρχουσα Βιβλιοθήκη της, καί άχρησιμοποίητος παραμένουσα λό
γω τών συνθηκών της Σχολής, σοβαρας επιστημονικής σημασίας, τιθέμενης εις 
τήν διάθεσιν τοϋ κοινού ως καί γ) να δημιουργηθή εις τούτο αίθουσα διαλέξεων, 
ίνα οΰτω μονίμως διατηρείται άσβεστος ή έν τή περιοχή έπί 115ετίαν καρποφό
ρος δράσις τοϋ 'Ιδρύματος καί έπεκταθή ή πνευματική ακτινοβολία τής Σχολής.

’Εννοείται ότι πάντα ταΰτα εΐχον ως προϋπόθεσιν τήν πραγματοποίησιν έκ- 
ποιήσεων τμημάτων τοϋ γηπέδου τουτου, αλλ εις το γηπεδον δευσμευομενον και 
δυνάμενον να άπαλλοτριωθή κατά τάς διατάξεις τοϋ ψηφισθέντος Νόμου, απαγο
ρεύεται πλέον ή άνέγερσις οικοδομών, μη προοριζομενων εκ κατασκευής δια την 
έξυπηρέτησιν πνευματικών, καλλιτεχνικών, τουριστικών ή διοικητικών σκοπών κη- 
ρυσσομένων τούτων ως σκοπών δημοσίας ώφελείας καί κρινομένων τών σκοπών 
ως τοιούτων υπό τοϋ 'Υπουργείου Δημοσίων Έργων δι’ έκδιδομένου Διατάγμα
τος (καί ούχί υπό τοϋ αρμοδίου 'Υπουργείου Θρησκευμάτων καί Έθν. Παιδείας). 
Σημειωτέον ότι έν τή υπό τοϋ Νόμου κατονομαζομένη έκτάσει δέν ύφίστανται 
πλήν τοϋ γηπέδου της Σχολής Ετεραι (Βιοκτησίαι Αλλων ιδιοκτητών πλήν άσημάν- 
των τινών, άλλα μόνον τοιαΰται τοϋ Ελληνικού Δημοσίου ή υποκατάστατων του 
κρατικών ’Οργανισμών, ών τάς ιδιοκτησίας ώς βούλεται κανονίζει τό Δημόσιον. 
Επομένως βασικώς ό Νόμος έγένετο διά τήν ιδιοκτησίαν τοϋ 'Ιδρύματος.

Οΰτω διά τών ανωτέρω διατάξεων τοϋ Νόμου τούτου (ai όποΐαι καθ’ ημάς



δεν εύρίσκονται έν αρμονία προς τάς συνταγματικάς διατάξεις) ούδέ καν άπαλ- 
λοτριοΰται το γήπεδον της Σχολής, οπότε θα έδει ν αποζημιωθή αυτή κατα Νο
μόν προ πάσης καταλήψεως, άλλ’ έτι χείρον δεσμεύεται, ινα απαλλοτριωθή τοΰτο 
έν όλω ή διά τμηματικών άπαλλοτριωτικών πράξεων, όψέποτε θα θέληση το 1 - 
πουργεϊον Δημοσίων Έργων, ήτοι μετά 10, 50 ή καί 100 επέκεινα έτη. Κατά τον 
τρόπον αυτόν, ώς πας τις ασφαλώς δύναται ν’ αντιληφθή, εκβιάζεται η Ριζαρειος 
Σχολή, δεσμεύεται μία ακίνητός της περιουσία αξίας ούχί κατωτέρας των 300. 
000 χρυσών λιρών, παραμένει αναξιοποίητος καί αυτή καί ή υπόλοιπος ακίνητος 
περιουσία καί καθίσταται εκτάκτως δυσχερής, αν μη απραγματοποίητος, η ανε- 
γερσις καί άποπεράτωσις τών νέων διδακτηρίων της, ενώ εξ αντίθετου κατα
κρατούνται αύθαιρέτως τα παλαιά της κτίρια ! ! !

Κατά συνέπειαν τών άνωτέρω εθεωρει το Συμβουλιον των Εκτέλεσών, οτι η 
Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή έτέθη εκ μέρους του Κράτους έν διωγμω καί έ- 
κάλει πάντας τούς νομίζοντας, ότι κατα πρωτοφανή αδικίαν πραττεται τοΰτο, 
όπως ένωθώσι μετ’ αυτών διά τήν προάσπισιν του σεπτού 'Ιδρύματος.

’Ιδιαιτέρως άπευθύνομεν έκκλησιν διά τής παρούσης προς τον κ. Πρωθυπουργόν, 
τήν Σεβαστήν 'Ιεράν Σύνοδον τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, και τον Προκαθή
μενόν της Μακαριώτατον ’Αρχιεπίσκοπον ’Αθηνών καί Πάσης Ελλάδος, προς 
άπαντας τούς Σεβασμιωτάτους 'Ιεράρχας, τάς Θεολογικάς Σχολάς τών Πανε
πιστημίων ’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης, τούς κ.κ. Βουλευτάς, ιδίως τούς εκπρο
σώπους έν τή Βουλή τής ’Ηπείρου καί τούς Δημοτικούς καί Κοινοτικούς άρχον
τας ’Ηπείρου, τον ’Αθηναϊκόν καί ’Ηπειρωτικόν τύπον, τα ’Ηπειρωτικά Σωμα
τεία καί τήν έν γένει Ελληνικήν Κοινωνίαν, όπως συμπαρασταθούν εις τό "Ιδρυμα 
καί αξιώσουν τον δν έπαξίως δικαιούται ή Ριζάρειος ’Εκκλησιαστική Σχολή 
σεβασμόν, πρός τε τό έργον της καί τήν περιουσίαν της, ήτις έν τέλει είναι πε
ριουσία καί μόνον δύο φιλογενών αδελφών μοχθησάντων εις τήν ξένην διά να την 
αφιερώσουν εις τοιοΰτον υπέρ ’Εκκλησίας καί Πολιτείας κοινωφελή σκοπόν, αυ
τόχρημα Έθνικωτάτης σημασίας καί έκ τών σπουδαιοτέρων μάλιστα λόγω τών 
συνθηκών άς διερχόμεθα.

'Ιστορικόν καταλήψεως έκτάσεων τής Ριζαρείου 
Σχολής έκ τής διανοίξεως τής οδού Ριζάρη

Κατά τό έτος 1936, κατόπιν προηγουμένων συνεχών διαβημάτων πρός τήν Σχο
λήν τού τότε 'Υπουργείου Διοικήσεως Πρωτευούσης, διηνοίχθη ή νέα οδός Ριζα- 
ρη, σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν, έπί γηπέδου τής Σχολής καί άπέμεινεν έκεΐθεν τής 
οδού Ριζάρη άποκοπέν τριγωνικόν τμήμά της έμβαδοΰ μ.τ. 521,91 ή π.τ. 927,84, 
έχον πρόσωπον έπί τής οδού ταύτης μ. 38 περίπου.

Τό τμήμα τούτο έκτοτε είχε περικλεισθεΐ διά μανδροτοίχου παρά τής Σχολής, 
δεδομένου ότι πρός δυσμάς συνόρευε πρός τήν παλαιάν οδόν Ριζάρη.

Κατά τήν κατοχήν, υπό τών ’Ιταλικών αρχών Κατοχής, έκρημνίσθη ο περι- 
κλείων τοΰτο μανδρότοιχος ό διαχωρίζων τό άποκοπέν τμήμα από τής παλαιός



όδοΰ Ριζάρη καί συμπληρωθέντος τοϋ επί της προσόψεως της όδοΰ μανδροτοίχου 
καθ’ ολον το μήκος, συμπεριελήφθη τόσον τό τμήμα τοϋτο εις το έκεϊθεν υπό
λοιπον, όσον καί ή έγκαταλειφθεΐσα παλαιά οδός Ριζάρη.

Έκ της διανοίξεως της όδοΰ Ριζάρη κατελήφθη έκ των γηπέδων της Σχολής, 
παρεκτός τοϋ ανώτερου τμήματος, έτέρα έκτασις μ.τ. 2934,60" ήτοι π.τ. 4695.

Άπηυθύνθημεν άπό τής άπελευθερώσεως και εντεύθεν δι επανειλημμένων εγ
γράφων μας τόσον εις τό Ύπουργεΐον Οικονομικών οσον και εις το Υπουργείου 
Έθν. ’ A μόνης καί Επιτελείου Στρατού προς τακτοποίησιν τοϋ θέματος, ου μό
νον όμως ούδέν έγένετο, άλλα καί άνήγειρε το Δημόσιόν δυο πολυκατοικίας επι 
τής γωνίας των οδών Ριζάρη καί Αεωφ. Β. Κωνσταντίνου.

Τέλος τή αιτήσει μας έξεδόθη υπό τοϋ Πολεοδομικοΰ Γραφείου ή ύπ’ άριθ. 
72 της 22 'Ιουνίου 1953 πραξίς του, δΓ ής λόγω τοϋ έμβαδοϋ τοϋ έκεϊθεν άποκο- 
πέντος τμήματος ιδιοκτησίας τής Σχολής (μ.τ. ως ανωτέρω αναφερομεν 525,91) 
καί τακτοποιήσεώς του, καταψηφίζει υπέρ τής Σχολής ορθογώνιον οίκόπεδον 
έχον πρόσοψιν 20 μ. επί τής όδοΰ Ριζάρη καί βάθος 26, ήτοι εμβαδόν 520 μ., κεί
μενον εις τό μέσον περίπου τοϋ οίκοδομικοΰ τετράγωνου και υπόχρεοι παρεκτός 
τούτου καί των αμοιβαίων συμψηφισμών τελικώς το μεν Τ.Ε.Α. (Ταμεΐον Εθ
νικής Άμύνης) να άποζημιώση την Ρ.Ε.Σ. λόγω προσκυρωσεως δια μ.τ. 171,90 
καί λόγφ ρυμοτομίας διά μ.τ. 1251, 30 τόν 8έ Δήμον (δικαιοϋχος ώς έκ τής 
έγκαταλίιφθείσης όδοϋ) νά άποζημιώση ή Ρ.Ε.Σ. λόγω τακτοποιήσεώς διά μ.τ. 
172,50, ό δε Δήμος να άποζημιώση ταύτην λόγω ρυμοτομίας διά μ.τ. 205,20.

Ή πραξις αυτή όμως δεν έκυροΰτο παρά τοϋ αρμοδίου 'Υπουργείου, παρα τα 
συνεχή μας διαβήματα καί δέν έχει κυρωθή μέχρι σήμερον, δι' ό τό Συμβούλιον, 
άπό συμφώνου μετά τοϋ 'Ελληνικού Δημοσίου, υπήγαγε καί την ρύθμισιν τής περι- 
πτώσεως ταύτης εις τήν κρίσιν τής παρά τοϋ τότε Πρωθυπουργού άειμνήστου 
Παπάγου συσταθείσης 'Επιτροπής διά τόν κανονισμόν τών εκκρεμοτήτων τής Σχο
λής, ήτις, εις τήν προταθεϊσαν λύσιν περιέλαβε καί τάς έκ τής όδου Ριζάρη αξιώ
σεις τής Σχολής ώς εις τό ακολουθούν κατωτέρω ιστορικόν λεπτομερέστερο'/ ανα-

φέρεται. „ ,
Σημειοϋται 6τι σήμερον έξακολουθεΐ νά κατέχεται ό περί où λογος χώρος παρα

τών στρατιωτικών αρχών, έχει όμως άναρτηθή μεγάλη πινακίς άναγράφουσα,^ ότι 
τό γήπεδον ανήκει είς τήν Εθνικήν Πινακοθήκην βάσει παλαιού Νομού υπ αριθ. 

477 τής 10/15 Δεκεμβρίου 1914.

Ιστορικόν χαταλήψεως γηπέδου τής Ριζαρειου 
Σχολής κατά τήν διάνοιξιν τής νέας λεωφόρου 

Βασ. Κωνσταντίνου
Τό Ύπουργεΐον Δημοσίων "Εργων (Υπουργός τότε ό τ. Πρωθυπουργός Κ. 

Καραμανλής) διά τοϋ ύπ’ άριθ. Ε. 43961 τής 15/10/53 έγγραφου του εζητησεν 
όπως τώ έπιτρέψη ή Σχολή καί προβή είς τήν διάνοιξιν τής Λεωφόρου ταυτης, 
πρό τής διενεργείας τής τυπικής διαδικασίας άναλογισμου αποζημιωσεως.

Τό Συμβούλιον τής Σχολής δέν συνήνεσεν είς τούτο.



Έπηκολούθησαν, τό ύπ’ άριθ. 46691 της 4/10/53 έγγραφόν του, δι’ ου γνωρί
ζει ότι διά ψηφισθέντος Νόμου (είναι το ύπ’ άριθ. 2722/1953 Νομοθετικόν Διά
ταγμα) προεβλέφθη ή ευχέρεια ίνα, συναινούντων των δικαιούχων, άντί καταβολής 
άποζημιώσεως, δίδονται οικόπεδα έκ της καλύψεως του Ίλισσοΰ άνακύπτοντα, καί 
ζητεί αδθις να συμφωνήση ή Σχολή εις την διάνοιξιν καί τό αμέσως εν συνεχεία 
ύπ’ άριθ. 46695 της 6/11/1953 έγγραφόν του, δι’ οδ δηλοΐ ότι αν μέχρι τής Δευτέρας 
δεν τύχη καταφατικής άπαντήσεως θά εύρεθή ύπόχρεος νά άρη την πρότασιν τής 
άντί άποζημιώσεως μεταβιβάσεως γηπέδων καί ότι θά άκολουθηθή ή νόμιμος 
διαδικασία.

Εις άπαντα τα έγγραφα ταΰτα τό Συμβούλιον άπήντησε διά του ύπ’ άριθ. 522 
τής 9/11/1953 εγγράφου του, ότι δεν έχει την δυνατότητα ώς έχον καί τάς εύθύ- 
νας εκτελεστού Διαθήκης νά άπεμπολήση την επί τού ρυμοτομηθησομένου εδάφους 
τής Σχολής κυριότητα της, άνευ προηγουμένης τακτοποιήσεως καί μεταβιβάσε- 
ως αύτή τού άναλόγου άνταλλάγματος.

Κατόπιν τής τοιαύτης άπαντήσεως, εις ήν ήχθη τό Πολυμελές Συμβούλιον 
τής Σχολής, κατόπιν πολλαπλών συνεδριάσεων του, 6 τότε Υπουργός Δημοσί
ων "Εργων, (καί τ. Πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής) έζήτησε την συνδρομήν τού 
Πρωθυπουργού αειμνήστου Παπάγου, ό όποιος έκάλεσε παρ’ αύτω τό Συμβούλι
ον τής Σχολής καί συνέστησε νά έπιτρέψη τούτο τήν διάνοιξιν τής Λεωφόρου, δια- 
βεβαιώσας αυτό ότι οπωσδήποτε καί κατά τόν επωφελέστερου τρόπον θά διευθε
τηθούν τά δίκαια τής Σχολής, τόσον έκ τής διανοίξεως τής οδού Ριζάρη, θέμα άπό 
έτών επίσης έν έκκρεμότητι διατελοΰν εις βάρος τής Σχολής, όσον καί τής Λεω
φόρου Βασ. Κωνσταντίνου καί προς μείζονα διαβεβαίωσιν, άπηύθυνε τό ύπ’ άριθ. 
61694/11/53 έγγραφόν του (επισύναπταμενον έν άντιγράφω) προς τά Υπουρ
γεία Οικονομικών, Εθνικής Άμύνης καί Δημοσίων ’Έργων, κοινοποιηθέν καί 
πρός τήν Σχολήν, ίνα όρίση άντιπρόσωπον, δι’ οδ συνιστα έπιτροπήν έκκαθαρί- 
σεως τών τοιούτων άξιώσεων τής Σχολής, ήτις θέλει ύποβάλει «πρότασιν συμβι
βαστικής λύσεως, έν πνεύματι κατανοήσεως τού ότι πρόκειται περί ευαγούς ιδρύ
ματος ύπέρ οδ δικαιολογείται ή έκδήλωσις Κρατικού ένδιαφέροντος».

Κατόπιν τής τοιαύτης διαβεβαιώσεως τού Στρατάρχου καί τών προηγουμέ
νων τού Υπουργού Δημοσίων Έργων (καί τ. Πρωθυπουργού) ήναγκάσθη πλέον 
και ενεδωσε τό Συμβούλιον τής Σχολής καί ουτω διηνοίχθη ή Λεωφόρος Βασ. 
Κωνσταντίνου.

Παραλλήλως συνεστήθη ή έν λόγω Επιτροπή δι’ άποφάσεως τών αρμοδίων 
1 πουργών αποτελεσθεΐσα έξ έκπροσώπων τών Υπουργείων Οικονομικών, Έθν. 
Αμυνης, Δημοσίων Έργων καί τής Ριζαρείου Σχολής, ήτις μετά τρίμηνον έργα- 

σιαν κατεληξεν εις τό πόρισμα ότι θά έδει νά δοθούν διά τήν διάνοιξιν τόσον τής 
οδού Ριζαρη όσον και τής λεωφόρου Βασ. Κωνσταντίνου εις τήν Ριζάρειον Εκκλη
σιαστικήν Σχολήν πρός ικανοποίησιν τών άξιώσεων της, διά τάς ρυμοτομηθείσας 
εκτάσεις ανερχομένας εις 18.000 περίπου πήχεις, έκπιπτομένης έξ αυτής τών έκ 
τής κτηθεισης υπεραξίας άντιστοίχων άξιώσεων τού Δημοσίου, τρία γήπεδα έξ 
ών τα δυο μ.τ. 601 τού ενός καί 845 τού δευτέρου κείμενα έναντι τού ύπολειφθέν-



τος γηπέδου, επί της Λεωφόρου Βασ. Κωνσταντίνου, του δε τρίτου έκ μ.τ. 2790 
είς άπόστασιν 300 περίπου μέτρων άπο ταύτης, εσωτερικόν, (ήσσονος αξίας) 
προελθόντα άπαντα έκ της καλύψεως του Ίλισσοΰ.

Τό πρακτικόν τοϋτο της ’Επιτροπής υπεβλήθη έκτοτε (20 Μαρτίου 1954) 
είς τούς αρμοδίους καί τον Υπουργόν των Δημοσίων Έργων καί παραμένει εκτο- 
τε άνενέργητον παρά τάς συνεχείς παραστάσεις του Συμβουλίου τής Σχολής είς 
τον τότε κ. Υπουργόν Δημοσίων ’Έργων καί τούς διαδεχθέντας αυτόν κ.κ. Υ
πουργούς.

Παραλλήλως προς τάς ανωτέρω συμβιβαστικάς ένεργείας, αίτινες άπέρρευ- 
σαν έκ των άναληφθεισών υπό τοϋ Δημοσίου διά των ανωτέρω έγγραφων του 
υποχρεώσεων έναντι τής Σχολής, άποδεξαμένης τοϋτο καί αίτινες κατέληξαν έπί 
τριετίαν ήδη είς τό Υπουργικόν συρτάριον, ή αρμόδια Υπηρεσία τοϋ Σχεδί
ου Πόλεως έπί τή από 11/11/1953 ύπ’ άριθ. άποφάσει Υπουργείου Δημ. Έργων, 
δι’ ής άνεγνωρίσθη ώς έπειγούσης ανάγκης ή διάνοιξις τής νέας Λεωφόρου, έπελή- 
φθη τοϋ αναλογισμού άποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας καί προσκυρώσεως ιδιοκτη
σιών κειμένων έπί τής έπικαλυφθείσης έκτάσεως τοϋ Ίλισσοΰ πέραν τής νέας Λεω
φόρου Βασ. Κωνσταντίνου, έξέδωκε δε την ύπ’ άριθ. 142 τής 2/11/53 πραξιν του, 
έξ ής διαπιστοΰται ότι κατελήφθησαν έκ τής έκτάσεως τής Ριζαρειου Σχολής μ.τ. 
4044 πλήν τής 10/μέτρου λωρίδος δι’ ήν αύτοαποζημιοΰται αυτή εξ ετερων 
μ.τ. 3715.

Ή πράξις αυτή, ήτις σημειωτέου έπιβαρύνει τον Δήμον ’Αθηναίων (αγνοου
μένων των άναληφθεισών ώς ανωτέρω υποχρεώσεων έν γένει υπο τοϋ Δημοσίου), 
ίνα άποζημιώση την Ρ.Ε.Σ. λόγω ρυμοτομίας διά μ.τ. 3225 τον Οργανισμόν 
Άποχετεύσεως Πρωτευούσης ωσαύτως λόγω τακτοποιήσεως διά μ.τ. 64 καί λό
γω ρυμοτομίας διά μ.τ. 647 καί τό Ταμεϊον Εθνικής Άμύνης διά μέτρων 71, 
μέχρι σήμερον δεν έκυρώθη παρά τοϋ Υπουργείου.

Έκ τών ανωτέρω καθίσταται δήλον ότι, έφ’ όσον σκοπός τών ώς άνω ένεργει- 
ών δεν ήτο να περιπαιχθή ή Σχολή, τό Ελληνικόν Δημόσιόν, εχει και ηθικην και 
νομικήν ύποχρέωσιν ν’ άποζημιώση ταύτην δι’ ισαξίου ανταλλάγματος προς το 
πόρισμα τής ’Επιτροπής.*

* ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Εν Αθηναις τη
Άριθ. Πρωτ. 61.694

Πρός
Τά 'Υπουργεία Οικονομικών, ’Εθνικής Άμύνης 

καί Δημοσίων Έργων

Νοεμβρίου 1953

Έχοντες ύπ’ 8ψιν ότι έν τώ πλαισίω τών έκτελουμένων έργων άνακαινίσεως τών πρωτευου
σών αρτηριών τής πόλεως Αθηνών είναι άναγκαϊον όπως περιληφθή καί ή διάνοιξις τής Λεωφό
ρου Βασιλέως Κωνσταντίνου ήτις διέρχεται καί έπί έκτάσεως τής Ριζαρειου Σχολής, καί οτι 
προκειμένη? τή; Αμέσου διανοίζεως τής Λεωφόρου ταότης τή συγκαταθέσει τής_ Σχολής &νευ 
αναγκαστικής άπαλλοτριώσεως είναι ένδεδειγμένη ή ταχεία συνολική ρύθμισις τών ζητημάτων 
τών άνακυπτόντων διά την Σχολήν ταύτην λόγω ρυμοτομίας καί λόγω οφειλής εισφοράς έξ ΰπερ-



Κλείοντες την παρένθεσήν ταύτην έπανερχόμεθα εις την διήγησιν της ιστορίας 
της Σχολής άπό του 1945/6.

§ 4. Νέαι προσπάθειαι προς επαναλειτουργίαν τής Ριζαρείον Σχολής. Ή λει
τουργία τον Φροντιστηρίου.

'Η λύσις τοϋ προβλήματος της επαναλειτουργίας της Ριζαρείου Σχολής έβρά- 
δυνε, δι’ δ καί τ& Συμβούλων της Σχολής άφ' ένός μέν έλαβε μέτρα τινά πρός 
λειτουργίαν τοϋ 'Ανώτατου Εκκλησιαστικού Φροντιστήρι
ο υ, άφ’ ετέρου δέ προς άνοικοδόμησιν των νέων κτιρίων έξέδωκε τάς προσήκου
σας αποφάσεις. Διά την λειτουργίαν τοϋ Άνωτέρου Εκκλησιαστικού Φροντιστη
ρίου άπεφασίσθησαν τα έξης: 1) Να γίνη πρόχειρος στέγασις εις ήμιμόνιμον πα
ράπηγμα. 2) Να διορισθή τό άναγκαΐον προσωπικόν. Πριν ή όμως το Συμβούλι
ου τής Σχολής προτείνη τα πρόσωπα τό ’4 πουργεϊον διορίζει τους καθηγητας και 
τον Διευθυντήν τοϋ 'Ανώτατου Εκκλησιαστικού Φροντιστηρίου άνευ προτάσεως 
αύτοϋ, δι’ δ καί προυκλήθησαν διαμαρτυρίαι τοϋ Συμβουλίου, άλλα μάτην έγέ- 
νοντο αύται. Έν τη επιθυμία του όμως το Συμβουλιον να βοηθηση την εκκλη
σιαστικήν έκπαίδευσιν ύπεχώρησε καί έδέχθη τελικώς τα άποφασισθέντα (δεν ήτο 
ή πρώτη φορά καθ’ ήν τό 'Υπουργείου διέπραττεν αυθαιρεσίας* 1). Κατά πρώτον μεν 
Διευθυντής ώρίσθη δ καθηγητής των Θρησκευτικών μαθημάτων Άθαν. Παληός, 
καθηγητής τής 'Ιερατικής Σχολής Κορίνθου καί καθηγητής ειτα τοϋ Άνωτ. Έκκλ. 
Φροντιστηρίου. Επειδή δε οχι μόνον διά τούς εις τήν Διαθήκην τοϋ Ριζάρη περι- 
λαμβανομένους λόγους άλλα καί διότι τό Άνώτ. Εκκλησιαστικόν Φροντιστηρίου 
περιελάμβανε κατ’ ουσίαν 2 πανεπιστημιακές τάξεις, έφ’ όσον εΐσήγοντο καί είσά- 
γονται εις τήν Α' τάξιν τοϋ Άνωτ. Φροντιστηρίου απόφοιτοι εξαταξίων Γυμνα
σίων, άπεφασίσθη, να διορισθώσι καί ν’ άναλάβωσι μερικά μαθήματα, δι’ όλίγας 
ώρας διδασκαλίας καθ’ εβδομάδα, καί καθηγηταί τής Θεολογικής καί τής Φιλοσο
φικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών.

τιμήσεως τοϋ ακινήτου αυτής έκ τής έκτελέσεως των έργων των ύπονόμων ώς καί τοϋ άπό ετών 
έκκρεμοΰντος ζητήματος έκ τής διανοίξεως τής όδοΰ Ριζάρη, παρακαλοϋμεν όπως τό ταχύτερον 
όρίσητε άνά εν εκπρόσωπον υμών, ϊνα οδτοι μετ’ εκπροσώπων τής Ριζαρείου Σχολής έπιληφθώ- 
σιν ώς επιτροπή τής έκκαθαρίσεως των έκ των ώς άνω ζητημάτων δοσοληψιών μεταξύ Ριζαρεί- 
ου Σχολής καί Δημοσίου, καί είσηγηθώσιν ήμΐν πρότασιν συμβιβαστικής λύσεως των διαφορών 
αυτών, έν πνεύματι κατανοήσεως τοϋ ότι πρόκειται περί εύαγοϋς ιδρύματος υπέρ οδ δικαιολογεί
ται ή έκδήλωσις Κρατικοΰ ενδιαφέροντος.

’Εάν έκ τής ώς άνω έκκαθαρίσεως προκύπτη τυχόν διαφορά υπέρ τής Σχολής, ή Επιτρο
πή θέλει προτείνη τήν έξόφλησιν αυτής διά παραχωρήσεως "οικοπέδου τινός, ίσης αξίας, έφ’ όσον 
καί ή Σχολή έξεδήλωσε τοιαύτην έπιθυμίαν, συμφώνως πρός τόν νεωστί ψηφισθέντα Νόμον περί 
’Οργανισμού Άποχετεύσεως Πρωτευούσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ ΑΛ. ΠΑΠΑΓΟΣ

Κοινοποίησις
Ριζάρειον Σχολήν ϊνα όρίση αντιπρόσωπον.
’Αρχιεπισκοπήν ’Αθηνών.

1. ’Επί κατοχής διωρίσθησαν άντισυνταγματικώς Σύμβουλοι.



Κατά το πρώτον έτος της λειτουργίας τοϋ εν λόγω Φροντιστηρίου έφοίτησαν 
70 σπουδασταί (1946).

Κατά την συνεδρίαν της 24 Νοεμβρίου 1947 6 έκ των Συμβούλων της Σχολής 
αείμνηστος Ίωαννίνων Σπυρίδων συνέστησε την μετάθεσιν τοϋ καθηγητοϋ των 
Θρησκευτικών μαθημάτων τής 'Ιερατικής Σχολής Κορίνθου Σπ. Μακρή, «ΐνα 
τώ άνατεθή ή ύποδιεύθυνσις τοϋ Φροντιστηρίου» μέχρι τής έξευρέσεως καταλλή
λου προσώπου καί δη καί κληρικοΰ, διά την διεύθυνσιν τοϋ Φροντιστηρίου νΰν 
καί άργότερον τής Σχολής. Οϋτω διαρκώς άνέκυπτε το αιώνιον πρόβλημα «κλη- 
ρικοΰ διευθυντοΰ» τών 'Ιερατικών Σχολών.

Επειδή ή 'Ιστορία τοϋ Ανώτερου Φροντιστηρίου τής Ριζαρείου Έκκλησια- 
κής Σχολής θά περιληφθή εις ιδιαίτερον τεΰχος, ένταΰθα σημειοΰται, ότι το έν λό
γω Φροντιστήριον άπέδωκε 554 ιερείς έναντι 686 άποφοιτησάντων. Ούδεμία 
γενναται αμφιβολία, ότι τό Άνώτερον Φροντιστήριον τής Ριζαρείου Σχολής άπέ
δωκε καί αποδίδει ιερείς1 καί διά τούς άμελετήτους ’Ορθοδόξους αποτελεί την 
λύσιν — ώς εΐδομεν — τοϋ τε προορισμοΰ τής Ριζαρείου, κατά την όποτιθεμένην 
θέλησιν τών Διαθετών καί διά την ανάγκην άποκτήσεως κλήρου σ χ ε τ ι κ ώ ς 
μεμορφωμένου. Παρά ταΰτα πρέπον είναι ένταΰθα νά λεχθή, ότι ή άπό τών χρόνων 
τοϋ Μελετίου καί τοϋ Χρυσ. Παπαδοπούλου (1918-20) έξευρεθεϊσα λύσις τοϋ Φρον
τιστηρίου καί τής δι’ αύτοΰ πληρώσεως τών κενών τοϋ Έφημε- 
ριακοΰ κλήρου έν ταϊς ένορίαις τής υπαίθρου αποτελεί έμβαλω- 
ματικήν λύσιν διά τούς επομένους λόγους: 1 ) διότι οί προσερχόμενοι εις αυτό είναι 
ενίοτε μεγάλοι την ηλικίαν καί δη καί άνδρες προ πολλοΰ καταλείψαντες την τελευ- 
ταίαν γυμνασιακήν τάξιν καί κατ’ ακολουθίαν έχοντας ελλείψεις εις τήν μόρφωσιν ακό
μη καί τήν γραμματικήν 2) διότι ικανοί τούτων έχουν κυρίως επαγγελματικήν συνεί- 
δησιν καί ούχί τήν συνείδησιν τοϋ λειτουργού «τοϋ ύψηλοτέρου τών έν τή κοινωνίφ λει
τουργημάτων», έλκυόμενοι ένίοτε άπό τά οικονομικά οφέλη- 3) διότι ή μόρφωσίς των 
δεν δύναται παρά νά είναι έλλειπής καί ένεκα τής ήλικίας των καί τών παιδευτι
κών των προϋποθέσεων. Άναμφιβόλως όμως ή λύσις αυτή τών Άνωτέρων Εκ
κλησιαστικών Φροντιστηρίων, ώς προσωρινή λύσις είναι οπωσδήποτε α
σύγκριτος καλλιτέρα της άλλης τών Κατωτέρων Εκκλησιαστικών Φροντιστηρί
ων2, άτινα έντός ολίγων ετών άπέδωκαν περί τάς 4.000 ιερέων κατωτέρας μορφω- 
σεως, διότι ένεγράφοντο εις ταΰτα έχοντες άπολυτήριον τοϋ Σχολαρχείου ή τών 
άντιστοίχων τάξεων τοϋ Γυμνασίου. Έν τώ 'Υπουργείο ύπήρξεν ή τάσις περί μετα
τροπής τών Κατωτέρων Εκκλησιαστικών Φροντιστηρίων εις ’Ανώτερα (Νομο
θετικόν Διάταγμα 415, Καρμίρη σελ. 47), εΐτα δε αί δύο Θεολογικαί Σχολαί, πρω

ί. Περί τούτων καί τών δυσχερείων διά τήν λειτουργίαν των ϊδε I. Καρμίρη: «Προσπάθειαι 
προς μόρφωσιν τοϋ ’Ορθοδόξου Ελληνικού Κλήρου», ένθ’ άνωτ., σελ. 14 έξ.

2. Τφ 1945/6 ίδρύθησαν 8 κατώτερα ’Εκκλησιαστικά Φροντιστήρια: έν Κορίνθω, Λαμία, 
Λαρίση, Βελλφ Ίωαννίνοις, Κοζάνη, Καβάλα καί Πάτμφ. Πρβλ. Καρμίρη σελ. 25 έξ. 'Υπό του 
νόμου παρεσχέθη ή ευχέρεια λειτουργίας καί δύο ετέρων Κατωτέρων Φροντιστηρίων παρά ταϊς 
Ίεραϊς Μοναΐς 'Αγίας ’Αναστασίας (Χαλκιδικής) καί Σπάτων ’Ηλείας. Ούτως ό αριθμός τών 
Φροντιστηρίων άνήλθε τών μεν Άνωτέρων εις 5 τών δε Κατωτέρων εις 10. Ιδε κατάλογον μετά 
Στατιστικών στοιχείων (1949 ) παρα Καρμίρη, ένθ ανωτ., σελ. 26 και ιδίως 32 εξ.



τοστατούσης της των 5Αθηνών, όταν διετπ,στωσαν οτι εγενετο προτιμησις των εκ 
των Κατωτέρων Εκκλησιαστικών Φροντιστηρίων προερχόμενων αποφοίτων έναντι 
εκείνων των Άνωτέρων1 καί ότι ακόμη έπεδιώκετο έπιμόνως ούχί μόνον ή μή κα- 
τάργησις αύτών (των Κατωτέρων Φροντιστηρίων) άλλα καί ή χορήγησις του δι
καιώματος χειροτονίας αποφοίτων των Δημοτικών Σχολείων, επεζητησαν και επε- 
τυχον την κατάργησιν αύτων. Καί τό επετυχον παρα τας αντιδράσεις και των κατα 
τόπους εμπόρων τών επαρχιών πιεζόντων σχετικώς τους πολιτευόμενους (19ο8) ! ! 
Αί Θεολογικαί Σχολαί άπέκρουσαν μέ δύναμιν την προσπάθειαν έπανιδρύσεώς των 
κατά τά επόμενα έτη (κοσμητεΐαι Κ. Μπόνη και Γ. Κονιδαρη 1964-1966, οτε 
εστάλη σαν σχετικά έγγραφα2).

§5. 'Η άνοι,κοδόμησις τής νέας Σχολής καί τα μέχρι τής επαναλειτουργίας 
αυτής εν Χαλανδρίω γεγονότα.

Κατά τό διάστημα, λοιπόν, τών 15 ετών τών μετά την άπελευθέρωσιν άπό την 
τετραπλήν κατοχήν (Γερμανών, ’Ιταλών, Βουλγάρων και ’Αλβανών της Τσαμου- 
ριας), ήτοι άπό του 1946 μέχρι του 1960, έλειτούργει τό Άνώτερον ’Εκκλησιαστι
κόν Φροντιστήριον εις δύο άθλιας παράγκας εις τον κήπον τής Ριζαρείου Σχολής,

1. I. Καρμίρη: «Προσπάθειαι προς μόρφωσιν τοΰ ’Ορθοδόξου Ελληνικού Κλήρου», υποσημ. 
2 τών σελ. 42-43. «Δυσκολευόμεθα νά πιστεύσωμεν την διαπίστωσιν τής «’Ενορίας» 4 (1949) 7, 
ότι «μερικοί έκ τών άγιων ’Αρχιερέων ούδεμίαν προσοχήν δίδουν εις τούς προσοντούχους εφημε
ρίους των ή ουδόλως λαμβάνουν ύπ’ δψιν τούτους κατά την πλήρωσιν τών κενουμένων καλών εφη- 
μεριακών θέσεων... Παρατηρεΐται, λοιπόν, ότι ιερομόναχοι στοιχειώδους απλώς μορφώσεως, από
φοιτοι δημοτικών σχολείων ή τών κατωτέρων τάξεων τών γυμνασίων, προσλαμβάνονται εις κενου- 
μένας έφημεριακάς θέσεις πόλεων, προαστείων ή κωμοπόλεων ύπό τύπον δήθεν προσωρινότη
τας, άλλ’ έν τή πραγματικότητι μονιμότητας, διότι οδτοι τυγχάνουν συγγενείς, συμπατριώται η 
ευνοούμενοι τών αγίων ’Αρχιερέων, τών Πρωτοσυγκέλλων, τών πολιτικών κλπ. Το άτοπον τοϋτο 
αποτελεί σπουδαΐον έμπόδιον διά την προσέλευσιν εις τας τάξεις τοΰ Κλήρου προσώπων ευσεβών 
καί μορφωμένων εις τά ’Ανώτερα ’Εκκλησιαστικά Φροντιστήρια. Διότι καθένας άπό τούς υπο
ψηφίους διά τά ανώτερα ’Εκκλησιαστικά Φροντιστήρια άναλογίζεται αν τοΰ επιτρέπεται να κα- 
ταναλώση δύο έτη διά σπουδάς, νά ύποβληθή εις δαπάνας, ν’ άπομακρυνθή άπό την εργασίαν του 
καί την οικογενειών του, διά ν’ άγνοήται κατόπιν άπό τόν ’Επίσκοπόν του καί διά νά παραγκωνί
ζεται άσυστόλως άπό ένα άμαθή εύνοούμενον ιερομόναχον. Πρέπει νά επικρατήση καί εις την 
Διοικούσαν ’Εκκλησίαν μας ολίγη δρθροφροσύνη καί δικαιοσύνη».

2. Περί τών Κατωτέρων ’Εκκλησιαστικών Φροντιστηρίων έν Β. Έλλάδι καί τών δυσχερει- 
ών λειτουργίας αύτών ΐδε Καρμίρη, ένθ’ άνωτ., σελ. 61. Εις τόν απολογισμόν τού Τ.Α.Κ.Ε. 
τού 1963 (σελίς 87) περιέχονται τά εξής στατιστικά δεδομένα (προσθετέα καί τά τού 1967).

1957 1962 1967
α. ’Απόφοιτοι Άνωτάτων Σχολών 211 253 346
β. Άνωτερ. Έκκλησ. Φρ. 900 1509 2069
γ. » Διδασκαλείων 97 92 140
γα. )) Γυμνασίων 196
δ. » Διδασκ. Γυμν. 397 416 198
ε. » Κατωτ. Έκκλ. Φρ. 3634 3827 3754
στ. » Σχολαρχείων 796 634 353
ζ. Δημοτικών Σχολείων 1888 1340 1008
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ή οποία κατώρθωσε νά έχη εξασφαλίσει τά γραφεία της εις το άλλοτε νοσοκομείου 
της Σχολής καί νά έχη κοιτώνας εις το αυτό κτίριον. Άλλ’ ευτυχώς συνεχίζοντο 
αί προσπάθειαι διά την άνοικοδόμησιν τών νέων κτιρίων. Ουτω προεκηρύχθη 6 
σχετικός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός διά την σύνταξιν προσχεδίων καί μελέτην τών 
νέων κτιρίων της Σχολής εν Χαλανδρίω (11 Νοεμβρίου 1946).

Περατωθέντος τοϋ χρόνου τοϋ προσδιορισθέντος διά την υποβολήν τών προσχε
δίων, τό Συμβούλιον της Σχολής προέβη κατά την 11 ’Ιουλίου 1948 εις την άπο- 
σφράγισιν τών φακέλλων, τών άναγραφόντων τά ονόματα τών διαγωνισθέντων αρ
χιτεκτόνων καί μηχανικών διά την άνέγερσιν τής νέας παρά τό Χαλάνδριον Σχολής.

Άπενεμήθησαν τότε τά εξής βραβεία:
Α.- Εις τον αρχιτέκτονα κ. Πάτροκλον Καραντίναν (μετά ταΰτα Καθηγητήν 

τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης).
Β.- Εις τόν κ. Κων. Κιτσίκην.
Γ.- Εις τούς κ.κ. Νικόλαον Κακούρην καί Παύλον Μιχαλέαν.
Ή έξεύρεσις χρημάτων έπετεύχθη διά τής κατά τό 1955 πωλήσεως μέρους 

τοϋ οικοπέδου τοϋ αγροκηπίου τής Παλαιας Σχολής εις τήν Δημοσίαν Έπιχείρη- 
σιν Ήλεκτρισμοΰ.

Τόν Μάρτιον 1957 ό άρχιτέκτων τής Σχολής Άρθ. Σκέπερς διά τροποποιή- 
σεως τών βραβευθέντων σχεδίων κατήρτισε τό τελικόν σχέδιον, τό όποιον καί έπέδει- 
ξεν είς τό Συμβούλιον. Τό σχέδιον τούτο ένεκρίθη παρά τοϋ 'Υπουργείου καί κατά 
τήν συνεδρίαν τής 18ης ’Ιουλίου 1957 άνετέθη (διά δημοπρασίας) ή άνοικοδόμησις 
τής νέας Σχολής, τής δαπάνης προσδιορισθείσης είς τό ποσόν τών 5.233.477 δρα
χμών. 'Η άπόφασις αυτή ήτο δυνατή πλέον, διότι ό ’Αθηνών Σπυρίδων, σύμβουλος 
τής Σχολής, εΐχεν άποθάνει (Μάρτιος 1956) καί τό Συμβούλιον με τόν (άντικα- 
ταστήσαντα τόν άποβιώσαντα) εξ Ίωαννίνων καθηγητήν κ. Βασ. Βέλλαν, απόφοι
τον τής Σχολής, εστρεψεν άμέριστόν τόν ενδιαφέρον του διά τήν επαναλειτουργίαν 
τής Σχολής. Οΰτω τό αυτό Συμβούλιον κατά τήν συνεδρίαν τής 12ης Φεβρουάριου 
1958 άπεφάσισε, προς έπίσπευσιν τής επαναλειτουργίας τής Σχολής, τόν εξοπλι
σμόν τών νέων βοηθητικών χώρων διά συγχρόνων τελειοτάτων μηχανικών μέσων 
(μαγειρείου, πλυντηρίων, σιδηρωτηρίων, κεντρικής θερμάνσεως), ώστε νά άντα- 
ποκρίνεται είς τάς άνάγκας καί τάς νέας συνθήκας ύφ’ άς έμελλε νά λειτουργήση 
ή Σχολή.

Είς τά σχέδια τής επαναλειτουργίας περιελήφθη άναγκαίως καί ή άνοικο- 
δόμησις νέου Ναοΰ, επ’ όνόματι τοϋ Άγ. Γεωργίου καί με παρεκκλησίου τοϋ Άγ. 
Ματθαίου. Τά ονόματα ταΰτα άντεπεκρίνοντο προς τά τών ιδρυτών. 'Ως σχέδιον 
τοϋ ναοΰ προεκρίθη τό τοϋ Άγιοριτικου τυπου του αρχιτέκτονας Αρθ. Σκεπερς, 
τόν δέ θεμέλιον λίθον έθηκεν ό τότε αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών Θεόκλητος ό Β' (1957 
-1962) ό άπό Πατρών. Ή άνοικοδόμησις αύτοΰ συνεχίσθη κατά τά επόμενα έτη, 
άπεφασίσθη δέ (να οί εξωτερικοί κίονες καί οί εσωτερικοί γίνουν έκ μαρμάρου καί 
νά μή γίνη τέμπλον είς τό κεντρικόν κλιτός, αλλ απλώς να τοποθετηθώσι θωράκιά, 
ών αί ανάγλυφοι παραστάσεις έλήφθησαν έξ αρχαίων θωρακίων Υποκειμένων είς 
τό Βυζαντινόν Μουσείου ’Αθηνών (συνεργασία τοϋ όμοτίμου καθηγητοΰ Γ. Σω



τηρίου, Ριζαρείτου, χαί τοϋ χαθηγητοϋ χ. Άνδρ. Φυτράχη, Συμβούλου της Σχο- 
λης, διδάσκοντος καί Βυζαντινήν ’Αρχαιολογίαν καί Τέχνην εν τώ Πανεπιστήμιο). 
Ταυτοχρύνως άπεφασίσθη νά γίνη χαί σύγχρονον Γυμναστήριον, 6περ τώρα άπο-

περατοϋται (1967-68). ^
Διά την επαναλειτουργίαν της Σχολής απαραίτητον ήτο να έκδοθη ό ’Οργα

νισμός της Σχολής" πράγματι δέ δ ’Οργανισμός ο αφορών εις το Προσωπικόν τής 
Διοιχήσεως έδημοσιεύθη είς τήν 'Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τό, 1958. Συμφώ- 
νως πρός τούτον διεβαθμίσθησαν οί μέχρι τότε διατελοϋντες υπάλληλοι, τήν δέ 
κενήν θέσιν τοϋ Γραμματέως της Σχολής (διότι ό αείμνηστος Βεργος παραιτηθείς 
διωρίσθη Σύμβουλος της Σχολής I) χατέλαβεν δ χ. Β. Γιάννης. 'Ολίγον χρόνον 
μετά ταϋτα άπεφασίθη ή δενδροφύτευσις τής Σχολής, ίδια προς το ανω μέρος, 
διότι ή άνοιχοδόμησις τής νέας μεγάλης αιθούσης άπεφασίσθη να γίνη εις εύθετώ- 
τερον χρόνον. Ουτω τό περιβάλλον τής Σχολής κατέστη υγιεινόν καί ώραΐον (γεω
πόνος 6 κ. Κ. Άντωνιάδης), διά τής δημιουργίας πάρκου καί μικρού ελαιώνας. 
Μετ’ ολίγον κατεσκευάσθη καί ή ιδιωτική οδός ή άγουσα άπό τής λεωφόρου Κη
φισίας εις τα διδακτήρια.

§ 6. Ή επαναλειτουργία τής Σχολής και τα προβλήματα αυτής.

α) Κατά τον χρόνον τής άποπερατώσεως των κυρίων κτιρίων τής νέας Ριζαρει- 
ου Σχολής εν Χαλανδρίω τό Συμβούλων αυτής, δι’ άποφάσεως αύτοϋ ληφθείσης 
τήν 5ην Μα'ίου 1960, ώρισε να λειτουργήση ή Νέα Σχολή επί τή βάσει τοϋ Α.Ν. 
540/1945 (άρθρ. 19) περί Εκκλησιαστικής Έκπαιδεύσεως (Έφημερίς Κυβερ- 
νήσεως τεύχος Α' 230 τής 7ης Σεπτεμβρίου 1945" βλ. κείμενον εις περιοδικόν «’Εκ
κλησία» 1946, σελ. 26 εξ.), ήτοι ως εξατάξιος ’Εκκλησιαστική Σχολή. Τούτο 
συνέβη διότι τό Νομοσχέδιον περί τής λειτουργίας τής Ριζαρειου Εκκλησιαστικής 
Σχολής, τό καταρτισθέν ύπό τοϋ Γενικού Συμβουλίου δεν θα καθίστατο δυνατόν 
νά ψηφισθή ύπό τής Βουλής μέχρι του Σεπτεμβρίου τοϋ 1960 (τοΰτο προεβλεπε 
τήν εγγραφήν εις τήν α' τάξιν των αποφοίτων εξαταξίου Δημοτικού Σχολείου, 
ήτοι ήλικίας 12-14 ετών συνήθως ). Εις τήν αΖ τάξιν όπως και εις τας αλλας, θα 
ένεγράφοντο κατόπιν επιτυχών εξετάσεων, οί έχοντες ενδεικτικόν προαγωγής τής 
α! τάξεως εξαταξίου Γυμνασίου ή δ' όκταταξίου, ήλικίαν δε ουχι ανωτεραν τών 
17 ετών. Κατά τό έτος 1959-60 μετετράπησαν αί έπτατάξιοι Ίερατικαί Σχολαί εις 
εξαταξίους, διά τής καταργήσεως δέ τών 2 πρώτων τάξεων (Α και Β ) και τής 
προσθήκης μιας εις το τέλος ηύξάνοντο τα έτη σπουδών, ώστε οι μαθηται να εισ
έρχονται δπωσοΰν εις μεγαλυτέραν ήλικίαν καί νά ύπάρχη μεγαλύτερα πιθανο- 
της καί κλίσιν νά έχουν πραγματικήν προς τό 'Ιερατεΐον καί νά διατηρήσουν ταυ- 
την, ώστε νά προσέλθουν εις τάς τάξεις τοϋ Κλήρου. Βεβαίως η λύσις αυτή ήτο 
καί είναι ανεπιτυχής, διότι εις τό 8ον έτος σπουδών ή πιθανότης να ευρισκεται ο 
μαθητής εις τό 17ον έτος είναι μικρά, ενώ μεγαλύτερα είναι ή πιθανότης να είναι 
14 ή 15 ετών (6+6+2 = 14), μόνον δέ καθυστερημένοι εις τάς σπουδάς, ένεκα 
διαφόρων αιτίων, ήτο δυνατόν νά φθάσουν νά εΐσέλθουν εις τήν Σχολήν κατά το 
17ον έτος τής ήλικίας. Άλλ’ ή κ λ ί σ ι ς πρός λειτούργημα ή επάγγελμά τι μορ-



φοΰται μεταξύ 15 καί 18 ετών καί ή σταθεροποίησις δεν φαίνεται πάντοτε πιθανή 
προ τού 17 έτους. ’Αλλ’ ήκλίσις προς το Ιερατικόν λειτούργη- 
μ α καί ή διατήρησις αυτής μέχρι τού 28ου έτους, δτε, κατ’ οικονομίαν, είναι δυ
νατόν να έπιτραπή ή χειροτονία εγγάμων πρεσβυτέρων αποτελεί ιδιαίτερον πρό
βλημα, τό όποιον θά έξετάσωμεν.

Κατά ταΰτα οί φοιτώντες εις τήν Ριζάρειον Σχολήν θά έφοίτων περισσότερα 
έτη ή πρότερον εν συνόλω μέχρι πέρατος των σπουδών των, ήτοι επί 14 όλα έτη 
(6 Δημοτικόν Σχολεΐον + 2 Γυμνάσιον = 8+4 Γυμνασίου = 12+2 έτη κατ’ 
ουσίαν πανεπιστημιακά) χωρίς έλπιδοφόρον μέλλον. Τοιουτοτρόπως ενώ κατά 
τον παλαιόν οργανισμόν οί πτυχιοΰχοι τής Σχολής διήνυον 12 εν συνόλω έτη σπου
δών (έξ ών 4 Δημοτικού Σχολείου, 3 Ελληνικού, 4 Γυμνασίου καί 1 Πανεπιστη
μιακόν) οί νέοι θά έσπούδαζον 2 έτη επί πλέον, χωρίς καμμίαν προοπτικήν. Ελ
κυστικόν πάντως ήτο, οτι ήδύναντο να σπουδάσωσιν ώς υπότροφοι άνέτως εις μιαν 
Σχολήν νέαν, από τήν όποιαν όμως ήδύναντο νά φύγουν εγκαίρως διά να λαβουν 
απολυτήριον Γυμνασίου καί νά τραπώσιν ενδεχομένως εις άλλος έπιστήμας έκτος 
τής Θεολογίας, ή εις τήν όποιαν φοίτησις ήτο χρήσιμος οπωσδήποτε εις τήν ’Εκ
κλησίαν, οχι μόνον διά τό ενδεχόμενον νά προσέλθωσιν εις τάς τάξεις τού Κλή
ρου, άλλα καί νά γίνωσι καθηγηταί τών Θρησκευτικών μαθημάτων.

Τό Συμβούλιον τής Σχολής άπεφάσισε τότε (τον Μάϊον 1960) εγκαίρως τήν 
πρόσληψιν 10 υποτρόφων έκ τής Έλευθέρας Ελλάδος (κατά τήν έννοιαν τού 1844), 
10 έκ Ζαγορίου καί όσους ώριζον τά «έν ένεργεία» κληροδοτήματα. Ή Γιζάρειος 
Σχολή ορθότατα άπεφάσισε τήν λειτουργίαν απαντων τών κληροδοτημάτων, δια 
χρημάτων τής Γιζαρείου περιουσίας παρά τό γεγονός, ότι πολλών κληροδοτημά
των ή περιουσία είχεν έξανεμισθή μεταπολεμικώς, ένεκα τού νόμου (Σβώλου) 
περί νέου χαρτονομίσματος καί χρεογράφων.

Ταυτοχρόνως άπεφασίσθη μεταφορά εις τήν Νέαν Γιζάρειον Σχολήν τής Βι
βλιοθήκης τής Σχολής, ώστε ν’ άποκτήση αυτή, με άνανέωσίν της εις μέσα, διά 
τήν καλλιτέραν καί εύρυτέραν τών σπουδαστών μόρφωσιν.

β)Τά προβλήματα τού μέλλοντος τής νέας Γιζαρείου Σχολής 
είναι τά ίδια καί μόνιμα. ’Εξ αυτών θά πραγματευθώ ταΰτα έν αναφορά προς τήν 
προοπτικήν, ή όποια διαγράφει το μέλλον τής Σχολής.

Α. Πρόβλημα Διευθυντοΰ. Τό μόνιμον τούτο πρόβλημα όχι μόνον 
τής Γιζαρείου Σχολής, αλλά καί τών 'Ιερατικών Σχολών, τ.έ. τής άποκτήσεως 
κληρικού μεμορφωμένου ώς διευθυντοΰ, ενεφανισθη και αύθις άμα τή επαναλει- 
τουργί? τής Σχολής κοιτά τό Σχολικόν έτος 1960-61, ότε ένεγράφησαν 29 
μαθηταί εις τήν Σχολήν, ήτοι παιδαγωγικώς ιδεώδης αριθμός διά τήν μόρφωσιν 
καί τήν ήθικήν διαπαιδαγώγησή καί πρός τήν Εκκλησίαν άφοσίωσιν νέων 
σπουδαστών. Κατά τήν αυτήν ώς άνω συνεδρίαν τού Συμβουλίου τής Γιζαρείου 
Σχολής (Μάϊος 1960) οί καθηγηταί σύμβουλοι κ.κ. Β. Βέλλας καί Ανδρ. Φυτρα- 
κης προέτεινον ν’ άνατεθή ή Διεύθυνσις τής Σχολής εις τόν εΰπαίδευτον κληρικόν 
Αρχιμανδρίτην κ. Παντελεημονα Χρυσοφάκην, καθηγητήν τού Άνωτάτου Έκ- 
κλησιαστικοϋ Φροντιστηρίου (στεγασθέντος εις εν τών νέων κτιρίων τής aj χολής ),



υποδιευθυντήν του Οικοτροφείου τής Άποστολικής Διακονίας καί εφημέριον του 
Πανεπιστημιακού ναοΰ. Άλλ’ 6 διορισμός ούτος εματαιωθη, διότι ο ειρημενος 
προύτίμησε την θέσιν Βου Γραμματέως τής Τέρας Συνόδου, συμφώνως προς 
επιμονήν τοϋ τότε ’Αρχιεπισκόπου Θεοκλήτου (Μάϊος I960)1. Κατόπιν τούτου 
τό τότε Συμβούλων, επί τή προτάσει των αυτών καθηγητών Συμβούλων (Βέλλα 
- Φυτράκη), έξέλεξεν ως Διευθυντήν τον Διευθυντήν τής Πατμιάδος καί λόγων 
κληρικόν κ. Μάξιμον Δασκαλάκην, πτυχιοΰχον τής εν τή Θεσσαλονίκη Θεολογικής 
Σχολής. Άλλ’ ή πρότασις αυτή δεν έπραγματοποιεΐτο, διότι ό Υπουργός τής Παι
δείας ήρνεΐτο νά υπογραφή τό σχετικόν Β.Δ. Ή αιτιολογία τοϋ Τπουργοΰ ήτο 
ορθή κατ’ αρχήν2, διότι έλεγε ν, δτι δεν δύναται νά κλείση μιαν Σχολήν (τής Π α
τμού) διά νά άνοιξη μίαν άλλην, τ.έ. τήν Ριζάρειον. Τό Συμβούλων τής Σχολής, 
άναγκασθέν νά όρίση ώς προσωρινόν Διευθυντήν τόν καθηγητην-Συμβουλον και 
πρύτανιν τοϋ Πανεπιστημίου, παλαιόν Ριζαρείτην (1915-20), κ. Β. Βέλλαν, απο- 
δεχθέντα παρά τάς πολλαπλάς ασχολίας του, συνέχισε τάς παραστάσεις του προς 
διορισμόν τοϋ ’Αρχιμανδρίτου κ. Μαξίμου Δασκαλάκη, ό διορισμός τοϋ όποιου 
ήγγυάτο τήν ομαλήν λειτουργίαν τή Σχολής3. Αί πιέσεις τοϋ Συμβουλίου επιτέ
λους κατίσχυσαν καί έκαμψαν τήν άντίστασιν τοϋ ύπουργοΰ, δεχθέντος νά υπογρα
φή τήν μετάθεσιν, ευθύς ώς εύρεθή κληρικός, δυνάμενος νά τόν άντικαταστήση. 
Μή ευρισκομένου τούτου, τό Συμβούλων διετήρει εις τήν Διεύθυνσιν τόν κ. Βέλ
λαν. Τέλος διωρίσθη ό Διευθυντής. Άλλα προς συμπλήρωσιν τής εικόνας, τήν όποι
αν προσφέρει ήμΐν τό γεγονός, δτι δεν εύρίσκετο Διευθυντής τής Ριζαρείου Σχο
λής κληρικός, μέχρις ού διωρίσθη, επί τέλους, ό Αρχιμανδρίτης κ. Μάξιμος Δασκα- 
λάκης, είναι ανάγκη νά λεχθή δτι σήμερον (1968) αί ύφιστάμεναι 8 εξατάξιοι Ί- 
ερατικαί Σχολαί δεν απέκτησαν Θεολόγον κληρικόν-Διευθυντήν. Ούτε όμως εις τά 
6 Ανώτερα ’Εκκλησιαστικά Φροντιστήρια4 (τό τής Τήνου κατηργήθη, οί δε όλί- 
γιστοι σπουδασταί μετεγράφησαν εις τό τής Ριζαρείου Σχολής) υπάρχουν κληρι
κοί Διευθυνταί. Ή ’Εκκλησία δεν επέλυσε τό βασικόν τοΰτο πρόβλημα. Ένω δέ 
τό πρόβλημα τοΰτο δεν έλύθη, διότι ουδέποτε έτέθη διά νά εύρεθή λύσις παρά τών 
υπευθύνων, τούναντίον έτέθη ζήτημα ίδρύσεως τρίτης Θεολογικής Σχολής (Θεο
λογικής Ακαδημίας), καίτοι τοιαύτη ούτε αναγκαία ούτε νά ύπάρξη δύναται, άτε 
μή υπάρχοντας προσωπικού προς κατάληψιν τών πάντοτε πολλών κενών πανεπι
στημιακών εδρών. Ή ’Εκκλησία καί ή Πολιτεία κατά δεύτερον λόγον μή έπιλύ- 
σασαι τά βασικά προβλήματα τών 'Ιερατικών Σχολών είναι υπεύθυνοι διά τοΰτο.

Τ ό 2ον πρόβλημα τής νέας Σχολής είναι ώσαύτως παλαιόν δσον καί η

1. ’Από τής θέσεως ταύτης προήχθη εις Μητροπολίτην Σάμου.
2. Πρβλ. έκτος τοϋ I. Καρμίρη, ενθ’ άνωτ., Άρχιμ. Μελετίου Γαλανοπούλου: «Πατμιάς» 

1951. Τοϋ αύτοΰ: «Ή Πατμιάς τοϋ Γένους Σχολή» 1951. ’Αρχιμ. Μαξίμου Δασκαλάκη: «Έπε- 
τηρίς Πατμιάδος Έκκλησ. Σχολής έπί τή δεκαετήρίδι αυτής (1947-1957 )».

3. Βύκολωτέρα ύπήρξεν ή άνεύρεσις Οικονόμου ύποδιευθυντοΰ τής Ριζαρείου Σχολής. Πρώ
τος Οικονόμος καί καθηγητής τής Σχολής ώρίσθη ό ’Αρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Κοτζιάς , τέως 
Διευθυντής τοϋ Ιερατικού Φροντιστηρίου Κατερίνης. Τοΰτον διεδέχθη δ ίερεύς Δημήτριος Χόντος.

4. Πλήν τοϋ τής Ριζαρείου Σχολής, δπερ έχει κοινόν διευθυντήν μετά τής Σχολής.



Σχολή. Εις το Παράρτημα Α' μέρος Β' περιλαμβάνεται ό αριθμός των απο του 
1960 μέχρι τοϋ τρέχοντος σχολικού έτους έγγραφέντων μαθητών, οι οποίοι ανέρ
χονται νυν έκ των 6 τάξεων εις 120 (εισαγόμενοι 29, 26, 29, 27, 26, 21, 21, 21 
καί 33 έτησίως). Άλλ’ ό κρίσιμος αριθμός εμφανίζεται εις την 2αν στηλην. Ούτως 
έκ των 29 εΐσαχθέντων κατά το 1960-61 άπεφοίτησαν τον Ιούνιον τοϋ 1960 μονον 
9, ήτοι κατά το μεταξύ διάστημα διέκοψαν τάς σπουδάς των (συμβαίνει συνήθως 
νά διακόπτουν οί καλλίτεροι) 20, ήτοι πλέον των 2/3.Το αυτό φαινομενον παρετη- 
ρήθη καί κατά το προηγούμενον έτος (1966-67), ήτοι έκ των εγγραφεντων κατα 
το σχολικόν έτος 1961-62 26 σπουδαστών, έλαβον τό πτυχίον των μόνον 10. Ευ
τυχέστερα φαίνεται ή α' τάξις τοϋ 1962-63 διότι εκ τών 29 μαθητών της διεσω- 
θησαν νΰν (1968) 17, χωρίς τοΰτο νά σημαίνη οτι οί έν λόγω πτυχιοΰχοι πρόκει
ται νά γίνουν κληρικοί ή τουλάχιστον νά σπουδάσουν Θεολογίαν. Είναι γνωστόν 
άλλως τε, ότι πολλοί μαθηταί της Σχολής αποχωρούν μετά τό 3ον έτος σπουδών 
καί έγγράφονται εις την 4ην τάξιν τοϋ 6ταξίου Γυμνάσιου, ουτω δε δεν χανουν 
κανέν έτος σπουδών1. Είναι προφανές, ότι μη λυθεντων τών προβλημάτων, ατινα 
ανακύπτουν φυσικώς κατά την είσοδον υποτρόφων εις τας Ιερατικας Σχολάς, ως 
καί εκείνων, ατινα συνδέονται προς τό έτος ληψεως πτυχίου και το μεγα δίδυμον 
πρόβλημα μορφώσεως καί αξιοπρεπούς συντηρήσεως κλήρου ανταξίου τών συγ
χρόνων αναγκών της ’Εκκλησίας, δεν ήτο ουδέ είναι δυνατόν να επιλυθή το ζήτη
μα τής πλήρους επιτυχίας τής Ριζαρείου ’Εκκλησιαστικής Σχολής. Λεγο- 
μεν δε πλήρους επιτυχίας, διότι τα στατιστικά δεδομένα, τα οποία ανεφεραμεν 
ανωτέρω (σελ. 41 εξ. ) τά παρουσιάζοντα τάς μεγάλος προσφοράς τής Ριζαρείου 
Σχολής εις την 'Ιεραρχίαν καί τον κλήρον καθόλου, ώς και τας 2 Θεολογικας Σχο
λάς, δικαιολογοΰσι την ήμετέραν κρίσιν. Ή ιδία κρίσις δεν δυνατοί να ισχυση δια 
τάς λοιπάς 'Ιερατικός Σχολάς, ένω ή έπιτυχία τών Άνωτέρων Εκκλησιαστι
κών Φροντιστηρίων καί τών Κατωτέρων οφείλεται εις την ηλικίαν εισόδου καί τά 
οικονομικά όφέλη, άτινα ώθοϋν τούς Εχοντας μάλλον επαγγελματικήν συνείδησιν 
νά προσέλθουν είς τάς τάξεις τοϋ κλήρου. Τοϋτο Βέν σημαίνει, 6τι Βέν είναι εύσε- 
βεΐς καί άξιοι έπαίνου, μάλιστα οί έπιστρέφοντες εις την ύπαιθρον, αλλ ότι η υψη 
λή ιερατική των έκκλησιαστική συνείδησις καί φρόνημα, ώς καί η μόρφωσις τών

1. Ό Α. Νόμος 540/1945 ώρισεν, ότι εις τήν Α' τάξιν τών Ιερατικών Σχολών (έπταταξίων) 
έγγράφονται οί έχοντες απολυτήριον εξαταξίου Δημοτικού Σχολείου ή ένδεικτικόν Αντίστοιχου 
τάξεως εξαταξίων Γυμνασίων νέου τύπου. Άλλ’ ό αυτός νόμος ώρισεν έν άρθρω 3 § 3 ότι αι τέσ- 
σαρες κατώτεραι τάξεις τών Εκκλησιαστικών Σχολών είναι ισότιμοι προς τάς τέσσαρας αντι- 
στοίχους τάζεις τοϋ όχταταξίου Γυμνασίου ή ισοτίμου σχολείου, έπιτρεπομένης τής μετεγγρα
φής έκ τών 3 πρώτων τάξεων τών Γυμνασίων ή καί τών ισοτίμων Σχολείων είς τάς Εκκλησια- 
στιχάςΣχολάςκαίέχτών τεσσάρων πρώτων τάξεων τών έχχλησιαστι- 
κώνΣχολών είς τά Γυμνάσια ή ίσότιμα Σχολεία κατόπιν εγκρισεως της Εφορεί
ας τής οίκείας Εκκλησιαστικής Σχολής. Τοιουτοτρόπως έρμηνεόεται, 8ιατί ή ^
ααθητών τής 4ης τάξεως τάς Ριζαρείου Σχολής είναι πάντοτε άπότομος και μεγάλη. Το Κράτος 
άλλως τε δυσκόλως θά ήδόνατο νά άντισταθή είς τήν άζίωσιν των γονέων των μαθητών των Ιε- 
ρατικών Σχολών, όταν κατά τό 17ον έτος παυσουν νά έχουν κλίσιν πρός τό ιερατικόν σταδιον 
νά παραμείνουν μαθηταί τής Ιερατικής Σχολής. Άλλ’ είς τό πρόβλημα τοϋτο θα επανελθωμεν.



βαθέως αίσθανομένων το βάρος της ίερωσύνης καί την κλίσιν προς αυτήν (ταΰτα 
δέον νά άναζητηθοΰν) άποτελοϋν τάς βασικάς προϋποθέσεις Χύσεως τοΰ διδύμου 
προβλήματος, τδ όποιον θά επανεξετάσω μεν κατωτέρω.

Ενταύθα όμως πρέπον είναι νά σημειώσωμεν, ότι ό Α. Νόμος 540, καθώρισεν 
έν άρθρω 6 τά προσόντα, άτινα άπέκτων οί λαμβάνοντες τδ πτυχίον των Ιερατι
κών Φροντιστηρίων. ’Επειδή τδ άρθρον τούτο αποτελεί προσπάθειαν Χύσεως τοΰ 
ζητήματος, όπερ παλαιόθεν είναι τεθειμένον, περί της χρησιμοποιήσεως δήλον ότι 
των πτυχιούχων των Ιερατικών Σχολών άπδ τοΰ χρόνου τής άποφοιτήσεως εκ τής 
Σχολής μέχρι τοΰ 30οΰ έτους τής ηλικίας, τδ όποιον κατά τούς ιερούς κανόνας έχει 
όρισθή ώς έτος εισόδου εις τδν βαθμόν τοΰ πρεσβυτέρου διά τούτο τδ παραθέτομεν. Τδ 
έν λόγω άρθρον ορίζει (σελ. 26 τοΰ περιοδικού «Εκκλησία» τοΰ 1946) τά εξής:

1. Τδ πτυχίον τών Εκκλησιαστικών Σχολών παρέχει τά έξης δικαιώματα:
1) εκλογής εις έφημεριακάς θέσεις, συντρεχόντων καί τών κανονικώς άπαι- 
τουμένων προσόντων, 2) διορισμού εις θέσεις έν μητροπολιτικοΐς καί εκκλησια
στικούς Όργανισμοΐς καί ίεροϊς ναοΐς, έν τή Άποστολική Διακονία καί άλλοις 
κατά τά οριζόμενα έν ταϊς είδικαΐς διατάξεσι τής κειμένης Νομοθεσίας, 3) εγγρα
φής κατόπιν εισιτηρίων έξετάσεων, εις τάς Θεολογικάς Σχολάς τών Πανεπιστη
μίων ’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης.

2. Οί πτυχιοΰχοι τών διά τοΰ παρόντος Νόμου ίδρυομένων Εκκλησιαστικών Σχο
λών χειροτονούμενοι έφημέριοι κατατάσσονται εις την α' μισθολογικήν κατηγορίαν.

Είναι προφανές ότι τά διά τής § 1 οριζόμενα «προνόμια» μάλλον θεωρητικήν 
αξίαν εΐχον (σπανίως έχρησιμοποίηθησαν), διότι οί όλίγιστοι πτυχιοΰχοι τών Σχο
λών εΐτε έτρέποντο πρδς τήν Θεολογίαν είτε πρδς τάς άλλας έπιστήμας. Ή έμμο
νος ιδέα, ότι θά ήτο δυνατόν, δι’ υλικών παροχών ή διά τοποθετήσεως εις θέσιν 
καί δή καί τοΰ δημοδιδασκάλου, θά έλύετο τδ ζήτημα τής κατά τήν κανονικήν 
ηλικίαν χειροτονίας τών αποφοίτων τών 'Ιερατικών Σχολών, άπεδείχθη ε
σφαλμένη, διότι τδ ζήτημα τής έπιτυχίας τών 'Ιερατικών Σχολών είναι συνηρτη- 
μένον πρδς τήν λύσιν τοΰ όλου προβλήματος τής «μορφώσεως τοΰ Κλήρου τής 
’Ελλάδος καί ειδικών στελεχών τής ’Εκκλησίας», έντδς τών πλαισίων μιας γενι- 
κωτέρας καί (ολοκληρωμένης εκκλησιαστικής πολιτικής, έσωτερικής καί έξωτερι- 
κής, άνταποκρινομένης εις τάς άνάγκας τοΰ παρόντος καί τήν αποστολήν τής Εκ
κλησίας τής Ελλάδος. Έφ’ όσον δε τοιαύτη πολιτική δεν συνελήφθη παρ’ εκεί
νων, οίτινες εΐχον τάς εύθύνας ή θέλουν τά αξιώματα, είναι φυσικόν, ότι ούτε τδ 
ζήτημα τής αποστολής τής Ριζαρείου ’Εκκλησιαστικής Σχολής εύρε τήν ένταξίν 
του εις μίαν τοιαύτην πολιτικήν.

"Οθεν έπιβάλλεται εις τήν τελικήν θεώρησιν τής ’Ιστορίας τή Ριζαρείου ’Εκ
κλησιαστικής Σχολής νά όρμηθώμεν εις τήν έξέτασιν τοΰ προβλήματος τοΰ μέλλον
τος τής Σχολής πρώτον μέν άπδ τής ορθής σκοπιάς, ήν οφείλει νά έχη ή ’Εκκλησία 
τής Ελλάδος καί ό θεράπων τής 'Ιστορίας αυτής, τ.έ. ότι ή ’Εκκλησία τής 
Ελλάδος έχει πανελληνίους, πανορθοδόξους καί ο ι- 
κουμενικας υποχρεώσεις, δεύτερον δε ότι είναι αναπόφευκτου νά εξε- 
τάσωμεν τήν Ιστορίαν τής Σχολής μας έντδς τοΰ πλαισίου τής Εκκλησιαστικής



Ιστορίας των περί ημάς χρόνων, των άναγκών καί προβλημάτων της «Εκκλη
σίας της Ελλάδος»1 (της Εκκλησίας της Κρήτης, της Δωδεκάνησου, καί τοϋ 
'Αγίου ’Όρους), ήτοι τοϋ συνόλου των περιοχών, αίτινες θά έδει κατά τούς ιε
ρούς κανόνας ν’ αποτελούν μίαν «Εκκλησίαν της Ελλάδος», ως εν είναι άπηρτι- 
σμένον το Βασίλειον της Ελλάδος, διότι σήμερον νομικώς εχομεν 5 Εκκλησίας 
εις Ελλάδα !

α) Την αύτοκέφαλον (όρια μέχρι Θεσσαλίας καί έτος 1882), β) Τάς έν Έλλά- 
δι μητροπόλεις των Νέων Χωρών (λεγόμενός) τοϋ Οίκουμενικοΰ Πατριαρχείου, 
αίτινες δυνάμει του Νόμου 3615/10 Ιουλίου 1928 και της Πραξεως της Ιερας 
Συνόδου τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου της 14ης Σεπτεμβρίου 1928 έδόθησαν 
άχρι καιρού εις την Αύτοκέφαλον Εκκλησίαν τής Ελλάδος, γ) Την Ήμιαυ- 
τόνομον Εκκλησίαν της Κρήτης καί δ) Τάς Μητροπόλεις τής Δωδεκάνησου. Εις 
ταύτας δέον να προστεθή καί ε) Το "Αγιον ’Όρος (αυτόνομος ιερά πολιτεία άπο- 
λαύουσα ειδικής συνταγματικής προστασίας (άρθρον 103 εξ.).

Επειδή δέ αί Ίερατικαί Σχολαί, έν αις πρώτη καί κατά την παράδοσιν καί 
τάς δυνατότητας προσωπικού και μορφωσεως των τροφίμων αυτής, είναι η Ρι- 
ζάρειος, εξυπηρετούσα πάσας τάς έν Έλλάδι Εκκλησίας, διά τούτο καί ή έξέτασις 
τής 'Ιστορίας τής Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής καί τα κατά το μέλλον αυτής 
δέον να έρευνηθώσιν έντος των άνωτέρω πλαισίων καί τών στατιστικών δεδομέ
νων περί τοϋ έργου της. Τούτο δέ διότι δεν είναι δυνατόν να μη δοθή άπάντησις 
καί εις τό τεθέν έρώτημα: κατά πόσον δύναται ή Ριζάρειος Σχολή μόνη νά δώση 
ο,τι ή Εκκλησία τής Ελλάδος χρειάζεται. Είναι γνωστόν δέ, ότι άνδρες τινες 
φρονούν, ότι ή Ριζάρειος Σχολή, βεβαίως έν στενή συνεργασί* μετά τών Θεολογι- 
χών Σχολών, θά ήδύνατο νά δώση τόν άναγχαϊον αριθμόν τών μεμορψωμένων κλη
ρικών τούς όποιους χρειάζεται ή 'Ελλάς. "Οθεν ή ιστορία καί ή πραγματικότης κα- 
λοΰνται, έν συσχετισμώ προς τάς παιδαγωγικός άρχάς, τήν διαθήκην τών Ριζαρών, 
τά στατιστικά δεδομένα καί τήν βοήθειαν τοϋ πρακτικού πνεύματος, νά δώσουν ά- 
πάντησιν καί εις τά τιθέμενα ζητήματα, άτινα περιλαμβάνονται έν συνάψει εις τό 
έρώτημα: ποιον τό μέλλον τής Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, έν τω πλαισίω 
τής αποστολής τής Εκκλησίας τής Ελλάδος;

ff. '7/ έπιτυχία καί το μέλλον τής Α^αρείου Έκκλ. Σχολής ώς καί τών Vgga- 
τικών Σχολών έν àvayogç προς τήν αποστολήν αυτών έν τή Έκκλησή 
τής 'Σλλάόος καί τή Ελληνική Όρόοόο^ίρ καθόλου.

Άρχόμεθα άπό τής έντυπωσιακής έπιτυχίας τής Ριζαρείου ’Εκκλησιαστικής 
Σχολής κατά τά 95 έτη τοϋ πραγματικού βίου αυτής, διότι ή αναγεννηθεισα απο 
τού 1960 Σχολή δεν δύναται νά άποδώση είσέτι λειτουργούς τής ’Εκκλησίας και 

τής Θεολογίας2.

1 Πρβλ Γερ I. Κονιδάρη: «Ή Εκκλησία τής 'Ελλάδος έν τή 'Ιστορία καί τω παροντι. Τα

««- -* « » Μ I»™-»»).



α) Εντυπωσιακή είναι ή επιτυχία τής Ριζαρείου ’Εκ
κλησιαστικής Σχολής κατά τον έκατονταετή β ί ο ν της 
(1844-1940) και αΐ προσφορά ί προς την Εκκλησίαν.

Χαρακτηρίζομεν ώς εντυπωσιακήν την επιτυχίαν τής Ριζαρείου Εκκλησιαστι
κής Σχολής, ένεκα τής θεωρήσεως των στατιστικών δεδομένων περί του έργου 
της, θεωρούμενου οχι μόνον άπό τής σκοπιάς τής ιστορίας τής έν Έλλάδι ’Εκκλη
σίας από τής Παλιγγενεσίας καί εντεύθεν, αλλά καί άπό τής σκοπιάς αυτού του 
ιδρύματος, δπερ διευθύνεται άπό έν συμβούλιον, διαδόχων εκτελεστών τής δια- 

μή έχόντων κατ’ ανάγκην ώρισμένην ειδικότητα. Καί καθ’ εαυτό δε έξετα- 
ζόμενον τό έργον τής Ριζαρείου ’Εκκλησιαστικής Σχολής καί έν συγκρίσει προς 
άλλα παρόμοια, δύναται να λεχθή ωσαύτως, δτι είναι εντυπωσιακόν. Δύο δέ στατι- 
στικάς δυνάμεθα να έχω μεν καί δύο άρα θεωρήσεις τών στατιστικών δεδομένων 
δυνάμεθα να κάμωμεν.

Α' Στατιστικά δεδομένα με βάσιν τον άριθμόν τών φοιτησάντων 
κατά τά 95 έτη λειτουργίας αυτής1. Προσφοραί πρός την Ελληνικήν 

’Εκκλησίαν καί ’Ορθοδοξίαν καθόλου.
’Επί φοιτησάντων 1608.
α) ’Επίσκοποι, μητροπολΐται καί ’Αρχιεπίσκοποι 
β) Κληρικοί έν γένει, περιλαμβανομένων καί τών άνω-

50 ποσοστόν 3,10 %

τέρω (άριθμός προσωρινός)
γ) Καθηγηταί τών Θεολογικών Σχολών τών Πανεπιστη

μίων ’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης (23 έπί συνόλου

208 ), 12,43%

58-5=53, 55% περίπου)
δ) Καθηγηταί Θρησκευτικών μαθημάτων" δέν υπάρχει 

στατιστική. ’Αναμφιβόλους θά πρέπη νά είναι άρκετά 
μεγάλος άριθμός.

23 » 1,43%

Σύνολον προσφοράς πρός τήν ’Εκκλησίαν

Έπί πτυχιούχων 640.

231 14,36%

α) ’Επίσκοποι, μητροπολΐται καί ’Αρχιεπίσκοποι 50 ποσοστόν 7,81 %
β) Κληρικοί έν γένει, περιλαμβανομένων (τών άνωτέρω) 
γ) Καθηγηταί τών Θεολογικών Σχολών τών Πανεπιστη-

208 » 34,06%

μιων ’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης 23 » 3.59%
Σύνολον 231 37,65%

(άγνωστος ό άριθμός).δ) Καθηγηταί τών Θρησκευτικών μαθημάτων
Εις ταϋτα δέον νά προστεθώσι τά στατιστικά δεδομένα τά προκύπτοντα διά 

τάς Νομικάς καί τήν Φιλοσοφίαν, διότι ικανόν χρονικόν διάστημα του βίου τών 
έν λόγω Σχολών καλύπτουν οί καθηγηταί εις τό ’Εκκλησιαστικόν Δίκαιον τής 
Νομικής Σχολής καί τής Φιλοσοφικής τών ’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης.

1. 1940-1844=96 έτη, άλλά δεν έλειτούργησε 1881-1882, ήτοι εν έτος. Τά έτη 1960-1969 
ώς είναι φυσικόν, δέν δύνανται νά ληφθοϋν είσέτι ύπ’ οψιν.



Τά εντυπωσιακά δεδομένα επί του συνόλου των Πρύτανεων καί των Προέδρων 
της ’Ακαδημίας ’Αθηνών δέον να μνημονευθώσιν ενταύθα.

α) Έπί συνόλου Πρύτανεων (128 δέον να άφαιρέσωμεν κατ’ ανάγκην τούς 
Πρύτανεις της πρώτης τριακονταετίας (1844-1874), διότι δεν ήτο δυνατόν προ 
τού έτους 1874 να έχω μεν Πρύτανιν Ριζαρείτην (ό Ρομπότης) ήτοι έπί 90 πρύ
τανεων) , 13 Ριζαρεΐται.

β) Έπί συνόλου 44 Προέδρων τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών (1925-1969) 4 Ριζα- 
ρεΐται, ήτοι 10%.

Παρά ταϋτα θά περιορισθώμεν μόνον εις το 44 %, περί οδ έγένετο λόγος ανω
τέρω. Θά άπετέλει όμως παράλειψιν σημαντικήν, εάν δεν έσημειοϋτο, ότι ή εις 
τάς έπιστήμας καί τά επαγγέλματα έπίδρασις της Ριζαρείου ’Εκκλησιαστικής 
Σχολής υπήρξε μεγάλη καί χρήσιμος διά την ’Εκκλησίαν, διότι χριστιανικόν καί 
φιλοεκκλησιαστικόν πνεύμα έπεκράτησε πολλάκις δι’ αυτής. Ή εις την πολιτι
κήν δε προσφορά τού ’Αθανασίου Εύταξίου διατελέσαντος 'Υπουργού τής Παι
δείας καί Πρωθυπουργού, υπήρξε μεγάλη. Ό αδελφός δε αυτού διαπρεπής τού 
’Εκκλησιαστικού Δικαίου ερευνητής καί διδάσκαλος διετέλεσε καί Διοικητής τής 
Εθνικής Τραπέζης (πρβλ. Σπ. Βοβολίνη: Βιογραφικόν Λεξικόν). "Οταν τά 44% 
τών πτυχιούχων μιας Σχολής έκπληροΰν τήν ειδικήν άποστολήν αυτής τής Σχο
λής, διά τής μορφώσεως στελεχών τής Εκκλησίας χωρίς νά ύπάρξη ειδική μέρι
μνα καί στοργή τής Εκκλησίας καί τής Πολιτείας, τότε ή επιτυχία είναι όντως 
εντυπωσιακή. ’Οφείλεται δε ή επιτυχία αότη κυρίως εις τούς ίδρυτάς, τούς Διευ- 
θυντάς καί καθηγητάς τής Σχολής καί τό δι’ αυτών δημιουργηθεν αντικειμενικόν 
πνεύμα, τό Ελληνικόν καί Χριστιανικόν, δπερ ζή εν τοΐς τροφίμοις αυτής. Κατ’ 
ακολουθίαν τούτου δυνάμεθα νά ίσχυρισθώμεν, ότι έφ’ όσον ύπάρξη εν Έλλάδι ώ- 
λοκληρωμένη εκκλησιαστική πολιτική, εντός τής όποιας θά λάβη την θεσιν της 
ή λύσις τού προβλήματος τής μορφώσεως καί αξιοπρεπούς συντηρήσεως τού Κλή
ρου τής Ελλάδος, τά αποτελέσματα τής λειτουργίας τών 'Ιερατικών Σχολών καί 
μάλιστα τής έχούσης τόσον πλουσίαν Ελληνοχριστιανικήν παράδοσιν Ριζαρείου 
’Εκκλησιαστικής Σχολής, θά είναι άναμφιβόλως πλουσιωτερα, υπο την προϋποθε- 
σιν βεβαίως, ότι ή Πολιτεία καί εΐδικώτερον ή ’Εκκλησία θά έπιδείξουν στοργήν 
προς τήν Σχολήν. Καί ή στοργή όταν ύπάρχη ευρίσκει πολλούς τρόπους νά έκδη- 
λωθή. Ό έκάστοτε αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών πρέπει συχνάκις νά επισκέπτεται τήν 
Ριζάρειον Σχολήν καί νά είναι ό πατήρ τών τροφίμων αυτής.

Όρμώμεθα, λοιπόν, άπό τής ορθής αφετηρίας τών στατιστικών δεδομένων διά 
νά κρίνωμεν όρθώς τό παρόν καί τό μέλλον τής Ριζαρείου ’Εκκλησιαστικής 
Σχολής.

Ή κρίσις ήμών είναι σχετική, ως ιστορική, διότι ή Ριζάρειος ’Εκκλησιαστι
κή Σχολή ήδυνήθη νά προσφέρη μεγάλος υπηρεσίας εις τήν 'Ελληνικήν ’Εκκλησί
αν καί τήν ’Ορθόδοξον Θεολογίαν καθόλου (λαμβάνομεν ύπ’ οψιν τήν Μ. ’Ανατο
λήν), διότι τάς επιτυχίας ταύτας κρίνομεν έπί τού παρόντος, υπό τάς δεδομένος 
ίστοριχάς καί παιδαγωγικά; συνθήχας, υφ’ &ς έλειτούργησεν ή εν λόγφ Σχολή 
καί κατ’ έπέκτασιν (καί κατ’ άπομίμησιν ενίοτε) αι ιδρυθεΐσαι Ιερατικοί ή Εκ-



κλησιαστικαί Σχολαί. Πρέπει δε εις την σχετικήν ιστορικήν κρίσιν περί αύτής 
νά λάβωμεν όπ’ οψιν α) τάς προϋποθέσεις ύφ’ άς εΐσήγοντο οί τρόφιμοι εις τήν 
Σχολήν ή τάς Σχολάς (α'ίτινες έν τω συνόλω δεν άπέδωκαν πλέον του 5 % εις τον 
νυν λειτουργοΰντα κλήρον: 400 περίπου επί συνόλου 8.000 ιερεων περίπου), β) 
τάς συνθήκας ύφ’ άς εύρέθησαν οί 640 πτυχιοϋχοι αυτής επί 100 έτη, γ) τό γεγονός, 
ότι ούτοι ήσαν συνήθως 19-20 ετών, όταν έλάμβανον τό πτυχίον, ήτοι κατά 10 
έτη νεώτεροι του χρόνου καθ’ ον ώφειλον νά γίνουν κληρικοί, δ) το γεγονος, οτι 
πλεΐστοι των 1608 τροφίμων τής Σχολής, άντιμετωπίζοντες τό μέλλον, άπεχώρη- 
σαν έκ τής Σχολής (κατά τά 2/3 περίπου) προ του τέλους τής φοιτήσεως.

Δέν ήτο, λοιπόν, δυνατή ή εις τον κλήρον ένταξις. Αί κρατικαί, έκκλησιαστικαι 
καί κοινωνικαί συνθήκαι δέν ήσαν ποτέ ευμενείς προς τούτο. "Οθεν είναι ανάγκη 
νά εξετάσω μεν πάντα ταΰτα διά νά ’ίδωμεν τί ή ιστορία διδάσκει καί ποια είναι 
ή προοπτική τού μέλλοντος τής Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, ως τής πρώ
της καί δυναμένης καί λόγφ τής 'Ιστορίας τής παραδόσεως καί τής θέσεως αυ
τής έν Άθήναις, νά προσφέρη μεγαλυτέρας υπηρεσίας εις τήν ’Εκκλησίαν τής Ελ
λάδος άπό οίανδήποτε 'Ιερατικήν Σχολήν.

β. Τό ιστορικόν πλαίσιο ν. Διά νά επιτυχή πλήρως, μέ φυσικήν 
άπώλειαν κατά τό διάστημα τής λειτουργίας τής Σχολής 30% των άρχικώς εγ- 
γραφομένων τροφίμων, διότι ή Εκκλησία θέλει ζηλωτάς λειτουργούς άπό βα- 
θείας πίστεως καί κλίσεως είσερχομένους εις τον Κλήρον, οόχί δέ έξ ύποχρεώ- 
σεως ή επαγγελματικής ή οικονομικής (ωφελιμιστικής), θά έδει ή ’Εκκλησία και 
ή Πολιτεία νά συλλάβωσι τό πρόβλημα τής μορφώσεως καί άξιοπρεποΰς συντη- 
ρήσεως τού Κλήρου τής 'Ελλάδος καί ειδικών στελεχών τής ’Εκκλησίας καί νά 
τό λύσωσιν εντός τού πλαισίου μιας (ολοκληρωμένης εκκλησιαστικής πολιτικής.

Τό ιστορικόν πλαίσιον τής ούχί μακράν άφ’ ημών ιστορίας τής Ν. 'Ελλάδος 
δίδει εις τάς έπομένας γραμμάς εις τό προγραμματικόν άρθρον του, εις τήν «’Ορ
θόδοξον σκέψιν» τού 1958, ό καθηγητής κ. Άλιβιζάτος. Οδτος λέγει τά εξής: 
«Ή σωτηριώδης διά τό Έθνος καί τό Κράτος έπανάστασις τού Γουδί 1909 άφή- 
κε τήν εκκλησιαστικήν μακαριότητα άδιατάρακτον. Ούτε δέ αί εύεργετικαί ενέ
σεις τού άειμνήστου ’Αθανασίου Εύταξίου, ή ή ώθησις τής Νομοπαρασκευαστικής 
’Επιτροπής τού 1913-14, άλλ’ ούτε καν ό ζωοποιός διά τήν ’Εκκλησίαν Κατα
στατικός Νόμος τού 1923, ό άποδώσας εις τό πλήρες τήν άπό τής μαουρερικής 
δουλείας ελευθερίαν της, συνεκίνησαν τήν μέχρι θανάτου άδρανοΰσαν Εκκλησί
αν. Αυτή, διά τού επί Π αγκάλου Νόμου τού 1925, επανήλθε πλησίστιος εις τήν 
μαουρερικήν παράδοσιν, διατηρήσασα ψιχία μόλις έκ τής υπέροχου έλευθερίας καί 
άνεξαρτησίας της, τής διά τού Νόμου τού 1923 έπιτευχθείσης».

Ό άκριβής μελετητής τής ιστορίας τής αύτοκεφάλου Εκκλησίας τής Ελλά
δος ματαίως θά άναζητήση γραμμήν τινα (ολοκληρωμένης έκκλησιαστικής πολι
τικής, τεθεΐσαν καί άκολουθηθεΐσαν υπό τού Κράτους ή καί έσωτερικώς, έστω, 
υπό τής Εκκλησίας καί τής Συνόδου της.

Βεβαίως άνεφάνησαν κατά καιρούς μεγάλαι τινές έκκλησιαστικαι προσωπικό
τητες, ώς ό Γερμανός Καλλιγας, ό Μελέτιος Μεταξάκης καί ό Χρυσόστομος Πα-



παδόπουλος, άλλά καί ούτοι, πλήν των προσωπικών ιχνών της διαβάσεώς των, 
δεν κατώρθωσαν νά επιβάλουν τάς κατευθυντηρίους γραμμάς των, τών προσπαθει
ών των θραυομένων επί της έκ τοϋ οργανικού συστήματος κυρίως δημιουργουμέ- 
νης άγνοιας, αδιαφορίας καί συμφεροντολόγου, ώς επί τό πολύ, πολυπραγμοσύνης 
καί προσαρμοστικής έπιτηδειότητος.

Είναι χαρακτηριστικόν, ότι ή μεγάλη 'Ιερατική Σχολή τοϋ Γερμανού Καλλι- 
γα, δι’ ής κατά τήν εποχήν ήδη εκείνην ^προγραμμάτισε τήν λύσιν της μορφώσε- 
ως τοϋ Κλήρου, κατήντησε Σχολή Χωροφυλακής! Η μεγαλειώδης οικονομική 
τοϋ Μελετίου πολιτική, ή άποβλέπουσα εις τήν έκμετάλλευσιν τής εκκλησιαστι
κής περιουσίας, καί ιδία τής εν ’Αττική (Πάρνης, Πεντέλη, Υμηττός, Βουλια
γμένη), προς λύσιν τών ζητημάτων τής μορφώσεως καί συντηρήσεως τοϋ Κλήρου, 
έχαρακτηρίσθη ώς ύποβιβάζουσα τήν Έλλαδα εις την ταξιν τοϋ επιχειρηματιου 
ξενοδόχου ! Καί ή επί Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου ίδρυθεϊσα Άποστολικη 
Διακονία θά εΐχεν έξαφανισθή αν δεν άναδιωργανοΰτο, επί τής άρχιερατείας τοϋ 
αειμνήστου ’Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού, ύπο λαϊκοΰ Θεολόγου (τοϋ Καθηγητοΰ 
κ. Βέλλα), διά νά άποτελή διά τής δράσεώς της τήν έκφανσιν τής όλης πνευματι
κής καί εκκλησιαστικής ζωής. Πλήν όμως, αυτή παρημεληθη κατα εγκληματικόν 
τρόπον, διά τήν πλήρη ακατανοησίαν τοϋ σκοποΰ και τής αποστολής της εκ μέ
ρους τής ίδιας τής ’Εκκλησίας, καί έκινδύνευσε νά διαλυθή διά τήν ύφισταμένην 
παρ’ αυτή τή διοικούση Εκκλησία αδυναμίαν κατανοησεως και εκτιμησεως της 
σημασίας της δι’ αυτήν τήν ύπόστασίν της.

Δυστυχώς ή παραμέλησις αυτή έ'φθασε μέχρι τοϋ σημείου, ώστε νά άφεθή 
ελεύθερον πεδίον δράσεως εις άνευθύνους καί ανεξέλεγκτους, κατά το πλεΐστον, 
οργανώσεις, ύπονομευούσας καί ύποκαθιστώσας ενίοτε τήν Εκκλησίαν, επί πλή- 
ρει καταρρακώσει τοϋ κύρους αυτής καί παραλύσει τών τυχόν υφισταμένων καλών 
πνευματικών αυτής δυνάμεων.

Παρόμοιας τύχης έτυχε, τελευταίως, ή εις τό άρτιον όργανωθεΐσα καί λειτουρ
γούσα υπηρεσία Κοινωνικής ’Εκκλησιαστικής ’Αλληλεγγύης, ήτις ούσιαστικώς κα- 
τεκρεουργήθη, διά ταπεινά προσωπικά ελατήρια καί αδυναμίαν κατανοήσεως τοϋ 
μεγάλου έργου. "Εν καί μόνον σημείον είναι αρκετόν διά νά δείξη τήν κατάστα
σή. ’Αγωνιώδεις προσπάθειαι κατεβλήθησαν, όπως έξευρεθή έξωθεν τό άναγκαΐ- 
ον ποσόν διά τήν άνέγερσιν τοϋ Οίκου Φοιτήτριας καί τής Σχολής Διακονισσών. 
Ό πρώτος θά έστέγαζεν υπό τήν πατρικήν έπίβλεψιν τής Εκκλησίας τα κορίτσια, 
ίδί? τών έπαρχιών, τά όποια μόνα των έρχονται εις τάς Αθήνας διά σπουδάς καί 
τά όποια είναι γνωστόν πού καί πώς ζοΰν σήμερον εις τας μεγαλας Αθήνας. Το 
δεύτερον αποβλέπει εις τήν μόρφωσιν εκκλησιαστικών γυναικών κοινωνικών λει- 
τουργών, αί όποϊαι θά τεθούν εις τήν υπηρεσίαν τών Εφημερίων διά νά παρακο- 
λουθοΰν καί εξακριβώνουν τήν κατάστασιν τών μελών τής ’Ενορίας και αποβή 
οότως ή Ενορία κέντρον κοινωνικής δράσεως. Τό κτίριον έκτίσθη καί ήτοιμάσθη 
μέχρι καί τής τελευταίας λεπτομέρειας τής έπιπλώσεώς του καί παρέμεινεν επί 
διετίαν κλειστόν, διότι, παρ' 5λον τόν καί προφορικώς γενόμενον διαφωτισμόν τής 
Πέρας Συνόδου περί τοϋ σκοπού καί τής χρησιμότητας αύτοΰ, καθυστέρησεν ή



κατανόησις τούτου καί ή διάθεσής χρησιμοποιήσεως τοιούτου οργάνου εκκλησια
στικής δράσεως καί άναδείξεως έν τή κοινωνία της ’Εκκλησίας. Εις το ενεργη
τικόν του νέου ’Αρχιεπισκόπου (θεοκλήτου ) ανήκει ή δοθεϊσα έκ μέρους του διατα
γή αμέσου λειτουργίας των ιδρυμάτων τούτων, άτινα ήρχισαν ήδη τάς εργασίας των.

’Από τής ίδρύσεως τοΰ Ελληνικού Κράτους καί του 
Αύτοκεφάλου τής ’Εκκλησίας, ου τ ε τό ζήτηα τής μ ο ρ - 
φώσεως τοΰ Κλήρου, ούτε τό ζήτημα τής αξιοπρεπούς 
συντηρήσεώς του, ούτε τό ζήτημα τής διοργανώσεως τού 
κοινωνικού έργου τής ’Εκκλησίας έλύθησαν καί ουδέ 
καν έμελετήθησαν. Σχετικά προς ταΰτα ημίμετρα, λαμβανόμενα έκάστο- 
τε σπασμωδικώς, εφαρμόζονται επί θετική ζημία τής ’Εκκλησίας. ’Επί πλέον, 
αφού επί εκατονταετίαν καί πλέον άφέθη ή τεραστία εκ
κλησιαστική περιουσία ανεκμετάλλευτος καί έρμαιον παν- 
το ίας διασπαθίσεως, άπωλέσθη σχεδόν όλοκληρωτικώς δι’ απαλλοτριώσεων καί δη
μεύσεων, τής Εκκλησίας απαθώς θεωμένης την αφάντασταν καταστροφήν. Καί 
σήμερον δέ ακόμη, παρά τό προγενέστερον σκληρόν μάθημα, ή άπομείνασα εις 
την ’Εκκλησίαν ελάχιστη σχετικώς περιουσία παραμένει άνεκμετάλλευτος καί άν- 
τικείμενον περαιτέρω διαρπαγής. "Αν δέ καί τυχόν γίνεται έκμετάλλευσίς τις ταύ- 
της, ούδαμοΰ φαίνεται ή διά την ’Εκκλησίαν χρησιμοποίησις των εισοδημάτων της, 
τοΰθ’ οπερ γεννά θλιβεράς σκέψεις διά τάς περί εκκλησιαστικής περιουσίας καί 
τής χρησιμοποιήσεως της αντιλήψεις.

Τό άπαίσιον συγκεντρωτικόν σύστημα τής διοικήσεως τής ’Εκκλησίας, τό ό
ποιον έπεβλήθη ύπό τού Μάουρερ, εξακολουθεί να άπονεκρώνη την ’Εκκλησίαν 
διά τού ουδέν απολύτως προσφέροντος θεσμού τής μονίμου Τεράς Συνόδου, ής τό 
άχρηστον άπεδείχθη διά τής άπαρατηρήτου γενομένης καταργήσεώς της, κατά 
την διετή εφαρμογήν τοΰ Νόμου τοΰ 1923 καί κατά τα πυκνά καί μέγιστα διαλείμ
ματα των εργασιών της.

Ή άνάδειξις τών ’Επισκόπων, παρά τό άριστόν σύστημα τοΰ Νόμου τοΰ 1923, 
τό όποιον θεωρητικώς ύφίσταται καί σήμερον (1958), διά τήν άπομάκρυνσιν καί 
τής, έστω καί συμβολικής, συμμετοχής τοΰ λαϊκού στοιχείου, εξακολουθεί έν τισιν 
είσέτι νά είναι άντικείμενον νεποτισμού εύρυτέρας έκτάσεως, διά τοΰ όποιου εξυ
πηρετείται πάς άλλος καί 6χι ή ’Εκκλησία.

'Έτερον φλέγον ζήτημα είναι τό τής ξένης θρησκευτικής «προπαγάνδας».
2. Εις τό αυτό περιοδικόν έδημοσιεύσαμεν τάς κατωτέρω σκέψεις 

περί τής ανάγκης εκκλησιαστικής πολιτικής (ολοκλη
ρωμένης καί έπεση μάναμεν τάς εύθύνας τής ’Εκκλησί
ας τής Ελλάδος.

«Σπανίως εις τήν χώραν μας έγένετο λόγος περί τής άναγκαιότητος καί τής 
σπουδαιότητος ώλοκληρωμένης εκκλησιαστικής πολιτικής- καί τοΰτο είναι εύνόη- 
τον, διότι ή χώρα εις τό σύνολον τής πολιτικής καί εκκλησιαστικής ήγεσίας σπα- 
νιως είχε πολιτικούς καί εκκλησιαστικούς άνδρας παρεσκευασμένους διά πολλούς 
τομείς, καί δή μέ νοΰν καθολικόν, καί κόμματα αρχών καλώς ώργανωμένα.



Αι εξαιρέσεις έπικυροΰν τον κανόνα.
Δεν θά εξετάσω βεβαίως ενταύθα το ήμέτερον πρόβλημα άπό της ιστορικής 

του πλευράς, διότι, καί εάν τοϋτο θά ήτο πολύ ενδιαφέρον, εν τουτοις, θα μας (ο
δηγεί εις μακρηγορίαν, ούχί πολύ χρήσιμον κατα την ώραν ταυτην, καθ ήν τα 
τρέχοντα καί αληθώς φλέγοντα προβλήματα της Ελλάδος δέον να προσελκύουν 
τό ενδιαφέρον τοϋ εκκλησιαστικού τύπου, εν τω όποίω δέον να εκτίθενται ταϋτα 
κατά τρόπον σύγχρονον καί, ει δυνατόν, πρακτικόν. Θα εςετασωμεν λοιπον - ας 
άρχάς, έκθέτοντες την δεοντολογίαν του ημετερου θέματος.

Παρά ταϋτα, καθίσταται αναπόφευκτου να άρχίσωμεν από την πρόσφατον 
ιστορίαν, διότι αυτή καθορίζει την θέσιν των λαών καί τών Εκκλησιών εις την ι
στορικήν στιγμήν, ή οποία λέγεται συνήθως παρόν, πράγματι όμως αποτελεί σύν- 
θεσιν παρελθόντος καί μέλλοντος.

Αυτή είναι ή σκοπιά μας, άπό τής όποιας θεωροϋμεν τα προβλήματα καί τό 
μέλλον τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος.

Ή σύγχρονος θέσις τής Ελλάδος καί τής Εκκλησίας αυτής καθωρίσθη άπό 
τα γεγονότα βεβαίως τής τελευταίας εκατονταετίας, άλλ’ είδικώτερον άπό τα 
γεγονότα τής τελευταίας τεσσαρακονταετίας.

"Ας σημειώσωμεν εις άδράς γραμμάς ταϋτα.
α'. Έν πρώτοις, επί τής παγκοσμίου ιστορικής σκηνής συνέβησαν μεγάλαι 

καί ουσιώδεις μεταβολαί, αίτινες ώδήγησαν τόν κόσμον άπό της έποχής των πολ- 
λών μεγάλων δυνάμεων εις τήν εποχήν τών δύο μεγάλων συνασπισμών, των δια- 
θετόντων τα μεγάλα άποθέματα πρώτων υλών καί τεχνικών μέσων, τα όποια 
κατέστησαν όριστικώς τα μικρά έθνη ούραγούς τών μεγάλων καί μετέβαλον τήν 
έννοιαν της έθνικής κυριαρχίας. 'II μετά τών γεγονότων τούτων συνδεθεϊσα με
γάλη ηθική κρίσις δέν ύπήρζεν άπολύτως δυσμενής διά τήν θρησκείαν (&ν τιςπρός 
στιγμήν έξαιρέση τήν Ρωσίαν), δεδομένου ότι ό κόσμος ήσθάνθη, ίδί? μετά τόν 
β' παγκόσμιον πόλεμον, τήν άνάγκην τής στροφής προς τήν θρησκείαν, ώς κιβω
τόν τών μεγάλων ηθικών αξιών, έντονωτέραν. Ή δε δύναμις αντοχής τής θρη- 
σκείας έδείχθη μάλιστα εις τήν χώραν έκείνην, Ενθα έκηρύχθη α&τη ώς «όπιον του 
λαοΰ», δι’ δ καί αποτελεί νΰν ένα βαρυσήμαντου παράγοντα τής εξωτερικής πολι
τικής, ώς ήτο μάλιστα άπό τών χρόνων τοϋ Μεγάλου Πέτρου μέχρι των ήμερων 

τοϋ τελευταίου Τσάρου.
Άλλ’ ή μας ένταΰθα ενδιαφέρει τό γεγονός, καθ ό, συνεπεία τών μεταβολών, 

ακτίνες έπήλθον έν τω κόσμφ καί δή καί διά της έπαναστάσεως της τεχνικής, 6 
κόσμος κατέστη μικρότερος διά της έκμηδενίσεως τών άποστάσεων. Εις δέ τόν 
κόσμον τοϋ άτομικοΰ αίώνος ή τύχη τών άνθρώπων άπέβη κοινή και, κατα το 
δή λεγόμενον, «τό μέλλον άόρατον». Εντεύθεν κατέστη άναπόφευκτον δια τον 
κόσμον νά άποβλέπη πρός τήν ένωσιν, ή δέ Κοινωνία τών ’Εθνών καί τά , Ηνωμε- 
να Έθνη, ώς καί αί τάσεις ένώσεως τής Εύρώπης άποτελοϋν τήν άναγκαιαν συνέ
πειαν μεγάλων μεταβολών, αΐτινες μετεμόρφωσαν τόν κόσμον.

Εντός τοϋ πλαισίου τούτου δυνάμεθα νΰν νά κατανοήσωμεν την Οικουμενικήν 
Κίνησιν, ώς άναγκαιότητα εις ένα κόσμον τείνοντα πρός τήν Ενωσιν καί όμως διη-



κατανόησές τούτου καί ή διάθεσις χρησιμοποιήσεως τοιούτου οργάνου έκκλησια- 
στικής δράσεως καί άναδείξεως εν τη κοινών«* της Εκκλησίας. Εις το ενεργη
τικόν του νέου ’Αρχιεπισκόπου (θεοκλήτου) ανήκει ή δοθεϊσα έκ μέρους του διατα
γή αμέσου λειτουργίας των ιδρυμάτων τούτων, άτινα ήρχισαν ήδη τάς εργασίας των.

’Από τής ίδρύσεως του Ελληνικού Κράτους καί του 
Αύτοκεφάλου τής ’Εκκλησίας, ούτε τ ό ζήτηα τής μ ο ρ - 
φώσεως του Κλήρου, ούτε τό ζήτημα τής αξιοπρεπούς 
συντηρήσεώς του, ούτε τό ζήτημα τής διοργανώσεως τού 
κοινωνικού έργου τής ’Εκκλησίας έλύθησαν καί ουδέ 
καν έμελετήθησαν. Σχετικά προς ταΰτα ημίμετρα, λαμβανόμενα έκάστο- 
τε σπασμωδικώς, εφαρμόζονται επί θετική ζημία τής Εκκλησίας. ’Επί πλέον, 
άφοΰ επί εκατονταετίαν καί πλέον άφέθη ή τεραστία εκ
κλησιαστική περιουσία ανεκμετάλλευτος καί έρμαιον παν- 
τοίας διασπαθίσεως, άπωλέσθη σχεδόν όλοκληρωτικώς δι’ απαλλοτριώσεων καί δη
μεύσεων, τής ’Εκκλησίας απαθώς θεωμένης την αφάντασταν καταστροφήν. Καί 
σήμερον δε ακόμη, παρά τό προγενέστερον σκληρόν μάθημα, ή άπομείνασα εις 
την ’Εκκλησίαν ελάχιστη σχετικώς περιουσία παραμένει ανεκμετάλλευτος καί αν
τικείμενου περαιτέρω διαρπαγής. “Αν δε καί τυχόν γίνεται έκμετάλλευσίς τις ταύ- 
της, ούδαμοΰ φαίνεται ή διά την ’Εκκλησίαν χρησιμοποίησές των εισοδημάτων της, 
τοΰθ’ οπερ γεννά θλιβεράς σκέψεις διά τάς περί εκκλησιαστικής περιουσίας καί 
τής χρησιμοποιήσεως της άντιλήψεις.

Τό απαίσιου συγκεντρωτικόν σύστημα τής διοικήσεως τής ’Εκκλησίας, τό ό
ποιον έπεβλήθη ύπό τού Μάουρερ, εξακολουθεί να άπονεκρώνη την ’Εκκλησίαν 
διά τού ούδέν απολύτως προσφέροντος θεσμού τής μονίμου 'Ιεράς Συνόδου, ής τό 
άχρηστον άπεδείχθη διά τής άπαρατηρήτου γενομένης καταργήσεώς της, κατά 
την διετή εφαρμογήν τού Νόμου τού 1923 καί κατά τα πυκνά καί μέγιστα διαλείμ
ματα των εργασιών της.

Ή άνάδειξις τών Επισκόπων, παρά τό άριστόν σύστημα τού Νόμου τού 1923, 
τό όποιον θεωρητικώς ύφίσταται καί σήμερον (1958), διά τήν άπομάκρυνσιν καί 
τής, έστω καί συμβολικής, συμμετοχής τού λαϊκού στοιχείου, εξακολουθεί έν τισιν 
εΐσέτι να είναι αντικείμενου νεποτισμού εύρυτέρας έκτάσεως, διά τού οποίου εξυ
πηρετείται πας άλλος καί οχι ή ’Εκκλησία.

'Έτερον φλέγον ζήτημα είναι τό τής ξένης θρησκευτικής «προπαγάνδας».
2. Εις τό αυτό περιοδικόν έδημοσιεύσαμεν τάς κατωτέρω σκέψεις 

περί τής ανάγκης εκκλησιαστικής πολιτικής (ολοκλη
ρωμένης καί έπεσημάναμεν τάς εύθύνας τής ’Εκκλησί
ας τής Ελλάδος.

«Σπανίως εις τήν χώραν μας έγένετο λόγος περί τής αναγκαιότητας καί τής 
σπουδαιότητος (ολοκληρωμένης εκκλησιαστικής πολιτικής· καί τούτο είναι ευνόη
του, διότι ή χώρα εις τό σύνολον τής πολιτικής καί εκκλησιαστικής ήγεσίας σπα
νίως είχε πολιτικούς καί εκκλησιαστικούς άνδρας παρεσκευασμένους διά πολλούς 
τομείς, και δη με νουν καθολικόν, καί κόμματα άρχών καλώς ώργανωμένα.



Αί εξαιρέσεις έπικυροϋν τον κανόνα.
Δεν θά εξετάσω βεβαίως ενταύθα το ήμέτερον πρόβλημα άπό της ιστορικής 

του πλευράς, διότι, καί εάν τούτο θά ήτο πολύ ενδιαφέρον, εν τούτοις, θά μας ώ- 
δήγει εις μακρηγορίαν, ούχί πολύ χρήσιμον κατά την ώραν ταύτην, καθ ην τα 
τρέχοντα καί αληθώς φλέγοντα προβλήματα της Ελλάδος δέον να προσελκύουν 
το ενδιαφέρον του εκκλησιαστικού τύπου, εν τω όποίω δέον να εκτίθενται ταϋτα 
κατά τρόπον σύγχρονον καί, εί δυνατόν, πρακτικόν. Θά εξετάσω μεν λοιπον τας 
άρχάς, έκθέτοντες την δεοντολογίαν τού ήμετέρου θέματος.

Παρά ταΰτα, καθίσταται άναπόφευκτον να άρχίσωμεν άπό την πρόσφατον 
ιστορίαν, διότι αύτη καθορίζει την θέσιν των λαών καί τών Εκκλησιών εις την ι
στορικήν στιγμήν, ή οποία λέγεται συνήθως παρόν, πράγματι όμως αποτελεί σύν- 
θεσιν παρελθόντος καί μέλλοντος.

Αύτη είναι ή σκοπιά μας, άπό τής οποίας θεωροΰμεν τά προβλήματα καί το 
μέλλον της Εκκλησίας της Ελλάδος.

'Η σύγχρονος θέσις τής Ελλάδος καί τής Εκκλησίας αυτής καθωρίσθη άπο 
τά γεγονότα βεβαίως τής τελευταίας εκατονταετίας, άλλ’ είδικώτερον απο τα 
γεγονότα τής τελευταίας τεσσαρακονταετίας.

"Ας σημειώσωμεν εις άδράς γραμμάς ταΰτα.
α'. Έν πρώτοις, επί τής παγκοσμίου ιστορικής σκηνής συνέβησαν μεγάλαι 

καί ουσιώδεις μεταβολαί, α’ίτινες ώδήγησαν τον κόσμον άπό τής εποχής τών πολ
λών μεγάλων δυνάμεων εις την εποχήν τών δύο μεγάλων συνασπισμών, τών δια- 
θετόντων τά μεγάλα άποθέματα πρώτων υλών καί τεχνικών μέσων, τα οποία 
κατέστησαν όριστικώς τά μικρά έθνη ουραγους τών μεγάλων και μετεβαλον την 
έννοιαν τής εθνικής κυριαρχίας. Ή μετά τών γεγονότων τούτων συνδεθεΐσα με- 
γάλη ηθική κρίσις δέν ύπήρξεν άπολύτως δυσμενής διά τήν θρησκείαν (&ν τις πρός 
στιγμήν έξαιρέση τήν Ρωσίαν), δεδομένου ότι ο κοσμος ησθανθη, ίδια μ=-τα τον 
β' παγκόσμιον πόλεμον, τήν ανάγκην της στροφής πρός τήν θρησκείαν, ώς κιβω
τόν τών μεγάλων ηθικών άξιων, έντονωτεραν. Ή δέ δύναμις άντοχής της θρη
σκείας έδείχθη μάλιστα είς τήν χώραν έκείνην, ένθα έκηρύχθη αύτη ώς «6πιον τοϋ 
λαοϋ)), δι' 8 καί άποτελεϊ νϋν ένα βαρυσήμαντον παράγοντα της έξωτερικής πολι- 
τικής, ώς ήτο μάλιστα άπό τών χρόνων τού Μεγάλου Πέτρου μέχρι των ήμερων 

τού τελευταίου Τσάρου.
'Αλλ' ήμας ενταύθα ένδιαφέρει τό γεγονός, καθ 6, συνεπείς τών μεταβολών, 

αίτινες έπήλθον έν τω κόσμφ καί δή καί διά τής έπαναστάσεως τής τεχνικής, ό 
κόσμος κατέστη μικρότερος διά τής έκμηδενίσεως τών άποστάσεων. Εις δέ τόν 
κόσμον τού άτομικοΰ αΐώνος ή τύχη τών άνθρώπων άπέβη κοινή καί, κατά τό 
δή λεγόμενον, «τό μέλλον άόρατον». ’Εντεύθεν κατέστη άναπόφευκτον διά τον 
κόσμον νά άποβλέπη πρός τήν ένωσιν, ή δέ Κοινωνία τών Εθνών καί τά , Ηνωμέ
να "Εθνη, ώς καί αί τάσεις ένώσεως τής Ευρώπης άποτελοΰν τήν άναγκαίαν συνέ
πειαν μεγάλων μεταβολών, αίτινες μετεμόρφωσαν τόν κόσμον.

’Εντός τού πλαισίου τούτου δυνάμεθα νϋν νά κατανοήσωμεν τήν Οικουμενικήν 
Κίνησιν, ώς αναγκαιότητα είς ένα κόσμον τείνοντα πρός τήν ένωσιν καί όμως διη-

Â



ρημένον εις δύο μεγάλους συνασπισμούς με ισχυρός ύλικάς καί πνευματικάς δυ
νάμεις, άλλα καί μεγάλος ήθικάς αδυναμίας.

Άλλ’ ό Χριστιανισμός έχει καί αυτός μίαν μεγάλην κοσμοθεωρητικήν καί η
θικήν αδυναμίαν, τήν διαίρεσίν του, ή οποία ύπήρξεν ήδη από του δ'- ε' μ.Χ. αί- 
ώνος καί είναι μέχρι σήμερον ή κυρία άνασχετική δύναμις τής προόδου του Χρι
στιανισμού καί, άρα, τής επικρατήσεως των αρχών του εις όλον τόν κόσμον.

Εις τόν διηρημένον κόσμον ό διηρημένος Χριστιανισμός, άντιπροσωπεύων μό
λις τό 1/3 αυτού, δύναται να προσφέρη, εν τούτοις, πολλά διά τής συμπράξεως 
επί των διεθνών ηθικών καί κοινωνικών ζητημάτων , διότι 6 ύπατος χριστιανικός 
νόμος τής ’Αγάπης έν Χριστώ ’Ιησού επιβάλλει αυτήν τήν σύμπραξιν επί τού ή- 
θικού καί τού κοινωνικού πεδίου επί παγκοσμίου βάσεως.

’Αλλά μέσα εις τόν χριστιανικόν κόσμον ή ’Ορθόδοξος Καθολική ’Εκκλησία 
καί μάλιστα τής Ελλάδος οφείλει νά κατανοήση πλήρως τήν θέσιν της καί τάς 
εύθύνας της καί υποχρεώσεις, διά νά βοηθήση τόν κόσμον εις αυτήν τήν κρίσιμον 
ώραν, χωρίς νά εγκατάλειψη τίποτε άπό εκείνο, τό όποιον συνοψίζει ή φρασις, 
δτι είναι αυτή ή κανονική συνέχεια τής Μιας Αγίας Καθολικής καί Άποστολικής 
’Εκκλησίας. Τούτο σημαίνει, δτι οφείλει νά είναι φορεύς δχι μόνον τών θεμελιω
δών αρχών τού Χριστιανισμού άλλά καί τού πνεύματος τής Οικουμενικής πνευμα
τικότητας, τής έδραζομένης επί τής ελευθερίας καί τού δημοκρατικού θεσμού τής 
Συνόδου, εις δν συνηντήθησαν ό ’Αρχικός Χριστιανισμός καί ό Οικουμενικός Ελ
ληνισμός.

Αύτή είναι εις άδράς γραμμάς ή μία βασική πλευρά τής οψεως τού κόσμου 
καί τού Χριστιανιμοΰ, τήν οποίαν εί'μεθα υποχρεωμένοι ν’ αντιμετωπίσω μεν, έκ- 
θέτοντες άπό τού παγκοσμίου βήματος τής Οικουμενικής Κινήσεως τό «Πιστεύω» 
μας καί, μέ τήν φωνήν τής ’Ορθοδοξίας μας, διακηρύττοντες τά πρέποντα προς 
τόν διη ρημένον κόσμον τού ατομικού αΐώνος επί τών κρίσιμων ηθικών καί κοινω
νικών προβλημάτων.

β' ) ’Αλλά πρέπει νά προσθέσωμεν, δτι ή ’Ορθόδοξος Καθολική ’Εκκλησία είναι 
αληθώς έμπερίστατος, ένεκα τών μεγάλων πολιτικών μεταβολών, αΐτινες υπήγα
γαν τούς πλείστους καί μεγάλους ορθοδόξους λαούς ύπό κομμουνιστικόν έλεγχον. 
"Ο θ ε ν μόνον ή ’Ορθόδοξος Ελλάς έχει τό προνόμιοννά 
είναι έλευθέρα, νά έ χ η έλευθέρ αν ’Εκκλησίαν, ζώσαν έν δη
μοκρατικό) Κράτει (1958-1966). Μεταξύ λοιπόν τών ’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών 
ή ’Εκκλησία τής Ελλάδος φέρει, ένεκα τής ελευθερίας ταύτης, τήν ιστορικήν καί 
αληθώς μεγάλην ευθύνην τής ορθής άντιμετωπίσεως τών ζητημάτων τής ’Ορθο
δοξίας καθόλου, άφοΰ μάλιστα έν αύτή καλλιεργείται κατά τρόπον φιλελεύθερον 
ή ’Ορθόδοξος Θεολογική ’Επιστήμη, ή όποια μαζύ μέ τήν τής Ρωσικής Διασπο- 
ράς κατέχει έξέχουσαν θέσιν εις τήν παγχριστιανικήν κίνησιν. Διαθέτουσα δε έπι- 
τελεΐον καί δυνατότητας συμπληρώσεως αυτού οφείλει οχι μόνον νά συλλάβη 
τά προβλήματα καί τάς εύθύνας, αίτινες τήν βαρύνουν, άλλά καί νά προγραμματι
κή εξωτερικήν εκκλησιαστικήν πολιτικήν μέχρι τής στιγμής, καθ’ ήν καί αί λοι- 
παί ’Ορθόδοξοι Έκκλησίαι θά καταστώσιν ίκαναί νά συμπράξωσιν —άποκαθιστα-



μένης της δημοκρατίας εις τάς Άνατολικάς Χώρας — εις το μέγα εργον της Συν
εργασίας των Χριστιανικών Εκκλησιών επί Οικουμενικής βάσεως.

γ'. Καί το σημεΐον τοϋτο φέρει φυσικώς εις το μέσον το ερώτημα: Πώς θά 
καταστώ μεν ικανοί διά την έπιτέλεσιν τοϋ μεγάλου ρόλου, ό όποιος μας έπεβλή- 
θη εκ τών ιστορικών συνθηκών ;

Ή άπάντησις είναι άπλή, άν καί περιλαμβάνη πολλά επί μέρους δυσχερή προ
βλήματα.

Διά μιας προγραμματισμένης εσωτερικής καί εξω
τερικής εκκλησιαστικής πολιτικής έμπνεομένης από τό μέγα 
παρελθόν τής Ελληνικής Εκκλησίας, ή οποία καίτοι συνεδέθη στενώς μετά του 
Έθνους, όμως ήσκησεν, ΐδίφ διά τοϋ Οικουμενικού θρόνου, οικουμενικήν τ.έ. υπερ
εθνικήν εκκλησιαστικήν πολιτικήν, όσον καμμία άλλη ’Ορθόδοξος Εκκλησία. Εν
τεύθεν καθίσταται φανερόν ότι, τηρούμενης τής κανονικής αρχαίας τάξεως τών 
ορθοδόξων θρόνων, ή Εκκλησία τής Ελλάδος καλείται οχι μό
νον νάβοηθ ή εις τήν διατήρησιν τών εύγενών υπολειμ
μάτων τών αρχαίων ’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών (Πατριαρ
χείων), μάλιστα τής κανονικής Κορυφής τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας, άλλα καί 
νά μελετά τά μεγάλα ζητήματα καί να ύποβοηθή τήν ένιαίαν υπό τό Οικουμενικόν 
Πατριαρχείου έμφάνισιν τής ’Ορθοδοξίας.

δ'. ’Αλλά διά ν ά επιτελή τό εργον τοϋτο, πρέπει ν ά 
εχη πολλά καί μορφωμένα στελέχη, δυνάμενα ν ά άντι- 
ληφθώσι τά μεγάλα θέματα καί τάς εύθύνας ύποχρεώ- 
σεως τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, ως διεγράψαμεν ταύτας α
νωτέρω, καί τάς εΐδικωτέρας έναντι τοϋ Ελληνικού Έθνους, τοϋ όποιου εν αξιό
λογου τμήμα είναι απόδημον. Ή διατήρησις τών δεσμών τοϋ ’Αποδήμου Ελλη
νισμού, άπό μιας βασικής σκοπιάς έξεταζομένη, είναι έργου τής Ελληνικής ’Εκ
κλησίας, συνεργαζομένης μετά τοϋ Κράτους.

Τό σημεΐον τοϋτο φέρει, λοιπόν, ήμάς φυσικώς πρός τό έτερον σκέλος μιας (ο
λοκληρωμένης πολιτικής ή όποια έχει ως βάθρου μίαν ορθήν εσωτερικήν εκκλησια
στικήν πολιτικήν, άνευ τής υπάρξεως τής οποίας δεν θα δυνηθώμεν να κρατησω- 
μεν τήν θέσιν μας καί νά άνταποκριθώμεν εις τας μεγαλας ευθυνας μας, τας οικου- 
μενικάς καί έθνικάς, εις τον διαρκώς μεταμορφούμενον κόσμον.

’Αλλά διά νά εκπλήρωσή τάς μεγάλος καί όλονέν ηυξημένας υποχρεώσεις της 
ή έλευθέρα "Εκκλησία της Ελλάδος Εχει τάς αναγκαίας δυνάμεις καί τήν πρέπου-
σαν προπαρασκευήν;

Ή άπάντησις είναι άδιστάκτως «όχι», ουδέ χρειάζονται τα στατιστικά δεδο
μένα νά προσαχθοΰν, διά νά άποδειχθή τοϋ λόγου το αληθές.

Τό πρόβλημα τής δημιουργίας στελεχών όχι μόνον διά τήν ένοριαν, ή οποία 
πρέπει ν’ άποτελή τό κύτταρου τοϋ εκκλησιαστικού οργανισμού, αλλα και δια τας 
πολλάς καί ποικίλας έκκλησιαστικάς διακονίας, ουδέποτε προ τής ΐδρυσεως τής 
Άποστολικής Διακονίας τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος έτέθη πρός λύσιν, ώς πρω
ταρχικόν διά τό μέλλον τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος πρόβλημα.



Ούδείς, βεβαίως, πρέπει νά παραγνώριση ούτε το έξαίρετον κοινωνικόν 
έργον πολλών ιεραρχών της Εκκλησίας της Ελλάδος καί πολλών πρεσβυτέρων 
καί ιεροκηρύκων, ούτε την ευσέβειαν του Κλήρου, άλλα ταΰτα δεν είναι επαρκή 
εις τον νεώτερον κόσμον με τάς μεγάλος σχέσεις καί τα μεγάλα προβλήματα καί 
τάς μεγάλος απαιτήσεις.

"Οθεν ή έπίλυσις του άπό 130 ετών κατ’ ουσίαν άλυτου προβλήματος τής μορ- 
φώσεως καί μισθοδοσίας του Κλήρου (συνυπεύθυνοι Εκκλησία καί Πολιτεία) και 
ή μόρφωσις ειδικών στελεχών διά πάσας τάς συγχρόνους εκκλη
σιαστικός διακονίας, άποτελοΰσι πρωταρχικούς παράγοντας εις μίαν ώλοκληρωμέ- 
νην εκκλησιαστικήν πολιτικήν, άντιλαμβανομένην τάς μεγάλος εύθύνας τής ’Ορ
θοδόξου Εκκλησίας τής Ελλάδος του 1957 (νυν 1968).

Μέσα εις μίαν μεταρρύθμισιν, άνανέωσιν καί συμπλήρωσιν τής Έκκλησιασι- 
κής Νομοθεσίας, τόσον ή άναδιοργάνωσις τής Εκκλησιαστικής Έκπαιδεύσεως καί 
ή πλήρης άξιοποίησις τής δυνάμεως τών Θεολογικών Σχολών, όσον καί ή άνάδει- 
ξις τής Άποστολικής Διακονίας τής Εκκλησίας τής Ελλάδος δέον νά καταλά- 
βωσι την άρμόζουσαν θέσιν.

Ή Εκκλησία τής Ελλάδος φέρει τεράστιος εύθύνας σήμερον, τόσον εθνικός, 
όσον διορθοδόξους καί οικουμενικός, καί διά τούτο οφείλει νά καταστήση έαυτήν 
αυτάρκη, άνεξάρτητον καί ικανήν νά έπιτελέση τάς πολλαπλός υποχρεώσεις της1. 
’Αλλά προς τούτο χρειάζεται οχι μόνον ώλοκληρωμένην εκκλησιαστικήν εσωτερι
κήν καί εξωτερικήν πολιτικήν, άλλα καί πνοήν καί θέλησιν τών ήγετών καί στελέ
χη πολλά καί ικανά, μέ πνευματικόν καί ήθικόν κύρος καί άκτινοβολίαν έξερχομε- 
νην τών ορίων τής χώρας τούτης».

Εις πολλά δημοσιεύματα μετά ταΰτα καί προσφάτως έπανήλθομεν επί τού 
θέματος τούτου καί έπεσημάναμεν τάς δυσχερείας όταν έξητάσαμεν τό πρόβλημα:

3. Διατί είναι προβληματική ή έν Έλλάδι ΰπαρξις 
ώλοκληρωμένης εκκλησιαστικής καί εκπαιδευτικής 
πολιτικής.

«Ή ιστορία τών εκπαιδευτικών καί εκκλησιαστικών μας πραγμάτων καί τα 
έκ τού προϋπολογισμού του Κράτους προκύπτοντα στοιχεία, καθ’ ά ουδέποτε το 
ποσοστόν δαπανών τού Υπουργείου Παιδείας ύπερέβη τό 8% (νϋν 10%) τού 
προϋπολογισμού μαρτυρούν, ότι παρά τάς ύπαρχούσας διαφοράς μεταξύ τών κομ
μάτων καί τών προσώπων έν Έλλάδι καί τάς άξιεπαίνους προσπάθειας τού α ή 
τού β πολιτικού, ουδέποτε συνελήφθησαν έν τώ συνόλω των τά προβλήματα τής 
εκκλησιαστικής καί εκπαιδευτικής πολιτικής. "Οθεν ό "Ελλην εκπαιδευτικός καί 
ιστορικός, ό γνωρίζων τ’ άνωτέρω καί μάλιστα τά πρόσωπα καί τά πράγματα έν 
Έλλάδι, δεν δύναται βεβαίως νά είναι οπαδός ούδενός κόμματος. Φυσικώ τώ 
λόγω ισχύει όμως δι’ αυτόν ό,τι καί διά τον άπλοΰν πολίτην εΐπεν ό Σόλων' τ.έ. 
ή ύποχρέωσις νά λαμβάνη θέσιν θετικήν έναντι τού πολιτικού βίου τής χώρας καί

1. Πρβλ. ήμετέρας έπιστολάς καί δηλώσεις εις βιβλίον I. Χανιώτη : «Φως εις τά παρα
σκήνια του έκκλησ. ζητήματος».



νά άκολουθή έκάστοτε έκεΐνο τό κόμμα, το όποιον φαίνεται καί τό όλιγώτερον 
κακόν !

’Από της αφετηρίας ταύτης όρμώ μένος δύναταί τις νά κρίνη αντικειμενικές 
τό ανωτέρω τιθέμενον ζήτημα καί νά έξετάση ποΐαι δυσχέρειαι προέκυπτον από 
τα πρόσωπα καί τά πράγματα.

Α' Παιδεία καί ώλοκλη ρω μένη πολιτική: εθνική καί σύγχρονος. Ή 
σύλληψις των προβλημάτων, ή ευρεσις λύσεων καί ή πρακτική εφαρμογή των προϋ
ποθέτει πολιτικήν ηγεσίαν ίκανωτάτην, κόμματα ώργανωμένα επί ιδεολογικών βά
σεων καί έτοιμα άπό της άπόψεως έξειδικεύσεως των στελεχών των. Τά προβλήματα 
της Παιδείας είναι πολλά καί ποικίλα, έχοντα ανάγκην: 1 ) θεωρητικής προπαρα- 
σκευής εκείνων, οΐτινες καλούνται νά τ’ αντιμετωπίσουν καί νά τά λύσουν, 2) πνοής,
3) πρακτικού νοΰ καί θεληματικότητος, διότι ή διοίκησις απαιτεί πρακτικόν πνεύ
μα, δπερ δεν έχουν πάντες οί θεωρητικοί. Εντεύθεν ερμηνεύονται τά έξης γεγο
νότα: 1 ) εκτός τού σχετικές έπιτυχόντος υπουργού Γ. Παπανδρέου (εΐτα καί τού 
Γρηγ. Κασιμάτη) δεν υπήρξαν άλλοι έπιτυχόντες, ουδέ οί καθηγηταί τού Πανε
πιστημίου οί διατελέσαντες υπουργοί. Πολλοί υπουργοί υπήρξαν αξιόλογοι άνδρες 
καί έπετέλεσαν ικανά, έφ’ όσον παρέμειναν επ’ αρκετόν χρόνον εις τό Ύπουργεΐόν 
των, αλλά δεν ήδυνήθησαν νά έπιτελέσουν μεγάλα έργα. 2) "Οτι άλλα πρόσωπα έκτος 
τών υπουργών καθώριζον την πολιτικήν καί διεδραμάτιζον πρόσωπον σπουδαιό- 
τερον αυτών ! Τούτο συνέβη 6χι μόνον εις τήν Παιδείαν, άλλά καί εις τά εκκλησια
στικά πράγματα. Οί Γενικοί Διευθυνταί ή Διευθυνταί ήσαν πολλάκις ανώτεροι τών 
υπουργών ! Οί υπουργοί μας έχουν ολίγα πλεονεκτήματα καί ικανότητας καί όταν 
είναι ευφυείς ακόμη, καί πολλά, ατυχές, μειονεκτήματα. Σπανίως γνωρίζουσιν 
εν ζήτημα κατά βάθος καί πλάτος. Καταγίνονται πολύ μέ τήν μικροπολιτικήν καί 
τούτο τούς υποχρεώνει πολύ εις τούς γραφειοκράτας, όπως εις τά γενικά θέματα 
έξαρτώνται εν πολλοΐς άπό τούς Διευθυντάς. Τοιουτοτρόπως, έκτος άπό τάς δυσ
χέρειας πού προέρχονται άπό τά πρόσωπα καί τάς άτελείας τού κοινοβουλευτικού 
μας βίου (είναι ζήτημα έάν άπό τήν Βουλήν τών 300 δύναται νά σχηματισθή εν 
(άριθ. 1) καλόν υπουργικόν Συμβούλων, περιλαμβάνον βεβαίως πάντας τούς άρ- 
χηγούς τών κομμάτων ) υπάρχουν δυσχερειαι απο τα πραγματα και τα οικονομικά.

Θά πρέπη νά προσέξωμεν αυτό το σημεΐον, το οποίον σχετίζεται προς το γε
γονός, οτι τό Ύπουργεϊον τής Παιδείας δεν κατέχει εις τόν κρατικόν μηχανισμόν 
τήν άνάλογον θέσιν πού άνήκει εις την μορφωσιν τών Ελλήνων και εις τον ολον πο
λιτισμόν. Τό τυχαΐον τής ονομασίας τών υπουργών και μαλιστα τής Παιδείας, 
τήν τελευταίαν στιγμήν τού καταρτισμού τής Κυβερνησεως και η ισχύς τού υπουρ
γού τών Οικονομικών άπό τού ψηφίσματος τής Δ Συνελευσεως τού 1927 αποιο- 
λοΰν τούς κυρίους παράγοντας τής μή έπιλύσεως ενός τών βασικών ζητημάτων 
τής Παιδείας, ήτοι τών πιστώσεων καί τής ευχερειας ταχείας και αποδοτικής χρη- 
σιμοποιήσεως αυτών.

Δεν υπήρξε μέχρι τής στιγμής υπουργός έτοιμος να παραιτηθή δια 
τήν έπίλυσιν βασικών θεμάτων τού Υπουργείου Παιδείας.

Είναι έντροπή τό Ελληνικόν Κράτος μέ τήν μεγάλην παράδοσιν τού Έλληνι-



σμοϋ νά έξοδεύη τά 6-8% (νυν 10%) τοϋ προϋπολογισμού ένώ ή Τουρκία δα
πανά το 14% περίπου. (Για φαντασθήτε νά έχω μεν ιδανικόν την Τουρκίαν) !

Δεν ήδύνατο νά κλιμάκωση αυτήν την διαφοράν εντός 10 ετών διά τής παροχής 
100-150 εκατομμυρίων έτησίως πέραν των σημερινών πιστώσεων ; Ό παρακο- 
λουθών τά οικονομικά τοϋ Κράτους (καί τοΰτο κατά κανόνα δεν το κάμνουν οί Υ
πουργοί Παιδείας) παρατηρεί, ότι κατά τά τελευταία έτη υπάρχει όπεραπό- 
δ ο σ ι ς τών εσόδων, φθάσασα τά 1300 εκατομμύρια. "Ωστε ελλείπει ή καλή θέ- 
λησις διά τήν αυξησιν τών πιστώσεων, δι’ ών θά ήτο δυνατόν νά φθάσωμεν εις 
τήν εφαρμογήν προγράμματος λύοντος κατά προτεραιότητα τό ζήτημα τής Παι
δείας καί τής Εκκλησίας.

'Η λύσις τοϋ πουλήματος τών πιστώσεων είναι θέμα τής προσωπικότητας τοϋ 
Υπουργού τής Παιδείας καί τής δυνάμεως τοϋ θάρρους του νά παραιτηθή. Χωρίς 
τήν λήψιν γενναίων αποφάσεων δεν θά λυθούν τά ζητήματα τής Εκκλησίας καί 
τής Παιδείας. Άλλ’ ή γενναιότης τών αποφάσεων έξαρτάται έκ τών ’Υπουργών 
Παιδείας.

Ή λήψις έπειτα τής μεγάλης άποφάσεως τής καταργήσεως τών Υπηρεσιών 
έντελλομένων εξόδων, πού ζημιώνουν τό δημόσιον καί ταλαιπωρούν τούς πολίτας, 
είναι τό έργον τής Κυβερνήσεως, άλλ’ έξαρτάται άπό τήν ικανότητα σκέψεως τών 
Υπουργών καί έξακριβώσεως τών ζημιών περί ών ανωτέρω.

Εις τά επόμενα θά χρειασθή νά ίδωμεν άλλας δυσχερείας άπό τά πράγματα.
«Ό εκπαιδευτικός καί ιστορικός, ό γνωρίσας, κατ’ ευτυχή σύμπτωσιν, τάς 

πλείστας τών αρμοδιοτήτων τοϋ υπουργείου γνωρίζει, ότι δεν υπήρξε ποτέ (ολο
κληρωμένη πολιτική, άφορώσα καί εις τούς δύο τομείς τοϋ μεγάλου καί βασικού διά 
τό Έθνος ύπουργείου, πρώτον μέν, διότι δεν υπήρξαν υπουργοί παρεσκευασμέ- 
νοι (ούδέ πάντοτε γενικοί γραμματείς), δεύτερον δε, διότι οί καθορίζοντες έκάστο- 
τε τήν πολιτικήν, δρώντες όπισθεν τών υπουργών, εΐχον πολλάκις μίαν ειδικότη
τα καί ενίοτε ώρισμένην κατεύθυνσιν. Καί υπήρξαν βεβαίως εξαιρέσεις τινές υ
πουργών, οΐτινες έθιξαν περισσότερα θέματα τοϋ υπουργείου, άλλ’ αί εξαιρέσεις 
αύταί έπικυροΰν τον κανόνα.

Πρέπει όμως ν’ άναγνωρισθή, ότι είναι πολλά καί ποικίλα καί δυσχερή τά προ
βλήματα τοϋ ύπουργείου Θρησκευμάτων καί Εθνικής Παιδείας καί ότι διά νά 
προωθήση τήν λύσιν των ένας υπουργός έχει ανάγκην θεωρητικής προπαρασκευής 
καί πρακτικού νοΰ καί θεληματικότητος. "Οθεν προκύπτουν δυσχέρειαι άπ’ αυτών 
τών πραγμάτων. Ή κυριαρχία μάλιστα τών προβλημάτων τοϋ ύπουργείου τούτου 
προϋποθέτει μακράν ένασχόλησιν περί ταΰτα καί κατ’ ακολουθίαν ειδικήν μόρφω- 
σιν καί πείραν έκ τής επαφής με όλους τούς κλάδους καί τά στελέχη τής Εκκλησί
ας καί τής Παιδείας.’Αλλ’ ή γνώσις δεν αρκεί, χρειάζεται καί ισχυρά κριτική δύ- 
ναμις καί άντικειμενικότης διά νά χαράξη ό ήγέτης τήν πορείαν του, έν τφ μέσω 
τών άντιτιθεμένων άπόψεων. Τούτο σημαίνει, ότι ό κομματισμός δέον νά ύποχωρή- 
ση, διότι ή φύσις τών μεγάλων προβλημάτων τής ’Εκ
κλησίας καί τής Παιδείας είναι ύπερ κομματική. Εις μίαν 
σειράν 4 άρθρων εις τήν «Καθημερινήν» (Νοέμβριος 1958) διεγράψαμεν ήδη, έν



συνεχεία προς δσα έγράψαμεν εις το περιοδικόν «Όρθ. Σκέψις» (σελ. 49, 6, 65, 
301), τά ποβλήματα καί τάς δυσχερείας τής εκκλησιαστικής πολιτικής, ώστε να 
περιττεύη ή έπανάληψις των αυτών απόψεων περί τής ανάγκης (ολοκληρωμένης εκ
κλησιαστικής πολιτικής. "Οθεν στρεφόμεθα εις την έξέτασιν των δυσχερείων, αϊ- 
τινες προκύπτουν άπό τά πράγματα, προκειμένου να χαραχθή υπερκομματική πο
λιτική εν τή Παιδεία.

Πολλοί υπήρξαν άξιόλογοι υπουργοί, έν τούτοις δμως εις μεμονωμένας περι
πτώσεις έπέτυχον εις μεμονωμένα άντικείμενα, ώς τήν άνέγερσιν σχολικών κτι
ρίων καί υποτροφίας ή τήν ίδρυσιν Παιδαγωγικών Άκαδημιών (Τουρκοβασίλης, 
εΐσήγησις Παλαιολόγου) ή καί εις άλλα, ήττονος σημασίας.

Εις τά θεμελιώδη δμως θέματα δεν έχομεν πάντοτε έπιτυχόντας υπουργούς, 
Ενεκα τών εξής δυσχερειών:

1) Τής μεταρρυθμίσεως του 1929 (θετές Δημοτικόν Σχολεΐον καί θετές Γυ- 
μνάσιον), άπό τής οποίας δυσχεραίνεται ν’ άπομακρυνθή τό κόμμα τών Φιλελευθέ
ρων. 2) Τής όποστηρίξεως τοΰ θταξίου Δημοτικού Σχολείου άπό τής 'Ομοσπον
δίας Δημοδιδασκάλων, οίτινες έχουσι μεγάλην άριθμητικήν δύναμιν. 3) Τής 
εσφαλμένης κατά τών ’Αρχαίων Ελληνικών πολιτικής τού Εκπαιδευτικού Δη
μοτικισμού (ό Λογοτεχνικός έχει τήν θέσιν του) καί τών Φιλελεύθερων.

Όμιλών εις τό Ρόταρυ ’Αθηνών (1958) εϊπον δτι φρονώ, δτι δέν δυνάμεθα να 
άπομακρυνθώμεν, διά λόγους εθνικούς, άπό τά άνθρωπιστικά γράμματα1 διετύπωσα 
δέ τήν γνώμην, δτι τά προκύπτοντα ζητήματα άπαιτοΰν πρακτικάς λύσεις, καί δή 
καί μή δυναμένας ν’ άποκρουσθοΰν. Θεωρώ πάντως άδύνατον τήν έκμάθησιν τής 
’Αρχαίας Ελληνικής εις δύο τάξεις τοΰ Λυκείου, τό όποιον προέτεινεν ό Γ. Παπαν- 
δρέου. Διά να επιτύχουν τά άνθρωπιστικά γράμματα τον σκοπόν των, νά βοηθή
σουν τον νέον νά γίνη άνθρωπος, χρειάζεται προσωπικόν αριστον, περιωρισμενος 
άριθμός μαθητών (30-35) καί κατάλληλος μέθοδος. Αί μεταφράσεις δέν δι
δάσκουν (πρβλ. σχετικήν μελετην Σταματακου). Είμαι 1) υπέρ τής κατανομής 
της Παιδείας διά λόγους επιστημονικούς (ψυχολογία) εις 5-3-4 μέ αύστηράς εξε
τάσεις διά τά σχολεία γενικής και ανθρωπιστικής μορφωσεως και 2) υπέρ τής 
παραλλήλου δημιουργίας μέσων πρακτικών 2ετών σχολείων, ποικιλλοντων κατα 
περιοχάς (6-2) (τά εξατάξια Δημοτικά Σχολεία θα παραμεινωσι) ή 5-3-2, αλλ 
άνευ εισιτηρίων εξετάσεων. Πάντως, η αυξησις τών πιστώσεων και τού Προσω
πικού είναι άπαραίτητος διά πάσαν μεταρρυθμισιν και τής Εκκλη- 
σίαςκαίτήςΠαιδείας. Άλλ’ ή ΰπαρξις ’Εκκλησιαστικής 
καί ’Εκπαιδευτικής πολιτικής σημαίνει πνοήν τών ηγε
τών, πρόγραμμα διά τήν ’Εκκλησίαν και την Παιδείαν 
καί καλήν διοίχησιν τοϋ Κράτους, άρα έπιτελεϊον συνεργατών καί 
οικονομικά μέσα μετά δυνατότητας ταχείας χρησιμοποιήσεως τών πιστώσεων. 
Γόνιμοι ϊδέαι είναι άναγκαϊαι καί διά τό τελευταΐον ζήτημα. ’Επειδή ταύτα δεν 
υπήρξαν, άλλ’ έκυριάρχησεν ή μικροπολιτική, διά τούτο ώδηγήθημεν εις παρα
κμήν, δι’ ήν υπεύθυνα είναι δλα τά κόμματα. 'Ως παράδειγμα άναφέρω την παρα
κμήν τών θεμελιωδών θεσμών τής ’Εκκλησίας καί τοΰ υπουργείου Παιδείας, πλήν



των καθαρών επιστημονικών υπηρεσιών αότοΰ (Άναστήλωσις, ’Αρχαία Τέχνη). 
Την άπόδειξιν την έχομεν άπό την πράξιν της Κυβερνήσεως, καθ’ ήν δεν ύπήρξεν 
αντικειμενική εΐσήγησις (δεν πταίει ό 'Υπουργός Παιδείας, άλλ’ άλλοι) επί του 
θέματος του καταρτισμού τής επιτροπής επί τής Παιδείας προς τον κ. Πρόεδρον 
τής Κυβερνήσεως. Οί φυσικοί σύμβουλοι πάσης κυβερνήσεως εις τά θέματα είναι:
1) Το Άνώτατον Εκπαιδευτικόν Συμβούλιον, άποτελούμενον έκ 12 εκπαιδευτικών 
έχόντων βαθμόν αρεοπαγίτου (διηγήθην εις τό Ρόταρυ ’Αθηνών τί εγινεν εις τον 
θεσμόν αυτόν μεταξύ τών ετών 1938-44 καί πώς ώδηγήθη εις παρακμήν, ώστε 
να μη τολμήση να διαμαρτυρηθή, διά την έξουθένωσίν του) καί 2) Τά Πανεπι
στήμια διά τών 3 καθηγητικών λεγομένων Σχολών. Ένεκα τής ανεξαρτησίας 
των αί Σχολαί διεμαρτυρήθησαν καί ή διαμαρτυρία των έλήφθη ύπ’ δψιν. Καί επί 
τής ουσίας τών ένδεικνυομένων μεταρρυθμίσεων οί καθηγηταί θά συνεχίσουν την 
πορείαν των. Άναμφιβόλως, πέραν τών 2 τούτων υπευθύνων συμβούλων, ή Κυ- 
βέρνησις ήδύνατο να έπικαλεσθή την γνώμην καί άλλων προσώπων, προσέχουσα 
τί θά εϊπη ή δημοσία γνώμη περί τούτων. Είναι ατύχημα βεβαίως, ότι ούδείς 
τύποις αρμόδιος έδέχετο τότε ν’ άκούση τούς αρμοδίους. Είναι 
απρόσιτοι καί εις τούς φίλους των.

Δυσχέρειαι περαιτέρω προέρχονται από τάς ιδεολογικές κατευθύνσεις τής τε
λευταίας 40ετίας (1917), δτε οί Δημοτικισταί επέτυχαν να χρησιμοποιήσουν την 
πολιτικήν, ή όποια κατήργησε τό Ελληνικόν Σχολεΐον τό 1929 καί έχουν νυν ώς 
βάσιν μίαν Φιλοσοφικήν Σχολήν. Ή όμάς είναι πολιτικώς ισχυρά (μετά τήν 
διάλυσιν του Λαϊκού) καί διά τούτο ή επιτροπή παιδείας (1958) άπετελέσθη κατά 
πλειοψηφίαν από Δημοτικιστές καί Φιλελευθέρας προελεύσεως. ’Εντεύθεν ερμη
νεύεται ή χλιαρέ άντίδρασις τών Φιλελευθέρων. Αί δυσχέρειαι έπηυξήθησαν έκ τών 
προσωπικών ζητημάτων, διότι ή τραγική ώρα δ ιέ τήν πολιτικήν ηγεσίαν είναι 
ή ώρα τών αποφάσεων διά τά πρόσωπα, άτινα οί πολιτικοί ήγέται αναζητούν πάν
τοτε εις τό περιβάλλον των. Δεν έτέθη ζήτημα, παρά σπανίως, ποιοι είναι 
οί κατάλληλοι πρακτικώς καί θεωρητικώς διά τάς θέσεις επιτελών. Πολλά θά εί- 
χον νά διηγηθώ επί τού θέματος διά τά τελευταία έτη. Διά τά θέματα τής άνω- 
τάτης παιδείας καί προαγωγής τής επιστήμης, παρατηρώ ότι εκτός τών πιστώσε
ων καί τού προσωπικού υπάρχει θέμα κύρους τού υπουργείου, τό όποιον μόνον 
έξέχοντες άνδρες, δύνανται νά δώσουν. Εις τήν ομιλίαν μου κατέληξα, ότι όπισθεν 
τού εκπαιδευτικού κεΐται τό πολιτικόν πρόβλημα τής χώρας, διότι τά κόμματα 
δεν έχουν ετοιμάσει άνδρας διά νά άναλάβουν πλήρως τό βαρύτατον έργον τού 
'Υπουργείου Παιδείας».

Β' Εκκλησιαστική πολιτική. 1. θά άπετέλει όμως σφάλμα εάν δεν 
έξητάζομεν τάς δυσχερείας τής Χύσεως τών προβλημάτων τής ’Εκκλησίας τής 
Ελλάδος κατά τήν τελευταί αν δεκαετίαν, ή όποια ύπήρξεν 
αποφασιστική, διά τήν διαμόρφωσιν τών εκκλησιαστικών πραγμάτων τής 
Ελλάδος καί τήν αδυναμίαν λύσεως τών κυρίων προβλημάτων τής Εκκλησίας τής 
Ελλάδος. Ή αλήθεια περί τών πραγματικών παραγόντων, οΐτινες διηύθυναν τήν 
Εκκλησίαν τής Ελλάδος προς ώρισμένην κατεύθυνσιν θά μάς διαφώτιση διατί όχι



μόνον το κύριον πρόβλημα της μορφώσεως τοϋ κλήρου της Ελλάδος καί των ειδι
κών στελεχών της Εκκλησίας τής Ελλάδος, δεν ήδύνατο να λυθή, άλλ’ ούδέ τά άλλα 
προβλήματα να ευρουν έστω καί προσωρινήν υποφερτήν λύσιν. Οΰτω μόνον 
θά άντιληφθώμεν διατί τό ειδικόν ζήτημα τής Ριζαρε ί
ου Εκκλησιαστικής Σχολής καί των 'Ιερατικών Σχο
λών δεν συνελήφθη, άλλ’ απλώς έγένετο άντικείμενον προχείρων σκέψεων, διότι 
οί ιθύνοντες είτε έξήρτουν τήν λύσιν του έκ τής διατηρήσεως προσωπικής των 
επιρροής, είτε άφηνον τούς άλλους να κατευθύνουν τήν Εκκλησίαν τής Ελλάδος 
εκεί όπου ήθελον, τής ’Ιεραρχίας τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος στερούμενης τής 
ήγεσίας εκείνης, ήν άπήτουν αί περιστάσεις.

Τό τεύχος τοϋ Ριζαρείτου I. Χανιώτη, «Φώς εις τά παρασκήνια τοϋ εκ
κλησιαστικού ζητήματος», φέρον τον υπότιτλον «τά πραγματικά αίτια τής κρίσε- 
ως καί ή αληθής ιστορία τής τελευταίας δεκαετίας» μετά Παραρτήματος περιέ
χοντας τό «Χρονικόν τής Κ ρ ί σ ε ω ς καί κείμενα δημοσιευθέντα έπί 
τής κρίσεως ή καί προς πρόληψιν αυτής (1964-1965 )», οδηγεί 
ημάς ευθέως εις τήν άποκάλυψιν τής αλήθειας, όσον ήτο αυτή αντιληπτή μέχρι 
τοϋ Σεπτεμβρίου τοϋ 1966, ότε έκυκλοφορήθη τό έν λόγω τεύχος1. ’Αρκεί να ση- 
μειώσωμεν ότι κατά τούς μήνας ’Ιανουάριον - ’Απρίλιον τοϋ 1964 έσχηματί- 
σθησαν κατ’ ουσίαν 5 έπιτροπαί, διά τό πρόβλημα τής μορφώσεως τοϋ Κλή
ρου, εντός τοϋ όποιου ένετάσσετο τό ζήτημα τοϋ μέλλοντος τής Ριζαρείου Εκ
κλησιαστικής Σχολής. ’Ιδού αυται:

Ιον) Σύσκεψις τής 9 ’Ιανουάριου 1964 τών Προέδρων τών Συμβουλίων τών 
'Ιερατικών Σχολών καί τών Διευθυντών ύπό τήν προεδρίαν τού Γενικού Διευθυντού 
τών Θρησκευμάτων καθηγητοΰ Βασ. Βέλλα, σχόντος τήν σχετικήν πρωτοβουλίαν2.

2ον) Ερώτημα προς τήν Θεολογικήν Σχολήν περί τοϋ θέματος, συζητηθέν κατά 
Φεβρουάριον τοϋ 1964. Ύπήρξεν άπάντησις προς τό Υπουργείου.

3ον ) ’Ερώτημα προς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλο
νίκης (ύπήρξεν άπάντησις).

4ον) ’Ερώτημα προς τήν Ίεράν Σύνοδον τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος (ύ
πήρξεν άπάντησις).

5ον) Ειδική ’Επιτροπή ώρίσθη κατ’ ’Απρίλιον τοϋ 1964. Αυτή έπεράτωσε τό 
έργον της κατ’ ’Ιούνιον. Κληθείς εις ταυτην και αντιληφθεις, οτι οι θελοντες να 
διευθύνουν τήν εκκλησιαστικήν πολιτικήν ούδέν είχον νά προσφέρουν παρητή- 
θην τήν 26ην ’Ιουνίου3. Είναι προφανές, ότι αί πρόχειροι σκέψεις δεν ήδύναντο

1. Τούτο φυσικώς δεν ήδύνατο νά περιλάβη ανέκδοτα κείμενα, τινά των οποίων εύρίσκονται 
εις τό Άρχεΐόν μου.

2. Καίτοι άπό τοϋ Δεκεμβρίου ήτο υπογεγραμμένον Β.Δ. περί διορισμού τοϋ γράφοντας ώς 
Γενικού Διευθυντού τών Θρησκευμάτων (μετά πρότασιν τών καθηγητών Βέλλα καί Άλιβιζά- 
του, Βασ. Επιτρόπου), έν τούτοις δεν έκλήθην εις τήν σύσκεψιν. Τό Β.Δ. φέρον τάς ύπογραφάς 
τών αρμοδίων υπουργών δεν ύπεγράφη ύπό τοϋ αειμνήστου Βασιλέως Παύλου, λόγω παραιτή
σεις τής Κυβερνήσεως.

3. Τούς προσθέτους λόγους ήθικής τάξεως, οί όποιοι μέ ήνάγκασαν εις παραίτησιν κατά τήν



καί δεν δύνανται νά λύσουν το πρόβλημα της μορφώσεως του κλήρου καί ειδικών 
στελεχών της Εκκλησίας της Ελλάδος, εντός του οποίου θα εδει να ευρουν την 
λύσιν των τα ειδικά προβλήματα τών ’Ιερατικών Σχολών και δη και της Ριζαρει- 
ου Εκκλησιαστικής Σχολής.

2. Τό ιστορικόν πλαίσιον τής τελευταίας δωδεκαε
τίας είδικώτερον δεν έπέτρεπε την λύσιν τού έν λόγω προβλήματος και 
τών ειδικότερων προβλημάτων τών ’Ιερατικών Σχολών. Οί παράγοντες, οι οποί
οι δέον νά ληφθώσιν ύπ’ όψιν είναι οί εξής:

Ή Πολιτεία καί τά έναλασσόμενα εις την εξουσίαν κόμματα και μαλιστα το 
Ύπουργεΐον Θρησκευμάτων καί ’Εθνικής Παιδείας, ή ’Εκκλησία ( Ιεραρχία, Δ. Σύν
οδος), αί Θεολογικαί Σχολαί. Τίνα θέματα άπησχολούν τους εν λογω παράγοντας 
καί ποϊαι αί τάσεις αυτών;

Πριν ή διαγράψωμεν τό είδικώτερον ιστορικόν πλαίσιον τής τελευταίας δω
δεκαετίας (1955-1967) πρέπει νά δικαιολογήσωμεν διατι περιοριζομεθα εις την 
τελευταίαν ταύτην εποχήν. Ώς αφετηρίαν λαμβάνομεν υπ’ οψιν τα γεγονότα, ήτοι 
α) την ίδρυσιν τής Γενικής Διευθύνσεως Θρησκευμάτων (1955) και β) την εκ- 
δήλωσιν τής παρασκηνιακής δράσεως τών παραεκκλησιαστικών οργανώσεων (αιτινες 
εΐχον ώρισμένους σκοπούς) έπέδρων δε άποφασιστικώς επι τής σκεψεως τών 
ιεραρχών καί αρχιεπισκόπων γ) τών ηγετών τών κομμάτων, μαλιστα δια τών 
υπουργών Παιδείας, οϊτινες έλάμβανον ύπ’ οψιν τάς θελήσεις των. Η απαλλοτριω- 
σις τών δικαιωμάτων τής Πολιτείας επί τής Γενικής Διευθύνσεως τών Θρησκευ
μάτων (καί τού, καλώς καταργηθέντος, Βασιλικού ’Επιτρόπου), η εμφανιζόμενη 
εις τά ερωτήματα, άπερ έθετον εις εαυτούς οί ύπουργοί Θρησκευμάτων και Ε
θνικής Παιδείας* 1 (ποιον θέλει ό ’Αρχιεπίσκοπος ώς Γενικόν Διευθυντήν τών Θρη
σκευμάτων2 ή οί ψηφοφόροι μου ή καί άμφότεροι) απέκλειαν εκ τών προτερων πά
σαν σκέψιν περί τής καταλληλότητας τών προσώπων. Θέμα αντικειμενικής ειση- 
γήσεως μιας ώλοκληρωμένης εσωτερικής καί εξωτερικής εκκλησιαστικής πολι

έν λόγω ημέραν έξέθηκα προς τον Πρωθυπουργόν καί Υπουργόν τών Θρησκευμάτων και τής Εθνι
κής Παιδείας εις αναφοράν έμπιστευτικήν, έν ή ώμίλουν «περί μοιραίας αποφασεως δια την Εκ
κλησίαν τής Ελλάδος» (άριθ. πρωτ. 1261 τοΰ Πολιτ. Γ ραφείου Πρωθυπουργού). Ταυτόσημόν 
αναφοράν ύπέβαλον προς τόν "Υπουργόν Προεδρίας τής Κυβερνήσεως υπ’αριθ. 990 (αυθημερόν), 
διότι ό Πρωθυπουργός άπουσίαζεν εις ’Αμερικήν, ό δε υφυπουργός Λουκής Ακρίτας, ξένος προς 
τά πράγματα καί τά πρόσωπα, Εβλεπε τό ζήτημα τοΰ υπευθύνου συμβούλου, απο τής κομματικής 
αύτοϋ προσωπικής σκοπιάς (ήτο βουλευτής ’Αττικής. Άπέθανε κατά Μάρτιον τοΰ 1965 εν 
Λονδίνω), άλλ’ ύπεβοηθήθη υπό προσώπων τινών μη άναλογιζομένων ότι συμφέρον τής Εκκλη
σίας ήτο νά ύπάρξη (ολοκληρωμένη εκκλησιαστική πολιτική, τή συνεργασία ’Εκκλησίας και Πο
λιτείας καί τών 2 Θεολογικών Σχολών. Τό εργον έματαιώθη μεταξύ τής 20ής και 22ας Φεβρου
άριου 1964. "Υπάρχει σχετική επιστολή εις τό Άρχεΐόν μου..

1. Πλήν τοΰ Γρηγ. Κασιμάτη, οστις απλώς έλάμβανεν ύπ’ οψιν ώς δευτερευοντα παρά
γοντα τήν θέλησιν τοΰ ’Αρχ/που. "Οθεν ώρισε τόν καθηγ. Β. Βέλλαν (1962 ’Ιανουάριον) και τον 
καθηγ. Γ. Κονιδάρην (3-20 ’Απριλίου 1967).

2. Παράδειγμα ό αείμνηστος Λεβαντής καί ό Λουκής ’Ακρίτας, ϊνα μνημονεύσωμεν τους θα- 
νόντας. Τόν αείμνηστον Β. Ίωαννίδην συνέστησαν (ορισμένοι εις τόν άποβιώσαντα μετά έν έτος 
Δωρόθεον, οστις έζήτησε καί επέτυχε τόν διορισμόν του από τόν "Υπουργόν Παιδείας.



τικής δεν υπήρχε δι’ ούδέν«. Την Ιεραρχίαν καί την Πολιτείαν άπη σχολούν πρώ
τιστα πάντων Ιον) 6 Καταστατικός Χάρτης με το θέμα του μεταθετού, άτυχώς, 
ώς καίριον θέμα 2ον) το Οικονομικόν θέμα, διά της μερικής άξιοποιήσεως της 
εκκλησιαστικής περιουσίας καί 3ον) το της μορφώσεως καί αξιοπρεπούς συντη- 
ρήσεως του Έφημεριακοϋ κλήρου. Καί τό μέν πρώτον δεν έλύθη μέχρι σήμερον, 
τό δεύτερον εδρε μερικήν μόνον λύσιν, άφ’ ενός μέν διά τής συμφωνίας Εκκλησί
ας καί Κράτους (επί ’Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος καί Μεσσηνίας Χρυσοστόμου, 
Ριζαρείτου), περί ανταλλαγής αγροτικών προς αστικά ακίνητα, άξιοποιούμενα καί 
τής χορηγήσεως πιστώσεων, διά τής μισθοδοσίας του έφημεριακοϋ κλήρου και μαλι-

θη, ουδέ δύναται να λυθή όριστικώς, δι’ δ καί αποτελεί τό άντικείμενον καταδημα- 
γωγήσεως καί έκμεταλλεύσεως τών εφημερίων καί τής Εκκλησίας, έμφανιζομένης ε- 
κάστοτε ώς ζητούσης την πλήρωσιν τών κενών έφημεριακών θεσεων τής υπαίθρου,
εϊτε διά τής ψηφίσεως διατάξεως περί επανόδου εις τα καταργηθέντα Κατώτερα Εκ
κλησιαστικά Φροντιστήρια, άτινα έκλεισαν, διά μίαν τριακονταετίαν, τών κενών έφη- 
μεριακών θέσεων είτε διά τής «ταχυρρύθμου έκπαιδεύσεως»( ! ! ) μέ προνόμια συν- 
τρίβοντα τάς δυνατότητας τών Άνωτερων Εκκλησιαστικών Φροντιστηρίων. Εν
ταύθα πρέπει νά σημειώσω μεν, ότι ο μεν Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός, δρασας επ 
όλίγον καί υπό άνωμάλους συνθήκας (1941-1949), δέν ήδυνήθη νά σκεφθή καί 
έργασθή συστηματικώς, άλλ’ είσήγαγε την μισθοδοσίαν τοϋ κλήρου εις τον Δημό
σιόν προϋπολογισμόν καί έψήφισε τά πρώτα μέτρα (ήτο αντιβασιλευς απο του 
’Ιανουάριου 1945 μέχρι τής 1ης Σεπτεμβρίου 1946), διά την ’Εκκλησιαστικήν 
έκπαίδευσιν (I. Καρμίρη: Μ’ άνωτ.), 6 Σπυρίδων (1949-1956), δέν ίρρεπε πρός 
συστηματικάς λύσεις, ένδιεφέρετο δέ δια την ανοικοδομησιν τών καταστραφεντων 
ναών τής υπαίθρου καί διά τήν Σχολήν τής Βελλάς, ο δε Θεόκλητός ο Β (1957- 
1962 ’Ιανουάριος), στερούμενος ηγετικών προσόντων καί ικανοτήτων, μόλις ήδυ
νήθη νά ένισχύση τήν Άποστολικήν Διακονίαν. Έπειτα ή άρχιερατεία τοϋ Χρυσοστό
μου τοϋ Β' (1962-1967) κατηναλώθη μέ τήν άγονον προσπάθειαν άποκτήσεως Κατα- 
στατικοϋ Χάρτου, Sv, ή περί τά δικαιώματα της Εκκλησίας καί τήν σχέσιν’Εκχλη- 
σίας καί Πολιτείας καί τό μεταθετόν διένεξις έθαψαν, έφ’ όσον μαλιστα αί παραεκ- 
κλησιαστικαί οργανώσεις, αίτινες διηύθυνον τούς Γενικούς Διευθυντας πλην τοϋ Β. 
Βέλλα (ή βραχεία υπουργία τοϋ Γρηγ. Κασιματη, 1961 Νοέμβριος - Ιούλιος 1963, 
δέν ήδύνατο νά έπιτύχη όσα ήθελε), δέν ήδύναντο οΟτε ήθελοννά λύσουν τά όργα- 
νικά προβλήματα τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος. Καί είναι οργανικόν πρόβλημα 
δύναταί τις είπεΐν, τό πρόβλημα τής μορφωσεως τοϋ Κλήρου 
τής Ελλάδος καί τών ειδικών στελεχών τής ’Εκκλησί
ας αυτής. Εις τήν έξέτασιν τών προβλημάτων τούτων μεταβαίνομεν, διότι 
έν αύτοϊς θά εντάξω μεν καί τά προβλήματα τής 'Ιερατικής Σχολής ώς και των 
Θεολογικών καί τής Ριζαρείου ’Εκκλησιαστικής Σχολής.

3. Τό πρόβλημα τοϋ έφημεριακοϋ Κλήρου τής Έκκλησί- 
ας τής Ελλάδος χαι αι αναγχαι αυτής.

Δέν θά έξετάσωμεν ένταϋθα καθόλου τό πρόβλημα τοϋ άριθμοϋ τών όργανικών



θέσεων του έφημεριακοΰ κλήρου τής Ελλάδος έν σχέβει προς τον ^ πραγματικόν 
αριθμόν των ύπηρετούντων, αλλά θά λάβωμεν υπ’ όψιν, ότι ο αριθμός των 8.039 
θά έπρεπε να είναι σήμερον επαρκής, διά τάς άνάγκας τής Εκκλησίας τής Ελλά
δος (ομιλούν διαρκώς περί κενών άλλα στερούμεθα ακριβών αριθμών) καί δή καί διά 
τά 8.500.000 των ’Ορθοδόξων κατοίκων αυτής (υπολογισμός 1967 δι άμφοτέρους 
τούς αριθμούς). Βεβαίως ό αριθμός τών οργανικών θέσεων είναι πιθανώς πολύ μικρο- 
τερος, άλλά πρέπει ν’ αύξηθη ώστε νά φθάση τόν άνωτέρω (πραγματικόν^ άριθμόν 
ενοριών, ό όποιος κατά την προσεχή δεκαετίαν θά πρεπει ν αυξηθή, ένεκα τών 
αναγκών μιας (ολοκληρωμένης πολιτικής κατά 500-1.000 θεσεις καί ένεκα τής 
έτησίας αύξήσεως τοϋ πληθυσμού καί της ανάγκης μερίμνης, διά τήν μόρφωσιν 
ειδικών στελεχών της 'Ελληνικής ’Εκκλησίας καθόλου. Λαμβάνοντες ύπ’ 6ψιν τό 
γεγονός ότι έτησίως συνταξιοδοτοΰνται ή αποθνήσκουν 190 περίπου1, είμεθα υπο
χρεωμένοι να εϊπωμεν, ότι θά έπρεπεν ή Ελλάς να έχη την δυνατότητα να είσαγη 
εις τόν κλήρον 250 κληρικούς (διακόνους καί πρεσβυτέρους, έξ ών οί επίσκοποι), πτυ- 
χιούχους τών Θεολογικών Σχολών καί τών 'Ιερατικών με μορφωσιν και συνειδη- 
σιν καί φρόνημα ισχυρόν εκκλησιαστικόν. Γούτο σημαίνει, ότι 
ή ’Εκκλησία τής 'Ελλάδος θά έδει να εισαγη εις τας Ιερατικας Σχολάς υΟΟ .ρο 
φίμους (δεν εισέρχομαι εις τά επί μέρους ζητήματα2) καί να δημιουργηση τας 
συνθήκας έκείνας διατηρήσεως τών έχόντων την κλίσιν καί συνείδησιν αποστολής 
έν τή ’Εκκλησία (τό πρόγραμμα καί τά επί μέρους προβλήματα αποτελούν το 
άντικείμενον εκκλησιαστικής πολιτικής, ής αί γενικαί γραμμαι διεγραφησαν εν τή 
παρούση ιστορία) ώστε με την φυσικήν άπομακρυνσιν 35 % κατα το διάστημά 
15 έτών3 (άπό τού 15ου μέχρι καί τού 30ού έτους τής ηλικίας ), να είναι πιθανόν 
νά έχη ή ’Εκκλησία τής Ελλάδος έτησίως 250 υποψήφιους κληρικούς, πτυχίου 
χους τών Θεολογικών καί τών 'Ιερατικών Σχολών.

’Εντεύθεν καθίσταται δήλον, ότι ή Ριζάρειος ’Εκκλησιαστική Σχολή μονή δ=.ν 
δύναται ν’ άνταποκριθή εις τάς άνάγκας τής Μέσης Εκκλησιαστικής Παιδείας, 
ή όποια πρέπει νά άποτελέση την κυρίαν πηγήν, έξ ής θ’ άντληση η Εκκλησία 
τόν έφημεριακόν κλήρον, τά ειδικά στελέχη τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος και τών 
άλλων Ελληνικών ’Εκκλησιών καί τούς έπισκόπους. Μέγα μέρος τούτων θα μορ
φωθούν εις τάς Θεολογικάς Σχολάς ’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης και τας 2 Σχολάς 
ειδικής ’Εκκλησιαστικής Έπιμορφώσεως, ένθα τό έκκλησιαστικον και 
πρακτικόν φρόνημα καί ή εύρύτης καί τό βάθος τής μορφώσεως θα λα
βουν την τελειωτικήν των, ύ π ό την ροπήν τής ’Εκκλησίας, μορφήν.

1. Άπό τό Ταμεΐον Άσφαλίσεως Κλήρου τής 'Ελλάδος μοί έδόθησαν οί άριθμοι 166 δια το 
1961, 178 διά τό 1963 καί 188 διά τό 1967.

2. Τά παιδαγωγικά καί πρακτικά θέματα, άτινα δέον νά λυθώσι δέν δύνανται ν’ αποτελεσουν 
τό υποκείμενον τής έξετάσεως έν τή παρούση ιστορία, ή οποία αποβλέπει νά δώση απαντησιν 
εις τό ερώτημα: πόσα στελέχη δύναται νά μορφώση ή Ριζάρειος ’Εκκλησιαστική Σχολή και αν 
δύναται μόνη ν’ άναλάβη τό έργον τοϋτο. 'Η εκκλησιαστική πολιτική είναι ζήτημα όπερ κεϊται 
έξω τών σκοπών τής παρούσης πραγματείας, ή οποία όμως άναγκαίως άποτελεϊ την αφετηρίαν 
καί τό πλαίσιον τής εσωτερικής καί εξωτερικής εκκλησιαστικής πολιτικής.

3. ’Ίδε αρχήν τής προηγούμενης ύποσημειώσεως.



Ή Ριζάρειος Σχολή, λοιπόν, δύναται καί οφείλει άναγκαίως, ένεκα της δυνα
τότητας άποκτήσεως προσωπικού υψηλής στάθμης, ν’ άποτελέση πρότυπον Εκ
κλησιαστικήν Σχολήν, είσάγουσα 40 τροφίμους έτησίως ήτοι τον άνώτατον έπι- 
τρεπόμενον παιδαγωγικώς αριθμόν. Πόσα τα έτη φοιτήσεως καί τί θά γίνουν μετά 
ταϋτα είναι ζήτημα της εκκλησιαστικής πολιτικής. Τό πολύ δπερ θά ή το δυνατόν 
ν’ άναλάβη είναι νά μορφώνη εις 2 τ μ ή μ α τ α εις έκάστην τάξιν, 80 τροφίμους1. 
Τότε ή Ελλάς θά πρέπει νά έχη τό ολιγώτερον 9 Τερατικάς Σχολάς, λειτουργού- 
σας άναγκαίως, κατά τό πρότυπον τής Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής — 
ούδείς δύναται νά έπιβάλη τό αντίθετον — εί καί ως προς τό προσωπικόν δεν θά 
δύνανται αί εν λόγω Σχολαί νά φθάσουν ευκόλως την Ριζάρειον Σχολήν. Ή άμιλ
λα όμως πρέπει νά ύπάρξη.

Ή εις τάς επαρχίας τής Ελλάδος, ύπό είδικάς συνθήκας καί χάριν άποκεντρώ- 
σεως καί πνευματικής άναπτύξεως τής θρησκευτικής ζωής των περιοχών, υπαρ- 
ξις 'Ιερατικών Σχολών καί άναδιοργάνωσις αυτών, αποτελεί προϋπόθεσιν έπιλύ- 
σεως του έφημεριακοΰ ως καί ή λύσις τών άλλων προβλημάτων (τί θά γίνουν οί 
πτυχιοϋχοι άπό του 20οΰ μέχρι του 30οϋ έτους καί πώς θά διατηρήσουν την κλίσιν των, 
ώστε νά ΐερωθώσιν, είναι ζητήματα παιδαγωγικά καί πρακτικά, άτινα θά λύση 
ή ώλοκληρωμένη εκκλησιαστική πολιτική), άτινα συνάπτονται προς τό δλον 
πρόβλημα, δπερ έν αρχή τής παρούσης παραγράφου έσκιαγραφήσαμεν. Έκ τών 
40 είσαγομένων τροφίμων θά πρέπει ύπό τάς νέας δημιουργηθησο- 
μένας συνθήκας νά έχω μεν τήν πιθανότητα νά φθάσουν 
εις τον κλήρο ν οί 252. Δεν είναι δυνατόν νά έπιτύχωμεν περισσοτέρους. 
Ή Εκκλησία πρέπει ν’ αποκτά κληρικούς με άφοσίωσιν καί εκκλησιαστικόν
φρόνημα. Δεν χρειάζεται κληρικούς προσερχομένους είτε άπό ΰποχρέωσιν είτε άπό 
οικονομικόν συμφέρον, ή, δπερ χειριστον, ενεκα αποτυχίας εις αλλα επαγγέλματα.

4. 'Υπό τάς προϋποθέσεις ταύτας θά εξετάσω μεν, ποια 
ήτο ή θέλησις τών Ριζαρώνκαίτό συναφές ερώτημα εάν έξεπλή- 
ρωσεν ή Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή τον προορισμόν της, ώστε νά ληφθώσι 
ταϋτα ύπ’ δψιν κατά τήν διαρρύθμισιν του μέλλοντος αυτής. Τούτο συναπτεται προς 
τήν άπαίτησιν, δπως έπιτύχη ή Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή να διδη περισσο
τέρους τών τροφίμων αυτής, εί δυνατόν 70% τών εισαγομενων εις αυτήν ως κλη
ρικούς.

Τό πρόβλημα εάν έξεπλήρωσεν ή Ριζάρειος τον προορισμόν της έπραγμα- 
τεύθη έπιτυχώς ό συνάδελφος καθηγητής και Ριζαρειτης καθηγητης κ. Λεωνίδας 
Φιλιππίδης, τέως πρύτανις του Πανεπιστημίου ’Αθηνών. Ή οίαδήποτε

1. Τί άλλο δύναται νά προσφέρη ή Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή μέ τήν έκμετάλλευσιν 
τής μεγάλης της περιουσίας, ώστε νά συμβάλη αποτελεσματικές εις τήν οριστικήν λύσιν του προ
βλήματος «τής μορφώσεως τοϋ κλήρου τής Ελληνικής Εκκλησίας» καί ειδικών στελεχών τής 
’Εκκλησίας τής Ελλάδος δεν είναι τοϋ παρόντος, άλλα τής εκκλησιαστικής πολιτικής θέμα, 
ύφιστάμενον καί δυνάμενον να λυθή.

2. Ή απώλεια 15 τροφίμων κατά τάξιν, οί όποιοι δέν θά είσέρχωνται εις τόν κλήρον δέν 
θά είναι άνευ θετικής προσφοράς πρός τήν 'Ελληνικήν κοινωνίαν, ώς δέν ήτο μέχρι τοϋδε.



διαρρύθμισις της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής δέον νά όρμηθή άπδ 
της αρχής τοΰ σεβασμού της Διαθήκης τοΰ Γεωργίου Ριζάρη, μεγάλου πατριώτου, 
πρακτικού καί ευφυούς άνδρός, άγαπήσαντος το ’Έθνος καί την ’Εκκλησίαν με 
βάθος, δυσκόλως απαντώμενον σήμερον.

Κατά το άρθρον 72 τής Διαθήκης τοΰ Γ. Ριζάρη, έκπληροΰντος καί την 
εντολήν τοΰ προαποβιώσαντος άδελφοΰ του Μάνθου, σκοπός της Σχολής καθωρίζετο:

«Σκοπός τής έκκλ. ταύτης Σχολής είναι νά χορηγή εις τούς νέους, έχοντας 
τάς άπαιτουμένας προπαιδευτικάς γνώσεις, τοιαΰτα διδακτικά μέσα, ώστε 
εις διάστημα πέντε ετών ν ά είναι εις στάσιν νά ένδυθώ- 
σιν τό ιερόν σχήμα τής 'Ιεροσύνης, γινόμενοι ιερείς μετά την αποπερά
τωσή τής πενταετούς σπουδής.
Ή εν αυτή τή Σχολή έκπαίδευσις πρέπει νά είναι προ πάντων τοιαύτη, 
ώστε νά συντελή καί εις την επιστημονικήν μόρφωσιν τής νεολαίας».

Εις τό άρθρον 73 καθορίζει 1 ) ότι ή Σχολή θά στεγάζεται εις τήν οικοδομήν 
ένθα καί έστεγάσθη κειμένη εις «τερπνότατον προς διασκέδασιν 
των φοιτητών περιβάλλον προς διατήρησιν τοΰ όποιου διέτασσε τά 
πρέποντα, 2) νά ύπάρχη παρεκκλήσιον διά τήν καθ’ έκάστην προσευχήν καί τήν 
λειτουργίαν, 3) νά «επιφορτίζονται» διαπρέποντες καθηγηταί τοΰ Πανεπιστημίου 
’Αθηνών μέ τήν «παράδοσιν μαθήματος τους».

Εις τό άρθρον 77 ορίζει ό Ριζάρης τά τών μαθημάτων, άτινα καθίστων τήν 
Σχολήν εκπαιδευτήριον ελληνικής καί χριστιανικής μορφώσεως.

Σπουδαιότατον είναι τό άρθρον 78, τό όποιον δεν έτυχε τής δεούσης 
προσοχής, κ α ί τ ο ι τούτο εις τό πρώτον μέρος παρέχει τήν αφορμήν σκέ- 
ψεως προς λύσιν τοΰ πρώτου δυσχερούς προβλήματος, παιδαγωγικού καί πρακτικού, 
περί τών προσόντων τών υποψηφίων, οί όποιοι είσάγονται εις τήν Ριζάρειον Εκκλη
σιαστικήν Σχολήν καί κατ’ έπέκτασιν εις τάς 'Ιερατικάς Σχολάς. Μή λυομένου τοΰ 
ζητήματος τούτου δεν είναι δυνατόν νά προσδοκαται ή επιτυχία τών προσπαθειών 
μας ν’ άποκτήσωμεν κλήρον μεμορφωμένον καί θερμουργόν. Αί διατάξεις τής 
Διαθήκης τοΰ Ριζάρη είναι απόσταγμα πείρας, σοφίας ενδιαθέτου καί σκέψεως 
εξαίσιας. Τό πρώτον σημεΐον είναι τό επόμενον:

Λέγει, λοιπόν, εις τό άρθρον 781 ό Ριζάρης:
«Παρακαλώ τά δύο Συμβούλια τής Σχολής ν ά κινήσωσι πάντα 
λίθον (άν εγώ ζών δεν τό κατορθώσω) διά νά ένδώση ό 
Βασιλεύς, ώστε άποκλειστ ικώς έν τή Σχολή ταύτη νά δι
δάσκονται, όσοι σκοπεύουσι (πρβλ. άρθρα 105 καί 110) ν ά 
έ ν δ υ θ ώ σ ι (τής) 'Ιεροσύνης ένδυμα , καί νά μήν είναι δεκτοί 
προς ιεροσύνην, εϊ μή όσοι έχουν τακτικά αποδεικτικά περί τής έν αυτή 
σπουδής των» (Ν.Ράδου: «Τά κατά τήν Ριζάρειον»,έκδ. 2α 1903, σελ. 40-43).

1. Πρβλ. Ράδου, ένθ’ άνωτ., σελ. 248. Πρβλ. ώσαύτως σελ. 260 έξ. περί των έξ Αλβανίας 
ύποτρόφων. Περί έξωτερικών υποτρόφων ίδε σελ. 272 καί δή καί κληρικών σελ. 274-5.



Εις το άρθρον 100 (πρβλ. άρθρα 103 καί 105) καθορίζει ό Ριζάρης, δτι θά εΐσ- 
άγωνται μόνον 20 υπότροφοι, έξ ών 10 έκ της έλευθέρας Ελλάδος, διδασκόμενοι 
έπί δετίαν. Ή υποτροφία θά παρείχετο εις νέους διακριθέντας εις τό Ελληνικόν 
Σχολεΐον (έτη σπουδών 7)1 «καί έπί πλέον άποροι καί καθόλου αμέμπτου διαγω
γής, οί όποιοι άποφαίνωνται, δτι μετά την τελείωσιν της σπουδής των θέλουν άνα- 
δεχθή τό Ιερατικόν επάγγελμα» (πρβλ. άρθ. 119 ένθα καί περί αποβολής των α
ναξίων). Εις τό άρθρον 111 όμιλεΐ περί επιλογής, ευφυΐας καί έπιδόσεως. Δεν θά 
εξετάσω άλλας λεπτομέρειας τής Διαθήκης του εξαίρετου άνδρός, τοϋ βαθύτατα 
πιστού (Ράδου σελ. 50), άλλα μόνον θά σημειώσω πρώτον, δτι έπρεπε νά 
έκλέγωνται κατάλληλοι διά την Ίερωσύνην «μ εταξυ τών 
εύρυμαθεστέρων, άγχινουστέρων και χρηστότερων τής 
Μονοδενδρίου Σχολής», ή όποια αποτελεί τό έτερον ηπειρωτικόν έργον τών Ριζα- 
ρών (Παράρτημα Δ).

Δεύτερον, δτι εις τό άρθρον 170 ό Ριζάρης προσέθεσε τά εξής βαρυσήμαντα 
καί αληθώς ουσιαστικά περί τών βαθυτάτων αυτού προθέσεων.

«Ί δού έτελείωσα δ, τι εΐχα ν ά γράψω. Θέλω, διατάττω καί 
επιθυμώ νάέκτελεσθώσιν άπαρασαλεύτως δσα διέτα
ξα. Ή επιθυμία μου είναι νά προκύψη ωφέλεια εις τό 
κοινόν, άπό τούς ιδρώτας τοϋ προσώπου έμοΰ καί τοϋ μακαρίτου αύτα- 
δέλφου μου» (Ράδου, ένθ’ άνωτ. σελ. 63' πρβλ. κατωτέρω Λ. Φιλιππίδου 
παρατηρήσεις).

Άλλ’ ό Ριζάρης, γράφων ταΰτα, ειχεν έπίγνωσιν τών τότε αναγκών τοϋ Ελλη
νισμού καί δή καί τής Ελληνικής Εκκλησίας. Εΐδικώτερον ειχεν έπίγνωσιν τών 
μεγάλων αναγκών τοϋ κλήρου. Γράφων προς την τής Εκπαιδευσεως Γραμματείαν 
(νΰν 'Ύπουργεϊον Παιδείας), παρουσιάζεται ό Ριζάρης έχων βαθυτάτην έπίγνωσιν 
τής ανάγκης βελτιώσεως τοϋ Ιερατείου «το οποίον δυστυχώς αι κακαι εςεις εξη- 
χρίωσαν». Εξέφραζα 6μως τήν ελπίδα, 6τι ήτο δυνατόν νά λάμψη υπό την Βασι- 
σιλείαν ήδη τοϋ "Οθωνος (1840). "Οθεν θέτων ύπό τούς πόδας τοϋ Θρόνου της 
Ελλάδος τό μέγα αυτού κληροδότημα, ώς έθνικόν καταπίστευμα, προσέθετεν έν τέλει 
τοϋ έγγράφου την παρακλησιν:

«νά γίνωσι δεκταί αί ταπειναί του δεήσεις» σκοπός τών όποιων είναι 
ή βελτίωσις τής καταστάσεως τοϋ κλήρου καί η έ ξ α π λ ω- 
σις τής ευαγγελικής άληθείας καί έν γένει τών φώ- 

τ ω ν».
Εις ταΰτα πρέπει νά προστεθή τρίτον η αξιοσημείωτος διαταξις τής § 9 τοϋ 

Γ' Κεφαλαίου τοϋ πρώτου ’Οργανισμού τής Σχολής έχουσα οΰτω: (Ράδου, ένθ 

άνωτ. σελ. 104).

1. Εις τήν Εγκύκλιον τοϋ ΙΙατριάρχου Γρηγορίου γίνεται όρθώς λόγος, δτι οί ύποτροφοι 
έκ της δούλης Ελλάδος καί Ζαγορίου δέον νά είναι «οί εύμαθέστεροι, άγχινούστεροι, και χρη- 
στοηθέστεροι» (Ράδου σελ. 75).



«Καθ’ δσον δέν ήθελεν έμποδισθή ή τοποθέτησις των έκ της Ριζαρείου πε
ριουσίας υποτρόφων, καί ήθελε δοθή ρητή άδεια παρά τής Κυβερνήσεως, 
οί διάφοροι υπότροφοι, άποπερατώσαντες τάς τέσσαρας τάξεις αυτής, δύ- 
νανται αντί νά μεταβαίνωσιν εις την πέμπτην, νά φοιτώσιν εις τό Βασιλι
κόν Πανεπιστήμιον, δπου διδάσκονται επί τριετίαν τά γενικά λεγάμενα μα
θήματα έκ τής φιλοσοφικής Σχολής καί τά ώρισμένα μαθήματα τής Θεο
λογίας, έν οΐς συμπεριλαμβάνεται καί τό μάθημα τής Εβραϊκής, έξακο- 
λουθοΰντες νά διαμένωσιν έν τή Σχολή καί νά θεωρώνται ώς οί λοιποί υ
πότροφοι».

Τέταρτον, διά τούς υποτρόφους, δ ’Οργανισμός τής Ριζαρείου Σχολής του 
1867 περιελάμβανε την εξής ένδιαφέρουσαν διάταξιν (αυτόθι σελ. 129), μαρτυρούσαν 
δτι ή σκέψις των υπευθύνων έκτελεστών τού κληροδοτήματος Ριζάρη κατηυθύνετο 
πρός ερμηνείαν τής θελήσεως τού διαθέτου νά σπουδάζωσιν εις την Ριζάρειον Σχο
λήν, έκεϊνοι οί όποιοι έσκόπευον καί σκοπεύουσι νά γίνωσι κλη
ρικοί. 'Ορίζονται εις τό Β' Κεφάλαιον τού έν λόγω ’Οργανισμού τά προσόντα 
καί αί υποχρεώσεις των υποψηφίων, οίτινες απόφοιτοι δντες τού Ελληνικού Σχο
λείου θά άνεδέχοντο την υποτροφίαν τής Ριζαρείου Σχολής. "Οριζε, λοιπόν, τό εξής 
ή έν λόγφ διάταξις, άφορώσα εις τον υπότροφον, δ στις θά έδει:

Π έ μ π τ ο ν, «Νά όμολογήση πρώτον ένώπιον τού αρμοδίου άνωτέρου υπαλλή
λου τού έπί των ’Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως υπουργείου 
καί τού Διευθυντοΰ τής Εκκλησιαστικής Σχολής, άφοΰ ουτοι τώ π α - 
ραστήσωσι τό τε μέγεθος καί τά βαρέα τής ίερωσύνης 
καθήκοντα, δτι άναδέχεται αυτοθελώς καί προθύμως 
την ύποχρέωσιν νά ίερωθή, δτανφθάσηείς την υπό τών ιερών 
κανόνων όριζομένην ηλικίαν».

Έ κ τ ο ν, εις την δευτέραν προσθήκην τής Διαθήκης του ό Ριζάρης ειχεν 
ήδη προσθέσει τό εξής, ωσαύτως άξιοσημείωτον, διότι μαρτυρεί την μέριμναν αυ
τού νά έπιτύχη τό έργον του (25 ’Απριλίου 1840) άρθρ. 158:

«Εις την σύνεσιν αυτής (έννοεΐ τής Κυβερνήσεως) άπόκειται 
ν ά έπιφέρη καί άλλας βελτιώσεις έπί αντικειμέ
νων, έφ’ ών σιωπά ή παροΰσά μου» (Πρβλ. καί σελ. 84, ένθα ή § ε' 
καί άρθρ. 87 § ε' σελ. 45, ώς καί σελ. 276 τού έργου τού Ράδου).

Παρέθεσα πάσας τάς θεμελιώδεις διατάξεις τής Διαθήκης τού Ριζάρη, διότι έχω 
σχηματίσει την πεποίθησιν, δτι ζωηρώς άπησχόλει τον αείμνηστον Ριζάρην τό ζή
τημα τής κλίσεως (εις ήν έξυπακούεται καί ή άνωθεν κλήσις) καί τών προσ
όντων καί ικανοτήτων τών υποψηφίων υποτρόφων τής Σχολής, άπό τό όποιον 
εξηρτάτο έν μεγάλω μέτρω ή επιτυχία τής Ριζαρείου ’Εκκλησιαστικής 
Σχολής. Φοβούμενος δέ, δτι ήτο δυνατόν νά παρέλειψε κάτι άναθέτει την φροντίδα 
περί τουτου εις την σύνεσιν τής Κυβερνήσεως, εις ήν φυσικώς άπόκειται ή έποπτεία 
τής Παιδείας. Έφλέγετο δέ υπό τής βαθείας έπιθυμίας νά άποκτήση ή Εκκλησία 
κλήρον μεμορφωμένον καί ικανόν νά κηρύξη τό Εύαγγέλιον τής αλήθειας καί νά



σζορπίση τά φώτα αύτοΰ εις τον λαόν. Τα θεμελιώδη δε ζητήματα, ατινα ωφειλε το 
Συμβούλιον αλλά καί προ πάντων ή Κυβέρνησις να λύση,ήσαν ή έξασφάλισις τών έχόν- 
των όντως κλισιν προς το 'Ιερατικόν λειτούργημ α-παιδαγωγι- 
κόν καί πρακτικόν πρόβλημα-ή διατήρησις της κλισεως μέχρι τοϋ χρονου της ιερωσυ- 
νης, ως καί η δημιουργία των προϋποθέσεων προς είσοδον εις τας τάζεις του κλήρου. 
Ταϋτα εσήμαινον την ενταζιν τοϋ έργου της Ριζαρειου 
Έκκ λ. Σχολής εντός τοϋ πλαισίου ενός προγράμματος, περί ού ώμιλήσαμεν α
νωτέρω. "Οθεν ή ιστορική κριτική δέον νά στραφή εναντίον εκείνων, οί όποιοι ύπέ- 
λαβον έσφαλμένως, ότι λέοντες, άν ήτο δυνατόν να λυθή, το ζητημα της χρησιμο- 
ποιήσεως των αποφοίτων τής Ριζαρειου ’Εκκλησιαστικής Σχολής, (ως οικονομικού 
-Επαγγελματικόν πρόβλημα) άπό τοϋ 19ου Ετους μέχρι τοϋ χρόνου της ίερωσύνης 
αυτών (ήτοι κατά τούς 'Ιερούς Κανόνας τό 30όνΐ) Αλησμόνησαν ότι ύπάρχουν καί 
τά προβλήματα τής εισαγωγής των έχόντων κλισιν κ.α. περί ών ωμιλησαμεν. Το 
ζήτημα τής ζωής ενός αποφοίτου Ιερατικής Σχολής άπό τοϋ 19ου ή 20οϋ έτους 
μέχρι τοϋ 25ου ή 30οΰ δεν είναι μόνον οικονομικόν καί επαγγελματικόν2, άλλ’ εί- 
ναι καί πνευματικόν ηθικόν καί δέον νά λάβη τήν προσήκουσαν λύσιν έντός τοϋ προ- 
γράμματος μορφώσεως καί άξιοπρεποΰς συντηρήσεως τοϋ κλήρου καί έπεκτάσεως 
καί όλοκληρώσεως τοϋ έργου τής Ενορίας, άπό τό όποιον εξαρταται ή έπιβίωσις 
τοϋ Χριστιανισμοϋ ύπό τάς νέας συνθήχας τοϋ κόσμου. Ή ’Ενορία είναι τό κότταρον 
τοϋ Έχχλησιαστιχοϋ 'Οργανισμού. Τώρα, 0τε αί συνθηχαι ήλλαξαν κοινωνικώς, πνευ- 
ματικώς καί ήθιχώς, τό Εργον τοϋτο δέν έμελετήθη. Τό νά άναζητηται μεμονωμένως 
ή λόσις τοϋ μνημονευθέντος είδιχοϋ θέματος - διά τοϋ διορισμοϋ τών άποφοίτων τών 
'Ιερατικών Σχολών είτε ώς διδασκάλων, είτε ώς γραμματέων μιας μητροπόλεως, 
είτε νά χρηματοδοτώνται οί πτυχιοΰχοι, έπιτελοΰντες κάποιο Εργον (λησμονειται οτι 
ή στρατιωτική θητεία διαρκεϊ έπί μίαν διετίαν, ήτοι εις χρόνον άποφασιστικόν διά 
τόν προσανατολισμόν καί τήν επαγγελματικήν σταδιοδρομίαν τών νέων) διά νά 
ίερωθώσιν εις τό 30όν Ετος (0περ όρθώς Εθεσαν οί Κανόνες), σημαίνει ότι δέν ύπάρ- 
χει ή άντίληψις ότι τό πρόβλημα τών άποφοίτων δέν είναι ατομικόν, αλλ’ εκκλησια- 
^τικόν, διότι άφορα εις μέλλοντας λειτουργούς της 'Εκκλησίας. Τό ένοριακόν πρό
βλημα προϋποθέτει λειτουργούς Εχοντας τήν κλισιν, διατηροϋντας ταύτην, έχοντας 
δυνατότητας νά μορφωθούν, έάν είναι ικανοί, καί περαιτέρω εις τάς Θεολογιχας Σχο
λάς, άλλά καί νά άπομακρυνθοϋν, έάν Επαυσαν νά Εχουν ιερατικόν ζήλον - πρεπει 
νά έχουν ενθουσιασμόν - καί χρησιμοποιούμενους δεόντως καί εις το εργον της ενο- 
ρίας καί της "Εκκλησίας. Δέν δύνανται νά γίνουν όλοι κληρικοί οί σπουδαζοντες 
εις τάς Ίερατικάς Σχολάς, έφ’ όσον είσάγωνται εις τό 15ον Ετος της ηλικίας 
καί έάν ύποσχεθώσι τοϋτο. Ή κριτική τοϋ καθηγητοϋ Λ. Φιλιππίδου είναι εν 
πολλοϊς δεδιχαιολογημένη, πλήν της γνώμης, ότι ή Ριζάρειος δύναται μονή να ανα- 1

1 Λησμονειται, ότι ύπάρχει διά τούς διακόνους τύ 25ον, δπερ είναι χρήσιμον ίδια διά τούς 
έγγάμους. "Οθεν εk tv πρόγραμμα θά πρέπη νά λάβη τήν θέσιν του ώς tv των στοιχείων της λυ-

σεως. ,
2. ’Ίδε Φιλιππίδην, ενθ’ άνωτ., σελ. 29. εξ.



λάβη το έ'ργον της μορφώσεως τοΰ κλήρου τής Ελλάδος. Τούς λόγους έξεθέσαμεν άνω- 
τέρω (στατιστική σελ. 104 έξ.)1. Ένω οί γενικοί σκοποί τοΰ Ριζάρη, περί βελτιώσεως 
τοΰ κλήρου καί έξαπλώσεως τής ευαγγελικής αλήθειας, καθ’ όσον άφορ^ εις τό έργον 
τής Σχολής, έξεπληρώθησαν καί ένω ο ειδικός σκοπός τής Σχολής έξεπληρώθη σπου
δαίος καί ή επιτυχία τής Ριζαρείου Σχολής είναι όντως θαυμαστή, ως είδομεν, 
υπό τάς εΐδικάς ίστορίκας συνθήκας, ύφ’ άς αΰτη έδρασεν, εν τούτοις ό αριθμός των 
κληρικών δεν έφθασε τό ποσοστόν εκείνο, όπερ 6 Ριζάρης ήθελε καί ημείς έπιθυ- 
μοΰμεν. Αί δυσχέρειαι είναι άντικειμενικαί. Ή Ριζάρειος δεν πταίει, διότι δεν 
έξαρταται άπό αυτήν ή λύσις των προβλημάτων, άτινα συνέχονται προς τήν έν τώ 
μετρώ τοΰ δυνατού επιτυχίαν των Ιερατικών Σχολών καί τήν άρμόζουσαν χρησι
μοποίησή τών Θεολογικών Σχολών, υπό τής Εκκλησίας καί τής Πολιτείας 
εις εν εύρύ πρόγραμμα συνεργαζομένας. Ό Ριζάρης, ως εί'δομεν, θέλει τό κράτος 
να πράξη τό παν διά τήν επιτυχίαν τοΰ κληροδοτήματος του καί να παρέμβη ο
πού ή Διαθήκη σιωπά. Τούτο είναι ουσιώδες. Άναμφιβόλως όμως ό Ριζάρης, 
έδωκεν εις τήν διαθήκην του μικράς αφετηρίας διά τήν έπίλυσιν μιας τών καίρι
ων προϋποθέσεων επιτυχίας τής Ριζαρείου Σχολής. Έσημειώσαμεν ταύτας ανω
τέρω καί θέλομεν να έξάρωμεν, ότι τό βάρος τών σκέψεων τοΰ Ριζάρη πίπτει επί 
τε τών γενικών προθέσεων αυτού καί εις τά περί τών προσόντων τών υποψηφίων 
καί δή καί εις τήν διάταξιν τοΰ άρθρου 78, καθ’ ήν άποκλειστικώς έν τη Σχολή να 
διδάσκωνται «όσοι σκοπεύουσι νά ένδυθώσι τής ίερωσύνης 
τ ό ε ν δ υ μ α».

Κατά ταΰτα όρθώς ή προς μελέτην τοΰ ’Οργανισμού σ υ στα
θεί σ α έπιτροπή τω 1882, έκ τοΰ Βασιλικού Επιτρόπου παρά τή ’Ιερά Συν- 
όδω, δύο διαπρεπών καθηγητών τής Θεολογικής Σχολής τού Πανεπιστημίου ’Α
θηνών καί ενός καθηγητοΰ τής Ρ.Ε.Σχολής, άπεφάνθη, ότι «ή εκλογή νέων 
όντως κεκλημένων άνωθεν εις τό μέγα τήςΤερωσύνηςά- 
ξ ί ω μ α είναι δύσκολος, ούχ ήττον οί εΐσαγόμενοι εις τήν Ριζάρειον Σχολήν παι
δεύονται ίκανώς όπως γίνωσιν ιερείς. Εκείνο δέ, όπερ δεν έξαρταται 
κ υ ρ ί ως έκ τής Σχολής, άλλά προ πάντων έκ τής Εκκλησίας, 
τής Κοινωνίας καί τής Πολιτείας, είναι ή έκπλήρωσις τής κλήσεως τών εις τό α
ξίωμα τής Ίερωσύνης προσηκόντως παρασκευαζομένων, διά τής 
χειροτονίας αυτών».

«Ό δυνάμενος χωρεΐν χωρείτω». Είπε, λοιπόν, καί ό Ριζάρης: εγώ τω παρέχω 
τα προς τούτο προσόντα. Καί ό προορισμός αυτός, ό μόνος προορισμός τής Σχολής 
έξεπληρώθη. ’Έγιναν ιερείς καί καλοί ιερείς καί αρχιερείς, όσοι ήδύναντο να γί
νουν. ’Αλλά καί όσοι δεν έγιναν, υπήρξαν ιερείς άνευ ράσου- έδωσαν τήν πνευμα
τικήν καί ηθικήν των ακτινοβολίαν εις τό περιβάλλον^ όπου έζησαν καί όπου έδρα- 1

1. Τό συνήθως λεγόμενον 8τι ή Ριζάρειος άπέτυχεν είναι πεπλανημένον. "Ενεκα τούτου πιθα
νώς καί τά κληροδοτήματα (Παράρτημα Ε' ) δεν υπήρξαν πολλά. Πρέπει νά γινη νϋν 
κοινή συνείδησις ότι ή Ριζάρειος Σχολή υπό τάς δεδομένας ι
στό ρ ι κ ά ς καί εΐδικάς συνθήκας, ύφ’ ας έλειτούργησεν (έγκλημα ήτο ή διακοπή 
1940-60), επέτυχε.



σαν. Πλεΐστοι παράγοντες συνετέλεσαν εις το νά μήν γίνουν ούτοι ιερείς: το δέος 
προ του φοβερού άξιώματος, το δυσβάστακτον αότοϋ, τροπαί της προσωπικής καί 
οικογενειακής των καταστάσεως, ή έγκατάλειψις τοϋ έφημεριακοΰ Κλήρου εις απερί
γραπτου καί λίαν μειωτικήν διά το αξίωμα οικονομικήν αθλιότητα καί δυσπρα
γίαν, ή έλλειψις ύποστηρίξεως εκ μέρους τής Εκκλησίας καί τής Πολιτείας πρός 
τε την Σχολήν καί πρός τούς αποφοίτους αυτής κατά τό από τής άποφοιτήσεώς 
των μέχρι τής πρός Ιέρωσιν κανονικής ήλικίας διάστημα, ή ψήφισις νόμων ύποβι- 
βαζόντων τα διά τούς υποψηφίους ιερείς μορφωτικά προσόντα, ή άμιλλα των επι
σκόπων νά χειροτονώσι πληθώραν αγραμμάτων ιερέων καί νά διαιωνίζωσιν ούτω 
τήν άγραμματωσύνην τοϋ κλήρου, διαφέροντα των αποφοίτων πρός άλλας επι- 
στήμας καί επιδόσεις, άποδημίαι, περιπέτειαι καί ατυχήματα, έλλειψις ή άνά- 
κλησις τής άνωθεν «κλήσεως» παρά τήν ένδοθεν σταθεράν κλίσιν κ.ά. Πλήν, καί 
όσοι Ριζαρείται δεν έγένοντο ιερείς, παρέμειναν πιστοί εις τάς παραδόσεις καί εις 
τάς άράς τής πνευματικής των Μητρός, πιστά τέκνα τής ’Ορθοδόξου ’Ανατολικής 
Εκκλησίας, νοσταλγοί ίσως πολλοί τοϋ ίεροΰ βήματος, τοϋ θυσιαστηρίου καί τοϋ 
ράσου, σιωπηλοί ιερείς τοϋ εν Χριστώ ’Ιησού σαρκωθέντος καί άποκαλυφθέντος αλη
θούς θεοΰ, ναοί έμψυχοι ευσεβών στεναγμών άλαλήτων.

Ούχί διά πάντα ταΰτα καί ούχί διά τούτους λέγομεν, ότι ή Ριζαρειος Σχολή 
έξεπλήρωσε τον προορισμόν της, άλλα μόνον διότι έδωσε τήν δυνατότητα να γι- 
νωσιν ιερείς πάντες οί τρόφιμοί της. 'Ίπογραμμίζομεν τούτο, διότι αυτός ήτο και 
μένει ό μόνος προορισμός τής Σχολής.

Συνεπώς, διαστροφήν τής πραγματικότητας αποτελεί ή ύποκατάστασις τοϋ προ
ορισμού αύτοΰ τής Σχολής δι’ άλλου, ξένου πρός τήν βουλησιν τοϋ διαθέτου, η δε 
μομφή, ότι ή Σχολή δεν έξεπλήρωσε τον δήθεν τούτον άλλον προορισμόν, ή «τόν 
είδικώτερον σκοπόν, δι’ ον ίδρύθη, διότι ελάχιστοι μονον εκ τών τροφίμων αυτής 
εις τόν κλήρον προσήρχοντο», είναι ανυπόστατος, δια τον απλού στ ατ ον λογον, οτι 
ουδέποτε έθεσπίσθη υπό τοϋ Ριζάρη διά τήν Ριζαρειον ο υπονοούμενος ουτος «ειδι
κότερος σκοπός». "Οθεν εύλόγως αί κατηγορίαι αύται έχαρακτηρίσθησαν ως έπι- 
πόλαιαι καί άδικοι καί αποτελούν υβριν δια την Σχολήν και δια τον Ριζαρην«.

Ή Ιστορία τής Ριζαρείου Σχολής κυροΐ τήν γνώμην τών Λ. Φιλιππίδου καί 
Χρυσ. Παπαδοπούλου δεχομένων, ότι «Ό Ριζαρης, τον γενικόν τής Σχολής σκοπον 
καθορίζων, έλεγεν, ότι ούτος ήτο «η βελτιωσις τής καταστασεως τοϋ Κλήρου, η 
έξάπλωσις τής ευαγγελικής άληθείας καί εν γενει τών φωτων». Αδιστακτως δε 
φρονοΰμεν, οτι ή Ριζάρειος Σχολή, ή ALMA MATER καί σεπτή πνευματική 
τροφός τοσούτων γενεών, αγλαούς άποδοΰσα καρπούς τή Εκκλησία και τώ Εθνει, 
βελτιώσασα, τό επ’ αυτή, τήν κατάστασιν τοϋ κλήρου και εςαπλωσασα, δια τών 
πολυαρίθμων τροφίμων αυτής «τήν ευαγγελικήν αλήθειαν και τα φώτα εν γενει, 
τόν σκοπόν τούτον τελείως έξεπλήρωσεν», (Χρυσ. Παπαδοπούλας).

Ή γνώμη περί επιτυχίας τής Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής ευρίσκει νΰν 
νέον στήριγμα εις τά στατιστικά δεδομένα, άτινα είδομεν ανωτέρω. Πράγματι δέ 
ποτέ άλλοτε έν έκπαιδευτήριον ελληνοχριστιανικής μορφώσεως εν Έλλάδι δεν προσ- 
έφερεν εις τήν Εκκλησίαν πρώτον καί τήν Πολιτείαν δεύτερον καί εις τήν Καθο-



λι,κήν ’Ορθοδοξίαν του Ελληνισμού, δσα προσέφερεν ή Ριζάρειος. Ποτέ ένα σχο
λείου δεν προσέφερε τόσα πολλά εις τόσον πολλούς, δσα προσέφερεν ή Ριζάρειος Σχο
λή, χωρίς νά τυγχάνη της στοργής εκείνων, οίτινες οφείλουν να έχουν αγαπην 
προς αυτήν καί ευγνωμοσύνην. Έξετασαντες το επιτύχες και αληθώς μεγα εργον 
τής Ριζαρείου ’Εκκλησιαστικής Σχολής εντός του πλαισίου τής Εκκλ. Ιστορίας 
τής νεωτέρας Ελλάδος, δυνάμεθα άδιστάκτως νά εϊπωμεν, δτι ή Ελληνική ’Ορθό
δοξος ’Εκκλησία δεν οφείλει απλώς εύγνώμονα αγάπην εις την ίεράν των Ριζαρών 
Σχολήν άλλα καί ύποχρέωσιν έχει νά τήν έντάξη εντός του πλαισίου μιας (ολοκλη
ρωμένης εσωτερικής1 εκκλησιαστικής πολιτικής, διότι κεκτηται τας εκκλησιαστικας

1. Περί ταύτης έδημοσιεύθησαν πολλά έν οίς προσφάτως εν εφημ. ((Βήμα» η κάτωθι επι
στολή:
Κύριε Διευθυντά,

Έδοκίμασα μεγάλην χαράν, ώς παλαιός ριζαρείτης, διότι τό Δ. Συμβουλών τής Ριζαρείου 
Σχολής (εκτελεστής τής Διαθήκης) διά τής σήμερον δημοσιευόμενης εις τήν ύμετέραν έγκριτον 
εφημερίδα άνακοινώσεως αύτοϋ, όρθώς έτοποθέτησε τό ζήτημα τής τουριστικής καί υπέρ τής 
πόλεως καί τής Σχολής άξιοποιήσεως του μεγάλου οικοπέδου τής 'Ιστορικής Ριζαρείου Σχολής, 
του κειμένου μεταξύ των οδών Ριζάρη, Βασ. Κωνσταντίνου και λεωφόρου Βασ. Σόφιας. Αεγω 
δέ ότι όρθώς τοποθετεί τό ζήτημα τό έν λόγο) Συμβούλων καί διά τόν πρόσθετον λογον, βαρυσή
μαντου διά τό "Εθνος, ότι ή Ριζάρειος περιουσία, άξιοποιουμένη είναι δυνατόν ν’ άποτελέση ού- 
σιώδη παράγοντα διά τήν έπίλυσιν τοϋ παμμεγίστου προβλήματος τής νεωτέρας Ελλάδος περί 
μορφώσεως τοϋ Κλήρου τής Εκκλησίας τής Ελλάδος. Τό πρόβλημα τούτο είναι τοσον παλαιόν 
όσον τό νεώτερον 'Ελληνικόν Κράτος, τό όποιον έχει συμφέρον, όταν θά τεθή εις εφαρμογήν μια 
(ολοκληρωμένη εθνική εκκλησιαστική πολιτική (διακομματικήν τήν ώνόμαζον όταν αύτη κατ 
αρχήν ένεκρίθη ), νά λύση έν εκ τών βασικών προβλημάτων τοϋ "Ελληνισμού. "Οθεν, επιβάλλεται 
τό Κράτος ν’ άποτρέψη οίανδήποτε αρχήν καί μάλιστα τόν Δήμον νά δεσμεύση καθ’ οιονδηποτε 
τρόπον τήν περιουσίαν τών μεγάλων εθνικών ευεργετών αδελφών Μάνθου καί Γεωργίου Ριζαρη, 
άφοΰ μάλιστα όχι μόνον τό συμφέρον τής πόλεως καί τής περιοχής τήν υγείαν και εμφανισιν 
καταστοχάζεται, αλλά καί τό συμφέρον τοϋ Έθνους καί τής ’Εκκλησίας τής 'Ελλάδος πρόκειται 
άποτελεσματικώς νά υπηρέτηση.

Μετά τιμής
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ I. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ 

Τακτικός Καθηγητής τής Γεν. ’Εκκλησιαστικής Ιστο
ρίας καί τής "Ιστορίας τής έν Έλλάδι ’Εκκλησίας εν 

τώ Πανεπιστήμιο) ’Αθηνών.
Έν Άθήναις τή 3η Μαρτίου 1968

Σχετική είναι καί ή άκόλουθος επιστολή, άναγγέλλουσα την ύπαρξιν έθνικής (διακομ
ματικής) πολιτικής, τής μόνης δυναμένης νά ώφελήση την ’Εκκλησίαν καί το ’Έθνος.

Έν Άθήναις τή 23η Μαρτίου 1967.
Έμπιστευτική.

Πρός
Τήν Α.Ε. τόν Πρόεδρον τής Βουλής (’Ανέκδοτον κείμενον)
κ. Δημ. Παπασπύρου

Σεβαστέ μοι κ. Πρόεδρε,
Δικαιωθείς εις δλας μου τάς προβλέψεις έπί τοϋ Εκκλησιαστικού (πρβλ. αναφοράν άριθ. 

πρωτ. 990/1964 τοϋ Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως ), ούχί άνευ δισταγμών έπανήλθον



καί πνευματικάς προϋποθέσεις διά ν’ άποβτ) παράγων σημαντικός εις την άναγέν- 
νησιν της Ελληνικής Εκκλησίας, ή οποία πρέπει να προέλθη κυρίως έκ των κόλ
πων της καί να θεραπεύση τα ελληνικά καί χριστιανικά ιδεώδη, εν συνεργασία μετά 
των δύο Θεολογικών Σχολών.

εις το ενδιαφέρον μου, διά το χρονίζον εκκλησιαστικόν ζήτημα, έφ’ όσον βλέπω, ότι εύρισκό- 
μεθα προ άνανεώσεως τής κρίσεως εις τάς σχέσεις ’Εκκλησίας καί Πολιτείας, ούχί Απροβλέπτου, 
προκαλουμένης άπό τήν έπιτυχεστάτην δρασιν των παρασκηνίων, πρός βλάβην 
όχι μόνον τής ’Εκκλησίας καί τοϋ Έθνους, άλλά καί τοϋ άστικοϋ καθεστώτος. Ή κρίσις πρέπει, 
λοιπόν, νά σταματήση, διότι είναι Ανάγκη εθνική. Ευχαριστών διά τήν μεσολάβησίν σας διά νά τερ- 
ματισθή τό χρονίζον ζήτημα, σας πληροφορώ, ότι άγωνιζόμενος άπό τής επανόδου μου έκ Γερ
μανίας (22 Ίαν. 1967) νά (δω τόν άξιότιμον Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως καθηγητήν κ. Ίω. Πα- 
ρασκευόπουλον, διά νά τώ είπω, τ ί ό νϋν Γενικός Διευθυντής τών Θρη
σκευμάτων έδήλωσε καί περιέλαβε (κατά τήν Απουσίαν μου) εις τά πρακτικά τής 
Θεολογικής Σχολής τής 16ης Δεκεμβρίου 1966: ότι παραιτεΐται καί προ
λειαίνει τό έδαφος διά ν’ Αναλάβω εγώ τήν Γενικήν Διεύθυνσιν — Αναγκάζομαι έκ τών πρα
γμάτων νά καταστήσω ύμΐν σήμερον γνωστά τά Ακόλουθα, τά όποια σείς μονον κ. 
Πρόεδρε, έχετε τήν δυνατότητα νά πληροφορήσετε τόν κ. Πρόεδρον τής Κυβερ
νήσεως. Ταϋτα γράφω ώς Αρμόδιος έν τώ Πανεπιστημίω ’Αθηνών Καθηγητης.

Κατά τήν συνομιλίαν ήν εΐχον 1 ) μετά τοϋ Αξιότιμου ’Αρχηγού τής ’Εθνικής Ριζοσπαστικής 
Ένώσεως Ακαδημαϊκού καί καθηγητοϋ κ. Π. Κανελλοπούλου, τόν παρελθόντα Δεκέμβριον (1966) 
επί τής Ανάγκης καί τών βάσεων διακομματικής ’Εκκλησιαστικής πολιτικής, 2) μετά τοϋ άρμο- 
διωτάτου έπί τών θεμάτων βουλευτοΰ τής Ε.Κ. κ. Στ. Νικολα'ίδη, 3) Βουλευτών του Φ.Δ.Κ., 
4) μεθ’ υμών προσωπικώς καί 5 ) μετά τής ’Επιτροπής τής 'Ιεραρχίας, ή οποία μοί έξέφρασε τάς 
ευχαριστίας της, έχω τήν πεποίθησιν ότι είναι δυνατή ή έπίτευξις, έντός βραχύτατου χρόνου, 
(πιθανώς μηνός ) συμφωνίας ’Εκκλησίας καί Πολιτείας, δια διακομματικής πολιτικής, ην έχω 
έτοίμην, άφ’ ής έδήλωσε τά όσα Ανωτέρω είπεν ό νϋν Γενικός Διευθυντής (16 Δεκεμβρίου 1966).

Σημειώνω δέ, ότι έπειδή έγένετο κακόβουλος εκμεταλλευσις του τηλεγραφήματος του Σεβα- 
σμιωτάτου Μητροπολίτου Παραμυθίας κ. Τίτου πρός τον νϋν Πρόεδρόν τής Κυβερνήσεως και 
τόν κ. Υπουργόν Παιδείας καθηγητήν καί Ακαδημαϊκόν κ. Ί. Θεοδωρακόπουλον, περί τοϋ θέ
ματος τής Γενικής Διευθύνσεως, τηλεγραφήματος σταλεντος εν αγνοιφ μου, άλλα χρονικώς 
μετά τήν 16ην Δεκεμβρίου, ήναγκάσθην νά στείλω 1) έπιστολήν προς τον πληροφορησαντα με 
περί τών κακόβουλων σχολίων Προπρύτανιν τοϋ Πανεπιστημίου κ. Λεωνίδαν Φιλιππίδην καί 2) 
μακράν έπιστολήν (υπό ημερομηνίαν 26 Φεβρουάριου) πρός τον νϋν Γενικόν Διευθυντήν κ. Μ. 
Σιώτην περί τών μεγάλων ευθυνών του.

Σας είμαι υποχρεωμένος, διότι δέχεσθε νά μεσολαβήσετε, δι’ έν μεγα εθνικόν θέμα ώστε ο 
κ. Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως καί 6 κ. Υπουργός Παιδείας να πληροφορηθοΰν την σημαντικήν 
δι’ αυτούς Αλήθειαν, ότι υπάρχει δυνατότης νά λήξη αισίως το εκκλησιαστικόν ζητημα δια δια
κομματικής πολιτικής (ώς έδήλωσα καί δημοσία) κατόπιν τής παραιτησεως τοϋ Γενικού Διευθυν- 
τοΰ, διότι ή ευθύνη διά τήν μή συνέχισιν τής κρίσεως Ανήκει κατ’ ουσίαν εις την Κυβερνησιν.

Μετά τιμής καί θερμών ευχαριστιών 
Καθηγητής Γερ. Κονιδάρης.

Τήν 3ην ’Απριλίου 1967 έσχηματίσθη ή Κυβέρνησις τοϋ κ. Π. Κανελλοπούλου.
Τήν 20ήν ’Απριλίου 1967 έδόθη ή εντολή έκ μέρους τοϋ "Υπουργού κ. Γρηγ. Κασιμάτη πρός 

τόν Γεν. Γραμματέα κ. Χρ. Σολωμονίδην (Σύμβουλον τής Ριζαρείου), περί Αποδοχής τής παραι- 
τήσεως τοϋ κ. Μ. Σιώτη καί διορισμού τού γράφοντας ώς Γενικού Διευθυντοΰ τών Θρησκευμά
των. Θά ήτο εισηγητής καί φορεύς τής Ανωτέρω έθνικής πολιτικής παρά τώ Ύπουργφ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

’Επιμέλεια :
NIK. ΚΑΡΤΤΣΙΩΤΗ, Ριζαρείτου 

Καθηγητοϋ τής Σχολής και 
Xον Άνωτ. Έκκλ. Φροντιστηρίου.





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A'.

Η ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

’Αριθμός είσαχθέντων καί πτυχιούχων 1919-1940 και 1960-1968

Σχολικόν Μτος Είσελθόντες Έξελθόντες Τύπος Σχολής

1919-1920 44 4 Πεντατάξιον Τεροδ. Θεολ. Πτυχ.

1920-1921 51 4 )) ))

1921-1922 32 6 )) ))

1922-1923 34 14 )) ))

1923-1924 37 18 (Θεολ. 5) )) ))

1924-1925 16 28 ( » 11) )) ))

1925-1926 31 22 (» ούδείς ) )) ))

1926-1927 25 17 ( » 4) )) ))

1927-1928 27 12 ( » 3) )) ))

1928-1929 21 8 ( » 3) )) ))

1929-1930 17 10 ( » 3) Εξατάξιος Τερατ. Σχολή »

1930-1931 13 18 (» 4) )) ))

1931-1932 17 ούδείς Πεντατάξιος Τερατ. Σχολή »

1932-1933 18 5 )) ))

1933-1934 7 4 )) ))

1934-1935 12 ούδείς )) ))

1935-1936 20 8 )) ))

1936-1937 28 7 Εξατάξιος 'Ιερατική Σχολή

1937-1938 21 10 )) » »

1938-1939 34 ούδείς Τεροδιδασκαλεΐον

1939-1940 27 18 ))

Σύνολα : 532 213 33

1960-1961 29 Εξατάξιος Εκκλησιαστική Σχολή

1961-1962 26 — )) )) ))

1962-1963 29 — )) )) ))

1963-1964 27 — )) )) ))

1964-1965 26 — )) )) ))

1965-1966 21 9 )) )) ))

1966-1967 21 10 )) )) ))

1967-1968 33 17 )) )) ))

Σύνολα : 212 36



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B'.

Οικονομικά τής Σχολής.

1. Άνεκοινώθη εις τό Συμβούλων της 11.1.1920 6τι 6 Προϋπολογισμός της 
Σχολής της χρήσεως 1920 φέρει έλλειμμα 85 χιλιάδάς. Το έλλειμμα τοϋτο προέρ
χεται: α) έκ των υποτρόφων τοϋ Γενικού ’Εκκλησιαστικού Ταμείου καταβαλλοντος 
δι’ αυτούς ήλαττωμένα τροφεία, β) εκ τοϋ ήλαττωμένου μηνιαίου ενοικίου τοϋ 
Υπουργείου της Παιδείας (2.100 άντί 4.000) καί γ) έκ τοϋ ένοικιοστασίου.

2. Τη 12.3.1920 ό Διευθυντής άνεκοίνωσεν εις τό Συμβούλων της Σχολής ότι ή 
χρήσις τοϋ 1918 έκλεισε μέ έλλειμμα 80.000 δρχ., η δε τοϋ 1919 με 57.000 δρχ., 
ό δέ προϋπολ. τοϋ 1920 παρουσίαζεν έλλειμμα 66.290 δρχ. Ο Υπουργός Δ. Διγκας, 
παριστάμενος εις τό Συμβούλων, είπεν οτι πρεπει να επιδιωχθή αυζησις των εισο
δημάτων της Σχολής διά τής μεταβολής τής άγονου περιουσίας αυτής εις προσο- 
δοφόρον, τούτέστι διά τής έκποιήσεως οικοπέδων τής Σχολής. Επίσης είπεν ότι 
αναγνωρίζει ότι τό ύπό τοϋ Κράτους καταβαλλόμενου μίσθωμα τοϋ Υπουργείου 
Παιδείας είναι μικρόν καί ότι διά να αύξηθή χρειάζεται Νομος, ον προτιθεται να 
ύποβάλη εις την Βουλήν. Τό Συμβούλων δεν συνεφώνησεν ως προς την εκποιησιν 
οικοπέδων ή πεπαλαιωμένων οικοδομών τής Σχολής, διότι αύται, ευρισκομεναι εις 
καλάς θέσεις, θά επιτρέψουν να άνεγερθώσιν οίκοδομαί αργότερου υπό τής Σχολής 
καί θά δίδωσι καλόν εισόδημα. Την πρότασιν τοϋ Διευθυντοΰ, όπως έλθη αρωγόν το 
Γενικόν ’Εκκλησιαστικόν Ταμεϊον, άντέκρουσεν ό κ. Άλιβιζάτος, ειπων οτι τοϋτο 
δεν εύρίσκεται εις άνθηράν οικονομικήν κατάστασιν. Τέλος ό Διγκας ύπεσχέθη ότι 
θά ύποβάλη δύο Νομοσχέδια, εν διά τήν αυξησιν τοϋ ενοικίου τοϋ κτήματος τής 
Σχολής καί άλλο περί άδειας προς σύναψιν ύπό τής Σχολής δανείου προς κάλυψιν 
των ελλειμμάτων αυτής.

3. Άνεκοινώθη εις τήν συνεδρίαν τής 9.5.1920 ότι τό Ταμεϊον τής Σχολής στε
ρείται χρημάτων καί τό Συμβούλων άπεφάσισε, προς άμεσον άντιμετώπισιν των 
άναγκών τής Σχολής, όπως παρακληθή ή Τράπεζα τής ’Ανατολής να χορηγήση 
έπ’ άνοικτω λογαριασμω, 25.000 δρχ.

4. Κατά τον ένεργηθέντα πλειστηριασμόν διά τήν κατά οικόπεδα (συνεδρία 9.5.20) 
πώλησιν τής περιοχής τής Σχολής ούδείς παρουσιάσθη αγοραστής. Άπεφασίσθη νά 
έπαναληφθή ή δημοπρασία διά τό ολικόν τής περιοχής τής Σχολής, πλήν εκείνης, 
εν ή τό κατάστημα τής Σχολής, μέ πρώτην προσφοράν τό ποσόν των 1.500.000 δρχ.

5. Κατά τήν συνεδρίαν τής 5.6.20 άνεκοινώθη ότι συνεπεία τοϋ Νόμου περί 
αύξήσεως τοϋ μισθού των Λειτουργών Μ.Ε. τό σχετικόν κονδύλων τοϋ Προϋπο
λογισμού τής Σχολής διπλασιάζεται καί ουτω καθίσταται προβληματική ή λει
τουργία τής Σχολής, άφοΰ καί άνευ τοϋ διπλασιασμού τών μισθών ό προϋπολογι
σμός τής Σχολής παρουσίαζεν έλλειμμα.

6. Κατά τήν συνεδρίαν τής 12.6.1920 ελήφθη άπόφασις περί μειώσεως τής 
πρώτης προσφοράς προς άγοράν τής περιοχής τής Σχολής εις 1.000.000, διότι δεν 
παρουσιάσθη ούδείς αγοραστής. Έλήφθη επίσης άπόφασις πωλήσεως τής Ριζαρείου 
Στοάς τών ’Αθηνών. Πρώτη προσφορά δρχ. 2.500.000 δρχ.



7. Κατά τήν συνεδρίαν της 12.6.1920 συντάσσεται μακροσκελέστατον έγγραφον 
προς το Ύπουργεΐον Παιδείας, δι’ ού γνωστοποιείται ή κρίσιμος οικονομική κατά- 
στασις της Σχολής καί ζητείται ή αρωγή τής Κυβερνήσεως.

8. Κατά τήν συνεδρίαν τής 24.8.1920 συζητεΐται ευρύτατα εν τω Συμβουλίω 
ή αναστολή των εργασιών τής Σχολής, λόγω τής οικονομικής αυτής κρίσεως.

9. 12.9.1920. Τό Συμβούλων ήρχισε να συζητή επί τής άνοικοδομήσεως πα
λαιών τινων οικοδομών τής Σχολής, προς βελτίωσιν τών οικονομικών αυτής.

10. 23.1.1921. Διαπιστοΰται ότι τό έλλειμμα τής Σχολής κατά τα έτη 1918, 1919, 
1920 ανέρχεται εις 178.000 δρχ., τό δε του έτους 1921 εις 80.000 δρχ. Δια τοΰτο 
διετυπώθησαν γνώμαι περί αναστολής τής λειτουργίας τής Σχολής ή περί μειω- 
σεως του αριθμού τών καθηγητών αυτής. Άπεφασίσθη έπίσκεψις του ’Υπουργού, 
ίνα έκτεθή ή οικονομική κατάστασις τής Σχολής. Άπεφασίσθη επίσης η εκποι- 
ησις τού επί τής όδοϋ Έρμοΰ-Κηρυκείου οικοπέδου τής Σχολής (εκ τής κληρονο
μιάς Στεφανίτση) ή του επί τής όδοϋ Καρνεάδου (κληροδοτήματος Τσέλιου).

11. Τήν 13.2.1921 τό Συμβούλων συνεζήτη τον προϋπολογισμόν, άλλα δεν ή- 
δύνατο να καθορίση επακριβώς τό έσοδον εκ τής μισθώσεως τοϋ μεγάλου ακι
νήτου τής γωνίας Μητροπόλεως, Ευαγγελίστριας—Έρμου, ένθα εστεγαζετο το Υ
πουργείων ’Εκκλησιαστικών και τής Δη μ. Εκπαιδευσεως, και τούτο διότι εις την 
προκήρυξιν τής δημοπρασίας έζητεΐτο μίσθωμα 60.000 το Υπουργεΐον δε δεν ει- 
χεν αποφασίσει σχετικώς.

11α) 20.2.1921. Ό 'Υπουργός έδέχθη αυξησιν τοϋ ενοικίου τοϋ 'Υπουργείου 
εις 60.000 έτησίως καί χορήγησιν άτοκου δανείου, μέχρι τακτοποιησεως τών οι
κονομικών τής Σχολής. Τό Συμβούλων εδέχθη την μίσθωσιν δια 2 ετη, απο 1ης 
Σεπτεμβρίου 1920.

12. 15.5.1921. Τό Συμβούλων άποφασίζει τήν άναστολήν τής λειτουργίας τής 
Σχολής άπό τοϋ προσεχούς Σεπτεμβρίου, έφ’ όσον μενει αλυτον το πρόβλημα τών ελ
λειμμάτων αυτής. Τό Ύπουργεΐον άπορρίπτει τήν προτασιν ταυτην, διότι ελπίζει 
οτι τό Συμβούλων θά καλύψη τά ελλείμματα τών παρελθόντων ετών, άφοϋ κα- 
τωρθώθη ό προϋπολογισμός 1921 να έχη πλεόνασμα τι.

13. 12.6.1921. Άπεφασίσθη, όπως μή άναστείλη τήν λειτουργίαν της ή Σχολή, 
άφοϋ έκ τοϋ προϋπολογισμού έ.έ. παρουσιάζεται αυτή αυτάρκης.

Ή έκ κληροδοτήματος Τσέλιου Σπ. οικία έπωλήθη διά πλειστηριασμοΰ, άλλα 
τό Συμβούλων άπεφάσισε να οίκοδομήση επί τοϋ οικοπέδου τής κληρονομιάς Στε
φανίτση έν τή όδώ Έρμοΰ-Κηρυκειου. ^

14. Τό Συμβούλων άποφασίζει τήν άνοικοδόμησιν τοϋ επί τών οδών Έρμοΰ καί

Κηρυκείου οικοπέδου διά δάνειου.
15. Ό Απολογισμός, άτυχώς, τής χρήσεως 1923 παρουσιάζει έλλειμμα 131.252

δραχμών.
16. Τό Συμβούλων κατά τήν συνεδρίαν τής 18.10.1924 Απασχολείται σχεδόν εξ 

ολοκλήρου διά τήν οικονομικήν κατάστασιν τής Σχολής καί αποφασίζει να επισκε- 
ψθή τόν Πρωθυπουργόν καί νά παρακαλέση δι' αύτοϋ τήν Κυβέρνησιν, όπως λάβη 
υπό σοβαράν μέριμναν τό ζήτημα καί προνοήση τόσον περί τής δίκαιος αυξήσεως



τοϋ ενοικίου του Υπουργείου, δσον καί περί της έπιλύσεως πολλών εκκρεμών ζη
τημάτων της Σχολής.

17. Περίσσευμα χρήσεως 1924 εκ 35.000 δρχ. (Απολογισμός).
18. Προϋπολογισμός 1926 έλλειμμα 50.695 δρχ.
19. ’Απολογισμός 1925 μέ περίσσευμα 114.000 δρχ.
20. Προϋπολογισμός 1927 περίσσευμα δρχ. 7.000.
21. ’Απολογισμός 1926 μέ περίσσευμα (μη άναγραφόμενον).
22. Προϋπολογισμός 1928 περίσσευμα δρχ. 3.809.
23. 5.4.1928. Διά δανείου άποφασίζεται ή άνέγερσις 3ου ορόφου διά την προ

σθήκην 14 δωματίων εις τό 'Υπουργεΐον Παιδείας.
24. ’Απολογισμός 1927 περίσσευμα δρχ. 25.000.
25. Προϋπολογισμός 1929. Έσοδα 3.596.361. Έξοδα 3.560.569, περίσσευμα 

35.792 δρχ.
26. Προϋπολογισμός 1930. ’Έσοδα 3.627.113. Έξοδα 3.570.051, περίσσευμα 

57.062 δρχ.
27. Προϋπολογισμός 1931. "Εσοδα [3.378.612. "Εξοδα 3.363.612, περίσσευμα 

15.000 δρχ.
28. Κατά τό σχολικόν έτος 1931/1932 άπεφασίσθη παρά του Κράτους να δοθή 

εις την Ριζάρειον χρηματική ένίσχυσις (καί διά την λειτουργίαν του 'Ιερατικού 
Φροντιστηρίου) έκ 500.000 δρχ.

29. Προϋπολογισμός 1932. Έσοδα 4.615.179. Έξοδα 4.601.165, περίσσευμα 
13.524 δρχ.

30. Προϋπολογισμός 1933. Έσοδα 3.637.652. "Εξοδα 3.617.574, περίσσευμα 
20.077 δρχ.

31. 31.3.1933. 'Η Κυβέρνησις διά Νόμου άπήλλαξε την Σχολήν τοϋ φόρου Οι
κοδομών καί φόρου καθαρας προσόδου.

32. ’Απολογισμός 1932. Περίσσευμα 1.328.243 δρχ.
33. ’Από τοϋ έτους 1932 τά οικονομικά τής Σχολής βελτιώνονται. Κατ’ έτος ση- 

μειοΰται περίσσευμα καί δή σημαντικόν. Ό προϋπολογισμός τοϋ 1937 σημειοΐ αΰ- 
ξησιν εσόδων εις δρχ. 3.970.530, άλλα καί εξόδων εις 3.957.337.

34. Προϋπολογισμός 1940-41. Έσοδα 5.569.919. "Εξοδα 5.456.509.

Μέτρα τοϋ Συμβουλίου διά τήν αυξησιν τής περιουσίας τής Ριζαρείου.

Κατά Νοέμβριον 1946 τό Συμβούλιον αποφασίζει να συνάψη δάνεια διά τήν 
άνοικοδόμησιν κατεστραμμένων οικοδομών.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'.

Χρονικόν περί των καθηγητών της Σχολής.

1) 3.10.1920. Παραίτησις του καθηγητοΰ Μπούτουρα Άθαν., άνδρός μεγάλης 
μορφώσεως.

2) 9.10.1920. Εκλογή τοϋ φιλολ. καθηγ. Παπανικολάου Νικ., άνδρός ίκανωτάτου.
3) 13.2.1921. Το 'Ύπουργεΐον δι’εγγράφου του γνωρίζει δτι άνεκλήθη τό άπό 

5.8.1917 Β.Δ. τής άπολύσεως τοϋ Στ. Ρώση, καθηγητοΰ φιλολόγου, άλλα τό Συμ
βούλιου άντιτίθεται, διότι ήδη εις τήν θέσιν αύτοΰ διωρίσθη ό άριστός καθηγητής 
Κ. Λογοθέτης (μετά ταϋτα καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου).

4) Μετάθεσις των καθηγητών Β. Σπηλιοτοπούλου (φυσικού) εις Δημητσάνα καί 
τοϋ Ήλ. Μπερτόλη (Γυμν. ) εις Τρίπολιν, γενομένη άνευ προτάσεως τοϋ Συμβουλίου 
τής Σχολής, ήκυρώθη παρά τοϋ ίδιου Υπουργείου, δεχθέντος ότι κατά τον οργα
νισμόν τής Σχολής, διορισμοί, μεταθέσεις καί απολύσεις τοϋ Διδακτικοϋ Προσωπι- 
κοΰ τής Σχολής γίνονται κατόπιν προτάσεως τοϋ Συμβουλίου αυτής.

5) 26.8.1921. Ό επίτιμος διαπρεπής φιλόλογος καθηγητής Ξ. Λαμπρίδης υ
ποβάλλει παραίτησιν άπό τοϋ έπιόντος σχολ. έτους.

6) Ό επίτιμος ως καθηγητής Πανεπιστημίου Γρηγ. Π απαμιχαήλ, παυθείς τω 
1920, παραιτεΐται (25.9.21) λόγω διορισμού του ως γραμματέως τοϋ Έφορ. Συμ
βουλίου τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης. Αί ώραι των μαθημάτων του άνετέθησαν εις τον 
Κων. Δυοβουνιώτην. Έπαναδιορίζεται ό Γρηγ. Π απαμιχαήλ επίτιμος τή 19.9.22.

7) 9.12.1922. Θάνατος τοϋ ίατροΰ καί καθηγητοΰ τής Σχολής Άριστ. ΓΙ. Άρα- 
βαντινοΰ.

8) 4.1.1923. Διωρίσθη ιατρός ό Άριστ. Μπένος (καθηγητής τής Υγιεινής επί 
τι διάστημα).

9) 9.2.1923. Θάνατος τοϋ ’Αν. Διομ. Κυριάκού επί 45ετίαν διατελέσαντος καθη
γητοΰ τής Σχολής καί τής Θεολογικής Σχολής τοϋ Παν/μίου ’Αθηνών (1867-1913).

10) 16.3.1923. Διορίζεται επίτιμος καθηγητής διά τά μαθήματα τοϋ Χρυσ. Πα- 
παδοπούλου ό Άμίλκας Άλιβιζατος. Τελικώς διωρίσθη επίτιμος καθηγητής τής 
Σχολής τής ’Εκκλησιαστικής Ιστορίας καί Πατρολογίας (30.3.1923).

11) 15.4.1923. Θάνατος τοϋ καθηγητοΰ Άλεξ. Καλούδη (’Ιχνογραφίας).
12) Άνανέωσις τριετοΰς θητείας τοϋ καθηγητοΰ Άμ. Άλιβιζάτου ως Υπουρ

γικού ’Επιτρόπου παρά τή Σχολή.
13) ’Εκλογή τοϋ Ίω. Ίατροΰ, καθηγητοΰ έν τω Μετσοβείω Πολυτεχνείο), ως 

εκτάκτου καθηγητοΰ τής ’Ιχνογραφίας καί Καλλιγραφίας τής Σχολής, δστις καί 
παρέμεινε μέχρι Μαΐου 1934.

14) 23.2.1925. Παραίτησις τοϋ καθηγητοΰ Κ. Λογοθέτου, έκλεγέντος καθηγητοΰ 
τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών.

15) 3.4.1925. Θάνατος τοϋ επιτίμου καθηγητοΰ (Παν/μίου’Αθηνών) Γ. Δέρβου.
16) 28.5.1926. Θάνατος τοϋ επιτίμου καθηγητοΰ Ν. ΓΙαπαγιαννοπούλου (Π. Δ. 

Π ανεπιστη μίου ’Αθηνών ).

ί



17) 11.9.1926. Παραίτησις καθηγ. Γυμνασίου Ήλ. Μπερτολη.
Διορισμός » )) Θεοδ. Λαρδη (18.2.1927).

18) 17.12.1928. Έξελέγη καθηγητής της Σχολής 6 Δημ. Κουΐμουτσόπουλος, κα- 
θηγητής των θρησκευτικών μαθημάτων.

19) 18.4.1929. Διορισμός τοΰ σχολιάτρου Άθαν. Ζαφειρέλη διά την διδασκαλίαν 
της 'Υγιεινής, διότι, κατά τον Νόμον, ό διδάσκων δέον να είναι σχολιατρος και 
ούχί απλώς ιατρός, ως ό ιατρός τής Σχολής Α. Μπένος.

20) 10.10.1929. Διεπίστωσε τό Συμβούλιον ότι ό ως άνω Ζαφειρελης δεν έχει 
τα προσόντα διά να διορισθή ως καθηγητής της 'Υγιεινής.

21) 9.9.1931. Άπεχώρησε τής Σχολής 6 Κ. Κουραβέλος, καθηγ. Φιλολογικών
μαθημάτων.

22) Μάιος 1931. Τό Συμβούλιον άπεφάσισε την άπόλυσιν τοΰ άσθενοΰντος καθη- 

γητοΰ τής Γαλλικής Κ. Σπαρταλη.
23) 8.10.1931. Διορισμός καθηγητοΰ Γαλλικής Νικ. Καψή, Δρ. Θ. Απεμακρυνθη

κατ’ ’Ιούνιον 1938. ,
24) 19.10.1931. Πρότασις διορισμού φιλολόγων καθηγητών: τών Κ. Μώραλη 

καί Ν. Παπανικολάου, εκτάκτων καί τοΰ Άθ. Άνδρεοπούλου, ως τακτικού.
25) 10.11.1931. Παραίτησις τοΰ καθηγ. Β. Σπηλιοπουλου απο τής διδασκαλίας 

τών Φυσικών καί άπόφασις, όπως διορισθή ως έκτακτος καθ. τών Φυσικών ο 
συνταξιούχος Παν. Τσίληθρας (διακεκριμένος συγγραφεύς). Ό κ. Σπηλιοπουλος 
περιωρίσθη εις την διδασκαλίαν τών Μαθηματικών.

26) 3.2.1933. Ό κ. Σπηλιοπουλος γίνεται έκτακτος καθηγητής τών Μαθηματικών.
27) 17.11.1934. Διορίζεται έκτακτος καθηγητής Τεχνικών 6 Ε. Καζάκος.
28) 4.11.1936. Άπεφασίσθη ή πρόσληψις τών καθηγητών: Ά. Πετρίτση, τών 

Φυσικών, Άθαν. Παπαχαρίση, τών Φιλολογικών μαθημάτων, καί Άλεξ. Πανταζή 
τής Γαλλικής.

29) 4.4.1938. Άποφασίζεται νά άποσυρθοΰν κατά τό τέλος τοΰ σχολ. έτους (’Ιού
νιος 1938) λόγω ορίου ηλικίας οί καθηγηταί: Β. Σπηλιοπουλος, μαθηματικός καί 
Ν. Παπανικολάου, φιλόλογος.

30) 4. 10.1937. Διωρίσθη Γυμναστής ό Νικ. Παπαδοπούλας.
31) 29.1.1939. Διωρίσθη, άνευ προτάσεως τοΰ Συμβ., ως καθηγ. τών Μαθη

ματικών ό Β. Χατζηλίας, άντί τοΰ προταθέντος ύπό τοΰ Συμβουλίου Γ. Γεωργίου. 
Τό Συμβούλιον διαμαρτύρεται, διότι ό διορισμός ούτος έγινε κατά παράβασιν τοΰ 
’Οργανισμού τής Σχολής.

32) ’Από τοΰ σχολ. έτους 1939-1940 ιατρός τής Σχολής ό Παπανικολάου, 
άσθενοΰντος τοΰ Α. Μπένου.

33) 'Ο Δημ. Μωραΐτης (ό παιδαγωγός) προσελήφθη διά τήν διδασκαλίαν τών 
Παιδαγωγικών κατά τό σχολ. έτος 1939-1940.

34) Άπόλυσις τών προσωρινών καθηγ. ’Ιωσήφ Χάϊμαν, τής Γεωπονίας, καί Άλεξ. 
Μαλλίδη, τής Αγγλικής, λόγω καταργήσεως τών μαθημάτων (26.9.1940).

35) 'Ο τακτικός φιλόλογος καθηγητής ΆΘ.Άνδρεόπουλος κατά τό 1949 άσθε- 
νήσας είσήλθεν εις σανατόριον Νταοΰ Πεντέλης. Άπέθανε κατά τό 1950.



Καθηγητα Ι Νέας Σχολής.

(1960 καί έξης).

1) Ν. Καρυτσιώτης: Ριζαρείτης καί έν τω Φροντιστηρίω εργαζόμενος, 
άνήκεν εις την Ριζάρειον Σχολήν. Κατ’ άρχάς μετετέθη εκ Κόρινθου ώς μουσι
κός, εκλεγείς παρά τοϋ Συμβουλίου της Σχολής διά την διδασκαλίαν τής Μουσικής 
έν τω Φροντιστηρίω καί τάς μουσικάς καί ίεροψαλτικάς άνάγκας τοϋ ναοΰ τής Σχο
λής. Μετά τινα έτη τό Συμβούλιον τον μετέταξεν εις τον κλάδον τής Φιλολογίας, ώς 
οντα πτυχιοΰχον καί τής Φιλολογίας, και του ανεθεσε την διδασκαλίαν και φιλο
λογικών μαθημάτων έν τω Φροντιστηρίω.

Νυν έν τή νέα Σχολή τοϋ άνετέθη να διδάσκη Φιλολογικά μαθήματα καί Μου
σικήν. Κατά τα δύο πρώτα έτη τής νέας Σχολής (1960-62) ουτω καί έγένετο. 
Κατά το γ' έτος τής λειτουργίας τής Νέας Σχολής ό κ. Καρυτσιώτης περιωρίσθη 
εις τά Φιλολογικά, διά δέ την μουσικήν έξελέγη ό καθηγ. τής Μουσικής τής Έκκλ. 
Σχολής Κορίνθου κ. Δημ. I. Παναγιωτόπουλος-Κοΰρος (έξελέγη τή 17.7.1962).

2) Νεκτάριος Κοτζιας: ’Αρχιμανδρίτης καί θεολόγος καθηγητής τής 
Σχολής. Εις τοΰτον άνετέθησαν, έπί έπιμισθίω καί καθήκοντα Οικονόμου (παρητή- 
θη έκ τής θέσεως τοϋ Οικονόμου τή 18.9.1962 ).

3) Νικηφόρος Καχριμάνης, φιλόλογος.
4) ’Αναστάσιος Δραγκιώτης, φυσικός (18.9.1962).
5) Μιχαήλ Μαυρουδής, φιλόλογος (18.9.1962).
6) ’Εμμ. Ίωαννίδης: Έπί συμβάσει καθηγητής τής ’Αγγλικής (26.9.1963).
Προηγουμένως έδίδαξαν τήν ’Αγγλικήν γλώσσαν έτεροι δύο καθηγηταί έπί

συμβάσει.
7) Γεώργ. Παπαδάκης πτυχ. Θεολογίας σπουδάσας έν Γερμανία.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'.

Σχολή Μονοδενόρίον.

1) Συνεδρία 29.8.1920. Ή κοινότης Μονοδενδρ Ιου ζητεί την άνασύστασιν καί 
την δαπάναις της Ριζαρείου Σχολής συντήρησήν τής Σχολής Μονοδενδρίου. Το 
Συμβούλων έγνώρισεν δτι αδυνατεί ένεκα οικονομικής δυσπραγίας.

2) Το Συμβούλων αποφασίζει (21.11.1920) την τμηματικήν επισκευήν τής 
Σχολής Μονοδενδρίου.

3) 26.8.1921. Το Συμβούλων αποφασίζει τήν συμπλήρωσιν τής οικοδομής του 
σχολικού κτιρίου Μονοδενδρίου, άφοΰ το Κράτος άνέλαβε τάς δαπάνας τής έκπαι- 
δεύσεως των Ν. Χωρών.

4) 3.3.1928. Χρηματική ένίσχυσις, πέραν τής πάγιος, προς άποπεράτωσιν του 
περιβόλου των Σχολείων.

5) Ή ένίσχυσις τής Ριζαρείου Σχολής ’Αθηνών προς το Μονοδένδρων (Σχο- 
λεϊον καί Εκκλησίαν) συνεχίσθη μέχρι τής Κατοχής. Μετά τήν Κατοχήν καί πά
λιν ενισχύει το Συμβούλων τό Μονοδένδριον.

Μεταπολεμικώς.

Τό Συμβούλων άπεφάσισε τήν ΐδρυσιν οικοτροφείου έν Μονοδενδρίω εις τό 
οποίον θά προσλαμβάνονται μαθηταί καί έξ άλλων χωρίων, ίνα άποφευχθή τό κλεί- 
σιμον του δημοσίου Σχολείου Μονοδενδρίου, στεγαζομένου έν τή οικία Ριζάρη.

Ό οργανισμός τοϋ οικοτροφείου Μονοδενδρίου άνετέθη εις τον Καθηγητήν κ. 
Πέλλαν.

Έκτοτε τό Οΐκοτροφεΐον λειτουργεί κονονικώς περιθάλπον τούς μαθητάς του 
Μονοδενδρίου καί των πέριξ. Ή Σχολή ’Αθηνών (τό Συμβούλων) διαθέτει έτησίως 
ικανόν κονδύλων διά τά έξοδα τοϋ Οικοτροφείου, τοϋ Σχολείου, τοϋ Ναοϋ, τήν 
ένίσχυσιν τοϋ Τερέως καί πολλών πτωχών κατοίκων τοϋ Μονοδενδρίου.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'.

Κληροδοτήματα.

1) Εις το Συμβούλων της 6.4.1920 άνεγνώσθη αΐτησις του έν Πειραιεϊ έμπορου 
σιδηρικό>ν I. Σιδερίδου περί, καταθέσεως δρχ. 20.000 εις μετρητά, πρός ϊδρυσιν 
υποτροφίας, διά νά φοιτώσι νέοι εκ των χωρίων Άπιδέας Επίδαυρου Λιμηράς. 
Τό Συμβούλων, άποδεχθέν κατ’ αρχήν, άπεφάσισεν δπως ύποδειχθή εις τον κ. Σι- 
δερίδην ή αυξησις του ποσού εις 30.000 δρχ. τουλάχιστον, ϊνα καταστή επαρκές 
το έσοδον τού κληροδοτήματος διά την συντήρησιν ένός υποτρόφου.

2) *0 Σιδερίδης παρουσιάσθη εις τό Συμβούλων (25.9.1921) καί παρεκάλεσε νά 
γίνη δεκτόν τό ποσόν των 25.000 δρχ. καί νά άρχίση τό κληροδότημα λειτουργούν 
άπό τού επομένου σχολ. έτους, ότε διά των τόκων θά αύξηθή τό κεφάλαιον εις 30.000 
δρχ. περίπου. Τό Συμβούλων άπεδέχθη.

3) Υποτροφία τού Μητροπολίτου Τρίκκης καί Σταγών Πολυκάρπου, παλαιού 
Ριζαρείτου, ϊνα εκ των εισοδημάτων ταύτης έκπαιδεύηται έκάστοτε εις νέος έκ της 
Μητροπόλεώς του (δρχ. 75.000).

4) Δωρεά Μητροπολίτου Δημητριάδος Γερμανού, έκ 50.000 δρχ., ϊνα έκπαιδεύ- 
ηται έκάστοτε έν τη Σχολή εις μαθητής Ψαριανός. Τό Συμβούλων δεν άπεδέχθη, 
διότι οί τόκοι δεν θά έκάλυπτον τά έξοδα τού υποτρόφου.

5) Κατά την συνεδρίαν της 16.7.1930 τό Συμβ. διεπίστωσεν ότι τό κληροδότημα 
τού Τρίκκης Πολυκάρπου δεν είναι ικανόν νά συντηρήση διά των τόκων του ένα υ
πότροφον. Ό Σεβασμιώτατος προσεφέρθη νά συμπλήρωσή τό ποσόν τό δε Συμ
βούλων έγνώρισεν ότι τό ποσόν δέον ν’ αύξηθή εις 500.000 δρχ. (8.10.1930).

Τά αυτά έγνώρισε καί εις την χήραν Σιδερίδη ότι τό ποσόν τού κληροδοτήμα
τος άπό 25.000 δέον νά γίνη 500.000 δρχ.

6) 28.2.1931. Ό Επίσκοπος Κισσάμου καί Σέλινου "Ανθιμος Λελεδάκης (Ρι- 
ζαρείτης) διέθεσε δρχ. 50.000 διά την σύστασιν κληροδοτήματος.

Μεταπολεμικά ς.

1) Κατά τό 1960 έκληροδότησεν εις την Σχολήν ό Τάσος Μαρτσόπουλος εν 
ακίνητον εις τον Πειραιά (Πασαλιμάνι), ινα εκ των εισοδημάτων του εκπαιδεύον
ται δύο νέοι έκ τής πατρίδος του ’Ελατοχωρίου Ζαγοριου και εν ελλείψει εξ όλης 
τής περιοχής Ζαγοριου.

Επίσκοπος Κίτρους Παρθένιος (Ριζαρειτης).

1) Τή 11.1.1920 άνεκοινώθη έγραφαν τού ’Επισκόπου Κίτρους Παρθενίου Βαρδά- 
κα γνωρίζοντας, ότι συνέταξε καί ΐδιοχείρως υπέγραψε την διαθήκην του, επι τή 
βάσει τού άποσταλέντος εις αυτόν σχεδίου τής Σχολής, δι’ ής καθιστά κληρονόμον 
τής περιουσίας του, κατά τό μεΐζον μέρος, τήν Σχολήν. Τό Συμβούλων απεστειλεν 
εις τόν Σεβασμιώτατον ευχαριστήριον γράμμα.

2) Ό αυτός Επίσκοπος προτείνει εις τήν Σχολήν νά πωλήση τήν περιουσίαν



του ek φ Σχολάν διά νά μή διεκδίκηση τδ Γεν. Έχκλ. Ταμεϊον τδ ήμισυ της διά 
τής διαθήκης του κληροδοτηθείσης τή Ριζ. Σχολή περιουσίας του.

3) 3 1.3.1933. Άνεκοινώθη δ θάνατος του Μητροπολίτου Κίτρους Παρθενίου 
Βαρδάκα δ στις, ώς γνωστόν, άφήκε κληρονόμον του την Σχολήν. Η περιουσία 
του συνίσταται εκ μιας κεντρικής οικίας εν Κατερίνη με 13 καταστήματα.



ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μ. ΒΕΛΛΑ 
Καθηγητοϋ του Πανεπιστημίου ’Αθηνών

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΙΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΝ 
ΕΙΣΒΑΛΟΝΤΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ



.



ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΙΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΝ 
ΕΙΣΒΑΛΟΝΤΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ

Περί τό τέλος της νεωτέρας εποχής τοϋ χαλκού σημειοΰται ή εις τήν Παλαι
στίνην εισβολή των Ισραηλιτών. Κατά τήν Π.Δ. ό γενάρχης των Ισραηλιτών 
’Αβραάμ εκκινεί εκ τής Χαρράν της Μεσοποταμίας κατα το 17ο0 π.Χ. επι κεφα
λής νομάδας λαού κατευθυνόμενος προς την Συρίαν και εκ ταυτης εισέρχεται εις 
τήν Παλαιστίνην^. κατορθώνει όμως ό 'Αβραάμ μετά των περί αυτόν να εύρη 
μόνιμον έγκατάστασιν εν Παλαιστίνη α//. ως νομας περιφέρεται απο τοπου οίς 
τόπον. Κατά τήν τρίτην γενεάν λιμός τις, οΰχί ασυνήθης εις τήν Παλαιστίνην, έξ- 
αναγκάζει τούς απογόνους τοϋ ’Αβραάμ, τας δώδεκα φυλάς τοϋ Ισραήλ, να κατα- 
φόγουν εις Αίγυπτον. Πιθανόν ουχί οί πάντες των φυλών λαμβάνουν τήν οδόν πρός 
Αίγυπτον, άλλα τό μέγιστον μέρος τούτων1 2. Εκ τούτων οι μεταβαντες εις Αιγυ- 
πτον Αλλοι μέν έξηκολούθησαν διάγοντες νομαδικόν βίον μακράν των μεγάλων 
κέντρων τοϋ αιγυπτιακού πολιτισμού, άλλοι έχρησιμοποιήθησαν ως δούλοι προς 
άνοικοδόμησιν αιγυπτιακών πόλεων, εν αίς μνημονεύονται εν τή Π.Δ. η Π υ θ υ μ, 
ή Τ α μ ε σ σ ή και ή "Ω ν. Καταπιεζόμενοι παντοιοτρόπως οί εν Αίγύπτω Ίσραη- 
λϊται μετά τόν θάνατον τοϋ ’Ιωσήφ, ίδια Μ της έποχής τοϋ Φαραώ Ταμση 
Β' (1290 - 1223 π.Χ.) επιχειρούν επί τοϋ διαδόχου τούτου Merneptah 
(1223 - 1215 π.Χ. ) υπό τήν όδηγίαν τοϋ Μωϋσέως τήν έξ Αίγύπτου έξοδον κα- 
τευθυνόμενοι πρός Παλαιστίνην πρός άνάκτησιν αυτής. Διαβάντες δέ κατά θαυμα
στόν τρόπον τήν Έρυθράν θάλασσαν διαπεραιοϋνται εις τήν Σιναϊκήν Χερσόνησον, 
ένθα εύρον αφιλόξεναν διάθεσιν παρά τισι φυλαϊς αί όποΐαι ήσαν Ισως συγγενείς 
πρός αυτούς. Έκεΐ έν τή Σιναϊκή Χερσονήσω διοργανωθέντες καί λαβόντες παρά 
τοϋ Μωϋσέως τόν Νόμον καί άποκτήσαντες αισθητήν πως συναίσθησιν τής εθνό- 
τητος αυτών πορεύονται πρός βορραν καί προσπαθούν έκ τών άνατολικών μερών 
τοϋ Ίορδάνου νά διαβοϋν τοϋτον καί διεκδικήσουν τό έδαφος της Παλαιστίνης, 
πλεΐστα μέρη τοϋ οποίου συνεδέοντο μετά της ιστορίας τών προπατόρων των, 
τών Πατριαρχών. Ή κατάκτησις έγένετο βαθμιαίος καί άπήτησε σκληρούς καί 

μακρούς άγώνας.
Δι’ ή μας ενταύθα αρκετόν είναι νά σημειώσωμεν, ότι οί Ίσραηλϊται τόσον κατα 

τήν κάθοδόν των έκ τής Μεσοποταμίας εις τήν Παλαιστίνην όσον καί κατά τήν

1. Περί τής ιστορικής είκόνος τής εποχής ταύτης ίδέ Β. Βέλλα, Θρησκευτικά! Προσωπικό
τητες τής Π.Δ. 19683, τομ. Α .

2. Πρβλ. Β. Βέλλα, ενθ’ άνωτ.



παραμονήν των εν Αίγύπτω καί τήν διάβασίν των διά της Σιναίκής Χερσονήσου 
νομαδικόν βίον μετήρχοντο καί ώς νομάδες είσήλθον εις τήν Παλαιστίνην, ένθα 
εύρον άνώτερον πολιτισμόν, τά αγαθά του όποιου προσοικειώθησαν και του οποίου 
τήν αγαθήν άνάμνησιν διετήρησε τό Δευτ. 6, 18 έξ. καί το Ίησ. Ν. 24, 13. Επι- 
πολαίαν καί δλως εξωτερικήν έπίδρασιν του αιγυπτιακού πολιτισμού επι των 
’Ισραηλιτών δύναταί τις να δεχθή ουχί δμως καί ουσιώδη.

*0 πολιτισμός των νομάδων τούτων ’Ισραηλιτών δεν θά διέφερεν ούσιωδώς 
τοϋ βίου καί του πολιτισμού άλλων νομάδων λαών καί δή τών ’Αράβων. Ή μο
νότονος έρημος καί 6 νομαδικός βίος παρέχουν πάντοτε τάς αύτάς προϋποθέσεις 
ενός ομοιομόρφου πολιτισμού. Εις τούς νομαδικόν βίον διάγοντας λαούς ό πολι
τισμός τών πόλεων εισχωρεί δυσχερέστατα καί βραδύτατα. Στοιχειά τινα τοϋ νο
μαδικού βίου τοϋ ’Ισραήλ παρέχει ή Π.Δ. καί ή μελέτη τών ’Αράβων νομάδων3.

Παρά τοΐς λαοΐς, τοΐς διάγουσι νομαδικόν βίον ούχί τό πατριαρχικόν άλλα 
τό μητραρχικόν σύστημα της οικογένειας ήτο τό αρχικόν. Έν άντιθέσει προς τον 
άνδρα, τον περιπλανώμενον διά νά εύρη τόπους προς νομήν τών ποιμνίων καί πη- 
γάς υδατος προς πόσιν αυτών, ή γυνή είχε σταθερόν τινα τόπον διαμονής, προς 
ήν έπανέκαμπτον τό εσπέρας οί άνδρες. Ό Στράβων4 5 όμιλών περί τών ’Αράβων 
νομάδων βέβαιοί" «Μία δε γυνή παρά πάσιν, ό δε φθάσας είσιών μίγνυται, προ- 
θείς τής θύρας τήν ράβδον.... διανυκτερεύει δέ παρά τώ πρεσβυτέρα»), ’Ίχνη τής 
πάλαι ποτέ μητραρχίας παρατηροΰμεν καί παρά Βαβυλωνίοις καί Αιγύπτιοις^ άλλα 
καί παρ’ αυτοΐς τοΐς Ίσραηλίταις6. Κατά τούς χρόνους δμως, καθ’ ους ούτοι εμφα
νίζονται έν τή ιστορία, τό στάδιον τούτο έχει ύπερπηδηθή.

Τό κύτταρον καί τής νομαδικής ζωής είναι ή οικογένεια. Πολλαί οικογένεια! 
συνενούμεναι αποτελούν τό γένος, επί κεφαλής τοϋ οποίου εύρίσκεται ό γενάρ
χης, δν άναδεικνύει εις τό άξίωμα τούτο ιδίως ή γενναιότης αυτού, διότι έργον 
αυτού είναι νά διεκδική τά δίκαια τού γένους καί προφυλάσση τούς εις αυτό άνή- 
κοντας έκ τών κινδύνων τής έρημου. Πολλά συγγενή γένη συνενούμενα άπαρτί- 
ζουν τήν φυλήν, συναπτομένης συνθήκης μεταξύ αυτών ίερας. ’Ενώπιον τοϋ γε
νάρχου καί τοϋ φυλάρχου οί πάντες είναι ίσοι, έχοντες τά αυτά δικαιώματα. Ή 
όργάνωσίς των είναι τελείως δημοκρατική. Εντεύθεν έξηγεΐται ή βραδύτερον έκ- 
δηλωθεΐσα άντίδρασις τών ’Ισραηλιτών έν Παλαιστίνη κατά τής ίδρύσεως τοϋ θε
σμού τής βασιλείας7. Οί δροι τής διαβιώσεως δεν είναι δυνατόν νά δημιουργήσουν 
τάξεις κοινωνικάς άπ’ άλλήλων διαφερούσας, πτωχούς καί πλουσίους, άστέγους καί 
έχοντας πολυτελή μέγαρα. Ή έρημος έξισοΐ τούς πάντας. ’Εντεύθεν δύναταί τις 
νά έξηγήση καί τον πόλεμον εις τό σημεΐον τούτο τών προφητών, τών προερχό
μενων εκ ποιμενικών κύκλων8. Βραδύτερον, δταν οί Ίσραηλΐται καταλάβουν τήν

3. Πρβλ. J. Wellhausen, Reste arabischen Heidentums 19272.
4. Γεωγρ. βιβλ. 16 κ. δ' (Εκδ. C. Müller 1863 σ. 666). Πρβλ. Wellhausen, Ενθ’ άνωτ.
5. Ίδέ Β. Βέλλα, *0 Ίσραηλιτικος γάμος, 19662.
6. Πρβλ. Β. Βέλλα, Ό Ίσραηλιτικός γάμος, 19662.
7. Πρβλ. Α' Σαμ. 8,4 έξ. (θ' = Α' Βασ.).
8. Πρβλ. Β. Βέλλα, Άμώς 19682.



γην της Παλαιστίνης καί έπιδοθοΰν εις την ζωήν των πόλεων, θα δημιουργηθοΰν 
τάξεις κοινωνικαί, διαφέρουσαι απ' άλλήλων, ακτή μονές καί γαιοκτήμονες, πλού
σιοι καί πτωχοί.

Τάς σχέσεις των ανθρώπων τούτων διέπει ό άγραφος ηθικός νόμος, ό όποιος 
δεν παύει καί όταν αποκτήσουν γραπτόν τοιοϋτον. Παρ’ άπασι τοΐς νομάσι λαοϊς 
το ηθικόν αίσθημα είναι άνεπτυγμένον καί δη τό τής δικαιοσύνης. Εντεύθεν θά 
κατανοήση τις τον σφοδρόν κατά της αδικίας πόλεμον τοϋ εκ ποιμένων προερχο- 
μένου Άμώς. 'Ωσαύτως παρά τοΐς λαοϊς τούτοις είναι ανεπτυγμένη ή φιλοξενία, 
ήν έθεώρουν ώς καθήκον ιερόν καί ήτις αποτελεί τό καύχημα των νομάδων λαών. 
Πολλάκις ή Π.Δ. μας παρουσιάζει με ωραία χρώματα την προσφερομένην φιλοξε
νίαν. Τοϋ φιλοξενούμενου έπλυναν τούς πόδας, ήλειφον δι’ ελαίου την κεφαλήν, 
παρέθετον τράπεζαν καί παρεΐχον στέγην9 10. Με ευχας δε πολλας προεπεμπον τον 
φιλοξενούμενον.

Έτερον κύριον γνώρισμα τής ζωής των νομάδων λαών είναι καί ή έκδίκησις 
τοϋ αίματος. Ό φονεύων έπρεπε να φονευθή. Τό ίσχυρότατον τοϋτο αίσθημα προ- 
ήλθεν έκ των όρων τής ζωής έν τη έρήμφ, οίτινες άλλην ασφάλειαν δέν παρέχουν. 
Τό αίσθημα τοϋτο ισχυρόν αποδίδει εν Γεν. 4, 23 εξ. το ^.σμα Ααμεχ.

«’Άνθρωπον φονεύω δια μίαν πληγήν 
και ενα νέον δι’ ενα μώλωπα.
’Em ό Καιν εκδικήται επτά φοράς, 
ό Λάμεχ (εκδικείται) 77 φοράς».

Κυρία ασχολία τών νομάδων 'Ισραηλιτών ήτο ή επιμέλεια τών ζώων. Τής ε
ρήμου τό ζώον ήτο πάντοτε ή κάμηλος. Τά ποίμνια αυτών άπετελοΰντο εξ αιγών 
καί προβάτων, έκ τοϋ γάλακτος τών όποίων έτρέφοντο. Τά δέρματα τών ζώων 
έπεξειργάζοντο καί κατεσκεύαζον είτε πρόχειρα σανδαλια είτε ασκούς, εντός τών 
όποίων έφύλαττον τό όξυνον γάλα πρός κατάσβεσιν τής δίψης ή τό ϋδωρ. Ή κα- 
τασκευή τοϋ βουτύρου φαίνεται να ήτο γνωστή ούχί όμως καί τοϋ τυροΰ. Κρέας 
μετεχειρίζοντο εις έξαιρετικάς περιπτώσεις κατά τάς έορτάς καί τήν φιλοξενίαν.

Ό βίος ήτο πλάνης, ώς καί ή Π.Δ μαρτυρεί. Περιεφέροντοπρόςάνεύρεσιν τό
πων βοσκής καί φρεάτων. Τό φρέαρ η ή πηγή έχει ιδιαιτέραν σημασίαν έν τη ζωή 
τών νομάδων λαών. 'Εκεί παρά τό φρέαρ τάς άπογευματινάς ώρας συνηθροίζον- 
το τά ποίμνια πρός πόσιν'». Έδώ δέ παρά τά φρέατα καθήμενοι διηγοϋντο πρά- 
ξεις ή κατορθώματα τής άρχαιοτέρας γενεάς. Τό φρέαρ είναι το λικνον, παρα 
τό όποιον διεμορφώθησαν τό πρώτον στοματικώς άρχαϊαι διηγήσεις, πολλαί των 
όποίων κατεγράφησαν κατόπιν έκ τής ζώσης παραδόσεως εις τήν I ενεσιν. Αι διη- 
γήσεις αόται διακρίνονται διά τήν άπλότητα καί ζωηρότητα αυτών, είναι δέ κατά 
τό πλεΐστον αυτοτελείς, μή άποκτώσαι σύνδεσιν οϋτε μετά τών προηγουμένων 

ούτε μετά τών επομένων.

9. Πρβλ. Γεν. 18· ψαλμ. 23 (θ'= 22).
10. Πρβλ. Γεν. 29, 2.



Τόπος διαμονής των ανθρώπων της ύπ’ οψιν εποχής είναι ή σκηνή, κατεσκευα- 
σμένη έκ τριχών τής αίγός. 'Ητο δε ή σκηνή κυκλική καί διηρεΐτο εις δύο, τοϋ άν- 
δρός καί των γυναικών. Εντός τής σκηνής ύπήρχεν ή σέλλα τής καμηλού, ό κάδος, 
δι’ ού ήντλουν τό ύδωρ, οί ασκοί μέ οξυνον γάλα ή ύδωρ, πινάκια ξύλινα καί λοιπά 
είδη μαγειρείου. Ώς ενδυμασίαν έφερον χιτώνα έκ δέρματος ζώου ή έκ τριχών αί
γός. Ό τρίχινος σάκκος, προσδενόμενος περί τήν όσφύν, διετηρήθη καί εις τούς 
βραδύτερους χρόνους, φερόμενος ώς σημεΐον πένθους. 'Ωσαύτως καί ό τρίχινος 
χιτών διετηρήθη καί παρά τοΐς άρχαίοις Προφήταις, ώς ό παρά τώ Ήλία11 
καί τώ ’Ιωάννη τώ Βαπτιστή12. ’Επί τής κεφαλής έφερον ύφασμά τι, τό όποιον 
έκάλυπτε τό άνω μέρος τής κεφαλής καί τον τράχηλον προς προστασίαν κατά των 
ηλιακών άκτίνων, ώς τοιοΰτό τι φέρουν μέχρι σήμερον οί Βεδου'ίνοι.

Οί προς κατάκτησιν τής Παλαιστίνης βαίνοντες υπό τήν οδηγίαν τοϋ Μωϋσέ- 
ως Ίσραηλϊται έρχονται φέροντες τήν πίστιν εις τον θεόν τών πατέρων των Γΐαχ- 
βέ, ήν ό Μωϋσής άνεζωογόνησε διά διαθήκης συναφθείσης μεταξύ Θεού καί Ίσ~ 
ραηλιτικοΰ λαού καί εις ήν ό μέγας Νομοθέτης προσέδωκε διά τοϋ Δεκαλόγου η
θικόν καί κοινωνικόν περιεχόμενον. Τά έν τώ Σινά έπιτελεσθέντα έχουν κεφαλαιώ
δη σημασίαν διά τήν έξέλιξιν τής μετά ταΰτα θρησκείας, επί τοϋ παρόντος δε ένέ- 
πνευσαν εις τούς Ίσραηλίτας τήν πίστιν εις τήν αίσιον έκβασιν του άγώνος, τοϋ 
Θεοΰ βοηθοΰντος καί συμπαρισταμένου κατά τάς μάχας. ’Εντεύθεν οί πόλεμοι 
τής έποχής τούτης προς κατάκτησιν τής Παλαιστίνης λαμβάνουν τον χαρακτήρα 
τοϋ ιερού άγώνος, ό δε Θεός τής έποχής τούτης παρουσιάζεται φέρων πολεμικά 
χαρακτηριστικά. Δεν ήτο δυνατόν άλλως να συμβή, διότι τώρα είναι έποχή πολέ
μων.

Παρά τήν πίστιν εις τον ένα Θεόν, τόν Γΐαχβέ, όπεστηρίχθη άσθενώς, οτι πα- 
ραλλήλως ύφίστατο είδος τι Τοτεμισμού13. Προς τούτο προσήχθησαν δύο κυρίως 
σημεία- 1) ή άπαγόρευσις τοϋ Μωσαϊκού Νόμου βρώσεως (ορισμένων ζώων, 2) 
ή συνήθεια, ήν βλέπομεν εις τήν άρχαίαν έποχήν, ώς κύρια ονόματα ανθρώπων 
νά θέτουν ονόματα ζώων, Κα1βΕ=κύων, ’Ραχήλ=άμνός, Λεία=άγελάς, Δεββώ- 
ρα=μέλισσα κλπ. Άλλ’ ή άπαγόρευσις τοϋ Νόμου περί βρώσεως ώρισμένων ζώων 
δεν προήλθεν έκ τοϋ οτι ό Νόμος θεωρεί ταΰτα ιερά, άλλ’ άκριβώς τουναντίον 
θεωρεί ταΰτα άκάθαρτα καί άπόβλητα, ϊνα μή είσχωρήση παρά τοΐς Ίσραηλίταις 
ή ζωολατρεία. Τό δέ δεύτερον σημεΐον προέρχεται έκ τής άντιλήψεως, ήν γενικώς 
οί Σημΐται εΐχον περί τοϋ έκ τοϋ στόματος έξερχομένου λόγου, όν έξελάμβανον ώς 
έχοντα πραγματικήν δύναμιν, έπιδρώντα άπ’ ευθείας εις τά άντικείμενα, τά όποια 
τό πρώτον συναντά. Ούτως έν τή Π.Δ. εύχή ή κατάρα διά τοϋ λόγου έκφρασθεΐσα 
δεν δύναται νά άνακληθή14. Περαιτέρω κατά μίαν μάχην ό άρχηγός τών άραβικών

11. Β' Βασ. 1, 8 (θ' = Δ' Βασ. ).
12. Μάρκ. 1, 6.
13. Τοτεμισμός είναι τύπος κοινωνικής όργανώσεως παρά πρωτογόνοις. Τά μέλη τής όμά- 

δος θεωρούν έαυτά έξ ενός γένους ζώων προερχόμενα. Οίονδήποτε ζωον άνήκον εις τό γένος 
αυτών τό θεωρούν ιερόν καί δεν τό τρώγουν.

14. Πρβλ. Γεν. 27, 33 έξ.



στρατευμάτων διατάσσει οι στρατιώταί του νά πέσουν πρηνείς έπί του εδάφους, 
ένω αυτός όρθιος απαγγέλλει κατάρας κατά του άπέναντι εχθρού18. Τοϋτο δε συμ
βαίνει, ινα αί κατάραι συναντήσουν τον εχθρόν καί ουχί τούς ΐδικούς του στρατιώ- 
τας. Άπ’ αυτής τής άντιλήψεως όρμώμενός τις δύναται να έννοήση διατί έθετον 
ονόματα ζώων. Τοϋτο έπρατταν, (να τά εκφωνούμενα ονόματα μεταδώσουν εις τούς 
φέροντας αυτά τάς καλάς ιδιότητας του ζώου. Επομένως καί έν τούτω τω σημείω 
οόδέν ΐχνος Τοτεμισμού υπάρχει.

Βέβαιον δύναται νά θεωρήται, ότι έπίστευον εις την ΰπαρξιν των δαιμόνων, 
το όνομα ένος των όποιων διεσώθη. Είναι ό Άζαζέλ, όστις αναφαίνεται εις την
εορτήν τοϋ εξιλασμού18.

Το κέντρον τής λατρείας άποτελεϊ ή θυσία, ή αναίμακτος καί ή αιματηρά, ήν 
ό Μωϋσής διά τοϋ τονισμού τοϋ ηθικού στοιχείου έν τή θρησκεία έθηκεν εις δευ- 
τερεύουσαν μοίραν. Ό Μωϋσής άποβλέπων ίσως εις την ενότητα την τε εθνικήν 
καί τήν θρησκευτικήν έδημιούργησεν εν θρησκευτικόν κέντρον τής λατρείας, τήν 
σκηνήν τοϋ Μαρτυρίου, δυναμένην νά μεταφέρηται άπο τόπου εις τόπον κατά τήν 
πορείαν τού λαού προς κατάκτησιν τής χώρας. Κατ’ αυτήν τήν εποχήν πρέπει νά 
προσθέσωμεν, ότι καί ύμνοι καί προσευχαί έποιήθησαν πλαισιοΰντες τήν θυσίαν. 
’Επίσης δύναται τις νά ύποθέση, ότι ή κατ’ άντιφώνιαν μεταξύ ίερέως καί λαού 
άπαγγελία ή ψαλμωδία ύμνων ήτο έν χρήσει κατά τήν έποχήν ταύτην, διότι ή 
άντιφωνία των ύμνων είναι άρχαιοτάτη, προσδίδουσά τι το διαλογικον εις τά έπι 
τοϋ θυσιαστηρίου τελούμενα.

'Η ύπό τινων ύποστηριχθεΐσα εξάσκησις κατά τήν έποχήν ταύτην τής νεκρο
λατρείας δεν υποδεικνύεται έκ των νεκρικών έθίμων, διότι τά έθιμα πιθανόν νά 
προέρχωνται έκ τής νεκρολατρείας παρέλαβον όμως ταΰτα ως νεκρά έθιμα οΐ Ίσ- 
ραηλΐται παρά των Χαναναίων έν Παλαιστίνη χωρίς νά αποδίδουν εις αυτά τήν 
αρχικήν σημασίαν, ήν ειχον. Γνωστόν, οτι τα έθιμα, γεννώ μένα εκ τίνος πιστεως, 
παραμένουν ώς νεκρά έθιμα, ένω τό περιεχόμενον τής πιστεως ταύτης έχει προ 
πολλοΰ μεταβληθή. "Αν λάβη τις ύπ’ οψιν, ότι διά τούς 'Ρεχαβίτας καί διά τον προ
φήτην Ώσηέ άκόμη ιδεώδης έποχή τής ίσραηλιτικής θρησκείας είναι ή περίοδος 
τής έν έρήμω διαμονής15 16 17 πρέπει νά είκάση, ότι ή λατρεία ήτο, ώς ταύτην καθώρι- 
σεν ό Μωϋσής, άπηλλαγμένη ετέρων ξένων στοιχείων.

’Εκ των εορτών έγνώριζον ήδη τήν εορτήν τοϋ Σαββάτου, τής Νουμηνίας καί 
τοϋ Πάσχα. Έν Έξ. 5,1 γίνεται λόγος περί εορτής άγομένης εις τήν έρημον, το 
περιεχόμενον της όποιας άγνοοΰμεν.

Κρίνοντες γενικώς την εισβολήν των Ισραηλιτών εις την Παλαιστίνην παρα- 
τηροΰμεν, ότι αυτή ύπηρζεν ευεργετική δια τους Ισραηλιτας, πλην του τομεως της 
θρησκείας, διότι ό πολιτισμός, όν έφερον, ήτο κατώτερος έκείνου, 8ν εόρον. Διά 
τήν χώραν έσήμαινε μίαν προσωρινήν ανασχεσιν τοϋ πολιτισμού αυτής, ακριβώς

15. Πρβλ. J. Wellhausen, ίνθ’ άνωτ.
16. Λευϊτικόν 16.
17. Ώσηέ 2,16.



διότι οί Ίσραηλϊται εφερον κατώτερον πολιτισμόν του εν Παλαιστίνη άνθοϋντος. 
"Εως δτου οί Ίσραηλϊται δημιουργήσουν ίδιον πολιτισμόν καί παραλάβουν πολλά 
στοιχεία τοϋ αρχαιότερου πολιτισμού, μεταλλάσσοντες αυτά, έπρεπε να παρέλθη 
χρόνος τις.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

«"Ον τρόπον επιποθεϊ ή ελαφος επί τάς πηγάς τών ύδάτων, 
ούτως επιποθεϊ ή ψνχή μον προς οέ, δ Θεός».

2J.

Έν τώ 23ω (24ω) ψαλμώ, 7-10 παρέχεται ήμΐν ή είκών της άνοίξεως τών πυ
λών της πόλεως της ’Ιερουσαλήμ ή τοΰ ναοΰ του Σολομωντος, δι ών πρόκειται, 
δπως εΐσέλθη εις την πάλιν ή τον ναόν δ μέγας καί κραταιδς δημιουργός καί κυ
ρίαρχος του σύμπαντος κόσμου, δ ((βασιλεύς τής δόξης».

Κατά την άνάλυσιν καί ερμηνείαν της είκόνος ταύτης έ'χοντες βεβαίως προ 
οφθαλμών τδ εβραϊκόν κυρίως πρωτότυπον ποιούνται λόγον καθολικοί τε καί διαμαρ- 
τυρόμενοι θεολόγοι περί προβολής έν ταύτη ταΐς πύλαις ύπό του κορυφαίου τής 
επί ταύτας χωρούσης Εεράς πομπής τής άξιώσεως καί επιταγής, δπως αύται μετεώ
ρους άρωσι τάς «κεφαλάς», τα υπέρθυρα δηλαδή καί ανώφλια, αυτών, ϊνα ούτως 
εΐσέλθη δι' αυτών δ ffßamW; Πρός βεβαίωσιν της δρθδτητος της υπό
τήν έννοιαν ταύτην παρεχομένης ύπ’ αυτών ερμηνείας τοΰ ψαλμοΰ έπάγονται ενίοτε 
οί έν λόγω θεολόγοι έν ταΐς οίκείαις αυτών έργασίαις καί τοϊς ύπομνήμασι πλήν 
τοΰ έβραϊκοΰ πρωτοτύπου καί τό αντίστοιχον ετι κείμενον τής υπο τών Εβδομη- 
κοντα εις τήν ελληνικήν γλώσσαν γενομένης μεταφράσεως τής Παλαιάς Διαθήκης 
καί δή καί άνευ μνείας τοΰ σοβαρωτάτου γεγονότος, δτι έν αύτω, καθα τοΰτο καί 
πολλαχοΰ άλλαχοΰ τής μεταφράσεως ταύτης συμβαίνει, ευρέως μετεποιηθη το νόημα 
τοΰ πρωτοτύπου. ’Εν τώ οίκείω τόπω τής μεταφράσεως τών Έβδομήκοντα έχομεν, 
ώς γνωστόν, έντολήν άπευθυνομένην ούχί πρός τάς πύλας, όπως αύται ύψώσωσι 
τα ανώφλια αυτών, άλλα πρός τούς άρχοντας πολλω μάλλον τής πόλεως ή του ναού, 
δπως ούτοι άρωσι ταύτας καί ούτως εΐσέλθη είτα δι’ αυτών δ ((βασιλεύς τής δόξης». 
Έν συναφεία πρός ταΰτα ούχί σπανίως έπί τοΰ προκειμένου διατείνονται πολλοί 
θεολόγοι καθολικοί τε καί διαμαρτυρόμενοι, δτι εν συγκρισει προς οικείας εικόνας 
τής κλασσικής γραμματείας ή συντελουμένη ένταΰθα έμψύχωσις τών πυλών έκτεί- 
νεται εις στάδιδν τι έκτάκτως προκεχωρηχός, έφ' όσον έν άρχή τοΰ 8ου καί 
10ου στίχου τοΰ έν λόγω ψαλμοΰ έμφανίζονται ήμΐν αύται ώς λαλοΰσαι. Ή γνώ
μη αυτή φαίνεται μοι ούχί κατά πάντα εύστοχος. Διατί ούχί δυνατόν θα ήτο, 
δπως άνθρωποι είναι έκεΐνοι, οί θυρωροί φερ’ ειπεΐν, οίτινες ευθυς μετά την 
έξωθεν έξαγγελίαν τής άξιώσεως, δπως άνοιχθώσιν αί πύλαι, προέβαλλον έσωθεν 
τήν έρώτησιν περί τής ταυτότητας τοΰ είσελευσομένου ((βασιλέως τής δόξης»; 
Πάντως ή γνώμη, δτι έπί τών σημείων τούτων ούχί εύστόχως έρμηνεύουσι καί



διασαφοΰσι τά πράγματα οί ούχί ορθόδοξοι θεολόγοι, ώθησε με εις την έκφρασιν 
καί την δέουσαν συγκρότησιν ποικίλων εις το ζητημα τούτο κριτικών και διορ
θωτικών παρατηρήσεων θρησκειολογικοΰ κυρίως, φιλολογικού και γλωσσικού χα
ρακτήρας. Ούχί έν μικρω βαθμώ άναφέρονται αί παρατηρήσεις αυται εις τον ορθόν 
τρόπον κατ’ έξοχήν τής συντακτικής διαρθρώσεως καί πλοκής του εν λογω 
ψαλμοϋ.

Πάντα ταΰτα ώθησάν με κατά φυσικόν λόγον έτι περαιτέρω εν τή περιοχή 
των επιστημονικών τούτων αναζητήσεων καί ερευνών, εις την άναζήτησιν δη
λαδή καί άνεύρεσιν καί εις την δέουσαν μετά ταϋτα θρησκειολογικήν καί φιλο
λογικήν διασάφησιν καί ερμηνείαν πασών τών παραλλήλων τώ 23 ω (24ω) ψαλ- 
μώ, 7-10 θρησκευτικών εικόνων τής άρχαίας ίσραηλιτικής καί τής χριστιανικής 
γραμματείας. Πολυάριθμοι ομοιογενείς εικόνες άμφοτέρων τών γραμματειών τού
των συγκεντρωθεΐσαι επί τό αύτό μετά πολλάς, μακράς καί εργώδεις αναζητήσεις 
καί δή καί έν τινι καταλλήλω πάντοτε καί έπιμελεΐ συνδυασμώ μετά τών ανω
τέρω μνημονευθεισών παρατηρήσεων μου παρέχουσι τώ έν λόγω έπιστημονικώ 
θέματι κατ’ εντελώς πρωτότυπον καί καινοφανή τρόπον καί μεθ’ ικανής άμα σα
φήνειας καί έναργείας αυτοτελή καί ήκριβωμένην ύπόστασιν.

Διά τών έν τή έργασία μου ταύτη συναγομένων έκάστοτε οικείων πορισμάτων 
καί συμπερασμάτων προάγεται, ώς νομίζω, παρ’ ήμΐν ή επιστήμη τής φιλολογου- 
σης θεολογίας. Πρωτοτύπως τε καί εύμεθόδως καί μετά τής δεούσης άρτιότητος 
συνάγονται έπί τό αύτό πάντα τά εις τό έν λόγω θέμα άναφερόμενα αρχαία κεί
μενα καί υποβάλλονται ταΰτα διεξοδική καί βαθεία κριτική καί ερμηνευτική 
βασάνω- περαιτέρω συνάγονται πάλιν καί πασαι έτι αί εις τό έν λόγω θέμα 
άναφερόμεναι γνώμαι φιλολόγων τε καί θεολόγων καί κατόπιν έπιμελοΰς καί 
ακριβούς αύτών θρησκειολογικής, φιλολογικής καί γλωσσικής άναλύσεως καί 
έρεύνης άλλαι μεν απορρίπτονται, άλλαι δε αναλαμβάνονται ώς όρθαί καί έπικυ- 
ροΰνται υπό τήν ευλαβή πάντοτε προαίρεσιν τής άναδείξεως καί άναγνωρίσεως 
τής αιώνιας καί άκαταλύτου μεγαλειότητας τοΰ παντοδυνάμου καί παναγάθου Θε
ού. Τά έν τοΐς ψαλμοΐς τού Δαυίδ καί έν τή αρχαία ίσραηλιτική καί τή χριστιανι
κή γραμματεία έν γένει υπάρχοντα λογοτεχνικά στοιχεία λυρικής κατανύξεως καί 
εύσεβοΰς πάθους δεόντως ερμηνευόμενα καί διασαφούμενα ούδαμώς άποπλανώ- 
σιν ή παρασύρουσί πως ημάς εις παράτολμα καί ανωφελή άλματα χαώδους θεο
ληψ ίας καί έμπνεύσεων έκστατικών καί παραπεπληγμένων ή εις άλογους καί ρι- 
ψοκινδύνους πτήσεις προς τά άχανή καί ασύλληπτα διαστήματα αρρώστου καί 
ανωμάλου πνευματικής άφαιρέσεως, αλλά κατευθύνουσι πολλώ μάλλον τον λογι
σμόν ημών σταθερώς τε καί άλαθήτως έπί την έναργή καί πολυτίμητον έκείνην 
έν αγνή καί θεόφρονι διανοία θέαν τού προσώπου τού πατρός ημών τού έν τοις 
ούρανοϊς. Ή εύρυθμία καί ή σεμνότης τοΰ υφους, τά ωραία χρώματα γλυκείας πε
ριγραφής τών αιωνίων εικόνων τής κτίσεως καί οί ήπιοι τόνοι ευσεβούς καί με
λωδικής παραστάσεως τών πραγμάτων έπισπώνται κατά την άνάγνωσιν τών πο
λυαρίθμων σελίδων τής άρχαίας ίσραηλιτικής καί τής χριστιανικής γραμματείας 
την ευλαβή ημών προσοχήν καί έπιτερπώς δεσμεύουσι τον λογισμόν ημών υπό



την άκαμπτον εκείνην στροφήν προς την υψηλήν καί αγίαν σφαίραν του κυριάρ
χου τοϋ σύμπαντος κόσμου. ΈπΙ τής περιστάσεως ταύτης συμβαίνει παρ’ ήμΐν 
το αυτό, οπερ καί παρ’ αστρονόμο) τινί, ούτινος έκτενώς καταμαγεύονται ό νους 
καί αί αισθήσεις, όταν εν ώρα άνεφέλου νυκτός μετ’ εμβριθούς σιωπής θεάται από 
υψηλής τίνος σκοπιάς τον φωταυγή κόσμον των αστέρων καί των άλλων αιωνί
ων έργων του αθανάτου δημιουργού. Άλλ’, ως τοϋτο τότε μόνον συμβαίνει παρά 
τω αστρονόμο), όταν οδτος έχη τήν δέουσαν εν τω έργω αύτοϋ επιστημονικήν συγ- 
κρότησιν, οδτω καί παρά τοΐς άναγνώσταις τής αρχαίας ίσραηλιτικής καί τής 
χριστιανικής γραμματείας τότε μόνον διανοίγονται οί οφθαλμοί εις θέαν τοϋ 
αληθινού Θεοϋ, όταν οδτοι μετά τής δεούσης φιλολογικής καί θεολογικής συγκρο- 
τήσεως άναλύωσι καί μελετώσι τά οικεία κείμενα των γραμματειών τούτων. Μό
νον υπό τούς όρους τούτους αστρονόμοι τε καί θεολόγοι καί φιλόλογοι και παντα 
τά τέκνα τοϋ αιωνίου καί παναγάθου πατρός δύνανται, όπως μετά τής όφειλομένης 
εύλαβείας έπαναλαμβάνωσι τάς λέξεις έκείνας, άς είπε ποτέ τοϊς Άθηναίοις ό 
’Απόστολος Παύλος1:

«'Ο Θεός ό ποιήσας τον κόσμον καί πάντα τα εν αντω, οντος ουρανού καί γης 
υπάρχων κύριος ονκ εν χειροποιήτοις ναοις κατοικεί ουδέ υπό χειρών ανθρωπίνων 
θεραπεύεται προσδεόμενός τίνος, αυτός διδονς πάσι ζωήν καί πνοήν καί τά πάντα· 
εποίησέ τε εξ ενός αίματος παν έθνος ανθρώπων κατοικείν επί παντός προσώπου 
τής γης όρίσας προστεταγμένους καιρούς καί τάς οροθεσίας τής κατοικίας αυτών, 
ζητεΐν τον Θεόν, εί αρα γε ψηλαφήσειαν αυτόν καί εϋροιεν, καί γε ον μακράν άπό 
ενός έκάστον ημών υπάρχοντα' εν αντώ γαρ ζώμεν και κινονμεθα και εσμεν

Διά τής καταλλήλου θρησκειολογικής, φιλολογικής και γλωσσικής αναλυσεως 
καί ερμηνείας τοϋ 23ου (24ου) ψαλμοΰ, 7-10 εν συνδυασμό) προς διασαφησιν πα
ραλλήλων αύτω θρησκευτικών εικόνων τής αρχαίας ίσραηλιτικής και τής χριστια
νικής γραμματείας εύστόχως κατευθύνονται τοϋ ορθοδοξου Χριστιανού τα ευλα
βή βλέμματα προς τόν Θεόν εν τινι σεμνή περιοχή ηθικής και πνευματικής ανα- 
τάσεως, χαράς καί ευδαιμονίας" δεόντως διαθερμαίνεται ο ζήλος αυτοϋ προς έντο
νον καί άκάματον άναζήτησιν τοϋ «βασιλεως» τουτου τής άδοξης» και προς ανα- 
ψυξιν καί άνακούφισιν τής ψυχής αύτοϋ διά τών άγιων ναματων τής θείας αλή
θειας, καθ’ δν τρόπον άκριβώς πράττει τοϋτο έφ’ έαυτής ή έλαφος διά τών πη
γών τών ύδάτων.

"Ενεκα τοϋτο μεν τής πολλής έκτάσεως, ήν έχει ή εν λόγω εργασία μου, τούτο 
δέ τής στενότητας του χώρου εν τω επί τή 1400ή αμφιετηριδι τής Ιεράς Μονής 
τοϋ Σινα τή έπιμελεία τοϋ φιλτάτου καθηγητοΰ τής εκκλησιαστικής ιστορίας εν 
τω Πανεπιστήμιο) ’Αθηνών %. Γερασίμου Ί. Κονιδάρη έ%8ι&ομένωπανηγυρι- 
κω τόμω, δημοσιεύω επί τοϋ παρόντος τό πρώτον μόνον μέρος αυτής, εν ω ανα
λύεται καί ερμηνεύεται θρησκειολογικώς, φιλολογικώς καί γλωσσικώς δ ψαλμός 
κυρίως 23(24), 7-10, άνευ διασαφήσεως τών παραλλήλων αύτω θρησκευτικών 
εικόνων τής αρχαίας ίσραηλιτικής καί τής χριστιανικής γραμματείας. Εν τω δη-

1. Πράξ. Άποστ. 17, 24-28.



μοσιευομένω μέρει τής έργασίας μου θίγονται προβλήματα συντακτικής κυρίως 
πλοκής καί' ρυθμοϋ τοϋ άρχαίου έλληνικοϋ λόγου, περί ά^άσμένως πάντοτε 8ιατρι- 
βω &τε ταϋτα το άρραγές θεμέλιον άποτελοΰντα τής ορθής καί ακριβούς κατανο- 
ήσεως τοϋ περιεχομένου καί τής έννοιας των κειμένων τής τε θύραθεν και τής θεο- 
λογικής γραμματείας έν γένει. Μυρίαν εντεύθεν την χάριν ομολογώ πασιν^εκεινοις, 
οίτινες έξοχοι οντες θεράποντες καί μύσται των θεολογικών καί κλασσικών γραμ- 
μάτων μετά πολλοϋ ζήλου άνέλαβον τό έργον τή( άρτιας &%86σεως τοϋ έν λόγφ 
πανηγυρικού τόμου, διότι προφρόνως ουτοι έκάλεσάν με, ίνα διά τής παρουσης ερ- 
γασίας μετάσχω τής όφειλομένης εύλαβοϋς προσφοράς, θυσίας καθαρας καί αμιάν
του, πρό τοϋ ίεροϋ βωμοϋ τής ευγνωμοσύνης καί τής τιμής πρός τήν γεραράν καί 
ένδοξον Μονήν τοϋ Σινα. Κραταιόν διά μέσου των αιώνων προπυργιον τής όρθο- 
δοξίας έγένετο ή Μονή αύτη καί των υψηλών καί άκηράτων, των ασπίλων καί άμο- 
λύντων διδαγμάτων τοϋ έλληνικοϋ πνεύματος έν γένει καί τής ελληνικής άρετής. 
'Ολίγη είναι ή δόσις έν τφ έράνφ, όμως φίλη τε πάντοτε, ειλικρινής καί εύγνώ- 
μων μέτρια καί εύκοσμος σπονδή έν τω συμποσίω τούτω τής χαριτος, τής όσιο- 
τητος καί των χρηστών κατά πάντα καί άμώμων συναισθημάτων καί λογισμών.

'Η διόρθωσις των τυπογραφικών δοκιμίων ήτο δυσχερέστατη. Ανευ τής πο
λυτίμου βοήθειας τοϋ προσφιλούς μοι διδάκτορας τής Θεολογίας κ. Εμμανουήλ 
Κωνσταντινίδου άκατόρθωτον θά ήτο τό έργον τοϋτο. Ου μόνον αί 
τεχνικαί δυσχέρειαι, άλλά καί παντοειδείς θεολογικαί καί φιλολογικαί άσάφειαι 
καί άνωμαλίαι ήρθησαν κατόπιν μάκρος καί έπιπόνου όντως συνεργασίας μετά 
τοϋ λαμπροϋ τούτου καί κατά πάντα έξαιρέτου νεαροϋ έπιστήμονος. 'Εκφράζω αύτώ 
καί έντεϋθεν τήν πολλήν εύγνωμοσόνην μου καί τάς θερμοτάτας εύχάς μου ύπέρ 
θριαμβευτικής έν τή έπιστήμη προοδου και προκοπής.

’Έγραφαν έν Άθήναις έαρος άρχομένου τοϋ 1969.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩ. ΜΒΡΕΝΤΙΤΗΣ



“APATE ΠΥΑΑΣ...,,
ΘΡΗΣΚΕΙΟΑΟΓΙΚΗ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ 

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
ΤΟΥ ΨΑΛΜΟΥ 23 (24), 7-10.

I.

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΝ TOT ΨΑΛΜΟΥ 23 (24), 7-10.

Τό κείμενον τοϋ έν λόγω ψαλμοΰ παρέχω ενταύθα τοϋτο μεν έν τη υπό των 
Έβδομήκοντα εις την ελληνικήν γλώσσαν γενομένη έκ τοϋ εβραϊκού πρωτοτύπου 
μεταφράσει αότοΰ καί έν δυσίν ακολούθως τή μεταφράσει ταύτη γενομέναις άλ- 
λαις μεταφράσεσι, τή λατινική (vulgata) καί τή γερμανική, τοϋτο δε έν τρισίν 
έκ τοϋ έβραϊκοΰ πρωτοτύπου γενομέναις άλλαις μεταφράσεσι, τή ελληνική, τή 
λατινική καί τή γερμανική. Ούχί άναγκαϊον έθεώρησα, όπως παράσχω ένταΰθα 
καί άλλος μεταφράσεις τοϋ ψαλμοΰ, οΐον την αγγλικήν, την γαλλικήν, την ιτα
λικήν κ. ου. κ., διότι πασαι αύται γίνονται ακολούθως ή τή ελληνική μεταφράσει 
των Έβδομήκοντα ή τω έβραϊκω πρωτοτύπω καί ούτως έπ’ αυτών έκεΐνα ακρι
βώς ΐσχύουσιν, όσα έν τοΐς κατωτέρω διά πολλών ρηθήσονται περί τών άναγρα- 
φεισών ανωτέρω εξ κυρίως μεταφράσεων.

Α.

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΝ TOT ΨΑΛΜΟΥ 23(24), 7-10 ΕΝ Τήί ΕΛΛΗΝΙΚήΙ ΜΕ
ΤΑΦΡΑΣΕΙ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝ ΤΑΙΣ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΣ ΤΑΪΤΗΣ ΓΕΝΟΜΕΝΑΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΣΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ 

ΛΑΤΙΝΙΚΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΝ ΓΛΩΣΣΑΝ.

α. ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΝ TOT ΨΑΛΜΟΥ 23 (24), 7-10 ΕΝ ΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙ
ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ.

Έν τή μεταφράσει ταύτη τό κείμενον τοϋ εν λογω ψαλμοΰ έχει ώδε.

7α —«’Άρατε πνλας, οι άρχοντες, υμών 
b και επάρθητε, πύλαι αιώνιοι, 
c και είσελενσεται ό βασιλεύς τής δόξης».

8α —«Τις εστιν οντος ο βασιλεύς τής δόξης;». 
b —«Κύριος, κραταιός και δυνατός, 
c Κύριος, δυνατός έν πολεμώ.



9α Άρατε πνλας, οι άρχοντες, υμών
b και έπάρθητε, πύλαι αιώνιοι,
c και εισελενσεται δ βασιλεύς της δόξης».

10α —((Τις εστιν οντος 6 βασιλεύς της δόξης;». 
b —((Κύριος των δυνάμεων! 
c Αυτός εστιν δ βασιλεύς τής δόξης»1.

Άπολινάριος 6 Λαοδικείας παρέφρασε το άνωτέρω κείμενον τοΰ ψαλμοϋ έν 
δακτυλικούς έξαμέτροις ώδε2:

—«Ύμέων αϊψα πνλας άναείρατε, ήγεμονήες, 
εϋ δ’ άναπεπτάσθων, πυλέων άρρηκτοι όχήες, 
ως κεν ευκλείης βεβαώς παρελενσεται εσσήν».

—((Τις δ’ δδ’ ευκλείης βασιλεύς αχραντος έτνχθη;».
—((’Αθάνατος σθεναρός τε και άπροτίοπτος έρωή, 

αθάνατος, μενέχαρμος, άει περί κάρτεϊ γαίων.
Ύμέων αϊψα πΰλας άναείρατε, ήγεμονήες, 
εΰ δ’ άναπεπτάσθων πυλέων άρρηκτοι όχήες, 
ως κεν ευκλείης μεμαώς παρελενσεται εσσήν».

10 —((Τις δ’ δδ’ ευκλείης βασιλεύς αχραντος έτνχθη;».
—((Μοϋνος άναξ σθενέων, δδε κνδεος αφθιτος εσσήν»3 *.

1. Το κείμενον κατέγραψα ένταΰθα έ'χων κυρίως προ οφθαλμών την λαμπράν εκδοσιν του 
Α. Rahlfs : Septuaginta, id est Vêtus Testamentum graece iuxta LXX interprètes. 
II, Stuttgart 19525, p. 22. Πρβλ. έτικαί την εκδοσιν τοϋ αύτοϋ: Septuaginta. Societatis 
Scientiarum Gottingensis auctoritate ed. A. R.-X: Psalmi cum odis. Göttingen 1931, pp. 
113-114. Παρά ταϋτα έπήνεγκον έν αύτφ μεταβολάς τινας άναφερομένας κυρίως εις τον ορθόν 
τρόπον της διαλογικής διαιρέσεως καί τής στίξεως αύτοϋ, περί ών εύρύς κατωτέρω γενήσεται λόγος 
κατά την γλωσσικήν διασάφησιν αύτοϋ. Τοΰτο πράττω καί κατωτέρω έν τοις κειμένοις των λα
τινικών μεταφράσεων.

2. Έν: PG (Migne), XXXIII (1857) 1341 D Touttaeus. Πρβλ. A. Lud wich, A po
li n ari i metaphrasis psalmorum. Rec. et apparatu crit. instr. A. L.-Lipsiae 1912, p. 50, 
στ. 14-24.

3. Τά κείμενα τής τε ίεράς καί θύραθεν γραμματείας αναγράφω ένταΰθα πάντοτε εχων 
προ όφαλμών μίαν ή δύο τών τελευταίων καί κατ’ ακολουθίαν άρτιωτέρων καί έπισημοτέρων 
έκδόσεων τοΰ οικείου συγγραφέως. Παρά ταϋτα ούχί σπανίως καί δη καί σιωπηλώς καί άνευ ρη
τής τοΰ πράγματος μνείας ένεργώ έπί τών κειμένων τούτων παντοειδείς διορθώσεις, τροποποιήσεις 
καί μεταβολάς άναφερομένας κυρίως εις τήν στίξιν καί τήν ορθογραφίαν. ’Απαραίτητον ήτο τοΰτο 
έπί κειμένων κατ’ εξοχήν ειλημμένων έκ τής «Πατρολογίας» τοΰ Migne, διότι ταϋτα γέμουσιν
άτυχώς πολλών καί σοβαρών σφαλμάτων, άτινα έν μεγάλω βαθμφ δυσχεραίνουσι τοΰ οικείου πε
ριεχομένου τήν πλήρη καί ασφαλή κατανόησιν. Σφάλματα προερχόμενα έκ τής χειρός τοΰ συγγρα
φέως κατέλιπον αμετάβλητα' ει απαραβίασταν επιστημονικόν καθήκον άποτελεϊ ή διόρθωσις τών 
έν τοϊς κειμένοις έμφανιζομένων ήμιν έκάστοτε τυπογραφικών κυρίως σφαλμάτων ή καί αβλε
ψιών Ιτι τοΰ συγγραφέως, τότε άποτελεϊ πάλιν ύπόθεσιν ήθικής τάξεως καί επιστημονικής εύθύνης 
καί εύσυνειδησίας ή εύλαβής έν αύτοΐς διατήρησις τών σφαλμάτων εκείνων, άτινα ούδεν άλλο είναι 
ή προϊόντα μόνον ένσυνειδήτων καί έναργών γραμματικών, φιλολογικών ή καί θρησκειολογικών 
έ'τι πεποιθήσεων τοΰ συγγραφέως' τοιούτου τινός είδους σφάλματα διασαφώ απλώς, οσάκις υπάρχει 
ανάγκη, είτε έν τφ κειμένφ τής εργασίας μου είτε έν συντόμοις συνηθέστερον ύποσημειώσεσιν.



Ή παράφρασις αβτη του Άπολιναρίου Αποδίδεται λατινιστί ώδε4:

—«Vestras statim portas attollite, principes, 
probe vero elevamini, portamm validi vectes, 
ut gloriae gradiens introeat princeps».

—«Quis iste vero gloriae rex parus est?».
—«Immortalis fortisque et non provisus impetu, 

immortalis, bellicosus, semper de viribus exsultans.
Vestras statim portas attollite, principes, 

probe vero elevamini, portarum validi vectes, 
ut gloriae promptus introeat princeps».

—«Quis vero iste gloriae rex parus est?».
—«Solus rex virtutum, iste gloriae aeternus princeps»5.

β. ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΝ TOT ΨΑΛΜΟΥ 23 (24), 7-10 EN Til ΕΠΙ ΤΙΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗ
ΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΤΠΟ TOT ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΓΕΝΟ- 

MENÇ ΛΑΤΙΝΙΚΆ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙ (VULGATA).

Έν τη μεταφράσει ταύτη το κείμενον τοϋ έν λόγφ ψαλμοϋ έχει ώδε:

7a —«Attollite portas, principes, vestras 
b et elevamini, portae aeternales,
c et introibit rex gloriae».

8a —«Quis est iste rex gloriae?». 
b —«Dominus, fortis et potens, 
c Dominus, potens in proelio.

4. Έν: PG, XXXIII (1857) 1342D.
5. Πρβλ. X. Ί. Παπαϊωάννου: Ψαλτήριον τοϋ προφήτου καί βασιλέως Δαυείδ μετά 

των εννέα ωδών καί τής ερμηνείας, όπως δει στιχολογεΐσθαι το ψαλτήριον έν δλφ τω ένιαυτφ. 
”p προσετέθη ή ερμηνεία τοϋ έν άγίοις πατρός ημών ’Αθανασίου τοϋ Μεγάλου εις την Βίβλον τών 
ψαλμών μετά τής προς Μαρκελλΐνον έπιστολής κτλ. Έν Άθήναις 1931, σσ.120-123. ΟΙ στίχοι: 
7a-C= 9a-C αποδίδονται ένταΰθα έν νέα ελληνική γλωσση ωδε.

«’Ανοίξατε τάς πνλας σας, ώ άρχοντες"
καί άνοίχθητε, & αίώνιαι πνλαι,
καί θά είσέλθη <5 βασιλεύς της δόξης».

Πρβλ. έτι Θ. Β. Κωνσταντίνου: ΟΙ ψαλμοί τοϋ Δαβίδ. Ποιητική μετάφραση ολοκλή
ρου τοϋ ψαλτηρίου. Άθήναι 1947, σσ. 36-37. ΟΙ στίχοι Αποδίδονται ένταΰθα έν νέα ελληνική γλώσση

ώδε: 5 ,
«Ζ'ηχώστε πιΐλες, Αρχοντες, άνοστε τες αμέσως" 
καί σείς άνοϊχτε διάπλατα, βάριες και αιιονιες τινλες, 

τί στής Σιών τ’ "Αγιο θά μπή ο βασιλιάς τής δόξας».



9a Attollite portas, principes, vestras
b et elevamini, portae aeternales,
c et introibit rex gloriae».

10a —«Quis est iste rex gloriae?». 
b —«Dominus virtutum! 
c Ipse est rex gloriae»6 7.

γ. ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΝ TOT ΨΑΛΜΟΥ 23 (24), 7-10 EN ΤΗ ΕΠΙ TII ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗ
ΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ FENOMENÇ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΜΕ

ΤΑΦΡΑΣΕΙ.

Έν τη μεταφράσει ταύτη το κείμενον τοϋ έν λόγ<ρ ψαλμοϋ εχει ώόε:

7a —«Erhöhet, Fürsten, eure Tore, 
b erhebet euch, ihr ewigen Pforten',
c es will einziehen der Glorie König».

8a —«Wer ist denn dieser Glorienkönig?», 
b —«Der Herr, der Held und Starke ist es, 
c der Herr, ein Held im Kriege.

9a Erhöhet, Fürsten, eure Tore,
b erhebet euch, ihr ewigen Pforten',
c es will einziehen der Glorie König».

10a —«Wer ist denn dieser Glorienkönig?», 
b —«Der Herr der Heere! 
c Der ist der Glorie König»'1.

6. Liber psalmorum iuxta Septuaginta interprètes ab Hieronymo semel et iterum 
emendatus etc. έν: PL (Migne), XXIX (1865) 165AB καί 166AB Vallarsius — Maffaeius. 
’Ενταύθα παρέχεται τό κείμενον έν στήλη 165 μέν κατά τό Gallicanum psalterium, έν στήλη 
166 δέ κατά το Romanum psalterium. Μεταξύ των κειμένων τούτων ούδεμία σχεδόν διαφορά 
υπάρχει" παρατηρητέον μόνον, ότι έν τφ δευτέρφ των «ψαλτηρίων» τούτων υπάρχει έν άρχή των 
στίχων 7 καί 9 (7a καί 9a) ή γραφή : Tollite' έν άμφοτέροις τοϊς στίχοις τούτο ις πάλιν μετά τα 
vestras (7a καί 9a) σημειοϋται ή γραφή των χειρογράφων: vestri' έν τέλει τέλος τοϋ στίχου 8 
(8c) σημειοϋται πάλιν ή γραφή των χειρογράφων: belle.

Πρβλ. V. Thalhofer, Erklärung der Psalmen und der im römischen Brevier vorkom
menden biblischen Cantica, mit besonderer Rücksicht auf deren liturgischen Gebrauch. 
9., verbesserte Aufl. hrsg. von Fr. Wutz. Regensburg 1923, σ. 168· Fr. Wutz, Die 
Psalmen. Textkritisch untersucht. München 1925, σσ. 51-52· R. Weber, Le psau
tier romaine et les autres anciens psautiers latins. Édition critique. Roma-Città del Va- 
ticano 1953 (=Collectanea Biblica Latina. X), p. 46. Biblia sacra iuxta Latinam vulgatam 
versionem ad codicum fidem iussu Pii pp. XII cura et studio monachorum Abbatiae Pon- 
tificiae sancti Hieronymi in urbe ordinis sancti Benedict! édita. X: Liber psalmorum 
ex recensione sancti Hieronymi cum praefationibus etc. Romae 1953, pp. 82b-83a.

7. Παρά V. T h a 1 h o f e r - Fr. Wutz, E. ά., σ. 168.



B.

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΝ TOT ΨΑΛΜΟΎ 23(24), 7-10 ΕΝ ΤΑΙΣ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ 
TOT ΕΒΡΑΤ-ΚΟΤ ΠΡΩΤΟΤΤΠΟΤ ΓΕΝΟΜΕΝΑΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΣΙΝ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ, ΤΗΝ ΛΑΤΙΝΙΚΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΝ

ΓΛΩΣΣΑΝ.

α. ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΝ TOT ΨΑΛΜΟΥ 23 (24), 7-10 ΕΝ ΤΗ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ 
ΕΒΡΑΤΚΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΓΕΝΟΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙ.

Έν τη μεταφράσει ταύτη το κείμενον του εν λογω ψαλμοΰ εχει ώδε.

Τα —«'Υψώσατε, πύλαι, τάς κεφαλάς σας
b και νιρώθητε, θύραι αιώνιοι, 
c διά νά είσέλθη ό βασιλεύς της δόξης».

8α —«Ποιος λοιπόν είναι ο βασιλεύς τής δοξης;». 
b —«'Ο Κύριος, ο κραταιός και δυνατός, 
c ό Κύριος, δ δυνατός εις τον πόλεμον.

9α 'Υψώσατε, πύλαι, τάς κεψαλας σας 
b και νψώθητε, θύραι αιώνιοι, 
c διά να είσέλθη ό βασιλεύς τής δόξης».

10α —«Ποιος λοιπόν είναι ό βασιλεύς τής δοξης;»·
b —«'Ο Κύριος των δυνάμεων! 
c Αυτός είναι ό βασιλεύς τής δόξης»6.

8. Παρά Ά. Χαστοόπη: Ή Άγια Γραφή. Παλαιά Διαθήκη. Μετώρρασις των Εβ3°- 
μήχοντα—Μετώρρασις Βιωρθωμένου έβραϊχοΰ κειμένου κτλ. Π, Έν 'Αθήναις 1955, σ. 91b. 

Πρβλ. K. Ν. Καλλινίκου: Ό Ιερ% ψ^τήρ. Έν Άθήναι; 1925. Πεντηκοστή πρώτη 
Ά^ιπ^σεω;,;), σσ. 78-79. Τ6 οΐχεϊον κείμενον Αποδίδεται ενταύθα εννε,

ελληνική γλώσση ώδε:

Ζ /Άβατε, mlAai τή( Σκό", τά; χεψαΑά; εΐ; Ilyop, 
άνοίχθητε, ενρννθητε, πλατννθητε αμέσως, 
ώ πνλαι όντως γεραραί, λελενκασμεναι πνλαι, 
ai τούς αιώνας βλέπουσαι προρρέοντας εμπρός σας, 
ba <5ι' 4 ))ασιΑεθ( τή;
προς την ενθρόνισιν Αυτόν μετά πομπής βαδίζων.

9 "Ανω λοιπόν τάνώφλια υψώσατε, ω πνλαι 
άΌ&Οητε, εφιΜητε, π^ατυνθητε «Wacug,......

«Πόρτες, τά κεφαλάρια σας σηκώστε τα. Ψηλώστε, 
πανάρχαιες πόρτες, νά διαβή ό βασιλιάς τής δόξας».



β. ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΤΟΥ ΨΑΛΜΟΥ 23 (24), 7-10 EN TT,I ΕΠΙ ΊΉ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΒΡΑ Ϊ 
ΚΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΥΠΟ ΤΟΥ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΓΕΝΟΜΕΝΠ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΜΕΤΑ

ΦΡΑΣΕΙ.

Έν τη μεταφράσει ταύτη το κείμενον τοϋ εν λόγω ψαλμοϋ έχει ώδε.·
Ία —«Levate, portae, capita vestra 

b et elevamini, ianuae sempiternae, 
c et ingrediatur rex gloriae».

Sa —«Quis est iste rex gloriae»? 
b —«Dominus, fortis et potens,
c Dominus, fortis in proelio».

9a Levate, portae, capita vestra
b et erigite, ianuae sempiternae, 
c et ingrediatur rex gloriae».

10a — Quis est iste rex gloriae?». 
b —«Dominus exercituum! 
c Ipse est rex gloriae»9.

Παρέχω έν συνεχεία καί παραλλαγήν τινα τής μεταφράσεως ταύτης:
Ία —«Attollite levate, portae, capita vestra, summitates v e s tr a s, 

b et attollite vos, fores, ianuae antiquae, 
c ut ingrediatur rex gloriae».

8a —«Quis est iste rex gloriae?». 
b —«Dominus est, fortis et potens, i nf inite potens, 
c Dominus potens in proelio».

9 a Attollite levate, portae, capita vestra, summitates v e s tr a s,
b et attollite vos, fores, ianuae antiquae, 
c ut ingrediatur rex gloriae».

10a —«Quis est iste rex gloriae?».
b —«Dominus, Deus et dux exercituum! (spirituum caelestiu m,— 

v e l : astrorum, v el exercituum terrestrium). 
c Ipse est rex gloriae»10.

γ. TO ΚΕΙΜΕΝΟΝ TOY ΨΑΛΜΟΥ 23 (24), 7-10 ΕΝ ΤΗ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΒΡΑΤ- 
ΚΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΓΕΝΟΜΕΝΤΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙ.

Έν τή μεταφράσει ταύτη τό κείμενον τοϋ έν λόγω ψαλμοϋ έχει ώδε:
Ία —«Erhebt, ihr Tore, die Häupter,

9. Hieronymi liber psalmorum iuxta Hebraicam veritatem έν: PL, XXVIII (1890*) 
1206BC Vallarsius-Maffaeius.

Πρβλ. J. M. Harden, Psalterium iuxta Hebraeos Hieronymi. Edited, with intro
duction and apparatus criticus. London 1922, σ. 25· Fr. Wutz, έ.ά., σ. 52· Η. de Sain te 
—Μarie, Sanct.i Hieronymi Psalterium iuxtra Hebraeos. Édition critique. Città 
del Vaticano 1954 (= Collectanea Biblica Latina. XI), p. 36.

10. Παρά Ach. Vander Heeren: Psalmi et cantica exegetice, liturgice et ascetice expli
cate in ordine ad recitationem breviarii etc. Tileti (Belgii ) 1950*, pp. 119-120.



b erhebt euch, ihr urarlten Pforten, 
c dass einziehe der König der Ehren!».

8a —« Wer ist der König der Ehren!», 
b —«Jahve, ein Recke und Held, 
c Jahve, ein Held im Streit!

9a Erhebt, ihr Tore, die Häupter,
b erhebt euch, ihr uralten Pforten, 
c dass einziehe der König der Ehren!».

10a —«Wer ist der König der Ehren!», 
b —«Jahve ist der König der EhrenZ»11.

Ό Λούθηρος, δστις κατά την εις την γερμανικήν γλώσσαν μετάφρασιν τής 
Παλαιάς Διαθήκης είχε προ οφθαλμών την τε ελληνικήν μετάφρασιν τών Έβδο- 
μήκοντα καί το εβραϊκόν πρωτότυπον, παρέχει ήμιν τό έν λόγω τμήμα του 
23ου (24ου) ψαλμοϋ ΐδιορρύθμως πως, ήτοι ώδε:

Ια —«Machet die Tore weit 
b und die Türen in der Welt hoch,
c dass der König der Ehren einziehe!».

8a —«Wer ist derselbe König der Ehren!», 
b —«Es ist der Herr, stark und mächtig, 
c der Herr, mächtig im Streit.

9a Machet die Tore weit 
b und die Türen in der Welt hoch,
c dass der König der Ehren einziehe!».

10a —«Wer ist derselbe König der Ehren!», 
b —«Es ist der Herr Zebaoth', 
c er ist der König der Ehren»12.

Μετά τήν καταγραφήν τών μεταφράσεων τούτων του έν λόγφ ψαλμοϋ κα- 
τασταθήσεται ήμϊν κατωτέρω εύχερεστέρα ή θρησκειολογική καί φιλολογική αυ
τού άνάλυσις, καί ερμηνεία, εύθεατώτερος δε καί σαφέστερος ό γλωσσικός 
του οικείου κειμένου έλεγχος.

11. Παρά Η. Gunkel: Die Psalmen. Übers, u. erklärt. Göttingen 1926* (=Göttinger 
Handkommentar zum Alten Testament. II 2), σ. 101.

12. Τής μεταφράσεως τοϋ Λουθήρου γίνεται, ώς γνωστόν, παρά τήν αρχαιοπρεπή κα'ι,ίδιόρ- 
ρυθμον αυτής συγκρότησήν καί υφήν έπισήμως τε καί κανονικώς χρήσις έν πάσαις ταΐς έκκλη- 
σίαις τών Διαμαρτυρομένων.



π.
ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΚΗ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ, ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ 

ΑΝΑΛΤΣΙΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
TOT ΨΑΛΜΟΤ 23(24), 7-10.

Έν τω μέρει τούτω αναλύω καί έρμηνεύω θρησκειολογικώς τε και φιλολογι- 
κώς τον έν λόγω ψαλμόν καί δή καί είδικώτερον πρώτον μεν εξ εποψεως εν γενει 
ούχί χριστολογικής, δεύτερον δέ έξ έπόψεως ορθοδοξου.

Α.

ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΤΣΙΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
TOT ΨΑΛΜΟΤ 23 (24), 7-10 ΕΞ ΕΠΟΨΕΩΣ ΚΑΘΟΛΟΤ ΟΤΧΙ ΧΡΙΣΤΟ-

ΛΟΓΙΚΗΣ.

Έν τω έν λόγω ψαλμω έχομεν προ ημών ωδήν τινα διαλογικοϋ χαρακτήρας, 
((άσμα άμοιβαϊον» (carmen amoebaeum), όπερ οφείλομεν, όπως έννοήσωμεν και 
έκτιμήσωμεν όρμώμενοι έκ τής εικόνας πανηγυρικής τίνος πομπής τών πιστών, 
ήτις ποιείται στάσιν τινά προ τών πυλών τής Σιών ή τοϋ ναοϋ τοϋ Σολομώντος1.

1. Πρβλ. V. Thalhofer - Fr. Wutz, Ε.ά., σσ. 168-169" Fr. Wutz, ε.ά., σσ. 51-52. 
Η. Schmidt, Kerubemthron und Lade έν: Forschungen zur Religion und Literatur des 
Alten und Neuen Testaments. XIX [Ευχαριστήριον. Studien zur Religion und Literatur des 
Alten und Neuen Testaments. Hermann Gunkel zum 60. Geburtstage, dem 23. Mai 
1922 dargebracht von seinen Schülern und Freunden, hrsg. von H. Schmidt], 1: Zur 
Religion und Literatur des Alten Testaments (1923) 124 κέέ.-Fr. Wutz, ε.ά., σσ. 51-52" Η 
Gunkel, ε.ά., σσ. 102-105" Η. Schmidt, Die Thronfahrt Jahves am Fest der Jahres
wende im alten Israel. Tübingen 1927 (= Sammlung gemeinverständlicher Vorträge und 
Schriften aus dem Gebiet der Theologie und Religionsgeschichte. 122), σσ. 55" O. 
Weinreich, Gebet und Wunder. Zwei Abhandlungen zur Religions — und Litera- 
turgeschihte. 1. Primitiver Gebetsegoismus. (Ein Beitrag zu Terenz, Andria 232f.). 2.
Türöffnung im Wunder —, Prodigien — und Zauberglauben der Antike, des Judentums 
und Christentums έν: Tübinger Beiträge zur Altertumswissenschaft, 5 (1929) [Gene- 
thliakonWilhelm Schmid] 169-464, σσ. 415-420" B. Μ. Βέλλα: «Ή Kapporeth και ή 
εορτή τών Kippurim» έν: «Θεολογία», 7 (1929) 312-327" 8 (1930) 17-34 (—άνάτ., έν Άθή-
ναις 1930, σσ. 84)- Η. Schmidt, Der heilige Fels in Jerusalem. Eine archäologische und 
religionsgeschichtliche Studie. Tübingen 1933, σσ. VIII +102" H. Herkenne, Das 
Buch der Psalmen. Übers, u. erklärt. Bonn 1936 (=Die Heilige Schrift des Alten Testa
mentes. V2), σσ. 112-115" E. Kalt, Die Psalmen. Übers, u. erklärt. Freiburg i. Br. 19372



Ή διά της άγιας Κιβωτού της Διαθήκης ώς του πολεμικού παλλαδίου του ίσραηλιτι- 
κοϋ λαοϋ καί ώς του σεπτού θρόνου τοϋ Θεοϋ των στρατιών συντελουμένη εναργής 
επιφάνεια της υψηλής καί κραταιας μεγαλειότητας τοϋ Γΐαχβέ είναι εν τή Πα- 
λαια Διαθήκη στενότατα συνδεδεμένη μετά τοϋ ονόματος: «ΣαβαώΟ», οπερ
δηλοΐ τον «Κύριον των Δυνάμεων»2. Εϊκοσιν έτη έκειτο ή Κιβωτός τής Διαθήκης 
μακράν τοϋ ίεροΰ εν Καριαθαρίμ, εν τω οί'κω τοϋ Άμιναδάβ. "Οτε ό Δαυίδ κατά
κτησε την ’Ιερουσαλήμ καί διησφάλισε τήν ειρήνην τής χώρας, ΐδρυσεν εν Σιών 
τω Κυρίω νέαν σκηνήν καί διέταξε τήν έν πανυγηρική πομπή μεταφοράν έκεϊσε 
τής Κιβωτοΰ τής Διαθήκης. Κατά ταϋτα πρόκειται ένταΰθα περί τής λειτουργι
κής πομπής τοϋ νικηφόρως εις τήν ίεράν πόλιν εισερχομένου Δαυίδ όμοΰ μετά 
τής Κιβωτοΰ τής Διαθήκης, έφ’ ής άοράτως έχει τον υψηλόν αυτοΰ θρόνον ό 
Γΐαχβέ. Τό ΐλαστήριον επίθημα τής Κιβωτοΰ άπετέλει τό ιερόν καί σεμνοπρε
πές σύμβολον τοϋ Θεοϋ.

«Και άνέοτη και επορευθη Δαυίδ και πας ό λαός ό μετ’ αυτοΰ άπό των αρχόν
των ’Ιούδα εν άναβάσει τον άναγαγεϊν εκεΐθεν την Κιβωτόν τον Θεοϋ, εφ’ ήν επε- 
κλήθη τό όνομα Κυρίου των δυνάμεων καθημένου επί των Χερουβείμ επ’ αυτής3, 
καί επεβίβασε τήν Κιβωτόν Κυρίου εφ’ άμαξαν καινήν καί ήρεν αυτήν εξ οίκον ’Ά
μιναδάβ... καί επορενθη Δανϊδ καί άνήγαγε τήν Κιβωτόν τον Κυρίου... εις τήν πό
λιν Δαυίδ εν ευφρόσυνη, καί ή σαν μετ’ αυτών αϊροντες τήν Κιβωτόν επτά χοροί 
καί θύμα μόσχος καί αρνες. καί Δαυίδ αν εκρονετ ο εν δργάνοις ήρμοσμένοις ενώ
πιον Κυρίου... καί Δανϊδ καί πας δ οίκος ’Ισραήλ άνήγαγον τήν Κιβωτόν Κυρί
ου μετά κραυγής καί μετά φωνής σάλπιγγας... καί φερονσι τήν Κιβωτόν τον Κυ
ρίου καί άνέθη καν αυτήν εις τον τόπον αυτής εις μέσον τής σκηνής, ής επηξεν 
αυτή Δαυίδ»*.

Κατά ταϋτα έχομεν επί τοϋ προκειμένου μεγαλοπρεπή τινα εορτήν τής εισό
δου εις τήν Σιών τοϋ παντοκράτορας Σαβαώθ, τοϋ Κυρίου των δυνάμεων, καθη
μένου επί τής ίεράς Κιβωτοΰ- έχομεν εικόνας σεμνής δηλώσεως τοϋ ύψηλοΰ καί 
άφθίτου μεγαλείου τοϋ Γΐαχβέ, τοϋ πολεμικοΰ Θεοϋ τοϋ Ισραήλ, και δη και 
εκτύλισσαμένας ταύτας έν χρόνοις παναρχαίοις, καθ’ οϋς πολύς λογος εγινετο περί * 2 3 4

(= Herders Bibelkommentar. Die Heilige Schrift für das Leben erklärt. VI), σσ. 81-84· 
K. I. Μενεντίτου: Γλωσσικαί καί φιλολογικά! παρατηρήσεις. Έν Άθήναις 1953, σσ. 22- 
31 · Π. N. Τ ρ ε μ π έ λ α: Τό ψαλτήριον μετά συντόμου ερμηνείας. I, Άθήναι 1955, σσ. 98-99- Β. 
Μ. Βέλλα: ’Εκλεκτοί ψαλμοί. (Είσαγωγή-Κείμενον - Ερμηνεία). Έν Άθήναις 1960 (=« Εκ
κλησιαστικά άναγνώοματα τής ΙΙαλαιάς Λιαθηκης» Α), σσ. 139-141.

2. Πρβλ. 2. βασιλ. (=2. Σαμ.) 6, 2.
3. Τόν θρόνον τοϋ Θεοϋ νοοΰσί τινες καί ύπό τήν μορφήν έτι τοϋ ουρανίου θόλου υποβα

σταζόμενου ύπό των Χερουβείμ, άτινα ήσαν έν τοΐς άγίοις των άγιων τοϋ ναοϋ τοϋ Σολομωντος- 
πρβλ 3. βασιλ. 8, 6-7: «καί είσφέρονσιν οΐ Ιερείς τήν Κιβωτόν εις τόν τόπον αυτής εις τό
δαβίρ τοϋ οίκου εις τά άγια των άγιων ύπό τάς πτέρυγας τών Χερουβείμ' δτι τά Χερουβείμ 
διαπεπετασμένα ταίς πτέρνξιν επί τόν τόπον τής Κιβωτού και περιεκάλυπτον τά Χερουβείμ 
επί τήν Κιβωτόν καί επί τά αγία αυτής έπάνωθεν».

4. 2. βασιλ. (=2 Σαμ.), 6, 2-17- πρβλ. 1. βασιλ. (=1. Σαμ.), 4, 21-22.



των νικηφόρων πολέμων τοϋ Γΐαχβε και δια πανηγυρικών ασμάτων υμνείτο f\ 
αήττητος αύτοϋ ισχύς5. Καθά ένδοξός τις καί ευτυχής βασιλεύς κατά την νικη- 
φόρον εκ τίνος στρατείας επάνοδον έν πανηγυρική πομπή εισέρχεται εις τα ανά
κτορα αύτοϋ, οδτω καί ενταύθα εισέρχεται εις τον τόπον αύτοϋ δ κραταιός καί νι
κηφόρος Γΐαχβέ, δ βασιλεύς τής δόξης, δ παντοκράτωρ Κύριος των δυνάμεων 
τοϋ σύμπαντος κόσμου. 'Η ύπδ τοϋ Δαυίδ συντελεσθεΐσα μεταφορά τής Κιβωτοΰ 
εις την ίεράν πόλιν τής Σιών είχε την έννοιαν θριαμβευτικής πομπής επί τή νικη- 
φόρφ λήξει των αγώνων τοϋ Θεοΰ κατά των σκοτεινών καί φοβερών δυνάμεων 
τοϋ κόσμου τούτου. Ό έν λόγω ψαλμός ανήκει πιθανότατα εις τον κύκλον τών 
ασμάτων εκείνων, άτινα έψάλησαν επί τή ευκαιρία τούτη ύπδ τών πιστών υιών 
τοϋ ’Ισραήλ προ τών πυλών τής πόλεως ή τοϋ ναοΰ. ’Αποτελεί δ ψαλμος ούτος 
ευλαβή δμολογίαν πίστεως αδιάσειστου προς τον Γΐαχβέ, τον άγιον καί κραταιδν 
δημιουργόν τοϋ σύμπαντος κόσμου, τον άήττητον σύμμαχον κατα την διεξα
γωγήν σκληρών αγώνων εναντίον παντός είδους εχθρών και πολέμιων, τον βασι
λέα τής δόξης, δ στις νΰν επί τής Κιβωτοΰ τής Διαθήκης έχων τον υψηλόν αύτοϋ 
θρόνον, αόρατος δ’ όμως παραμένων, έντόνως άξιοι παρά τών δυνάμεων τοϋ κό
σμου τούτου εύσχήμονα ύποχώρησιν καί ύποταγήν. Ό έν λόγω ψαλμος ανήκει 
εις τό άρχαιότατον είδος θρησκευτικών ποιημάτων, άτινα είναι αρρηκτως συνδε- 
δεμένα μεθ’ ιερών πράξεων τελετουργικού χαρακτήρας. Μαρτυροΰσι τοΰτο σαφώς 
τε καί άπεριστρόφως ή γραμματολογική καί έννοιολογική αύτοϋ συγκροτησις και 
ύφή, ή έν αύτώ εύτεχνότατα συντελουμένη έξαρσις τών πολεμικών κυρίως αρε
τών τοϋ Θεοΰ, ή είκών τέλος τής Κιβωτοΰ τής Διαθήκης καί τών «αιωνίων» 
πυλών.

Ούχί άπίθανον είναι, δτι καί μετά τούς χρόνους τοϋ Δαυίδ, κατά τούς χρό
νους δηλαδή τοϋ Σολομώντος, δτε τήν θέσιν τής σκηνής τοϋ Δαυίδ κατέλαβεν ο 
περικαλλής καί ένδοξος ναός τοϋ υίοΰ αύτοϋ καί έπί μακρόν κατά τό μάλλον και 
ήττον χρονικόν διάστημα μετά ταΰτα δμοία τις πανηγυρική πομπή προς την 
πόλιν ήγετο καί μετά τοϋ αύτοϋ πάλιν σεμνού καί τελετουργικού ύφους ηδετο 
δ έν λόγω ψαλμός προ τών πυλών τής πόλεως ή τοϋ ναοΰ. Έξερχόμένος εις πόλε
μόν ό ΐσραηλιτικός λαός ούχί σπανίως έλάμβανε μεθ’ εαυτού καί τήν Κιβωτόν, 
ίνα ύπό τήν άμεσον προστασίαν τοϋ έπ’ αυτής καθημένου Θεοΰ έπιτυχώς καί νι
κηφόρος διεξαγάγη τούς αγώνας αύτοϋ κατά τών πολυπληθών και παντοειδών 
πολεμίων. Κατά ταΰτα καί έν μεταγενεστέροις τοϋ Δαυίδ χρόνοις έγίνετο έκάστο- 
τε χρήσις τοϋ έν λόγω ψαλμοΰ κατά τήν νικηφόρον εις ’Ιερουσαλήμ επάνοδον τοϋ 
στρατού προς εύγνώμονα έν πανηγυρική πομπή έξαρσιν τών πολεμικών αρετών 
καί τής μαχητικής φύσεως τοϋ παντοδυνάμου Θεοΰ, δστις προθύμως κατηύθυνε 
εις τήν νίκην τά όπλα τοϋ ύπό τήν σκέπην αύτοϋ μετά πολλής πίστεως καί εύ- 
λαβείας άγωνιζομένου λαοΰ6. Παρά ταΰτα παρατηρητέον έπί τοϋ προκειμένου, δτι, 
άφ’ ής εποχής δ Σολομών ήγαγε τήν Κιβωτόν τής Διαθήκης έκ τής σκηνής τοϋ

5. Πρβλ. Έξόδ. 15, 1-18· Άριθ. 21, 14" 1. βασιλ. (= 1. Σαμ.), 25, 28.
6. Πρβλ. 1. βασιλ. (= 1. Σαμ.), 4, 3-11" 2. βασιλ. (= 2. Σαμ), 11, 11· 15, 24-37.



Δαυίδ εις τον ύπ’ αύτοΰ ίδρυθέντα ναόν, ούδεμία μαρτυρία υπάρχει έν τη Παλαιοί 
Διαθήκη βεβαιοϋσά πως την ανωτέρω καταγραφεΐσαν ύπόθεσιν, καθ’ ήν ή Κιβω
τός αύτη έγκατέλειπε τα άγια των άγιων καί άπήρχετο εις τον πόλεμον πρόθυ
μος καί πολύτιμος σύμμαχος τοΰ ευσεβούς έθνους τού ’Ισραήλ. Κατά τούς μετα- 
σολομωντείους χρόνους διά τής διεισδύσεως εις τον βίον τού λαού λογισμών και 
ιδεών προφητικού χαρακτήρας διωθήθη βαθμηδόν ή εΐκών τού θεού εις σφαίρας 
πνευματικής κυρίως υφής' ούτως ή Κιβωτός καί ό Γτ,αχβέ υπό την ιδιότητα αυ
τού ώς νικηφόρου έν πολέμοις μαχητοΰ άπώλεσαν την παλαιάν αυτών αίγλην 
καί περιωπήν μέχρι τοΰ χρόνου εκείνου, καθ’ δν άνευ ίχνους έξηφανίσθη εκ τού 
ναού ή Κιβωτός, ή πολυθρύλητος έδρα τού παντοκράτορας Σαβαώθ.

** *

Υπέρ τής γνώμης εκείνης, καθ’ ήν ό έν λόγω ψαλμός διετέλει έν στενή συνα
φείς καί αναφορά προς την πανηγυρικήν εις τήν Σιών είσοδον τής Κιβωτού φε- 
ρούσης έφ’ έαυτής τον νικηφόρου Γΐαχβέ, συνηγορεί καί ή υπό τινων θεολόγων 
καί ιστορικών έξενεχθεΐσα ύπόθεσις, καθ’ ήν κατά τούς παναρχαίους χρόνους έπί 
μακρόν ήγετο έν ’Ιερουσαλήμ εορτή τις όμοια μεν βαβυλωνιακή τινι εορτή τού 
νέου έτους, έν στενή όμως πάλιν συναφείς καί αναφορά προς τήν Κιβωτόν. Κατά 
τήν εορτήν ταύτην ή Κιβωτός θεωρουμένη υπό τον ιερόν τύπον τοΰ σεπτού θρόνου 
τού άηττήτου Ιήαχβέ έλαμβάνετο έν πανηγυρική πομπή έκ τών αδύτων τού να
ού καί μετά πορείαν τινά περί τον ναόν ή άνά τήν πόλιν έπανεφέρετο εις τήν θέσιν 
αυτής7. Διά τού τρόπου τούτου έωρτάζετο κατ’ έτος μετά τοΰ δέοντος πανηγυ
ρικού τόνου ή είσοδος τοΰ θεού εις τον ναόν αυτού, ή έναργής αυτού καί απτή 
έπιφάνεια έν τώ οίκω αύτοΰ. Καθολικοί τε καί διαμαρτυρόμενοι θεολόγοι διορώ- 
σιν έν τή εορτή ταύτη στοιχεία συγγένειας προς τήν παρ’ αύτοΐς κοινήν έκείνην 
εορτήν τών γενεθλίων τού ’Ιησού, ήτις καλείται: Advent (adventus = άφιξις). 
Πλήν τής Κιβωτού έλαμβάνοντο έκ τού ναού καί έπανεφέροντο εις τήν θέσιν αυ
τών μετά τήν περί τον ναόν ή τήν άνά τήν πόλιν πορείαν καί παντοειδή ιερά λει
τουργικά σκεύη. Ούτως ή πανηγυρική πομπή άνελάμβανε τον τύπον τελετής έγ- 
καινίων. Κατά τήν εορτήν ταύτην λοιπόν έψάλλετο προ τών πυλών τοΰ ναού σύν 
τοΐς άλλοις καί ό έν λόγω ψαλμός. Παρά ταΰτα ρητέον θαρρούντως, ότι αναπόδει
κτος καί λίαν αμφίβολος είναι ή ύπόθεσις αυτή. Τό αύτό ρητέον καί περί τής ύπο- 
θέσεως έκείνης θεολόγων τινών καί λογιών έν γένει, καθ’ ήν ό έν λόγω ψαλμός 
έποιήθη δήθεν κατά τήν έν έτει 165 π.Χ. ύπό τών Μακκαβαίων διεξαχθεΐσαν τε
λετήν τών έγκαινίων τού εν Ίεροσολύμοις ναού τού Σολομώντος. Εναντίον τής 
ύποθέσεως ταύτης μαρτυρεί γοερώς το αρχαιοπρεπές ύφος τοΰ ψαλμοΰ, περί 
ού έγένετο ήδη λόγος ανωτέρω. Πάντως ίκανώς πάντα ταΰτα συνετέλεσαν, ίνα καί 
σήμερον έτι κατά τά έγκαίνια ναού τίνος ψαλληται ο εν λογω ψαλμός8.

7. Πρβλ. Ρ. Volz, Das Neujahrsfest Jahwes. Freiburg-Leipzig-Tübingen 1912 ^Samm
lung gemeinverständlicher Vorträge und Schriften aus dem Gebiet der Theologie u. 
Religionsgeschichte. 67), σσ. 61.

8. Παρά Ach. Vander Heeren, E. ά., p. 121 άναγινώσκομεν σχετικώς τάδε:... cantatur



Κατ’ άλλους πρόκειται, ενταύθα περί τής επιφάνειας κυρίως του Θεοΰ έν τώ 
ναω. Το γεγονός, οτι ό έν λόγω ψαλμός έψάλλετο έν αύτω ύπό των πιστών κατά 
τάς ώρας τής λατρείας, μαρτυρεί έναργώς, ότι βαθείας ρίζας έν τω θρησκευτικό) 
βίω των ’Ιουδαίων είχεν ή παλαιά έκείνη ύπόθεσις τής θεοφανείας. Έν τω βίω 
τούτω ανακύπτει προ των οφθαλμών ημών ό ιδιαίτερος χαρακτήρ τής έν τή Πα- 
λαιά Διαθήκη δεσποζούσης ιδέας περί Θεοϋ, έν ή περιλαμβάνονται διαφορώτατα 
άλλήλων στοιχεία πίστεως καί λατρείας ύπό τινα εικόνα αδιαιρέτου καί άσυγ- 
χύτου ένότητος του μεγάλου καί σεπτού, του αιωνίου καί αθανάτου δημιουργού 
καί κυβερνήτου τού σύμπαντος κόσμου. Μόνον έν τή περιοχή τής έν τή Παλαιά 
Διαθήκη κρατούσης μονοθεϊστικής πίστεως μετά τής ΐσχυροτάτης ευρύτητας καί 
τής ικανότητας ετι ταύτης προς άνάληψιν ξένων λατρευτικών στοιχείων ήτο ευ
χερής τε καί δυνατή παρά τοϊς Ίουδαίοις ή άπεργασία τής μεγαλειώδους καί 
υπερφυούς ενώσεως τής ξενοτρόπου έκείνης παραδόσεως περί δημιουργίας τού 
κόσμου μετ’ ιδίων αυτών λατρευτικών ηθών καί εθίμων. Διά τού έγχειρήματος 
τούτου ούδαμώς διερράγη ό περί ύπάρξεως ενός μόνον Θεοΰ λογισμός, άλλα του
ναντίον άνέλαβεν ούτος άμάχητόν τε καί ακατάβλητου δύναμιν καί ίσχύν. Ό έν 
τή Παλαιά Διαθήκη κυριαρχών χαρακτήρ τού Θεοΰ ως υπερφυούς τίνος προσώπου 
αεί ζώντος καί υπάρχοντας συνεπήγαγε το γεγονός έκεΐνο, καθ’ δ αί εικόνες 
τής δημιουργίας καί τής ιστορίας έν γένει κατέστησαν ούχί τόσον αντικείμενου 
ευσεβούς θεωρίας, έν ή ό άνθρωπος κατέχει τήν θέσιν απλώς τού θεατού, όσον 
τόπος πολλώ μάλλον, έν ώ ή προς τον άνθρωπον απευθυνόμενη άξίωσις τού Θε
ού περί λατρείας αυτού τόσον κραταιά καί αμάχητος είναι, ώστε να δέχηται ταύ- 
την μετά πολλής ταπεινότητας καί εύλαβείας. Έν τή σφαίρα ταύτη τών ευλαβών 
λογισμών καί τών ευπρεπών τρόπων ταπεινόφρονος σεμνότητας θεωρεί ό άνθρω
πος τό παρελθόν ώς τινα περιοχήν ού μόνον αιωνίων καί άκαταλύτων συμβάντων, 
άλλα καί ιερών κανόνων ετι τής συγχρόνου παρουσίας τού φυσικού καί ιστορι
κού Θεοΰ, όστις έν ταϊς στιγμαϊς τού παρόντος μετά πολλής έναργείας καλεΐ 
αυτόν εις λήψιν σπουδαίων καί σοβαρών άποφάσεων. Έν όψει τής κραταιάς 
ταύτης ισχύος τής περί Θεοΰ ιδέας διασαφεΐται τό γεγονός, ότι έν τή περιοχή τής 
λατρείας άκριβώς μετά τού στοιχείου έκείνου τής έν τή Παλαιά Διαθήκη κυ- 
ριαρχούσης βαθυτάτης εύσεβείας θεωρείται ό Θεός ύπό τον τύπον ύπερφυούς 
βουλήσεως καί άξιώσεως άτέγκτως τε καί άπεριστρόφως άπευθυνομένης προς 
τον άνθρωπον, καί τούτο, διότι έν τή περιοχή ταύτη κατ’ έξοχήν παρείχετο ή ευ
καιρία εναργούς αίσθήσεως καί διασαφήσεως πάσης είκόνος τής ιστορίας ύπό 
τήν έννοιαν άμέσου καί διαρκούς παρουσίας τού Θεοΰ. Παρά ταΰτα ή ιδιόρρυ
θμος αυτή περί Θεού ιδέα περιλαμβάνει έν τω πάρόντι ού μόνον τό παρελθόν, άλλα 
καί τό μέλλον έτι. Ενώπιον τής αιώνιας παρουσίας τού Θεού καταπίπτουσι καί 
άφανίζονται τα όρια καί τα κωλύματα τού χρόνου. Ένεκα τού λόγου τούτου κατ’ 
έξοχήν ήδύνατο ό πανάρχαιος ύμνος τής επιφάνειας τού Θεού έν τω ναω τής

in Dedicatione Ecclesiarum, quae tam bene olim tabernaculo temploque Judaeorum prae- 
figurabantur. Περί τούτου γενήσεται πάλιν λόγος καί κατωτέρω.



’Ιερουσαλήμ, όπως παρά τάς τεράστιας και άσυλλήπτους χρονικάς αποστάσεις κα- 
ταστή παρά τώ Ίουδαίω τής Παλαιάς Διαθήκης άσμα διηγούμενου την έλευσιν 
του Θεοΰ κατά τούς χρόνους αύτοϋ καί κατά τούς χρόνους έτι τοΰ μέλλοντος. 
’Έχομεν ούτως ενώπιον ήμών πίστιν συγκλείουσαν εν έαυτή κατά τρόπον ύπερ- 
φυά το παρελθόν, το παρόν καί το μέλλον. Κατά την πίστιν ταύτην υπάρχει ό 
Θεός καί κατά τάς τρεις ταύτας χρονικάς περιοχάς υπό τινα αδιάλειπτου καί 
ένιαίαν γραμμήν αρραγούς καί άκαταλύτου αιωνιότητας. ’Αλλά καιρός νυν, όπως 
χωρήσωμεν εις βαθμιαίαν καί προοδευτικήν διασάφησιν καί ερμηνείαν του εν λόγω 
ψαλμοϋ άρχόμενοι άπό τού πρώτου στίχου αυτού.

** *
Ή ιερά πομπή άφίκετο ήδη εις τάς πύλας τής ’Ιερουσαλήμ ή τού ναού καί 

ό κορυφαίος αυτής ή ό ίερεύς ανακαλεί τούς «άρχοντας», οίτινες κτήτορες καί 
κύριοι των πυλών τούτων είναι, ή αύτάς ταύτας τάς πύλας άντικρυς καί ευθέως, 
ίνα ένεργήσωσι τά δέοντα προς άνοιξιν αυτών καί ακώλυτου εΐτα καί μεγα
λειώδη διέλευσιν δι’ αυτών τού ((βασιλέως τής δόξης».

"Αν θεωρήσωμεν μετά προσοχής τήν πρώτην φράσιν τού πρώτου στίχου 
(7a) τού ανωτέρω κατά τήν μετάφρασιν τών Έβδομήκοντα καταγραφέντος τμή
ματος τού εν λόγω ψαλμοΰ:

(ΓΑρατε πύλας οι άρχοντες υμών»,

περιλάβωμεν δε μεταξύ κομμάτων τήν κλητικήν προσφώνησιν ή επί τό ακριβέστε
ρου τήν κατ’ ονομαστικήν παραθετικήν ταύτης έπεξήγησιν: «οί άρχοντες», συν- 
άγομεν εν άβιάστω ακολουθία τό συμπέρασμα, ότι ό κορυφαίος τής πομπής ή ό 
ίερεύς εν ύψηλώ τόνω σεμνής ποιητικής έξάρσεως καί μεγαλόφρονος καί ύπερη- 
φάνου κοσμιότητας καί ισχύος απευθύνει τόν λόγον αυτού πρός τούς άρχοντας 
τής πόλεως, πύργου τινός ή τού ναού, οΐτινες όπισθεν τών πυλών ίστάμενοι έκθαμ
βοι θεώνται τήν πορείαν καί τήν έξέλιξιν τής μακρόθεν επ’ αυτούς κινούμενης 
πομπής. Οί άρχοντες ούτοι, οί ευγενεΐς καί επιφανείς, οί γνώριμοι καί έντι
μοι, οί άριστοι καί πρωτεύοντες τής πόλεως, οίτινες ίσταντό που έτοιμοι πρός 
υποδοχήν του μεγάλου Θεού, ωφειλον, όπως υψωσωσι και ανοιξωσι τας πυ- 
λας αυτών, διότι θά εΐσήρχετο δι’ αυτών εν πομπή ό ύπερφυώς καί άπείρως υ
ψηλός ((βασιλεύς τής δόξης». Πάντες οί πατέρες τής ορθοδόξου ήμών εκκλησί
ας ούτως ακριβώς στίζουσι τήν έν λόγω φράσιν τού ψαλμοΰ ήμών, ήν παρέφρα- 
σεν, ως ανωτέρω είδομεν, Άπολινάριος ό Λαοδικείας έν δακτυλικά, έξαμέτρω 
ώδε:

«'Υμέων αΐψα πύλας άναείρατε, ήγεμονήες».

Ευθύμιος μάλιστα ό Ζιγαβηνός πρός διασάφησιν τού πράγματος παρέχει 
ήμΐν τήν φυσικήν επί τοΰ προκειμένου σειράν τών λέξεων σημειούμενος τάδε:9

9. Εύθύμ. ό Ζιγαβ. έξήγ. είς τό ψαλτ. έν: PG, CXXVIII (18642) 301Β (= ’Ερμηνεία εις 
τούς εκατόν πεντήκοντα ψαλμούς τοΰ Προφητάνακτος καί Θεοπάτορος Δαβίδ συγγραφεΐσα μεν



«Συντάσσεται, δέ τό ρητόν ούτως: 'οΐ άρχοντες, αρατε πύλας υμών’». Ή έν λόγω 
φράσις μεταφράζεται, ώς άνωτέρω πάλιν ε’ίδομεν, λατινιστί μεν υπό τοϋ 'Ιερω
νύμου καί των άκολουθούντων αύτω ώδε:

Attollite portas, principes, vestras,
γερμανιστί δε ακολούθως πάντοτε τω Ίερωνύμφ ώδε:

Erhöhet, Fürsten, eure Tore.

’Έχομεν προφανώς ενταύθα την άπλήν εκείνην συντακτικήν σχέσιν τής κτή
σεως, έν ή κτήτορες μεν είναι οί ((άρχοντες)), κτήμα δέ αί απύλαι»: ((πύλας υ
μών))10. Κατά ταΰτα ούχί ευστόχως ό Ζιγαβηνός ωθεί ή μάς ενταύθα εκ τής πε
ριοχής ταύτης τής οφειλομένης σχέσεως τής κτήσεως εις τήν άνεπιτήδειον, 
άνάρμοστον καί άτοπον σχέσιν τής αντικειμενικότητας γράφων προς διασάφησιν 
τού πράγματος ευθύς μετά τήν κατάταξιν των λέξεων υπό τήν φυσικήν αυτών σει
ράν: «οί άρχοντες, αρατε πύλας υμών» τάδε: ((ήγονν 'οί έξουσιάζοντες τών πυλών 
τούτων, αρατε ταύτας’’ υμών δε αντί τοϋ ’ών άρχετε’»11.

Παρά ταΰτα έν τή έν λόγω φράσει τίθεται έ'τι εν μόνον κόμμα μετά τό «πύλας»:

((’’Αρατε πύλας, οί άρχοντες υμών»12.

'Υπό τήν στίξιν ταύτην όφείλομεν, όπως συναγάγωμεν τό συμπέρασμα, ότι 6 
κορυφαίος τής πομπής ή ό ίερεύς άπηύθυνε τον λόγον αυτού προς δύο σημεία 
συγχρόνως καί ότι κατ’ ακολουθίαν έστρεφε προς ταΰτα διαδοχικώς τό πρόσωπον

πάλαι ελληνιστί παρά του όσιωτάτου έν μοναχοΐς καί ύπερτίμου τών φιλοσόφων κυρίου Ευθυμίου 
τοϋ Ζυγαβηνοΰ, μεταφρασθεϊσα δέ εις τήν άπλουστέραν διάλεκτον παρά τοϋ έν μοναχοΐς 
έλαχίστου κυρίου Νικοδήμου αγιορείτου κτλ. I, Έν τοΐς Πατριαρχείοις τής Κωνσταντινουπό
λεως 1819, σσ. 200b-201a). Πρβλ. Νικηφ. Βλεμμ. έν: PG, CXLII (18852) 1432Β.

10. Ή γενική: «υμών» είναι «γενική κτητική» δηλοΰσα τον κτήτορα τών «πυλών». Αί «πύ- 
λαι» δηλοΰσιν απλώς άψυχόν τι άντικείμενον, όπερ δύναται, όπως είναι κτήμα εμψύχου τινός, ώς 
ένταϋθα, καί προσωπικοΰ ή άψυχου τινός οντος, οΐον: «αί πύλαι της πόλεως», «ai πνλαι τον 
ναόν» κ.οΰ.κ. 'Ομοίως λέγομεν: «αί κλείδες τοϋ ”Αδον», «αί κλείδες τής εκκλησίας»’ «δ πε
ρίβολος τών μαθητών», «ό περίβολος τοϋ σχολείου». Πρβλ. Κ. Ί. Μερεντίτου: «Ή εί- 
κών τής ρήξεως τών πυλών τοϋ "Αδον εν τοΐς ’ Σιβυλλιακοϊς χρησμοίς’» έν: «Πλάτων», 
23)24 (1960) (= άνάτ., έν Άθήναις 1960, σσ. 10-11).

11. Ού μόνον αυθαίρετος είναι παρά Ζιγαβηνώ ο συνδυασμός έπί τοϋ προκειμένου τών «αρ
χόντων» μετά τών «πυλών» καί δή καί μετά τόν κατόπιν τής μνημονευθείσης αρμόδιας στί- 
ξεως γενόμενον συνδυασμόν : «πύλας υμών», άλλα καί παραμένει παρ’ αύτω άνευ τοϋ όφειλομέ- 
νου υπολογισμού τόδε κυρίως τό σημεΐον, ότι δηλαδή πρός ΰπαρξιν αντικειμενικής σχέσεως έν 
τινι φράσει, έν ή περιέχεται ή λέξις : «άρχοντες», λέξις δηλαδή δηλοΰσα δρασιν καί εξουσίαν εί- 
δικώτερον ή κυριαρχίαν έπί τίνος πράγματος, δέον, όπως τό διά τής «Αντικειμενικής γενικής» 
δηλούμενον πράγμα τούτο είναι έμψυχον, οΐον: «ετι δε προς τοντοις ενενοοϋμεν, ότι Αρχον
τες μέν είσι καί οί βουκόλοι τών βοών καί οί ίπποφορβοί τών ίππων’ καί πάντες δε οί κα
λούμενοι νομείς, ών αν επιστατώσι ζώων, εικότως αν Αρχοντες τούτων νομίζοιντο» 
Ξενοφ. Κύρ. παιδ. I 1,2 (=«αρχω τών ζώων»). Ούτε βόες ούτε ίπποι ήσαν αί πύλαι τής ’Ιε
ρουσαλήμ ή τοϋ ναού τοϋ Σολομώντος, ώστε νά άσκώσιν έπ* αυτών εξουσίαν τινά ή κυριαρχίαν 
οί «Αρχοντες».

12. Ούτω στίζει έν τή έκδόσει αυτού ό Rahlfs.



αύτοΰ, προς τούς άρχοντας δηλονότι τό πρώτον, προς τούς κατοίκους της πόλε- 
ως δ’ ύστερον, άξιων παρ’ αυτών, όπως ύποδείξωσιν ή έπιβάλωσι τοϊς άρχουσιν 
αύτών το έργον της ευπειθούς καί φιλόφρονος άνοίξεως τών πυλών. 'Υπό την στί- 
ξιν ταύτην θά εΐχομεν ενταύθα την απλήν πάλιν συντακτικήν εκείνην σχέσιν τής 
κτήσεως, περί ής έγένετο ήδη λόγος ανωτέρω, εν ή όμως κτήτορες θά ή σαν νΰν 
ούχί οΐ ((άρχοντες», άλλ’ οί κάτοικοι της πόλεως, κτήμα δε ούχί αί «πύλαι», άλλ’ 
οί ((Άρχοντες»: «Άρχοντες υμών». ’Υπό την δυσχερή ταύτην έξ έπόψεως γραμμα
τικής έννοιαν αντιλαμβάνεται, ώς εΐδομεν, τού πράγματος κατά τινα χειρόγραφα 
καί ό ’Ιερώνυμος, ο στις μεταφράζει λατινιστί:

Attollite portas, principes vestri13.

Υπό την εν λόγω στίξιν θά εί'χομεν περαιτέρω ενταύθα καί την συντακτικήν 
σχεσιν τού προσδιορισμού τών ((Αρχόντων)) ώς εκείνων κυρίως, ο'ίτινες έδέσπο- 
ζον καί έκυριάρχουν τών κατοίκων τής πόλεως14, ή εκείνων ’ίσως, οί'τινες εκ τού 
συνόλου τών κατοίκων τής πόλεως θά άνελάμβανον κατά τινα είδικωτέραν εκλο
γήν καί άνάθεσιν λόγω τής επισημότητας τού πράγματος τό έργον τής άνοίξεως 
τών πυλών: «εξ υμών οί Άρχοντες»15.

Ό Thalhofer γράφει επί τού προκειμένου, ότι αντί τού vestras έχουσι παλαιά 
ψαλτήρια τήν γραφήν: vestri καί ότι ασφαλώς οί Έβδομήκοντα ήθελον, όπως 
τό («υμών» συνάψωσι τώ «Άρχοντες», ούχί δε τώ «πύλας», όστις συνδυασμός 
παρέχει πάντως ήμϊν έξ έπόψεως γραμματικής βαρεϊάν τινα έννοιαν τών πραγμά
των καί δύσφορον, δυσχερή καί δύσληπτον16. Πάντως βέβαιόν τε καί άναντίρ- 
ρητον είναι, ότι έπί τού προκειμένου παρέχονται ήμϊν άμφότεραι αί γραφαί, ήτοι 
ή τε γραφή: «Άρατε πύλας, οι Άρχοντες, υμών» = attollite portas, principes,

13. Πρβλ. τήν εργασίαν μου: Γλωσσικαί καί φιλολογικά! παρατηρήσεις, σσ. 26.-27.
14. Ή γενική : «ύμών» θά ήτο τότε «γενική άντικειμενική» δηλοϋσα τό άντικείμενον, εις ô 

μεταχωρεϊ ή έν τφ «άρχοντες» ώς ουσιαστική ή μετοχή λαμβανομένω ύπάρχουσα δρασις καί 
ενέργεια τής κυριαρχίας, κυβερνήσεως ή δεσποτείας. Οΰτω παρ’Ευριπίδη,'Εκ. 883 τήν Έκάβην, 
ή τις (στ. 864-882 ) δηλοϊ τήν επιθυμίαν αυτής, όπως τή βοήθεια όχλου Τριράδων, αιχμαλώτων τών 
'Ελλήνων, φονεύση τόν φονέα τοϋ υίοϋ αυτής Πολυδώρου Πολυμήστορα, βασιλέα τών Θρακών, 
έρωτα ό ’Αγαμέμνων: «και πώς γυναιξ'ιν ά ρ σ έ ν ω ν εσται κ ράτ ο ς;», τίνι τρόπφ δηλαδή αί 
γυναίκες θά έπικρατήσωσι τών άνδρών ή σύμπασα πόλις τών Θηβαίων έπηγάγετο παρά 
Θουκυδίδη, III 62, 4 τόν Μήδον «ονκ αύτοκράτωρ οϋσα ε αν τ ή ς»’ ανωτέρω εϊδομεν 
ότι «άρχοντες» είναι οί βουκόλοι μεν τών «β ο ώ ν», οί ίπποφορβοί δέ τών «ϊπ π ω ν».

15. Ή γενική : «ύμών» θά ήτο τότε «γενική διαιρετική» δηλοϋσα τό δλον, ού μέρος άποτελοϋσιν 
οί «άρχοντες»' πρβλ. οικεία παραδείγματα: «άνή ρ τοϋ δήμο ν»' «ο ί χρηστοί τών 
ά ν 0 ρ ώ π ω ν»' «οι ε ϋ φρονονντες τών ανθρώπων» κ. ου. κ.

16. V. Thalhofer, Erklärung der Psalmen, mit besonderer Rücksicht auf deren 
liturgischen Gebrauch im römischen Brevier, Missale, Pontificale und Rituale, nebst 
einem Anhang, enthaltend die Erklärung der im römischen Brevier vorkommenden alt - 
und neutestamentlichen Cantica. 5., vermehrte u. verbesserte Aufl. Regensburg 1889, 
σ. 165, σημ. 5, ένθα άναγινώσκομεν κατά λέξιν τάδε:

statt vestras lesen alte Psalterien vestri, und sicherlich wollen auch die LXX ihr ύμών 
zu άρχοντες, und nicht zu πύλας bezogen haben, was übrigens einen schwerfälligen Sinn 
gibt.



vestras x*l ή γραφή: Μφατε πι%α;, οί og%ovre; ό/κότυ = attollite portas, prin
cipes vestri". Των γραφών τούτων προτείνω τήν πρώτην, έφ' όσον φυσιχωτέρα 
τε καί λογικωτέρα εΐναι αυτή, παραδίδουσι δ’ ήμΐν ταύτην καί πάντες οί πατερες 
τής ορθοδόξου ήμών έχχλησίας, οΐτινες όρθοτομοϋσι τόν λόγον της άληθείας του 

Θεού.
*

* *

Άναφοριχώς πρός όσα έπί τοϋ προχειμένου έγραψα ποτέ έν τη μνημονευθεί- 
ση ήδη εργασία μου: «Γλωσσικοί καί φιλολογικοί παρατηρήσεις», σσ. 25-31, 
ίτινα έπανέλαβον άνωτέρω μετά των άναγχαίων προσθηκών καί διασαφήσεων, 
παρατηρεί επιφανής φιλόλογος καί λεξικογράφος, ο αείμνηστος καθηγητης το3 
Πανεπιστημίου καί ακαδημαϊκός Ιωάννης Σταματάχος, κρίνων ή έπικρί- 
νων ταϋτα μετά τής διακρινούσης αυτόν εμβριθειας και ευρυμάθειάς, τής au 
στηρας αύτοϋ καί αμείλικτου, δικαίας όμως πάντοτε και ειλικρινούς, διαγνωσε- 
ως καί ευθυκρισίας τάδε17 18:

«Σχολών ό %. Μερεντ&ης τήν στ^ιν έχεινην τής πρώτης ^ράσεως τοϋ στίχου 
7 τοί) 23ou yaApoû, %αθ' ήν το 'άρχοντες' συνάπτετε» ρετά τού 'ό/*ών',
ήτοι ώδε:

' ’Ήρατε πνλας, οί άρχοντες υμών',

γράφει τα εξής κωμικά πράγματα (σ. 26):
' ’Εν τή περιπτώσει ταντη δέον, όπως δεχθώμεν, ότι ό ίερενς απηνθννε τόν λόγον 

αυτού πρός δύο σημεία συγχρόνως καί δτι κατ άκολουθίαν Εστρεφε προς ταϋτα 
διαδοχικώς τό πρόσωπον αυτού, πρός τους άρχοντας δηλονότι το πρώτον, προς 
τούς κατοίκους τής πόλεως δ’ ύστερον, άξιων παρ’ αυτών, όπως υποδειξωσιν ή

17. Πρβλ. A. Rah lf s: Sept. Soc. Scient. Gott, auctor., X (1931) 113· R. Weber, 
E. A., p. 46 ab.

Κατά την συγκρότησήν του κεφαλαίου IX τής μνημονευθεισης ήδη ανωτέρω εργασίας μου: 
Γλωσσικαί καί φιλολογικά! παρατηρήσεις, σσ. 22-31, ένθα συντόμως αναλύεται και ερμηνεύεται 
ή έν λόγφ περικοπή τοϋ 23ου (24ου) ψαλμοϋ, τήν πέμπτην ταύτην Εκδοσιν τής έργασίας τοϋ 
Thalhofer εΐχον κυρίως προ οφθαλμών καί δεόντως έκαρπωσάμην τάς οικείας τοϋ συγγραφέως 
θρησκειολογικάς καί φιλολογικάς παρατηρήσεις, ο σας τουλάχιστον τούτων επιτυχείς καί εύστο
χους Εκρινα. Σημειωτέον μόνον, δτι έν σ. 169 τής ύπό τοϋ Wutz γενομένης καί ανωτέρω ήδη μνη- 
μονευθείσης ένάτης έκδόσεως τής έργασίας τοϋ Thalhofer έλλείπουσιν έκ τής ανωτέρω καταγρα- 
φείσης περικοπής αυτής τοΰτο μέν ή λέξις: sicherlich, δι’ ής ή Εφεσις των Έβδομήκοντα πρός 
συνδυασμόν τοϋ «υμών» ώς γενικής προφανώς κτητικής, αντικειμενικής ή διαιρετικής μετά 
τοϋ «άρχοντες» παρέχεται ήμΐν υπό τοϋ Thalhofer ούχί απλώς πως καί άτόνως, άλλ’ υπό τήν 
εντασιν βεβαίου καί άσφαλοΰς γεγονότος, τοΰτο δέ ή τελευταία αύτής φράσις: was übrigens einen 
schwerfälligen Sinn gibt, δι’ ής έκφέρεται ή βαθύνους καί σπουδαία παρατήρησις, δτι ό μετά 
τοϋ «άρχοντες» συνδυασμός τοϋ «υμών» παρέχει ήμΐν έπί τοϋ προκειμένου βαρεΐάν τινα, ώς ανω
τέρω κατ’ έλευθέραν μετάφρασιν τοϋ γερμανικοΰ πρωτοτύπου έλέχθη, Εννοιαν των πραγμάτων 
καί δύσφορον, δυσχερή καί δύσληπτον.

18. Έν τή εισηγητική αύτοϋ εκθέσει, ήν Απορριπτικόν χαρακτήρα ίχουσαν υπέβαλε περί έμοΰ 
τή Φιλοσοφική Σχολή τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών τώ 1953, δτε διετέλουν υποψήφιος ών διά 
τήν Β' τακτικήν Εδραν τής Αρχαίας ελληνικής γλώσσης καί φιλολογίας.



επιβάλωσι τοΐς άρχουσιν αυτών το εργον τής ευπειθούς και ψιλόψρονος άνοίξεως 
των πυλών !

Τά απροσδόκητα ταντα γράψει, νομίζω, δ κ. Μερεντίτης, διότι ή εν λόγω ψράσις 
υπό την νέαν αυτής στίξιν φαίνεται ήμϊν, ώς ούτος εν συνεχεία λέγει, 'δυσχερής 
εξ επόψεως γραμματικής’. 'Η ψράσις: ' ’Άρατε πύλας, οι άρχοντες υμών’, ώς 
και ή αντίστοιχος αυτή λατινική ψράσις: Attollite portas, principes vestri, δχι, 
μόνον δεν είναι 'δυσχερής’, άλλ’ ’ίσως εξ επόψεως συντακτικής δμαλωτέρα τής 
άλλης, εν ή το 'πΰλας’ συνάπτεται μετά τον ' υμών’. Έν τή φράσει: ' ’Άρατε πΰλας 
υμών, οί άρχοντες’ δεν υπάρχει βεβαίως τι ανώμαλον συντακτικώς, πάντως δμως 
τό άπλονν 'πΰλας’ θά ήτο προτιμότερον τής περιφράσεως: 'πΰλας υμών’. Αν
τιθέτους είναι τελείως άψογος ή πρότασις: '’Άρατε πΰλας, οί άρχοντες υμών’, 
('οι εξ υμών άρχοντες’, 'δσοι άπό σας εΐσθε άρχοντες’) τής γενικής: 'υμών’ οϋσης 
γενικής διαιρετικής εν αναφορά προς τό 'άρχοντες’. Σημειωτέον ’έτι, δτι εξ επό
ψεως στίξεως θά ήτο ’ίσως δρθότερον νά άπαλειφθή καί το μετά τό 'πΰλας’ κόμμα, 
διότι δύναται μεν ή ονομαστική: 'άρχοντες’ να κεϊται αντί κλητικής προσφωνήσεως, 
αλλά τίποτε δεν εμποδίζει νά είναι καί ονομαστική υποκείμενον τοϋ 'άρατε’, δπερ 
καί όμαλώτερον».

Άναφορικώς πρός ταΰτα παρατηρητέον συντόμως τάδε:
Τον διά κόμματος συνδυασμόν τοϋ «πΰλας» μετά του «υμών» άντί τοϋ συνδυα- 

σμοΰ τοϋ «άρχοντες» μετά τοϋ «πυλών» προέκρινα έν τη έν λόγφ εργασία μου, καθά 
τοϋτο καί έν τη παρούση εργασία πράττω, ούχί ένεκα άγνοιας των διαφόρων έπί 
τοϋ προκειμένου γνωμών, των δύο διαφόρων στίξεων μετά τής διαφόρου αυτών έν
νοιας καί σημασίας, ώς τοϋτο εν τοις ανωτέρω δια πολλών ανελυθη, διεσαφηθη και 
ήρμηνεύθη, άλλα διότι ούχί άμφοτέρας βεβαίως τάς στίξεις ταύτας ήδυνάμην, όπως 
άναλάβω εις την έργασίαν μου κατά τόν αυτόν χρόνον. ’Έγραψα ήδη άνωτέρω, 
ότι έν τε τοΐς χειρογράφοις καί ταΐς διαφόροις έκδόσεσι τών ψαλμών παρέχονται 
ήμΐν ίσαξίως σχεδόν άμφότεραι αί έν λόγω στίξεις, ώστε έν περιπτώσει έκλογής 
τής έτέρας τούτων νά μή έχη τις τό δικαίωμα έκφράσεως μομφής τίνος οίασδήπο- 
τε έπί άστόχω δήθεν φιλολογικώ εγχειρηματι. Εκ τών δια της διάφορου στιξε- 
εως συντελουμένων ένταΰθα δύο διάφορων λεκτικών συνδυασμών προέκρινα πάντως 
εγώ τόν πρώτον, διότι εύστοχώτερος και ορθοτερος φαίνεται μοι ούτος, δι ους 
λόγους άνωτέρω άνέπτυξα" τόν δεύτερον λεκτικόν συνδυασμόν απερριψα, διότι ούτος 
ούχί τόσον εύστοχος καί ορθός, όσον ό πρώτος, φαίνεται μοι, δι ους παλιν λογους 
άνωτέρω άνέπτυξα. Σημειωθήτω ένταΰθα άπαξ έτι, ότι, ως ήδη ανωτέρω συ ντο - 
μως υπεδήλωσα, διά πολλών δέ τοϋτο άναπτυχθήσεται έν τη προσεχώς γενησο- 
μένη μείζονι έκδόσει τής παρούσης έργασίας, την ύπ’ έμοΰ δια τής οικείας στιξε- 
ως προκριθεΐσαν συντακτικήν πλοκήν: «πΰλαι υμών» υπό την έννοιαν, ότι αι «πυ- 
λαι» αύται είναι κτήματα τών «αρχόντων», προτείνουσιν άπαντες οί θεόπνευστοι 
πατέρες τής ορθοδόξου ημών εκκλησίας, εΐ καί οί Έβδομήκοντα κατα Thalho
fer τούλάχιστον, ώς άνωτέρω έλέχθη, άσφαλώς ήθελον, όπως τό «υμών» συνάψω- 
σι τώ «άρχοντες». Ό Σταματάκος ούδαμώς πιθανώτατα έλαβε προ οφθαλμών 
τούς πατέρας τής έκκλησίας, διότι προφανώς εγώ μεν ούδεμίαν μνείαν έποιησά-

ί



μ,ην τούτων έν ττj ύπ’ αύτοϋ κρινομένη εργασία μου, ούτος δέ ούχί άξιον του μό
χθου έθεώρησε τήν άναζήτησιν έν τη ((Πατρολογία» του Migne ή αλλαχού των 
οικείων αυτών διασαφήσεων ή πληροφοριών έν γένει.

Έκ των διά τής διαφόρου στίξεως συντελουμένων ενταύθα δύο διαφόρων λε
κτικών συνδυασμών προκρίνει 6 Σταματάκος τον δεύτερον, προφανώς ούχί διότι 
σοβαρούς λόγους είχε μαρτυροϋντας μείζονά τινα έννοιολογικήν ή σημασιολογικήν 
αυτού αρτιότητα, αλλά διότι πολλώ μάλλον έπεθύμει, όπως έναργώς κατάδειξη 
τήν ελλειψιν παρ’ έμοί καί αυτών έτι τών στοιχειωδέστερων γνώσεων τής στίξε
ως τού ελληνικού λόγου καί τών συντακτικών διδαγμάτων καθόλου19. Διατί ((τό 
άπλονν 'πνλας’ θά ήτο προτιμότερον τής περιφράσεως: 'πνλας νμών’ », έφ’
όσον μάλιστα γίνεται δεκτόν: ((Έν τή φράσει: ' ’Άρατε πνλας υμών, οί άρχοντες’ 
δεν υπάρχει βεβαίως τι ανώμαλον συντακτικώς», καί διατί ((τελείως άψογος άν- 
τιθέτως είναι ή πρότασις: ’ ’Άρατε πνλας, οί άρχοντες υμών’»; ’Αλλά καί τον 
δεύτερον τούτον λεκτικόν συνδυασμόν, έν ψ όμως ή μετά τού «άρχοντες» συν
απτό μένη γενική: «υμών» θεωρητέα ούχί μόνον ώς «διαιρετική», ως ό Στα
ματάκος δέχεται, άλλα καί ώς «κτητική» καί ώς «αντικειμενική» έτι, καθά ήδη

19. Τον δεύτερον τών έν λόγφ λεκτικών συνδυασμών άτε κατά τήν γνώμην μου έλαττον του 
πρώτου εΰστοχον καί ορθόν θά άπέρριπτον, καί εί έτι καλώς έγίνωσκον τήν αντίθετον επί του προ- 
κειμένου γνώμην τοϋ Σταματάκου, καί δή καί θά Επρατταν τοϋτο άνευ υπολογισμού τοϋ κινδύνου, 
ότι ούτως ούδαμώς θά ή δύναμην, όπως έπισπάσωμαί πως τήν πολύτιμον εύμένειαν τοϋ αδέκαστου 
κριτοϋ εΐσηγητοϋ όντος κατά τον έλεγχον τών υποψηφιοτήτων. "Αλλως τε, καί εί μή έπρατταν 
τοϋτο, άλλ’ εύπειθώς καί προφρόνως άνελάμβανον έν τή έργασίφ μου τόν δεύτερον τών έν λόγω 
λεκτικών συνδυασμών ώς εύστοχώτερον ίσως καί όρθότερον καί περαιτέρω ώς στοιχοϋντα ένδεχο- 
μένως τή γνώμη τοϋ Σταματάκου, πιστεύω απολύτως, ότι ό δικαιότατος ούτος κριτής καί έπι- 
κριτής μου τήν αντίθετον πάλιν έπί τοϋ προκειμένου γνώμην καιρού παραπεσόντος θά έξέφερε, τήν 
έμήν δηλαδή γνώμην, ήν νϋν πικρότατα ούτος πλήττει καί κατελέγχει. Τό κριτικόν αύτοϋ έργον 
ήσκει άτυχώς 6 μεταστάς, μάλιστα δ’ οσάκις τό έμόν έργον ήτο άντικείμενον προσβολής καί 
έλέγχου, ούχί ακολουθών τοις φιλολογικούς αύτοϋ διδάγμασιν, άτινα δι’ έπιμελών καί άτρύτων 
πόνων άπεθησαύρισεν έν τοΐς λεξικοΐς καί ταΐς γραμματικαΐς αύτοϋ, αλλά συνεχόμενος πολλώ 
μάλλον τώ ζήλοι καί τή αμείλικτοι προαιρέσει, όπως διά σταθερών καί αδιάσειστων τεκμηρίων 
κατάδειξη όπωσδήποτε, ότι ό κρινόμενος ύποψήφιος πάντοτε δεινώς έπλανάτο έν ταϊς επιστη- 
μονικαϊς αύτοϋ έρεύναις" ότι παντελώς άμαθής ήτο ούτος καί άμοιρος καί τής στοιχειωδεστε- 
ρας έτι παιδείας" ότι ακριβώς τότε μόλις κατήρχετο ούτος έκ τών ύψηλών καί άπομεμακρυ- 
σμένων όρέων τών Άγράφων, ένθα τά πρόβατα αύτοϋ ποιμαίνων ουδέποτε, ώς ούτος, Εσχεν 
ουδέ τόν έλάχιστον χρόνον προς σπουδήν καί μελέτην τής ελληνικής γλώσσης καί φιλολογίας 
ή τής τέχνης έπί τέλους τής αντιγραφής καί οίκειώσεως ή προσποιήσεως καί σφετερισμοΰ 
τών προϊόντων ξένου καί άλλοτρίου πνευματικού μόχθου πρός συγκρότησα» έργων έμπορικών 
κυρίως, ούχί δέ επιστημονικού χαρακτήρας. Άτυχώς ό αείμνηστος κριτής μου ύπό τήν αυτήν 
πάντοτε σκληράν καί άμείλικτον, πίκραν καί άδικον διάθεσιν έπέκρινεν έμέ τε καί τό έργον 
μου συντάσσων έν τω Πανεπιστημίφ ή τή Άκαδημίφ οικείας είσηγητικάς έκθέσεις καί δή 
καί τετράκις κατά τήν τελευταίαν δεκαπενταετίαν. Βύθύς, ώς αί έκθέσεις αύται δημοσιευθώ- 
σιν ακολούθως ταϊς έπιταγαΐς τοϋ οικείου νόμου, θά παράσχω τήν δέουσαν άπάντησιν ούχί 
τιμωρίαν ούτως ύπέρ έμαυτοΰ παρά τοϋ έπικριτοΰ μου λαμβώνων νεκροΰ πλέον όντος καί δε- 
δικαιωμένου, αλλά τήν επιστημονικήν αλήθειαν πολλώ μάλλον άγων εις τήν σφαίραν τοϋ κα- 
θαρωτάτου φωτός καί τής δφειλομένης χρηστότητας καί αρετής, τής σωφροσύνης καί τής δι
καιοσύνης, τοϋ καλού καί τοϋ αγαθού.



τούτο έν τοΐς ανωτέρω δεόντως διεσαφήθη καί ήρμηνεύθη, ούδαμώς άπέρριψα 
εγώ" επί του προκειμένου παρετήρησα άπλώς καί δή καί ούχί εγώ πρώτος κατ’ 
ιδίαν έμπνευσιν καί πρωτοτύπως, άλλ’ έκ τοΰ Thalhof'er κυρίως άντλών τήν οί- 
κείαν γνώμην, ήν καί κατά λέξιν ήδη κατέγραψα ανωτέρω, ότι. ό συνδυασμός ου- 
τος παρέχει πάντως ήμΐν έξ έπόψεως γραμματικής βαρεΐάν τινα έννοιαν των 
πραγμάτων καί δύσφορον, δυσχερή καί δύσληπτον κατά τον λεκτικόν τούτον συν
δυασμόν ό κορυφαίος τής πομπής ή ό ίερεύς άπηύθυνε τόν λόγον αυτού προς δύο 
σημεία συγχρόνως καί κατ’ ακολουθίαν έστρεφε προς ταΰτα διαδοχικώς τό πρόσω- 
πον αυτού, προς τούς άρχοντας δηλονότι τό πρώτον, προς τούς κατοίκους τής 
πόλεως δ’ ύστερον, άξιών παρ’ αυτών, όπως ύποδείξωσιν ή έπιβάλωσι τοΐς αρ- 
χουσιν αυτών τό έργον τής ευπειθούς καί φιλόφρονος άνοίξεως τών πυλών. Παντα 
ταΰτα, άτινα επί τέλους ύποστηρίζουσιν έν τινι μέτρω τόν ((τελείως αψογον» κατα 
Σταματάκον λεκτικόν συνδυασμόν: ((οί άρχοντες υμών», θεωρούνται ύπ’ αυτού,
αυστηρού καί άτέγκτου, ειλικρινούς καί άλαθήτου κριτοΰ, ως ((απροσδόκητα». 
Νομίζω, ότι ούτος τήν δυσμενή αυτού ταύτην καί άφιλον κατά πάντα κρισιν, 
ήτις σύν τοΐς άλλοις έκ θεμελίων αίρει πάσαν τάξιν καί αρχήν τής όφειλομενης 
πάντοτε καί άπαραβιάστου επιστημονικής καθαρότητος καί ευσυνειδησίας, θα μετε- 
ποίει ό Σταματάκος, εί ήξίου ποτέ προσοχής διδάσκαλόν τινα ή διοικητήν τινα 
συντάγματος όμιλούντας τόν μεν προς τούς μαθητάς αυτού έν τή αυλή τοΰ σχο
λείου, μικρούς τε καί μεγάλους, τόν δε προς τούς στρατιώτας και αξιωματικούς 
τού συντάγματος αυτού έν τω πεδίω τών ασκήσεων. ‘Ο πρώτος τούτων θα ελεγε 
πιθανώτατα:

<(0ί μεγάλοι emo σάς θά σκάψουν τόν κήπο»,
■ό δεύτερος δε θά παρείχε τήν αύστηράν έντολήν:

I(Οί αξιωματικοί σας θά σας πάρουν τώρα και θα σάς οδηγησουν μια ωρα 
μακριά από την πόλη, για να κάμετε εκεί ασκήσεις βολής».

Εί διδάσκαλός τις καί διοικητής τις συντάγματος λεγοντες ταΰτα εστρεφον το 
πρόσωπον αυτών διαδοχικώς ό μεν πρός τε τους μικρούς και μεγάλους μαθητας τού 
σχολείου αυτού, ό δε πρός τε τούς στρατιώτας και τους αξιωματικούς τοΰ συν 
τάγματος αυτού, ΐνα ούτω τοΐς πασιν εντονωτερους και καθαρωτερους, ευκρινεστε 
ρους καί σαφεστέρους καταστήσωσι τούς λόγους αυτών, θά εξετελουν δια τουτου 
άτοπόν τινα καί άλλόκοτον, παράδοξόν τινα καί περίεργον κινησιν αξίαν μεμψεως 
καί ψόγου, έπιπλήξεως καί έπιτιμήσεως, ύβρεως καί χλευασιας; Καί εί τις περι- 
γράφων τάς ομιλίας ταύτας έποιεϊτο λόγον καί περί τών κινήσεων συγχρόνως των 
όμιλούντων προσώπων, περί τής στροφής τής κεφαλής αυτών πρός διάφορα εκα- 
στοτε σημεία, θά έλεγεν ίίάπβοσόώ,ηταυ ή άσύστατα έν γένει πράγματα; Νομί
ζω, 8τι ούχί διάφορα τούτων πράγματα έννοεϊ ό Thalhofer έν τοΐς άναγραφεΐσι 
τόποις τής μνημονευθείσης αυτού εργασίας, ένθα ποιείται λογον περί βαρείας u 
νός καί δυσφόρου, δυσχερούς καί δυσλήπτου έννοιας τού λεκτικού συνδυασμού: 
«οί άγοντες όρων». 1% ό Thalhofer έπεθόμει, όπως διά πλειόνων διασαφήση 
ήμΐν τήν βαρεΐαν καί δυσχερή έννοιαν τής φρασεως ταυτης, ουδεν άλλο, νομίζω, 
θά έπραττεν ή θά έπήγετο άπλώς τά άνωτέρω ύπ’ έμού καταγραφέντα παραδείγμα-



τα τοϋ διδασκάλου ή του διοικητοΰ τοϋ συντάγματος ή άλλα τούτοις οπωσδή
ποτε όμοια. Καί ό Σταματάκος τήν αυτήν γνώμην πιθανώτατα θά εΐχεν επί τοϋ 
προκειμένου, εΐ άνεγίνωσκε το έργον τοϋ Γερμανού τούτου θεολόγου, δπερ σα
φώς έπάγομαι έν τή όπ’ αύτοΰ κρινομένη εργασία μου υπό τήν έννοιαν, δτι ουτος 
διά ταύτης σοβαρός καί πολύτιμος οδηγός έγένετό μοι κατά τήν συγκρότησιν καί 
αναγραφήν των οικείων θρησκειολογικών καί φιλολογικών παρατηρήσεων μου. Έπί 
τέλους, εΐ άστοχα καί «απροσδόκητα» έθεώρει ό Σταματάκος τά ύπ’ έμοΰ γρα- 
φέντα, τότε δίκαιον θά ήτο, δπως έλέγξη καί έπικρίνη οόχί εμέ, άλλα τον οδηγόν 
μου κυρίως καί τόν πρώτον εύρετήν τών «απροσδόκητων» τούτων εμπνεύσεων καί 
ιδεών.

Άναφορικώς προς τήν γνώμην τοϋ Σταματάκου, καθ’ ήν θά έδει ίσως, δπως 
άπαλειφθή καί τό μετά τό «πνλας» κόμμα, «διότι δύναται μεν ή ονομαστική: 
'άρχοντες’ να κεϊται άντί κλητικής προσφωνήσεως, άλλά τίποτε δεν εμποδίζει να 
είναι και ονομαστική υποκειμένου τον 'αρατε', δπερ καί όμαλώτερον», παρατηρώ 
συντόμως πάλιν τάδε:

Τό «αρατε» μέν είναι δευτέρου, τό <(οί άρχοντες» δέ τρίτου, προσώπου καί κατ’ 
ακολουθίαν αδύνατος είναι ό εύθύς καί άμεσος τούτων προς άλληλα συνδυασμός, 
άνευ δηλαδή παρεμβολής κόμματος. Τό κόμμα τούτο είναι απαραίτητον, διότι 
δι’ αύτοΰ δηλοϋται, δτι τό υποκείμενον τοϋ «αρατε» ήτο ή κλητικής πτώσεως 
καί άρα δευτέρου προσώπου ουσα προσωπική αντωνυμία: «υμείς», ήν διεσάφει
ώς παραθετική έπεξήγησις τό ονομαστικής πτώσεως ουσιαστικόν: «οι άρχοντες» 
χωριζόμενον ταύτης διά τοϋ κόμματος τούτου, καί δτι έκπεσούσης τής αντωνυ
μίας ταύτης άνέλαβε τήν συντακτικήν θέσιν αυτής τό παρατιθέμενου τούτο ου
σιαστικόν, δπερ δέον, δπως περαιτέρω χωρίζηται τοϋ ρήματος διά τοϋ κόμμα
τος τούτου, έφ’ δσον ούχί τό ουσιαστικόν τούτο αμέσως τε καί ευθέως είναι τό 
υποκείμενον, άλλ’ ή έκπεσοΰσα καί έναργώς εν κλητική πτώσει νοούμενη καί δευτέ
ρου ουτω προσώπου ούσα προσωπική αντωνυμία: «υμείς». Πρβλ.: «πρόιθ’ εις τό 
πρόσθεν ολίγον, ή κανηφόρος» Άριστοφ. Άχ. 24220- «παρατηρείτ’, εφη, τούτον, οι 
πλησίον,...» Ξενοφ. άπομν. III 14,4' «Κλέαρχε καί Πρόξενε καί οι άλλοι οι πα- 
ρόντες 'Έλληνες, ουκ ϊστε, δ,τι ποιείτε» Κύρ. άν. 15, 16· «επιμελείσθε δε τον 
σιωπή πορενεσθαι, οι τε άρχοντες καί πάντες δε οι σωφρονονντες» Κύρ. παιδ. V 
3, 43" «οι δε οίκέται καί εί τις άλλος εστί βέβηλος τε καί αγροίκος, πνλας τοΐς 
ώσίν επίθεσθε» Πλάτ. συμπ., ρ. 218 b. Προς σαφεστέραν τοϋ πράγματος κα- 
τανόησιν έπάγομαι ετι ενταύθα καί χωρία τινά περιέχοντα καί τήν κλητικήν 
τοϋ δευτέρου ένικοΰ ή πληθυντικού προσώπου τής προσωπικής αντωνυμίας, οϊον: 
«καί συ δέ, ό αρχών τών επί ταΐς καμήλοις άνδρών, όπισθεν τών άρμαμαξών εκ- 
τάττου» Ξενοφ. Κύρ. παιδ. VI 3,33’ πρβλ. ετι αύτ. IV 5, 17: «ϊθι μεν οϋν συ, 
εφη, ό πρεσβντατος...» καί § 22: «συ δ’, εφη, ό τών Ύρκανίοον αρχών, νπόμεινον...», 
ένθα παρεμβάλλεται τό «εφη»· «υμείς δέ, οί ηγεμόνες,... προς εμέ πάντες συμβάλ- 20

20. Παρά van Leeuwen, I (1908 ) 48 έχει το χωρίον τούτο ώδε: «προιτω εις το πρόσθεν ολί
γον ή κανηφόρος».



λετε,...» VI 2, 41 · ((χαίρετε, ώ φίλοι, παΐδες καί πάντες δέ, οί παρόντες καί 
απόντες, χαίρετε» VIII 7, 28" ’Αντί της προσωπικής αντωνυμίας εχομεν πολλακις 
καί κλητικήν ουσιαστικού τίνος ονόματος, οιον: ((μητερ, η ςςερζου γεραια, χαΐ-
ge...u Αίσχ. Πέρσ. 156Έ Νομίζω, ότι τό πράγμα ούχί Αξιόν είναι μείζονος μα- 
κρηγορίας, έφ’ όσον περί αύτοϋ διεξοδικώτατα γίνεται λογος εν παντι συν.α- 
κτικω τής ελληνικής γλώσσης.

* *

Έν τω έβραϊκω πρωτοτυπώ εχομεν επί τοϋ προκειμένου παράστασίν τινα ύψώ- 
σεως των ((κεφαλών» των πυλών, των άνωφλίων δηλαδη αυτών, αίτινες θεωρούνται 
6ς τι έμψυχον καί ζών πρόσωπον. Έναντι της άχωρήτου μεγαλειότητας τοϋ ffdyArrou 
τοϋ 6" ?1ψηΑοΐς χατοιχοΰντος τδν αΐώναιι, τοϋ ffÄ άχίοις άναπαυο/^ου χαί
άγιου Θεόν»21 22 23 εμφανίζονται αύται, δημιουργήματα χειρών ανθρωπίνων, υπέρ το 
δέον χαμηλαί. Αί έννοιαι τοϋ ((υψηλόν» καί ((άγιου» άναλαμβανουσιν ενταύθα προ 
των οφθαλμών ημών κατ’ εύτεχνότατον λογοτεχνικόν τρόπον εντελώς συγκεκριμενην 
καί άπτήν ούτως είπεϊν καί ζώσαν μορφήν. Ό Γΐαχβέ, όστις νοείται ένταϋθα κα- 
θήμένος ή ίστάμενος επί θρόνου τίνος έφ’ άρματος φερομενου ή επι τής Κιβωτού τοϋ 
μαρτυρίου, περιβεβλημένος υπό τής ίσχυρας καί άκτινοβόλου αύτοϋ αίγλης καί μεγα
λειότητας, αθέατος όμως παραμένων, ούδαμώς δύναται, όπως διελθη δια μέσου των 
πυλών τής Σιών ή τοϋ ναοΰ, αν μη αύται δεόντως ύψώσωσι τάς ακεφαλας», τα ύπέρ- 
θυρα δηλαδή αυτών, Αν μή αύται ιιέπαρΟώσΜΊΐ. Εκείνο, όπερ παρά των πυλών άπαι- 
τεΐται, έχει ούχί απλώς τήν έννοιαν μόνον της φράσεως: ff άνοστε;; ουδέ τήν έννοιαν 
τής φράσεως: ffôyfô^Te;;, (να ούτως άκωλύτως δι’ αύτών χωρήση ό κραταιός ff^a- 
σιΑεύς τής &%ηςιι, Αλλά τήνδε πολλώ μάλλον: ιπίφωσατε τάς χεφαΑάς ό/τών;;. 
Ή πολλαχοΰ έν ταϊς γραμματείαις των λαών διά τής άναγνωρισεως καί παραδοχής 
παρά ταϊς πόλαις τής ικανότητας, όπως άκούωσι καί όμιλώσι, συντελουμένη άνθρωπο- 
ποίησις αύτών χωρεϊ έν τφ ψαλμώ τούτφ έπί πολύ εύρυτέρας περιοχάς διά τής πα
ρεμβολής τής εΐκόνος, ότι αί πύλαι δύνανται έπί πλέον, όπως άφ’ έαυτών ύψώσι τάς 
κεφαλάς αυτών'». Έφ’ όσον ή όλη πύλη (iauua) πρόσωπόν τι κατέστη, ούχί δυσχερής 
πλέον ήτο τω ψαλμφδώ ή εις κεφαλήν (caput) μεταποίησή τοϋ Ανωφλιού (limen 
superum). Πολλοϊς θεολόγοις καί φιλολόγοις φαίνεται έπί τοϋ προκειμένου ίδιαι- 
τέρας προσοχής Αξιόν καί τόδε έτι τό σημεϊον, ότι δηλαδή ή ποιητικωτάτη έκφρασις:

ff'yyfôuciTE, ώ πυλαι, τάς χειραλάς il/iAvu-
Attollite (levate), portae, capita vestra (summitates 

vestras)-
Erhebt, ihr Tore, die Häupter,

παρέχει ήμΐν εικόνα τινά, ήν τις ούδαμοϋ έπί τής περιοχής τής κλασσικής άρχαιότη-

21. Πρβλ. καί τάς έν τη νέα ελληνική φράσεις: ((’Ελάτε, παιδια»' «Ελάτε σεις, παιδια».

22 Ήσ 57 15.
23. Έπί τοϋ προκειμένου πρβλ. κυρίως Ο. W e i n r e i c h, έ. α., σσ. 415-418 πρβλ. 

έτι Fr. Wut z, έ. ά-, σ. 52.



τος ευρίσκει,. Ουδαμοΰ της αρχαίας έλληνικής ή ρωμαϊκής γραμματείας προβάλλεται 
πύλη τινί σταθερώς τε καί άμετακινήτως συνηρμοσμένη ή άξίωσις, όπως αυτή έκ- 
ταθή, διευρυνθή ή ύψωθή άφ’ έαυτής. Τιοιοΰτό τι συμβαίνει μόνον παρά τω φιλο
σοφώ Βαρδισάνη καί έν τω επει περαιτέρω του Νάλα καί τής Δαμαϊάντης, ήτοι έν 
τή περιοχή μόνον τής ινδικής γραμματείας.

*
* *

Παρά Βαρδισάνη πρόκειται περί έκθέσεώς τίνος θεοκρισίας συντελουμένης έν Ίν- 
δίαις, ήν παρέχει μέν ήμϊν δ φιλόσοφος ούτος, γινώσκομεν δέ μόνον εκ τίνος μακροΰ 
αποσπάσματος του έργου τού Πορφυρίου: «Περί Στνγός», ο στις επί του προκειμένου 
είχε προ οφθαλμών οίκεϊόν τι έργον του Βαρδισάνου. Το απόσπασμα τοϋτο διέσωσεν 
ήμϊν δ Στοβαίος24 25. Έν τινι «αύτομάτω σπηλαίω», λέγεται ενταύθα, κρύπτοντι πα
ράδοξον ανδριάντα θεού ένηργειτο δ κατά θεοκρισίαν έλεγχος «άκονσίων όμον καί 
εκουσίων άμαρτημάτων καί δλως όρθοϋ βίου». Έν τή ένδοτέρα περιοχή του σπηλαίου 
τούτου έπεκράτει σκότος βαθύ, είσήρχοντο δε εις αυτήν οί βουλόμενοι μετά λαμπάδων 
καί ευρισκον έκεΐ «Ουράν», εξ ής έρρεεν ύδωρ προερχόμενου έκ τίνος έν τω έσωτερικώ 
εύρικομένης μεγίστης πηγής διαυγεστάτου καί ποτιμωτάτου ύδατος. 'Η λέξις: 
«Ούρα» πιθανότατα έχει ένταϋθα την σημασίαν οόχί κανονικής τίνος θύρας διά θυ
ρωμάτων κλειομένης, αλλά φυσικής τίνος πολλώ μάλλον θυρεοειδούς καί βραχώδους 
εισόδου όδηγούσης εις την έσωρερικήν τού σπηλαίου περιοχήν. ’Αναφορικός προς 
τον τρόπον, καθ’ δν ένταϋθα συντελεΐται ή διαδικασία τής θεοκρισίας, λέγει δ Βαρδι
σάνη ς κατά Πορφύριον παρά Στοβαίω26 τάδε:

«καί δσοι είσί καθαροί από τής φανλότητος τον βίου, εισέρχονται ανεμποδί- 
στως ευρυνόμενης τής θύρας..., οι δε έν καταγνώσει δντες πολύ θλίβονσιν είσελθεΐν 
διά τής θύρας εκείνης καί ου δύνανται στενουμένης αντοΐς»^6.

** *
Ό Νάλας (Nal) καί ή Δαμαϊάντη (Aamajanti) άποτελοΰσι τα κύρια 

πρόσωπα τής ώραιοτάτης έρωτικής ιστορίας τού τρίτου βιβλίου τής «Μαχαραβάτης», 
έν ή όπδ τδ γλυκύ καί χαρίεν ύφος των παραμυθιών περιγράφονται αί τύχαι τού 
βασιλέως Νάλα27. Ούτος άπώλεσεν έν τή κυβεία άπαν τδ βασιλείου αυτού, συνοδευό- 
μενος δέ νΰν μόνον όπδ τής πιστής αυτού συζύγου Δαμαϊάντης καταφεύγει εις την 
άγριον καί άξενου έρημον, έν ή όμως όπδ καταχθονίου τινδς δαίμονος καταληφθείς 
καί σύγχυσιν παθών των φρένων έγκαταλείπει την σύζυγον αυτού τή τύχη αυτής καί 
αναχωρεί πρδς άγνωστον διεύθυνσιν. Μετά πολλά έτη οδυνηρών αγώνων, πίκρας 
ανάγκης καί άπεριγράπτων κινδύνων καί ταπεινώσεων άνακτα έπί τέλους δ Νάλας 
τδ βασιλείου αυτού καί ανευρίσκει πάλιν την σύζυγον αυτού, ήτις πολλά δεινά

24. Στοβ. έκλ. I 3, 56 (=Ι[Ι],19582, ρ. 66, 24-70,13 Wachsmuth — Reuse [Wachs- 
mu th]). Πρβλ. O. W e i n r e i c h, ΐ. ά., σσ. 400-403.

25. Στοβ. έκλ. I 3, 56 (=1 [I], 19582, ρ. 69,14-20 Wachsmuth - Hense [Wachsmuth]).
26. Πρβλ. σχετικώς F. Boll, Zum griechischen Roman. 2. Bardesanes und Achilleus 

Tatios έν: Philol., 66 (1907) 11-15- K. Kerényi, Die griechisch — orientalische Ro
manliteratur in religionsgeschichtlicher Beleuchtung. Tübingen 1927, σ. 56, σημ. 50.

27. Πρβλ. O. Weienreich, ί. σσ. 413-415.



ύπέστη έν σιωπηλή μονώσει καί καρτερία πίστιν πάντοτε άδιάσειστον καί άφοσίωσιν 
τρυφεράν φυλάττουσα έναντι τοϋ συζύγου αύτής, ώ νυν τα πάντα συγχωρεΐ28 29. Έν τώ 
μεστω λοιπόν πνοής παραμυθιού έπει τούτω τοϋ Νάλα καί τής Δαμαϊάντης, οπερ 
άνήκει εις τά παλαιότερα συστατικά μέρη τής «Μαχαραβάτης», τώ ήρωι Νάλα κατά 
τον χρόνον τής τελέσεως των γάμων αύτοΰ άπονέμονται υπό των θεών παντοειδείς 
θαυμάσιαι δυνάμεις. Έπί παραδείγματος υπό τοϋ "Ινδρα χορηγείται αύτω ή δύναμις, 
όπως εύτόλμως ώς ό άνεμος διέρχηται διά μέσου εμποδίων, οπουδήποτε ούτος 
ήθελε πειραθή τούτου- υπό τοϋ "Αγνιος χορηγείται αύτω ή δύναμις, όπως κατ’ οί
κε ίαν βούλησιν άνάπτη πΰρ, θεάται δέ τον κόσμον ύπό τό άκτινοβόλον φως καθαρω- 
τάτης λαμπρότητας- ύπό τοϋ Βαρούνα ή δύναμις, όπως κατά βούλησιν δημιουργή 
ύδωρ26. Διά των θαυμάσιων τούτων ((σημείων» αναγνωρίζεται ό Νάλας, δτε ούτος 
ύπό τοϋ βασιλέως των οφεων άδιάγνωστος καταστάς υπηρέτει τω βασιλεΐ 'Ριτου- 
πάρνα ώς ηνίοχος καί μάγειρος ύπό τό όνομα τοϋ Βαχούκα30. Ενώπιον αύτοΰ εκτεί
νονται καί εύρύνονται χαμηλαί θύραι καί στενοί χώροι31:

((Ονδεμίαν χρείαν εχει ό Νάλας, όπως κνπτη 
προ χαμηλής τίνος θνρας·

28. Το έν λόγω έπεισόδιον έξεδόθη μετά σανσκριτικού κειμένου, λατινικής μεταφράσεως καί
κριτικών σημειώσεων έν Αονδίνω τώ 1819 ύπό Fr. Βορρ : Nains. Maha-Bharati episodium. 
Textus sanscritus cum interpretatione Latina et annotationibus criticis. London 1819. Tö 
Εργον τοϋτο έξεδόθη βραδύτερον έν Βερολίνω (Berolini) τό δεύτερον μέν τώ 1832, pp. XV + 239, 
τό τρίτον δέ τφ 1868, pp. ΧΥ+236. Κριτικήν άποκατάστασιν τοΰ κειμένου έπεδίωξεν ό O.Böht- 
lingk: Sanskrit- Chrestomathie. St. Petersburg 1845. Τό Εργον τοϋτο έξεδόθη τό δεύτερον 
μέν αυτόθι τφ 1877, τό τρίτον δέ έν Αιψία τώ 1909. Τής τελευταίας ταύτης έκδόσεως έπε- 
μελήθη ό R. Garbe: Otto Β ö h 11 i n g ’s Sanskrit - Chrestomathie. 3. Aufl. Leip
zig 1909. Τό έπεισόδιον τοϋ Νάλα μετεφράσθη εις πάσας τάς γλώσσας τοΰ κόσμου. Ένταΰθα 
ποιοΰμαι μνείαν τής γερμανικής μεταφράσεως τοΰ Ε. Meier: Die klassischen Dichtungen 
der Inder. Aus dem Sanskrit übers, und erläutert. I: Epische Poesie. Nal und Damajanti. 
Eine indische Dichtung. Stuttgart 1847, σσ. XVI+222, τής αγγλικής τοϋ E. Bender: The 
Nalarâyadavadanticarita (Adventures of King Nala and Davadanti etc.). Philadelphia 
1951, σσ. 263-372 (= Transactions of the American Philosophical Society. N. S. 40, 4 
[1950]) καί τέλος τής αγγλικής πάλιν μεταφράσεως τοΰ Μ. Williams: Nalopâkhyânam.
Story of Nala. An episode of the Mahâ-Bhârata: The sanskrit Text etc. Varanasi 1965, 
σσ. XVI+330 (The Chowkhamba Sanskrit Studies. 53). Ή ύπό τοϋ Fr. Rück er t παρα- 
σκευασθεΐσα γερμανική μετάφρασις τοΰ Επους: Einige Übersetzungen Friedrich Rückerts 
aus dem Mahâbhârata. Hrsg, von Boxberger. Ehrfurt [1876], σσ. 31 είναι λίαν 
έλευθέρα. Τό έπεισόδιον τοϋτο έδραματουργήθη ύπό τοΰ A. de Gubernatis: Il re Nala. 
Roma 1870. Τοΰ δράματος τούτου παρεσκεύασε γερμανικήν μετάφρασιν ό Fr. Marx: König 
Nal. Dramatisches Gedicht nach dem italienischen des A. de Gubernatis. Hamburg — 
Altona 1870. Άναφορικώς πρός τήν ούσίαν καί τήν ύφήν τοΰ εν λογω έπους πρβλ. κυρίως Μ. 
Winter n i t z, Geschichte der indischen Litteratur I: Einleitung. Der Veda. Die volks
tümlichen Epen und die Puränas. Leipzig 1908 (— Die Litteraturen des Ostens in 
Einzeldarstellungen. IX 1), σσ. 324-328.

29. Πρβλ. E. Meier, ε.ά., σσ. 34-35: άσμα 5, 17-18.
30. Πρβλ. E. Meier, ε. ά., σ. 166 κέέ.: άσμα 23, 1—14.
31. Πρβλ. Ε. Meier, Ε.ά., σσ. 167-168: άσμα 23,5-10.



εκτείνεται αϋτη προ αυτόν κατά βονλησιν 
επί παντός τόπον 

και αν ετι επιθυμή ούτος,
6πως ό(ά στενών χώρων,

και τότε ετι εύρννθήσεται προ των βλεμμάτων αύτοϋ 
καί τό στενότατον άνοιγμά».

Ή ποφάστασις της διευρύνσεως ή στενώσεως θυρών ή τόπων εν γενει χαμηλών 
καί περιορισμένων περιβάλλεται ενταύθα υπό πνοής τίνος μυθώδους εκστασεως και 
ωθεί την φαντασίαν ημών εις την ονειρώδη σφαίραν παραμυθιών περίεργων τε και 
παραδόξων.

*
* ❖

Κατά την γνώμην πολλών θεολόγων και φιλολόγων πρόκειται ενταύθα περί πα- 
ραστάσεων ανατολικού χαρακτήρας, ας περιβάλλει ή μυστικοπαθής πνοή παραμυ
θιών εξωτικών τε καί άλλοκότων. Άναντιρρήτως, ει το κείμενον τοϋ ψαλμοΰ εν 
τη έλληνική μεταφράσει τών Έβδομήκοντα είχε την αςιαν αναμφηριστου τίνος 
πρωτοτυπίας, τότε επ’ αύτοϋ, εν φ γίνεται λόγος, ως ειδομεν, ουχι περί αυτομάτου 
διευρύνσεως ή στενώσεως τών πυλών, άλλα περί της υψωσεως μονον αυτών υπο 
τών αρχόντων, θά άπέβαλλεν ή γνώμη αυτή πλήρως την επικαιροτητα αυτής. ΙΙαρα 
ταϋτα τό εβραϊκόν κείμενον μετά τής πιθανωτάτης πρωτοτυπίας αυτού παρεχει 
ήμΐν επί τοϋ πράγματος, καθά μαρτυροΰσιν αί ανωτέρω καταγραφεΐσαι μεταφράσεις 
αύτοϋ εις την ελληνικήν, την λατινικήν καί την γερμανικήν γλώσσαν, την έννοιαν 
ακριβώς τής αύτενεργοΰ υπό τών προσωποποιουμένων πυλών υψωσεως τών κεφαλών 
αυτών, τ.έ. τών υπερθύρων' περί τό γεγονός τοΰτο ούχί δυσχερώς τις δυναται, όπως 
διαπλέξη θεωρίαν τινά περί ύπάρξεως ενταύθα παραστάσεων ανατολικού κυρίως χα
ρακτήρας, ας περιβάλλει, ώς έλέχθη, ή μυστικοπαθής πνοή παραμυθιών εξωτικών 
τε καί άλλοκότων. Ό «βασιλεύς τής δόξης» μετά τής λαμπρας αυτού μεγαλειότητας 
προτίθεται, όπως χωρήση διά μέσου τών πυλών τής πόλεως ’Ιερουσαλήμ ή του ναού 
τοϋ Σολομώντος. Πύλαι κατασκευασθεΐσαι διά χειρών ανθρωπίνων ουδαμώς, ως ελε- 
χθη, είναι ίκαναί, όπως περιλάβωσιν εν έαυταΐς τήν υψηλήν καί ύπεροχον μεγαλειό
τητα τοϋ άπειρου καί άχωρήτου Θεού. Τούτου ένεκα όφείλουσιν αύται, όπως μετ 
ευλαβούς δέους υψώσωσι τάς «κεφαλής» αυτών, τά άνώφλια δηλονότι αυτών, και 
δημιουργήσωσιν οΰτω τον άπαιτούμενον προς διέλευσιν τοϋ μεγάλου Θεού χώρον. 
Έν τώ έβραϊκώ κειμένω πρόκειται περί τίνος ποιητικωτάτης όντως και εξοχως 
μεγαλοπρεπούς προσωποποιίας άψύχων καί άφώνων πραγμάτων. Τούτο αποτελεί 
εικόνα τινά εκ τών εικόνων εκείνων έν γένει τής έμψυχώσεως τής φυσεως, αϊτινες 
πολλαχοΰ τής Παλαι&ς Διαθήκης εμφανίζονται ήμΐν’-. « Η προαωποποιησις άψυχον 
αντικειμένων», καθά λίαν εύστόχως παρατηρεί ό κ. Βελλας32 33, «προσδίδει εις το

32. Πρβλ. Ήσ. 14, 31: «Όλολό&ζτε, πόλοι πόλεων, χεπραχότωσαν πόλεις τετοβαχ/ιόναο 
οι άλλόφνλοι πάντες, ότι καπνός άπό Βορρά ερχεται και ονκ εστι τον είναι».

33. Β. Μ. Β έ λ λ α ς έν τώ μν. εργω αύτοϋ : Εκλεκτοί ψαλμοι, σ. 125.



κείμενον ζωηρότητα. Αιωνίους χαρακτηρίζει δ ποιητής τάς πύλας διά να προσδώση 
εις αύτάς βαρύτητα και σημασίαν. Αντα'ι ai πανάρχαιαι πνλαι, τάς οποίας μετά 
φόβου καί σέβας πας τις προσβλέπει καί ai δποίαι από αιώνων παραμένουν εις ήν 
θέσιν σήμερον εύρίσκονται, οφείλουν προ τον βασιλέως τής δόξης να μεταβάλουν 
πλέον τό ύψος μαρτυρονσαι ούτω, ότι ούδείς τόσον υψηλός, τόσον ένδοξος διήλθέ, 
ποτέ δι’ αυτών. "Η εΐκών, καίτοι εκ τον φυσικόν πρόχειρος δίδεται εις τον ποιητήν, 
ενέχει τι τό μεγαλειώδες. Καί τα άψυχα μαρτυρούν την δόξαν τού Θεού!)).

Πολλοί θεολόγοι καί φιλόλογοι δέχονται ενταύθα, ότι ό Έλλην μεταφραστής 
παρενόησε τό εβραϊκόν πρωτότυπον. Τήν εν τω έβραϊκώ κειμένω τά «ανώφλια» των 
πυλών άποδίδουσαν λέξιν έξέλαβεν ό "Ελλην μεταφραστής ένεκα ομωνυμίας ως 
έκφρασιν δηλοϋσαν τούς «άρχοντας» καί ακολούθως ώθήσας έν τή οικεία προτάσει 
τήν λέξιν μέν ταύτην εκ τής θέσεως του αντικειμένου εις τήν θέσιν του υποκειμένου, 
τήν λέξιν δέ: «πνλαι» εκ τής θέσεως του υποκειμένου εις τήν θέσιν του αντικειμένου, 
παρέσχεν ήμΐν τήν φράσιν:

«’Άρατε πνλας, οι άρχοντες, υμών», 
έν ή άναφορικώς προς τό εβραϊκόν κείμενον:

«’Άρατε, ai πνλαι, τάς κεφαλάς υμών»

έχομεν ενώπιον ήμών έννοιαν παντελώς διάφορον καί άλλοίαν. Είναι τούτο απολύτως 
αληθές; Είναι αληθές, ότι έν τή πρώτη φράσει τού εβδόμου στίχου τού έν λόγω ψαλ- 
μοΰ (7a) περί ούδενός άλλου πρόκειται ή περί άξιώσεως μόνον προβαλλομένης ταΐς 
πύλαις, όπως όψώσωσι τάς κεφαλάς αυτών, περί τής άξιώσεως έκείνης δηλαδή, ήτις 
έν άμέσω συνεχεία (7b) άπαξ έτι προβάλλεται ταύταις διά των αυτών σχεδόν λέ
ξεων, αίτινες τήν αυτήν περίπου έννοιαν καί εικόνα παρέχουσιν ήμΐν, τάς πύλας δη
λαδή δρώσας έφ’ εαυτών έν τινι παραδόξω προσωποποιία πρός έπαρσιν εαυτών καί 
διάνοιξιν ούτως έκεΐ τής περιοχής χάριν τής άκωλύτου διελεύσεως τού μεγάλου Θεού 
των Εβραίων;

'Εξαιρούμενων μόνον τής ελληνικής μεταφράσεως τού Άπολιναρίου καί τών 
δύο γερμανικών μεταφράσεων τού έν λόγω τμήματος τού ψαλμοΰ ήμών έν πάσαις 
ταΐς λοιπαΐς μεταφράσεσιν ή παραλλαγαΐς τού κείμενου αυτού, αιτινες κατεγραφησαν 
ήδη ανωτέρω, τοιαύτη τις έκδοχή, ότι δηλαδή έν τε τή πρώτη και δεύτερα φρασει 
τού εβδόμου στίχου (7a καί 7b) πρόκειται απλώς περί τής αυτής άξιώσεως, ήτις 
απευθύνεται πρός τάς πύλας επί τω σκοπώ, όπως αδται άνοιχθώσιν άφ' εαυτών, καί 
6τι ούτω θά έδει ΐσως, όπως ή πρώτη τών φράσεων τούτων δεόντως μεταγραφή 
ύπό τήν έννοιαν τού εβραϊκού κειμένου, τής ΰψώσεως δηλαδή υπό τών πυλών των 
κεφαλών αύτών, ούδαμώς συγχωρεΐται. Ύπό τοιαύτην τινά έκδοχήν παρά τήν γνώμην 
θεολόγων τινών καί φιλολόγων, ότι διάφοροι άλλήλων είναι αι έννοιαι τούτο μεν τής 
μεγεθύνσεως τών πυλών διά της ρητής ΰψώσεως τών κεφαλών αυτών, τούτο δέ 
τής απλής καί αορίστου έν γένει «επάρσεως», ΰψώσεως δηλαδη, αυτών, ουδαμώς 
θά ήρετο τό μειονέκτημα άκαίρου τινός καί περιττής ενταύθα ταυτολογίας. Αν 
έν τής μεταφράσει τού Άπολιναρίου, έν ή γίνεται λόγος έν τή πρώτη μέν φράσει 
τού εβδόμου στίχου περί «πυλών»:



«Ύμέων alxpa πνλας άναείρατε, ήγεμονήες», 
εν τη δευτέρα δε κατά τινα άντίθεσιν περί «όχηων» των «πνλών»:

«εϋ δ’ άναπεπτάσθων, πυλέων άρρηκτοι όχήες»,
καί εν ταΐς δυσί περαιτέρω γερμανικαΐς μεταφράσεσιν, έν αΐς αί δύο πρώται φράσεις 
τοϋ έν λόγω στίχου κεΐνται παρ’ άλλήλας άσυνδέτως καί παρέχουσιν ουτω προση- 
κόντως την χροιάν συναισθηματικής τίνος τοϋ λόγου άναδιπλώσεως ή αναφοράς, μη
δαμώς γίνηται ήμΐν αισθητή ή ταυτολογία αυτή, θά ήτο αυτή πολύ παράδοξος και 
άκαλλής έν πάσαις ταΐς λοιπαΐς μεταφράσεσιν ένεκα τής εν αυταΐς συνδεσεως προς 
άλλήλας των έν λόγω δύο φράσεων διά του συμπλεκτικού συνδέσμου: «και» — et* 
άλόγως τε καί άδοκήτως ό σύνδεσμος οΰτος θά συνέδεε δύο αξιώσεις ως διάφο
ρους δήθεν άλλήλων κατά το περιεχόμενον, ένω κατ’ ουσίαν θά ήσαν αύται απο
λύτως ταυτόσημοι. Προς αποφυγήν τής ταυτολογίας ταύτης ακριβώς ποιείται λόγον 
ό Λούθηρος έν τή μεταφράσει αυτού έν τή πρώτη μεν φράσει τοϋ έβδομου στίχου τού 
ψαλμοΰ ήμών περί «πυλών»: Tore, έν τή δευτέρα δε περί θυρών: Türen. Όμολο- 
γητέον έπί τοϋ προκειμένου, ότι το έν λόγω φιλολογικόν καί θρησκειολογικον 
άμα πρόβλημα ούδαμώς δύναται, όπως τελεσίδικος διασαφηθή καί λυθή, παρα 
ταΰτα όμως πάντες, όσοι ασχολούνται περί τήν άνάλυσιν καί ερμηνείαν τοϋ εν 
λόγω ψαλμοΰ, οφείλουσιν, όπως ρητήν πάντοτε ποιώνται μνείαν τής ύπαρχούσης 
ένταΰθα μεταξύ τοϋ εβραϊκού καί τοϋ ελληνικού κειμένου διαφοράς ταύτης, όταν μά
λιστα κατόπιν μακράς τίνος τοϋ πράγματος φιλολογικής καί θρησκειολογικής έρεύ- 
νης τε καί μελέτης συνάγωσι συμπεράσματα καί πορίσματα ούδαμώς έπικυρούμενα 
υπό τής ελληνικής μεταφράσεως των Έβδομήκοντα34.

Παραθεωρουμένου προς στιγμήν τοϋ ζητήματος τούτου, δπερ έμφανίζεται ήμΐν 
έν τή πρώτη προτάσει τοϋ εβδόμου στίχου τοϋ έν λόγω ψαλμοΰ, εί δηλαδή έν ταύτη 
περί αρχόντων κυρίως πρόκειται ή τουναντίον περί τοϋ υπερθύρου τών πυλών, όφεί- 
λομεν ένεκα καί αυτής μόνον τής δευτέρας προτάσεως τοϋ στίχου τούτου, όπως 
όμολογήσωμεν ύποχρεωτικώς, ότι έχομεν ένταΰθα προ ήμών εικόνα τίνά προσωπο- 
ποιίας τών πυλών. Έν τω πνευματικοί έν γένει βίω τών ανθρώπων αποτελεί πρω
ταρχικόν τι καί ένεκα τούτου πάση ποιήσει έμφύτως πως προσκείμενον στοιχεΐον 
τό ουσιώδες τούτο θρησκειολογικον γεγονός τής έμψυχώσεως καί ζωοποιήσεως τών 
αψύχων. Έν τή Παλαιά Διαθήκη ή λεπτομέρεια αυτή ούδαμώς αποτελεί άγνωστόν 
τινα καί ξένην λογοτεχνικήν περιοχήν35. Έν τω οίκείφ ύπομνήματι αυτού έπάγεται 
ό Gunkel πολλά παράλληλα γραμματολογικά χωρία ειλημμένα έκ τοϋ κύκλου τών 
παραμυθιών καί άλλαχόθεν36, έν οΐς καί τήν «ειρεσιώνην» τοϋ 'Ομήρου καί τον εις 
’Απόλλωνα περαιτέρω ύμνον τοϋ Καλλιμάχου. Κατωτέρω ποιούμαι έπί τοϋ παρόντος 
διεξοδικώτερόν τινα λόγον περί τών δύο τούτων τελευταίων εικόνων τής αρχαίας

34. Ούτως δ O.W e i n r e i c h, Μ. ά., σσ. 415-416 τίθεται παρ’ άλλήλας τήν ύπδ τοϋ Gunkel 
γερμανικήν μετάφρασιν τοϋ στίχου 7 τοϋ έβραϊκοΰ πρωτοτύπου καί τήν ύπδ τών Έβδομήκοντα 
ελληνικήν μετάφρασιν τοϋ στίχου τούτου άνευ προσδιορισμού ή έξάρσεως τής ύπαρχούσης μεταξύ 
αυτών διαφοράς, άλλ’ ώσεί αύται ισοδύναμοι καί ταυτόσημοι άλλήλαις ήσαν.

35. Πρβλ. σχετικώς Η. Schmidt, έ.ά., σ. 124, σημ. 1.
36. Η. Gunkel, έ. ά., σ. 303.



έλληνικής γραμματείας, ας έπάγεται ό Gunkel, καί κατ’ έμήν προσθήκην περί ομοιο
γενών τινων εικόνων, αίτινες άπαντώσιν ήμΐν έν τοϊς όμηρικοϊς έπεσιν, ίνα ουτω 
καταδείξω έν συμπεράσματι τάς Θεμελιώδεις Θρησκειολογικάς διαφοράς, αίτινες 
έν εόρεία κλίμακι ύπάρχουσι μεταξύ τούτο μεν τής θεόπνευστου καί ίεράς, τούτο 
δε τής είδωλολατρικής καί θύραθεν, γραμματείας.

*
* *

Διά τής λέξεως: «είρεσιώνη» έδηλοΰτο παρά τοϊς άρχαίοις "Ελλησι θαλλός τις 
διά περιπεπλεγμένων έρίων άνεστεμμένος ή κλάδος ελαίας ή δάφνης, ον άνάπλεων 
παντοειδών ωραίων καρπών τής γής, αίτινες εύτέχνως άπό τού κλάδου τούτου άνε- 
κρεμώντο, έξέφερον έν Άθήναις άπό οικίας εις οικίαν κατά την εορτήν τών Πυανεψίων 
καί Θαργηλίων παΐδες αμφιθαλείς καί ακολούθως παλαιω τινι χρησμώ κετετίθε- 
σαν τέλος προ τών θυρών τών οικιών ή καί τών θυρών τού ιερού τού ’Απόλλωνος 
ως ευλαβές ανάθημα τών απαρχών πλούσιας καί ευτυχούς συγκομιδής. Κατά την 
περιφοράν ταύτην του εν λογω κλάδου ηδετο ασμα τι, οπερ ομοίως ((ειρεσκονη)) 
έκαλεϊτο»:

((Είρεσιώνη σνκα φέρει και πίονας άρτους 
και μέλι εν κοτύλη και ελαιον άναψήσασθαι 
καί κύλικ’ ενζωρον, ώς αν μεθύουσα καθενδη»37.

Τό λατρευτικόν τούτο έθος συνήπτετο έτι καί θυσίαις πρός τόν "Ηλιον καί 
τάς Ώρας, κυρίως όμως θυσία τινι πρός τόν ’Απόλλωνα, ουτινος προ τού ναού 
κατετίθετο, ώς έλέχθη, ή «είρεσιώνη». Τούτο μαρτυρεί ιδιαιτέρως ή δάφνη καί τό 
γεγονός έτι, ότι περί τόν κλάδον περιειλεΐτο στέμμα λευκόν καί φοινικοΰν, οπερ 
την εικόνα τού ικέτηρίου κλάδου κυρίως απεργάζεται. Ή σχέσις αΰτη διασαφεΐ- 
ται διά τησδε τής παραδόσεως κατ' έζοχήν, ότι δηλαδή λιμοϋ ποτέ ένσκήψαντος 
άνεΐλεν ό Θεός τοϊς Άθηναίοις, όπως κρεμάσωσι πρό τών θυρών τών οικιών αυ
τών τάς «ειρεσιώνας». Κατά ταΰτα υπέκειτο εν τή όλη υποθέσει ικετηριος θυ
σία πρός τόν ’Απόλλωνα υπέρ λήξεως τής αφορίας, καθ’ ήν οί ’Αθηναίοι καί 
καταχύσματα καί κύλικα οίνου κεκραμένου κατέχεον καί έπέλεγον τήν ^,ηθεϊσαν 
ωδήν.' ’Ίσως έπρατταν ταΰτα ένίοτε καί πρός Αποτροπήν λοιμού. Ή τώ Άπόλ- * 19

37 ’Επί τοϋ προκειμένου πρβλ. κυρίως Πλουτ. Θησ. 22, 5 7 (— βίοι, ρ. 10 ab II [1960 ]
19 2-20 9 Zie.)· σνόλ. εις Άριστοφ. W. 729 (= ρ. 59b, 54-60a, 25 Dübner [1877])·Πλοϋτ. 
1054 (=’αύτ„ ρ. 378b, 25-379a, 7)· Κλήμ. Άλεξ. στρ. IV 2,7, 1-4 (= II [1906] 250, 23-251,8 
Stählin [Die griech. christl. Schriftsteller der ersten drei Jahrh.])· Στέφ. Βυζ.ε.ν.: «Πάταρα» 
I J [1849] 510, 17-511, 14 Mein)· EM s.v.: «είρεσιώνη». (= p. 303, 18-37 =col. 868-870 
Gaisf. [1848/1962])· EG s.v.: «είρεσιώνη» (=11 [1920] 427, 3-8 Stef.)- Σουιδ. s.v.: «διακονιόv» 
: ΠΓ19311 59 17 - 23 ύπ’ άριθ. 589 Adler)' «είρεσιώνη» (=αύτ., ρ. 532, 13-533, 13 ύπ’
1ρι0. L)· Εύσ:. παρεκβ. εις Θ,ν Όμ. Ίλ. X (22), 494 (= II [1542] 1283, 1-20 ed. Rom. 
= IV [1829/1960] 260, 26-46 ed. Lips.)· U. de W i 1 a m o w 11 z - Μ o e 11 e n d o r f f, 
Vitae Homeri et Hesiodi in usum scholarum. Bonn 1916/1929 (= Kleine Texte für 
Vorlesungen und Übungen. 137), ρ. 56, 5- 57, 20· AL (Diehl), 116 (1940') 30-31: carm. 
popul. fr. 2, 1-3.



λωνι άφιερωμένη «είρεσιώνη» έχαρακτηρίζετο έτι καί διά τοϋδε του πράγματος, 
ότι δηλαδή άνηρτώντο έκ ταύτης γλυκίσματα, «πέλανα», άτινα ειχον τήν μορφήν 
τόξου, βελών καί λύρας.

Ή αρχή καί προέλευσής τής «είρεσιώνης» συνάπτεται περαιτέρω καί τω μύθω 
έκείνω τής σωτηρίας του Θησέως έκ του λαβυρίνθου. Λέγεται δηλαδή, ότι, ότε ούτος 
έ'πλεεν εις Κρήτην, προσχών διά τον χειμώνα εις Δήλον όπέσχετο τω Απόλλωνι εν 
προσευχή, ότι, εΐ άποκτείνας τον Μινώταυρον έσωζετο, θά ίδρυεν αύτω βωμόν 
καί θά κατέστεφε τούτον διά κλάδων ελαίας. Σωθείς ό ήρως έπετέλεσε τα υπεσχημένα. 
Έπί πλέον συνέμειξεν ούτος μετά συντρόφων αύτοϋ τά περισωθέντα τών σιτίων 
καί οσπρίων έπί το αύτό καί έψήσαντες έκ τούτων κοινήν χύτραν συνειστιάθησαν καί 
συνέφαγον. ’Εντεύθεν έξηγεΐτο ύπό τινων καί τό όνομα: «Πυανέχρια», οίονεί: «Κνα- 
νέψια», διότι πρότερον «πναμοι» έκαλοϋντο οί «κύαμοι». ’Ακολούθως τω μύθω 
τούτω έπιστεύετο περαιτέρω, ότι ή ημέρα, καθ’ ήν μετά θυσιών διεξήγετο έν Άθή- 
ναις ή έν λόγω εορτή, συνέπιπτε τή ή μέρα έκείνη, καθ’ ήν οί περί τον Θησέα έσώθη- 
σαν.

Τό όνομα τής «είρεσιώνης» έτυμομολογοΰσιν οί μεν άπό τών «ερίων», δι’ ών 
κατεστέφετο ό κλάδος, οί δε άπό του «εϊρεσθαι», όπερ υπαινίσσεται τών καρπών 
τήν συμπλοκήν καί σύμπλεξιν ή τών στεμμάτων τήν συνείλησιν. Τό όνομα τούτο 
ήγετο περαιτέρω εις συνδυασμόν καί μετά τού «εϊροντο», διότι «ήρωτάτο» ό θεός 
περί τού τρόπου τής μετά τήν θυσίαν διαθέσεως τού κλάδου, καί μετά τού «ενεϊρ- 
χθαι» ετι, διότι τά έκ τών κλάδων κρεμάμενα άκρόδρυα «ενείργννντο» οίονεί έν 
μέσω αυτών. ’Αντίστοιχος τή «είρεσιώνη» εορτή ήτο έπί δωρικού έδάφους ή «κο- 
ρνθάλη».

Άναφορικώς προς τήν θρησκειολογικήν σημασίαν τής «είρεσιώνης» ρητέον, ότι 
αυτή διφυή κυρίως χαρακτήρα είχε, τόν τής χάριτος δηλαδή καί τον τής ικεσίας. 
Διά τού πανηγυρικώς ύπό τήν άσιν άσματός τίνος περιφερομένου κλάδου δένδρου, 
έξ ού άνεκρεμώντο περικαλλείς άπαρχαί παντοειδών καρπών καί εύοσμων άνθέων 
εις σχήμα οίονεί στεφάνου, έξεφράζετο τοΐς θεοϊς εύλαβώς τούτο μεν βαθεΐα χάρις 
διά τήν πλουσίαν συγκομιδήν, τούτο δέ ή ικεσία, όπως ούτοι καί έν τω μέλλοντι κα- 
τάσχωσιν ομοίως μακράν τών ανθρώπων λιμόν τε καί λοιμόν καί πάσαν άλλην πλη
γήν τε καί τιμωρίαν. Κατά ταΰτα έκ τής «είρεσιώνης» άνηρτώντο πιθανώτατα οί 
καρποί έκεΐνοι κυρίως, καθ’ ούς χώρα τις ιδιαιτέρως ήτο εύφορος καί πλούσια. 
"Οτι όμως έπί τής «είρεσιώνης» έδει, όπως πάντα τά είδη τών καρπών άντι- 
προσωπεύωνται, άπετέλει παράδοξον τών άνθρώπων άξίωσιν, ής μετ’ εύτραπέλου 
ίλαρότητος ποιείται μνείαν ό "Ιππαρχος παρά Στράβωνι38.

Τό όνομα τής «είρεσιώνης» ένωρίς μετηνέχθη έπί παν είδος άρχαίων ασμάτων 
έπαιτών, ών έν, έκεΐνο δηλαδή, όπερ έν Σάμω ή δετό κατά τήν περιφοράν τής «είρε
σιώνης», άπεδόθη τω Όμήρω. Λέγεται, ότι έν Σάμω αυτός ό "Ομηρος έποίησέ ποτέ 
τούς στίχους τής «είρεσιώνης» χάριν παίδων39. Παραχειμάζων ό γέρων ποιητής

38. Στράβ. I 2,3 (= ρ. 31Α. = ρ. 16 C. = I [1844] 25, 21-24 Kramer).
39. Σουΐδ. s.v.: «"Ομηρος» (=111 [1933] 529, 23—530, 10 ύπ* άριθ. 251 Adler)· Homer! 

opera (Allen), V: Hymnos,.... vitas continens (1912/1961) 213-215: Vita Herod. 33, στ.



εν τη νήσω ταύτη, προσπορευόμενος κατά τάς νουμηνίας προς τας οικίας των ευ- 
δαιμονεστάτων και επιφανέστατων έλάμβανέ τι άδων τοιαΰτα έπη «ειρεσιωνης», 
ώδήγουν δ’ αυτόν καί συμπαρήσαν πάντοτε των παίδων τινές των εγχωρίων. 'Ως 
έπί συγχρόνων εαρινών πομπών, παρετάσσοντο καί κατα τους παλαιούς εκείνους 
χρόνους παιδία προ των θυρών και «ετιηδον» ταυταις τάδε.

«Αύταί άνακλίνεσθε, θνραι,' Πλούτος γάρ εσεισι 
πολλής, συν Πλούτω δε καί Ευφροσύνη τεθαλνΐα 
ΕΙρήνη τ’ άγαθη»40.

Ό τω Ήροδότω αποδιδόμενος «Βίος Όμηρον» συνέστη κατά το χρονικόν 
διάστημα 130-80 π. X., τό έν αυτή όμως περιεχόμενον άσμάτιον της ΜΖβεσιώΜ,ςΐι 
είναι φυσικώς πολύ παλαιότερον τής εποχής ταύτης χαί άντεγράφη υπό τοϋ συγγρα- 
φέως τοϋ «Βίου» κατ’ ευθείαν εκ τοϋ στόματος τοϋ λαοΰ. 'Η «είρεσιώνη» του Ομή
ρου περιέχει φράσεις ικεσίας πρός χορηγίαν αρωγής τίνος καί βοήθειας, ηδετο δε 
έπί μακρόν κατά τούς μετέπειτα χρόνους έν Σάμω ύπό παίδων κατα την εορτήν τοϋ
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’Απόλλωνος. Έν άρχή ακριβώς τοΰ άσματίου τούτου έχομεν τον τύπον προστα
κτικής τίνος έπικλήσεως των θυρών, όπως αύται άνοιχθώσιν αφ’ εαυτών, διότι θα 
εισήρχετο ό ((Πλούτος», μετ’ αύτοϋ δε καί ή θάλλουσα ((Ευφροσύνη» καί ή άγαθή 
((Ειρήνη»:

«Αυταί άνακλίνεσθε, θνραι».

Πρόκειται ενταύθα, καθά ό Wilmowitz λέγει41, περί θεών, οίτινες θέλουσιν, όπως 
έπιτελέσωσιν έν πομπή την είσοδον αυτών εις την οικίαν τα παιδια ουδαμώς θε- 
λουσιν, όπως εΐσέλθωσιν εις αυτήν άγουσι ταΰτα απλώς καί προπέμπουσι τα αγαθα 
πνεύματα, άτινα κατά την πρώτην ημέραν τοΰ έτους περιπορεύονται τήδε κακεΐσε, 
ίνα μετ’ ευμενούς αφθονίας προσενέγκωσι την πολύτιμον αυτών ευλογίαν42. Ενταύθα 
πρόκειται ήμϊν ή καθαρώς άρεταλογικήν χροιάν έχουσα παράστασις εκείνη, καθ’ ήν 
έπί τή προσεγγίσει θείων δυνάμεων όφείλουσιν α'ι θύραι, όπως άνοιχθώσιν αφ’ εαυτών 
καί μετ’ αιφνίδιας τίνος βιαιότητας, ίνα ούτως έπιτρέψωσι ταΐς δυνάμεσι ταύταις 
την είσοδον μετ’ ευλαβούς τίνος ταπεινότητας καί εύπαθείας.

Ή «είρεσιώνη» τοΰ 'Ομήρου ανακαλεί εις την μνήμην μου άσμάτιον πένθιμου 
ήχου, δπερ εις την σύλληψιν καί σταύρωσιν τού Σωτήρος άναφερόμενον και εις την 
άφατον οδύνην τής Θεομήτορος ήδομεν ημείς, μικροί μαθηταί τοΰ δημοτικού σχο
λείου, μεταβαίνοντες κατά την Μεγάλην Παρασκευήν άπό οικίας εις οικίαν εν τή 
ιδιαιτέρα πατρίδι μου, έν τινι μικρώ χωρίω τής Ευρυτανίας, καί περισυνελέγομεν 
ουτω παρά τών ευσεβών καί καλοκάγαθων κατοίκων άκρόδρυα καί γλυκύσματα, 
ώά καί νομίσματα:

((Σήμερα μαύρος ο ουρανός, σήμερα μαύρ' ή ’μέρα·
Σήμερα δλοι θλίβονται καί τα βουνά λυπούνται- 
Σήμερα έβαλαν βουλήν οι άνομοι 'Εβραίοι,
Γιά να σταυρώσουν τον Χριστό, τον πάντων βασιλέα».

Ή «Παναγιά ή Δέσποινα» μανθάνει τά συμβαίνοντα καί έξαλλος σπεύδει μετ’ 
άλλων γυναικών εις την οικίαν τού Πιλάτου άναζητοΰσα τον προσφιλή αυτής υιόν. 
Έμψυχα καί άψυχα οντα έδει, όπως εύλαβώς τε καί περιδεώς ύποχωρήσωσι προ τής 
υπερφυούς καί άμαχήτου δυνάμεως τής Θεοτόκου καί παράσχωσιν αυτή προθύμως 
πάσαν υπηρεσίαν προς άνεύρεσιν τού γλυκυτάτου έαρος, τοΰ γλυκυτάτου αυτής 
τέκνου. Προ τών θυρών τής οικίας τού Πιλάτου έξετυλίσσετο σκηνή, ήν άσμένως 
έπάγομαι ενταύθα εις δήλωσιν ευλαβούς διατηρήσεως θρησκευτικών εικόνων τής 
Παλαιάς Διαθήκης έν τώ συγχρόνφ βίω τοΰ ορθοδόξου λαού ημών:

«'"Ανοιξε πόρτα τού ληστού καί πόρτα τού Πιλάτου Γ.
Κι ή πόρτα άπό τό φόβο της ανοίγει μοναχή της».

Μετά παρέλευσιν τοσούτων έτών άκούω είσέτι έν διανοία εύκρινώς τής βραγχαλέας

41. U. ν. Wila mowitz-Moellendorff, Die Ilias und Homer, σ. 433, σημ. 1.
42. Άκατανόητον είναι, οτι ό Allen έν τή οίκείφ έκδόσει αύτοϋ παρέχει τά ονόματα των 

καλών αυτών πνευμάτων μετά μικρού αρκτικού γράμματος, εί καί ό Ησίοδος, θεογ. 902. 909 
καί 969 εμφανίζει ήμϊν «Ειρήνην τεθαλνίαν», «Ευφροσύνην» καί «Πλούτον».



φωνής των πρεσβυτέρων της όμάδος ημών, οίτινες μετ’ ιδιαιτέρου τόνου εύέλπιδος 
προσδοκίας κατέκλειον τό εν λόγω άσμάτιον:

«Δότε κι εμάς τον κόπο μας, δ,τ’ εΐν’ ό ορισμός σας!»ίΆ.

Μετά την σύλληψιν καί σταύρωσιν τοϋ Ίησοϋ, την νύκτα τής Μεγάλης Πα
ρασκευής προς το Μέγα Σάββατον, επί τω σκοπώ, όπως έπαξίως κλαύση τον 
θειον αυτής υιόν, έζήτει ή άγια μήτηρ παρά τω Έπιταφίω τής μικρας εκκλησίας 
τοϋ χωρίου «νδωρ» καί «δακρύων πηγάς», γοερώς δέ θρηνωδούσα έκάλει την σύμ- 
πασαν κτίσιν εις κοινήν έ'κφρασιν τής θλίψεως καί τοϋ πένθους:

«Ώ βοννοϊ και νάπαι και ανθρώπων πληθύς, 
κλανσατε και πάντα θρηνήσατε συν εμοί, 
τή τον Θεόν ημών μητρί»^.

*
* *

Καί ό Καλλίμαχος εν τω εις ’Απόλλωνα υμνώ αύτοΰ παρέχει ήμϊν ομοίως την 
εικόνα ταύτην τής προσωποποιίας τών πυλών έν τή σφαίρα λατρευτικής τίνος 
επιφάνειας τοϋ θεοΰ. Ή αρχή τοϋ υμνου τούτου είναι τοσοΰτον ζωηρά, θρησκευτικώς 
δέ καί ψυχολογικώς τοσοΰτον ϊσχυρώς δεσμεύει ψυχήν τε καί νοΰν καί τοσοΰτον 
πλούσια τέλος επί τοϋ θέματος ημών συμπεράσματα παρέχει, ώστε ούχί άσκοπον 
θεωρώ τήν αναγραφήν ταύτης ενταύθα έν συνδυασμώ προς οίκείαν ταύτης άνάλυσιν 
καί ερμηνείαν.

Ό ύμνος ουτος οδηγεί ημάς αμέσως τε καί κατευθύ έπί τήν περιοχήν τής εξημμένης 
εκείνης προσδοκίας καί τής εσωτερικής διεγέρσεως τών πιστών, οίτινες προ τοϋ 
έν Κυρήνη ναού τοϋ ’Απόλλωνος εναγώνίως άναμένουσι τήν «επιφάνειαν» τοϋ θεοΰ. 
Ούδεμία επική ή άλλη τις αντικειμενική καί εύθεϊα τής έν λόγω σκηνής περιγραφή 
πρόκειται ήμϊν ένταΰθα. Έκ τών λέξεων όμιλητοΰ τίνος μεταξύ τών πιστών, τοϋ 
ποιητοΰ αύτοΰ ίσως, όστις καί αύτος ίσταται πιθανώτατα έν μέσω τοϋ ευλαβούς 
πλήθους καί, ώς καί οι άλλοι, διά παντοειδών έπιφωνημάτων ζωηρώς διαδηλοΐ 
τάς έντυπώσεις αισθήσεων ευπαθέστατων ή τήν ταραχήν καί συγκίνησιν συναισθη
μάτων λεπτοτάτων καί βαθυτάτων, άναβλαστάνει προ τών έκπλήκτων οφθαλμών 
τοϋ αναγνώστου μετ’ έκτενοΰς έναργείας καί πολλής δραματικής έξάψεως ή 
υπερφυής αυτή έν Κυρήνη τελετουργική σκηνή. Ή κοινότης τών πιστών συνηθροί- 
σθη ήδη προ πολλοϋ" χορός παίδων, ό ποιητής,έ λαός· μεταξύ τούτων ομοίως αδρα
νής τις όχλος κεχηνότων στιφών ή ανθρώπων περιέργως καί μετ’ εϊρωνος διαθέ- 
σεως θεωμενών τά συμβαίνονοντα πρό τοϋ ναού" είναι ούτοι οί ((άλιτροί», οίτινες 
όφείλουσιν, όπως ώς τάχιστα άπομακρυνθώσιν έκεΐθεν, διότι μόνον τοΐς εύσεβέσι 
κυρίως θά ένεφανίζετο ό θεός. 43 44

43. Πρβλ. A. Pas sow, Τραγούδια ρωμαίικα. Popularia carmina Graeciae recentioris. 
Lipsiae 1860, pp. 230-231 ύπ’ άριθ. CCCXa.

44. Εγκώμια τοϋ επιταφίου θρήνου, στάσις πρώτη' (πρβλ.: Ή "Αγία καί Μεγάλη Έβδομάς. 
Περιέχουσα τάς ίεράς ’Ακολουθίας τών Νυμφίων κτλ. Γ' εκδοσις [ά.χ.]. "Βκδοσις τής Άποστο- 
λ',κής Διακονίας τής Εκκλησίας τής 'Ελλάδος, σ. 310).



Μετά πολλής εύλαβοΰς άγωνίας άναμένουσι νυν πάντες την ((επιφάνειαν)) τοϋ 
θεοΰ· την άνήσυχον αύτών προσοχήν έπισπώνται έφ’ έαυτά ΐσχυρώς παντοειδή 
((σημεία)) καί υπερφυή γεγονότα, άτινα κατά τινα τροπον επιτρεπουσιν αυτοϊς, 
όπως μαντεύσωσι την έπικειμένην έλευσιν τοϋ θεοΰ. Διά τής καταφατικής βε- 
βαιώσεως των υπερφυών καί θαυμάσιων τούτων ((σημείων» αρχεται ο εις τον Απόλ
λωνα καλλιφωνότατος ύμνος τοϋ Καλλίμαχου. Έν πρώτοις παρατηρεί τις τρομώδη 
τινά κίνησιν τής δάφνης καί δη καί αύτοΰ τούτου έτι τοϋ ναοΰ:

«Οΐον ο τώπόλλωνος εσείσατο δάφνινος δρπηξ, 
ola δ’ δλον τό μέλαθρον!»ib.

'Ενταύθα διά τοϋ αορπηκος» νοείται δένδρον κυρίως δάφνης, ούχί δε κλάδος 
δάφνης άνηρτημένος που έκ τοϋ ναοΰ, όπερ όμως διά τής επαγωγής πολλών γραμμα
τολογικών τεκμηρίων πειραται, όπως άποδείξη ό Pasquali45 46. Άναντιρρήτως ούχί 
εύχερώς θά ήδύνατό τις, όπως άμφισβητήση επί ναών την ΰπαρξιν τοιούτων άνηρτη- 
μένων κλάδων, όμως επί τοϋ προκειμένου ή ειδική μνεία δάφνης το πρώτον, κατόπιν 
δέ έν στ. 4 φοίνικας, ωθεί ή μάς εις τήν σύλληψιν ωραίας τίνος είκόνος ιερών δένδρων

45. Πρβλ. το κείμενον του ύμνου μετά των αντιστοίχων σχολίων καί ύπομνημάτων έν ταΐς 
έξης κυριωτέραις έκδόσεσι τοϋ Καλλίμαχου :

J. Ang. Ernes ti: Callimachi hymni etc. I, Lungduni Batavorum 1761, pp. 38- 
41· G. J. Blomfield, Callimachi, quae supersunt etc. Londini 1815, p. 6· Aug. Mei- 
neke, Callimachi... hymni etc. Berolini 1861, p. 11· O. Schneider, Callimachea. 
I: Hymni cum scholiis veteribus etc. Lipsiae 1870, p. 8· R. Pfeiffer, Callimachus. II: 
Hymni et epigrammata. Oxonii 1953, p. 5‘U. de Wilamowitz -Moellen- 
dorff, Callimachi hymni etc. Berolini 19254, p. 13.

Άναφορικώς προς τήν Εννοιαν τοϋ ύμνου πρβλ. κυρίως U. ν. Wilamowitz- 
Moellendorff, Hellenistische Dichtung in der Zeit des Kallimachos. II, Berlin 1924, 
σσ. 77-87· E. Bethe, Der Apollonhymnus des Kallimachos. Leipzig 1927, σσ. 14 (= Be
richte über die Verhandlungen d. Sachs. Akad. d. Wiss. Phil. -hist. Kl. 78,3 [1926])' R. 
Pfeiffer, Ein neues Altersgedicht des Kallimachos έν: Hermes, 63 (1928)340, σημ. 
1. Μετά πολλής μεν ζωηρότητας καί έναργείας, όμως ούχί μετά τής δεούσης ακρίβειας, μετα
φράζει εις τήν γερμανικήν τήν αρχήν τοϋ έν λόγω ύμνου ό U. ν. Wilamowitz-Moel- 
1 e n d o r f f, Reden und Vorträge. I, Berlin 1925,4 σσ. 249-252. Ή μετάφρασις τοϋ A. 
Körte: Die hellehistische Dichtung. Leipzig 1925, σ. Ill, εί καί επί τινων παρά τον λε
πτομερειακόν αύτών χαρακτήρα σπουδαίων οντων σημείων πολύ άκριβεστέρα καί έπιστημονι- 
κωτέρα είναι τής μεταφράσεως τοϋ Wilamowitz, στερείται παρά ταϋτα τής εύχρώμου έκείνης 
ζωηρότητας καί τοϋ κεκινημένου πάθους, άτινα όντως έξόχως διακρίνουσι τήν μετάφρασιν τοϋ 
Wilamowitz.

Ή ιδεώδης μετάφρασις δέον, όπως άπεικάζη μέν έπιμελώς τε καί έπακριβώς καί τάς μικρο- 
τάτας Ετι ιδιορρυθμίας τοϋ ύφους καί των παντοειδών γλωσσικών χρήσεων τοϋ πρωτοτύπου, 
διατηρή όμως συγχρόνως μετά πολλής εύλαβείας τήν λαμπράν καί Εντονον ζωηρότητα αύτοΰ. 
Περί τοϋ πράγματος τούτου, ώς καί περί άλλων ζητημάτων άναφερομένων εις τον έν λόγω ύμνον 
τοϋ Καλλίμαχου, πολλά λέγει ό πολυφίλητος διδάσκαλός μου κ. Otto Weinreich μετά 
τής διακρινούσης αύτόν έξοχου φιλολογικής καί θρησκειολογικής έμβριθείας έν τή πολλάκις ανω
τέρω μνημονευθείση περισπουδάστφ εργασία αύτοΰ : Gebet und Wunder, σσ. 229-236, ήτις 
ενταύθα τε καί πολλαχοΰ αλλαχού τής παρούσης έργασίας μου πολύτιμος έγένετό μοι σύμβουλος 
καί οδηγός.

46. G. Pasquali, Quaestiones Callimacheae. Göttingen 1913.



πλούσιος κοσμουντων το τεμένος του ’Απόλλωνος εν Κυρήνη. Έπί πλέον το φαινό- 
μενον της ((αυτόματόν)) κινησεως όλων δένδρων μετά πολλής εύλαβείας χαιρετιζόν- 
των και δεςιουμενων τον εκ της ξένης ερχόμενον ’Απόλλωνα παρέχει τη σκηνή 
ταυτη της εναγώνιου αναμονής του θεοΰ χρώματα πολύ ζωηροτέρας καί έκπληκτι- 
κωτερας λαμψεως, πολύ σεμνοτέρας καί μεγαλοπρεπεστέρας της συμπάσης φύσεως 
κινησεως και ταραχής η το φαινομενον εκείνο, καθ’ ο κατά την άνάσεισιν πλευράς 
τίνος του ναού άναραράσσεται συγχρόνως καί κλάδος τις δάφνης ή άλλου δένδρου εκ 
ταυτης ανηρτημένος47. Πάντως ακολούθως τη ευρέως εν τη θύραθεν γραμματεία δια
δεδομένη πίστει, ότι sub adventu deorum moventur templa48 49, ευκόλως ήδύνατο 
τις, όπως τα εν τοΐς δυσι πρωτοις στίχοις του εν λόγω ύμνου εξαγγελλόμενα γεγονότα 
θεώρηση ως σαφή προμηνύματα της έπικειμένης «επιφάνειας)) τοϋ θεού, ήν ή άψυ
χος φύσις πολύ ένωρίτερον διορα καί έπαισθάνεται ή οί εν συγκρίσει προς ταύτην 
άμβλύτεροι την αΐσθησιν άνθρωποι.

Έκ της σημασίαν οιωνού περιεχούσης έμψυχώσεως τούτης των αψύχων όντων 
μαντεύουσιν οί άνθρωποι το πρώτον την παρουσίαν τού θεού καί έκδιώκουσιν ούτως 
εύθύς τούς άθέους καί τούς άνιέρους μακράν, πολύ μακράν της άγιας εκείνης πε- 
ριοχης:

«εκάς, εκάςί9, δστις άλιτρός».
Νυν νομίζει τις, ότι ακούει επί της θύρας τού ναού εύκρινώς ψόφου τίνος καί 

ερμηνεύει τούτο έαυτω ώδε (στ. 3):

((και δηπου τα θύρετρα καλώ πόδι δ Φοίβος άράσσει».

'Ο στίχος ούτος παρέχει ήμϊν την εικόνα τού θεοΰ ’Απόλλωνος προσπταίοντος 
έπί την θύραν τού ναού καί παίοντος ταύτην δι’ ωραίου ποδός, ϊνα ευρέως αΰτη 
υποχωρούσα άνοιχθη καί έπιτρέψη αύτω εύλαβώς την είσοδον. Ή είκών αύτη πε
ριβάλλεται όντως υπό πνοής άλλοκότου τίνος καί υπέρ τό δέον τολμηρού πραγμα
τισμού, όμως τούτου ένεκα ούδαμώς έχομεν τό δικαίωμα, όπως δι’ οίασδήποτέ 
τίνος νηφάλιου καί λογικής κατά τό φαινόμενου, όμως μωρας καί άστοχου κατά 
βάθος, φιλολογικής καί κριτικής ερμηνείας μεταβάλωμεν, άλλοιώσωμεν ή άπορρί-

47. Άναφορικώς πρός τό φαινόμενου τοϋτο τής «προσκννήσεως» τής φύσεως προ τής θεό
τητας πρβλ. ’Απόλλων. 'Ροδ. I 1142-1149" ύμνον εις Άπόλλ. τοϋ ’Αλκαίου παρ’ "Ιμερίφ, λόγ. 
XIV 10-11 ( = ρ. 200, 105-201, 131 Colonna [1951]) = PLG (Bergk), III (1914*) 147: 
Ale. fr. 2. [17.]" O. Weinreich, Studien zu Martial. Literaturhistorische und religi
onsgeschichtliche Untersuchnugen. Stuttgart 1928 (= Tübinger Beiträge zur Altertums
wissenschaft. 4), σ. 79, σημ. 11.

48. Serv. comment, in Verg. Aen. III 91 ( = I [1881] 357, 23-24 Thilo-Hagen). Έπί 
σείσεως τής γής καί έπί άλλων κατά την «έπιφάνειαν» θεοΰ τίνος συντελουμένων σημείων πρβλ. 
Pfister άρθρου Epiphanie έν: RE Suppl., IV (1924) 319, 10-65" Μ. Β. Ogle, The House- 
door in Greek and Roman Religion and Folk-Lore έν: The American Journal of Philology, 
32, 3 (1911) 251-271.

49. Έπί τής τελετουργικής των λέξεων άναδιπλώσεως πρβλ. Ε. Norden, P. Vergilius 
Maro. Aeneis. Buch 6. Stuttgart 1957*, σσ. 136-137" W. Schmid, Das Proömium der 
Demosthenischen Kranzrede in religionsgeschichtlicher Beleuchtung έν: ARW, 19 (1916- 

19) 273-280.



ψωμεν έν γένει ταύτην50. 'Η προσδοκία τοϋ εύσεβοΰς και φιλοθέου πλήθους προέ- 
τρεξε πολύ πέρα τής πραγματικότητας. Ό ’Απόλλων ούδαμώς είσέτι εύρίσκετο 
ενταύθα και κατ’ ακολουθίαν αί θύραι τού ναού παρέμενον είσέτι κεκλεισμέναι.

Μετά τον τρίτον στίχον δέον, όπως δεχθώ μεν την παρεμβολήν μικράς τίνος 
παύσεως άφωνου σιγής καί προσδοκίας εναγώνιου. "Ο όμιλών αναμένει τι, όπερ 
παρ’ ελπίδα ούχί αμέσως επέρχεται. Νέα νΰν ((σημεία» προφαίνουσι τοΐς πιστοΐς 
επί μάλλον καί μάλλον όριστικώτερόν πως καί σαφέστερον την παρουσίαν τού με
γάλου θεού (στ. 4-5):

((ονχ όράας; επένευσεν ό Δ ήλιος ήδύ τι φοϊνιξ 
5 εξαπίνης, ό δέ κύκνος εν ήέρι καλόν άείδει».

Διά τής έπελεύσεως καί τού άσματος τούτου τέλος τού άπολλωνείου κύκνου 
έτέθη ή παρουσία του θεού έν τόσον άσφαλεΐ άπόψει, ώστε τις να δύναται πλέον, 
όπως φώνηση τούς μοχλούς καί τάς κλείδας των πυλών καί άξιώση παρ’ αυ
τών, ϊνα άφ’ εαυτών άνοιχθώσι (στ. 6-7):

((αυτοί νΰν κατοχηες άνακλίνεσθε πνλάων, 
αύταί δε κληϊδες' ό γάρ θεός ούκέτι μακρήν».

"Η τε «άποστροφη» καί ή ((αναφορά)) έπιτείνουσιν έν τοΐς, στίχοις τούτοις την 
έπείγουσαν ανάγκην καί σπουδήν τής παρεχόμενης έντολής.

** *

Έν τοΐς όμηρικοΐς έπεσιν μόνον δύο όμοιου λεκτικού περιεχομένου ομάδες στίχων 
τής πέμπτης καί όγδοης ραψωδίας τής «Ίλιάδος», ήτοι: Ε 748-752 = Θ 392 — 396 
παρέχουσιν ήμΐν τήν έν λόγω θρησκευτικήν εικόνα τής έμψυχώσεως τών πυλών :

(('Ήρη δε μάστιγι θοώς επεμαίετ’ αρ’ ίππους- 
αντόμαται δε πνλαι μύκον ουρανού, ας εχον ΤΩραι,

750 τησ’ επιτέτραπται μύγας Ουρανός Οϋλνμπός τε,
ήμεν άνακλΐναι πυκινόν νέφος ήδ’ επιθείναι. 
τη ρα δι’ αντάων κεντρηνεκέας εχον ίππους».

Έν τή πρώτη τών ραψωδιών τούτων, τή ((Διομήδους αριστεία», παρέχει ήμΐν 
ή κατάστασις τήνδε τήν εικόνα έν γένει: 'Η "Ηρα λαμβάνει αΐσθησιν τής θλιβεράς 
θέσεως τών Άργείων, οίτινες ελεεινώς ύπεχώρουν προ τών άκαθέκτως εναντίον αυ
τών έφορμώντων Τρώων, ών έν τή πρώτη γραμμή μεστοί δεινού πολεμικού μένους 
άκαταπαύστως έμάχοντο 6 ’Άρης καί ό "Εκτωρ. Εξημμένη ένεκα τούτου, έμφρον-

50. Ούτως έπί παραδείγματος πράττει ό Ε. B e t h e, έ.ά,,. σ. 4. Παρατηρητέον πάντως 
ένταϋθα, οτι 6 άδόκητος οδτος καί αλλόκοτος πραγματισμός τής έν λόγω εικόνας τοϋ ’Απόλλωνος 
παίοντος τήν θύραν δι’ ωραίου ποδός ούχί τόσον φρικτώς καί άπαισίως θά έδρα έπί τοϋ θυμικοΰ 
τών πιστών, έφ’ όσον ούχί περί τίνος καταφανούς καί άναμφηρίστου ,γεγονότος προέκειτο, άλλα 
περί υποκειμενικής τίνος πολλφ μάλλον διασαφήσεως καί ερμηνείας ακουστικού τίνος απλώς 
φαινομένου.



τις και λίαν ανήσυχος ή βασίλισσα των θεών, ήν ούχί έλαττον έπί πλέον έπίεζε 
καί δ λογισμός, δτι ούτως ούδαμώς θά ήδύνατο, όπως τηρήση τήν τω Μενελάω δο- 
θεΐσάν ποτέ ύπόσχεσιν άλώσεως τής Τροίας, καλεΐ προς έαυτήν επειγόντως τήν 
’Αθήναν καί παραινεί, όπως συσκεφθώσιν άμφότεραι επί του τρόπου τής επιτυχούς 
διεξαγωγής θυελλώδους τίνος άμύνης:

Ε718 «άλλ’ αγε δη και νώι μεδώμεθα θονριδος αλκής».

Αυτή αυτή ή "Ηρα ένσκευάζει τούς ίππους αυτής καί ζευγνύει αυτούς προ τού άρ
ματος· ή ’Αθήνα οπλίζεται ταχέως καί άναβαίνει κατόπιν εις το άρμα' ή Ήρα 
παίει τούς ίππους διά τής μάστιγος έπί τω σκοπώ ταχείας έλάσεως καί ευθύς 
ανοίγονται αί πύλαι τού ουρανού άφ’ εαυτών μετά βραχνού τίνος μυκηθμού, ώσεί 
έγίνωσκον, δτι αί θεαί ούχί μεθ’ ικανής τίνος ταχύτητας θά ήδύναντο, δπως φθά- 
σωσι μέχρι τής θέσεως τού Κρονίωνος, δ στις έκάθητο έπί τής άκροτάτης κορυφής 
τού πολυδειράδος Όλύμπου, ίνα λάβωσι παρ’ αυτού τήν άδειαν, δπως έξωθήσωσι 
τού πεδίου τής μάχης τον μαινόμενον ’Άρη. Τήν άδειαν ταύτην λαμβάνουσιν όντως 
παρά τού Διος ή σύζυγος καί ή θυγάτηρ αυτού' άναβαίνουσιν αύται πάλιν εις τδ 
άρμα καί ή "Ηρα μαστίζει τούς ίππους, οίτινες ίπτανται όρμητικώς προς τά κάτω 
μέχρι τού τρωικού πεδίου, ένθα αυτή αποζευγνύει αυτούς καί κατακρύπτει ύπο 
τι νέφος. Ό Διομήδης τή βοήθεια τής ’ Αθήνας τραυματίζει τον Άρη, δ στις αναγκά
ζεται ούτως, δπως έγκαταλείψη το πεδίον τής μάχης. Ή πράξις ένταΰθα, έν ή 
ένωκοδομήθη οίονεί το περί τήν θύραν θαύμα, διεξάγεται μετ’ ακολούθου συνέπειας 
καί καταλήγει εις πλήρες αποτέλεσμα, άλλως δμως γίνεται τούτο έν τω Θ τής 
«: Ιλιάδος», τή «Κόλω μάχη».

Έν τω Θ τής (CΙλιάδος» είναι ή θέσις τών Αχαιών πολύ χείρων ή έν τω Ε. 
Ό άγων μαίνεται προ τών νεών. Έν τή αγορά τών θεών μετ’ απειλών άπηγόρευσεν 
ήδη δ Ζεύς τοΐς θεοΐς πάσι πάσαν άνάμειξιν έν τω άγώνι καί μετά ταΰτα άνε- 
χώρησεν έπί τού άρματος αυτού εις τήν κορυφήν τής πολυπίδακος ’Ίδης, δπόθεν 
νΰν έρριπτε τά βλέμματα αυτού έπί τήν πόλιν τών Τρώων καί τάς ναΰς τών ’Α
χαιών. Ή "Ηρα έπί μάλλον καί μάλλον έμφροντις υπέρ τών Δαναών καθισταμένη 
ματαίως κατ’ άρχάς πειράται, δπως κερδήση τήν σύμπραξιν τού Ποσειδώνος έν τινι 
συνωμοτική δράσει ενάντιον των εντολών του Διος. Η Αθήνα υπο των αυτών, 
ως ή "Ηρα, φροντίδων υπέρ τών ’Αχαιών συνεχομένη προτείνει ταύτη, δπως έπί 
τού άρματος διελάσωσιν άμφότεραι μέχρι τού πεδίου τής μάχης καί πλήξωσιν εκεί 
τούς Τρώας δεόντως. Ή "Ηρα συμφωνεί. Αί παρασκευαί προς άναχώρησιν έκτί- 
θενται διά τών αυτών έν μέρει ομάδων στίχων, ως έν τω Ε, έν τω συνόλω δμως 
συντομώτερόν πως. Πάλιν ένταΰθα έπιτελοΰσιν αί θεαί μόναι ομοίως πάσαν τήν 
σχετικήν προς τήν κίνησιν ταύτην έργασίαν καί αί θύραι ανοίγονται μετ’ αιφνί
διας βιαιότητας καί άφ’ εαυτών δ αυτός στίχος διαζωγραφεΐ πάλιν ένταΰθα τήν 
διά μέσου τών ουρανίων πυλών έπί τού αρματος διελασιν:

Θ 396=Ε 752 «τή ρα δι’ αντάων κεντρψεκέας εχον ίππους»

Έν τώ Ε ευθύς μετά τήν έπί του άρματος διελασιν των πυλών αφικνοΰνται αι θεαι



εις τό σκοπούμενον σημεΐον, ως τοΰτο μαρτυροΰσιν οί επόμενοι έχει στίχοι, καθ’ 
ους αδται εδρον τον Κρανίων« καθήμενον μακράν των άλλων εν τη άκροτάτη κο
ρυφή του πολυδειράδος Όλυμπου. Έν τω Θ έχουσι τά πράγματα άλλως πως. Τω 
στίχω 396, εν ώ γίνεται λόγος περί της διά μέσου των άφ’ εαυτών προ των θεαι- 
νών άνοιχθησών πυλών κεντρηνεκοϋς διελάσεως τών 'ίππων επισυνάπτεται ό στίχος 
397, έν ψ ούχί τι περί της περαιτέρω πορείας τών διά μέσου του αιθέρας ιπταμέ
νων ίππων λέγεται, άλλα περιγράφεται απλώς ή έν προτέρφ τινί έποχη κειμένη 
άρχή της αντιδραστικής έναντι του έγχειρήματος τών θεαινών κινήσεως του Διάς. 
Ό Ζευς προ πολλοΰ ήδη εΐδεν εξ "Ιδης τών θεαινών τά τολμηρά έργα καί ευθύς 
αμέσως έπεμψεν αύταΐς την ~Ιριν κομίζουσαν άπειλάς δείνας καί φρικτάς. Ή 
Ίρις συναντά ταΐς θεαΐς έτι παρ’ αύταΐς ταΐς πύλαις του πολυπτύχου Όλυμπου 
καί μεταφέρει αύταΐς μετ’ ακρίβειας τούς λόγους του Διός. Ή "Ηρα εύθύς αμέσως 
έγκαταλείπουσα το παράτολμου αυτής έργον στρέφει το άρμα προς τά οπίσω, ενώ 
οί Ώραι άποζευγνύουσι τούς ίππους. Νυν βεβαίως ούδεμία πλέον υπάρχει σπουδή 
καί κατ’ ακολουθίαν αί μεγάλαι θεαί ουδεμίαν πλέον εχουσι χρείαν, όπως αύταί αδται 
έπιτελώσιν έργασίαν υπηρέτου.

Έκ τών ανωτέρω προκύπτει πάντως πέρα της άπασχολούσης ημάς ένταΰθα 
ύποθέσεως τής αύτομάτου άνοίξεως τών πυλών τοϋ ούρανοϋ τόδε το αναμφισβήτητου 
φιλολογικόν συμπέρασμα: Έν τή εις τον έπιδιωκόμενον σκοπόν άγούση πράξει 
τοϋ Ε έχει τό περί την θύραν θαύμα έμφανή καί δραστικήν έννοιαν έν τω Θ όμως, 
ένθα ή όλη πράξις άνευ αποτελέσματος πίπτει εις τό κενόν καί αί θεαί ούδαμώς 
χωροΰσιν επί τοϋ άρματος διά μέσου τών πυλών τοϋ ούρανοϋ, πολύς μάταιος καί ανω
φελής θόρυβος γίνεται. Κατά ταΰτα ή ύπόθεσις τής αύτομάτου άνοίξεως τών πυλών 
τοϋ ούρανοϋ είναι πρωταρχική μεν έν τω Ε, υστερογενής δέ έν τω Θ.

** ❖

Μετά τήν άνάλυσιν καί ερμηνείαν τών ανωτέρω λογοτεχνικών τόπων τής θύραθεν 
ελληνικής γραμματείας παρατηρώ νΰν, ότι μεταξύ τών τόπων τούτων μετά τοϋ μυ
θολογικού καί λαογραφικοϋ απλώς χαρακτήρας αύτών καί τοϋ ψαλμοΰ ημών άποτε- 
λοΰντος εύλαβή καί μεγαληγόρον ύμνον τής παντοδυνάμου μεγαλειότητας τοϋ ενός 
καί μόνου αληθινού Θεοΰ τοϋ σύμπαντος κόσμου ύπάρχουσι σοβαρώταται διαφοραί.

Παρ’ Όμήρω πρόκειται κυρίως περί νεφελωδών συστημάτων, άτινα έν τω λο- 
γισμώ τοϋ εύαισθήτου καί μυθομανούς αρχαίου "Ελληνας άνελάμβανον πολλάκις 
τον τύπον πυλών τοϋ ούρανοϋ, ών διά μέσου έχώρουν παντοειδείς θεότητες άποτε- 
λοΰσαι άραχνοϋφή καί ασύλληπτα δημιουργήματα εύστροφου καί εύδινήτου, εύπα- 
θοΰς καί αχαλίνωτου φαντασίας. Πολύ όρθώς έπραξεν ό Gunkel ούδεμίαν ποιησά- 
μενος μνείαν τοϋ γραμματολογικού τούτου τόπου έν τω οίκείω αυτού ύπομνήματι.

Καί έν τή «είρεσιώνγ]» πάλιν πρόκειται κυρίως ούχί περί ύψηλοΰ καί αγνού 
θρησκευτικού βιώματος, άλλα περί παιγνίου πολλώ μάλλον καί έθους λαογραφικοϋ 
χαρακτήρας, έφ’ όσον διά τής έξαγγελίας τών έν ταύτη περιεχομένων εύχών έπε- 
διώκετο απλώς ό εύφυής σκοπός τής διωθήσεως τών οικοδεσποτών εις τήν σφαίραν



τής συμπάθειας καί των φιλοφρόνων έν γένει συναισθημάτων τής προθύμου και 
εκτενούς αρωγής.

Έν τω καλλιμαχείω υμνώ τέλος πρόκειται πάλιν περί ευάρεστων εθίμων Εκού
σιας αυταπάτης. Έν τω ύμνω τούτω τόσον ισχυρόν είναι το δραματικόν στοιχεΐον, 
ώστε άνενδοιάστως θά ήδυνάμεθα, όπως εΐπωμεν, ότι υπό τον ένα αυτού ομιλητήν 
διαισθάνεται τις οίονεί αύτάς τάς μεμονωμένος φωνάς τού εκτάκτως εξημμένου πλή
θους" ό ομιλητής ούτος ποιείται ούτως είπεϊν εαυτόν φορέα καί ερμηνευτήν των 
λογισμών καί συναισθημάτων πάντων των πιστών. Αν τις εναργώς φαντασθή 
την πραγματικήν εικόνα τής τελετουργικής εν Κυρηνη σκηνής, ως ταυτης ο Καλ
λίμαχος συχνάκις θά έγένετο θεατής, κτάται σαφή έννοιαν τοΰδε τού πράγματος, 
ότι δηλαδή ό ποιητής συνάπτει τα ουσιώδη τούτης στοιχεία αλληλοις συγκεντρω
τικούς καί μετά πολλής ειτα ποιητικής τέχνης επεξεργάζεται και διαμορφοΐ. Εν 
τω υμνώ τούτω ανακύπτει προ τών οφθαλμών ημών ευκρινώς το φαινομενον θρη
σκευτικής τίνος ψυχώσεως τής μάζης ή μάλλον, επειδή τούτο μετά πολλοΰ τίνος 
ψυχιατρικού τόνου ήχεΐ επί τών ώτων ήμών, τό φαινομενον θρησκευτικού βιώμα
τος τής μάζης συντεθέν εξ επί μέρους κυρίως γεγονότων. Αίφνης αναφωνεί τις 
ΐσως:

<(’Ιδού, σείεται τοϋ ’Απόλλωνος ή δάφνη και ο ναός».
"Αλλος τις προστίθησιν:

«Μακράν υμείς, μακράν, ώ ανίεροι!».
Μετά τήν έμφάνισιν τού πρώτου σημείου αναφωνεί τρίτος τις:

«’Ήδη προσπταίει ό ’Απόλλων έπϊ τών θυρωμάτων τον ναόν».
Τέταρτός τις ανακαλεί πιστόν τινα πλησίον αυτού ίστάμενον διά τών λέξεων:

((Δεν βλέπεις; Και ό φοϊνιξ επίσης σείεται».
Ούτος άπαντά:

((Και εγώ ακούω τον κύκνου αδοντος».
Νΰν άναφωνοΰσιν εκ τού πλήθους πολλοί εν αδημονία μεστή αγωνίας και θ=.ιας 

έκστάσεως:

«Άνοίγητε, ώ πύλαι, άνοίγητε άφ’ εαυτών βιαίως· 
ό θεός είναι εγγύς».

Άναντιρρήτως ούχί ούτως ακριβώς διαλελυμένην εις επι μέρους εικόνας ειχεν 
έν τή φαντασία αυτού τήν τελετουργικήν ταύτην σκηνήν τής Κυρήνης ο Καλλίμαχος, 
όμως οπωσδήποτε προβάλλει ούτος τά πάντα έφ’ εαυτόν μόνον" συγκεντροι ουτος 
τά πάντα διά τίνος ύψίστης λεκτικής πυκνώσεως ούτω πως, ώστε νατά τήν ερμηνείαν 
αυτών να όφείλη τις διαρκώς, όπως συμπληροΐ τά έλλείποντα δια παντοειδών εν 
τή παραστάσει καί τή φαντασία κυρίως συντελουμένων προσθηκών αν τις μή πραττη 
τούτο, αν τις επί παραδείγματος μή συνάπτη άλλήλαις ζωηρώς τάς ύπο των στίχων 
3 καί 6 τού ύμνου παρεχομένας εικόνας, τάς εικόνας δηλαδή άντιστοίχως του λακτί
σματος τού ’Απόλλωνος κατά τών πυλών καί τής προβολής αύταϊς τής άξιωσεως, 
όπως άνοιχθώσιν άφ' έαυτών, τότε οφείλει, όπως προσκόπτη διαρκώς έπί ανωμαλιών



πάσης φύσεως- έν τώ μεστώ ίσχυροτάτων συναισθημάτων καί βαθυτάτου τίνος 
θρησκευτικού πάθους υμνώ τούτω του Καλλιμάχου ελλείπει φανερά τις καί άμεσος 
συνάφεια καί συνοχή μεταξύ των διά των λέξεων μόνον καί τής νηφάλιου καί ψύ
χρας διηγήσεως παρεχόμενων ήμΐν διαφόρων αυτού σκηνών. Ή τέχνη τού ποιητοΰ 
είναι ενταύθα τοσοΰτον υψηλή καί υποβλητική, ώστε ή συμπεπυκνωμένη καί ενιαία 
των παντοειδών γεγονότων παράστασις νά άναλαμβάνη άφ’ έαυτής τήν έννοιαν καί 
τον χαρακτήρα δεξιωτάτης περιληπτικής συμπτύξεως καί ερμηνείας τών ανήσυ
χων καί άτακτων αναφωνήσεων μάζης τίνος ανθρώπων έν ύψίστη θρησκευτική 
έξάψει καί ζάλη διατελούντων. Περί εύτέχνου φιλολογικής συγκροτήσεως εικόνων 
αυταπάτης καί ψεύδους πρόκειται πάντως ενταύθα. Ή έν στίχω 4 τού ύμνου κειμένη 
έρώτησις μετά τής έξημμένης αυτής καί μεστής αγωνίας καί πάθους πνοής:

«ονχ όράας;»

παρέχει ήμΐν ζωηρότατα τήν εικόνα τής κατά τινα έξαπάτησιν γενέσεως σφαλεράς 
τίνος καί ψευδούς πίστεως έπί τήν παρουσίαν πραγματικότητάς τίνος ουσης κατ’ 
ουσίαν φαντασιώδους καί ανυπάρκτου. Παρά Καλλιμάχω έχομεν λεπτήν τινα καί 
σύντομον λυρικήν έξαρσιν θρησκειολογικών καί ψυχολογικών γεγονότων λαογρα- 
φικοΰ απλώς καί αφελούς χαρακτήρας, δι’ ής παρά ταΰτα τα μιμητικού καί δραμα
τικού κυρίως χαρακτήρας σημεία τών διαφόρων σκηνών σαφώς καί έντόνως έξαί- 
ρονται ύπό τάς άπαλάς θωπείας ηπίου τίνος καί ήδέος φωτός σεμνής χάριτος καί 
ευπρεπούς ακτινοβολίας. Έν τινι ελαφρά καί ασθενεί λεκτική συμφωνία μετά τής 
έπικής περιγραφής τού περί τήν θύραν θαύματος συνάπτει άλλήλοις ό «λαογράφος» 
ποιητής έκ Κυρήνης καί δή καί έν τινι ευτέχνως άνυψωμένω ποιητικώ μετασχημα
τισμοί στοιχεία, άτινα υπομιμνήσκουσιν ημάς ούχί τούς ύποκώφους μυκηθμούς 
τών νεφών καί τάς άνερμηνεύτους καί άσυλλήπτους εικόνας τού αχανούς άπειρου, 
άλλα τό ευχαρι κυρίως, παιδικόν καί αφελές ύφος τής «είρεσιώνης», δπερ όμως 
περιβάλλει ούτος περαιτέρω διά τής τελετουργικής πνοής φιλοθέου τίνος εύλαβείας. 
Ούτω τήν λογοτεχνικήν ύπόθεσιν τής άνοίξεως τής θύρας μετατίθησιν ό Καλλίμαχος 
δεξιώτατα έκ τού μυθωδώς φανταστικού περιβάλλοντος τού έπους υπέρ τό δημώδες 
καί λαϊκόν περιβάλλον τής <(είρεσιώνης)) εις τήν σεπτήν καί σεμνοπρεπή σφαίραν 
τής ((επιφάνειας» μεγάλου τίνος θεού έν Κυρήνη. Παρά ταΰτα παραμένει ό ύμνος 
αυτού ποίημα μυθολογικού καί λαογραφικού χαρακτήρας, δπερ έπί τοσοΰτον έναρ- 
γέστερον καθίσταται ήμΐν, οσάκις άντιπαραβάλλομεν τον ύμνον τούτον τώ 23ω 
(24ω) ψαλμώ τού Δαυίδ, 7a-10c, ένθα όμιλεΐ ήμΐν προ τών πυλών τών πύργων 
καί τών ναών δ κραταιός καί αήττητος δημιουργός τού σύμπαντος κόσμου μεθ’ 
όλης τής μεγαλειώδους αυτού λάμψεως καί ακτινοβολίας. Ενταύθα προ τών πυλών 
τών πόλεων καί τών πύργων τού κόσμου τούτου προβάλλεται ή άξίωσις, ΐνα άνοι- 
χθώσιν αύται άφ’ εαυτών προ τής παρουσίας τού άγιου καί μεγάλου Θεού, έξοχος 
τούτο μεταφορική παράστασις τού καθήκοντος τού άνθρώπου, δπως προθύμως άπο- 
θέση τούς κακούς λογισμούς, διευρύνη δε έν καθαρά καί άγνή διανοία καί έν πνεύματι 
αγάπης καί ειλικρίνειας τήν καρδίαν αυτού, ΐνα εΐσέλθη εις ταύτην καί γένητα



κύριος ταύτης ό βασιλεύς της αίγλης καί τοϋ φωτός. Ενώπιον τοΰ βασιλέως τούτου 
όφείλουσιν, όπως μετ’ ευσεβούς δέους ύποχωρήσωσιν οί άρχοντες καί οί κυρίαρχοι 
των σκοτεινών δυνάμεων της κακίας καί της φθοράς.

** *

Ό κορυφαίος της πομπής ή ό ΐερεύς καλεΐ εν τω ψαλμω ημών (7b καί 9b) τάς 
πύλας «αιωνίους». ’Ακολούθως έκείνοις, άτινα έλέχθησαν μέχρι τοΰδε έξ έπόψεως 
εν γένει ούχί ορθοδόξου περί τοΰ τόπου, εν ώ έψάλη ό ψαλμος 23 (24), 7a-10c, 
καί περί τοϋ χρόνου, καθ’ ον έψάλη ουτος, πρόκειται ενταύθα πιθανώτατα περί τών 
παναρχαίων πυλών τών τειχών της ’Ιερουσαλήμ, τής Σάλεμ, ής έβασίλευσεν ό Μελ- 
χισεδέκ, ή τών τειχών τής Σιών, τοΰ υψηλότερου δηλαδή εν τή περιοχή λόφου εκεί
νου, εν ή έκειτο τό άνω τμήμα τής πόλεως, ή ((’Άνω πόλις», ής τον περίβολον υπο 
τύπον καί σχήμα ισχυρού έρύματος έ'κτισάν ποτέ οί Ίεβουσαΐοι, ή τής νέας σκηνής, 
ήν ΐδρυσεν ό Δαυίδ μετά την κατάληψιν τής ’Ιερουσαλήμ προς έγκατάστασιν τής 
Κιβωτού τής Διαθήκης, ή τοΰ επί τοΰ λόφου Άμωρία κειμένου ναού τοΰ Σολομώντος01. 
Πανταχοΰ ενταύθα ούχί ευχερής είναι ό συνδυασμός τοΰ χαρακτήρας τής «υψηλής 
άρχαιότητος» μετά τών πυλών καί δή καί έν τή περιπτώσει εκείνη κατ’ εξοχήν, 
έν ή γίνεται δεκτόν, ότι ό έν λόγω ψαλμος έψάλη προ τών πυλών της νέας σκηνης 
τοΰ Δαυίδ ή τοΰ ναού τοΰ Σολομώντος κατά τούς χρόνους ακριβώς τής βασιλείας τών 
δύο τούτων μεγάλων βασιλέων τοΰ ’Ισραήλ. Ούδέν άτυχώς χωριον υπάρχει εν τή 
Παλαιά Διαθήκη ή έν τή ιουδαϊκή γραμματεία έν γένει παρέχον ήμΐν επί τοΰ προ- 
κειμένου ρητήν καί άναμφισβήτητον τοΰ πράγματος διασάφησιν. Άλλ’ έπί πλέον 
σημειωτέον ένταΰθα, ότι κατ’ άντίθεσιν προς τήν έννοιαν τής «άιδιότητος», ήτις 
μόνον «άτέρμων», ούχί δε καί «άναρχος», είναι, είναι ή «αιωνιότης» «άναρχος» τε 
καί «άτέρμων»51 52 53. Ουτω τών πραγμάτων έχόντων ποιον έργον χειρών ανθρωπίνων 
θά ήδύνατο, όπως περιβληθή διά τοΰ χαρακτήρας τής «αίωνιότητος»; Καί αύτή ή 
άμορφος όλη υπό τήν συγκεχυμένην, άτακτον καί άτεχνον αυτής υφήν θεωρουμένη 
είναι μεν άφθαρτος καί άτέρμων, ήτοι «άιδιος», ουχι όμως και άναρχος, ήτοι «αιώ
νιος», άτε δημιούργημα ούσα τοΰ Θεού. Το πράγμα ουδαμώς διασαφεΐται ουδέ υπ 
έκείνων έτι, οίτινες δέχονται έπι τοΰ προκειμενου, οτι η χρήσις τής εν λογω λεξεως 
ούδέν άλλο δήθεν δηλοΐ ή τήν έκφρασιν απλώς έναντι τών θείων αντικειμένων εύ- 
πρεπών μόνον συναισθημάτων πολλου σεβασμού και ευλαβειας βαθύτατης, ών ή 
έντασις δεόντως όψουται δια του λογισμού της αναμετρησεως και της ρητης μνείας 
τής υψηλής άρχαιότητος τών αντικείμενων τούτων5,1. Κατ ακολουθίαν οφειλομεν, 
όπως άνευ αντιρρήσεων δεχθώμεν, οτι ενταύθα πρόκειται περί τών πνευματικών και 
((αιωνίων)) πυλών τοΰ ούρανοΰ, δι’ ών διήλθε μετά την Αναστασιν ο αναληφθεις 
σωτήρ τοΰ κόσμου, καθά περί τούτου άπεφήναντο πάντες οί πατέρες τής ορθοδόξου 
ημών έκκλησίας. Πάσαι αΐ εικόνες τοϋ ψαλμοϋ ημών, καθά τούτο διά πολλών έν τοϊς

51. Άναφορικώς προς' τήν τοπογραφίαν τών 'Ιεροσολύμων πρβλ. προχειρως Beer, άρθρον 
Jerusalem έν: RB, IX 1(1914) 928, 62-958, 63.

52. Ταϋτα 8ι$άσκουσι πάντα τά λεξικά τής ελληνικής γλώσσης έν ταΐς οίκείαις λέξεσιν.
53. Πρβλ. Ίερ. 17, 12-13: «θρόνος δόξης υψωμένος, άγιασμα ήμών, υπομονή ’Ισραήλ».



κατωτέρω θά άναπτυχθή καί θά διασαφηθή, ούδέν άλλο άποτελοΰσιν ή νοεράν μόνον 
ύποτύπωσιν του θεμελιώδους τούτου γεγονότος της ορθοδόξου ημών έκκλησίας64.

Έν τώ ψαλμώ ημών λέγεται εν συνεχεία (7c καί 9c), ότι θά είσέλθη διά τών 
πυλών ό «βασιλεύς τής δόξης». Τούς χαρακτήρας του «βασιλέως» τούτου εξαγγέλ
λει ό ψαλμωδός μετά τής δεούσης μεγαληγορίας ευθύς μετά την προβολήν έσωθεν 
εκ μέρους τών πυλών ή τών αρχόντων τής έρωτήσεως περί τής ταυτότητας του 
« είσελενσομένον ».

Δεκτού γενομένου έν τινι στιγμή, ότι έν τώ ψαλμώ ημών έχομεν ενώπιον ημών 
εικόνα τινά «προσωποποιίας», καθ’ ήν αί πύλαι ώς έμψυχα καί λογικά οντα ανακα
λούνται ύπο τού κορυφαίου τής πομπής ή τού ίερέως, ούδαμώς αποτελεί παράδοξόν 
τι έπεισόδιον το γεγονός, ότι έν συνεχεία (8a καί 10a) αύταί αδται αί πύλαι έσωθεν 
άποκρινόμεναι έρωτώσι περί τής ταύτότητος καί τού χαρακτήρας τού είσελευσομένου 
«βασιλέως τής δόξης». Πας ο μέλλων, όπως διέλθη δι’ αυτών, οφείλει πρότερον, 
όπως καταστήση γνωστήν τήν ταυτότητα αύτοΰ, όπως απόδειξη εαυτόν τον δείνα 
όντα. Οόχί οίωδήποτε άρχοντι ή ήγεμόνι, άλλα τώ κυρίω καί δεσπότη αυτών μόνον 
ύπακούουσιν αί «αΐώνιαι πύλαι». Ούχί σπανίως φθέγγονται άψυχα αντικείμενα να
ού ή άνακτόρων85. Κατά τήν άνάλυσιν καί ερμηνείαν τού ψαλμοΰ ήμών έχοντες 
προ οφθαλμών τούς ανωτέρω ευρέως διασαφηθέντας λογοτεχνικούς τόπους τής 
θύραθεν ελληνικής γραμματείας, τής «είρεσιώνης», τού καλλιμαχείου υμνου καί τών 
ομηρικών χωρίων, ών τούς δύο πρώτους έπάγεται μάλιστα ό Gunkel έν τω οίκείω 
αυτού ύπομνήμάτι, παρατηροΰσι θρησκειολόγοι τινές καί φιλόλογοι, ότι έν τη τελε
τουργική περιοχή τής άνθρωπομόρφου έμψυχώσεως τών πυλών χωρεΐ ένταΰθα ό 
Δαυίδ εις στάδιόν τι έκτάκτως προκεχωρηκος άτε έμφανίζων ταύτας φθεγγομένας54 55 56. 
Έν τή «είρεσιώνη» καί τώ καλλιμαχείω υμνώ μόνον προσαγορεύονται αδται καί 
απευθύνεται ταύταις ή έντολή, όπως άνοιχθώσιν άφ’ εαυτών κατά ταϋτα μόνον ά- 
κούουσιν ένταΰθα αί πύλαι, ούδαμώς δέ φθέγγονται. Ή είκών τής φθεγγομένης 
θύρας ουδαμοΰ έν τή λειτουργική σφαίρα τής κλασσικής αρχαιότητας άπαντα ήμΐν, 
άλλα μόνον έν τή περιοχή τής θύραθεν ποιήσεως. Το «μνκάσθαι» τών ουρανίων 
πυλών παρ’ 'Ομήρω άποτελεϊ πράγμά τι παντελώς διαφόρου χροιάς καί υφής. Πα
ρά ταΰτα ώς τι άντισήκωμα διά τήν έλλειψιν ταύτην τού λόγου κατέχουσιν αί πύ- 
λαι τού 'Ομήρου το έξοχον πλεονέκτημα, ότι ώς έξ ένστικτου τίνος διαισθάνονται, 
τίς έρχεται, καί άνοίγονται αυτομάτως προ τών μεθ’ ορμής άκατασχέτου έπε- 
λαυνουσών θεαινών, έπειδή καλώς διαγινώσκουσι καί ευστόχως μαντεύουσι τα 
σχέδια καί τούς σκοπούς αυτών. Αί πύλαι τού ναού έν τώ ψαλμώ ήμών, έλατ-

54. Έν συνδυασμω προς ταϋτα σημειωθήτω Ιτι ένταΰθα, ότι ούχί ασυνήθης έν τή Παλαιοί 
Διαθήκη είναι ή άνάκλησις ιερών αντικειμένων πρβλ. 3. βασιλ. 13, 1-2: «άνθρωπος τον Θεόν 
εξ ’Ιούδα παρεγένετο... εις Βαιθήλ και Ίεροβοάμ είστήκει έπ'ι το θυσιαστήριον τον επιθΰσαι' 
καί επεκάλεσε προς το θυσιαστήριον... καί εΐπεν: 'Θυσιαστήριον, θυσιαστήριον...’».

55. Πρβλ. Ψαλμ. 28 (29), 9: «φωνή Κυρίου καταρτιζόμενου ελάφονς καί άποκαλύψει δρυ
μούς' καί εν τώ ναφ αυτού πας τις λέγει δόξαν»' Άββ. 2,10-11: «έβουλεύσω αισχύνην τω οϊκω 
σου, συνεπέρανας λαούς πολλούς καί εξήμαρτεν ή ψυχή σου' διότι λίθος εκ τοίχον βοήσεται 
καί κάνθαρος εκ ξύλου φθέγξεται αυτά.».

56. Πρβλ. κυρίως Ο. W e i n r e i c h, Gebet und Wunder, σσ. 416-417.



τον εύαίσθητοι καί ολιγαρκείς, έρωτώσι το πρώτον περί της ταύτότητος του είσε- 
λευσομένου «βασιλέως τής δόξης», (να ούτως ένεργήσωσιν είτα επί του προκει- 
μένου ασφαλώς τε καί άλαθήτως. Άναφορικώς προς τάς ούχί κατά πάντα άστοχους 
παρατηρήσεις ταύτας σημειωτέου πάντως, δτι 6 ποιητής του ψαλμοϋ ημών άναν- 
τιρρήτως θεωρεί τάς πώλος ως τι έμψυχον ον, προς δ διά στόματος του κορυφαίου 
τής πομπής ή του ίερέως απευθύνει άξίωσίν τινα καί εντολήν, ής ή έκπλήρωσις 
αποτελεί επιβεβλημένου καθήκον ένεκα τής μεγαλειότητας τοϋ προ αυτών ίσταμέ- 
νου μεγάλου Θεοϋ τοϋ ’Ισραήλ. Παρά ταΰτα ή ομολογία αυτή ούδαμώς, νομίζω, 
βιάζεται ή μας, δπως άπαρεγκλίτως δεχθώμεν, δτι εν τή περιοχή τής ανθρωπό
μορφου έμψυχώσεως των πυλών χωρεΐ ό εν λόγω ψαλμος πολύ ευρέως έμφανίζων 
ταύτας φθεγγομένας. Διατί ούχί δυνατόν θά ήτο, δπως άνθρωποι είναι εκείνοι, οι 
θυρωροί φέρ’ είπεϊν, οι άρχοντες κ.ού.κ., οίτινες ευθύς μετά την έξωθεν εξαγγελίαν 
τής γνωστής άξιώσεως προέβαλλον έσωθεν την έρώτησιν περί τής ταύτότητος 
τοϋ «βασιλέως τής δόξης»; Ό Kalt τουλάχιστον^ ούτως ακριβώς αντιλαμβάνεται 
τοϋ πράγματος ένταΰθα, δτι δηλαδή περί θυρωρών πρόκειται, προς ους απευθύνε
ται έξωθεν ή εντολή, δπως άνοίξωσι τάς πύλας. Προς έξαρσιν τής θεοπνεύστου 
πρωτοτυπίας τοϋ ψαλμοϋ ημών ούδεμία χρεία υπάρχει επιμόνου προσδιορισμού ση
μείων τοιαύτης τίνος διαφοράς τούτου έν συγκρίσει προς ανάλογα λογοτεχνικά 
προϊόντα τής θύραθεν γραμματείας. ’Άλλαι μείζονες καί σπουδαιότερα! διαφοραί 
ύπάρχουσιν επί τοϋ προκειμένου, περί ών ευρύς έν τοΐς ανωτέρω έγένετο λόγος. 
Πάντως προβάλλεται ένταΰθα έσωθεν τοΐς έξωθεν τήν άνοιξιν τών πυλών έντόνως 
άξιοΰσιν έρώτησίς τις, ήτις δέεται άπαντήσεως. Ή έρώτησις αυτή αποτελεί έξοχου 
λογοτεχνικόν εύρημα τοϋ ψαλμωδοΰ, ΐνα ουτω τώ έξωθεν τήν οικείου άπάντησιν 
δίδοντι παράσχη ούτος τήν ευκαιρίαν καί αφορμήν, δπως διά ζωηροτάτων χρωμάτων 
καί σεμνής μεγαληγορίας περιγράψη τούς υπερφυείς χαρακτήρας τοϋ είσελευσομέ- 
νου βασιλέως, δπως έξάρη τήν κραταιάν καί ανίκητου μεγαλειότητα τοϋ Γιαχβέ. 
Προς δημιουργίαν ακριβώς τής ποθεινής τούτης καί εύαρέστου συνθήκης άρνοΰνται 
τό πρώτον αί πύλαι, όπως άνοιχθώσιν άφ’ εαυτών, ή οί θυρωροί, δπως άνοίξωσι 
ταύτας, καί έρωτώσι πρότερον πύλαι ή θυρωροί περί τής ταύτότητος τοϋ είσελευ- 
σομένου.

Ό κορυφαίος τής πομπής ή ό ίερεύς περέχων τή έσωθεν τών πυλών προβληθείση 
έρωτήσει τήν οίκείαν άπάντησιν (8b καί 8c) δηλοΐ, δτι ό κραταιός καί δυνατός 
Κύριος είναι ό είσελευσόμενος «βασιλεύς τής δόξης», ό δυνατός έν πολεμώ Κύ
ριος, καί δεόντως ούτως εξαιρεί τόν πολεμικόν χαρακτήρα τοϋ Θεοϋ' ό χαρακτήρ 
ούτος άπετέλει, ως εΐδομεν, τό κύριον γνώρισμα τοϋ Θεοϋ κατά τούς παναρχαίους 
χρόνους τής ίσραηλιτικής ιστορίας.

Έν άμέσω συνεχεία (9a, 9b καί 9c) επαναλαμβάνεται έξωθεν ή αύτή άξίωσις 
περί τής άνοίξεως τών πυλών καί δή καί διά τών αύτών λέξεων. Τοιαΰται έπανα- 
λήψεις μετά τής ιδιορρύθμου αυτών μονοτονίας είναι συνήθεις εν τη θρησκευτική 
ποιήσει πασών τών έποχών της ιστορίας της άνθρωπύτητος- συχνήν χρήσιν αύτών 57

57. Β. Kalt, έ.ά., σ. 83.



ποιείται 6 Δαυίδ έν τοΐς ψαλμοΐς αύτοϋ58. Βαθύτατα άναταράσσουσι καί συγκινοΰσι 
το θυμικόν ημών αί έπαναλήψεις αύται, ας πλησίον της μονοτονίας περιβάλλει έκτε- 
νώς ή πανηγυρική πνοή σεμνής σοβαρότητας καί ευλαβούς πάθους.

Έσωθεν επαναλαμβάνεται (10a) ή αυτή έρώτησις άναφορικώς προς τον χαρα
κτήρα του είσελευσομένου ((βασιλέως τής δόξης» καί δή καί διά των αυτών λέξεων. 
Ή επίμονος άρνησις τών πυλών καί τών θυρωρών, όπως ύποκύψωσι τή έξωθεν 
απευθυνόμενη αύτοΐς αξιώσει, όποδηλοΐ ου μόνον, ότι τό αίτούμενον τότε μόνον συμ
βαίνει, όταν τό πρόσωπον, όπερ πρόκειται, όπως διέλθη διά τών πυλών, εκτάκτως 
επίσημον καί υψηλόν είναι, άλλα καί ότι άναγκαΐον είναι, όπως έκ νέου καί δή καί 
εόρύτερόν πως ή μετά μείζονος έμφάσεως καί ισχυρότερου τόνου περιγραφή ό 
υψηλός καί υπερφυής αύτοϋ χαρακτήρ. ’Ολίγον πρότερον εϊχομεν έπανάληψιν τής 
άξιώσεως, νυν έχομεν έπανάληψιν τής έρωτήσεως" ώς επί τής πρώτης, ουτω καί 
επί τής δευτέρας ταύτης έπαναλήψεως άναταράσσεται ποικιλοτρόπως τό θυμικόν 
ημών καί δή καί υπό κατεύθυνσιν νυν εξημμένης τίνος καί εκτάκτως τεταραγμένης 
περιεργίας.

Τοΐς έξω ίσταμένοις παρέχεται νυν νέα ευκαιρία καί αφορμή, όπως μετά μείζονος 
έντάσεως καί ορμής περιγράψωσι (10b) τον ύπερφυά χαρακτήρα του ««βασιλείας τής 
δόξης». «Κύριος τών δυνάμεων» είναι ούτος. Στρατιαί του ουρανού καί τής γης, άγ
γελοι τού ουρανού καί άρχοντες τού κόσμου τούτου, αστέρες καί πάσαι αί δυνάμεις 
τής φύσεως ύπακούουσιν εύλαβώς τω κραταιώ τούτω καί άμαχήτω «Κυρίω τών 
δυνάμεωνλ)59. Τά πάντα ούτος δύναται, όπως θέση εις ενεργόν κίνησιν, ίνα συν- 
τρίψη ουτω πάντα εχθρόν καί πολέμιον. ’Επί τής Κιβωτού τής Διαθήκης ίστάμενος 
ή καθήμένος καί αόρατος παραμένων άτε υπό νεφέλης ή καπνού περιβαλλόμενος 
άπέρχεται ό «Κύριος τών δυνάμεων» εις τον πόλεμον, ΐνα μετ’ ού πολύ νικητής καί 
τροπαιοΰχος έπανέλθη εις τον οίκεΐον αύτώ τόπον. Έν τέλει τού ψαλμοΰ ημών (10b ) 
παρέχει ήμΐν ό Δαυίδ τόν χαρακτήρα τού «βασιλέως τής δόξης» δι’ έννοιας τίνος 
όμοιας έκείναις, ών έποιήσατο ούτος χρήσιν ολίγον πρότερον (8b καί 8ο):

58. Πρβλ. κυρίως ψαλμ. 28(29), 1' 29(30), 3-4' 41 (42),6' 46(47),7' 66(67), 4. 6' 72(73) 
19· 76(77), 17- 88(89), 52- 91(92), 10- 92 (93),3' 93(94), 1.3' 102(103), 1-2- 112(113), 
1' 123(124), 1-2" 129(130), 5-6- 144(145), 11-12. Αί επαναλήψεις αύται εΐχον κατ’ άρχάς 
ώς σκοπόν τήν άρμοδίαν τόνωσιν καί ένίσχυσιν ρηθέντος τίνος ήδη λόγου, βραδύτερου όμως την 
εξαρσιν έν τω λόγω τών σοβαρωτέρων αύτοϋ έν γένει καί σπουδαιότερων παραστάσεων καί ει
κόνων πρβλ. σχετικώς Pfister, άρθρον Kultus έν: RE, XI 2 (1922) 2155, 33-63.

59. Ό Ach. Vander Heeren, έ.ά., ρ. 120 μεταφράζει έπί τοϋ προκειμένου λατινιστί 
ώδε: Dominus, Deus et dux exercituum (spirituum caelestium, vel: astrorum, — vel: exer- 
cituum terrestrium) : ipse est rex gloriae.

Άναφορικώς προς τόν πολεμικόν παρά τοΐς Ίσραηλίταις χαρακτήρα τοϋ Γιαχβέ πρβλ. Ήσ. 
13,4: «φωνή εθνών πολλών επί τών δρέων, όμοια εθνών πολλών, φωνή βασιλέων καί εθνών σνν- 
ηγμένων. Κύριος Σαβαώθ έντέταλται εθνει όπλομάχφ»4 1. βασιλ. (=1. Σαμ.) 15, 2: «τάδε είπε 
Κύριος Σαβαώθ : ’Νϋν έκδικήσω, ä εποίησεν Άμαλήκ τώ ’Ισραήλ,...’»' 17, 45: «καί είπε Δαυίδ 
προς τον αλλόφυλον : 'Σύ έρχη πρός με έν ρομφαία καί εν δόρατι καί έν άσπίδι κάγώ πορεύομαι 
προς σε έν ονόματι Κυρίου Σαβαώθ Θεού παρατάξεως Ισραήλ,...’»' 2. βασιλ. (= 2. Σαμ.) 5, 10: 
«καί έπορεύετο Δαυίδ πορευόμενος καί μεγαλννόμένος καί Κύριος παντοκράτωρ μετ’ αύτοϋ».



«Κύριος, κραταιός και δυνατός,
Κύριος, δυνατός εν πολεμώ», 

όμως πράττει νϋν οδτος τούτο δι’ άλλων λέξεων:
«Κύριος των δυνάμεων!».

Ένταϋθα έχομεν έπανάληψιν των εννοιών μόνον, ούχί δε καί των λέξεων. Διά 
της μικράς μέν, όμως εκτάκτως ίσχυρώς έφ’ ή μας δρώσης λεκτικής ταύτης μετά- 
ποιήσεως καί παραλλαγής κταται ό ψαλμός ημών έν τφ τέλει αύτοϋ σπάνιον καί 
άμίμητον ρυθμικόν καί έννοιολογικόν κάλλος έναργώς μαρτυρούν την υψηλήν καί 
άσύγκριτον ποιητικήν ευστροφίαν καί σύνεσιν καί τήν εκτάκτως ΐσχυράν επιστημο
νικήν φρόνησιν καί συγκρότησιν τοϋ θεόπνευστου συνθέτου. ’Αντί τών μέχρι τοϋδε 
περιφράσεων ποιείται νυν έν τώ έβραϊκώ πρωτοτύπω ό ιερός ψαλμωδός χρήσιν 
έν θέσει παραλλήλω καί αντιστοιχώ αύτοϋ τούτου τοϋ κυρίου ονόματος τοϋ Θεοΰ: 
«Σαβαώθ». Το ονομα τοΰτο αποδίδεται υπό τών Έβδομήκοντα έν τή ελληνική 
αυτών μεταφράσει ή αμετάβλητον έν συνδυασμώ μετά τής λέξεως: «Κύριος»60 ή 
διά τών περιφράσεων: «Κύριος παντοκράτωρ»61 " «Κύριος των δυνάμεων»62. Τό ό
νομα τοΰτο μετά τών ύπ’ αύτοϋ ύποδηλουμένων έννοιών τής θυέλλης, τοϋ σεισμού, 
τοϋ πυρός καί τών όμοιων θεωρουμένων πάντων τούτων ως δεινώς μαινομένων καί 
λυσσώντων στρατευμάτων τοϋ Γιαχβέ ήτο τό αρχαϊκόν καί γνησίως ίσραηλιτικόν 
ονομα τοϋ Θεοΰ, έγίνετο δ’ αύτοϋ συνήθως χρήσις έν τέλει τοϋ λόγου επί τώ σκοπώ 
προσθήκης έν αύτώ νέου τίνος στοιχείου καί γνωρίσματος τοϋ Κυρίου μετά τόνου 
τινός έκτάκτως μεγαληγόρου, ένθουσιώδους καί παράφορου63. Καί έν τώ ψαλμώ 
ημών ό ιερός αύτοϋ συνθέτης μετά πολλής προσοχής καί ποιητικής τέχνης μόνον 
έν τέλει αύτοϋ παρέχει ήμΐν τό έν λόγω όνομα ως τινα σπουδαίαν καί σοβαράν 
είδησιν ύψών ούτως έν μεγάλω βαθμώ τοϋ εύλαβοΰς άκροατοΰ τό εύπαθές θυμικόν. 
Μετά τοϋ ονόματος τούτου έπί τών χειλέων αυτών: «Κύριος Σαβαώθ», «Κύριος 
παντοκράτωρ», «Κύριος τών δυνάμεων» έχώρουν οί Ίσραηλΐται εις τα πεδία τών

60. Πρβλ. Ήσ. 8, 18: «καί εσται εις σημεία και τέρατα έν τώ οϊκφ ’Ισραήλ παρά Κυρίου 
Σαβαώθ, δς κατοικεί εν τώ δρει Σιών»' 9,7" 10,24" 13,4" 18,7" 24,23" 25,6' 31,4-5" 37,16. 32" 
48,2" 51,15" Ι.βασιλ. (= 1. Σαμ.) 15,2" 17,45.

61. Πρβλ. 2. βασιλ. (= 2. Σαμ.) 5,10" Ζαχ. 7,3: «... λέγων προς τούς ιερείς τούς εν τφ
οϊκφ Κυρίου παντοκράτορας...»· 8,3: «και επιστρέφω επί Σιών καί κατασκηνώσω εν μέσω 
’Ιερουσαλήμ καί κληθήαεται ή ’Ιερουσαλήμ πόλις ή άληθινή καί τό δρος Κυρίου παντοκράτο
ρας όρος άγιον»' 8,9: «κατισχυέχωσαν ai χεΐρες υμών τών άκουόντων εν ταΐς ήμέραις ταυταις 
τούς λόγους τούτους εκ στόματος τών προφητών, άφ’ ής ημέρας τεθεμελίωται ό οίκος Κυρίου 
παντοκράτορας καί ο ναός, άφ’ οϋ ώκοδόμηται»' 8,22" 9,15" 14,16-17.21" Αμ. 4,13" Αγγ. 1,14.

62. Πρβλ. ψαλμ. 45(46), 8.12: «Κύριος τών δυνάμεων μεθ’ ημών άντιλήπτωρ ημών ό
Θεός ’Ιακώβ»· 47(48), 9" 83 (84),2: «ώς άγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε τών δυνάμεων»· 

83(84), 4.
63. Πρβλ. Ήσ. 51,15: «δτι εγώ δ Θεός σου, ό ταράσσων τήν θάλασσαν καί ήχών τά κύμα

τα αυτής. Κύριος Σαβαώθ όνομά μοι»' Ίερ. 10, 16: «ονκ εστι τοιαντη μερις τφ Ιακώβ, οτι ο 
πλάσας τά πάντα, αύτός κληρονομιά αυτού, Κύριος ονομα αυτώ»· 39,19* Αμ. 4,13: «διότι 
ιδού εγώ στερεών βροντήν καί κτίζων πνεύμα καί άπαγγέλλων εις ανθρώπους τον χριστόν αυτού, 
ποιών δρθρον καί ομίχλην καί επιβαίνουν έπί τά ύψη τής γης' Κύριος ό Θεός ό παντοκράτωρ 

όνομα αύτώ».



άπαύστων άγώνων έναντίον των παντοειδών αυτών εχθρών, ινα νικηται και τροπαι 
οϋχοι έπανέλθωσιν εις τήν ίεράν αυτών πάλιν ψάλλοντες τφ μεγάλω αυτών Θεώ ΰ- 
μνους επινικίους. Νικητής εν πολλαΐς μάχαις είναι ο Γΐαχβε1’4. Τή βοήθεια αυτοϋ 
κυρίως κατέβαλε καί συνέτριψεν ό Δαυίδ τούς εχθρούς τοϋ ίουδαΐκοϋ λαοϋ. Κύριος 
τών ουρανίων καί επιγείων δυνάμεων είναι οδτος, ού ενώπιον όφείλουσιν, όπως δεόν
τως ύψωθώσιν αί πύλαι τών πύργων καί τών φρουρίων τοϋ κόσμου τούτου. Μετά 
την εξαγγελίαν τοϋ ονόματος τοϋ Θεοΰ ανοίγονται αί πύλαι τής πόλεως ή τοϋ ναοϋ 
ευρέως καί εισέρχεται ούτος δι’ αυτών πανηγυρικώς καί λαμπρώς (10c):

«Αυτός εστιν ό βασιλεύς της δόξης».

** *

Άνακεφαλαιών παρατηρώ, ότι εν τω εν λόγω ψαλμώ εχομεν ενώπιον ημών 
σοβαρόν καί σεμνοπρεπή διάλογον διεξαγόμενον μεταξύ τούτο μεν τοϋ κορυφαίου 
τής πομπής ή τοϋ ίερέως ταύτης, τοϋτο δέ τών πυλών τής πόλεως τής ’Ιερουσαλήμ 
ή τοϋ ναοϋ ή τών θυρωρών τούτων. Έκ δύο στροφών συγκροτείται ό ψαλμός ούτος, 
ών εκατέρα άποτελεΐται έκ δύο στίχων (7abc -j- 8abc και 9abc -4- lOabc). Ο διά
λογος ούτος μετά τοϋ σεμνοπρεπούς αυτοϋ. ύφους δρα επί τό θυμικόν ημών μετά 
συντριπτικής όντως ισχύος, ήτις εύσθενώς κατευθύνει τον λογισμόν ημών επί τό 
υπερφυές πρόσωπον τοϋ μεγάλου καί εξαίσιου, τοϋ αμέτρητου καί αχώρητου Γιαχ- 
βέ. Διά τής μεστής οκνου καί μελλήσεως, επιφυλάξεων καί ενδοιασμών έρωτήσεως 
τών πυλών ή τών θυρωρών εύτέχνως προκαλεϊται ή ανάγκη περιγραφής υπό τοϋ 
κορυφαίου τής πομπής ή τοϋ ίερέως ταύτης τών υψηλών γνωρισμάτων τοϋ «βασι- 
λέως της δόξης» καί τής έπαναλήψεως περαιτέρω διά τών αυτών λέξεων τής εν 
άρχή τοϋ ψαλμοΰ έξαγγελθείσης άξιώσεως, όπως άνοιχθώσιν αί πύλαι καθ’ οιονδη- 
ποτέ τινα τρόπον. Διά τής έπαναλήψεως τής έρωτήσεως προκαλεϊται παλιν η α
νάγκη εξαγγελίας κατευθύ τε καί άπεριφράστως αυτοϋ τούτου τοϋ ονοματος τοϋ 
Θεοΰ μετά τής έννοιας τοϋ κυριάρχου τοϋ σύμπαντος κόσμου, τοϋ νικητοΰ και τρο- 
παιοφόρου ήγεμόνος τών κατά τών παντοειδών έχθρών τε καί πολέμιων αγωνιζομε- 
νων φιλοθέων τε καί ευλαβών στρατευμάτων.

Β.

ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΤΣΙΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
TOT ΨΑΛΜΟΥ 23 (24), 7-10 ΕΞ ΕΠΟΨΕΩΣ ΚΑΘΟΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗΣ.

Ό ’Αθανάσιος άναφέρων τον ψαλμόν ημών εις τον Χρίστον λεγει60, ότι εν τή 
πρώτη μεν στροφή αύτοΰ, στ. 7-8 πρόκειται περί τής καταβασεως, ην εποιησατο 64 65

64. Πρβλ. ψαλμ. 32(33),6: «τώ λόγο) τον Κυρίου οί ουρανοί εστερεώθησαν και τώ πνενμα- 
τι τον στόματος αυτοϋ πάσα ή δνναμις αυτών»' 3. βασιλ. 22,19: «είδον τον Κύριον Θεόν Ισ
ραήλ καθημενον επί θρόνου αυτόν καί πάσα ή στρατια τον ονρανοΰ ειστηκει περί αυτόν εκ δε

ξιών αύτοΰ καί εξ εύωνΰμων αυτοϋ».
Τή βουλήσει τοϋ Θεοϋ φύσις τε καί ιστορία, ορατός τε καί αόρατος κόσμος εύλαβώς καί 

περιδεώς ύποτάσσονται.
65. Άθανάσ. έξήγ. ψαλμ. εν: PG, XXVII (1857) 732D και 733Β.



ό Κύριος εις τα κατώτερα μέρη της γης, δτε έσκύλευσε τον "^.δην, έν τη δεύτερα δε 
στροφή αύτοΰ, στ. 9-10 περί της επανόδου τοϋ Κυρίου εις τούς ουρανούς. Έκα- 
τέρα των στροφών τούτων άρχεται διά της φράσεως: ((’Άρατε πνλας», δι’ ής δη- 
λοϋται ή άξίωσις, όπως άνοιχθώσιν άντιστοίχως τούτο μεν αί πύλαι τού αδου, 
τούτο δε αί πύλαι τού ουρανού. Ό εν λόγω ψαλμός καί δη καί έν τω συνόλω έτι 
αύτοΰ θεωρούμενος καί άνευ αναφοράς προς την επάνοδον τού Κυρίου εις τούς ου
ρανούς έχει κατά ταΰτα την έννοιαν κυρίως της εις "^.δου καθόδου τού Χριστού, της 
καταβάσεως αύτοΰ εις το βασίλειον των σκοτεινών δυνάμεων της κακίας καί τής 
φθοράς, τού σκότους καί τού θανάτου καί τής καθυποτάξεως περαιτέρω τών δυνά
μεων τούτων υπό το άήττητον κράτος τής δόξης αύτοΰ.

’Υπό την έννοιαν ταύτην τής εις "ν^δου καθόδου τού Κυρίου γίνεται χρήσις τού 
έν λόγω ψαλμοΰ καί δη καί ούχί τής πρώτης μόνον, άλλα καί τής δευτέρας έν συνε
χεία στροφής αύτοΰ, ήτοι στ. 7a-10c, έν τή όρθοδόξω ημών εκκλησία' γίνεται τούτο 
πρός τελετουργικήν παράστασιν καί μεγαληγόρον έξαρσιν τού υπερφυούς τούτου 
γεγονότος τής εις το βασίλειον τού θανάτου καταβάσεως τού Σωτήρος καί τής άνα- 
κλήσεως έκεΐ πάντων τών προκεκοιμημένων έκ τού σκότους τής φθοράς καί τής 
θλίψεως εις τό φώς τής χαράς καί τής αιωνίου ζωής66. ’Αναπολώ την στιγμήν ταύτην 
ωραίας εικόνας εύλαβοΰς λατρείας καί κατανύξεως, α'ίτινες κατά τήν Μεγάλην 
Εβδομάδα πολλάκις έξετυλίχθησαν προ τών οφθαλμών μου έν τινι όρεινώ χωρίω, 
τή Αγία Τριάδι τής Εύρυτανίας, κατά τούς χρόνους έκείνους τού εύδαίμονος παιδι
κού βίου. Τήν νύκτα τής Μεγάλης Παρασκευής πρός τό Μέγα Σάββατον έκάλουν 
ορθρου έτι βαθέος τής έκκλησίας οΐ κώδωνες τούς εύσεβείς τού μικρού χωρίου κα
τοίκους εις τήν πένθιμον ακολουθίαν τής ταφής τού Κυρίου. ’Αφού έν τω μέσω τού 
ναού καί περί τον ιερόν Επιτάφιον έψάλησαν ήδη υπό τού αειμνήστου γέροντας 
ίερέως, τών ψαλτών καί ημών, μικρών μαθητών τού δημοτικού σχολείου, τά τροπά
ρια τού ((’Επιταφίου θρήνου», τα ((εγκώμιαλ)67:

«'Η ζωή εν τάφω κατετέθης, Χριστέ, και άγγέλων στρατιαί 
εξεπλήττοντο σνγκατάβασιν δοξάζονσαι τήν σήν»,

έξήρχοντο τού ναού πάντες έπί τω σκοπώ, δπως έν σεμνή τινι τελετή ειλικρινούς 
συντριβής καί οδύνης κηδεύσωσι διά μέσου τού χωρίου τον θειον νεκρόν. Τον ιερόν 
Επιτάφιον έφερεν ό ίερεύς έπί τών ώμων αύτοΰ, ημείς δέ, μικροί τού ναού θερά
ποντες καί έπιμελεΐς σπουδασταί τών περιπαθών τόνων τής βυζαντινής μουσικής, 
προπορευόμενοι έψάλλομεν εςοδιους υμνους και επιτάφιους ωδας68.

66. Ό έν λόγω ψαλμός περιλαμβάνεται καί έν τη νεκρωσίμφ ακολουθία εις ιερείς. Πρβλ. Ευ
χολόγιου sive rituale Graecorum complectens ritus et ordines divinae liturgiae etc. Opera 
Jac. Goar. Venetiis 17302, p. 453a' Ευχολόγιου τό μέγα άναθεωρηθέν καί διά παντοίων ση
μειώσεων καί νέων ευχών πλουτισθέν έπιμελεία Ν. Π. Παπαδοπούλα υ. Έν Άθήναις 
1927, σ. 333a.

67. Εγκώμια τοϋ έπιταφίου θρήνου,στάσις πρώτη' (πρβλ.: Ή ’Αγία καί Μεγάλη Έβδομάς, 
ε.ά., σ. 308).

68. ’Ακολουθία της Άγιας καί Μεγάλης 'Εβδομάδας, έ.α., σσ. 303. 321-322. Πρβλ. Ματθ. 
27, 57-61' Μάρκ. 15, 42-47' Λουκ. 23, 50-55' ’Ιωάν. 19, 38-42.



Ό συνέχων τά πάντα επί Σταυρού άνυψώθη καί πάσα ή Κτίσις έθρήνει· τούτον 
βλέπουσα αδτη κρεμάμενον γυμνόν επί του ξύλου ό ήλιος τάς ακτίνας απεκρυψε 
καί τό φέγγος οί αστέρες άπεβάλοντο" ή γή συν πολλώ φόβω συνεκλονεΐτο- η θαλασσα 
έφυγε καί αί πέτραι διερρήγνυντο" μνημεία πολλά ήνεωχθησαν καί σώματα ήγέρ- 
θησαν άγιων άνδρών· ό "Αδης κάτω έστέναζε καί οί ’Ιουδαίοι έσκέπτοντο, όπως 
συκοφαντήσωσι του Χρίστου την Άνάστασιν.

Θεασάμενος ό ’Ιωσήφ τον ήλιον κρύψαντα τάς ιδίας ακτίνας καί τό καταπέτασμα 
περαιτέρω του ναού διαρραγέν ένεκα του θανάτου του Σωτήρος προσήλθε τω Πιλά- 
τω καί καθικέτευεν αυτόν, ίνα έπιτρέψη αότω, όπως αρη το σώμα του Ιησού. 
Προ τής συμπενθούσης φύσεως αντηχούν εν θείω ρυθμώ διά της εύμόλπου φωνής 
των παίδων οί λόγοι του φιλόστοργου μαθητου του Ίησοΰ, ’Ιωσήφ του από Άρι- 
μαθαίας, ζητοΰντος παρά του ’Ιουδαίου άρχοντος τήν άδειαν, όπως έπαξίως κηδεύση 
τον Ναζωραίον:

«Δός μοι τούτον τον ξένον τον εκ βρέφους ώς ξένον ξενωθέντα εν κόσμφ- δός 
μ οι τούτον τον ξένον, δν ομόφυλοι μ ισούντες θανατούσιν ώς ξένον δός μοι τού
τον τον ξένον, δν ξενίζομαι βλέπειν, τού θανάτου τον ξένον δός μοι τούτον τον 
ξένον, δστις οϊδε ξενίζειν τούς πτωχούς τε καί ξένους* δός μοι τούτον τον ξένον, 

Εβραίο; τώ φΟδνω Μς ροι τοϋτοτ τον Γνα χρίσου
εν τάφίρ, δς ώς ξένος ούκ έχει, τήν κεφαλήν πού κλίνη ' δός μοι τούτον τον ξέ
νον.....».

'Τπό τάς γλυκείας θωπείας έπιτερποΰς άτμοσφαίρας καί υπό τήν άρωματώδη 
πνοήν των εύοσμων άνθέων του έαρος έπανήρχετο περί τάς πρωινάς ώρας ή ευλαβής 
πομπή εις τον ναόν καί μετά μίαν περί αυτόν περιφοράν του θείου νεκρού ίστατο 
αυτή προ τής δυτικής θύρας του ναού. 'Ο Σωτήρ έδει, όπως κατελθη εις τον αδην 
πρός λύτρωσιν πάντων των προκεκοιμημένων. Πάσι τούτοις θά έφερε την καλήν και 
ευχαριν αγγελίαν τής άναστάσεως καί τής αιωνίου καί άφθίτου αίγλης τής μελλου- 
σης ζωής, νυν δ’ εόρίσκετο ακριβώς προ τών πυλών του φδου, προ τής εισοδου 
εις τό βασίλειον τών σκιών. Αίφνης άπόλυτος ήρεμία κατελάμβανε πάσαν τήν μυ
ροβόλον εκείνην περιοχήν. Διάλογος γνωρίμου περιεχομένου έδει, όπως διεξαχθή 
μεταξύ του ίερέως άξιουντος εν ονόματι του Κυρίου ήγεμονικώς την άνοιξιν τών 
πυλών, ίνα ούτως εΐσέλθη δι’ αυτών ό ((βασιλεύς τής δόξης», καί ήμών, μικρών 
αυτού κατά τήν θείαν λειτουργίαν καί προθύμων υπηρετών, ή τού νεωκόρου, οίτινες 
όπισθεν τής θύρας ίστάμενοι ή ρωτώ μεν περί τής ταυτότητας τού αβασιλέως» τού
του. Ή στιγμή εκείνη άπετέλει όντως τό ύψιστόν σημεΐον ιεράς συγκινησεως κατα 
τήν διάρκειαν τής ακολουθίας τού Μεγάλου Σαββάτου, τό ΰψιστον σημεΐον εναρ- 
γεστάτης καί ίσχυροτάτης αΐσθήσεως τής κραταιάς καί άηττήτου μεγαλειότητας 
τού Κυρίου, δτε ακριβώς ό ίερεύς παίων διά τού ποδός τήν θυραν τού ναού εξηγγελλε 
συγχρόνως δι’ ευκρινούς καί σταθεράς φωνής τον ύπέροχον και θειον χαρακτήρα 
τής μεγαλειότητας ταύτης:

((Αυτός εστιν ό βασιλεύς τής δόξης;;69.

69. Ό έν λόγω ψαλμός ψάλλεται καί έν τή εις εγκαίνια ναοϋ άναφερομένη ακολουθία. Πρβλ.



'Ο θεηγόρος Λουκάς λέγει περί του Ίησοϋ70, ότι οδτος βλεπόντων των μαθητών 
αύτοϋ, μεθ’ ών μετά την Άνάστασιν διελέγετο, «επήρθη καί νεφέλη ύπέλαβεν αυτόν 
από των οφθαλμών αυτών, καί ώς άτενίζοντες ή σαν (sc. οί μαθηταί) εις τον ουρα
νόν πορευομένου αύτοϋ, καί ίόον ανδρες δύο παρειστήκεισαν αντοϊς εν εσθήσεσι 
λενκαϊς, οι καί είπαν: ' ’Άνδρες Γαλιλαϊοι, τί εστήκατε βλέποντες εις τον ουρανόν; 
οϋτος ο ’Ιησούς δ άναλημφθείς άφ’ υμών εις τον ουρανόν οϋτως ελενσεται, δν τρό
πον εθεάσασθε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν')).

Ένταϋθα έχομεν ενώπιον ημών μεγαληγόρον περιγραφήν του θείου γεγονότος 
της Άναλήψεως του Κυρίου, ήτις συνετελέσθη τεσσαράκοντα ή μέρας μετά την 
Άνάστασιν71. Τοϋ πρώτου άνθρώπου ύπό τοϋ Διαβόλου άποπλανηθέντος καί δια- 
φθαρέντος άνεμέ νέτο δεύτερος άνθρωπος εκ τοΰ σπέρματος της γυναικός, δστις 
έμελλεν, όπως νικήση τον Διάβολον καί άναβή εΐτα εις τούς ουρανούς, ΐνα λάβη 
παρά τοϋ Θεοϋ την ευλογίαν καί τά βραβεία τής νίκης. Τούτον τον δεύτερον άνθρω
πον θεωρεί 6 Δαυίδ προφητικώς εν τώ 23(ρ (24ω) ψαλμώ, 7a - 10c, τούτου την 
ηθικήν άρετήν περιγράφει καί προλέγει τήν νίκην καί τήν εις ουρανούς άνοδον. 
Ύπο τήν χριστολογικήν ταύτην έννοιαν κατ’ εξοχήν τοΰ «Μεσαίου» έρμηνεύουσι 
τον έν λόγω ψαλμον πάντες σχεδόν οί πατέρες της ορθοδόξου ήμών εκκλησίας καί 
πάντες οί διδάσκαλοι ταύτης τών τε παλαιοτέρων καί τών νεωτέρων χρόνων.

Ύπο τήν λέξιν τοΰ Λουκά: «νεφέλη» ούδέν άλλο νοητέον ή αγγέλους μόνον72, 
ο'ίτινες διηκόνουν τώ Κυρίω επί της γης, παρέχουσι δε νΰν αύτώ περαιτέρω τάς υπη
ρεσίας αυτών μετά πολλής προθυμίας καί εύπειθείας άναλαβόντες αυτόν επ’ ώμων 
καί άνάγοντες εις τον ουρανόν. Τον Ίησοΰν λοιπόν άναβαίνοντα εις τό όρος τοΰ Κυρίου 
καί έν συνοδεία αγγέλων διερχόμενον διά τών ούρανίων πυλών προεθεώρει ποτέ 
καί διά θείων τόνων τε καί ρυθμών, διά τών υπερφυών αύτοϋ ψαλμών δμνει ό Δαυίδ. 
Τήν Άνάληψιν τοΰ Κυρίου κηρύττει ήμϊν ό παρών ψαλμός1 τήν δεσποτικήν άνάλη-

μνημ. έργ. Jac. Goar, ρ. 662b1 Ν. Π. Παπαδοπούλα υ, σ. 232b. Περί τούτου έγέ- 
νετο ήδη λόγος καί άνωτέρω.

70. Πράξ. Άποστ. 1, 9-11.
71. Τήν Άνάληψιν αύτοϋ προλέγει ό Ίησοΰς, δι’ όσων παρ’ ’Ιωάννη, 20, 17 τή ημέρα της 

Άναστάσεως, τη μι? τών σαββάτων, λέγει Μαρί? τη Μαγδαληνή:
«Μη μου απτόν οϋπω γάρ άναβέβηκα προς τον πατέρα' πορενου δέ προς τούς αδελφούς μου 

καί είπε αντοϊς: ' Άναβαίνω προς τον πατέρα μου καί πατέρα υμών καί Θεόν μου καί Θεάν υμών».
Περί της Άναλήψεως τοϋ Σωτηρος γίνεται λόγος έν τη Καινή Διαθήκη παρά Μάρκω, 16, 19:
«Ό μεν οϋν Κύριος μετά τό λαλήσαι αύτοϊς άνελήφθη εις τον ουρανόν καί εκάθισεν εκ δε

ξιών τοϋ Θεοϋ»' 
παρ’ ’Ιωάννη, 3, 13:

«Καί ούδείς άναβέβηκεν εις τον ουρανόν, εί μή δ εκ τοϋ ουρανού καταβάς, ό υιός τον άνθρωπον» 

καί έν ταϊς Πράξεσιν ’Αποστόλων, 1,2:
«...αχρι ής ή μέρας έντειλάμενος τοϊς Άποστ όλοις διά πνεύματος άγιον, οϋς ίξελέξατο, άνε- 

λήμφθη»'
1,22:

«... άρξάμενος άπό τοϋ βαπτίσματος Ιωάνναν έως τής ημέρας, ής άνελήμφθη άφ’ ημών...».
72. Πρβλ. ψαλμ. 17(18), 11: «Καί επέβη επί Χερουβείμ καί έπετάσθη, επετάσθη επί πτε

ρύγων άνεμων».



ψιν προδιαγράφει δ ψαλμδς ούτος καί δεικνύει ήμΐν άγγέλων χορούς, τούς μεν ηγου
μένους του δεσπότου Χριστού, τούς δε άνωθεν πυνθανομένους καί έφιεμένους, όπως 
μάθωσι, τί τδ παράδοξον θέαμα. Οί διακονοΰντες αύτώ άγγελοι διακελεύονται 
ταϊς ούρανίαις δυνάμεσιν, όπως άνοίξωσι τάς ύπ’ αύτών φυλαττομένας πύλας, την 
είσοδον εις τον ουρανόν, ίνα είσέλθη δ ((βασιλεύς της δόξης»73, δ τον Διάβολον νική- 
σας καί της άρχής αύτδν καθελών74, έρωτώσι δ’ εν συνεχεία αΐ ούράνιαι αδται δυνά
μεις περί τού χαρακτήρας τού « βασιλείας» τούτου. Ή πόλις Σιών καί τδ ίερδν αυτής 
όρος μετά της κατοικίας τού θεού άποτελοΰσι παρά Δαυίδ τδν τύπον τού ουρανού, 
έν ώ ό τρισυπόστατος Θεδς μετά της μεγαλειότητας αυτού έχει τδν θρόνον αυτού. 
Άπό της εποχής της πτώσεως τού Άδάμ ήσαν αί πύλαι τού ουρανού κεκλεισμέναι. 
Μόνον δικαίω τινί θά ήνοίγοντο αδται. Έπί χιλιετηρίδας ή δεινώς πάσχουσα καί 
συνωδίνουσα άνθρωπότης μετά πολλής αδημονίας καί αγωνίας ήρώτα περί τού δι
καίου εκείνου, 6στις καταπατά]σας τδν Διάβολον θά άνέβαινεν εις Σιών, εις την 
"Ανω Ιερουσαλήμ, καί θά ήνοιγε τάς άπδ αιώνων κεκλεισμένας πύλας τής σωτη
ρίας καί τής χαράς. *0 ’Ιησούς Χριστός ή το δ δίκαιος ούτος.

** *
Έν αρχή τής πρώτης φράσεως τού εβδόμου στίχου τού ψαλμοΰ ημών (7a) 

λέγουσιν οί τω Σωτήρι διακονοΰντες άγγελοι τοΐς τάς ουρανίους πύλας φυλάττου- 
σιν άγγέλοις ουχί: « ανοίξατε», αλλά: «αρατε», ίνα ουτω δηλωθή τδ παντελώς ά- 
χώρητον τού μέλλοντος, όπως είσέλθη εις τδν ουρανόν. Ευθύμιος δ Ζιγαβηνδς γρά
φει έπί τού προκειμένου τάδε75:

«Ούκ εΐπε δε «(sc. δ Δαυίδ): ' ’Ανοίξατεάλλ’ '’Άρατε παντελώςεντεύ
θεν τδ άχώρητον τής δόξης τού μέλλοντος είσελθεΐν εμφαίνων».

Έν τή «Πατρολογία» τού Migne τίθεται έν τω κειμένω τούτω τού Ζιγαβηνοΰ 
κόμμα μετά τδ «παντελώς» καί ουτω συνάπτεται τδ έπίρρημα τούτο τω «αρατε». 
'Υπό την στίξιν ταύτην έχομεν την έννοιαν τής «παντελούς αρσεως» τών πυλών. 
'Υπό τοιαύτην τινά στίξιν είχε πιθανώτατα τδ κείμενον τούτο πρδ οφθαλμών καί δ 
αγιορείτης μοναχός Νικόδημος, όστις μεταφράζει τούτο εις την «άπλουστέραν διά
λεκτον» ώδε76:

73. Ό Ach. Vander Heeren, έ.ά., ρ. 121 λέγει έπί τοϋ προκειμένου τάδε:
Applicator A n g e 1 i s, qui quasi principes intelliguntur, quibus competit portas

aeternales caeli attollere.
74. Έν ψαλμω 46(47), 6 λέγει ô Δαυίδ καθ’ ύποτύπωσιν τοϋ θείου γεγονότος τής Άναλή- 

φεως τάδε:
«Άνέβη ο Θεός εν άλαλαγμψ, Κύριος έν φωνή σάλπιγγας».

Ούχί άπίθανον είναι, δτι ενταύθα το "Αγιον Πνεύμα κυρίως αποδίδει τόν τε αλαλαγμόν καί 
την φωνήν τής σάλπιγγας. Παρά ταϋτα σημειωτέον έπί τοϋ προκειμένου, δτι κατά την εις ου
ρανούς άνάβασιν τοϋ Υίοΰ τοϋ Θεοΰ οί διακονοΰντες αύτφ άγγελοι κυρίως είναι έκεΐνοι, οίτινες 
προτρέχοντες άλαλάζουσι καί βοώσι τοΐς άρχουσι τών ουρανίων πυλών,ίνα ούτοι άνοίξωσι ταύτας.

75. Ευθύ μ. ό Ζιγαβ. έξήγ. εις τό ψαλτ. έν: PG, CXXVIII (18642) 301Β.
76. Νικόδ. έν τή άνωτέρω μνημονευθείση «'Ερμηνεία εις τούς εκατόν πεντήκοντα ψαλμούς», 

I (1819) 201b.



«Δεν είπε δε: '’ανοίξατε , αλλά: 'αρατε, ήγουν 'άσηκώσατε αυτήν παντελώς 
άπό το ^^σον% φανεβάνωντας /ιέ τι)ν A^fiv ταότψ' τι)ν άχώβητον άά^αν τοϋ 
Χριτον, όπου μέλλει να εμβη».

Ή στίξις αυτή είναι κατά την έμήν γνώμην έσφαλμένη, διότι διά ταύτης γίνεται 
δεκτόν, ότι έν τω οίκείω τόπω τοϋ ψαλμοϋ ημών κεΐται ή φράσις: <(αρατε παντελώς», 
ήν είπε ποτέ δήθεν ό Δαυίδ, ενώ τή αλήθεια έν τω τόπω τούτω μόνον το «αρατε» 
κεΐται, όπερ ανευ του «παντελούς» είπε τω οντι ο Δαυίδ. Κατα ταυτα δέον, όπως 
το κόμμα τεθή μετά τό «αρατε» καί προ τοϋ ((παντελώς», ΐνα ουτω συναπτό μένου 
τοϋ επιρρήματος τούτου τή φράσει: «εμφαίνων τό άχώρητον τής δόξης τον μέλ
λοντος είσελθεϊν» έχωμεν την ορθήν επί τοϋ προκειμένου έννοιαν τής δηλώσεως εκ 
μέρους τοϋ Δαυίδ ή τών διακονούντων τω Ίησοΰ αγγέλων τής παντελούς καί 
πλήρους ακαταληψίας τής υπερφυούς καί άχωρήτου δόξης τοϋ Θεανθρώπου77. Ό 
Νικηφόρος Β λ ε μ μ ί 8 η ς78, όστις έν τή έρμηνεία τών ψαλμών σχεδόν κατά λέξιν 
αντιγράφει τον Ζιγαβηνόν, αναλαμβάνει καί ενταύθα άκεραίαν καί αναλλοίωτου 
την οίκείαν περικοπήν τοϋ Ζιγαβηνοΰ, παρά ταΰτα έν τω κειμένω αυτού, ώς τούτο 
έξετυπώθη έν τή «Πατρολογία» τοϋ Migne, ή λέξις: «άχώρητον» μετεποιήθη εις 
«άχώριστον», όπερ δεινώς συγχέει καί άναταράσσει τοϋ περιεχομένου τήν έννοιαν. 
Αί ούράνιαι πύλαι ούδαμώς χωροΰσι τον μετά το πάθος υψηλότερου καταστάντα 
Χριστόν καί δέον, όπως «άρθώσιν» έκ τοϋ μέσου, ΐνα ούτος άκωλύτως διέλθη δι' 
αύτών. Ώς έπί τής καθόδου τοϋ υιού τοϋ θεού ό αυτός προφήτης λέγει79 ούχί: «ήνοι- 
ξεν...», άλλά: «εκλινεν ουρανόν καί κατέβη...», ουτω καί ενταύθα λέγει ούτος ούχί: 
σάνοΐ^ατε...ιι, αλλά: σάβατεπάΑαςιι, όπερ αντίθετον είναι τω σέκΑινεν ούβανοιΐςιι, 
καθά καί τό «άναβήναι» αντίθετον είναι τω «καταβήναι». Ό 'Ωριγένης γράφει 
έπί τοϋ προκειμένου τάδε80 81.

«Ώς χάβ κατιών (ff. ό Χβίστάς), κΑ/νας τούς οάβανοάς, οάκ άνοιας, κατ#η, 
τον αυτόν τρόπον άναληφθείς ονκ άνοιχθεισών τών πυλών είσήλθεν, άλΧ αίρονμένων 
(sic)»91. Δίδυμος ό ’Αλεξάνδρειάς, όστις έν τή έρμηνεία τών ψαλμών έν εΰρεία 
κλίμακι αντιγράφει τον Ώριγένην, παρέχει ήμΐν τό οικείου χωρίου έπί τό ορθότε
ρου ώδε82 83:

(('Ως γάρ κατιών (sc. ό Χριστός), κλίνης ουρανόν καί ούκ άνοίξας κατήλθεν, 
ο&τως άναΑ%ιρθε/ς, ούκ άνοιχθεισών ποΑών εΖσήΑθεν, άΑΑά αίβομένων;;88.

77. Είναι παρήγορον, ότι παρά τήν έσφαλμένην τοϋ έλληνικοϋ κειμένου στίξιν όρθώς τούτο 
αποδίδεται λατινιστί έν τή ((Πατρολογία» τοϋ Migne, CXXVIII (18642) 302Β:

Nec diiemnt (sc. angeü): sed: rrkWü«;;, smnmam nimirum gloriae m-
comprehensibilitatem illius significantes, qui coeluni erat, ingressurus.

78. Νικηφ. Βλεμμ. έξήγ. τοϋ ψαλτ. έν: PG, CLXII (1865) 1432Β.
79. Ψαλτ. 17(18), 10.
80. Ώριγ. εις ψαλτ. έν: PG, XII (1857 ) 1269Α.
81. Παρά τήν ατοπον ταύτην μεταποίησιν τών «αιρόμενων» εις «αίρονμένων» όρθώς αύτ., 

col. 1270Α μεταφράζεται τό οίκεϊον τμήμα τού χωρίου τούτου λατινιστί:...non apertis, sed 
abiatis portis ingressus est.

82. Δίδ. Άλεξ. εί ψαλμ. έν: PG, XXXIX (1858) 1297Α. _
83. Αύτ., col. 1298Α μεταφράζεται τό χωρίον τοΰτο λατινιστί ώόε:



’Υπό τάς «πνλας» (7ab καί 9ab) νοητέον τήν έξ άγγέλων συγροτουμένην 
φυλακήν καί φρουράν ή τάς αιθέριας καί άύλους πύλας του ουρανού84. Υπο την 
πρώτην των υποθέσεων ή έκδοχών τούτων, καθ’ ήν πύλαι του ουρανού ουδεν άλ
λο είναι ή άγγελοι φυλάσσοντες τήν είσοδον, οντα δηλαδή έχοντα ζωήν και λογον, 
λίαν φυσική καί εύλογος είναι ή δεύτερα φράσις του έβδομου στίχου του ψαλμοϋ ημών 
(7b): «και επάρθητε, πύλαι αιώνιοι», ήν άπευθύνουσι προς αυτούς οι διακονοϋντες 
τώ Σωτήρι άγγελοι, ύπό τήν δεύτερον όμως, καθ’ ήν ύπό τάς πύλας νοούνται αι 
αιθέριοι καί άυλοι πύλαι τού ουρανού, λέγεται ή φράσις αυτή κατά προσωποποιΐαν. 
«Αιωνίους» καλεϊ ό ψαλμωδος τάς πύλας, διότι πνεύματα αιώνια καί άίδια είναι οι 
τήν φυλακήν καί φρουράν αυτών συγκροτοΰντες, οί φυλάσσοντες αύτάς άγγελοι, ή διότι 
αδται ουδέποτε άνεωχθησαν. Κεκλεισμένων τών πυλών τού ουρανού κατήλθεν ο 
Θεάνθρωπος εις τήν γην λαθών πάσας τάς δυνάμεις. ’Από καταβολής κόσμου ουδέ
ποτε άνεωχθησαν οί ουρανοί, ΐνα παράσχωσιν είσοδον άνθρώπω τινί. Οόδεις τών 
ανθρώπων διεπέρασέ ποτέ τούτος, άλλ’ ό ένανθρωπήσας μόνον Θεός Λόγος, δστις 
άναληφθείς έκάθισεν έν ύψηλοΐς, έν δεξιά τής μεγαλοσύνης τού πατρός εις αιώνα 
τον άπαντα. 'Ο μέγας Ήλίας άνελήφθη μέν, «άλλ’ ονκ εις τον ουρανόν, άλλ’ ως 
εις τον ουρανόν»85. Αύτοί ούτοι οί δίκαιοι ούχί εις τον ουρανόν ανέρχονται, αλλ εις 
τούς κόλπους τού ’Αβραάμ86. Ούχί σωματικοί, άλλα πνευματικοί, είναι αι πυλαι 
τού ουρανού καί κατ’ ακολουθίαν διά τό άυλον καί άκήρατον αυτών ούχί πρόσκαιροι, 
άλλ’ αιώνιοι καί άίδιοι, είναι. Πληθυντικώς δε εΐπεν ό ψαλμωδος τάς πυλας τού 
ουρανού, διότι ό Χριστός πολλάς πύλας άνεπέτασε τοΐς δικαίοις, Ϊνα είσέλθωσιν εις 
τήν βασιλείαν τήν ήτοιμασμένην αύτοϊς87. Παρέχεται ενταύθα ή εντολή, όπως πάσαι 
αί πύλαι άναπετασθώσι, διότι ο ’Ιησούς εμελλεν, όπως μή μόνος άνέλθη εις την βα
σιλείαν αυτού, εις τήν βασιλείαν τών ούρανών, άλλα μετά πάντων εκείνων, οίτινες 
έμέλλον, όπως κληρονομήσωσι τήν βασιλείαν τούτην σύν τώ υίώ τού Θεού.

*
* *

Sicut enim descendons inclinavit coelum pervenitque non adaperiens, sic assum- 
ptus non apertis intravit foribus sed sublatis.

84. Παρ’ Εύθ. τφ Ζιγαβ. έξήγ. εις τό ψαλτ. έν: PG, CXXVIII (18642) 301Β αναγινω- 
σκομεν άναφορικώς πρός τήν σημασίαν τής λέξεως ταύτης τάδε:

«πνλας δε τήν φυλακήν οίητέον», 
ήτις φράσις μεταφράζεται λατινιστί μέν, αύτ. col. 302Β ώδε:

per portas autem ipsam custodiam intelligere dehemus, 
ύπό τού Νικοδήμου δε έν τή άνωτέρω μνημονευθείση «'Ερμηνεία εις τους εκατόν πεντηκοντα 

ιραλμούς...», I (1819 ) 201a ώδε:
«πόρτας δε τάς αγγελικός φύλακας και βάρδιας πρεπει να νοησωμεν».
85. Θεοδώρητος 6 Κόρου, έρμην. εις τούς ψαλμ. έν: PG, LXXX (1860) 1033D - 1036Α.
86. Έβρ. 9,1-28.
87. Πρβλ. Ίω. 14,2-3: , Τ „ , „ „
«'Εν τή οικία τον πατρός μου μονοί πολλαί είσιν' ει δε μη, ειπον αν νμίν, οτι πορεύομαι

έτοιμάσαι τόπον νμίν καί, εάν πορευθώ καί ετοιμάσω τόπον νμίν, παλιν έρχομαι και παραλήμ- 
ψομαι υμάς πρός εμαντόν, ϊνα, οπού εϊμϊ εγώ, καί υμείς ήτε. και, οπού εγω υπάγω, οιδατε την 

οδόν».



Οί τον Κύριον δορυφοροΰντες άγγελοι ήξίουν, όπως άρθώσι και επαρθώσιν αι 
πύλαι των ούρανών, διότι δι’ αύτών έμελλεν, όπως εισελθη, ουχι τις των επίδοξων, 
άλλ' αυτός ούτος 6 iijgaaiW; τής ό#ηςιι (7c). Ή προσηγορία αυτή αποδίδεται 
τώ Σωτηρι υπό των δορυφορούντων αυτόν άγγέλων, έπειδή υπερένδοξος είναι 
ούτος, επειδή την παρά πάντων κομίζεται δόξαν καί την αληθή καί μόνιμον βασιλείαν 
ε/ει αγγέλων τε καί αρχαγγέλων καί πάσης τής αοράτου καί γενητής φύσεως ποιητής 
καί δημιουργός γενόμενος. Βασιλεύει καί κυριεύει 6 Σωτήρ πάντων των ενδόξων, 
ού μόνον δέ αυτός ούτος ένδοξος βασιλεύς είναι, άλλα καί πάσι τοϊς άξίοις παρέχει 
δόξαν καί άφθιτον κλέος. Τούτων πάντων ένεκα έπαξίως ό Παύλος καλεΐ τον Θεάν
θρωπον «Κύριον τής δόξης»**·

** *

Άκούσαντες οί την φυλακήν των ουρανίων πυλών έχοντες άγγελοι των λόγων 
των τον Σωτήρα Χριστόν δορυφορούντων αγγέλων άποροϋσι καί εξιστανται, επειδή 
έγίνωσκον, ότι μόνον ό Θεός ήτο «βασιλεύς τής δόξης», όστις έν τρισίν ΰποστασεσι 
κατωκει τόν έπουράνιον τόπον, καί έρωτώσι 8a περί της ταύτότητος τοϋ έκ της γης 
νϋν εις τούς ουρανούς έν μέσω άγγέλων άνερχομένου προσώπου. 'Επί τοϋ προκειμένου 
ούδαμώς είναι άξια θαυμασμού ή εΐκών αύτη, έν % έμφανίζονται ήμΐν άγγελοι άγνο- 
οϋντες τα έν τφ κόσμιρ συμβαίνοντα. Αί άόρατοι δυνάμεις ούτε προγινώσκουσιν 
ούτε γινώσκουσιν άπαντα' μόνον ή θεία φύσις έχει ταύτην τήν γνωσιν. "Αγγελοι 
καί αρχάγγελοι καί αί άλλαι των αοράτων δυνάμεων στρατιαί καί ιισυρροβίαι» 
τοσαϋτά μόνον γινώσκουσιν, όσα διδάσκονται. Φύσεως πεπερασμένης καί περιγραπης 
είναι οί άγγελοι καί κατ' άκολουθίαν ούχί πάντα γινώσκουσιν, άλλ' 8σα μόνον

αποκαλύπτει αύτοϊς ό Θεός. _ _ _
"Οταν φερ’ ειπεΐν είναι ούτοι έν τω ούρανω, ούδαμώς είναι καί έν τή γη και 

τάνάπαλιν. "Απειρον καί πανταχοϋ παρόν μόνον τό θειον είναι. Ουχι πασαις ταις 
ούρανίαις δυνάμεσιν είναι φανερόν τό κατά Χριστόν μυστήριον, άλλ' έκείναις μόναις, 
αίτινες προς τήν τοϋ πράγματος διακονίαν παρελήφθησαν, ως ό Γαβριήλ, όστις 88 89 90 91

ίσου;89 και οιεύαγγελίζεται τη παρθένιο Μαριάμτήν σύλληψιν καίγέννησιν τοϋ Ιη 
άγγελοι έκεϊνοι, οίτινες κατά τήν γέννησιν τοϋ Χριστοϋ ήνουν μετά τών άγραυλούν- 
των ποιμένων τόν Θεόν καί έλεγον: ιι/1^α έν ύφέστοις Πάντες οί &ΥΥ^οι
ούτοι έλειτούργουν τφ μονογενεϊ υίφ τοϋ Θεοϋ καί έν τω χρόνιο έκείνφ έτι, 0τε 
έφάνη ούτος έν τη γη σάρκα άναλαβών». Πάντες οί πατέρες της. όρθοδόξου ήμων 
6ικλησίας διδάσκουσιν, ότι αί μέν κατώτεραι διακοσμήσεις τών ούρανίων δυνάμεων

88. 1. Κορ. 2,8: , , , , , r'
na ydß gyvmoov of άρχοντες τού αίώνος τούτον τήν τού θεόν ooymv), οο% αν τον Αν-

ριον τής δόξης εσταύρωσαν».
89. Λουκ. 1, 26-38.
90. Λουκ. 2, 8-14. ,
91. Έν συναφείς πρός ταϋτα άξια ιδιαιτέρας μνείας είναι ενταύθα, οσα αναφορικως προς 

τον Ααλα. 17 (18), 10: «και εκλινεν ουρανόν και γνόφος υπό τους πόδας αυτόν» λεγει Μάξιμος 
i έμολογητής, Πεύσεις καί αποκρίσεις καί έρωτήσεις: έρώτ. μβ (= PG, XC [1890] 820Β).



μεταλαμβάνουσι της γνώσεως των θειων ενεργειών, εν αίς και της γνωσεως τον 
μυστηρίου της τοϋ Κυρίου σαρκώσεως, παρά των ανώτερων, αί δε άνώτεραι, όσον 
εφικτόν, παρά της υπερουσίου θεαρχίας. Τοΰτο υποδηλοΐ ημιν και ο θείος Δαυίδ 
έν τώ έν λόγφ ψαλμφ έμφανίζων ήμΐν έν αύτώ τούς της ύφειμένης τάξεως αγγέλους, 
τούς φύλακας δηλαδή των ουρανίων πυλών, έρωτώντας τούς της ύφηλοτέρας τάξεως 
αγγέλους, τούς διαχονοϋντας δηλαδή τω Κυρίω καί δορυφοροϋντας αυτόν κατα 
την εις ουρανούς Άνάληψιν αύτοϋ, τίς είναι ό προ των ουρανίων πυλών ίστάμενος 
καί αξιών την άρσιν αυτών ((βασιλεύς της δόξης». Τοιαϋτα τινα πραγματα εννοεί 
καί ό απόστολος Παύλος λέγων92 93 *:

(CΕμοι τώ ελαχιστοτέρω πάντων αγίων εδόθη ή χάρις αντη, τοίς εθνεσιν εναγ- 
γελίσασθαι το ανεξιχνίασταν πλούτος τον Χριστού καί φωτισαι, τις η οικονομία 
τοϋ μυστήριον τοϋ άποκεκρυμμένον από των αιώνων εν τώ Θεώ τώ τα παντα κτι- 
σαντι, ΐνα γνωρισθή νύν ταίς άρχαϊς καί ταίς έξονσίαις εν τοΐς επουρανιοις διά 
τής εκκλησίας η πολυποίκιλος σοφία τού Θεού κατα προθεσιν των αιώνων, ην ε- 
ποίησεν εν τώ Χριστώ ’Ιησού τω Κυρίω ημών, εν ώ εχομεν την παρρησίαν καί 
προσαγωγήν εν πεποιθήσει διά τής πίστεως αυτού)).

Έφ’ όσον λοιπόν οι άγγελοι πάντες διδάσκονται την θειαν σοφίαν δια των εν 
τη εκκλησία γενομένων καί ετι τελούμενων, ουδόλως είναι θαυμαστόν, ει κατα την 
Άνάληψιν τοϋ Χριστού οί τάς ουρανίας πύλας φυλάττοντες άγγελοι, όθεν οι τής 
δευτέρας τάξεως άγγελοι, ερωτώσι τούς δορυφοροϋντας τον Κύριον αγγέλους, οθεν 
τούς τής πρώτης τάξεως αγγέλους προ πολλοΰ ήδη αύγασθέντας υπο τού θειου 
φωτός, δτε κατέβησαν εις την γήν προς διακονίαν τοϋ Θεανθρώπου, περί τής ταυτό
τητας τοϋ προ των πυλών τούτων ίσταμένου ((βασιλιέως τής δοξης».

Περαιωθείσης τής έν τή γη οικονομίας άνέβη ό Σωτήρ προς τον εν ουρανοΐς πα
τέρα αυτού μετά τής ένωθείσης αύτω σαρκός. Τα ανώτερα τάγματα των αγγέλων 
βλέποντα άνερχόμενον εις τον ουρανόν άνθρωπον μετά σαρκός ήπόρουν και εξισταντο. 
Ή περιβολή τής σαρκός, γεγονός τούτο πρωτοφανές καί παράδοξον, δεινώς εξενιζε 
τούς την φύλαξιν των ουρανίων πυλών εντεταλμένους αγγέλους. Εκπλήττονται ούτοι, 
άποροΰσι καί δεινώς ταράσσονται θεώμενοι μέν τό σώμα τού άναβαινοντος και τα 
σύμβολα τοϋ πάθους, μεθ’ ών οδτος ούχί συγκατελθών συνανέρχεται νύν, ουχι όμως 
καί την έν τώ σώματι τούτω κεκρυμμένην θεότητα98. Νΰν τό πρώτον φαίνεται ταίς

Κατ’ αυτόν έγίνωσκον οί άγγελοι τό μυστήριον τής επί σωτηρία τής ανθρωπότητας γενησομε- 
νης θείας ένανθρωπήσεως, έφ’ όσον 8ι’ αγγέλων έγένοντο αί περί τοϋ Κυρίου προφητεΐαι, άγγε
λος, ό Γαβριήλ, ευαγγελίζεται την σύλληψιν τής Παρθένου καί άγγελοι τέλος μυσταγωγοΰσι 
τούς ποιμένας κατά την γέννησιν τού Σωτήρος, παρά ταΰτα όμως ουδαμώς ούτοι εγινωσκον 
καί την «άκατάληπτον» τοϋ Κυρίου σύλληψιν, τον «τρόπον» αυτής, «πώς ολος εν τφ πατρι 
ών καί ολος ών πάσι και πάντα πληρών, ολος ήν εν τή γαστρι τής Παρθένον».

92. Έφεσ. 3, 8-12.
93. Έπί του προκειμένου άναγινώσκομεν παρ’ Άθανασίφ μέν, έξήγ. ψαλμ. εν: PG, XXVII 

(1857)1410 τάδε:
«[... Ξενίζονται δε αί δυνάμεις όρώσαι μετά σαρκός αυτόν (sc. τόν Σωτήρα) εψνχωμέ- 

νης ψυχής νοερός' διό καί πυνθάνονται ]))~ αύτ., col. 142 C: [... S tup ore afficiuntur potesta-



ούρανίαις δυνάμεσι σάρξ άναβαίνουσα. Τό παρά φυσιν λίαν ευλογως γέννα τή φυσ^ι 
φόβον. Καθά άνθρωπος άγγελον ίδών έπί της γης κάμπτει, τον αυχένα, ορθοί τας 
τρίχας και καθ’ εαυτόν συζητεΐ, τί τό της οπτασίας αίτιον, ουτω καί των άσωματων 
τά τάγματα θεώμενα σώμα βαΐνον έπί νεφέλης έμφοβα ανεζητουν διασαφησιν τινα 
του παραδόξου θαύματος, έφ’ όσον ήγνόουν τό συντελεσθεν γεγονος της ενσαρκωσεως 
καί ένανθρωπήσεως του Λόγου τοϋ Θεού.

Εΐ τις έπί τοϋ προκειμένου, λέγει ό έκκλησιαστικος συγγραφευς Θεοδώρητος ο 
Κύρου94, μη θέλει, όπως όμολογήση παρά τοΐς άγγέλοις την υπαρξιν άγνοιας των 
παντοειδών της θεότητας μυστηρίων, τότε οφείλει ουτος, όπως άνευρη, την δέουσαν 
τοϋ πράγματος λύσιν άναγινώσκων τούς στίχους 3 και 4 τοϋ εν λογω ψαλμοΰ.

Έν τώ πρώτω τών στίχων τούτων έρωτα ό προφήτης:
«7% άνα^/σεται είς το δρο; τοϋ AugZou καί τι; στήσεται ^τάπω άγΖψ αυτού; 

έν τω δευτέρω δε έπάγεται την άπόκρισιν:
σ’Λθώος χερσί καί καθαρός τ^ καρόία, δ; οόκ &ίαβεν έπί ματαΖω τήν ψυχήν 

αντον καί ονκ ωμοΰεν επί δόλφ τω πλησίον αντον».
Δι’ έρωτήσεως καί άποκρίσεως έσχημάτισεν ενταύθα ό ψαλμωδός καθ υποτύ
πωσή την περί ηθικής αρετής τοϋ Σωτήρος εΐσήγησιν. Τοιοΰτό τι σχήμα λόγου 
έχομεν καί έν τοΐς στίχοις 8a καί 10a τοϋ ψαλμοϋ ημών. Οί έν τοΐς στίχοις τούτοις 
τήν έρώτησιν περί τής ταΰτότητος τοϋ εις τούς ουρανούς άνερχομένου προσώπου προ- 
βάλλοντες άγγελοι πράττουσι πιθανώτατα τοΰτο, ούχί διότι άγνοοΰσι τά έκτυλισσο- 
μενα θεία γεγονότα, αλλά διότι θέλουσιν, όπως προκαλέσωσι κήρυγμα οικείως δι- 
δάσκον πάντας τούς άνθρώπους τήν δεσποτείαν καί τήν αίγλην τοϋ Θεανθρώπου.

tes, cum vident ilium in carne cum anima intelligendi vi praedita; quae causa est, ut 
sciscitentur],
παρά Διδύμω δέ τω Άλεξανδρεΐ, εις ψαλμ. έν: PG, XXXIX (1958) 1297 Β τάδε: ,

σΆλλ% έπεί μή μόνος ό θεός Λόγος άλλ' έπιψερόμενος, ήν άνειληψε σαρκα
υέν,» ψυχβ νοερά, ^εν,Μμεναι αί άνω δυνάμεις έπυνβάνοντο, "τις έστιν ούτος ά βασιλεύς της δο- 
ί,,ς'. Γάρ^α γόρ'περικείμενον τόν λεχθέντα βασιλέα τής δό(ης ίδοϋαα, έθαύμαί:ον„ = αυτ., col. 
1298 Β : Sed cum non solus Deus Verbum ascendit, sed auferens, quam accipit carnem 
anima spiritali animatam, stupore affectae supernae potestatas interrogabant, iiqms 
est iste rex gloriae». Garne enim circumdatum videntes, qui rex dicitur glonae, miraban-

Καθά σύγκρισίς τις τών δύο τούτων κειμένων έναργώς μαρτυρεί, ή έν τω πρωτω τούτων 
ύπάρχουσα φράσις: σέψυχωμένης ψυχής νοερός,, είναι γραμματικώς τε καί συντακτικως ε
σφαλμένη καί δέον, (πως μεταποίησή εις τήν φράσιν: σέψυχωμένη; ινα οοτως
Κχωμεν τήν όρθήν έκείνην έννοιαν τής έμψυχώσεως τής σαρκός διά ψυχής νοερας, ως τούτο εν 
άμωοτέραις ταϊς λατινικαϊς μεταφράσεσιν όρθώς αποδίδεται: .....

in carne cum anima intelligendi vi praedita — ...carnem anima spintah anima

Τήν σψαλερότητα τής διά τοϋ Verbum έν τή λατινική γλώσση άποδόσεως της ελληνικής 
λέξεως: «Λόγος,, κατέδειξα έν τή έργασία μου: Vf άπλουστάτη πρότασις τών %λααο,%ων γλωσ
σών. Μετά προλεγομένων έπί τής ουσίας τής προτάσεως έν γένει. Έν Άθηναις 195_, σσ. 79 
-111: Γλωσσική, φιλολογική καί θρησκειολογική άνάλυσις τής εισαγωγής του προλογου του 
κατά Ίωάννην ευαγγελίου (= άνάτ., έν Άθηναις 1952, σσ. 79-111 ).

94. Θεο&ώρ. 6 Κύρου, έρμην. εις τούς ψαλμ. έν: PG, LXXX (1860) 1033BC.



Οί τώ ’Ιησού διακονοΰντες άγγελοι άποκρινόμενοι τη προβληθείση αύτοΐς έρω- 
τήσει έναργώς περιγράφουσι του υίοΰ του Θεοϋ την κραταιάν καί άμάχητον ίσχύν.

Έν ταΐς δυσί τελευταίαις φράσεσι τοϋ στίχου 8 του ψαλμοϋήμών (81) και 8c) 
άποκρινόμενοι οί τον Σωτήρα δορυφοροΰντες άγγελοι τη έρωτήσει των την φυλακήν 
των ουρανίων πυλών εντεταλμένων αγγέλων λέγουσιν αύτοΐς, ότι ό αναγγελθείς 
«βασιλεύς τής δόξης» είναι ό Κύριος, κραταιός καί δυνατός, ο Κύριος, δυνατός εν 
πολέμω. Κραταιός είναι ό Κύριος έν πάσιν, δσα ούτος έπραξε μέχρι τοϋδε καί πράτ
τει περαιτέρω προς σωτηρίαν τής ανθρωπότητας. Παμβασιλεύς καί των όλων δεσπό
της είναι ούτος, όστις σώμα άναβαλόμενος καί άριστεύσας εν αγώνι κατα τών 
έφ’ ημάς πεσόντων εχθρών καί τυραννικήν καθ’ ημών έξιν άναλαβόντων ανέρχε
ται νυν εις τούς ουρανούς τροπαιοϋχος καί ένδοξος. Διά τής εν ταΐς εν λογω φρασεσι 
τοϋ ψαλμοΰ ημών ύπαρχούσης άναδιπλώσεως ού μόνον εύτέχνως άγονται οί έρω- 
τώντες άγγελοι εις άναγνωρισμόν τοϋ Θεανθρώπου, αλλα και δεόντως ετι εξυ
μνείται ή κατά τοϋ τυράννου, τοϋ Διαβόλου δηλαδή, κατενεχθεΐσα υπ αυτοΰ υπέρο
χος νίκη. Τοϋ τυράννου τούτου πλήρως καθεΐλε τήν ίσχύν ό δυνατός έν πολέμω" 
διά τοϋ σταυρού ώσεί διά δόρατος εύστόχως κατηκόντισεν αυτόν κατελυσε τοϋ 
Διαβόλου τήν πίκραν τυραννίδα καί διέλυσε τήν απάτην τών ύπ’ έκείνω τελουν- 
των δαιμόνων. Αυτός ό ’Ιησούς ειπεν ήδη τοΐς μαθηταΐς αότοΰ95:

«Ταϋτα λελάληκα ύμϊν, ϊνα εν εμο'ι ειρήνην εχητε' εν τώ κόσμω θλΐψιν εχετε, 
άλλα θαρσεΐτε· εγώ νενίκηκα τον κόσμον»96.

Έν άμέσω συνεχεία (9a, 9b καί 9c) έπαναλαμβάνεται υπό τών τον Κύριον 
δορυφορούντων αγγέλων ή αύτή άξίωσις περί τής άνοίξεως τών πυλών καί δή καί διά 
τών αυτών λέξεων. Περί τής άναφορικώς προς τό ύφος καί τήν λεκτικήν έν γενει 
σύνθεσιν ιδιορρυθμίας καί σημασίας τών έπαναλήψεων τούτων έν τή θρησκευτική 
ποιήσει έγένετο ήδη λόγος έν τω προηγουμένω κεφαλαίω τοϋ δευτέρου μέρους τής 
παρούσης έργασίας κατά τήν έξ έπόψεως ούχί χριστολογικής θρησκειολογικήν καί 
φιλολογικήν άνάλυσιν καί ερμηνείαν τοϋ ψαλμοΰ ημών. Βαθύτατα άναταράσσουσι 
καί συγκινοΰσι τό θυμικόν ημών αί έπαναλήψεις αδται, ας πλησίον τής μονοτονίας 
περιβάλλει έκτενώς ή πανηγυρική πνοή σεμνής σοβαρότητας καί ευλαβούς πάθους.

Οί τήν φυλακήν τών ουρανίων πυλών έπιτετραμμένοι άγγελοι, προς ούς οί τόν 
Κύριον δορυφοροΰντες άγγελοι τό δεύτερον νΰν άπευθύνουσι τήν άξίωσιν περί ανοι- 
ξεως αυτών, έπαναλαμβάνουσι (10a) τήν αυτήν άναφορικώς προς τόν χαρακτή
ρα τοϋ εισελευσομένου «βασιλέως τής δόξης» έρώτησιν καί δή καί διά τών αυ
τών λέξεων. ’Επί τοϋ προκειμένου παρατηρητέον ομοίως, όσα ήδη έλέχθησαν άνω- 
τέρω έν τώ άντιστοίχω τόπω. Παρά ταϋτα σημειωτέον ένταΰθα, ότι οί πλείονες

95. Ίω. 16,33.
96. Παρ’ Ώριγένει, εις ψαλμ. έν: PG XII (1857) 1296Α άναγινώσκομεν έπί τοϋ προκει

μένου τήν φράσιν:
«νΰν αρχών τον κόσμου τούτου εμβληθήσεται εξω»· πρβλ. τήν λατινικήν μετάφρασιν αύτ., 

col. 1270Α: nunc princeps huius mundi eiicietur foras. Ή έν τφ έλληνικφ κειμένω ύπάρ- 
χουσα φράσις: «εμβληθήσεται εξω» μετά τοϋ παραδόξου καί όξυμώρου ούτως είπεΐν νοήματος 
αυτής διορθωτέα εις τήν φράσιν: «έκβληθήσεται εξω», ή έπί τό όρθότερον: «βληθήσεται εξω», 
ήτινι ακριβώς αντιστοιχεί έν τή λατινική μταφράσει ή φράσις: eiicietur foras.



των πατέρων της ορθοδόξου ημών εκκλησίας δέχονται, οτι ευθυς μετά την επαγγε
λίαν της τελευταίας φράσεως τοϋ δευτέρου στίχου της πρώτης στροφής (8c) ήνεω- 
χθησαν αί πάλαι του ούρανοϋ καί άκωλύτως πλέον είσηλθεν εις αυτόν ό «βασιλεύς τής 
δόξης», έξειλίχθη όμως καί μετά ταϋτα όμοια τις περαιτέρω σκηνή αξιώσεων καί 
ενδοιασμών εν διαλέγω διεξαγομένω μεταξύ νέων νυν εν τινι μέτρω αγγέλων. Οί 
την φυλακήν τών ουρανίων πυλών επιτετραμμένοι άγγελοι, οΐς συναντώσι το πρώτον 
έν τώ ούρανώ οί τον Κύριον δορυφοροΰντες άγγελοι, είναι οί άρχοντες τοϋ δευτέρου 
ούρανοϋ, τ.ε. τοϋ στερεώματος. Ούτοι ευθύς, ώς ήκουσαν τα παρα τών τώ Κυριω 
διακονούντων αγγέλων ρηθέντα καί έλαβον γνώσιν τοϋ διαδραματισθεντος χριστο- 
λογικοΰ μυστηρίου, τής ένανθρωπήσεως δηλαδή και της Αναληψεως τοϋ Σωτήρος 
τής ανθρωπότητας, ύπερηυφράνθησαν διά τήν σωτηρίαν τών ανθρώπων εν συνε
χεία ούδαμώς ούτοι ήρκέσθησαν τή έκτελέσει απλώς τοϋ προσταχθεντος, αλλα προ- 
δραμόντες άπηύθυναν τήν αυτήν άξίωσιν προς τούς άρχοντας τών πυλών τοϋ πρώτου 
ούρανοϋ τοϋ υπέρ τό στερέωμα κείμενου (9a.bc)97, οις τα αυτα πυνθανομενοις (10a), 
άπερ αύτοί ούτοι ολίγον πρότερον παρ’ άλλων έπυνθάνοντο, απεκρινοντο, ήν και 
ούτοι περίπου έσχον άπόκρισιν (lObc)98 99. Τό γεγονός τοΰτο ύπετύπωσέ ποτέ ό Δαυίδ 
λέγων":

«Άνέβη ό Θεός εν άλαλαγμώ, Κύριος εν φωνή σάλπιγγας».

Έφ" δσον παρά ταϋτα 6 διάλογος τών άγγέλων έγένετο ούχί διά φωνής αισθη
τής, άλλα διά νοερας πολλω μάλλον μεταδόσεως τών νοημάτων, ούδεμίαν έπί τοϋ 
προκειμένου σημασίαν έχει ό ακριβής διορισμός τοϋ κυκλου τών αγγέλων, οίτινες 
διεξήγαγον τούτον. Σημασίαν έχει κυρίως τόδε τό γεγονος, ότι δηλαδη εν τελεί τοϋ 
ψαλμοΰ ήμών (lObc) μετά τήν εκ νέου προβολήν τής οικείας ερωτησεως περί τής 
ταύτότητος τοϋ είσελευσομένου «βασώέως τής παρέχεται ή δέουσα άπάντησις,

97 Νοητέον λοιπόν ένταϋθα δύο κυρίως ούρανούς, τόν δεύτερον δηλαδή ούρανύν, φτινι 
πρώτφ άτε'κατωτέρω συναντώσιν οί τόν Κύριον άπό τής γής ek ούρανόν δορυψοροϋντες &γγε- 
λοι τον καί «στερέωμα» καλούμενον, καί τύν πρώτον ουρανόν, τον «υπέρ το στερέωμα». Ό 
άγιορείτης μοναχός Νικόδημος παρανοεί έπί τοϋ προκειμένου τά πράγματα έν τινι μέτρω 
λέγων έν τή άνωτέρω μνημονευθείση «'Ε^μρνεία εί; τού; έκατόν πεντήκοντα -^ I
(1819)201a, σημ. 1 άναφορικώς πρός τον δεύτερον ουρανον τάδε.

«Ούρανόν όέ έόώ πρέπει νά νοήσωμεν τόν άέρα ή τόν αιθέρα τού ούρανού, τό, κατώτερο?

τό ψαλτ. έν: PG, CXXVIII (1864%) 304Α,
δντα τον στερεώματος».

98. Παρ’ Εύθυμίω τώ Ζιγαβηνώ, έξήγ. είς
άνανινώσκομεν έπί τοϋ προκειμένου τάδε: , _ „ , ,

«'Ομοίως άποροϋσι κάκεϊνοι (sc. οί άρχοντες τών πυλών τοϋ πρώτου ουρανού του υπέρ 
σ'Ομοίω; άπορο*,« πάκείνο, f". οί άρχοντες τώ? πυέών τοϋ πρώτου ουρανού του υπέρ 

τό στερέωμα^ καί τά αυτά πυνθάνοντα, καί άκούουσ,νυ' πρβλ. τήν λατινικήν μετα,ρασιν αυτ.,
col. 302D — 303Α: _ ,. ,

Eodem modo isti dubitant atque ideo eadem interrogant et audiunt. _
Παρά τώ τόν Ζιγαβηνόν πιστώς άντιγράφοντι Νικηφόρο, Βλεμμίδη, εξηγ. του ψαλτ. εν: 

PG, CXL1I (1865) 1432D άναγινώσκομεν έπί τοϋ προκειμένου κατ’ άσυγχώρητον παραφθο- 
ράν: «'Ομοίως άποροϋσι κάκεϊνοι καί τού; πυνθάνονται καί άκούουσιν».

99. Ψαλμ. 46 (47), 6.



έν ή νέα στοιχεία άναφορικώς προς τον χαρακτήρα του «βασιλέως» τούτου περι
έχοντας καί ανοίγονται αί πύλαι του δευτέρου ουρανού, του στερεώματος, ή επί το 
ακριβέστερου του υπέρ το στερέωμα κειμένου πρώτου ουρανού, ίνα είσέλθη ούτος 
δι’ αυτών εις τά επουράνια.

Έν τέλει τού ψαλμοΰ ημών (10b) λέγεται, ότι ((Κύριος τών δυνάμεων» είναι 
δ «βασιλεύς της δόζης». Καί ενταύθα ρητέον, όσα ήδη ανωτέρω έν τώ αντιστοιχώ 
τόπω (8bc) έλέχθησαν. "Αρχών τών στρατοπέδων είναι δ υιός τού θεού τών τε 
ορατών καί τών αοράτων κατεπάτησεν ούτος καί κατέλυσε πάντας τούς εχθρούς 
τούς τε ορατούς καί τούς αοράτους. Παντοκράτωρ είναι δ εις τούς ουρανούς άνερχό- 
μερος Θεάνθρωπος. Εις το πρόσωπον τού Σωτήρος άναφέρεται δ «παντοκράτωρ» 
τού προφήτου Ζαχαρίου100.

«Τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ; ' Όπίσω δόξης άπέσταλκέ με επ'ι τά έθνη 
τά σκυλενσαντα υμάς,... και γνώσεσθε, δτι Κύριος παντοκράτωρ άπέσταλκε με’»·

Αύτος δ Κύριος λέγει περί αυτού έν τη ((’Αποκαλνψει»101 :
«’Εγώ ε’ιμι το άλφα και το ώ, ο ών και δ ην και ό ερχόμενος, ο παντοκράτωρ»102.

Καθά δ ευαγγελιστής Ιωάννης λέγει103, «πάντα δι αυτόν εγένετο και χωρίς 
αυτόν εγένετο ουδέ εν, δ γέγονεν». 'Ο άγιος ’Αμβρόσιος γράφει έπί τού προκειμένου 
τάδε104.

Hie ergo rex gloriae Christus est, qui devicta morte resurgens apparet 
Dominus esse et rex gloriae. virtute enim potestatis suae, qua subegit inferos, 
manifestatur; quia ipse est filius Dei, qui unius Dei regnum in coelis et 
in terris esse ad condemnationem tyrannidis diaboli praedicavit.

H προ τών πυλών τού ουρανού διεξαγομένη σκηνή αυτή τών έπιμόνων άξιώ- 
σεων και αρνήσεων έχει κυρίως χαρακτήρα αγωνιστικόν τε καί πολεμικόν. Ό προ 
τών ουράνιων πυλών ίστάμενος Σωτήρ εύρίσκεται εΐσέτι έν τή επικράτεια τού κα
κού και κατ ακολουθίαν ώφειλεν ούτος, όπως διά τής χρήσεως αγωνιστικού μένους 
καί πολεμικής βίας έκβιάσηται τήν διέλευσιν. Αί δυνάμεις τών ουρανίων περιοχών 
ωφειλον, όπως έκπληκτοι καί περιδεείς ύποχωρήσωσι προ τής έπερχομένης κραταιάς 
και άμαχήτου θεότητας τού ’Ιησού, ένώ συγχρόνως πλήρεις συγχύσεως καί ταραχής 
ερωτώσι περί τού χατακτήρος αυτού, 6στις όλως άδοκήτως έκβιάζεται τήν καλώς 
ωχυρωμενην επικράτειαν αυτών. Γράφων δ Παύλος προς Φιλιππησίους αναπτύσσει 
αυτοΐς ύπερόχως τήν δδδν τής ένανθρωπήσεως καί τού πάθους105, τής ταπεινώσεως 
και τού σταυρικού θανάτου, ήν προφρόνως τε καί εύπειθώς έχώρησεν δ Χριστός, ίνα 
εν τελεί νικητής γενόμενος καί υπερυψωθείς κάμψη καί ύποτάξη πάσας τάς δυνά
μεις τού σύμπαντος κόσμου.

100. Ζαχ. 2, 12-13.
101. Άποκ. 1, 8.
102. Πρβλ. Άποκ. 1, 17" 4, 8" 3, 14' 21,6' 22, 13 Έξόδ. 3, 14' 11, 17' Άμ. 3, 13.
103. Ίω. 1, 3.
104. Ambrosii Commentarium in epistolam B. Pauli ad Bphesios 3, 10 έν: PL, XVII 

(1866) 405A.
105. Φιληππ. 2, 5-11.



«Τοϋτο φρονείτε εν ύμίν, δ καί εν Χριστώ Ιησού, ος εν μορφή Θεόν υπάρχων 
ονχ άρτταγμόν ήγήσατο το είναι Ισα Θεώ, αλλά εαντον εκενωσε μορφήν δονλον 
λαβών, εν δμοιώματι ανθρώπων γενόμενος' και σχηματι ενρεθεις cog άνθρωπος 
έταπείνωσεν εαντον γενόμενος υπήκοος μέχρι θανατον, θανατον δε σταυρόν, bio 
και ο Θεός αυτόν υπερύψωσε και εχαρίσατο αντώ το ονομα το υπέρ παν όνομα, 
ΐνα εν τώ όνόματι ’Ιησοϋ παν γόνυ κάμψη επονρανιων και επίγειων και καταχθο
νίων καί πάσα γλώσσα εξομολογήσηται, δτι Κύριος Ιησούς Χρίστος εις δόξαν 
Θεόν πατρός».

«Αυτός εστιν ο βασιλεύς τής δόξης» (10c).

*
* *

Γρηγόριος ό Νύσσης Αναφέρει τον έν λόγω ψαλμόν εις τε την ενσαρκωσιν τοϋ Σω- 
τήρος καί την Άνάληψιν άμα αύτοϋ106 107. Οί στίχοι 7-10 τοϋ ψαλμοΰ τουτου υπερε- 
χουσι κατά τον πατέρα τούτον της ορθοδόξου ημών εκκλησίας και αυτής ταυτης 
τής ευαγγελικής διδασκαλίας. Τό μέν ευαγγελίαν διηγείται ήμΐν την επί τής γής 
μόνον διαγωγήν καί αναστροφή τοϋ Κυρίου, ό υψηλός όμως ποιητης τοϋ εν λογω 
ψαλμοΰ χωρήσας ούτως είπεΐν πέρα των περιορισμών τής ένσάρκου αύτοϋ προσω
πικότητας εις τάς πνευματικός σφαίρας τών υπερκόσμιων δυνάμεων άνακοινουται 
ήμΐν τούς λόγους αυτών, οΰς αύται συγκροτοΰσαι την προπομπην τοϋ Δεσπότου 
κατά την εις την γήν κάθοδον αύτοϋ άπευθύνουσι προς τούς την άνθρωπίνην ζωήν 
φρουροΰντας επιγείους αγγέλους (7a-8c):

«”Αρατε πνλας, οί άρχοντες, υμών...».

Καί νΰν, επειδή, οπουδήποτε καί αν εύρίσκηται ό τό παν έν έαυτώ περιέχων, 
σύμμετρον εαυτόν καθίστησιν έχείνφ, όστις δέχεται αυτόν, έφ' όσον ου μόνον έν τοις 
άνθρώποις άνθρωπος γίνεται, άλλα καί έν μέσω αγγέλων ευρισκόμενος προς την 
φύσιν έκείνων εαυτόν συγχατάγει, όχουσι χρείαν οι πυλωροί, όπως μάθωσι, τις 
είναι ό είσελευσόμενος «βασ,Αεύς τής όό^ς,). ΟΙ τήν προπομπήν τοϋ Δεσπότου συγ- 
χροτοϋντες Αγγελοι άποχρινόμενοι τοϊς έπιγείοις άγγέλοις, οίτινες έρωτώσι περί 
τής ταυτότητας τοϋ είσελευσομένου προσώπου, λέγουσιν αύτοις, ότι ο μνημονευθεις 

τής ôdfggu είναι ό χραταιός χαί δυνατός έν πολεμώ, οστις εμελλεν, 
όπως συμπλαχή πρός τόν αίχμαλωτίσαντα τήν άνθρωπίνην φύσιν χαί χαταλυση τον 
έχοντα τοϋ θανάτου τό χράτος, (να οότω τοϋ έσχατου έχθροϋ άφανισθέντος εις 
έλευθερίαν τε χαί ειρήνην άναχληθή τό Ανθρώπινον γένος™. ^ ^

Τούς αυτούς λόγους άνακοινοΰται ήμΐν έν συνεχεία ό Δαυίδ (9a-10c), οιτινες

106. Γρηγορίοο τοϋ Νύσσης: Λόγος εις τήν τοϋ Χριστοϋ Άνάληψιν έν: PG, XLVI (1858 ) 

692D — 693D.
107. Πρβλ. Έβρ. 2, 14-18: , , , , ,

οΛ- τα παιδία χεχο,,ωΜ,χ«' αίματος χαί σαβχος, χα. αοτος παραπ/ηαιως /«τεσχε
τώ, αύτώ,, W W τοϋ ΟακΚοο χαταρχήο^ τύ, τό χράτος ^α τοό Ooyoo, τοντ εατι, το, 

χαί άπαλλάέβ τούτος όσοι Οα,άτοο Λα παισοςτοο^ ^%ο, ησα, δωΆειας.



όμως λέγονται νϋν έν άλλη τινί περιοχή καί κατ’ αντίστροφον των διαλεγομένων 
προσώπων τάξιν. Έπληρώθη η δη το μυστήριον του θανατου και κατωρθωθη η κατα 
των πολεμίων νίκη καί ήγέρθη το τρόπαιον κατ’ αυτών, ο σταυρός. Και παλιν ανεβη 
εις ΰψος αίχμαλωτεύων την αιχμαλωσίαν108 ο αγαθά δώρα προσενεγκων τοΐς ανθρω- 
ποις, την ζωήν καί την βασιλείαν. Καί νϋν υπάρχει άναγκη, όπως παλιν ανοιχθώσιν 
αύτώ αί ύπερκείμεναι πύλαι. Οί επίγειοι άγγελοι συγκροτοΰσι νϋν την προπομπην 
τοΰ Δεσπότου, οί τό έργον έχοντες τής φυλακής καί προστασίας ημών εν τή γή. 
Οί άγγελοι ούτοι λοιπόν άπευθύνουσι προς τούς ουρανίους αγγέλους την εντολήν, 
όπως άνοίξωσι τώ Σωτήρι τάς ύπερκειμένας πύλας, ίνα οδτος πάλιν εν αυταϊς δο- 
ξασθή. Οί ουράνιοι άγγελοι άγνοοΰσι τον την ρυπαράν στολήν τοΰ ήμετερου βίου 
περιβαλόμενον Χριστόν άγνοοΰσι τό έκ τής σκάφης τών ανθρωπίνων κακών προερ- 
χόμενον ερύθημα τών ίματιών αύτοΰ109 καί διά τοΰτο ερωτώσι τους την προπομπην 
συγκροτοΰντας επιγείους αγγέλους, τις είναι ο είσελευσόμενος «βασιλεύς τής δοξης». 
Οί επίγειοι άγγελοι άποκρινόμενοι ποιούνται πλέον λόγον ούχί, ως οι ουράνιοι 
άγγελοι τοΰτο ολίγον πρότερον έπραξαν, περί τοΰ κραταιοΰ απλώς και δυνατού 
έν πολέμω, άλλά περί τοΰ Κυρίου τών δυνάμεων, δστις έχει τό κράτος τοΰ παντός» 
δστις έν έαυτώ τά πάντα άνεκεφαλαίωσεν, όστις έν πάσι πρωτεύει καί εις την πρω- 
την κτίσιν τά πάντα άποκατέστησεν.

Κατά Γρηγόριον τον Νύσσης λοιπόν διφυής είναι ή έννοια τοΰ έν λόγω ψαλμοΰ 
άτε τούτου άναφερομένου εις τε τήν ένσάρκωσιν καί τήν Άνάληψιν άμα τοΰ Σωτή- 
ρος. 'Ο εις ουρανόν άναβάς είναι ό αυτός τώ εις γην καταβάντι. Έν τώ εν λογω 
ψαλμφ παρέχει ήμΐν ό προφήτης Δαυίδ έν τή περιοχή υπερφυούς τίνος διάλογου δις 
τήν εικόνα τής άρσεως πυλών προς δήλωσιν τοΰτο μεν τής καθόδου εις την γήν τοΰ 
μονογενούς υίοΰ τοΰ θεού, τοΰτο δε τής ανόδου αύτοΰ εις τον ούρανον ο ενσαρκος 
άσαρκος εις τήν γήν καταβάς ανέρχεται μετά τήν θείαν οικονομίαν εις τον ουρα
νόν. Τον «Εις τήν τοϋ Χριστού Άνάληψιν» άναφερόμενον λόγον αυτού κατα
κλείει ό Γρηγόριος διά τών εξής ώραιοτάτων φράσεων καί υποθηκών:

ίώΟρατέ, όπως ήμΐν γλυκυτέραν τήν εορτήν ό Δαυίδ απειργάσατο την ίδιαν 
χάριν τή φαιδρότητι τής Εκκλησίας εγκαταμείξας. ούκοϋν μιμησώμεθα και ημείς 
τον προφήτην, εν οίς δυνατόν έστι κατορθώσαι τήν μίμησιν, έν τή προς Θεόν αγα- 
πη, εν τή τον βίου πραότητι, εν τή προς τούς μισούντας μακροθυμία, ϊνα γενηται 
ή τοΰ προφήτου διδασκαλία τής κατά Θεόν πολιτείας χειραγωγία έν Χριστώ Ιη
σού τώ Κυρία) ημών, ώ ή δόξα εις τους αιώνας τών αιώνων».

Τό ανωτέρω ευρέως άναλυθέν τμήμα τοΰ «Εις τήν τοΰ Χριστού Άνάληψιν»

ον γάρ δήπον άγγέλων επιλαμβάνεται, άλλά σπέρματος ’Αβραάμ επιλαμβάνεται, οθεν ώφειλε 
κατά πάνα τοίς άδελφοίς όμοιωθηναι, ϊνα ελεήμων γένηται και πιστός άρχιερενς τά προς τον Θε
όν, εις τό ιλάσκεσθαι τάς άμαρτίας τον λαόν, εν φ γάρ πέπονθε αυτός πειρασθείς, δνναται τοϊς 

πειραζομένοις βοηθήσαι».
Πρβλ. Μτι έπί τοϋ προκειμένου τήν ώραίαν εργασίαν τοΰ κ. Σ ο φ. Δ. Λ ώ λ η : Ή περί τής 

θείας τοϋ Χριστού κενώσεως θεωρία. Άθήναι 1954, σσ. 48.
108. Ψαλμ. 67, (68), 19.
109. Πρβλ. Ήσ. 63, 1-2.



άναφερομένου λόγου Γρηγοριου τοϋ Νύσσης ούχί όρθώς κατά πάντα μεταφέρει 
εις τήν λατινικήν γλώσσαν ό Franciscus Zinns έν τη <(Πατρολογία» τοϋ 
Migne. Ούτως ή φράσις τοϋ Γρηγοριου110:

«το μεν γάρ εναγγέλιον τήν επί γης τον Κυρίου διαγωγήν και τήν αναστροφήν 
δ ιηγήσατο...»
αποδίδεται υπό τοϋ Zinns λατινιστί ώδε111:

nam Evangelium Domini consuetudinem et vitam, quam egit in terra, 
et eins reditum in coelum narrat......
Ό μεταφραστής προφανώς παρενόησεν ένταΰθα τήν έννοιαν τής λέξεως: «αναστρο
φή», ήν έξέλαβεν ώς δηλοΰσαν τήν «επιστροφήν», τήν «Άνάληψιν» δηλαδή, τοϋ 
Κυρίου εις τον ουρανόν, ενώ διά ταύτης ούδέν άλλο δηλοΰται ή αυτή αυτή ή « δια
γωγή» τοϋ Κυρίου επί της γης, περί ής αμέσως προ της «άναστροφής» ταύτης 
έγένετο λόγος" διά τών δύο τούτων ισοδυνάμων καί ομογενών λέξεων, αίτινες συν- 
άπτονται άλλήλαις όμαλώς διά τοϋ συμπλεκτικού συνδέσμου: «καί», ούδέν άλλο 
δηλοΰται ή ό «βίος» έν γένει τοϋ Ίησοΰ, ον οδτος «διήγαγεν» έν τή γή «άνα- 
στρεφόμενος» έν αυτή112. Ή ορθότης τής κατ' άντίθεσιν προς τήν λατινικήν μετά- 
φρασιν προτεινομένης ένταΰθα ερμηνείας ταύτης τής λέξεως: « αναστροφή» καθί
σταται λίαν έναργής καί άκραδάντως βεβαιοΰται καί εκ τοΰδε τοϋ πράγματος έτι,

110. PG, XLVI (18582) 6921).
111. PG, XLVI (18582) 691D.
112. Άναντιρρήτως μεταξύ τών άλλων σημασιών αυτής έχει ή λέξις: «Αναστροφή» καί 

τήν σημασίαν τής «επιστροφής», τής «επάνοδον», οΐον παρά Σοφοκλεΐ, Άντιγ. 223-226, ένθα 
ό φύλαξ άγγέλλων τ<ρ Κρέοντι τήν παρά τάς διαταγής αύτοϋ μυστικώς συντελεσθεϊσαν συμβο
λικήν ταφήν τοϋ πτώματος τοϋ Πολυνείκους δηλοΐ αύτω ευθύς έν άρχή φόβω προφανώς συνε- 
χόμενος δι' ένδεχομένην διά τύ συμβάν τιμωρίαν αύτοϋ, (τι ούχί σάόσπνοος;; ύπύ τάχους 
άψικνεϊται είς αύτύν σκοΰφον έ^άβα; πά&ω. άλλ' 6τι καθ' 6δ6ν πολλά σχετικώς διελογίζετο 
καί έσταθμάτο καί πολλάκις χάριν τής σωτηρίας αύτοϋ έκινεϊτο πρός επιστροφήν είς τούς 
συντρόφους αύτοϋ:

«πολλάς γάρ εσχον φροντίδων επιστασεις 
όδοίς κνκλών εμαυτόν είς Αναστροφήν»'

πρβλ. Πολυβ. IV 54, 4 (= II [1889. 1924/1965] 67, 2-5 Dind., Buettner - Wobst):
«πάντες δε (sc. οί Λνττιοι) περιπορευθέντες αυτήν (sc. τήν πάλιν αυτών, ήν αυτών εις τήν 

τών Λαππαίων πάλιν καταφνγόντων ενέπρησαν και κατέσκαψαν οί Κνώσιοι) κύκλω και πολλά- 
%% άνοιμώ(αντες καί κατοΑοφυβάμενοι τήν τε τής πατβίάος καί τή, αάτών τ^χην α*ις άνα- 
στροφής έπανήλθον είς τήν τών Λαππαιων πολιν»
Αίλ. τακτ. 25,7 (= ρ. 384 Köchly-Rüstow [1855]):

σάνατβοφή άέ Anw ή Αποκατάστασή τή; έπιστβοφής άς τήν πβοτέβαν χώβαν,κ 
Παρά ταΰτα όμως σημειωτέον επί τοϋ προκειμένου ότι ή έν λόγω λέξις έχει πολλάκις καί 

τήν έννοιαν τής συχνής έν τινι τόπω διατριβής, οΐον Αισχ. Ευμ. 22-23.
«σέβω δε ννμφας, ένθα Κωρυκις πέτρα, 
κοίλη, φίλορνις, δαιμόνων Ανάστροφοι»'

Πλούτ. άποφθ. λακών. "Αγιδ. τοϋ Άρχιδ. 14 (= ήθ., ρ. 216a = Π (1889) 121, 15-1/Bern. 
= III [1935] 134, 5-7 Na. - Si. - Ti.): , ,, , , ,

σ/1έχοντος <% τίνος, άτι Φιλίππου αύτοίς άνεπβατον τήν '^άάα ποιήσει, ικανή ημιν , 
φη, 'ώ (ένε, ή άν τή ίάίβ χώβ?, πατβίάι; άναστβοφή';;.



ότι δηλαδή έν άμέσω συνεχεία ποιείται λόγον ό Γρηγόριος περί τής ενανθρωπη- 
σεως μόνον τοϋ Σωτήρος, έν ή υποθέσει μόνον εξαιρεί ούτος το πρώτον την υπερο
χήν του ψαλμοϋ, τήν ύψηλοτέραν αύτοΰ θέσιν, έναντι της ευαγγελικής διδασκα
λίας* 1 τό μεν ευαγγελίαν διηγείται ήμϊν τήν επί τής γης μόνον διαγωγήν καί ανα
στροφήν τοϋ Κυρίου, ό υψηλός όμως ποιητής τοϋ έν λόγω ψαλμοϋ χωρήσας ούτως 
είπεΐν πέρα των περιορισμών της ενσαρκου αυτου προσωπικότητας εις τας πνεύμα- 
τικάς σφαίρας των υπερκόσμιων δυνάμεων άνακοινοΰται ήμϊν τούς λόγους αυτών, 
οδς αυται συγκροτοΰσαι τήν προπομπήν τοϋ Δεσπότου κατά τήν εις τήν γήν κάθο
δον αύτοΰ άπευθύνουσι προς τούς την ανθρωπινην ζωήν φρουροΰντας επίγειους αγ
γέλους (7a-8c)- οί τήν προπομπήν τοϋ Δεσπότου συγκροτοΰντες άγγελοι άποκρι- 
νόμενοι τοΐς έπιγείοις άγγέλοις έρωτωσι περί τής ταυτότητας τοϋ εισελευσομενου 
προσώπου λέγουσιν αύτοΐς, ότι ό μνημονευθείς «βασιλεύς τής δόξης» είναι ό κρα- 
ταιός καί δυνατός έν πολέμω, ο στις εμελλεν, όπως συμπλακη προς τον αιχμα- 
λωτίσαντα τήν ανθρωπινην φύσιν καί καταλύση τον έχοντα τοϋ θανάτου τό κρά
τος, ίνα ουτω τοϋ έσχάτου έχθροΰ άφανισθέντος εις έλευθερίαν τε καί ειρήνην άνα- 
κληθή τό ανθρώπινον γένος. Πανταχοΰ λοιπόν ένταΰθα γίνεται λόγος περί τής 
ένανθρωπήσεως τοϋ Σωτήρος καί τής δράσεως αύτοΰ έν τή γή προς σωτηρίαν 
των ανθρώπων, ούχί δέ περί τής Άναλήψεως αύτοΰ' περί ταύτης γίνεται λόγος 
μετά ταΰτα έν αναφορά προς τούς στίχους 9a-10c τοϋ ψαλμοϋ ημών, ένθα έχο- 
μεν νέον μεταξύ αγγέλων διάλογον, όμως κατ’ αντίστροφον νΰν τάξιν οί έπίγειοι 
νΰν άγγελοι άπευθύνουσι τήν έντολήν προς άρσιν των πυλών, οί ούράνιοι δέ άγγε
λοι έρωτώσι περί τής ταύτότητος τοϋ είσελευσομένου.

Ή φράσις πάλιν τοϋ Γρηγορίου113:
«... τας εκείνων (sc. των υπερκόσμιων δυνάμεων) ήμϊν φωνάς διεξέρχεται (sc.

'Υπό τήν δευτέραν ταύτην σημασίαν πολλάκις άπαντά ήμϊν ή έν λόγω λέξις εν τή Καινή 
Διαθήκη, οΐον Γαλ. 1, 13:

«Ήκούσατε γάρ τήν έμήν άναστροφήν ποτέ έν τφ ’Ιουδαϊσμό>, δτι καθ’ υπερβολήν έδιωκον 

τήν εκκλησίαν τοϋ Θεοϋ...»'
1. Τιμ. 4,12:

«Μηδείς σου τής νεότητας καταφρονείτω, άλλα τύπος γίνου των πιστών εν λογφ, έν αναστρο

φή, έν άγάπη, έν πίστει, έν άγνεία»'
Ίάκ. 3,13:

«Τις σοφός και έπιστήμων έν ύμιν; δειξάτω έκ τής καλής άναοτροφής τα έργα αυτου έν πρα- 

ντητι σοφίας»'
1. Πέτρ. 1,15:

«... και αύτοί άγιοι έν πάση άναστροφή γενήθητε»'
1. Πέτρ. 1, 18:
«... έν φόβφ τον τής παροικίας υμών χρόνον άναστραφητε...»'
1. Πέτρ. 2,11-12:
«’Αγαπητοί, παρακαλώ ως παρθικούς και παρεπιδήμους άπεχεσθαι των σαρκικών επιθυμι

ών, αίτινες στρατεύονται κατά τής ψυχής' τήν άναστροφήν υμών εν τοΐς εθνεσιν εχοντες καλήν,..».

Τήν δευτέραν ταύτην σημασίαν έχει ή λέξις: «άναστροφή» έν τφ έν λόγω χωρίω τοϋ Γρη
γορίου.

113. PG, XLVI (1858») 693Α.



<5 Δαυίδ), δτε προπομπεύουααι τον Δεσπότου επί την κάθοδον επαρθηναι κελεν- 
ουσι των περίγειων αγγέλων των την άνθρωπίνηνν ζωήν πεπιστενμένων τάς εισό
δους...»
αποδίδεται ύπό τοϋ Zinus λατινιστί ώδε114:

....et voces earum (sc. coelestium potestatum) nobis exponit (sc. David), 
cum in coelum redeuntem Dominum ipsae comitantes angelis, qui versantur 
in terris quibusque in humanam vitam ingressus commissus est imperant... 
Καθά έν τη ανωτέρω γενομένη αναλύσει τής έν λόγω περικοπής τοΰ Γρηγορίου έλέχθη 
καί δή καί έν αναφορά προς την φράσιν ταύτην ακριβώς, την άξίωσιν περί άνοίξεως 
των πυλών, άπευθύνουσι το πρώτον έν τφ ψαλμώ ημών (7a-c) αΐ όπερκόσμιαι 
έκεΐναι δυνάμεις κυρίως, α'ίτινες συγκροτοΰσι την προπομπήν τοϋ Δεσπότου κατά 
την εις γήν κάθοδον αύτοΰ, κατά την ένανθρώπησιν αύτοΰ, προς τούς την άνθρωπίνην 
ζωήν φρουροΰντας αγγέλους. Κατά ταΰτα πρόκειται ένταΰθα περί τών εισόδων 
τών έπιγείων αγγέλων, τ.ε. περί τής ένανθρωπήσεως τοϋ Σωτήρος, ούχί δέ, καθά 
ό ανωτέρω μεταφραστής ένεκα ούχί ορθής πάλιν κατανοήσεως τοΰ πρωτοτύπου 
ελληνικού κειμένου δέχεται, περί τών ουρανίων πυλών, τ.ε. περί τής Άναλήψεως 
τοΰ Σωτήρος. Έν τη έν λόγφ φράσει τοΰ Γρηγορίου ήξίωσεν ό μεταφραστής μεί- 
ζονος προσοχής τάς ((υπερκόσμιους δυνάμεις» κυρίως, αΐτινες έν οόρανοϊς κατά 
φυσικόν λόγον άναστρέφονται, ούχί δε τήν « κάθοδον», ήτις έν συνδυασμό) τινι προς 
τάς έπιγείους κυρίως δυνάμεις διατελεΐ, παραπλανηθείς πιθανώτατα έκ τής έπιγρα- 
φής τοΰ κηρύγματος: «Εις την τοϋ Χρίστου Άνάληψιν», δστις ώθεϊ τον λογισμόν 
ήμών εις τήν σφαίραν κατ’ έξοχήν τής άναβάσεως τοΰ Κυρίου εις τόν ουρανόν. Ούτως 
έν τη λατινική μεταφράσει τής έν λόγω περικοπής τοΰ Γρηγορίου γίνεται λόγος 
ούχί περί τής ένανθρωπήσεως καί τής Άναλήψεως άμα τοΰ Κυρίου, ώς τοΰτο έν 
τώ έλληνικώ πρωτοτύπω συμβαίνει, αλλά περί τής Άναλήψεως μόνον αύτοΰ. Τό 
γεγονός, οτι τό δεύτερον μέρος τής έν λόγω περικοπής τοΰ λόγου τοΰ Γρηγορίου 
μετά πολλής έναργείας εις τήν Άνάληψιν τοΰ Σωτήρος κατ’ έξοχήν άναφέρεται, 
εδει, όπως άνακινήση παρά τώ μεταφραστή τήν υπόνοιαν, ότι έν τώ πρώτω μέρει 
τής περικοπής ταύτης περί άλλης τινός χριστολογικής εικόνας πρόκειται.

Διά τών τελευταίων φράσεων τής έν λόγω περικοπής αύτοΰ ωθεί ή μάς Γρηγό- 
ριος ό Νύσσης εις μεταφορικήν τινα άντίληψιν τοΰ περιεχομένου καί τής έννοιας 
τών έν τώ ψαλμώ ήμών κειμένων εικόνων τής άνοίξεως καί άρσεως τών πυλών. 
'Ο προφήτης ήκουσε τών λόγων, ους αντηλλαξαν οι πυλωροί άγγελοι προς τους 
δορυφόρους τοΰ Κυρίου, καί έγραψεν αύτούς, ίνα γνώμεν καί ήμεϊς, πώς έγένετο 
ή μυστηριώδης αΰτη άνάβασις τοΰ Θεανθρώπου εις ουρανούς καί άκολουθήσωμεν 
τοις ίχνεσι τοΰ πρώτου υπέρ ήμών εις τήν βασιλείαν τών ούρανών είσελθόντος. 
Τό πρόσωπον τοΰ άγιου Θεοΰ όψόμεθα καί ήμεϊς, έάν γενώμεθα άθωοι ταΐς χερσί 
καί καθαροί τη καρδία καί αν νικήσωμεν τόν άρχοντα τής κακίας, τόν Διάβολον, 
πολεμοΰντες αύτώ κατά τούς νόμους, ους εθετο ημΐν ο Χρίστος. Προς επιτυχίαν 
τοΰ σκοποΰ τούτου όφείλομεν, όπως έκ βάθους ψυχής άγαπώμεν τήν καθαρότητα

114. PG, XLVI (18582) 693Α.



χκί αγιότητα της χαρδίας, τήν άνέγχλητον αγνότητα χαί διχαιοσύνην των χειρών, 
τήν τιμιότητα καί άρετήν της γλώσσης" οφειλομεν, όπως ακολουθώ μεν τοΐς ιχνεσι 
τοϋ θείου ηγεμόνας καί ύπακούωμεν τη φωνή αύτοϋ, όπως εκτελώ μεν έργα αρεστα 
τοΐς όφθαλμοϊς τοϋ Θεανθρώπου καί τοϋ αγωνοθέτου πατρος, 6στις ευλογεί και 
ελεεί πάντα άναβαίνοντα προς αυτόν μετά καθαρ&ς καρδιας, μετ άδολου γλωσσης 
καί μετ’ αθώων χειρών.

Άναφορικώς προς τάς «πύλας» τοϋ εν λόγω ψαλμοΰ τοϋ Δαυίδ γράφει ο Ω
ριγένης τάδε115:

«Πύλας δε λέγει (sc. ό προφήτης) τάς άρετάς».

Προς βεβαίωσιν τούτου έπάγεται 6 ’Ωριγένης τόν στίχον 19 τοϋ ψαλμοΰ 117 (118), 
εν ώ ό έκ τοϋ θανάτου καί της φθοράς σωθείς ευσεβής άνήρ προσφέρων εν τω 
ναω θυσίαν χάριτος λέγει:

(CΑνοίξατε μοι πνλας δικαιοσύνηςλ>116 117,

καί εν συνεχεία παρέχει ήμΐν τήνδε τήν διασάφησιν:
«'Ως δε δικαιοσύνης ανοίγονται πύλαι, οϋτω καί σωφροσύνης καί ανδρείας 

καί αγάπης καί μακροθνμίας, δι’ ών είσέρχεσθαι πέφυκε γνώσις Θεόν, ώσανεί 
Θεόν προηγουμένου αυτών λύσαντος μεν τήν αιχμαλωσίαν, νικήτας δε άποψή- 
ναντος τους αιχμαλώτους»111.

Έν τή όδώ τών καλών έργων κυρίως, έργων δικαιοσύνης καί αρετής, βεβαιοΰται 
ή πίστις καί ή ελπίς εισόδου εις τήν βασιλείαν τών ουρανών. Έν τή όδώ ταύτη κυ
ρίως άπαντώμεν τω Θεανθρώπω καί μετά τής δεούσης επισημότητας ύποδεχόμε- 
θα αυτόν, ο στις φιλανθρώπως κατήλθε μέχρι τών κατωτάτων αβύσσων τής ύπάρ- 
ξεως ημών, ϊνα άνασύρη ημάς έκ τών σκοτεινών περιοχών τής άθεου κακίας καί

115. Ώριγ. εις ψαλμ. έν: PG, XII (1857) 1268C.
116. Πρβλ. στ. 20 τοϋ αύτοϋ ψαλμοΰ :

«αυτή ή πύλη τοϋ Κνρίον' δίκαιοι είσελενσονται εν αυτή».
117. Πρβλ. Ambrosii Commentariolum in epistolam B. Pauli ad Ephesios 3,10 έν: PL, 

XVII (1866) 404D:
Dicitur ergo his principibus, qui in errore sunt in coelestibus, sive ministris eins in 

terris, ut auferant portas principis sui, id est diaboli, de mentibus suis, per quas multo- 
rum deorum asserendorum error intravit.

Έν συνεχεία έπάγεται ό ’Αμβρόσιος τόν στίχον 6 τοϋ ψαλμοΰ 1:
« ότι γινώσκει Κύριος δδον δικαίων και οδός άσεβών άπολεΐται» 

καί τόν μνημονευθέντα ήδη στίχον 20 τοϋ ψαλμοΰ 117(118)' έν συνδυασμό) πρός τά χωρία 
τούτα καί πρός τό χωρίον τοϋ Δανιήλ, 2, 44:

«Καί έν ταϊς ήμέραις τών βασιλέων εκείνων άναστήσει δ Θεός τοϋ ουρανού βασιλείαν, ητις 
εις τους αιώνας ού διαφθαρήσεται,...» 
λέγει 6 άγιος άνήρ:

Manifestum est enim, quia iusti per fidem intrant in coelos, in regnum Dei, quod 
nunquam corrumpitur, ... impii autem propter incredulitatem intrant internum tar- 
tareum.



άνυψώσγ) εΐτα μέχρι τοΰ θρόνου του πατρός ποιων ημάς πολίτας πάλιν του άπολε- 
σθέντος ποτέ παραδείσου.

Διά τοΰ σώματος της παναχράντου Παρθένου έχώρησεν ό υιός τοΰ Θεοΰ εις τάς 
ταπεινάς σφαίρας τοΰ επιγείου ημών βίου, κατέστη αδελφός ημών, εταπεινωθη 
μέχρι τοΰ σταυρικοΰ θανάτου καί έδέχθη, όπως ταφή εν βραχώδει τινί καί άσήμω 
σπηλαίω. ’Έχοντες προ οφθαλμών τα γεγονότα ταΰτα όφείλομεν, όπως μετά πολλής 
προθυμίας ανοίγω μεν έκάστοτε τάς πόλος της καρδίας ημών, ίνα είσέρχηται εις 
τούτην ό γλυκύτατος Ίησοΰς. Τοΰτο πράττομεν, όταν έπιμόνως τε καί άδιαλεί- 
πτως άσκώμεν έργα δικαιοσύνης καί αρετής.

Λίαν αξιόλογα είναι, όσα επί τοΰ προκειμένου γράφει ό κ. Τρεμπέλας118:
«Καταδέχετα ό Κύριος, εις τον οποίον ανήκει, ολόκληρος ή γή με τό περιεχό- 

μενόν της, να Ισταται παρά την καρδίαν μας και να κρονη την κατάκλειστον θύραν 
της, όπως τον άνοιχθή. Σε έκαμα άρχοντα, μάς λέγει. Δεν είσαι àνδράποδον και 
αλογον ζφον. "Αρχοντά μου, άνοιξε την πόρτα τής ψυχής σου. "Άρατε πνλας, οι 
άρχοντες, υμών’. Προς τί μένουν αϋτα κλειστοί; Δεν πρόκειται νά εμβη δι’ αυτών 
επαίτης ή επίβουλός τις. Έισελενσεται ό βασιλεύς τής δόξης’. Ποια τιμή καί 
διά σάς. Θα είσέλθη 'ό κραταιός και δυνατός Κύριος’. Υπάρχει άλλη προστασία 
Ισχυροτέρα από την ίδικήν τον; ~Ω Κύριε, άξίωσέ μας νά σου δώσωμεν την καρδί
αν μας. Νά σοϋ την δώσωμεν ολόκληρον, διά νά την καθαρίσης και την άγιάσης, 
διά νά την κάμης ναόν και κατοικητήριόν σου».

'Τπό τά διανοήματα λοιπόν τοΰ έν λόγω ψαλμοΰ ανακύπτει καί εράσμιο τις 
είκών μεταφορικής σημασίας: ως προ τών πυλών πόλεώς τίνος, πύργου ή ναοΰ 
ισταται ό άγιος Θεός αξιών ήγεμονικώς ύποχώρησιν παντός εμποδίου, ίνα ούτως 
άκωλύτως διέλθη δι’ αυτών, ουτω πάλιν ισταται οδτος καί προ τών θυρών τής 
καρδίας τών ανθρώπων άξιων βίον ένάρετον καί ευσεβή, ίνα ουτω προθύμως είσ
έλθη εις ταύτην καί καταστή κυρίαρχος τούτης. «"Οτι εις κακότεχνον ψυχήν», 
ώς λέγει ό Σολομών119, «ονκ είσελεύσεται σοφία ουδέ κατοικήσει εν σώματι κα- 
τάχρεφ αμαρτίας».

Έν τω σημείω τούτω ακριβώς τής παρούσης εργασίας ουχί άκαιρον ή ανωφελή 
θεωρώ τήν έμπλεων θλίψεως καί οδύνης παρατήρησιν, οτι οί λαοί τής γής ούχί 
δεόντως κατηυγάσθησαν υπό τών θειων διδαγμάτων τοΰ Ναζωραίου, ίνα ούτως 
έργα δικαιοσύνης μόνον, άγάπης καί φιλανθρωπίας έπιτελώσιν, έργα αντάξια τοϋ 
ύψηλοτέρου καί τελειοτέρου δημιουργήματος τοϋ παναγάθου Θεοϋ" διά τών έργων 
τοΰ μίσους άτυχώς καί τής έχθρας, τών άενάων ερίδων καί τών ατελεύτητων πολε- 
μων έπιζητοϋσιν οί λαοί της γης τήν πρόοδον αυτών καί τήν εύδαιμονίαν. Μετά 
πολλής φιλαυτίας κατέκλεισαν οί άνθρωποι τάς καρδίας αυτών διά σίδηρων καί 
αμείλικτων πυλών μακράν τής ουρανίας διδασκαλίας τοΰ Σωτήρος και εχωρησαν 
άνεπανορθώτως τήν οδόν τοϋ σκότους καί της φθοράς, της άπωλείας καί της κατα
στροφής. Μάτην διά μέσου τών αιώνων, μάλιστα δέ κατά τήν σύγχρονον έποχήν 
τών πυραύλων καί τών πτήσεων εις τήν Σελήνην, μεγαληγόρως έξαγγέλλεται ή

118. Π.ΊνΓ. Τρεμπέλας έν τω μν. εργω αυτού, I (1955) 99.
119. Σοφ. Σολ. 1,4.



αύστηρά καί φιλόστοργος άμα έντολή προς άρσιν των πυλών τούτων καί πρόθυμον 
εισδοχήν τοϋ Θεού, δ στις έξ ενός αίματος έποίησε παν έθνος ανθρώπων, ίνα κατοική 
επί παντός προσώπου της γης. Μόνον ύπό την σταθεραν και αδιαλειπτον πνοήν 
καθαρωτάτων λογισμών καί συναισθημάτων αγάπης, δικαιοσύνης, αλήθειας καί πά- 
σης άλλης πνευματικής αρετής ασφαλώς τε καί άδιαταράκτως θεμελιοΰται ή ει
ρήνη τοϋ σύμπαντος κόσμου καί ή αιώνια ουτω καί ανέφελος ευδαιμονία τής ανθρω
πότητας. Τοϋ Κυρίου μόνον τό πνεΰμα το αγαθόν θά όδηγήση τούς ανθρώπους εν 
γή ευθεία.

*
* *

'Ο 'Ιερώνυμος θεωρεί τον διάλογον έντώ έν λόγω ψαλμώ120 διεξαγόμενου μεταξύ 
τών τώ Κυρίω εις τον ουρανόν συναναβαινόντων αγαθών αγγέλων καί τών έν ούρα- 
νοΐς κακών αγγέλων, ών άρχων ό Διάβολος είναι. Διά τών πρώτων πυλών τοϋ ψαλ- 
μοϋ: Tollite portas, principes, vestras νοούνται ή «επιθυμία» (cupiditas), ό «φό
βος» (timor) καί ή «κακία» (malitia) τών κακών τούτων αγγέλων, διά τών δευτέ
ρων δε πυλών: Et elevamini, portae aeternales νοούνται ή «πίστι.ς» (tides) καί 
ή «χάρις» (charitas). Aeternales καλούνται αί «πΰλαι» επειδή από τοϋ Άδάμ 
μέχρι τοϋ Χριστού κατέκειντο επί τοϋ εδάφους, οϋ ένεκα ώφειλον νΰν, δπως ύ- 
ψωθώσιν. Διά πίστεως νΰν καί χάριτος είσελεύσεται ό Χριστός εις τήν εκκλησίαν: 
Et introibit rex gloriae. Έκπληκτοι καί τεταραγμένοι έρωτώσιν οί κακοί δαί
μονες: Quis est iste rex gloriae? Έφ’ δσον ούτοι έχουσι τον βασιλέα αυτών, τον 
Διάβολον δηλαδή, έρωτώσι, τις είναι ό ερχόμενος ούτος «βασιλεύς τής δόξης». 
Οί καλοί άγγελοι άποκρινόμενοι λέγουσιν, δτι ούτος είναι ό Κύριος, κραταιός καί δυ
νατός: Dominus, fortis et potens, δστις έδησε τον ισχυρόν άρχοντα αυτών121. 
Κραταιός είναι ό Κύριος, διότι άπεδέξατο τον θάνατον, δυνατός δέ, διότι ενική σε τον 
"Αδην. Έν τώ άγώνι αύτοΰ: in proelio προς τον συληθέντα Τάρταρον άνήγαγεν 
ό Κύριος μεθ’ εαυτού πληθύν αιχμαλώτων. Μετ’ ολίγον επαναλαμβάνεται δ αυτός 
διάλογος. Ό «βασιλεύς τής δόξης» είναι νΰν ό «Κύριος τών δυνάμεων», ό Χριστός 
δηλαδή.

Διά τών «πυλών» τοϋ έν λόγω ψαλμοΰ, λέγει περαιτέρω ό Ιερώνυμος, νοούνται 
αί «πΰλαι» τοϋ παραδείσου, αίτινες τοϋ Άδάμ άμαρτόντος έκλείσθησαν. Καί έξαπέ- 
στειλε τον Άδάμ Κύριος ό Θεός έκ τοϋ παραδείσου τής τρυφής122, ίνα έργάζηται 
τήν γήν, έξ ής έλήφθη. Καί έξέβαλε τον Άδάμ καί κατωκισεν αυτόν απέναντι τοϋ 
παραδείσου τής τρυφής καί έταξε τά Χερουβείμ καί τήν φλογίνην ρομφαίαν τήν 
στρεφομένην, ίνα φυλάσσωσι τήν οδόν τοϋ ξύλου τής ζωής. Έλθών όμως ό Χριστός 
εις τόν κόσμον καί νικηφόρον αγώνα διεξαγαγών προς τον Διάβολον ήνοιξε τάς 
πύλας τοϋ άδου καί ήγαγε μεθ’ εαυτού τάς ψυχάς τών άγιων καί μετά τών αγαθών 
αγγέλων έπανήλθεν εις τόν ουρανόν. Τότε αί έως τότε κεκλεισμέναι πύλαι τοϋ 
παραδείσου άνεώχθησαν.

120. Hieronymi Breviarium in psalmos έν: PL (Migne), XXVI (1884) 940C-942C.
121. Πρβλ. Μάρκ. 3, 17: «ΆλΧ ον δύναται ούδε'ις εις την οικίαν τον Ισχυρόν είσελθών τά 

σκεύη αυτόν διαοπάσαι, εάν μη πρώτον τόν ισχυρόν δήση, καϊτότε τήν οικίαν αντοϋ διαρπάσει».
122. Γέν. 3, 23-24.



Διά των «αιωνίων πυλών» νοούνται οί αγαθοί άγγελοι- υπό τούτων φυλαττόμε- 
νοι άναβαίνομεν εις τον ουρανόν. Πρότερον πασαι αί ψυχαί των άγιων κατήρχοντο 
εις τον αδην, ότε όμως 6 Χριστός ένσωμος άνήλθεν όπεράνω πασών των δυνάμεων 
του ουρανού, τότε περιχαρείς οί αγαθοί ούτοι άγγελοι, επειδή ό Χριστός ήγαγεν έ
πεισε μεθ’ εαυτού τάς ψυχάς των άγιων, έρωτώσι περί της ταύτότητος αυτού.

Κατά τόν 'Ιερώνυμον στρέφεται περαιτέρω εν τω ψαλμω τούτω ό προφήτης 
προς τούς ’Ιουδαίους καί ζητεί παρ’ αυτών, όπως άρωσι τάς «πύλας», τ. έ. την 
«ύπερηφανίαν» (superhiam), την «επιθυμίαν» (cupiditatem) καί την «φιλαργυ- 
ρίαν» (avaritiam). Διά τών τριών τούτων κακιών κατήρχετο πας άνθρωπος εις 
τόν αδην. Διά τών «αιωνίων πυλών» νοούνται περαιτέρω ή «πίστις» (fides), ή «χά
ρις» (charitas ) καί ή «άγνότης» (castitas). Διά τών τριών τούτων αρετών εισέρ
χεται ό Χριστός εις την εκκλησίαν.

Ή εντολή : «’Άρατε πύλας» απευθύνεται περαιτέρω υπό τών αγγέλων, οίτινες 
μετά τού Χριστού κατήλθον εις τόν αδην, τοΐς ύπηρέταις τού Διαβόλου. Έθραύσθη- 
σαν αί πύλαι τού αδου καί άφηρέθη ή ισχύς αυτών. 'Υψώθησαν νΰν αί «αιώνιοι πύ- 
λαι», τ.έ. αί ψυχαί τών άγιων, εκ τού αδου. «Αιώνιοι» είναι αί ψυχαί αυτών, διότι 
παρά τω Θεώ αιωνίως θά βασιλεύωσιν. «Κύριος τών δυνάμεων» άνεδείχθη ό Χριστός 
θριαμβεύσας εν τω άγώνι αυτού κατά τού "Αδου. Νΰν κάθηται οδτος εν δεξιά τού 
παντοδυνάμου πατρός αίτούμενος την μακροθυμίαν καί τό έλεος αυτού υπέρ ημών 
τών άμαρτωλών.

Γ.

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΣΑΦΗΣΙΣ ΤΟΥ ΨΑΛΜΟΥ 23(24), 7-10.

Έν τοΐς ανωτέρω πολλάκις υπήρξεν ανάγκη, όπως ενεργήσω επί διαφόρων 
ελληνικών ή λατινικών κειμένων παρατηρήσεις γλωσσικού κυρίως' χαρακτήρας καί 
παράσχω γραμματικά συμπεράσματα απαραίτητα πρός ακριβή καί ευστοχον κατα- 
νόησιν τού αληθούς αυτών περιεχομένου. Άναφορικώς πρός τό κείμενον τού ψαλμοΰ 
ημών τοιαύτας παρατηρήσεις ένήργησα επί της πρώτης κυρίως καί δευτέρας φράσεως 
τού εβδόμου καί ενάτου στίχου (7ab καί 9ab) καί επί της δευτέρας φράσεως τού 
τελευταίου στίχου (10b). Έν τω παρόντι κεφαλαίω επιθυμώ, όπως εύρύτερόν 
πως καί βαθύτερου έξ έπόψεως γλωσσικής συνθέσεως καί πλοκής διασαφήσω τόν 
έν λόγω ψαλμόν.

*
* *

Έν πρώτοις παρατηρώ, ότι έν τή πρώτη φράσει τού εβδόμου καί ένατου στίχου 
(7a καί 9a) τής υπό τού Λουθήρου γενομένης εις την γερμανικήν γλώσσαν μετα- 
φράσεως τού ψαλμοΰ ημών ούδείς λόγος γίνεται περί «αρχόντων», ώς τούτο έν τω αν
τιστοιχώ τόπω τής ελληνικής μεταφράσεως τών Έβδομήκοντα συμβαίνει καί τών α
κολούθως ταύτη γενομένων μεταφράσεων εις την λατινικήν καί τήν γερμανικήν 
γλώσσαν, ουδέ περί «κεφαλών» καί «υπερθύρων», ώς τούτο έν τω αντιστοιχώ τόπω 
τού εβραϊκού πρωτοτύπου συμβαίνει καί τών ακολούθως τούτω γενομένων πάλιν με- 
τάφρασεων εις τήν ελληνικήν, τήν λατινικήν καί τήν γερμανικήν γλώσσαν ουδέ περί



αύτενεργοΰ περαιτέρω ύψώσεως των αιωνίων ή αρχαίων πυλών γίνεται λόγος 
εν τη μεταφράσει τοϋ Λουθήρου (7b καί 9b), ώς τοϋτο πάλιν έν τοϊς άντιστοίχοις 
τόποις των οικείων κείμενων συμβαίνει.

ffMdfW (Af Tor« weif
und die Türen in der Welt hoch».

Ουτω λίαν ευχερώς ό άρχηγός των Διαμαρτυρομένων παρέκαμψε παντοειδείς 
γλωσσιχάς καί έννοιολογικάς άνωμαλίας, περί ών ευρύς έν τοϊς άνωτέρω έγένετο 
λόγος.

. * ,* ❖

Ή τελευταία φράσις τοϋ εβδόμου καί ενάτου στίχου (7c καί 9c) αποτελεί έν 
τη μεταφράσει μεν των Έβδομήκοντα καί έν ταΐς ακολούθως ταύτη γενομέναις 
μεταφράσεσιν εις την λατινικήν καί την γερμανικήν γλώσσαν κυρίαν καί αυτοτελή 
πρότασιν κρίσεως καθ’ οριστικήν έκφερομένην καί συναπτομένην ταΐς προηγουμέναις 
παρατακτικώς διά τοϋ συμπλεκτικού συνδέσμου: «καί» — et ή άνευ αύτοΰ:

«και είσελενσεται ό βασιλεύς της δόξης»' 
et introibit rex gloriac
es wil einziehen der Glorie König

νοούμενης βεβαίως πάντοτε μεταξύ τοϋ συμπλεκτικού τούτου συνδέσμου καί τοϋ 
ρήματος φράσεώς τίνος έχούσης τήν έννοιαν περίπου: «τούτον οπωσδήποτε γενο- 
μένον», έν τώ έβραϊκω δέ πρωτοτύπω καί έν ταΐς ακολούθως τούτω γενομέναις 
μεταφράσεσιν εις τήν ελληνικήν, τήν λατινικήν καί τήν γερμανικήν γλώσσαν δευ- 
τερεύουσαν καί έξηρτημένην τελικήν πρότασιν εΐσαγομένην διά τελικού συνδέσμου 
καί έκφερομένην δι’ υποτακτικής:

«ινα είσέλθη ό βασιλεύς τής δόξης»'
ut ingrediatur rex Gloriae-
dass einziehe der König der Ehren.

Καί 6 Άπολινάριος έτι, εί καί ουτος μεταφέρει εις έμμετρον ελληνικόν λόγον κατά 
παράφρασιν το κείμενον κυρίως τής μεταφράσεως τών Έβδομήκοντα, αποδίδει πάλιν 
τον έν λόγω στίχον διά τελικής προτάσεως ώδε:

7α «ως κεν ενκλείης βεβαόος παρελενσεται Έσσήν»·
9c «ώς κεν ενκλείης μεμαώς παρελενσεται Έσσήν».

Τον πρώτον τύπον θεωρώ έπί τού προκειμένου άκριβέστερον καί μεγαλοπρεπέ- 
στερον τού δευτέρου, διότι ή είσοδος τού μεγάλου θεού, τού Γΐαχβέ,. εις τήν πόλιν 
τής ’Ιερουσαλήμ ή εις τον ναόν τού Σολομώντος ή ή είσοδος τοϋ Χριστού είς τον 
ουρανόν κατά τήν Άνάληψιν αυτού δεόντως έν αυτω έμφανίζεται ήμΐν ώς τι οπωσ
δήποτε συμβησόμενον γεγονός ανεξαρτήτως τής έπιτελέσεως πρότερον οίωνδή- 
ποτε όρων ή καί υποθέσεων καί συνθηκών υψηλή καί αήττητος είναι ή βούλησις 
καί ή ισχύς τού Γΐαχβέ καί τού Χριστού καί αναγκαία ούτως είναι ενταύθα κραταιά



τις καί άμάχητος είκών της βεβαίας καί άναμφηρίστου εισόδου του πατρός εις την 
πόλιν της ’Ιερουσαλήμ ή εις τον ναόν του Σολομώντος ή τοϋ υίοϋ εις τάς υπερκόσμι
ους περιοχάς τοϋ ουρανού. Έν τώ δευτέρω τύπω ή οριστική καί εναργής, ή άπερί- 
στροφος καί άμετάτρεπτος δήλωσις της εισόδου τοϋ Θεοΰ αναλαμβάνει την ασθενή 
καί ώχραν χροιάν αίδήμονος σκοπού, δειλής έφέσεως καί ταπεινής μετριότητας, 
ώσεί ή είσοδος αϋτη αδύνατος εν τινι στιγμή θά ήτο, εϊ δηλαδή διά τινα οιονδηποτε 
λόγον μή ένηργεϊτο καί μή έπετελεΐτο ή άρσις των πυλών. Ή μετάφρασις τοϋ Ιε
ρωνύμου μάλιστα:

et ingrediatur rex gloriae,

ένθα κυρίαν πάλιν καί αυτοτελή, όμως καθ’ υποτακτικήν νΰν εκφερομενην, προ- 
τασιν επιθυμίας εχομεν συναπτόμένην ταΐς προηγουμέναις παρατακτικός δια τοϋ 
συμπλεκτικοΰ πάλιν συνδέσμου: et, καί δή καί άμεσως τε νΰν και κατευθυ, άνευ 
δηλαδή πλέον παρεμβολής νοερώς διασαφητικής τίνος φράσεως, έφ’ όσον καί αί 
προηγούμεναι προτάσεις είναι προτάσεις επιθυμίας, ομοιογενούς δηλαδή συντακτι
κής υφής, είναι παντελώς άστοχος, ανεπιτυχής καί ψευδής. Έν τή μεταφράσει 
ταύτη μετ’ αύτογνώμονος καί αυθαιρέτου βιαιότητας άνατρέπεται έκ βάθρων ή 
υψηλή καί αληθής εΐκών τοϋ παντοδυνάμου δημιουργού τοϋ σύμπαντος κόσμου" έν 
τή μεταφράσει ταύτη διά τοϋ παραινετικού ή προτρεπτικού (adhortativus), προ
στακτικού (iussivus), εΰκτικοϋ (optativus) ή παραχωρητικοΰ τέλος (concessivus) 
τόνου τοϋ υποτακτικού τύπου: ingrediatur ή ύπόθεσις τής εισόδου τοϋ «βασιλέως 
τής δόξης» εις τήν υψηλήν αυτού καί αίγλήεσσαν επικράτειαν τής απολύτου δυνά- 
μεως καί μεγαλειότητας ωθείται κατά τινα όξύμωρον των εννοιών συνδυασμόν, 
κατά τινα άνάρμοστον, άκοσμον καί αθέμιτον έναντι τοϋ Θεοΰ τρόπον εις τήν άπρε
πή επί τοϋ προκειμένου καί άσχήμονα περιοχήν τής χλιαρας συστάσεως, τής αύ- 
θάδους καί άπαραδέκτου εντολής, τής άνισχύρου, άτοπου καί άναξίου ευχής ή τής 
αμελούς τέλος καί όλιγώρου συγκαταθέσεις, συγχωρήσεις ή έπινεύσεως, τής άνε- 
πισκέπτου, αλόγου καί κατά πάντα έπιψόγου νωθρότητος καί άσεβοΰς ραθυμίας.

Άναφορικώς προς τούς οικείους στίχους τής παραφράσεως τοϋ Άπολιναρίου 
παρατηρητέον έτι ενταύθα είδικώτερον, ότι έν αύτοϊς παρέχονται ήμΐν τελικαί προ
τάσεις είσαγόμεναι διά τοϋ τελικού συνδέσμου: «ώς» συνημμένου μετά τοϋ έγκλι- 
τικοΰ έπιρρήματος: «κεν». ’Επί τοιούτων τινών προτάσεων έναργής είναι ό τόνος 
σεμνής τίνος καί ευπρεπούς ή ανήσυχου ετι και περιδεοΰς εφεσεως προς ηρεμον 
καί άθόρυβον, προς μετριοπαθή καί σώφρονα επιτυχίαν σκοπού τίνος, όστις ενδε- 
χομένως μόνον, οΰχί 8έ όριστικώς τε καί άναμβισβητήτως, συμβήσεται"». Ό τόνος 
ούτος όμως άτοπος καί ανεπιτήδειος είναι ενταύθα, Ανάρμοστος καί Ακαιρος" ούδα- 123

123. Πρβλ. Όμ. Ίλ. A(1 ), 32:
rnLÜ' Κι, μή μ’ aadkego; ώ; νέηαυ;"

'08. ε(5), 25-26:
«Τηλέμαχον δε συ πέμιρον επισταμένως — δύνασαι γάρ — 
ώς κε μόΧ άσκηθης ην πατρίδα γαΐαν ικηται».

πρβλ. 'έτι Ίλ. Β(2), 385" Ζ(6), 69. 143. 364" Η(7) 463" 0(8), 508-509" 0(15), 235"



μώς ό τόνος ούτος άρμόζει τώ παντοδυνάμω καί παντοκράτορι δημιουργώ τοϋ σύμ- 
παντος κόσμου, όστις ανεξαρτήτως τής έκ μέρους των ανθρώπων παραχωρησεως 
ώρισμένων όρων, υποθέσεων καί συνθηκών, άνεπιτάκτως τε καί έλευθέρως χωρεΐ 
εις την σθεναρόν έκτέλεσιν των μεγάλων αύτοΰ καί άμαχητών σκοπών. Σημειω- 
τέον έτι επί τοϋ προκειμένου, ότι εν άμφοτέροις τοΐς έν λόγω στίχοις αύτοΰ λίαν 
άστόχως ό Άπολινάριος εμφανίζει ήμΐν τελικάς προτάσεις έκφερομένας δι’ οριστικής 
μέλλοντος: «παρελεύσεται» άντί τής υποτακτικής τοϋ αορίστου «παρέλθη»124:.

Έν τελεί παρατηρητέον επί τής παραφράσεως τοϋ Άπολιναρίου, ότι τό τε 
«βεβαώς» (gradiens) τοϋ στ. 3 καί τό «μεμαώς» (promptus) τοϋ στ. 9 παρέ- 
χουσιν ήμΐν έν συγκρίσει προς την μετάφρασιν τών Έβδομήκοντα έννοιας περιττάς 
καί διακοσμητικοΰ απλώς χαρακτήρας· άλλως τε, έφ’ όσον οί στίχοι 7-9 άποτελοΰσιν 
αύταΐς λέξεσιν έπανάληψιν τών στίχων 1-3 κατ’ αντιστοιχίαν προς τούς στίχους 
7a-c καί 9a-c τής ελληνικής μεταφράσεως τών Έβδομήκοντα, είναι τό όντι ολί
γον παράδοξος καί αλλόκοτος, έξ έπόψεως δε ύφους καί σοβαρότητας τής ύποθέ- 
σεως ολίγον άμορφος καί άκαλλής, ή μεταποίησις τοϋ «βεβαώς» εις «μεμαώς» διά 
τής παιγνιώδους άντικαταστάσεως τών δύο β διά δύο μ124 125.

*
* *

Έν τή δευτέρα καί τρίτη φράσει τοϋ ογδόου στίχου τοϋ ψαλμοΰ ημών (8b καί 
8c) μετά την λέξιν: «Κύριος» έσημείωσα κόμμα, δι’ ού αί ιδιότητες τοϋ Θεοΰ ώς 
«κραταιον» καί «δυνατόν» ή ώς «δυνατόν εν πολεμώ» έμφανίζονται ήμΐν ούχί πλέον 
ώς τινες ασθενείς καί άσημοι προσδιορισμοί, δπερ συμβαίνει κατά την άνευ κόμματος 
απλήν αυτών έπιθετικήν σύνδεσιν μετά τοϋ προηγουμένου «Κύριος», αλλ’ ώς 
κατηγορήματα πολλώ μάλλον ύψηλής καί σεμνοπρεπούς χροιάς, έφ’ ά νΰν ιδιαιτέρως 
τε καί λίαν ζωηρώς έπισπάται ή προσοχή τών μέχρι τοΰδε άγνοούντων τον «βασιλέα 
της δόξης» θυρωρών ή αρχόντων. Τά έν λόγω έπίθετα άποτελοΰντα καθαρούς έπι- 
θετικούς προσδιορισμούς τοϋ ούσιαστικοΰ: «Κύριος» χωροΰσί πως εις την περιοχήν 
τών κατηγορηματικών προσδιορισμών, όταν χωρισθώσι τοϋ ούσιαστικοΰ τούτου διά 
κόμματος. Τήν στίξιν ταύτην ένήργησα ού μόνον έν τή ελληνική μεταφράσει τών 
Έβδομήκοντα, άλλα καί έν τή ακολούθως τω έβραΐκω κειμένω γενομένη μεταφρά
σει εις νέαν ελληνικήν γλώσσαν καί έν ταΐς εις λατινικήν γλώσσαν περαιτέρω γε- 
νομέναις μεταφράσεσιν, έν αΐς τό κόμμα τίθεται μετά τήν λέξιν: Dominus. Έν ταΐς

124. Παρ’ Όμήρω, Όδ. η (7 ), 222-224:
«υμείς S’ οτρύνεσθαι άμ’ ήοϊ φαινομένησιν, 
ώς %' εμε τον δύστηνον εμής επιβησετε πάτρης 
καίπερ πολλά παθόντα»

ό τύπος: «επιβησετε» είναι δεύτερον πληθυντικόν πρόσωπον ούχί τοϋ μέλλοντος τής οριστικής 
τής ενεργητικής φωνής, άλλα τοϋ άορίτου τής υποτακτικής τής φωνής τούτης = «επιβήσητε» 
= «επιβιβάσητε» έκ τοϋ άορίστου τής οριστικής τής ενεργητικής φωνής: «επέβησα» = «επε- 
βίβασα».

125. Πρβλ. το οΐκεΐον κριτικόν υπόμνημα τοϋ Ludwich, ί. ά. Έν άμφοτέροις τοΐς έν λόγφ 
στίχοις τοϋ Άπολιναρίου λίαν όρθώς ό Ludwich άνέλαβε τό «μεμαώς» μόνον, δπερ δηλοϊ έτι 
εν τινι μέτρω τήν κραταιάν καί άμετάτρεπτον βούλησιν τοϋ Θεοΰ.



γερμανικαΐς μεταφράσεσι κεΐται το κόμμα έν τώ οικείω τοπιρ αφ εαυτού λογω τής 
ιδιορρυθμίας, ώς οψόμεθα, τής γερμανικής γλώσσης. Άλλ’ έπί τοϋ προκειμένου 
χάριν άρτιωτέρας τοϋ πράγματος διασαφήσεως υπάρχει χρεία μειζονος απασχολη- 
σεως περί τήν ερευνάν καί τον ορθόν προσδιορισμόν των οικείων συντακτικών φαινο
μένων.

Ώς άπλουστάτην πρότασιν έν τή ελληνική γλώσση θεωρώ τό ρήμα. Διά τής προσω
πικής αύτοΰ καταλήξεως δηλοΰται ουσιαστικόν τι, όπερ αναγνωρίζεται υπο τοϋ 
όμιλοΰντος ή γράφοντας υπό τήν ιδιότητα εκείνην, ήτις κρύπτεται έν τή ρίζη τοϋ 
ρήματος, οΐον: ((τρέχω))' ((θαυμάζεις))' «κρονονται»126. Ή προσεχεστέρα βαθμίς τής 
προτάσεως ταύτης είναι εκείνη, έν ή αϋτη συγκροτείται έξ αυτοτελούς τίνος ουσια
στικού ώς υποκειμένου καί έκ ρήματος, οΐον: «εγώ τρέχω»' «συ θαυμάζεις»' «αί 
χορδαί κρονονται». Έν τή περιπτώσει ταύτη καλείται πλέον τό ρήμα «κατηγόρημα» 
(praedicatum ). Πάντα τά ρήματα είναι έν τω λόγω «κατηγορήματα.». Περαιτέρω 
άνάπτυξις τής προτάσεως είναι εκείνη, καθ ην αυτή ελευθερουμενης τής ρηματικής 
έννοιας έκ τοϋ κατηγορήματος καί μεταποιουμένης εΐτα εις έπίθετον ή ουσιαστικόν 
συγκροτείται πλέον έξ υποκειμένου, συνδετικού καί κατηγορουμένου, οΐον: «δ μαθη
τής εατιν επιμελής»' «δ ’Όλυμπός εστιν ορος» κ.ού.κ. Αι προτάσεις αύται, εν αίς 
νΰν τό πρώτον αποδίδεται τω ύποκειμενω γνώρισμα τι ή ιδιοτης, αποτελοΰσι τή 
αληθείς ασορπερασρα» συλλογιστικής τίνος διαδικασίας έπαγωγικοϋ, παραγωγικού 
ή αναλογικού χαρακτήρας. "Οταν βεβαιωθή καί κυρωθή ή αλήθεια των προτάσεων 
τούτων, δύναται τό επιθετικόν ή ουσιαστικόν κατηγορούμενον, 6πως συναφθή ώς 
επιθετικός ή ούσιαστικός προσδιορισμός μετά τοϋ υποκειμένου, (να ή προκύπτου- 
σα σύνθετος έννοια άποτελέση νΰν τό υποκείμενον ή άλλον τινα συντακτικόν όρον 
νέας τινός προτάσεως οΐον: αο έπιρεΑής μαθητής τιράται»' ατά άρος "ΟΑυρπος 
κατοικία τών θεών ήίν» κ.ου.κ. "Ο τε επιθετικός καί 6 ούσιαστικός προσδιορισμός 
(σοδυναμοϋσι αναφορική τινι προτάσει, ήτοι: αά έπιρεΑής μαθητής;; = αά μαθητής, 
δστις, καθά τούτο κατόπιν συλλογιστικής τίνος διαδικασίας εμάθομεν, είναι επι- 
/ιελης,χ ατό άρος "ΌΑορπος» = αά "ΟΑυρπος, άστις, καθά τούτο κατάπιν σοΑΑο- 
γιστικής τίνος διαδικασίας εμάθομεν, είναι ορος». Κατά ταϋτα ό επιθετικός προσ- 
διορισμός διαφέρει τοϋ επιθετικού κατηγορουμένου έν τφδε τω σημείω κυρίως, 
ότι δηλαδή δι' αύτοΰ μεν συνάπτεται ούσιαστικω τινι έγνωσμένη τις ήδη ίδιότης 
αύτοΰ, ένω διά τοϋ έπιθετικοΰ κατηγορουμένου νΰν τό πρώτον αποδίδεται ^ ούσια
στικω τινι γνώρισμά τι, χαρακτήρ ή ίδιότης. Ή αύτή διαφορά υπάρχει, και μετα- 
ξύ ούσιαστικοϋ ώς προσδιορισμού καί ούσιαστικοϋ ώς κατηγορουμένου. 'Εκτός των 
επιθετικών καί ουσιαστικών προσδιορισμών έχομεν 2τι καί τούς λεγομένους κατη
γορηματικούς προσδιορισμούς έπιθετικοΰ ή ούσιαστικοϋ χαρακτήρας, οΐον αά στρα
τιάς άοπΑος έχώρει εις τήν ράχην»' αγ,ιΑή τή κεφαΑβ ήΑ6εν ά ραθητής εις τά 
σχοΑείον»' αά "ΟΑορπος τά άρος κατοικώ των θεών ^ν». Ό ουσιαστικού χαρα- 
κτήοος κατηγορηματικός προσδιορισμός: ατά άρος» έν τω τελευταίω παραδεί-
γματι καλείται καί παράθεσις. Ό κατηγορηματικός προσδιορισμός έπιθετικοΰ ή

- 126 Ποβλ. Κ. Ί. Μερεντίτου: Ή άπλουστάτη πρότασις των κλασσικών γλωσσών. 
Μετά προλεγομένων έπί τής ουσίας τής προτάσεως έν γένει. Έν Άθήναις 1952, σσ. 111-155.



ούσιαστικοΰ χαρακτήρας ίσοδυναμεΐ, ώς καί ό έπιθετικός και ουσιαστικός προσ
διορισμός, άναφορική τινι ομοίως προτάσει, έν ή αποδίδεται, ώς παρα τούτοις, 
ούσιαστικω τινι γνώρισμά τι, χαρακτήρ ή ίδιότης επιθετικού ή ουσιαστικού χαρα
κτήρας ούχί έν αυτοτελεΐ καί κυρία προτάσει, άλλ’ έν τινι λεκτική περιοχή πα
ράρτημα ούτως είπεΐν τής κυρίας προτάσεως άποτελούση' παρά ταϋτα γίνεται 
τούτο ενταύθα κατά τινα διαφοράν καί παραλλαγήν έναντι τοϋ επιθετικού ή ου
σιαστικού προσδιορισμού, οΰτω πως δηλαδή, ώστε νυν τό πρώτον, ώς καί έν τω 
κατηγορουμένω να γίνηται ήμΐν γνωστόν γνώρισμά τι χαρακτήρ ή ίδιότης τοϋ 
ουσιαστικού. Ούτως έχομεν: «Ό στρατηγός άοπλος εχώρει εις την μάχην» = «δ 
στρατηγός, οστις άοπλος ήτο, καθά νυν μανθάνομεν, εχώρει εις την μάχην))' 
«φιλή τή κεφαλή ήλι,θεν ό μαθητής εις τό σχολειον» = «μετά τής κεφαλής αυτοϋ, 
ήτις γυμνή ήτο, καθά νυν μανθόνομεν, ήλθε ό μαθητής εις τό σχολεΐον»' «ο 
’Όλυμπος τό όρος κατοικία των θεών ήν» = «δ 'Όλυμπος, οστις όρος είναι, 
καθά νυν μανθάνομεν, ήτο κατοικία των θεών». Κατά ταϋτα ό κατηγορηματικός 
προσδιορισμός εύρίσκεται μεταξύ κατηγορουμένου καί έπιθετικοΰ ή ουσιαστικού 
προσδιορισμού. Σημειωτέου έτι ένταΰθα καί τήνδε τήν συντακτικήν λεπτομέρειαν, 
ότι δηλαδή έπιθετικοί προσδιορισμοί έπιτασσόμενοι άνάρθρου ουσιαστικού φαίνε
ται, ότι νΰν τό πρώτον έν τινι μέτρω άποδίδουσι τω προσδιοριζόμενο) ούσιαστικώ 
γνώρισμά τι, χαρακτήρα ή ιδιότητα. Τούτο δηλοΰται έν ταϊς προτάσεσι φερ’ είπεΐν: 
<(επιμελείς μαθητα'ι αμείβονται» καί «μαθηταί επιμελείς αμείβονται». Έν τή πρώτη 
τούτων έχομεν τήνδε κυρίως τήν έννοιαν, ότι δηλαδή μαθηταί, οΐτινες, καθά ήδη 
γινώσκομεν, επιμελείς είναι, αμείβονται, έν τή δευτέρα δε τήνδε, ότι δηλαδή μα
θηταί, οΐτινες, καθά νΰν τό πρώτον μετά ζωρότητος σημειοΰται, έπιμελείς είναι, 
αμείβονται. Κατά τούτα οί έπιτασσόμενοι έπιθετικοί προσδιορισμοί λίαν έγγύς 
κεΐνται τής περιοχής των κατηγορηματικών προσδιορισμών.

** *
Έν τή τρίτη φράσει τοϋ εβδόμου καί τοϋ ενάτου στίχου τοϋ έν λόγω ψαλμοΰ 

(7c καί 9c) λέγει ό κορυφαίος τής πομπής:

« και είσελεύσεται ό βασιλεύς τής δόξης».
Οι έσωθεν τών πυλών ακούοντες τών λόγων τούτων αίτοΰνται παρ’ αύτοΰ διασα
φήσεις άναφορικώς προς τον χαρακτήρα τοϋ βασιλέως τούτου (8a καί 10a):

«Τις εστιν οντος ό βασιλεύς τής δόξης;».
Έν τή έρωτηματική ταύτη προτάσει τήν θέσιν τοϋ υποκειμένου μέν κατέχει ή φρά- 
σις. «ο βασιλεύς τής δόξης», τοϋ κατηγορουμένου δε ή ούσιαστική έρωτηματική 
αντωνυμία: «τις». Έν τή απαντήσει (8bc):

«Κύριος κραταιός καί δυνατός,
Κύριος δυνατός εν πολέμιο»

έχομεν τό κατηγορούμενον προτάσεώς τίνος συμπληρωτέας διά τής φράσεως:
«Έστίν ούτος ό βασιλεύς τής δόξης».



Ή λέξις: «Κύριος» έχουσα ενταύθα ουσιαστικόν χαρακτήρα άτε τη ουσιαστική 
έρωτηματική αντωνυμία αντιστοιχούσα: «τις» είναι κυρίως το κατηγορούμενον τής 
προτάσεως ταύτης127. Έν τω ψαλμώ ημών ή λέξις: «Κνριος» αποδίδει ελληνιστί το 
έν τω έβραϊκω κειμένω ύπαρχον ονομα τοϋ Θεοϋ: «Γχαχβέ». Αί λέξεις: «κραταιός» 
καί ((δυνατός)) είναι επιθετικοί προσδιορισμοί128. Τοϋτο δηλοϋται και εν τή λατινική 
μεταφράσει129 130:

— «Quis est iste rex gloriae?».
— «Dominus fortis et potens,

Dominus potens in proelio».

Λίαν άστόχως, νομίζω, δέχονται θεολόγοι τινές καί φιλόλογοι, ότι τα επίθετα: 
«κραταιός» καί «δυνατός», fortis καί potens ούδαμώς είναι επιθετικοί προσδιορι
σμοί, αλλά κατηγορούμενα μόνον είτε προηγείται αυτών κόμμα είτε ούχί.'Η έμή 
γνώμη είναι, ότι τα επίθετα ταϋτα επ’ ούδενί λόγω είναι κατηγορούμενα, άλλ’ 
επιθετικοί προσδιορισμοί. Κατηγορούμενα θά ή σαν τα επίθετα ταϋτα, εί έν τή προ- 
τάσει ή σαν ισοδύναμα τω «Κύριος)) εξ εποψεως γραμματικής τε και συντακτικής, 
ει δηλαδή ταϋτα άνελάμβανον έν ταύτη τον ουσιαστικόν χαρακτήρα, ον καί τό 
« Κύριος» κατ’ αντιστοιχίαν πρός την αντωνυμίαν: «τις» άνέλαβε, καί συνήπτοντο 
είτα παρατακτικώς μετ’ αύτοΰ είτε ασυνδετως δια παρεμβολής κόμματός είτε δια 
τοϋ συμπλεκτικοΰ συνδέσμου: «και». Τοϋτο όμως ουδαμώς συμβαίνει ενταύθα. Αι 
λέξεις: «κραταιός» καί «δυνατός)) είναι έπίθετα άνευ ουσιαστικής τίνος χροιάς, ήν 
θά παρεϊχεν ίσως αΰτοϊς 2ν τινι μέτρω τό άρθρον κυρίως1*». Άν άντικαταστησωμεν

127. Πρβλ. Πλάτ. Θεάγ. ρ. 123 de:
(^- σοφέρ) τίνος έπαττάμεθα άρχειν;... ^ τών άνθρωπων;;"

Άλκ. I, ρ. 107 ab: , ,
«ßrov ούν περί τίνος δουλεύονται Άθηνα ioQ; ού χάρ που, δταν ye περί οικοδομιας...

ονδε μην, όταν περί μαντικής βονλενωνται; οϋ».
128. Άναφορικώς πρός την επιθετικήν καί ουσιαστικήν χρήσιν τοϋ ονόματος: «κνριος» πρβλ. 

κυρίως έν τη άρχαίρ έλληνική γραμματείς: μέν Foerster, Αρθρον ϊϊκύριος;, έν: Theologisches 
Wörterbuch'zum Neuen Testament (Kittel), III (1938) 1038-1056, έν τή Παλαιοί Διαθή
κη δέ άρθρον τοϋ Quell έν συνεχεία πρός τό άρθρον τοϋτο τοϋ Foerster, σσ. 1056-1080 καί 
έν τψ μεταγενεστέρω Ίουδαϊσμω τέλος καί τή Καινή Διαθήκη Αρθρον τοϋ Foerster πάλιν έν 
συνεχείς: πρός τον άρθρον του Quell, σσ. 1081-1098.

129. Πρβλ. V. Τ halhofer-Fr. Wutz, έ. σ. 168' Fr. W u t z î. ά., σ. 51 ·
Ach. Vander Heeren, ε.ά., ρ. 120.

130. Τοιοϋτό τι παρέχει ήμϊν βεβαίως & κ. Ά. Χαστούπης, Ε.ά., II (1955) 91b:
8b «'Ο Κύριος, ό κραταιός και δυνατός,
& 5 Κύριος, δ δυνατός εις τδν πόλεμον/;;,

δμως πράττει ο5τος τούτο ένταϋθα κατά μετάφρασιν ούχί τής μεταψράσεως των Έβδομήκοντα, 
άλλά τοϋ εβραϊκού κυρίως κειμένου καταλλήλως διορθωμένου. Ό κ. Π. Ν. Τρεμπελας, 
ε.ά., I (1955) 98 έλευθέρως πως μεταφράζει εις τήν νέαν ελληνικήν τό οίκεϊον κείμενον της μετα- 
φράσεως των Έβδομήκοντα γράφων:

«'Ο Κνριος, ό κραταιός καί δυνατός τον παντός δημιουργός και δεσπότης. Ο Κνριος, ο κρα- 
ταιδς καί δκατίχώνιστος εις μάχας καί πολέμους... Ό Κύριος των έν ούρανφ ααωμάτων δόνα- 

με(ον, τών άγγελικών στρατιών,...».



Έν συνάφεια προς ταΰτα παρατηρητέον, δτι έν τοΐς α.ντιστοιχοις τοποις τής 
γερμανικής μεταφράσεως του Λουθήρου οί τώ ((Κνρίφ» (Herr) αποδιδόμενοι κα
τηγορηματικοί προσδιορισμοί είναι επιθετικού, ούχί δε ουσιαστικού χαρακτήρας:

«Es ist der Hen, stark und mächtig, 
der Herr, mächtig im Streit».

Ό Λούθηρος ενταύθα αποδίδει κατά την γνώμην μου εύστοχώτερον τού Gunkel 
την έννοιαν των πραγμάτων.

Έν τω οίκείω τόπω τέλος τής γερμανικής αυτού μεταφράσεως γράφει, ως ει- 
δομεν, 6 Thalhofer:

«Der Herr, der Held und Starke ist es, 
der Herr, ein Held im Kriege».

Ούτως ό Thalhofer δι’ έλευθέρας καί αυθαιρέτου πως συγκροτήσεως νέας τίνος 
καί ανεξαρτήτου προτάσεως ωθεί τα έν λόγω επίθετα έν τω πρώτω μεν των στίχων 
τούτων εις την θέσιν τούτο μεν τού ένάρθρου ουσιαστικού, τούτο δε τού ένάρθρου 
έπιθέτου άναλαβόντος ούτω τούτου χροιάν τινα ουσιαστικού, έν τω δευτέρω δε εις 
την θέσιν αορίστου ουσιαστικού. 'Η μετάφρασις αύτη διά τής έν αύτή συντελουμένης 
άνακολούθου καί ιδιορρύθμου μείξεως των λεκτικών στοιχείων καί των έν τω ψαλμω 
περιεχομένων έννοιών αποτελεί ίσως άστοχόν τι βήμα πέρα τής ύπ’ έμοϋ έπί τού 
προκειμένου καθορισθείσης ορθής καί βάσιμου περιοχής των «κατηγορημάτικών» 
κυρίως προσδιορισμών.

** *

Άναφορικώς προς οσα έπί τού προκειμένου έγραψά ποτέ έν τή μνημονευθείση 
ήδη έργασία μου: «Γλωσσικοί καί φιλολογικοί παρατηρήσεις», σσ. 23-31, άτινα 
έπανέλαβον ανωτέρω μετά τών αναγκαίων προσθηκών καί διασαφήσεων, γράφει 
πάλιν ό έπιφανής φιλόλογος καί λεξικογράφος, ό αείμνηστος καθηγητής τού Πανε
πιστημίου καί ακαδημαϊκός ’Ιωάννης Σταματάκος, κρίνων ή έπικρίνων ταΰτα 
μετά τής διακρινούσης αυτόν έμβριθείας καί ευρυμάθειάς, τής αύστηρας αυτού καί 
αμείλικτου, δικαίας όμως πάντοτε καί ειλικρινούς, διαγνώσεως καί ευθυκρισίας 
τάδε131:

«Τα υπό τον κ. Μερεντίτον προβαλλόμενα επί του προκειμένου επιχειρήματα 
μαρτυροΰσιν άγνοιαν στοιχειωδών πραγμάτων, τα όποια νομίζει, δτι γνωρίζει.
Εχει ακούσει βεβαίως, δτι ύπάρχουσιν επιθετικοί καί κατηγορηματικοί προσδιο

ρισμοί και νομίζει έν προκειμένη), δτι τό μετά την λέξιν: «Κύριος» κόμμα έχει 
την μαγικήν δυναμιν να μεταβάλλη τα επακολουθοϋντα επίθετα από επιθετικούς 
προσδιορισμούς εις κατηγορούμενα’ (καί ούχί εις ’’κατηγορήματα , ώς εσφαλμένως 
λεγει ο κ. Μερεντιτης, διότι, ως γνωστόν, ’κατηγόρημα ονομάζεται τό ρήμα τό

131. Εν τή εισηγητική αύτοϋ εκθέσει, ήν απορριπτικόν χαρακτήρα έχουσαν υπέβαλε περί 
εμοΰ τή Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου 1 Αθηνών τω 1953, ότε ,διετέλουν υποψήφιος 
ών δια την Β τακτικήν έδραν τής αρχαίας ελληνικής φιλολογίας.



έμπεριέχον καί έννοιαν κατηγορούμενον). Τον πληροφοροϋμεν, οτι και ανεν τον 
κόμματος τα επίθετα αντά είναι κατηγορούμενα καί ονχι επιθετικοί προσδιορισμοί, 
δπως οϋτος εσφαλμένως νομίζει. Τον πληροφοροϋμεν ακόμη, οτι η προσθήκη τον 
κόμματος τα μετατρέπει μάλλον εις παραθέσεις' σημειωτεον, οτι ο ίδιος, ενώ εν σσ. 
22-23 τα χαρακτηρίζει ώς κατηγορούμενα, εν σ. 28 τά χαρακτηρίζει ως παραθέσεις. 
Άντιθέτως λοιπόν προς δσα υποστηρίζει ό κ. Μερεντιτης εις τας περιφράσεις αυ
τός." 'Κύριος κραταιός και δυνατός’ — 'Κύριος δννατος εν πολεμώ τα επίθετα. 
*κραταιός — eδννατος’ επ’ ονδενι λογω είναι επιθετικοί προσδιορισμοί, αλλα
κατηγορούμενα είτε προηγείται αυτών κόμμα είτε ονχι».

Αί φράσεις αόται ούδέποτε, νομίζω, έδει, όπως εξενεχθώσι παρ ανδρος, ο στις ου 
μόνον πρωτοπόρος καί ηγέτης των κλασσικών σπουδών εν Ελλαδι ήτο ατε συγγρα- 
φεύς ών ογκωδών λεξικών καί γραμματικών καί κατ’ ακολουθίαν υψιστον συμφέρον 
εΐχεν, όπως νέοι έκάστοτε έργάται άναφαίνωνται εν τώ αγρώ τών σπουδών τούτων 
πρόθυμοι ίσως καί ελευθέριοι αύτοΰ βοηθοί καί συναρωγοί κατά την πιστήν τουλάχι
στον ή έμπλεων επιτέλους παντοειδών σφαλμάτων αντιγραφήν τών γνωστοτάτων τοις 
πασι πηγών αύτοΰ, άλλα καί τό εργον έτι ήσκει κατά τον χρόνον της εξαγγελίας αυ
τών τοΰ υπευθύνου κριτου καί δικαστοϋ εν περιοχή υψηλών και ιερών ακαδημαϊκών 
λογισμών. Ώς τοιοϋτός τις τούλάχιστον δικαστής ώφειλεν ο Σταματακος, όπως και 
τήν αύστηροτέραν έτι καταδίκην τοΰ υποψηφίου ενεργήση μετά διαθέσεως ού μόνον 
ευρέως ρυθμιζομένης ύπό τοΰ καθήκοντος τής αμείλικτου καί άδυσωπήτου διασα- 
φήσεως, κρίσεως καί άξιώσεως τών πραγμάτων, άλλά καί συνεχομένης έτι άνω- 
τέρατινί πνοή προσηνούς γλυκύτητος καί μακροθυμίας. Μετά τοΰ αειμνήστου κα- 
θηγητοϋ χαί άχαδημαϊχοΰ Σταματάχου, άξιου πάσης τιμής χαί παντός σεβασμού 
διά τούς άύπνους αύτοΰ μόχθους ύπέρ προαγωγής τοΰ φιλολογικού βίου τής χώ- 
ρας ήμών, ούδένα μέν έγγύτερον δεσμόν εΐχον, όμως ούδέποτε πάλιν παρέσχον 
αύτώ αιτίαν τινά εχθρότητας ή δυσμενείας έν γένει.

Άναντιρρήτως έν σσ. 22-23 τής έργασίας μου: «Γλωσσικοί καί φιλολογικοί 
πάράτηρήσεις;; έγραψα ήδη πρό πολλοϋ, έπανέλαβον δέ νϋν χαί άνωτέρω, ότι διά 
τής έν τε τή ελληνική καί λατινική μεταφράσει θέσεως κόμματος μετά τό ((Κύριος» 
(Dominus) αί ιδιότητες τοΰ Θεού ώς «κραταιον» (fortis) καί «δυνατόν» (ρο- 
tens) ή ώς «δυνατού έν πολέμω;; (potens in proelio) έμφανίζονται ήμϊν ούχί πλέον 
&ς τινες άσθενεϊς καί άσημοι προσδιορισμοί, όπερ συμβαίνει χατά τήν άνευ κόμματος 
αυτών επιθετικήν σύνδεσιν μετά τοΰ προηγουμένου «Κύριος» (Dommus), άλλ’ 
ώς «κατηγορήματα;; πολλώ μάλλον ύψηλής χαί σεμνοπρεπούς χροιάς, έφ’ & νϋν 
ιδιαιτέρως τε καί λίαν ζωηρώς έπισπάται ή προσοχή τών μέχρι τουδε άγνοούντων 
τόν «βασιλέα τής δόξης» θυρωρών ή αρχόντων. Είναι προφανές, ότι τής λέξεως: 
«κατηγορήματα;; ποιούμαι ένταϋθα χρήσιν ύπό τήν έννοιαν τών «γνωρισμάτων;; 
μόνον, τών χαρακτήρων ή τών «ιδιοτήτων;; x.oß.x., ούχί δέ ύπό τήν έννοιαν των έν 
τώ συνταχτιχώ «κατηγορουμένων;; ή «κατηγορημάτων;; χαλουμένων στοιχείων τής 
προτάσεως™. Ή λέξις αύτη κατ’ έξοχήν έφάνη μοι έπΐ τού προκειμένου κατάλληλος

132. Άναφορικώς πρός τήν έννοιαν ταύτην πρβλ. προχείρως Άριστοτ. περί ερμ. 11, ρ. 20b,

31-36 Β.:



προς συντακτικήν διασάφησιν των πραγμάτων, διότι πλήν των άλλων ύποδηλοΰται έτι 
διά ταύτης καί ό χαρακτήρ του ((κατηγορηματικόν προσδιορισμού», ον θά άνελάμ- 
βανον κατά τήν γνώμην μου τά έν λόγω επίθετα διά της θέσεως κόμματος μετά 
τό ((Κύριος». Ό Σταματάκος παρενόησε τά πράγματα καί γράφει, ώς εΐδομεν, 
άβασανίστως:

((... και νομίζει εν προκειμένω, δτι το μετά την λέξιν: 'Κύριος’ κόμμα έχει 
την μαγικήν δνναμιν να μεταβάλλη τά επακολουθοϋντα επίθετα όσιό επιθετικούς 
προσδιορισμούς εις 'κατηγορούμενα’ (και ούχί εις ’κατηγορήματα’, ώς εσφαλμέ- 
νως λέγει ό κ. Μερεντίτης, διότι, ώς γνωστόν, ’κατηγόρημα’ ονομάζεται τό ρήμα 
τό έμπεριέχον και έννοιαν κατηγορούμενον)».
Ουδέποτε έγώ εΐπόν που περί της καθ’ οίονδήποτέ τινα τρόπον μεταποιήσεως των 
έν λόγω επιθέτων εις κατηγορούμενα, αλλά παν τουναντίον διατείνομαι ΐσχυρώς, 
ότι ούδαμώς ταϋτα είναι κατηγορούμενα, ώς λίαν άτόπως δέχεται ό ελεγκτής τής 
εργασίας μου. Ουδέποτε πάλιν έγώ έθεώρησά που τά έν λόγω έπίθετα ώς ((κατη
γορήματα», ύφ’ ήν έννοιαν γίνεται της λέξεως ταύτης χρήσις επί των ρημάτων, 
άλλ’ ώς λέξεις απλώς άποδιδούσας τω ύπ’ αυτών προσδιοριζομένψ ούσιαστικώ 
γνωρίσματα καί ιδιότητας «κατηγορηματικού» χαρακτήρας.

Έν συναφεία προς ταϋτα σημειωτέον έτι, ότι « κατηγορήματα» είναι πάντα τά 
ρήματα, ούχί δε τά ρήματα έκεΐνα μόνον, άτινα «εμπεριέχονσι και έννοιαν κατηγο
ρουμένου». Θά ήδύνατό τις, όπως καθορίση τά τήν ((έννοιαν» ταύτην περιέχοντα 
ρήματα κατ’ άντίθεσιν πρός τά στερούμενα ταύτης; Νομίζω, ότι ώς ((κατηγορήματα» 
θεωρεί ό Σταματάκος τά άμετάβατα μόνον ρήματα, οΐον: ((ό ποταμός ρέει»' ((ό 
ήλιος λάμπει»' ((Κύριος εβασίλευσεν». Τούτο είναι ούχί ορθόν πάντα τά ρήματα 
καί αύτά έτι τά μεταβατικά είναι ((κατηγορήματα», έφ’ όσον πάντα άποδίδουσι τω 
ύποκειμένω ((κατηγόρημά» τι, γνώρισμά τι, χαρακτήρα ή ιδιότητα μεταβατικής ή 
άμεταβάτου ύφής καί έννοιας. Έν τή προτάσει φερ’ είπεί'ν: «οί ’Αθηναίοι Άλκιβιά- 
δην στρατηγόν εΐλοντο» το «ειλοντο» είναι ((κατηγόρημά».

’Ανωτέρω διά πολλών άνεπτύχθη, ότι υπάρχει συγγένειά τις μεταξύ τούτο μεν 
τών έπιθετικών προσδιορισμών, όταν έπιτάσσωνται τω ύπ’ αύτών προσδιοριζομένφ 
ούσιαστικώ καί χωρίζονται μάλιστα αύτοΰ διά κόμματος, τούτο δε τών έπιτασσο- 
μένων πάλιν ούσιαστικών προσδιορισμών, τών παραθέσεων δηλαδή, έφ’ όσον άμφό-

«’Επεϊ δε τά μέν κατηγορείται συντιθέμενα, ώς êv τό παν κατηγόρημα τών χωρίς κατηγο
ρουμένων, τά δ’ ον, τις ή διαφορά; κατά γάρ τον άνθρώπον άληθές είπεΐν καί χωρίς ζφον καί 
χωρίς δίπονν, καί ταϋτα ώς εν, καί άνθρωπον καί λευκόν, καί τοϋθ’ ώς εν, άλλ’ ούχί, εί ακυτεύς 
καί Αγαθός, καί σκυτευς αγαθός»' 
φυσ. άκρ. Ill 1, ρ. 200b, 33-201a, 1:

«μεταβάλλει γάρ το μεταβάλλον άεί ή κατ’ ουσίαν ή κατά τό ποσόν ή κατά ποιον ή κατά τό
πον κοινόν δ’ επί τούτων ονδέν ΐστι λαβεΐν,... δ ούτε τάδε ούτε ποσόν οϋτε ποιόν ούτε τών άλ
λων κατηγορημάτων ούθέν»' 
τά μετά τά φυσ. 1X2, ρ. 1053b, 16-21:

«εί δε μηθέν τών καθόλου δυνατόν ούσίαν είναι,... ούδ’ αυτό τούτο ουσίαν ώς ëv τι παρά 
τά πολλά δυνατόν είναι (κοινόν γάρ), άλλ’ ή κατηγόρημα μόνον, δήλον, ώς ούδέ τό εν τό γάρ 
δν καί το εν καθόλου κατηγορείται μάλιστα πάντων» κ.οϋ.κ.



τεροι οι προσδιορισμοί οδτοι κινούνται εν τινι μετρώ εν τή περιοχή εκείνη των 
κατηγορηματικών προσδιορισμών. Παρά ταϋτα δια πάντων τούτων ουδαμώς δέ
χομαι, δτι οί έν τω ψαλμω ημών επιθετικοί προσδιορισμοί του «Κύριος» (Domi
nus) καθίστανται μετά τον διά κόμματος χωρισμόν αυτών από της λεξεως ταυτης 
ουσιαστικά καί παραθέσεις. Μεταξύ τών επιθετικών καί ουσιαστικών προσδιορισμών, 
μεταξύ του «κρατάιός» (fortis ) φερ’ εΐπεΐν καί του Recke («γίγας»), μέγα, ως 
έλέχθη, χάσμα έστήρικται. Κατά ταϋτα οόχι ορθώς γράφει, ως ειδομεν, ο Σταματα- 
κος επί του προκειμένου άβασανίστως πάλιν:

«Τον πληροφορονμεν ακόμη, δτι η προσθήκη τον κόμματός τα μετατρέπει 
(sc. τα επίθετα: 'κραταιός’ και ’δυνατός’) εις παραθέσεις' σημειωτεον, οτι ο ίδι
ος, ενώ εν σσ. 22-23 τα χαρακτηρίζει ώς κατηγορούμενα, εν σ. 28 τα χαρακτηρί
ζει ώς παραθέσεις».
Πλήρης όντως παρανόησις καί σύγχυσις τών πραγμάτων, έφ’ όσον εγώ ουδέποτε 
ούτε ώς «κατηγορούμενα» ούτε ώς «παραθέσεις» ^χαρακτήρισα τα επίθετα ταϋτα, 
άλλ’ ώς «επιθετικούς» μόνον «προσδιορισμούς» χωροΰντας διά τής προσθήκης του 
κόμματος εις την περιοχήν τών «κατηγορηματικών προσδιορισμών». ’Αλλά καί εν 
τή περιπτώσει εκείνη ετι, καθ’ ήν άνακολουθως πως και συγκεχυμενως θα άντε 
λαμβανόμην τών έν λόγω επιθέτων άλλοτε μεν ώς «κατηγορουμένων», άλλοτε δε ώς 
«παραθέσεων», ουδαμώς θά ή μην άξιος τοσον αμείλικτου μεμψεως εξαγγελλόμενης 
μάλιστα μετ’ άνερμηνεύτου οντος τόνου χαλεπής άγανακτήσεως καί πικροχόλου έκ- 
πλήξεως, έφ’ όσον αυτός ουτος ό Σταματάκος έν τέλει μεν τής ανωτέρω περικο
πής τής έκθέσεως αύτοΰ γράφει τάδε:

«... τα επίθετα: 'κραταιός’ — 'δυνατός’ επ’ ονδενί λόγω είναι επιθετικοί προσ
διορισμοί, άλλα κατηγορούμενα είτε προηγείται αυτών κομμά είτε ουχι»,
ολίγον δε πρότερον τάδε:

«... η προσθήκη τον κόμματος τά μετατρέπει εις παραθέσεις».
’Επί του προκειμένου γράφει περαιτέρω ό Σταματάκος τάδε:
((Κατά την συνήθειάν του παρουσιάζει ό κ. Μερεντίτης ώς πολύ σημαντικόν 

επίτευγμά τον κάτι, τό όποιον, καί αν είναι επίτευγμα, δεν είναι ίδικόν τον, άφον 
τό εσρεν δπάρχον άλλαχοσ. Τό έπίτεσχμα αστό eben, ότι είς τήν δεστέραν καί ?ρί- 
την φράσιν του ογδόου στίχον στίζει ό κ. Μερεντίτης διά κόμματος μετά την λέ- 
fw; 'Αέριος, αποχωρώ δηλαδή τήν πρώτην λέ^ιν έκατέρας τών φράσεων τάσ
των; "Ασριος' άπό τά έπακολοσθοσντα έπίθετα διά κάματος. Τήν τοαζστην στί- 
ftv όμως εσρεν οδτος είς τήν γερμανικήν μετόφρασιν, τήν οποίαν καί παραθέτει 
καί άναλόει άμα έν τή έρχασίφ αδτοσ, σσ. 23 καί 23-30. "Ώστε τούτο, καί άν είναι 
επίτευγμα, δεν είναι Ιδικόν τον, άλλα τό παρέλαβε παρ’ άλλου, τον όποιον όμως 
δέν άναφέρει, άλλ' άπλως τόν παραθέτει μετά 0 ή 3 σελίδας πρδς άλλον σκοπόν. 
’Αλλά δεν είναι μόνον αυτό· φωραται άγνοών στοιχειώδη διδάγματα τής ελληνι

κής γλώσσης».
Άναφορικώς προς τήν γνώμην ταύτην του αειμνήστου Σταματάκου, σοφού 

λεξικογράφου καί γραμματικού, καθ’ ήν ή ύπ’ έμοΰ εν τή δεύτερα και τρίτη προ- 
τάσει τοΰ ογδόου στίχου του ψαλμοϋ ημών θέσις κόμματος μετά τό «Κύριος» άπο-



τελεί ούχί πρωτότυπόν τινα φιλολογικήν έμνευσιν, άλλα δάνειον πολλφ μάλλον εκ 
των γερμανικών μεταφράσεων τοϋ Gunkel καί του Λουθήρου, περί ών εύρύν λόγον 
ποιούμαι έν ταΐς μνημονευθείσαις σελίσι της παλαιάς εργασίας μου, άλλότριόν τι 
κατά Σταματάκον ((επίτευγμα», παρατηρώ ευθύς άμέσως ρητώς τε καί άπεριστρό- 
φως τάδε: Το ((επίτευγμα» τοϋτο ούδαμώς αποτελεί αντιγραφήν, μυστικήν καί άμάρ
τυραν άνάληψιν ξένης τίνος φιλολογικής έμπνεύσεως, άλλα προϊόν ΐδίου καί προ
σωπικού, εύστοχου ή άστοχου, φιλολογικού λογισμού. Έν τή έν λόγω εργασία μου 
έπάγομαι απλώς τάς γερμανικάς μεταφράσεις καί αναλύω μόνον καί ερμηνεύω τάς 
γλωσσικάς αυτών ιδιορρυθμίας, ούδένα δε λόγον ποιούμαι περί άναλήψεως ύπ’ εμού 
τής στίξεως αυτών εις τό έμόν κείμενον τού ψαλμοΰ, έφ’ όσον παντελώς διάφοροι 
άλλήλων είναι ενταύθα οί λεκτικοί συνδυασμοί τών οικείων κειμένων καί οί συντα
κτικοί αύτών χαρακτήρες. Ό αναγνώστης δύναται, όπως παραβάλη ταίς γερμανικαΐς 
μεταφράσεσι τό ελληνικόν κείμενον, ίνα ουτω πλήρως πεισθή, ότι ούχί όρθώς πάλιν 
έπί τού προκειμένου κρίνει ό Σταματάκος.

Οί επιθετικοί προσδιορισμοί τού ελληνικού καί λατινικού κειμένου: ((κραταιός» 
—fortis- ((δυνατός» — potens καί ((δυνατός εν πολεμώ» — potens in proelio με- 
τεποιήθησαν υπό τού Gunkel έν τή γερμανική αύτοΰ μεταφράσει εις ούσιαστικάς 
παραθέσεις τού Jahve: ein Recke und Held — ein Held im Streit, είναι δε γνω
στόν, ότι τοιαΰταί τινες παραθέσεις χωρίζονται τού ύπ’ αύτών προσδιοριζομένου 
ούσιαστικοΰ κανονικώς εν τε τή γερμανική καί τή ελληνική γλώσση διά κόμματος. 
Κατά ταΰτα ούδαμώς θά ήδύνατο, όπως ρυθμίση παρ’ έμοί τον τρόπον τής στίξεως 
έν τοΐς οΐκείοις τόποις τής ελληνικής καί λατινικής μεταφράσεως τού ψαλμοΰ ήμών, 
εν οίς έχομεν έπιθετικούς προσδιορισμούς, ή άνακάλυψις τού τρόπου στίξεως έν 
τοΐς άντιστοίχοις τόποις τής γερμανικής μεταφράσεως τού Gunkel, έν οΐς έχομεν 
ούσιαστικούς προσδιορισμούς.

Εν τή μεταφράσει τού Λουθήρου έχομεν άναντιρρήτως, καθά τούτο έν τε τώ 
ελληνικώ και λατινικώ κειμενω τού ψαλμοΰ ήμών συμβαίνει, έπιθετικούς προσδιο
ρισμούς:

Es ist der Herr, stark und mächtig,
der Herr, mächtig im Streit,

όμως έν τή γερμανική γλώσση αποτελεί κανόνα ό διά κόμματος χωρισμός τών 
έπιθετικών προσδιορισμών άπό τού ύπ’ αύτών προσδιοριζομένου ούσιαστικοΰ, όταν 
ούτοι επιτάσσωνται τουτω. Κατ ακολουθίαν ουδέ ο Λούθηρος έπί τού προκειμένου 
εγενετο μοί ποτέ διδάσκαλος. Εΐ συνέβαινε τούτο, τότε θά έδει, όπως συντάξω έν 
συνεχεία φιλολογικήν τινα ή γλωσσολογικήν διατριβήν, έν ή να προτείνω καί έν τή 
ελληνική γλώσση τήν ανάγκην τού διά κόμματος χωρισμού τών έπιθετικών προσ
διορισμών απο τού υπ αυτών προσδιοριζομένου ουσιαστικού, όταν ούτοι έπιτάσ- 
σωνται αυτώ, οίον. ((ανηρ, καλός καγαθος ! ». Και ίσως θά άπετέλει τούτο ευστοχον 
όντως γραμματικήν η συντακτικήν εμπνευσιν, όμως οπωσδήποτε ούδέποτε θά έπε- 
κρατει παρ ημΐν, εφ όσον ουδέ έν τώ ψαλμώ ήμών έγένετο τούτο δεκτόν καί δή 
και τού κρατιστου και επιφανεστάτου φιλολόγου μεταξύ ήμών έρμηνευτοΰ καί κρι- 
τοΰ τού πράγματος οντος.



Παρέχω ένταϋθα την βεβαίωσιν, δτι, εί ό τρόπος, ύφ’ δν έστιξα τούς έν λόγω 
στίχους του ψαλμοϋ ημών, πλημμελής είναι, τότε την ευθύνην τούτου φέρω έξ ολο
κλήρου εγώ, ούχι δέ ό Gunkel ή ό Λούθηρος ή άλλος τις επιφανής διδάσκαλος των 
θεολογικών ή των φιλολογικών γραμμάτων. Έν τή περιπτώσει ταύτη εγώ μόνον, 
ούχι δ’ άλλος τις, «φωρώμαι», ως τόσον χαριέντως γράφει ό αείμνηστος καθηγητής 
τών ελληνικών γραμμάτων έν τώ Πανεπιστημίω ’Αθηνών ’Ιωάννης Σταματά- 
κ ο ς, «άγνοών στοιχειώδη διδάγματα της ελληνικής γλώσσης».

** *

Έν τή δευτέρα φράσει τοϋ ενάτου στίχου του ψαλμοϋ ημών (10t) ) μετά τήν λέ- 
ξιν ((δυνάμεων»— virtutum έσημείωσα θαυμαστικόν, οπερ έν ούδεμιά έκδόσει τοϋ 
ψαλμοϋ υπάρχει" το θαυμαστικόν τοΰτο έ σημείωσα κατ’ έναργή άνάμνησιν τοϋ υ
ψηλού καί έξαιρέτου τόνου, μεθ’ ού άπήγγελλε τον ψαλμόν τούτον τήν πρωίαν τοϋ 
Μεγάλου Σαββάτου προς της δυτικής θύρας τοϋ ναού ό πεπαιδευμένος ίερεύς τοϋ 
χωρίου μου Νικόλαος Σ α ρ ρ ή ς" ήτο ούτος βαθύς γνώστης τής χριστιανικής γραμ
ματείας καί της βυζαντινής μουσικής καί έγίνωσκε καλώς τον τρόπον τής ορθής 
έννοιολογικώς τε καί αίσθητικώς απαγγελίας τών οικείων κειμένων. Διά τοϋ θαυ
μαστικού τούτου ου μόνον έξόχως έξαίρεται το γεγονός τής κυριότητας τοϋ Θεού 
τών δυνάμεων τοϋ σύμπαντος κόσμου, αλλά καί έπιτυγχάνεται έτι έν τή ροή τοϋ 
λόγου παΰσίς τις καί διακοπή, καθ’ ήν δεόντως ανασυγκροτείται τοϋ ψαλμωδοϋ 
ή πνοή, ίνα νΰν μετά τής άπαιτουμένης αυθυποστάτου πληρότητας καί μετά τής 
ένδεδειγμένης έπιτάσεως έξαγγείλη ούτος τήν διά τής αντωνυμίας: ((Αυτός» - Ipse 
άρχομένην τελευταίαν φράσιν τοϋ ψαλμοϋ:

((Αυτός εστιν ό βασιλεύς τής δόξης».
(dpse est rex gloriae».

’Έτι τήν στιγμήν ταύτην μετά παρέλευσιν τοσούτων δεκαετιών φαίνεται μοι, 
οτι ακούω τής γνωρίμου έκείνης φωνής τοϋ μουσικωτάτου καί καλλιφωνοτάτου 
ίερέως τοϋ χωρίου μου, δι’ ής ούτος σαφώς τε καί έναργώς, σταθερώς τε καί ήγε- 
μονιχώς έξήγγελλε τάς τελευταίας λέξεις τοϋ ψαλμοϋ μετά παρεμβολήν παύσεως 
τίνος μεστής σεμνής καί σοβαράς σημασίας και δη και εν τή περιστασει εκείνη 
τής απολύτου σιγής τών πρωινών ωρών τοϋ έαρος παρά τούς πρόποδας τοϋ πολυαν- 
θοΰς Τυμφρηστού" τήν κεφαλήν τών τελευταίων τούτων λέξεων τοϋ ψαλμοϋ άπετέλει 
ή έν λόγω αντωνυμία: ((Αυτός». Τήν ιδιαιτέραν σημασίαν τής αντωνυμίας ταύτης 
δύναμαι, όπως έξάρω καί διά τής μνείας &τι τής πράξεως έκείνης, ήτινι 6 ίερεύς 
τής ορθοδόξου ήμών χριστιανικής έχκλησίας συνάπτει τήν έξαγγελίαν τών θείων 
λέξεων προ τών πυλών τοϋ ναού τήν πρωίαν τοϋ Μεγάλου Σαββάτου133. Ό ισχυρός 
τόνος τής φωνής, δι’ ού έξαγγέλλεται ή άντωνυμία αύτη, συνοδεύεται καί ύπό ίσχυ- 
ροΰ έναντίον τής θύρας λακτίσματος, ήτις δέον, όπως προ τής θείας δυναμεως περι- 
δεώς υποχώρηση τοϋ νεωκόρου έσωθεν χαριν του σκοπού τουτου επιμελώς προτε-

133. Πρβλ. τήν εργασίαν μου: Γλωσσικά! και φιλολογικά! παρατηρήσεις, σσ. 24-25.



ρον άφελόντος τούς μοχλούς αύτής καί τά κλείθρα134. Ή νέα έλληνική λογοτεχνία 
έκαρπώθη δραστικότατα την λειτουργικήν ταύτην σκηνήν της ορθοδόξου ήμών 
εκκλησίας έμφανίζουσα τον νεωκόρον δεινός κατά τήν βιαίαν ταύτην άνοιξιν τής 
θύρας πληττόμενον καί αίμόφυρτον όπισθεν ταύτης επί το δάπεδον του ναού κατα- 
πίπτοντα135. Σπουδαίαν κατά ταϋτα σημασίαν έχει εν τώ ψαλμω ήμών ή αντωνυμία: 
(•(Αυτός;; — Ipse, ήν κατά το πλεΐστον παρέχουσιν ήμΐν αί τε έλληνικαί καί λατι- 
νικαί μεταφράσεις αύτοϋ.

Έν συναφεία προς ταΰτα παρατηρητέον έν τελεί, ότι ό Gunkel, όστις εν τή 
γερμανική αύτοΰ μεταφράσει μετά τό Jahve (= ((Κύριος») όρθώς τίθεται κόμμα, 
έπελάθετο του καθήκοντος, όπως θέση κόμμα ή θαυμαστικόν καί μετά τό Jahve 
Zebaoth ( = ((Κύριος των δυνάμεων» ) του τελικού στίχου τού ψαλμοΰ ένθα γράφει 
απλώς:

«Jahve Zebaoth ist der König der Ehren!».

'Η θέσις τού θαυμαστικού έν τέλει τού στίχου αποτελεί ούχί θεραπείαν τού πρά
γματος. Εις τοιαύτην τινά παράλειψιν συνετέλεσεν ίσως ενταύθα ούκ ολίγον ό 
ούχί υπολογισμός καί ούτως ή παράλειψις πάλιν τής έν λόγω αντωνυμίας: ((Αυτός» 
—Ipse, ήτις μετ’ ίσχυρας τίνος δεικτικής σημασίας αναλαμβάνει ως έν κεφαλαίω 
καί περιλήψει παν, ό,τι έν τή συντακτική θέσει τού κατηγορουμένου ακολούθως 
τή έρωτήσει τών θυρωρών έλέχθη περί τού εις ταύτας είσελευσομένου προσώπου, 
καί συνάπτει τό πρόσωπον τούτο ως κατηγορούμενον πάλιν μετά τής θέσιν υποκει
μένου έχούσης φράσεως: ((ό βασιλεύς τής δόξης». Ό Thalhofer, ώς είδομεν, μετ’ 
αξιέπαινου όντως ακρίβειας μεταφράζει έπί τού προκειμένου γερμανιστί ώδε:

«Der Herr der Heere!
Der ist der Glorie König».

'Ο Λούθηρος τέλος ποιείται έπί τού προκειμένου χρήσιν ούχί τής σθεναρός δεικτι
κής αντωνυμίας: der, άλλα τής άσθενεστέρας ταύτης προσωπικής αντωνυμίας: er.

134. Εί τήν άξιόλογον ταύτην λειτουργικήν εικόνα τής εκκλησίας ήμών έγίνωσκεν ό Ε. 
B e t h e, τότε κατά τήν έν τή ανωτέρω μνημονευθείση έργασίρ: αύτοϋ : Der Apollonhymnos 
des Kallimachos γενομένην άνάλυσιν τοϋ εις ’Απόλλωνα ύμνου του Καλλίμαχου ασμένως θά 
προσήγεν οδτος ταύτην ώς τι άνάλογον γραμματολογικόν παράδειγμα καί ούτως ούδαμώς πλέον 
έν σ. 4 τής εργασίας ταύτης θά ένέπνεεν αύτφ ταραχήν καί δέος τό έν τφ ύμνφ τούτφ συμβαΐ- 
νον γεγονός τοϋ «θείου λακτίσματος». Τήν παράστασιν ταύτην τοϋ «θειον λακτίσματος» παρέ
χει ήμΐν έν τφ εις ’Απόλλωνα ΰμνω ό στ. 3:

«και δήπον τα θύρετρα καλώ πόδι δ φοιβος άράσσει» 
καί ό στ. 107 :

«τον φθόνον ώπόλλων ποδί τ’ ήλαασεν...».
135. Ά. Μωραϊτίδου : Διηγήματα. II. "Εκδοσις τιμητική έπί τή πεντηκονταετηρίδι. 

τοϋ συγγραφέως. Άθήναι 1921, σσ. 168-180: «“.Αρατε πνλας...».
Εί τήν σκηνήν ταύτην πάλιν έγίνωσκεν ό Ο. Weinreich, θά προσήγε καί οδτος ταύτην 

ώς τι άνάλογον λογοτεχνικόν γεγονός κατά τήν ύπ’ αύτοΰ έν σ. 238 τής εργασίας αύτοϋ: Ge
bet und Wunder διεξαγομένην άνάλυσιν τής «Θηβαΐδος» τοϋ Στατίου, Χ725-726, ένθα αύτός 
ό θεός ’Απόλλων είκονίζεται μετά μανίας όρμων έπί τον Μενοικέα καί διά λόγου καί χειρονομι
ών, «κατά τρόπον άπτόν», σαφή ποιούμενος τήν θέλησιν αύτοϋ.



Καθηγητοϋ ΑΜΙΛΚΑ Σ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΤ (f) 
Προέδρου της ’Ακαδημίας ’Αθηνών

ΤΟ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΕΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ





ΤΟ ΑΤΤΟΚΕΦΑΛΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΕΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Εΐναι φανερόν, ότι εάν έπραγματοποιεΐτο ή μάλλον όψέ ποτέ θά έπραγματοποιεΐτο 
ό άπό αιώνων εθνικός πόθος της ένώσεως της ελληνικής μεγάλο νήσου μετά της Μητρός 
Ελλάδος, κατά φυσικόν λόγον θά προέκυπτε ζήτημα περί του αυτοκέφαλου της 
Εκκλησίας τής Κύπρου, έφ’ όσον έχει επικρατήσει τό αξίωμα καθ’ δ εις εν κράτος 
ελεύθερον ή έν αύτώ κρατούσα άριθμητικώς ’Εκκλησία αποτελεί μίαν ένιαίαν εν αυτώ 
’Εκκλησίαν, εις τρόπον ώστε να όλοκληροΰται τό αξίωμα «ελεύθερα Εκκλησία εν 
έλευθέρω κράτει».

Άφ’ ής κατά τον παρελθόντα 19ον αιώνα έπεκράτησεν εν τή Όρθοδόξω Εκκλη
σία τό σύστημα των αύτοκεφάλων Εκκλησιών, ταυτόσημον προς τάς Έθνικάς Εκ
κλησίας, τάς έν τοΐς διαφόροις κράτεσιν ύφισταμένας, εΐναι γνωστόν ότι αί αυτοκέ
φαλοι Έκκλησίαι τών διαφόρων κρατών της Βαλκανικής αποτελούν μονάδας αύ
τοκεφάλων ’Εκκλησιών, αί όποΐαι προστιθέμεναι εις τάς παλαιοτέρας αύτοκεφάλους 
’Εκκλησίας, αποτελούν όμοΰ την ομοσπονδίαν τών αύτοκεφάλων ορθοδόξων ’Εκκλη
σιών, τής μιας ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας, αΐτινες εΐναι περί τάς 13.

'Η αρχή αυτή έφηρμόσθη μόνον μερικώς εις το ελληνικόν κράτος, με την αυτο- 
κέφαλον ’Εκκλησίαν τού οποίου άφωμοιώθη. καθ’ όλα η Εκκλησία τής Επτάνη
σου καί τής Θεσσαλίας, όταν αί έπαρχίαι αύται προσηρτήθησαν εις τό ελληνικόν κρά
τος. Δεν συνέβη όμως τό ίδιον ότε προσηρτήθησαν εις την ελληνικήν επικράτειαν 
ή Μακεδονία, ή Θράκη, ή "Ηπειρος, ή Κρήτη καί αί λοιπαί νήσοι τού Αιγαίου πελά- 
γους.

Καί ναι μεν ή ’Ορθόδοξος’Εκκλησία τών περιοχών τούτων άφωμοιώθη διοικητικώς 
κατά πάντα, πλήν τής ’Εκκλησίας τής Κρήτης, ουσης καί διατηρηθείσης αυτονόμου 
καί τής ’Εκκλησίας Δωδεκανήσου, άπομεινάσης ύπό τήν άμεσον δικαιοδοσίαν τού 
Οικουμενικού Πατριαρχείου, άλλα διά νόμου, εν συνδυασμώ και προς τον σχετικόν 
Πατριαρχικόν καί Συνοδικόν Τόμον, διετηρήθη ή φιλώ όνόματιέξάρτησις τώνέπαρχι- 
ών τούτων εκ τού Οικουμενικού Πατριαρχείου υπό την έννοιαν ότι εις τας επαρχίας 
αύτάς μνημονεύεται μόνον τό όνομα τού Οικουμενικού Πατριαρχου, ενώ κατα τα 
άλλα ή άφομοίωσις εΐναι πλήρης, τών Μητροπόλεων τών επαρχιών αυτών (τών λεγο
μένων νέων χωρών) άφομοιωθεισών καθ’ όλα προς την αυτοκεφαλον τής Εκκλησίας 
τής Ελλάδος, εις τήν διοίκησιν τής οποίας συμμετέχουν άνευ ούδεμιάς άναμείξεως 
τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, εις τήν διοίκησιν τού οποίου και δεν συμμετέχουν,



ύπαγόμεναι κατά πάντα εις την Ίεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος, παρ’ 
ής καί εκλέγονται, οί μητροπολΐται

Τούτο βεβαίως αποτελεί ανώμαλόν πως εκκλησιαστικόν καθεστώς, οό μόνον 
διότι οί Μητροπολΐται των επαρχιών αυτών φαίνονται εχοντες διπλήν έξάρτησιν, 
έστω καί αν ή μία (άπό της πατριαρχικής πλευράς) είναι εντελώς τυπική καί άνευ 
ουσιαστικής σημασίας, άλλα καί διότι εις την Εκκλησίαν τής Ελλάδος ύφίστανται 
τέσσαρα διοικητικά συστήματα: 1) τό τής αύτοκεφάλου Εκκλησίας, 2) τό τών 
νέων χωρών, μέ την ψιλώ ονόματι έξάρτησιν αυτών έκ του Οικουμενικού Πατριαρ
χείου, 3) τό τής αυτονόμου έκκλησίας τής Κρήτης καί 4) τό τής απ’ ευθείας 
έκ τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου έξαρτήσεως τών Μητροπόλεων Δωδεκανήσου, 
πράγμα καθ’ εαυτό άπαράδεκτον, τοσούτω μάλλον καθ’ οσον ή συμμετοχή τών 
Μητροπολιτών τούτων εις τήν διοίκησιν τού Οικουμενικού Πατριαρχείου άνευ οίου- 
δήποτε λόγου έμποδίζεται υπό τής αρμόδιας Κυβερνήσεως.

Ή μή πλήρης άφομοίωσις τών έπαρχιών τούτων προς τήν αύτοκέφαλον ’Εκκλη
σίαν τής Έλλλάδος έγένετο δι’ αισθηματικούς λόγους, προς ένίσχυσιν τού Οι
κουμενικού Πατριαρχείου, άποχωρισθέντος, μετά τήν ανταλλαγήν τών πληθυσμών, 
τής Μικρας Ασιας, του συνολου σχεδόν τών Μητροπόλεων αύτής έξαφανισθεισών. 
Τούτο, κατ’ έμήν γνώμην, έγένετο προς ζημίαν τής τε αύτοκεφάλου Έκκλησίας τής 
Ελλάδος καί τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, άλλ’ ή περαιτέρω άνάπτυξις τού ζη

τήματος τούτου έκφεύγει τού κυρίου ήμών θέματος.
’Άλλως όμως έχει τό ζήτημα τής αύτοκεφάλου ’Εκκλησίας τής Κύπρου, τυχόν 

ενουμενης προς την ελληνικήν επικράτειαν. Τούτο είναι άρχαιότατον, άναγνωρισθέν 
ηδη υπο τής Γ Οικουμενικής Συνοδου (431 ) καί δεν δύναται νά καταργηθή εί μή 
έξ άποφάσεως Οικουμενικής Συνόδου, ήτις καί ούδένα λόγον θά εΐχεν έκδόσεως 
τοιαύτης άποφάσεως.

Τούτο άλλως τε εγινετο και εν τώ Βυζαντινω κράτει, οπού τό αύτοκέφαλον τής 
Εκκλησίας τής Κυπρου, ου μονον παρέμενε σεβαστόν, αλλά καί διάφοροι αύτοκρά- 

τορες ετονιζον τούτο εντονώτερον, διά τής απονομής εις αύτήν καί τον ’Αρχιεπίσκο
πον αυτής ιδιαίτερων προνομίων, όπως ό αύτοκράτωρ Ζήνων (474-491), ’Ιουστι
νιανός ο Β ο Ρινοτμητος (685-711), ό Νικηφόρος Φωκάς (963-965) καί άλλοι.

Είναι συνεπώς φανερόν, ότι ένεκα τών άρχαιοτάτων τούτων τίτλων τό αύτοκέ- 
φαλον τής Εκκλησίας τής Κύπρου θά διετηρεΐτο καί έν τώ νεωτέρω κράτει άθι- 
κτον και η αυτοκέφαλος Εκκλησία τής Κύπρου θά συνυπήρχε μετο^-τής αύτοκεφά
λου ’Εκκλησίας τής Ελλάδος.

Βεβαίως το αύτοκέφαλον τής Έκκλησίας τής Κύπρου έπ’ ούδενί θά παρεβλά- 
πτετο αν αυτή η Εκκλησία Κύπρου έζήτει καί τήν έπ’ αύτής έπέκτασιν έκκλησια- 
στικών τινων νόμων τού Ελληνικού κράτους, οί όποιοι άπό πρακτικής πλευράς 
(μισθοδοσία καί συνταξιοδότησις τών κληρικών) θά έκρίνοντο ώφέλιμοι καί διά 
τήν Εκκλησίαν τής Κύπρου, ως τούτο γίνεται διά τήν αυτόνομον Εκκλησίαν τής 
Κρήτης καί τάς άπό τού Οικουμενικού Πατριαρχείου έξαρτωμένας μητροπόλεις τής 
Δωδεκανήσου.



ΑΝΔΡΕΟΤ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
Καθηγητοΰ τής Θεολογικής Σχολής 

τον Πανεπιστημίου ’Αθηνών

ΨΕΥΔΟΊ·ΠΠΟΛΥΤΟΥ «DE CONSUMMATIONS MUNDE)

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΗ





ΨΕΥΔΟ · I · Π Π ΟΛΤΤ ΟΤ «DE CONSUMMATIONS MUNDI»
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΗ

Έν τη έλληνική Πατρολογία τοϋ Migne (τόμ. 10, σελ. 903-952) φέρεται επ’ 
όνόματι τοϋ 'Ιππολύτου, επισκόπου Ρώμης καί μάρτυρας, εργον ψευδεπίγραφαν, 
τιτλοφορούμενον λατινιστί μεν «Beatissimi HIPPOLTTI episcopi et martyri 
oratio, de consummatione mundi, ac de Antichristo, et secundo adventu 
Domini nostri Jesu Christi», ελληνιστί δέ «τοϋ μακαριωτάτου ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ 
επισκόπου καί μάρτυρος, λόγος περί της συντέλειας τοϋ κόσμου, καί περί τοϋ ’Αντί
χριστου καί εις την Δευτέραν παρουσίαν τοϋ Κυρίου ημών Ίησοϋ Χριστοΰ». Το 
εργον, πολύ μεταγενέστερον των χρόνων τοϋ 'Ιππολύτου (βλ. Βιβλιοθήκην Ελλή
νων Πατέρων καί εκκλησιαστικών συγγραφέων, εκδοσις της Άποστ. Διακονίας 
τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος, Άθ. 1955, τόμ. 5, σελ. 197, ύποσ. 8), φερεται επ 
όνόματι τοϋ ίεροΰ τούτου Πατρός, πιθανώς διά νά προσλάβη κΰρος καί βαρύτη
τα, καθ’ δσον ή περί ’Αντίχριστου κεντρική διδασκαλία αότοΰ άπετέλεσε το θέμα 
ειδικής βαρυσημάντου καί μοναδικής έν τή άρχαία ’Εκκλησία πραγματείας τοϋ
ίεροΰ επισκόπου Ρώμης καί μάρτυρας1, ής τάς βασικωτέρας καί κεντρικός ιδέας 
τοΰτο άπηχεΐ. Έκ τούτου εικάζεται, δτι ή περί ’Αντίχριστου συγγραφή τοϋ 
'Ιππολύτου, άνήκουσα εις τα έσχατολογικά καί αποκαλυπτικά εκείνα θέματα, άτινα 
παλαιόθεν καί άπ’ αυτών ετι τών χρόνων τοϋ Άπ. Παύλου συνεκίνουν καί εξακο
λουθούν νά συγκινώσι καί σήμερον ετι τήν ψυχήν τοϋ θρησκευομένου πληρώματος 
τής Εκκλησίας, άπελάμβανε μεγίστης έκτιμήσεως έν τή συνειδήσει τής άρχαίας 
έμπεριστάτου καί έξόχως στρατευομένης ’Εκκλησίας τοϋ Κυρίου.

Τό έργον, τοϋ οποίου κύριος σκοπός τυγχάνει ή έν φόβω προετοιμασία τών ψυ
χών τών αναγνωστών του έν δψει τής φρικαλεότητας τών έσχάτων, τής δευτέρας 
παρουσίας τοϋ Κυρίου καί τής καθολικής κρισεως και ανταποδοσεως, δυναται να 
διαιρεθή εις τρία άνισομερή καί άνισομεγέθη τμήματα, εξ ών το πρώτον (παραγρ. 
Ι-ΧΙ), βραχύτατον εις έκθεσιν, διαλαμβάνει έν όλίγοις περί τής ηθικής αποστασί
ας καί έκπτώσεως τών έσχάτων καί τής φυσικής άναταραχής και συγχυσεως τοϋ 
όρατοΰ κόσμου, τό δέ δεύτερον, καταλαμβάνον τό μέγιστον μέρος τής συγγραφής 
(παράγρ. ΧΙΙ-ΧΧΧΥ), περιγράφει δι’ αδρών χρωμάτων καί ζωηρας φαντασίας 
τό τε πρόσωπον καί τό εργον τοϋ ’Αντίχριστου, τό δε τρίτον, τέλος, βραχύ ομοίως

1. Ίππολύτου επισκόπου Ρώμης άπόδειξις έκ τών άγιων Γραφών περί Χρίστου καί ’Αντί
χριστου, Β.Ε.Π., τόμ. 6, σελ. 197-222.



είς εκτασιν (παράγρ. XXXVI-XLIX) περιλαμβάνει τά της δευτέρας παρουσίας του 
Χρίστου, της καθολικής κρίσεως καί της άνταποδόσεως.

Το έργον γεγραμμένον εις ύφος άγαν ρητορικόν καί ευφάνταστον (εις ώρισμένα 
σημεία αύτοΰ οργιάζει κυριολεκτικός ή φαντασία επί σκοπώ, προφανώς, όπως 
έμποιήση τοϋτο εις την ψυχήν του αναγνώστου ζωηροτέρας καί βαθυτέρας εντυ
πώσεις ) δεν άφίσταται έν συνόλω τής βιβλικής αλήθειας, κινούμενον εντός τών πλαι
σίων τής περί ’Αντίχριστου πατερικής παραδόσεως, καί ίδια τής τοϋ 'Ιππολύτου, 
χωρίς νά έλλείπωσιν εξ αύτοΰ καί ίχνη έπιδράσεως εκ τής αποκαλυπτικής γραμ
ματείας τοϋ ’Ιουδαϊσμού.

Ή διδασκαλία τοϋ ψευδεπιγράφου τούτου έργου έχει ως ακολούθως:
α) T ά περί τής συντέλειας τοϋ κόσμου (De consum- 

matione mundi).
1. Ό συγγραφεύς την ολην έσχατολογικήν έκθεσιν αύτοΰ στηρίζει επί τών 

ιερών συγγραφέων τής άγιας Γραφής, ίδια δε επί τών Προφητών, οίτινες ((οφθαλ
μοί ημών γεγόνασι, τών άποκρύφων την δήλωσιν ήμΐν εμφανιζόμενοι...διά τής έπι- 
φοιτήσεως του άγιου Πνεύματος καί τά μήπω γεγονότα διαλεγόμενοί" όθεν καί πάσαις 
ταΐς μετέπειτα γενεαΐς, μεγίστην θεωρίαν καί πράξιν άνεζωγράφησαν;; (M.P.Gr. 
10, σελ. 904-905). Κατά ταΰτα οί Προφήται προεμήνυσαν εις τούς άνθρώπους τήν 
διά σαρκός έν τώ κόσμω επιδημίαν τοϋ Θεοΰ Λόγου, την έκ τής άχράντου Μαρίας 
γέννησιν τοϋ Σωτήρος, την βάπτισιν αύτοΰ καί τήν διά τοϋ βαπτίσματος πνευματι
κήν άναγέννησιν τών ανθρώπων, τήν πληθύν τών θαυμάτων τοϋ Κυρίου, τό μακά
ριον επί τοϋ σταυρού πάθος, τήν ταφήν, τήν είς "^δου κάθοδον, τήν έκ νεκρών 
ζωοποιόν έγερσιν, τήν είς ουρανούς άνοδον, τήν τοϋ Πνεύματος δοχήν καί τήν 
δευτέραν τοϋ Χριστού παρουσίαν, τήν μέλλουσαν έκθροεΐν τά σύμπαντα1 «άναγκαίως 
γάρ βλέποντες... προϋπέδειξαν καί προεΐπον» (αύτ. 905). Παραλλήλως ένεφάνησαν 
οί προφήται καί τήν έν τοΐς έσχάτοις καιροΐς ημέραν τής συντέλειας, τήν έναρξιν 
καί συμπλήρωσιν τής βασιλείας τοϋ αποστάτου, τήν έλευσιν τοϋ κριτοΰ καί τήν θείαν 
άνταπόδοσιν. Δι’ ô καί παραινεί καταλλήλως ό συγγραφεύς τούς άναγνώστας του 
όπως άνοίξωσι καταλλήλως τούς οφθαλμούς τών καρδιών καί τά ώτα τής ψυχής των, 
ίνα δεόντως ύποδεχθώσι τον λόγον, ον έμελλον νά άκούσωσι, διήγημα φοβερόν καί 
πάσης φρίκης κατάσπαρτον (αύτόθι).

2. Έκ προοιμίων ό συγγραφεύς δηλοΐ, ότι τήν αποκαλυπτικήν διήγησιν αύτοΰ 
στηρίζει έπί τής μαρτυρίας τεσσάρων έκ τών προφητών τής Π. Διαθήκης, συγκε- 
κριμένως τοϋ Ήσαΐου, τοϋ Ώσηέ, τοϋ Άμώς καί τοϋ Μιχαίου, έκ τών βιβλίων 
τών όποιων προσάγει καί χωρία σχετικά. Καί έκ μέν τοϋ Ήσαΐου παραθέτει τό χω- 
ρίον Α', 7-8: «Ή γή υμών έρημος, αί πό)εις υμών πυρίκαυστοι, τήν χώραν υμών 
ένώπιον υμών άλλότριοι κατεσθίουσιν... έγκαταλειφθήσεται ή θυγάτηρ Σιών ως 
σκηνή έν άμπελώνι, καί ως όπωροφυλάκιον έν σικυηράτψ, ως πόλις πολιορκουμένη», 
ένθα ό προφητικός λόγος ούδαμώς άναφέρεται είς τούς Ίσραηλίτας ούτε καί είς τήν 
ιουδαϊκήν πόλιν Σιών, άλλ’ είς τήν Εκκλησίαν, τήν εξ έθνών δηλονότι προσαχθεΐ- 
σαν νύμφην, είς ήν πάντοτε αποβλέπει ή έν τή Π. Διαθήκη μνημονευομένη Σιών 
(αύτ. 908). Έκ δε τοϋ Ώσηέ προσάγει τά χωρία ΙΓ', 15-16: «Έν ταΐς ήμέραις



έκείναις, έπάξει Κύριος άνεμον καύσωνος εκ της έρημου επ' αυτούς, καί άναξηρα- 
νεϊ τάς φλέβας αυτών καί έξερημώσει τάς πηγάς αυτών καί πάντα τα σκεύη τα 
επιθυμητά άφανισθήσονται, δτι άντε στη σαν προς τον Θεόν, εν ρομφαία πεσοϋνται, 
καί αί εν γαστρί αυτών έχουσαι, διαρραγήσονται», ένθα ύπό άνεμον καύσωνος εκ 
της έρημου νοείται ό 'Αντίχριστος, ο μέλλων άφανίσαι καί άναξηράναι τάς φλέβας 
τών ύδάτων καί τούς καρπούς τών δένδρων, «δτι έπεθύμησαν έν ταϊς έργοις αυτού 
οΐ άνθρωποι. Διό καί αφανίσει αυτούς, καί δουλεύσουσιν αυτόν έν τη ακαθαρσία αυ
τού» (αύτ. 908). Έκ τού Άμώς πάλιν παραθέτει τά χωρία Ε', 11-13: «Διά τούτο 
άνθ’ ών κατεκονδυλίσετε πτωχόν, καί δώρα έκλεκτά έδέξασθε παρ’ αυτού" οίκους 
γάρ ωκοδομήσατε, καί ού μη κατοικήσετε έν αότοΐς. ’Αμπελώνας έπιθυμητούς έφυτεύ- 
σατε, καί ού μη πίετε τον οίνον αυτών, δτι έγνων πολλάς άσεβειας" καταπατοΰντες 
τό δίκαιον, λαμβάνοντες ανταλλάγματα, καί πένητας έν πύλαις έκκλίνοντες. Διά τού
το ό συνιών έν τώ καιρώ έκείνω σιωπήσεται, δτι καιρός πονηρός εστι», ένθα την 
ηθικήν κατάπτωσιν, αδικίαν καί πονηριάν τών ανθρώπων θεωρεί ως σημεΐον προ
γνωστικόν τού προσεγγίζοντας τέλους (αύτ. 908-909). Τέλος εκ τού Μιχαιου προσ
άγει τά χωρία Γ', 5-7. Διά τής έξιστορήσεως ταύτης ό συγγραφεύς προτίθεται, 
όπως καταστήση άπό τοΰδε γνωστήν εις τούς άναγνωστας του «την επ έσχατων 
γενησομένην οδύνην καί ταραχήν, καί πάντων ανθρώπων τήν προς άλλήλους ανα
στροφήν καί φθόνον, καί μίσος, καί έριν, τήν τών ποιμένων επι τών προβάτων 
αμέλειαν, καί τού λαού προς τούς ιερείς άνυπότακτον διάθεσιν» (αύτ. 909).

3. Έν συνεχεία 6 συγγραφεύς μέ ζωηράν φαντασίαν καί κατ’ έλευθέραν έμπνευ- 
σιν περιγράφει τά βιβλικά περί αποστασίας τών έσχάτων χρόνων δεδομένα1, άτινα 
καί έν οίκείαις παραγράφοις παραθέτει (ΙΧ,Χ,ΧΙ). Κατα τους χρονους εκείνους οι 
άνθρωποι θά πορεύωνται έκαστος κατά τό ίδιον αυτού θέλημα. Τα τέκνα αποπτυον- 
τα πάντα χαλινόν σεβασμού καί ύπακοής θά επιβάλουν χειρ ας κατα τών γονέων των. 
Ή σύζυγος διά τών ιδίων της χειρών θέλει παραδώσει τον άνδρα αυτής εις θάνα
τον, ό δέ άνήρ τήν εαυτού γυναίκα θά όδηγήση επί κριτήριον ως υπεύθυνον. Οί 
δεσπόται θά συμπεριφέρωνται σκαιώς καί βαναύσως προς τούς δούλους των, ένφ 
οί δούλοι θά έπιδεικνύουν άνυπότακτον διάθεσιν έναντι τών κυρίων των. Ούδεις 
θά σέβεται καί θά τιμ? τάς παλιάς τρίχας τών γερόντων, ένφ τό κάλλος των νεωτέ- 
ρων ούδεις θά οίκτείρη. Οί ναοί τού Θεού θά ομοιάζουν προς άπλας οικίας, αί δέ 
έκκλησίαι τοϋ Ύψίστου θά έρημοϋνται καί θά καταστρέφωνται πανταχοϋ. Αί άγιαι 
Γραφαί θά περιέλθουν εις κοινήν καταφρόνησιν, ένω τά άσματα τοϋ, έχθρου θά 
αντηχούν καί θά ακούονται πανταχοϋ. Πορνεΐαι καί μοιχείαι και επιορκιαι θά πλη
ρώσουν ολόκληρον τήν οικουμένην, ένω φαρμακεϊαι καί έπαοιδίαι και μαντειαι 
θά προέλθουν ως φυσικόν έπακολούθημα έκείνων. Έκ τού κύκλου τών νομιζομένων 
χριστιανών θά έγερθώσι ψευδοπροφήται καί ψευδαπόστολοι, άνθρωποι γόητες,
φθοροποιοί καί πλάνοι, ψευδόμενοι άσυστόλως κατ’ άλλήλων, μοιχοί, πορνοι, αρπα- 
γες, πλεονέκται, έπίορκοι, κατάλαλοι, άλλήλους μισοϋντες καί άλλήλους ύποβλέπον- 
τες. Οί ποιμένες θά καταστώσι λύκοι αρπαγές καί οί ιερείς θά ένστερνισθωσι το

1. Ματθ. 24,8 έξ. Λουκ. 21,8. 2 Πέτρ. 3, 3. 2,1. 1 Ίωάν. 4, 1-6. Ίούδ. 18,19. Κολοσ. 2,8.



ψευδός, ένώ οί μοναχοί έπιλήσμονες τής κλίσεως αυτών θά ποθήσωσι τα τοϋ κόσμου 
απατηλά καί έφάμαρτα. Περαιτέρω οί πλούσιοι θά ένδυθώσι άσπλαγχνίαν, οί άρχον
τες θά εγκαταλείπουν τον αδύναμον καί πτωχόν, ένώ εκ τής ψυχής των δυναστών 
θά έκλείψουν τό έλεος καί οί οίκτιρμοί. Τέλος οί κριταί, τοΐς δώροις έκτυφλούμενοι, 
αντί δικαιοσύνης θά αποδίδουν αδικίαν, άδικουντες κυρίως τούς ολίγους ευσεβείς 
καί δικαίους.

4. Την ηθικήν τέλος κατάπτωσιν καί διαφθοράν τών ανθρώπων θά συνοδεύση 
καί διασάλευσις τής φυσικής τάξεως τοϋ κόσμου, ήτις θά είναι ομοίως σημεΐον 
προγνωστικόν του τέλους. Την διασάλευσιν ταύτην ό συγγραφεύς περιγράφει ομοίως 
κατ’ έλευθέραν έμπνευσιν, συμπληρών διά τής φαντασίας τά βιβλικά δεδομένα- 
«Καί τί λέγω περί ανθρώπων, όπου καί αυτά τά στοιχεία την οίκείαν τάξιν άρνή- 
σονται- σεισμοί κατά πάσαν πόλιν, λοιμοί επί πάσαν χώραν, βρονταί άμετροι καί 
φοβεραί άστραπαί, οίκους καί αγρούς κατακαίουσαι- καταιγίδες ανέμων, την γήν 
καί την θάλασσαν άμέτρως έκταράσσουσαι, τής γής άκαρπίαι, θαλάσσης ήχος, καί 
σάλος αφόρητος από ψυχών καί απώλειας ανθρώπων σημεία έν ήλίω, σημεία έν 
σελήνη, άστρων παρατροπαί, συνοχαί εθνών, αέρων άκρασίαι, χαλάζης βολίδες 
επί προσώπου τής γής, χειμώνας άταξίαι, παγετοί διάφοροι, καύσωνες άπαραμύ- 
θητοι, κεραυνοί αιφνίδιοι, εμπρησμοί άδόκητοι, καί άπαξαπλώς πάσης τής γής θρή
νος καί κοπετός, παραμυθίαν μή έχούσης» (αύτ. 912).

Καί ταϋτα μεν τά περί συντέλειας τοϋ κόσμου.
β) Τά περί ’Αντίχριστου (De Antichristo).
1. Την έλευσιν τοϋ ’Αντίχριστου ό συγγραφεύς βλέπει προμηνυομένην έν τή Π. 

Διαθήκη, δλως δ’ ιδιαιτέρως έν τή προφητεία τοϋ Δανιήλ. Στοιχών έν προκειμένω 
εις τα ίχνη τοϋ ίεροΰ 'Ιππολύτου1, τό δνειρον τοϋ Ναβουχοδονόσορος, δπερ ήρμή- 
νευσεν ο Δανιήλ (Δαν. Β', 31 έξ.), έν συνδυασμώ προς την περί τεσσάρων θηρίων 
προφητείαν τοϋ αύτοΰ προφήτου (Δαν. Ζ , 2-8), ερμηνεύει ύπό πρίσμα έσχατολογι- 
κον, βλεπων εν άμφοτέροις έξαγγελλομένην την έλευσιν τοϋ ’Αντίχριστου, τυράννου 
φοβεροΰ τών έσχατων, δστις, άφοΰ κατακόψει έν πολέμω λαούς πολλούς, θά έπιφέ- 
ρη θλϊψιν καί διωγμόν έπί τούς άγιους, έπαιρόμενος κατ’ αυτών καί βλάσφημων τό 
άγιον δνομα τοϋ Θεοΰ.

Τό πρώτον θηρίον τής όράσεως, δπερ ώμοιάζε προς λέαιναν φέρουσαν πτερά 
ως άετοΰ, ής τά πτερά έξετίλη, καί έξήρθη από τής γής, καί έπί ποδών ανθρώπου 
έστάθη, καί καρδία ανθρώπου έδόθη αυτή (Δαν. Ζ', 4), ταυτίζει ό συγγραφεύς προς 
την κεφαλήν τής χρυσής είκόνος τοϋ ένυπνίου τοϋ Ναβουχοδονόσορος, ύπ’ άμφό- 
τερα δε νοεί την βασιλείαν τών Βαβυλωνίων. Τά πτερά τής λεαίνης, τά όμοιάζοντα 
προς πτερά άετοΰ, σημαίνουν την άλαζονείαν καί την κατά τοϋ Θεοΰ έπαρσιν τοϋ Να
βουχοδονόσορος, ή τίλσις δε τών πτερών τοϋ θηρίου την έκπτωσιν τοϋ βασιλέως έκ 
τοϋ θρόνου αύτοΰ καί την άπώλειαν τής προτέρας δόξης του. Τό γεγονός δτι καρδία 
ανθρώπου εδοθη τω θηριω και επι ποδών άνθρώπου έστάθη, δηλοϊ την μετάνοιαν

1. Ιππολύτου, εις τον Δανιήλ,JVII, Β.Ε.Π. 6, σελ. 78. Περί Χρίστου καί ’Αντίχριστου, XXII 
κ.έξ., Β.Ε.Π. 6, 204 κ.έξ.



του εκπτώτου βασιλέως, καθ’ δσον οΰτος έπιγνούς εαυτόν, οτι άνθρωπός έστι, έδωκε 
δόξαν τω Θεω (αύτ. 917).

Τό δεύτερον θηρίον, τό όμοιάζον προς άρκτον φέρουσαν τρεις πλευράς εν τω στό- 
ματι αυτής (Δαν. Ζ', 5), ταυτίζει, ό συγγραφεύς προς το άργυροΰν μέρος τής είκόνος 
του ενυπνίου, ύπ’ άμφότερα δε νοεί το κράτος των Περσών, ένω αί τρεις πλευραί 
δηλοΰσιν έθνη τρία, τούς Πέρσας, τούς Μήδους καί τούς Βαβυλωνίους (αύτ. 917).

Τό τρίτον πάλιν θηρίον, δπερ ώμοιάζε προς πάρδαλιν έχουσαν τέσσαρας κεφα- 
λάς, καί ισάριθμα πτερά ύπεράνω αυτής καί δπερ έλαβεν εξουσίαν πολλήν (Δαν. 
Ζ', 6), σημαίνει το ισχυρόν κράτος των Ελλήνων, καθ’ δσον μετά τούς Πέρσας 
έκράτησεν 6 των Μακεδόνων ’Αλέξανδρος, καθελών τον Δαρεΐον, τοΰθ’ δπερ δεικνύει 
καί ό έν τή είκόνι του ενυπνίου χαλκός. Τά τέσσαρα πτερά καί αί τέσσαρες κεφα- 
λαί δηλοϋσι τον διαμερισμόν τής βασιλείας τοϋ ’Αλεξάνδρου, ήτοι τον σχηματισμόν 
των τεσσάρων βασιλείων των διαδόχων (αύτ. 917).

Τέλος τό τέταρτον θηρίον, τό όποιον δεν κατονομάζει δ Προφήτης, σημαίνει την 
βασιλείαν των Ρωμαίων, τοΰθ’ δπερ δηλοϋσι καί αί σιδηραϊ κνήμαι τής είκόνος τοϋ 
ενυπνίου καί οί πόδες αυτής, οί κατά μέρος σίδηροί καί κατά μέρος όστράκινοι. 
Τό τέταρτον τοΰτο θηρίον ήτο εντελώς διάφορον των υπολοίπων θηρίων τής όρασεως, 
φοβερόν καί έκθαμβον καί ισχυρόν περισσώς, φέρον όδόντας σιδηροΰς, καί κέρατα 
δέκα επί τής κεφαλής του, έν μέσω των οποίων άνεφύη αίφνιδίως κεράς έτερον μι
κρόν, δπερ έξερρίζωσε τρία κέρατα εκ των έμπροσθεν αύτοΰ. Τό μικρόν τοΰτο κε
ράς έφερεν οφθαλμούς ώσεί ανθρώπου καί στόμα λαλούν μεγάλα (Δαν. Ζ', 7-8). 
Κατά τον συγγραφέα τά δέκα κέρατα τοϋ θηρίου καθώς καί οί δέκα δάκτυλοι των 
ποδών τής είκόνος τοϋ ενυπνίου σημαίνουσι δέκα βασιλείς έκ τής σειράς των ρω
μαίων αύτοκρατόρων, τό δέ μικρόν κέρας δηλοΐ τον Άντίχριστον, τύραννον φοβερον, 
δ στις, άφοΰ έν πολέμω κατακόψει τρεις βασιλείς (Αιγύπτου, Λιβυων και Αιθιο- 
πων), θά βλασφημήση τον Θεόν καί θά έπιφέρη θλΐψιν και διωγμόν επι των 
άγιων (αύτ. 917 )1.

2. Άφοΰ έπί τή βάσει τής αρχαίας προφητείας κατέδειξεν ασφαλή και βεβαιαν 
την έλευσιν τοϋ ’Αντίχριστου, προχωρεί έν συνεχεία ό συγγραφευς εις λεπτόμερε- 
στέραν περιγραφήν τοϋ προσώπου καί τοϋ έργου εκείνου. Πρωτιστως αναφερεται 
εις την καταγωγήν τοϋ ’Αντίχριστου. Άπηχών εν προκειμενω την διδασκαλίαν 
του ιερού 'Ιππολύτου Ρώμης2, έκδέχεται τον Άντίχριστον ως εκ τής φυλής τοϋ 
Δάν καταγόμενου. Τοΰτο τεκμαίρεται ό συγγραφευς εκ των λόγων τοϋ Ιακώβ 
προς τον υιόν αύτοΰ Δάν: «Γενηθήτω Δαν οφις εφ οδοΰ, εγκαθημένος επι τρι-

1. Ή άνωτέρω γνώμη τοϋ συγγραφέως, την όποιαν Αποδέχονται και πολλοί άλλοι Πατέρες 
της αρχαίας Εκκλησίας, δεν νομίζομεν οτι εύσταθεΐ, καθ’ οσον ήδη απο μακροΰ χρονου εξελιπεν 
ή Ρωμαϊκή βασιλεία, χωρίς έν τοσούτω νά άναφανή ό ’Αντίχριστος. Καθ ημάς, ορθότερα τυγχά
νει ή έτέρα εκδοχή, ήτις έν τφ προσώπω του τετάρτου θηρίου τής ορασεως βλεπει την ισχυραν 
δυναστείαν των Μακεδόνων. Τό μικρόν κέρας δηλοΐ τόν Άντίοχον Δ' Επιφανή, δστις έβλασφή- 
μησε κατά τοϋ Θεοϋ καί έδίωξεν άπηνώς τήν θρησκείαν των Εβραίων. Ο Αντίοχος θεωρείται 
ώς ο κυριώτερος πρόδρομος τοϋ ’Αντίχριστου εν τή ιστορία.

2. 'Ιππολύτου, ’Απόδ. περί Χριστού καί Αντίχριστου, XIV, Β.Ε.Π. 6, 201.



βου, δάκνων πτέρναν ίππου» (Γεν. ΜΘ', 17), ένθα υπό οφιν νοητέος ό απ' αρχής 
πλάνος, δ πλανήσας την Ευαν καί πτερνίσας τον Άδάμ. 'Ομοίως εις τον Αντί
χριστου άναφέρονται καί οί λόγοι τοϋ ’Ιακώβ: «Δάν κρίνει τον λαόν αύτοΰ, ωσει 
καί μία φυλή εν ’Ισραήλ» (αύτ. 16). Καί δύναται μεν μερικώς ή προφητεία 
αυτή νά άναφέρεται εις τον Σαμψών, καθόλου όμως θέλει εκπληρωθή αυτή εσχα- 
τολογικώς έν τω προσώπω τοϋ ’Αντίχριστου. Την αυτήν έννοιαν έχουσι και οι 
λόγοι τοϋ Ίερεμίου: «εκ Δάν άκουσόμεθα φωνήν όξύτητος ίππων αύτοΰ. άπό φω
νής χρεμετισμοΰ ιππασίας ίππων αύτοΰ έσείσθη πάσα ή γη» (Ίερ. Η', 16), καθώς 
καί οί τοϋ Μωϋσέως: «Δάν σκύμνος λέοντας, καί έκπηδήσεται έκ τοϋ Βασάν» 
(Δευτ. ΛΓ', 22). Καί άποκαλεΐται μέν ένταΰθα σκύμνος λέοντος δ ’Αντίχριστος 
διά τδ τυραννικόν καί βίαιον αύτοΰ, ένω δ Χριστός καλείται σκύμνος λέοντος 
’Ιούδα (Γεν. ΜΘ'. 9), διά τό βασιλικόν καί ένδοξον (αύτ. 920-921).

3. Ό ’Αντίχριστος, πλάνος καί δόλιος ών, θά άναφανή έν τω κόσμφ ως σφετε
ριστής των δικαιωμάτων τοϋ Θεοΰ καί ώς ειδεχθές κακέκτυπον τοϋ σωτηρίου έργου 
τοϋ Χριστοΰ. Διά τοΰτο θά προσπαθήση νά έξομοιωθή κατά πάντα πρός τον Υιόν 
τοϋ Θεοΰ: «Λέων ό Χριστός, καί λέων δ ’Αντίχριστος. Βασιλεύς δ Χριστός των ού- 
ρανίων καί επιγείων, καί βασιλεύς γενήσεται επί γης δ ’Αντίχριστος. Έδείχθη δ 
Σωτήρ ώς άρνίον καί αύτός φανήσεται ώς άρνίον, λύκος ένδοθεν ών. Έμπεριτε- 
μνόμενος δ Σωτήρ γέγονε, καί αύτός όμοίως έν περιτομή γενήσεται. Άπέστειλεν 
δ Χριστός τούς αποστόλους εις πάντα τα έθνη, καί αύτός όμοίως πέμψει ψευδαπο
στόλους. Συνήγαγε τα έσκορπισμένα πρόβατα δ Χριστός, καί αύτός όμοίως συνάξει 
τον έσκορπισμένον λαόν των Εβραίων. Έδωκεν ό Χριστός τοΐς εις αύτόν πιστεύουσι 
τον τίμιον καί ζωοποιόν σταυρόν, καί αυτός ομοίως δώσει τό εαυτού σημεΐον. Έν 
σχήματι ανθρώπου έφάνη ό Κύριος, καί αύτός όμοίως έν σχήματι ανθρώπου έξε- 
λεύσεται. Έκ των Εβραίων δ Χριστός άνέτειλε, καί αύτός έξ ’Ιουδαίων γεννήσε- 
ται. Άνέδειξεν δ Χριστός τήν ιδίαν σάρκα ώς ναόν, καί άνέστησε τριήμερον, καί 
αύτός άναστήσει τον έν Ίεροσολύμοις λίθινον ναόν» (αύτ. 921).

Η έξομοίωσις Χριστού καί ’Αντίχριστου θά φθάση καί μέχρις αύτοΰ τοϋ τρό
που γεννήσεως τοϋ τελευταίου. "Οπως δ Χριστός δηλαδή θέλων νά σώση τό ανθρώ
πινον γένος έτέχθη έκ τής Παρθένου Μαρίας καί έν σχήματι σαρκός τον έχθρόν 
κατεπάτησε, τοιουτοτρόπως καί δ διάβολος έκ μιαρός γυναικός έξελεύσεται έπί 
τής γής1, θά τεχθφ δε έν πλάνη έκ παρθένου. Μέ τήν διαφοράν βεβαίως ότι, ένω 
δ Θεός έπεδήμησεν έν τω κόσμω πραγματικώς, ήτοι φέρων αληθή σάρκα, ήν ό ίδιος 
έπλαστούργησε, χωρίς αμαρτίας, 6 διάβολος θά προσλάβη σάρκα φαινομενικήν 
μονον καί κατά δόκησιν. Διότι πώς είναι δυνατόν νά φορέση ούτος σάρκα, τήν 
οποίαν όχι μόνον δεν έδημιούργησεν, άλλα καί καθ’ έκάστην ή μέραν πολεμεί καί 
αντιμάχεται; Κατά ταΰτα θά άναλάβη ώς όργανον σάρκα φανταστικήν, όπως φαν
ταστική θα είναι και η εκ παρθένου γέννησις αύτοΰ. Διότι πραγματικήν έκ παρθέ
νου γέννησιν μόνον έν τω προσώπω τής Θεοτόκου έγνωμεν, άπλανώς γεννήσασαν

1. Βλ. ’Ιωάν. Δαμασκηνού, De fide orth. 4, 26, Μ. P. Gr. 94, 1217. Έξ όσων λέγει ό συγγρα- 
φεύς φαίνεται αποδεχόμενος έν τω Άντιχρίστω προσωπικήν ένσάρκωσιν αύτοΰ τούτου τοϋ Σατανά.



τον Σωτήρα, τοΰθ’ δπερ καί Μωϋσής λέγει: «Παν άρσεν διανοϊγον μήτραν, άγιον 
τω Κυρίω κληθήσεται» (Έξ. ΙΓ', 2). "Οπως δμως ό εχθρός δεν δύναται να διά
νοιξη μήτραν, ούτως ουδέ σάρκα πραγματικήν είναι δυνατόν νά άναλάβη, ούτε δε 
καί θά περιτμηθή αληθώς καθώς καί ό Χριστός περιετμήθη (αύτ. 924-925). Ή 
άπομίμησις επομένως τοϋ διαβόλου θά είναι αυτόχρημα φενάκη, απλή δόκησις καί 
φαντασία.

4. Τής έμφανίσεως τοϋ ’Αντίχριστου έν τω κόσμφ θέλει προηγηθή ή παρουσία 
των μαρτύρων καί προφητών τοϋ Θεοΰ, οίτινες τοΰτο μεν θά χρηματίσωσιν ώς 
πρόδρομοι τής δευτέρας παρουσίας τοϋ Κυρίου, τοΰτο δε θά παρασκευάσωσι τάς 
ψυχάς τών ανθρώπων διά την έπικειμένην έ'λευσιν τοϋ μιαροΰ. Ή 'Αγία Γραφή ό- 
μιλεΐ περί δύο ελεύσεων τοϋ Χριστοΰ έν τώ κόσμω. Έκ τούτων ή μέν πρώτη υπήρξε 
ταπεινή καί άδοξος έχουσα ώς πρόδρομον αυτής Ίωάννην τον Βαπτιστήν. Ή δέ 
δευτέρα θά είναι ένδοξος καί κραταιά καί θά έχη ώς προδρόμους αυτής τον Ένώχ, 
τον Ήλίαν καί τον Ίωάννην τον θεολόγον. Ή αποστολή τών έν λόγω προφητών θά 
άποτελέση μέτρον τής θείας άγαθότητος καί φιλανθρωπίας του Δεσπότου, δστις 
δεν θά έγκαταλείψη άπληροφορήτους τούς ανθρώπους, άλλα θά άποστείλη τούς προ- 
φήτας του «προς διδαχήν ημών, καί πληροφορίαν, καί έπιστροφήν τής τοϋ αντικει
μένου παρουσίας». Τήν εβδομάδα έτών τής προφητείας τοϋ Δανιήλ (Δαν. Θ', 27) 
ο συγγραφεύς ανάγει εις τούς έσχάτους καιρούς καί έφαρμόζει έπί τής έποχής τοϋ 
’Αντίχριστου. Τό ήμισυ τής έβδομάδος ταύτης, ήτοι 3 έτη, ή χίλιαι διακοσιαι 
εξήκοντα ήμέραι, θά δοθή ώς χρόνος δράσεως εις τούς μάρτυρας τοϋ Θεοΰ, οίτινες, 
περιβεβλημένοι σάκκους, θά κηρύξωσιν εις σύμπαντα τον κόσμον περί τής παρου
σίας τοϋ ’Αντίχριστου. Ουτοι θά ποιήσωσι σημεία καί τέρατα «εις το κάν ούτως 
δυσωπήσαι καί έπιστρέψαι τούς ανθρώπους προς μετάνοιαν διά τήν υπερβαλλουσαν 
αυτών ανομίαν καί ασέβειαν». "Οταν δμως τελειώσωσι τήν μαρτυρίαν αυτών το θη- 
ρίον τό άναβαΐνον έκ τής αβύσσου (Άποκ. 11,7) θά ποιήση πόλεμον μετ αυτών, 
θά νικήση καί θά άποκτείνη αύτούς, διότι δεν ήθέλησαν νά αποδώσουν λατρείαν και 
τιμήν εις τον διάβολον. Κατά τον συγγραφέα τήν δράσιν ταύτην θά άναλάβη το μι
κρόν κέρας (ό ’Αντίχριστος) τής προφητείας τοϋ Δανιήλ. Ουτος, έπαρθείς έν τή 
καρδία αύτοΰ, θά άνυψώση καί θά δοξάση εαυτόν ως θεόν, διωκων τους άγιους και 
βλασφημών τον Χριστόν (αύτ. 921-924).

5. Κατά τόν συγγραφέα, ό ’Αντίχριστος θά άγαπήση πρωτίστως τό γένος τών 
Εβραίων, μεταξύ τών όποιων θά κάμη έναρξιν τοϋ άνοσίου έργου του, καθ’ οσον 
ούτοι, άρνηθέντες τόν Χριστόν, θα αποδεχθώσι τούτον ως τον κηρυττομενον Μεσ- 
σίαν, ιδέαν τήν οποίαν άπαντώμεν καί εις άλλους πατέρας τής Εκκλησίας1. Θα 
άρχίση δέ τό έργον του διά ψευδοΰς θαυματοσημίας έπί σκοπώ δπως παραπλανήση 
ού μόνον τούς όμοιους αύτω ασεβείς, άλλ’ εί δυνατόν καί τούς εκλεκτούς, τους οποίους 
θά προσπαθήση νά άπαγάγη έκ τής αγάπης τοϋ Χριστοΰ. Κατα ταΰτα εν αρχή 
θά περιβληθή τό προσωπεϊον τής αγιότητας καί τής αρετής, ύποκρινόμενος ευσέβειαν 
καί άνεπίληπτον ηθικήν τελειότητα. Τοιουτοτρόπως θα εμφανισθή εις τους ανθρω-

1. Κυρίλλου Άλεξ., De Ador. in spir. et verit., VIII, M. P. Gr. 68, 576-577.



πους ώς «πραός, άγαπητικός, ήσυχος, ευλαβής, εΐρηνοποιός, μισών άδικίαν, βδε- 
λυττό μένος δώρα, είδωλολατρείαν μή προσιέμενος, τάς Γραφάς αγαπών, ιερείς 
αίδούμενος, πολιάς τιμών, πορνείαν μή καταδεχόμενος, μοιχείαν βδελυττόμενος, 
καταλαλιαΐς μή 'προσεχών, όρκους μή καταδεχόμενος, φιλόξενος, φιλόπτωχος, έλε- 
ήμων. Εΐτα καί τέρατα ποιήσει, λεπρούς καθαρίζων, παραλύτους έγείρων, δαίμονας 
άπελαύνων, περί των πόρρω ώς ενεστώτα διαγγέλλων, νεκρούς άνιστών, χήρας 
έπικουρών, ορφανών προϊστάμενος, αγαπών πάντας, τούς μαχομένους ανθρώπους 
καταλλάττων εις αγάπην, καί λέγων Μή έπιδυέτω ό ήλιος επί τώ παροργισμώ 
ύμών χρυσόν ού κτήσεται, άργύριον ούκ αγαπήσει, πλούτον ου προσίεται» (αύτ.
925-928).

6. 'Ο ’Αντίχριστος, ύπουλος καί δόλιος ών, καθ’ δ προσωπική ένσάρκωσις τού 
Σατανά επί τής γης1, θά μετέλθη πάσαν αγιότητα καί άγαθωσύνην επί σκοπώ 
όπως έξαπατήση καί παρασύρη τούς πάντας εις τό νά άνακηρύξωσιν αυτόν βα
σιλέα. Διότι, όταν οί λαοί καί οί δήμοι ϊδωσι προβαλλομένας τοσαύτας άρετάς καί 
δυνάμεις, συναχθέντες επί τό αυτό όμοφώνως θά ποιήσωσιν αυτόν βασιλέα. ’Ιδιαι
τέρως μάλιστα τό γένος τών Εβραίων, προς τούς οποίους, ώς έλέχθη, θά στραφή 
ή ιδιαιτέρα φροντίς καί αγάπη τού ’Αντίχριστου, θά κατακτηθή εύκολώτερον ύπ’ 
αυτού. Ουτοι λέγοντες προς άλλήλους «Μή άρα εύρίσκεται τοσοΰτος αγαθός άνθρω
πος καί δίκαιος έν τή γενεά ημών;» καί νομίζοντες ότι βασιλέα αυτών θεάσονται 
εν τή τοιαύτη αρχή, προσελθόντες θά εϊπωσιν αύτώ" «Πάντες σοι πειθόμεθα καί 
σε γνωρίζομε» δίκαιον επί πάσαν τήν γην πάντες διά σοΰ σωθήναι ελπίζομε»· καί 
διά τού στόματός σου έλάβομεν κρίσιν δικαίαν καί αδωροδόκητο» (αύτ. 928).

7. Καί κατ’ άρχάς μέν όπούλως φερόμενος ό ψεύστης καί άνομος θά άποποιηθή 
πάσαν προσφερομένην αύτώ βασιλείαν καί δόξαν. Τή επιμόνω όμως παρακλήσει 
τού λαού θά ένδώση καί ούτω θά άνακηρυχθή υπό πάντων βασιλεύς. Τότε θά ύψω- 
θή έν τή καρδία αύτοΰ, καί ό πρώην πραύς θά γίνη σοβαρός- καί ό αγάπην διώκω» 
θά γίνη άνελεήμων ό ταπεινός τή καρδία θά καταστή ύψηλόφρων καί απάνθρωπος 
καί ό μισών αδικίαν θά καταδιώξη τούς δικαίους. ’Ακολούθως, εγκαθιστάμενος 
εις τήν εαυτού βασιλείαν, θά παραταχθή εις πόλεμον καί θά πατάξη έν θυμώ τρεις 
μεγάλους βασιλείς, τών Αιγυπτίων, τών Λιβύων καί τών Αίθιόπων. Μεθ’ δ θά 
άνεγείρη τον κατεστραμμένο» ναόν τών 'Ιεροσολύμων καί θά άποδώση αύτόν εις 
τούς ’Ιουδαίους. Μετά ταΰτα θά στραφή έν τή καρδία αύτοΰ κατά παντός ανθρώπου 
καί θά λαλήση βλάσφημα κατά τού Θεού, δοκών ό δόλιος ότι ή βασιλεία αυτού θά 
είναι αιώνιος καί άγνοών ότι αυτή έν τάχει καταργεϊται καί θά κληρονομήση τό τής 
κολάσεως πΰρ, τό ήτοιμασμένον αύτώ καί τοΐς πειθομένοις αύτώ. Τήν βραχεία» 
άλλωστε βασιλείαν τού ’Αντίχριστου έδήλωσε καί ό προφήτης Δανιήλ έν τή περί 
εβδομάδας ετών προφητεία αύτοΰ. Ούτως εκ τών επτά έτών τό μέν πρώτον ήμισυ 
(έτη 3 1/2) θά δοθή, ώς ήδη έλέχθη, εις τούς προφήτας καί μάρτυρας τού Θεού,

1. Τήν ιδέαν ταύτην μετά δυνάμεως άποκρούουσι σχεδόν σύνολο; ό χορός τών ιερών Πατέρων 
τής Εκκλησίας, οιτινες, στηριζόμενοι έπί τών βιβλικών δεδομένων, δέχονται τον ’Αντίχριστο» 
ώς πραγματικόν, συγκεκριμένον καί ίδιοπερίσΐατον άνθρωπον, φέροντα έν έαυτώ πάσαν τοϋ 
Σατανά τήν δύναμιν καί κακουργίαν.



οί όποιοι θά κηρύξωσι κατά τοϋ ’Αντίχριστου. Το δέ δεύτερον ήμισυ (έτη 31/2) 
θά δρισθή ώς διάστημα της μυσαρας βασιλείας τοϋ άνομου, μεθ’ δ θά άρθή ή βασι
λεία καί ή δόξα άπ’ αύτοΰ (αύτ. 928).

8. Την βασιλείαν τοϋ ’Αντίχριστου θά συνοδεύση θλΐψις φοβερά1, οία ουδέποτε 
γέγονεν από καταβολής κόσμου. Έπαρθείς εν τή καρδία αύτοΰ ό άνομος θά έπισυν- 
άξη τούς δαίμονας αύτοΰ εν σχήματι ανθρώπων, το δε υπήκοον θά μισήση καί 
πολλάς ψυχάς θά μιάνη. Τούς υπηκόους του δ μιαρός θά κυβερνά δι’ αρχόντων έκ 
των δαιμόνων. Τότε ακριβώς θά άποβάλη καί τό προσωπεΐον τής εύλαβείας καί τής 
αγιότητας καί θά επίδειξη γυμνήν την θηριώδη ψυχήν του. Θά καταστή αύστηρός, 
απότομος, οργίλος, θυμώδης, δεινός, άκατάστατος, φοβερός, άηδής, μισητός, βδε- 
λυκτός, άνήμερος, άλάστωρ, πονηρός. Έν τή σπουδή δ’ αύτοΰ όπως έμβάλη εις βό
θρον άπωλείας ολόκληρον τό γένος των ανθρώπων, θά πολλαπλασιάση τά ψευδή 
σημεία τής δυνάμεώς του. Τοιουτοτρόπως, ένω όλοι οί άνθρωποι κεχηνότες θά ά- 
νευφημώσιν αυτόν διά τά φανταστικά θαύματά του, θά άφίση φωνήν τοσοΰτον 
ίσχυράν, ώστε να σαλευθή δ τόπος εις τον όποιον θά ιστανται τά πλήθη, λέγων 
«Γνώτε, λαοί, καί φυλαί καί έθνη, τήν έμήν μεγάλην εξουσίαν καί δύναμιν, καί 
τήν ίσχύν τής έμής βασιλείας" τις δυνάστης μέγας ώς εγώ; τίς θεός μέγας πλήν 
έμοΰ; τίς τή έμή εξουσία άντιστήσεται;» Τότε θά επίδειξη έκτακτον θαυματοση- 
μίαν διά νά καταπλήξη τούς άνθρώπους. ’Ενώπιον των θεωρούντων θά μεταστήση 
όρη, θά περιπατήση άβρόχοις ποσίν επί τής θαλάσσης, θά καταγάγη πΰρ εξ ούρανοΰ, 
θά μετατρέψη τήν ημέραν εις σκότος, καί τήν νύκτα εις ημέραν καί θά μεταστρέψη 
τον ήλιον κατά τήν βούλησιν αύτοΰ. Έν γένει δε όλα τά στοιχεία τής γής καί τής 
θαλάσσης θά άναδείξη ενώπιον των θεωρούντων πειθήνια αύτω καί ύπήκοα. Διότι, 
έάν τώρα δ υιός τής άπωλείας, κεκρυμμένος ών, δημιουργή μεταξύ των άνθρώπων 
πολέμους καί μάχας καί σφαγάς καί πολυειδώς έρεθίζη καί πειράζη αύτούς, πόσον 
μάλλον τότε, όταν μέλλη δ ίδιος αύτοπροσώπως να έλθη επί τής γής καί θά θεω- 
ρώσιν αυτόν έν άληθεία οί άνθρωποι, ποιους δεν θά έφεύρη δόλους καί μηχανάς, 
ώστε να παραπλανήση, εΐ δυνατόν, πάντας τούς άνθρώπους καί νά τούς άπαγάγη 
έκ τής όδοΰ τής άληθείας καί έκ τής θύρας τής βασιλείας (αύτ. 929);

9. Ώς έλέχθη, ή θλΐψις των ήμερων έκείνων θά είναι άφόρητος καί άπερίγρα- 
πτος. Ό ούρανός δεν θά άποδώση τήν δρόσον αύτοΰ, ούδέ αί νεφέλαι άποδώσουν 
ύδωρ. Ή γη θά άρνηθή νά άποδώση τούς καρπούς της καί ή θάλασσα θά πληρωθή 
δυσωδίας, ένω οί ποταμοί θά άποξηρανθοΰν καί οί άνθρωποι θά αποθνήσκουν εκ 
τοϋ λιμοΰ καί έκ τής δίψης. Τότε δ πατήρ μετά τοΰ υίοΰ καί ή μήτηρ μετά τής θυ- 
γατρός, ένηγκαλισμένοι, θά ευρίσκουν τραγικόν θάνατον, ούδείς δέ θά ένταφιάζη 
αυτούς. Ή γή θά άναδίδη φοβερών δυσωδίαν, ή δέ θάλασσα μή δεχομένη εις τούς 
κόλπους της τά ρεύματα των ποταμών θά καταστή ώς βόρβορος, άναδίδουσα δμοίως 
δυσωδεστάτην οσμήν. Τότε λοιμός ισχυρός θά έπιπέση έφ’ όλης τής γής, θρήνος 
άπαραμύθητος θά συνέχη τάς ψυχάς τών άνθρώπων καί κλαυθμός άμετρος καί 
άπαυστοι στεναγμοί. Τότε οί ζώντες θά μακαρίζωσι τούς άποθανόντας καί θά λέ-

1. Βλ. Ματθ. 24, 8 έξ.



γωσι προς αυτούς· ((’Ανοίξατε τούς τάφους ύμών καί δέξασθε ημάς τούς άθλιους’ 
ανοίξατε τάς θήκας ύμών προς υποδοχήν των ελεεινών συγγενών ύμών καί γνωστών. 
Μακάριοι ύμεΐς, δτι ούκ έθεάσασθε τάς ημέρας ταύτας. Μακάριοι ύμεΐς, δτι τον 
βίον τούτον τον οδυνηρόν ουκ έφθάσατε ίδεΐν, ουδέ τον λοιμόν τούτον τον άπαραμύ- 
θητον, ουδέ την ανάγκην ταύτην, την μετέχουσαν τάς ύμετέρας ψυχάς» (αύτ. 932).

10. Κατόπιν θά έκδώση εντάλματα ό μιαρός, τά όποια θά άποστείλη εις τάς επαρ
χίας τής επικράτειας του διά μέσου τών πρέσβεων αυτού, δαιμόνων καί ανθρώπων, 
οί όποιοι καί θά αναγγείλουν εις τούς ανθρώπους δτι μέγας βασιλεύς έχει Ελθει 
έπί τής γής" Ελθετε δλοι να προσκυνήσετε αυτόν καί νά ί'δετε τό ύπερβάλλον μέγε
θος τής εξουσίας του. Διότι πρόκειται νά σάς χαρίση σίτον καί οίνον καί πλούτη 
άφθονα καί πολυτελή, τοσούτω δέ μάλλον καθ’ όσον εις τό πρόσταγμα αυτού πάσα 
ή γή καί ή θάλασσα πειθηνίως ύπακούουν. ’Έλθετε, λοιπόν, δλοι προς αυτόν. Καί 
πράγματι πάντες, παρωθούμενοι ύπό τής ■ στερήσεως βρωμάτων, θά Ελθουν προς 
αυτόν καί θά τον προσκυνήσουν. Ούτος δ’ ευθύς θά άποθέση ως σημεϊον ύποτελείας 
καί ύποταγής, χάραγμα έπί τής δεξιάς χειρός καί τού μετώπου έκάστου τών ύπο- 
τελών του, ώστε νά μη δύναται ούτος νά ποιήση τό σημεϊον τού σταυρού, ούτε νά 
σφράγιση τι τών μελών του. Ό τοιοΰτος θά είναι παντελώς ύποδεδουλωμένος εις 
την ίσχύν τού ’Αντίχριστου, απολωλός Εναντι θεού καί ανθρώπων. Ή σφραγίς δέ 
ή έπί τής δεξιάς χειρός καί τού μετώπου χαραχθησομένη, θά άποτελέση την ψήφον 
χξίΓ' (βλ. Άποκ. 13,18). Την ερμηνείαν τής ψήφου αγνοεί ό συγγραφεύς, νομίζει 
όμως δτι θά άναγράφη αύτη τό ρήμα «άρνοΰμαι». Τούτο δέ εικάζει έκ τού δτι καί 
παλαιόθεν ό άντίδικος διά τών ύπηρετών του (τών ειδωλολάτρων) προέτρεπε τούς 
μάρτυρας τού Χριστού νά άρνηθώσι τον Θεόν αυτών τον έσταυρωμένον (αύτ. 932).

11. "Ο,τι δέ συνέβαινε τότε, κατά την έποχήν διωγμών, τό αυτό θά έπισυμβή 
καί κατά την έποχήν τού ’Αντίχριστου. Τοιουτοτρόπως ή σφραγίς τού μισοκάλου 
θά άναγράφη- «Άρνοΰμαι τον ποιητήν ούρανοΰ τε καί γής’ άρνοΰμαι τό βάπτισμα, 
άρνοΰμαι τήν λατρείαν μου καί σοί προστίθεμαι, καί σέ πιστεύω». Εναντίον τής 
άρνήσεως ταύτης θά στρέψωσι τό κήρυγμα αυτών οί μάρτυρες τού Θεού, Ένώχ 
καί Ήλίας, προτρεπόμενοι τούς ανθρώπους όπως μή πιστεύσωσιν εις τον Ερχόμε
νον έχθρόν, καθ’ όσον ούτος τυγχάνει άντίδικος καί φθορεύς καί υιός τής άπωλείας 
(βλ. 2 Θεσσ. 2,3), θά άποπλανήση δ’ αυτούς καί θά άποκτείνη. Έν συνεχεία δ 
συγγραφεύς παραινεί τούς άναγνώστας του όπως προσέχωσι τήν πλάνην τού έχθροΰ 
καί γινώσκωσι τάς μηχανάς τού δολίου, πώς δηλαδή ούτος επιθυμεί νά παραπλα- 
νήση διά παντός μέσου τον νοΰν τών άνθρώπων. Ούτω τούς δαίμονας αύτοϋ θά Εμφά
νιση ώς άγγέλους φωτεινούς καί θά καταβιβάση έξ ούρανοΰ άναριθμήτους στρατιάς 
άσωμάτων. Έμπροσθεν τών έκπληκτων άνθρώπων θά άναλαμβάνεται εις ουρανούς 
μετά σαλπίγγων καί ήχων καί κραυγής ΐσχυράς, έκλάμπων ώς φώς ό τής σκοτίας 
κληρονόμος, Ενώ τά τάγματά του διά πολλών καί άνεκδιηγήτων ύμνων θά άνευφη- 
μώσιν αύτόν. Καί άλλοτε μέν θά άνίπταται ένδόξως εις τούς ουρανούς, άλλοτε δέ 
θά κατέρχεται έν δυνάμει έπί τής γής. Τότε δέ θά άποστείλη τάς φάλαγγας τών 
δαιμόνων εις τά δρη καί εις τά σπήλαια καί τάς όπάς τής γής διά νά Ερευνήσουν 
τούς Εκεί άποκρυβέντας καί φεύγοντας τήν παρουσίαν αυτού ευσεβείς καί δικαίους,



καί νά τούς προσαγάγουν εις προσκύνηση/ αύτοϋ. Καί τούς μέν πειθομένους θά κατα- 
σφραγίση διά της σφραγίδας αύτοϋ, ένω τούς άρνουμένους θά παραδώση εις τιμω
ρίας άνεικάστους καί βασάνους πικροτάτας, οΐαι ουδέποτε έγένοντο άπ’ αίώνος, 
καί ο'ίας οφθαλμός ανθρώπου ούκ είδε καί οδς ούκ ήκουσε (αύτ. 933).

12. Άλλ’ ό απάνθρωπος καί πλάνος την κακουργίαν της φύσεώς του δεν θά στρέ
ψη μόνον κατά των ευσεβών καί δικαίων, αλλά καί κατ’ αυτών τούτων τών υποτελών 
του. Ένω εν άρχή θά δώση εις αυτούς όλίγας τροφάς, ακολούθως θά άρνηθή οίαν- 
δήποτε παροχήν. Ούτοι δέ κατατρυχόμενοι υπό πείνης καί δίψης θά βοώσι προς 
τον αύθέντην των «Δός ήμϊν φαγεϊν καί πιεϊν, ότι πάντες έκ του λιμού καί άπό 
πάσης ανάγκης έκλείπομεν, καί έπίταξον τόν ουρανόν τοΰ δούναι ήμϊν ύδωρ, και 
άπέλασον τά άνθρωποφάγα θηρία». Ό δόλιος όμως εν πολλή απανθρωπιά θα μυκτή
ρ ίση αυτούς λέγων «Ό ουρανός ου βούλεται δούναι ύετόν ή γή πάλιν ού βλαστάνει 
τά γεννήματα αυτής- πόθεν ύμΐν δώσω εγώ βρώματα;». Τότε ακριβώς θά κατανοή
σουν οί άθλιοι ότι ό Κύριος αυτών, εις ον έπίστευσαν, δεν είναι άλλος άπό τόν πονη
ρόν διάβολον καί θά άναδώσουν θρήνον καί κοπετόν καί θά κλαύσουν μεγάλως, τύπτο- 
ντες τό πρόσωπον διά τών χειρών καί τάς τρίχας τής κεφαλής των τίλλοντες, καί 
διά τών ονύχων καταξαίνοντες τάς παρειάς καί λέγοντες προς άλλήλους- «"Ω τής 
συμφοράς, ώ τής οδυνηράς παγματείας' ώ τοΰ δολίου συναλλάγματος, ώ τοΰ μεγί
στου πτώματος. ΙΙώς έπλανήθημεν τω πλάνω; πώς προσηνεχθημεν αυτώ; πώς 
τοΐς τούτου δικτύοις έζωγρεύθημεν; πώς τή μιαρά αύτοϋ σαγήνη συνειλκύσθημεν; 
πώς άκούοντες τών Γραφών ού συνιώμεν; Καί γάρ τότε οι δεδεμενοι εν πραγμασι 
βιοτικούς, καί τή επιθυμία τοΰ αίώνος τούτου, ούτοι εύχερώς προσαχθήσονται τω 
διαβόλω καί σφραγισθήσονται» (αύτ. 933-936).

13. ’Ιδιαιτέρως θλιβεραί καί έπώδυνοι θά είναι αί ήμέραι τών εσχάτων διά τούς 
έν τή πόλει καί τή χώρα διαβιοΰντας. Καί αί μέν ήμέραι θά είναι δι’ αυτούς αφό
ρητοι, αί δε νύκτες άπαραμύθητοι. Τόν οδυνηρόν βίον τών ανθρώπων θά πενθούν τότε 
ολόκληρος ή γή, ή θάλασσα, ό ήλιος καί ό άήρ. Τούτον θά πενθήσουν τά όρη καί 
οί βουνοί, τά ξύλα τού πεδίου καί τά άγρια ζώα καί πτηνά, διότι οί άνθρωποι έξέ- 
κλιναν άπό του αγίου Θεού και τω πλανώ επιστευσαν, δεξαμενοι εν εαυτοΐς τον 
χαρακτήρα τοΰ μιαρού καί θεομάχου, αντί τοΰ ζωοποιού σταυρού του Σωτηρος· 
'Αλλά καί αί Έκκλησίαι τοΰ Θεού θά πενθήσουν πένθος μέγα, διότι ούτε προσφορά, 
ούτε θυμίαμα, ούτε λατρεία θεάρεστος θά έπιτελώνται έν αύταΐς. Τά ιερά καί οί 
βωμοί των θά ομοιάζουν προς όπωροφυλάκιον έγκαταλελειμμένον. Τό τίμιον σώμα 
καί αίμα τοΰ Κυρίου ούδαμοΰ θά άναφαίνωνται. Ιεραι λειτουργιαι δεν θα επιτε- 
λώνται, αί ψαλμωδίαι θά σιγήσουν καί ή μελέτη τών Γραφών θά διακοπή. Πανταχοΰ 
θά βασιλεύη σκότος, καί θρήνος επί θρήνον και ουαι επι ουαι. Ο χρυσός και ο αργυ- 
ρος θά είναι έρριμμένοι εις τάς πλατείας καί τάς όδούς, καί οΰδείς θά περισυνάγη 
αυτούς. Τά πάντα θά είναι βδελυκτά καί άποτρόπαια. Οί πάντες θά σπεύδουν νά 
άποκρυβοϋν, ένω οΰδείς θά διαλάθη τής προσοχής τοΰ άντικειμένου, καθ' όσον 
τό σημεΐον αύτοϋ περιφέροντες, θα είναι φανεροί εις αυτόν και ευδιαγνωστοι. 
’Έξωθεν θά ύπάρχη φόβος καί έσωθεν τρόμος. Αί πλατεϊαι καί οί οίκοι θά βρίθωσι 
θνησιμαίων, πανταχοΰ δέ θά άκούωνται θόρυβοι καί κοπετοί. Τά πρόσωπα τών



άνθρώπων θά είναι έστερημένα του κάλλους των και θά παρουσιάζωσιν οψιν νεκρών. 
’Ομοίως και το κάλλος των γυναικών θά μαρανθή, ή δέ επιθυμία τών άνθρώπων 
θά έκλειψη (αύτ. 936-937).

14. Έν μέσω όμως της τοιαύτης αναταραχής καί της θλίψεως καί της έσχάτης 
ήθικής έξαθλιώσεως μία μερίς άνθρώπων ευσεβών καί δικαίων δεν θά κλίνη γόνυ 
προ τών εωσφορικών άξιώσεων του ’Αντίχριστου, άλλ’ έν υπομονή καί νηστεία 
καί συντόνω προσευχή θά έχη προσκεκολλημένον τό ομμα της ψυχής εις τον ουράνιον 
αυτής Νυμφίον, τον Χριστόν. Ούτοι άκροώμενοι συντόνως καί έπιμελώς τών θείων 
Γραφών θά άποδράσωσιν έκ της πλάνης καί της κακουργίας τοϋ άνομου καί θά κα- 
ταφύγωσιν εις τα 6ρη καί θά κρυβώσιν εις τάς όπάς της γης, ένθα μετά δακρύων 
καί συντετριμμένης της καρδίας θά ζητήσωσι την φιλάνθρωπον βοήθειαν του ύψί- 
στου, δστις καί θά έκσπάση αυτούς έκ τών βρόχων του μιαρού καί θά τούς διασώ- 
ση έκ τών σκανδάλων τής άνομίας. Διότι ό εΰσπλαγχνος καί φιλάνθρωπος Θεός 
δεν θά εγκατάλειψη τό γένος τών άνθρώπων άπαραμύθητον, άλλα θά κολοβώση 
τάς ημέρας εκείνος διά τό κατάλειμμα τών έν όρεσι καί σπηλαίοις κατακρυφθέντων, 
ινα μή έκλειψη ή φάλαγξ τών άγιων έκείνων. At ήμέραι εκείνοι τής θλίψεως θά 
παρέλθωσιν έν τάχει καί ή βασιλεία τού ’Αντίχριστου θά άρθή άπ’ αυτού. Έν ρι
πή δ’ οφθαλμού θά παρέλθη καί τό σχήμα τού κόσμου τούτου καί θά καταργηθή 
ή έξουσία τών άνθρώπων, τά δέ δρώμενα πάντα θά άφανισθοΰν (αύτ. 936-937).

15. Μακάριοι, τέλος, θά είναι εκείνοι, οίτινες θά νικήσωσι τον τύραννον, διότι 
θά άναδειχθώσι μάρτυρες ένδοξότεροι καί υψηλότεροι παρά πάντας τούς μάρτυ
ρας τής Εκκλησίας. Διότι ούτοι μέν ένίκησαν τούς ύπασπιστάς τού διαβόλου, 
ένω έκεΐνοι θά νικήσωσιν αυτόν τούτον τον διάβολον, τον υιόν τής άπωλείας καί τής 
άνομίας. Ποιων λοιπόν έγκωμίων καί στεφάνων δεν θά άξιωθώσιν ούτοι άπό μέρους 
τού δικαιοκρίτου καί βασιλέως Χριστού (αύτ. 933);

γ) Περί τής δευτέρας παρουσίας τού Κυρίου ημών ’Ιη
σού Χριστού (De secundo adventu Domini nostri 
Jesu Christi).

Καί έν τώ τμήματι τούτω ό συγγραφεύς περιγράφει τά βιβλικά δεδομένα κατ’ 
έλευθέραν έμπνευσιν, ρητορικώ δέ στόμφω καί διά γλώσσης γλαφυράς καί ποικί
λων πλατειασμών προσπαθεί όπως καταστήση τον λόγον ζωηρότερον, έκτυπώτε- 
ρον δέ έναποθέση την άλήθειαν τών έσχάτων εις τάς ψυχάς τών άναγνωστών του, 
ας άπιθυμεΐ νά κίνηση εις ετοιμασίαν σωτηρίας καί εις δέουσαν υποδοχήν τής δευ
τέρας παρουσίας τού Κυρίου καί τής μελλούσης κρίσεως.

1. "Οταν ή έβδομάς τών έσχάτων (τά επτά έτη τής προφητείας τού Δανιήλ) 
άχθη εις τό πέρας αύτής, καί άναφανή τό βδέλυγμα τής έρημώσεως (βλ. Δανιήλ, 
Θ', 27. Ματθ. 24,15), οί δέ πρόδρομοι τού Κυρίου φέρουν εις πέρας τό έργον των, 
τότε ούδέν πλέον περιλείπεται ή ή ένδοξος άπ’ ουρανών έπιφάνεια τού Κυρίου, 
6στις θά άρη τήν πύρωσιν τών έσχάτων καί θά άποδώση δικαιοκρίτως τοΐς 
άπειθήσασιν αύτώ. Ή έλευσις τού Κυρίου θά είναι αιφνίδια, ώς ή άστραπή, ήτις 
έξέρχεται άπό άνατολών καί φαίνεται έως δυσμών (Ματθ. 24, 27-28). Τό 
σημείο ν τού σταυρού θά άνατείλη άπ’ άκρου εις άκρον τού ούρανοΰ υπέρ τήν



λαμπρότητα του ήλιου, καί θά μηνύση τήν κραταιάν έλευσιν του δικαιοκρίτου.
2. "Αμα τη έλεύσει του Κυρίου θά γίνη ή άνάστασις των νεκρών, ήν προεφήτευ- 

σαν ο Δανιήλ (ΙΒ', 2: «καί πολλοί των καθευδόντων έν γης χώματι έξεγερθήσον- 
ται...») καί Ήσαΐας (Ko', 19: «άναστήσονται οι νεκροί καί έγερθήσονται οί εν 
τοΐς μνημείοις»), προανήγγειλε δε ό Σωτήρ (’Ιωάν. 5,25). Ούτως, όταν ή του αγγέ
λου σάλπιγξ ήχήση, θά έξυπνήση τούς κεκοιμημένους έκ των κατωτάτων τής γης, 
δικαίους τε καί άδικους, καί πάσα φύσις καί γλώσσα καί έθνος καί φυλή άναστή- 
σονται έν ριπή οφθαλμού καί παραστήσονται επί προσώπου της γης, έκδεχόμεναι 
την έλευσιν τού δικαίου κριτοΰ, έν φόβω καί έν τρόμω άδιηγήτω. Διότι ό πύρινος 
ποταμός, έξερχόμενος μετά θυμού, θά κατακαύση τα 6ρη καί θά άφανίση τήν θά
λασσαν, τον δε αιθέρα θά διάλυση έκ της πυρώσεως, ώς κηρόν. Τά άστρα θά πέ
σουν έκ τού ουρανού, ό ήλιος θά μεταστραφή εις σκότος καί ή σελήνη εις αίμα. 
Ό ουρανός ώς βιβλίον θά έλιχθή, ή δε γη θά κατακαή διά τά έργα τής διαφθοράς 
τών ανθρώπων, τά έν πορνείαις καί μοιχείαις καί ψεύδεσι καί άκαθαρσίαις, τά έν 
είδωλολατρίαις καί έν φόνοις καί έν μάχαις. Διότι 6 ουρανός μέλλει να γίνη καινός, 
καθώς καί ή γη καινή (αύτ. 937-940).

3. Τότε οί άγγελοι θά έπισυνάξωσι πάντα τά έθνη τής γής, τά όποια θά παρα- 
σταθώσι προ τού βήματος τού Χριστού, οί διατελέσαντές ποτέ βασιλείς καί άρχον
τες καί αρχιερείς καί ιερείς, οίτινες καί θά άποδώσωσι λόγον περί τής πολιτείας 
καί τών έργων των. Τότε θά προσαχθώσιν οί στρατιώται οί μη άρκούμενοι εις τά 
οψώνια αυτών, άλλ’ έπηρεάζοντες τάς χήρας καί τά ορφανά καί τούς πτωχούς. 
Τότε θά παρασταθώσιν οί φορολόγοι, οί παρά τον νόμον διαρπάζοντες τον πένητα
καί ζημιοΰντες τον πτωχόν, καί οί σύζυγοι μετ’ αισχύνης, οίτινες δεν διεφύλαξαν 
τήν κοίτην αυτών αμίαντον, άλλ’ έμόλυνον αυτήν ύπό τού κάλλους τής σαρκός 
έξελκόμενοι καί αίχμαλωτιζόμενοι ύπό τών ιδίων έπιθυμιών. Τότε θά άναστώσι 
καί οί μη φυλάξαντες τήν αγάπην τού Κυρίου, κατηφεΐς καί σκυθρωποί, καθ’ δσον 
ήθέτησαν τήν έλαφράν αυτού εντολήν «αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σεαυτον» 
(Ματθ. 19, 19). ’Αλλά καί ό υιός τής απώλειας, ό διάβολος, μετά τών δαιμόνων 
καί υπηρετών αυτού, θά προσαχθή βιαίως προ τού Κριτοΰ ύπό αγγέλων αυστη
ρών καί αποτόμων καί θά παραδοθή εις τό πΰρ το άσβεστον καί εις τον σκώλη- 
κα τον άκοίμητον καί εις τό πΰρ τό έξώτερον. Τότε καί οί Εβραίοι θά ίδουν 
τον κριτήν έν σχήματι ανθρώπου, ώς πάλαι ποτέ είδον αυτόν εκ της Παρθένου 
διά σαρκός καί έσταύρωσαν αυτόν. Ό δε κριτής θά δείξη εις αυτούς τούς ήλους τών 
χειρών καί τών ποδών καί τήν κεντηθεΐσαν πλευράν αυτού καί τήν κάραν τήν έξ 
άκανθών στεφανωθεΐσαν καί τον τίμιον σταυρόν. Καί όταν ίδωσι ταΰτα οί Εβραίοι θά 
κλαύσωσι πικρώς, συμφώνως προς τούς λόγους τού προφήτου" «δψονται εις ον έξεκέν- 
τησαν» (Ζαχ. ΙΒ', 10. Ίωάν. 19,38), ούδείς όμως θά βοηθήση ή θά έλεήση αυτούς, 
διότι δεν μετενόησαν, ουδέ άπεστράφησαν έκ τής οδού τής πονηράς. Ούτοι θά άπέλ- 
θουν εις κόλασιν αιώνιον όμοΰ μετά τών δαιμόνων καί τού διαβόλου (αύτ. 941-944).

4. ’Αφού δε έπισυναχθώσι προ αυτού πάντα τά έθνη, θά άφορίση αυτά ό κριτής, 
ώσπερ άφορίζει ό ποιμήν τά πρόβατα άπό τών έρίφων, καί θά εϊπη τοΐς έκ δεξιών 
αυτού" «Δεύτε οί ευλογημένοι τού πατρός μου, κληρονομήσατε τήν ήτοιμασμένην



ύμΐν βασιλείαν άπό καταβολής κόσμου» (Ματθ. 25, 31 έξ. ). «Δεϋτε οί προφήται, 
οί διά το όνομά μου έκδιωχθέντες. Δεϋτε οί πατριάρχαι, οί προ τής έμής παρουσίας 
πειθαρχήσαντές μοι καί ποθήσαντες τήν έμήν βασιλείαν. Δεϋτε οί απόστολοι, οί 
συγκακοπαθήσαντές μοι εν τή ένανθρωπήσει, έν τω Εύαγγελίω. Δεϋτε μάρτυρες, 
οί όμολογήσαντές μοι ενώπιον τυράννων, καί βασάνους πολλάς καί τιμωρίας ύπο- 
μείναντες. Δεϋτε οί ίεράρχαι, οί λειτουργήσαντές μοι άμώμως ή μέρας καί νυκτός, 
το τίμιον σώμα καί αΐμά μου καθ’ έκάστην θύοντες. Δεϋτε οί όσιοι, οί έν ορεσι, 
καί σπηλαίοις, καί ταΐς οπαΐς τής γής άσκήσαντες, καί ευχής, καί παρθενίας θερα- 
πεύσαντές μου τό όνομα. Δεϋτε νεάνιδες, αί τον νυμφώνά μου ποθήσασαι, καί πλήν 
έμοΰ τοΰ νυμφίου, άλλον μή άγαπήσασαί" αί διά μαρτυρίου καί άσκήσεως έμοί συν- 
αφθεΐσαι τω άθανάτω καί άφθάρτω νυμφίω. Δεϋτε φιλόπτωχοι, φιλόξενοι. Δεϋτε 
οί τήν αγάπην μου φυλάξαντες, καθώς εγώ αγάπη είμί. Δεϋτε οί τής ειρήνης μετέ- 
χοντες- εγώ γάρ είμι ή ειρήνη. Δεϋτε οί ευλογημένοι τοΰ Πατρός μου- κληρονομή
σατε την ήτοιμασμένην ύμΐν βασιλείαν, οί τον πλοΰτον μή τιμήσαντες. Οι έλεή- 
σαντες τον πένητα, οί τοϊς όρφανοϊς βοηθήσαντες, οί ταΐς χήραις έπικουρήσαντες, 
οί τούς διψώντας ποτίσαντες, οί τούς πεινώντας διαθρέψαντες, οί τούς ξένους έπι- 
συναγαγόντες, οί τούς γυμνούς ένδύσαντες, οί τούς ασθενείς έπισκέψαντες, οί τούς 
έν φυλακαΐς παραμυθήσαντες, οί τοΐς τυφλοΐς έπικουρήσαντες, οί τήν σφραγίδα 
τής πίστεως άθραυστον διαφυλάξαντες, οί ταΐς έκκλησίαις έπισυντρέχοντες, οί 
τών Γραφών μου άκούοντες, οί τοΐς λόγοις μου ποθήσαντες, οί τον νόμον μου τηρή- 
σαντες ή μέρας καί νυκτός, οί συγκακοπαθήσαντές μοι καλοί στρατιώται, έμοί τω 
οόρανίφ βασιλεΐ άρέσαι βουλόμενοι. Δεϋτε κληρονομήσατε τήν ήτοιμασμένην ύμΐν 
βασιλείαν άπό καταβολής κόσμου. ’Ιδού ή βασιλεία μου ηύτρέπισται, ιδού ό παρά
δεισος ήνεώχθη, ιδού ή αθανασία μου κεκαλλώπισται. Δεϋτε πάντες, κληρονομή
σατε τήν ήτοιμασμένην ύμΐν βασιλείαν άπό καταβολής κόσμου» (αύτ. 944-945).

5. ’Έκπληκτοι τότε οί δίκαιοι θά βοήσωσι προς αυτόν «Κύριε, πότε σέ εΐδο- 
μεν πεινώντα, καί έθρέψαμεν; Δέσποτα, πότε σέ εΐδομεν διψώντα, καί έποτίσαμεν; 
Φοβερέ, πότε σέ εΐδομεν γυμνόν, καί περιεβάλομεν; ’Αθάνατε, πότε σέ εΐδομεν 
ξένον, καί συνηγάγομεν; Φιλάνθρωπε, πότε σέ εΐδομεν ασθενή ή έν φυλακή καί 
ήλθομεν προς σέ»; Σύ είσαι ό αείποτε ών. Σύ είσαι ό συνάναρχος τω Πατρί καί συν- 
αίδιος τω Πνεύματι Λόγος. Σύ είσαι ό έκ μή οντων τά πάντα δημιουργήσας. Σύ είσαι 
τών αγγέλων ό βασιλεύς. Σέ τρέμουσι τά σύμπαντα καί αί άβυσσοι. Σύ είσαι ό 
αναβαλλόμενος φώς ώς ίμάτιον. Σύ είσαι ό τών ορατών καί τών αοράτων ποιητής. 
’Από τής ισχύος τοΰ προσώπου σου τρέμουσα φεύγει πάσα ή γή, καί πώς ήμεΐς 
έξενοδοχήσαμεν τήν σήν βασιλείαν καί κυριότητα (αύτ. 945);

6. Ό δέ κριτής θά άποκριθή καί θά εΐπη εις αυτούς" Έφ’ όσον έποιήσατε ένί 
τούτων τών αδελφών μου τών έλαχίστων, έμοί έποιήσατε. Άλλ’ είσέλθετε εις τήν 
ήτοιμασμένην ύμΐν βασιλείαν άπό καταβολής κόσμου, άπολαύσατε εις αιώνα αΐώνος 
παρά τοΰ Πατρός μου τοΰ έν ούρανοΐς, καί τοΰ παναγίου καί ζωοποιού Πνεύματος. 
Ποιον στόμα είναι ικανόν να περιγράψη τά άγαθά έκεΐνα, τά όποια ους ούκ ήκουσε 
καί έπί καρδίαν άνθρώπου ούκ άνέβη, όσα ήτοίμασεν ό Θεός τοΐς άγαπώσιν 
αύτόν; (1 Κορ. 2,9), (αύτ. 945).



7. Έν συνεχεία θά εϊπη ό Κριτής προς τούς έξ εύωνύμων αύτοϋ παρισταμένους 
έν οργή καί έν θυμω άμέτρω' α’Απέλθετε άπ’ έμοϋ οί καταραμένοι εις το πυρ το 
αιώνιον το ήτοιμασμένον τω διαβόλω και τοΐς αγγελοις αυτού... Εγω έπλασα 
υμάς καί άλλω προσηνέχθητε. Έγώ εΐμι ό έκ μήτρας έξαγαγών υμάς, κάμε ήθετή- 
σατε. Έγώ είμι ό έκ γης διαπλάσας προστάζει μου, καί άλλω προσηνέχθητε. Έγώ 
εΐμι ό διαθρέψας υμάς, καί άλλω έδουλευσατε. Εγω την γην και την θαλασσαν προς 
διατροφήν υμών καί συμπέρασμα βίου προσέταξα, υμείς δε τας εντολας μου παρη- 
κούσατε. Έγώ το φως ύμϊν έποίησα προς άπόλαυσιν τής ή μέρας, καί τήν νύκτα 
προς άνάπαυσιν, ύμεϊς δε τοΐς έ'ργοις τοΐς πονηροΐς έμέ παρεπικράνατε καί ήθετή- 
σατε, καί τοΐς πάθεσι θύραν ήνοίξατε. ’Αποχωρείτε άπ’ έμοϋ, έργάται τής αδικίας. 
Ούκ οιδα υμάς, ου γνωρίζω υμάς" άλλου κυρίου έργάται έγένεσθε, τοΰτ’ έστι τού 
διαβόλου· μετ’ αύτοϋ το σκότος κληρονομήσατε, καί το άσβεστον πΰρ, καί τον σκώ- 
ληκα τον άκοίμητον, καί τον βρυγμον των οδοντων. Επεινασα γαρ και ουκ εδωκατε 
μοι φαγεΐν. Έδίψησα καί ούκ έποτίσατέ με. Ξένος ήμην καί ού συνηγάγετέ με" 
γυμνός καί ου περιεβάλετέ με. Ή σθένησα καί ούκ έπεσκέψασθέ με. Έν φυλακή 
ήμην καί ούκ ήλθετε πρός με. Τάς άκοάς υμών έποίησα προς το άκούειν υμάς τών 
Γραφών, υμείς δέ ταύτας ηύτρεπισατε εις ασματα δαιμονικά, και κιθαρας και 
γελοία. Τούς οφθαλμούς υμών έποίησα πρός τό καθοράν τό φώς τών έντολών μου 
καί έκτελεΐν αύτάς, ύμεϊς δέ προκαλεΐτε πορνείας και ασελγειας, και τή λοιπή 
ακαθαρσία αύτούς διηνοίξατε. Τό στόμα υμών προς δοξολογίαν, και αίνον, και 
ψαλμούς, καί ωδάς πνευματικάς ηύτρέπισα λαλεΐν καί μελετάν διά παντός την 
άνάγνωσιν, υμείς δέ πρός λοιδορίας, καί όρκους και βλασφημίας αυτό ητοιμασατε, 
καθήμενοι καταλαλοΰντες τούς πλησίον υμών. Τας χεΐρας υμών προς προσευχας 
καί δεήσεις έποίησα, τοΰ έκπετάσαί" ύμεϊς δέ πρός αρπάγματα, καί φόνους καί 
άλληλοφονίας έζετείνατε. Τούς πόδας υμών έν έτοιμασίφ τοϋ Εύαγγελίου της ει
ρήνης, χαί έν έχχλησίαις, χαί τοΐς οΐχοις τών αγίων μου διεταξάμην όδεύειν ύμεϊς 
δέ εις μοιχείας καί εις πορνείας, και θέατρα και ορχήσεις και μετεωρισμούς, 
έδιδάζατε τρέχειν. Έλύθη λοιπόν ή πανήγυρις, έπαύθη τοϋ βίου τό θέατρον, πα- 
ρήλθεν ή πλάνη αύτοϋ καί ή φαντασία" έμοί προσηνέχθητε, ώ χάμπτει παν γόνυ 
έπουρανίων, καί έπιγείων, καί καταχθονίων. Παντες γαρ οι αμελησαντες, ουδέ 
οΐκτειρήσαντες έν εύποιίαις ένταϋθα, ούδέν χρεωστοΰνται, αλλ ή το πΰρ το άσβε
στον. Φιλάνθρωπος γάρ εΐμι, άλλα και δικαιοκριτης πάσι. Τας γαρ κατ αςιαν απο- 
δώσω τάς άμοιβάς- πασι κατά τόν έχάστου χάματον παρέξω τόν μισθόν πασι 
πρός τόν Ιδιον άγώνα δώσω χαί τάς άμοιβάς. Έλεησαι βούλομαι, άλλ' έλαιον έν 
τοΐς άγγείοις ύμών ού χαθορώ. Οίχτειρήσαι θέλω, άλλ" όμως άνευ οίχτιρμών τόν 
βίον μετήλθετε. Σπλαγχνισθήναι σπεύδω, άλλ’ αί λαμπάδες ύμών σκοτειναι εΐσιν 
έχ της άσπλαγχνίας. Άπέλθετε άπ’ έμοϋ. Ή γάρ χρίσις άνίλεώς έστι τω μή ποιή- 
σαντι έλεος» (αύτ. 948-949).

8. Έχθαμβοι χαί άσφυχτιώντες ύπό τό βάρος της φοβέρας χαί άμειλίχτου 
χρίσεως θά άποχριθώσι χαί οί έξ εύωνύμων χαί θά είπωσιν εις τόν φοβερόν χαί 
άπροσωπόληπτον κριτήν. Κύριε, πότε σε ειδομεν εις τοιαυτην ενδειας και αναγκης 
κατάστασιν καί δέν σε διηκονήσαμεν; Κύριε, δεν γνωρίζεις ημάς, Συ επλασας η



μάς καί έδημιούργησας" σύ έκ των τεσσάρων στοιχείων συνήρμοσας την φύσιν 
ημών, σύ πνεύμα καί ψυχήν έθηκες εν ήμϊν καί την ίδικήν σου σφραγίδα κατέχομεν, 
λαβόντες το σον βάπτισμα καί όμολογοΰντες σε κτίστην των απάντων έν τω δνό- 
ματί σου έκάμομεν θαύματα καί άπεδιώξαμεν δαίμονας. Χάριν σοΰ έτήξαμεν την 
σάρκα μας, διεφυλάξαμεν αγνείαν καί παρθενίαν καί έγενήθημεν πάροικοι τής γης" 
καί λέγεις- Ούκ οϊδα ΰμ&ς" άπέλθετε άπ’ εμού! Τότε θά άποκριθή ό κριτής καί θά 
εί'πη εις αυτούς" Ναι, μέ ώμολογήσατε Δεσπότην, άλλα δεν έπειθαρχήσατε εις τούς 
λόγους μου. Έσφραγίσθητε μέ τό σημεΐον τού σταυρού, αλλά τούτο ήφανίσατε 
με τήν κακίαν καί τήν άσπλαγχνίαν σας. Τό βάπτισμά μου έλάβετε, άλλα δεν έφυ- 
λάξατε τάς έντολάς μου. Κατεδαμάσατε τό σώμά σας έν ασκήσει καί παρθενία, 
άλλα δεν έτηρήσατε τήν ελεημοσύνην, ουδέ άπεβάλετε έκ των ψυχών σας, τήν 
έπάρατον μισαδελφίαν. Διότι «ού πας ό λέγων μοι, Κύριε, Κύριε, σωθήσεται, άλλ’ 
ό ποιών τό θέλημά μου» (Ματθ. 7,21). Τοιουτοτρόπως θά άπέλθωσιν ούτοι εις 
κόλασιν αιώνιον, ένω οί δίκαιοι θά κληρονομήσωσι ζωήν τήν αιώνιον (αύτ. 949).

9. Περάνας τον λόγον αυτού 6 συγγραφεύς έν κατακλεΐδι παραθέτει συμβουλάς 
καί παραινέσεις εις τούς άναγνώστας του, πρός τάς όποιας καί άπεσκόπει άλλως 
σύνολος ή τού έργου συγγραφή. Λέγει λοιπόν Ήκούσατε, κατά ταΰτα, αγαπη
τοί μου, τού δικαιοκρίτου τήν άπόφασιν καί τήν άπόκρισιν. Έμάθατε ποιον φοβερόν 
καί άδέκαστον κριτήριου μάς αναμένει, καί ποια ημέρα καί ώρα φοβερά" "Ας φρον
τίσω μεν, λοιπόν, καί άς έπιμεληθώμεν τής ψυχής μας καί εις τούς οίκους ημών 
καί εις τάς πλατείας καί είς τάς έκκλησίας, ώστε να μή παρασταθώμεν κατακεκρι- 
μένοι ένώπιον τού φοβερού καί άδεκάστου έκείνου κριτηρίου, άλλά να ατενίσω μεν 
τόν κριτήν μέ καθαράν συνείδησιν καί πολιτείαν αγαθήν, Ενα είπη καί είς ή μάς ό 
ευσπλαγχνος καί φιλάνθρωπος Θεός" «Ή πίστις σου σέσωκέ σε, πορεύου είς ειρή
νην» (Λουκ. 7, 50) καί «Εδ, δούλε αγαθέ καί πιστέ, έπί ολίγα ής πιστός, έπί πολλών 
σε καταστήσω" εϊσελθε είς τήν χαράν τού Κυρίου σου» (Ματθ. 25, 23). ΤΗς είθε 
πάντες ημείς νά έπιτύχωμεν, χάριτι καί φιλανθρωπία τού Κυρίου ημών ’Ιησού Χρι
στού, μεθ’ ου πρέπει δόξα, τιμή καί προσκύνησις σύν τω άνάρχω αυτού Πατρί 
καί τω Παναγίω καί άγαθω καί ζωοποιώ αυτού Πνεύματι νΰν καί άεί, καί είς τούς 
αιώνας των αιώνων. ’Αμήν.

* * *

Καί οδτος μέν 6 περί έσχάτων λόγος τού Ψευδοϊππολύτου. Ώς έν άρχή εϊπομεν 
ούτος κινείται έντός τών περί έσχάτων βιβλικών πλαισίων, άτινα κατ’ έλευθέραν 
έμπνευσιν διευρύνει καί διεμπλουτίζει, συμφώνως πρός τόν γενικώτερον τού λόγου 
χαρακτήρα, άποσκοποΰντα είς τό νά όδηγήση τούς άναγνώστας του είς πνευματι
κήν άνάνηψιν καί έγρήγορσιν, ώστε αί ψυχαί των ηθικώς κεκαθαρμέναι, καί έτοι
μοι, τούτο μέν νικηφόρως νά άντεπεξέλθωσιν είς τήν πύρωσιν τών έσχάτων, 
τούτο δέ έν ψυχή καθαρά νά άντιμετωπίσωσι τό φοβερόν καί άδέκαστον κριτήριου 
καί νά είσέλθωσιν είς τήν ουράνιον τού Θεού βασιλείαν. Τήν άνάνηψιν ταύτην 
ό συγγραφεύς προσπαθεί νά έπιτύχη καί δι’ άλλων μέν ψυχολογικών καί ηθικών 
στοιχείων, κυρίως όμως διά τού φόβου έν όψει τών τρομερών έκείνων διαστάσεων



των έσχατων καί της φρικαλεότητας της δεινής εκείνης εποχής, έπιστρατεύων 
προς τοϋτο την έξοχον όντως λογοτεχνικήν καί γραμματικήν κατάρτισιν αύτοΰ; 
ώς καλλιέπειαν λόγου, γλαφυρότητα υφους, νευρώδη ρητορικήν, χρώματα καί σχή
ματα λόγου αδρά καί δυνάμεως μεστά, εν συνδυασμό» προς φαντασίαν γόνιμον καί 
ζωηράν, διεκφεύγουσαν όμως έν πολλοΐς τό μέτρον καί εις ύπερβολάς έξικνουμένην. 
'Ως δέ έλέγομεν, τό ψευδεπίγραφαν τοϋτο εργον κινείται, ιδία έν τή περί ’Αντίχρι
στου διηγήσει αύτοΰ, καί έντός των πλαισίων τής Πατερικής παραδοσεως, κατ 
έξοχήν δέ της τοΰ 'Ιππολύτου, ής τά κυριώτερα σημεία άπηχεΐ. Τής πατερικής 
παραδοσεως άφίσταται μόνον εις ό,τι άφορά εις τήν πραγματικήν φύσιν τοΰ Αντί
χριστου. Ένω, δηλονότι, κατά τούς Πατέρας, ό ’Αντίχριστος θά είναι άνθρωπος 
πραγματικός, ηθικήν μόνον σχέσιν έχων προς τον διάβολον, ούτινος θά φέρη πάσαν 
τήν δύναμιν καί θά χρηματίση 6 σημαντικώτερος έκπρόσωπος καί το εντελέστερου 
οργανον έπί τής γής, ό Ψευδοϊππόλυτος, άπηχών έν προκειμένω ισχνήν και αμφί
βολον έν τή Έκκλησίρι παράδοσιν (Λακτ., Inst. VI, 17), εκδεχεται τούτον ως 
έπί γής ένσάρκωσιν αύτοΰ τούτου τοΰ Σατανά, δστις μιμούμενος την ενανθρωπησιν 
τοΰ Σωτήρος θά άναλάβη σάρκα ψευδή καί κατά δόκησιν, ίνα δι’ αυτής έξαπατηση 
τό γένος των ανθρώπων.

Ούτως ή άλλως ό ψευδεπίγραφος λόγος τοΰ 'Ιππολύτου, άπτόμένος θεμάτων 
έσχατολογικών φύσει συγκινούντων τήν άνθρωπίνην ψυχήν, άπηχεΐ τό μέτρον καθ’ 
δ ή περί έσχάτων καί ’Αντίχριστου διδασκαλία συνεκίνει τό πλήρωμα τής ’Εκκλη
σίας τής εποχής του, μερίδα τοΰ οποίου καί σήμερον έτι καί κατά πάσαν άλλην επο
χήν μέχρι συντέλειας των αιώνων θά συγκινή καί θά άπασχολή. Άλλως ή των έσχά
των προσδοκία, καί ή έκ ταύτης προελθοΰσα ψύχωσις καί τό άγχος, άπετέλεσαν τάς 
κυρίας άφορμάς τής γνωστής άναστατώσεως έν τή αρχαία ’Εκκλησία τής Θεσσα
λονίκης, προς άντιμετώπισιν καί θεραπείαν τής οποίας ήναγκάσθη ό Παύλος νά 
γράψη τήν β' προς Θεσσαλονικεΐς επιστολήν αύτοΰ (κεφ. 2, 1-12).
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ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ TOT ^ΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΣΜΑΤΩΝ

Κεφ.1, 1 Το άσμα των ασμάτων τό°) του Σολομώντος.

2 «Μέθυσόν με Μ διά φιλημάτων του στόματός σου7),
διότι καλλίτερος (είναι) ό έρως σου υπέρ (τον) οίνον.

3 Ή δ’ ευωδίαΒ) των μύρων σου καλλίτερα ^
υπέρ πάντα τα αρώματα %).

Μύρον ψιμυθιώσεωςη) (είναι ) τό όνομά σου· 
διά τοΰτο αί νεάνιδες άγαπώσί σε!

4 "Ελκυσόν με όπισθεν σου ! "Ας τρέξωμεν !
Είσάγαγέ με6), ώ βασιλεύ, (εις) τον κοιτώνά σου')!

α) Διά τοϋ ^ άποφεύγεται ή διά δύο γενικών σύνταξις (βλ. Gerleman). Τούτου πα-

ρορωμένου, προτείνονται διάφοροι διορθώσεις, ών άξια Ιδίας μνείας ή ύπδ τοϋ Kuhn, άναγινω- 
σκοντος θά ψάλω άντί δπερ (έστί) ή τ ό (τοϋ...).— β) Άνάγν. μετά τοϋ

Hitzig, τοϋ Haller, τοϋ Koehler κ.ά. (Ίφ. τοϋ ρ. γψ&) μέθυσόν με καί κυριολ.

πότισόν με (πρβ. 8,2) άντί hjpjÿh O' φιλησάτω με (ούτω Robert, Ringgren, 

Rudolph, Gerleman κ.ά.). Πρβ. Buzy, Fischer κ.ά. άναγινώσκοντας (προστ. Hi.

τοϋ β. ρ^3) καταφίλησόν με. Έχω τήν γνώμην ότι έν τη προκριθείση διορθώσει ή Ίφ. 

τοΰ j-jp^ εκφράζει την ενέργειαν (ποτίζειν ) καί εν σχεσει πρός το αποτέλεσμα της (μεθυ- 

σκειν ).— γ) Άνάγν. μετά τοΰ Haller, τοΰ Fischer κ.ά. τοΰ στόματός σου άντί

jj-pg θ' στόματος αύτοΰ. Τό προτασσόμενον τής προηγ. λέξεως ρ είναι μεριστικόν 

ά π ό (τινων) φιλημάτων ή διά (τινων ) φιληματω ν. δ) Αναγν. μετά τοΰ Haller 

Χ.& ή 8 ’ ευωδία (θ') άντί J-[1^ διά τήν ευωδίαν.— ε) Άναγινώσκω

κα’λλιτέρα άντί QS31Î3 (τ“ν> κ α λ “ ν· Βλ· έπομ· κΡιτ· παρατηρησιν.- ζ) Πρόσθ.

μετά τοϋ Haller κ.ά. °' ύπέρ πώντα τά "ρώματα (Qjÿ3 βάλσα-
• τ : τ · * * 1

μ ο ν' άρωμα). Τό συγκριτικόν Q ύ π έ ρ λαμβάνεται έκ τοΰ προηγ. QpItS > άναγινωσκομένου 

ΰπ’ έμοΰ 31β’ βλ· προηγ. κριτικήν παρατηρησιν.—η) ’ Ανάγν. μετά τοΰ Graetz, τοΰ Rudolph κ.ά. 

pnpn ψιμυθι ώσεως (Έσθήρ 2,3,9,12) άντί ρη_!|Π έκχέεται.- θ) Άνάγν. μετά 

τοΰ Budde, τοΰ Haller, τοΰ Rudolph κ.ά. είσάγαγέ με (Σ. Π) άντί

ΟΚΌΠ είσήγαγέ με— ι) Άνάγν. μετά τοΰ Haller, τοΰ Rudolph κ.ά. -ρ*|Π



*Ας άναλλιασθώμεν καί ας εύφρανθώμεν έν αύτώΚ) 
ας μεθυσθώμενλ) ερωτοςμ) (μάλλον) ή οίνου. 

Έπαξίως άγαπώσί σε» !

5 «Μέλαινα έγώ, αλλά χαρίεσσα,
θυγατέρες ’Ιερουσαλήμ, 

ώς αί σκηναί τοϋ Κεδάρ,
ώς τά παραπετάσματα τοϋ Σαλμάν).

6 Μή βλέπετε με δτι έγώ (είμαι) μελάγχρους,
δτι έπέκαυσέ με δ ήλιος.

Οί υιοί τής μητρός μου έχολώθησαν?) κατ’ έμοΰ, 
έθεσαν με φυλάκισσαν των αμπελώνων.

Τον αμπελώνα μου (δμως) τον έμαυτοΰ 
δεν έφύλαξα».

7 «Άνάγγειλόν μοι (σύ), τον όποιον άγαπα ή ψυχή μου,
που ποιμαίνεις (τδ ποίμνιόν σου)

που κατασταθμεύεις (αύτδ) έν μεσημβρία, 
ινα μή γίνω ώς πλανωμένη0)

παρά τά ποίμνια των συντρόφων σου».
8 ((’Εάν δεν γνωρίζης (τοΰτο) διά σέ,

ώ ώραιοτάτη των γυναικών Τ), 
έξελθε έπί τά ίχνη τοϋ ποιμνίου

καί ποίμανον τά έρίφιά σου
παρά τάς σκηνάς τών ποιμένων».

(εις) τον κοιτώνά σου (Π) άντί (εις) τούς κοιτώνάς του.—

κ) Άνάγν. μετά τοϋ Haupt, τοϋ Zapletal, τοϋ Mowinckel, τοϋ Rudolph κ.ά. «Q έ ν αύτώ 

(ένν. τφ θαλάμω) άντί ^ Ο' έ ν σ ο ί . — λ) Άνάγν. μετά τοϋ Budde, τοϋ Haller, τοϋ Ru

dolph κ.ά. Π "13^3 ά ς μεθυσθώμεν άντί ΠΤ3Π θά επαινέσομε ν. — μ) Άνάγν. 

μετά τοϋ Rudolph κ.ά. (ύπύ) έρωτος άντί (ύπό) τοϋ έρωτός σου.—

ν) Άνάγν. μετά τοϋ Wellhausen, τοϋ Winckler, τοϋ Fischer, τοϋ Rudolph, τοϋ Gerleman κ.ά. 

τφρ τ 0 ° Σαλμά άντί τοΰ Σολομώντος. Τά Σα λ μ ά είναι 8νομα φυλής βεδουί-

νων, έξομοιουμένης ύπό τοΰ Ταργκούμ τοΰ Όγκέλου (Γεν. 15, 19,’Λριθμ. 24, 21 έξ.) πρός τήν τών 

Κενιτών. — ξ ) Τά έχολώθησαν έκληπτέον μετά τοΰ Driver, τοΰ Koehler, τοΰ Ring-

gren κ.ά. ως Πι. τοΰ 3Π3* ΒΙ κατα τους Ο' απόδοσις έμαχέσαντο έν έ μ ο ί προϋποθέτει κατ' 

έμέ τήν κατ’εικασίαν άνάγνωσιν )31Π3 (Ν·τοΰ Ρ· 11 31 Π. Β< Βασ. 3,23 .)31Π3 έμαχέσα ν

το). Πρβ. Rudolph. — ο) Άνάγν. μετά τοΰ Hitzig, τοΰ Haller, τοΰ Fischer, τοΰ Gerleman 

κ.ά. j"pj^23 (nj7Ü = nj?n) ω? πλανωμένη (Σ, Π, V) άντί j“Pp^3 ώς π ε ρ ι κ ε- 

καλυμμενη. — π) Κυριολ. Ω ωραία εν ταΐς γυναιξιν. Το θετικόν τοΰ ούτω



9 «Προς φορβάδαρ) έν τη άμάξησ) του Φαραώ 
παρομοιάζω σε, φίλη μου !

10 Πόσον χαρίεσσαι έίναιτ) αί παρειαί σου έν τοΐς άρτήμασιν,
ό τράχηλός σου έν τοΐς περιδεραίοις !

11 Άρτήματα (έκ) χρυσού θά κάμωμεν διά σε
μετά στιγμάτων αργύρου ».

12 «Έν όσω ό βασιλεύς (είναι) έν τω περιβάλλοντί μου")
ή νάρδος μου άναδίδειφ) την ευωδίαν της.

13 Θυλάκιον σμύρνης (είναι) ό αγαπητός μου δι’ εμέ,
(το όποιον ) μεταξύ των μαστών μου αναπαύεται.

14 Βότρυς της κύπρουΧ> (είναι) ό αγαπητός μου δι’ έμέ,
(ό όποιος άνθεϊ) έν τοΐς άμπελώσι του Ένγγεδί».

15 «’Ιδού είσαι ωραία, φίλη μου,
ιδού είσαι ωραία !

Οί οφθαλμοί σου (είναι) ως περιστεραίψ)».
16 «’Ιδού είσαι ωραίος, αγαπητέ μου, καί ευάρεστος !

ιδού είσαι“) ευάρεστος !
Ή δε κλίνη ημών (είναι) θαλερά·

συντασσομένου επιθέτου έπέχει θέσιν υπερθετικού. — ρ) Τό 1 έν τφ τέλει τοϋ π ρ ό ς

φ ο ρ β ά S α έκληπτέον ώς 1 compaginis, διασωζόμενον έν άρχικοϊς καί ποιητικοί; τύποι; τη; 

Π. Διαθήκη; (πρβ. Θρήν. 1,1 Ενθα ώσαύτω; ή συνεζευγμένη προηγείται προθέσεω;) κατ’ άρχά; 

μέν ώς δηλωτικόν τής συνεζευγμένη; καταστάσεως, ύστερον δ’ ώς ρυθμικόν φωνήεν (Rosenmüller, 

Rudolph, Gerleman κ.ά. ) καί ούχί ώς έπίθ. άντ. α' (θ' τ ή ί π π φ μου). Ο Haller, ή ΒΗ 

κ.ά. άναγ. (πλ. συνεζ.) πρός ίππους. - σ) Άνάγν. μετά τοϋ Rudolph κ.ά.

έ ν τ η άμάξη (τό έν τω τέλει τής λέξεως ταύτης 1 έκληπτέον ώς 1 compaginis· 

βλ.: προηγ. κριτ. παρατήρησή) άντί 13313 Ο' έν άρμα σι. Παρατηρητέον δ’ ότι τό 331 κατά 

πληθυντικόν άπαντφ μόνον ένταϋθα. — τ) Άνάγν. μετά τοϋ Haller, τοϋ Rudolph κ.ά. 

πόσον χαρίεσσαι είναι (Ο, L, Σ) άντί χαρίεσσαι είναι. - υ) Ά
νάγν. μετά τοϋ Rudolph (πρβ. Zapletal) κ.ά. 133133^" τφ περιβάλλοντί μου 

(3DÜ δεϊπνον κύκλος, περιβάλλον) "άντί Π0Β3 (*ατακλίνεται) έπί τό 

δείπνο ν. — ?) Άνάγν. μετά τοϋ Budde, τοϋ Siegfried, τοϋ Zapletal, τοϋ Rudolph κ.ά. Jfù 

ά ν α δ ί δ ε ι, δι’ οδ Εκφράζεται συνεχής έπανάληψις ένεργείας, άντί Ο'Εδωκε. — χ) Ήτοι 

βοτρυοειδές άνθος τοϋ φυτοΰ κύπρου. Ή κύπρος είναι τό δένδρον λαουσονία ή άοπλος. — ψ ) Ανα- 

γινώσκω Q-iJf-y ώς περιστερά ί (πρβ. τάς άνευ άρθρου παρομοιώσεις έν 4, 1 έξ. ) αντί 

DVj.p περιστερά! (άπλογραφία). Ό Haller, ή ΒΗ κ.ά. άναγ. QiJpS άποδιδόμενον 

ύπό τούτων ώς περιστερά ί, αλλά κυριολ. σημαίνον ώς αί περιστερά! ή 

ώς (οί) των περιστερών. — ω) Άναγινώσκω Ϊ|3Π ί8ού ε 1 σ“ 1 (πρβ· τί)ν



Κεφ.2, 1 

2 

3

4

5

6 

7

at δοκοί του οίκου ημών““) (είναι ) κέδροι, 
τα φατνώματα του ß ß) κυπάρισσοι».

«’Εγώ (είμαι) νάρκισσος του Σαρών, 
κρίνον των κοιλάδων».

«'Ως κρίνον μεταξύ των άκανθων,
ούτως (είναι) ή φίλη μου μεταξύ των νεανίδων“)» !

«'Ως μηλέα έν δένδροις,
ούτως (είναι) ό αγαπητός μου μεταξύ των νεανιών Μ !

Έν τη σκιά αύτοϋ έπιποθώ να καθίσω Υ),
καί ό καρπός αύτοϋ (είναι) γλυκύς είς τον ουρανίσκον μου».

«Είσήγαγέ με είς τον οίκον τοϋ οίνου
καί το σημεΐον τούτου, (το) υπέρ εμέ, (ήτο) 'αγάπη'.

Έστήριξέ μεδ) διά σταφιδοπλακουντίων, 
άνεζωογόνησέ με9 διά μήλων,

διότι ασθενής (έξ) αγάπης (είμαι) εγώ.
'Η αριστερά του (είναι) ύπόΟ την κεφαλήν μου 

καί ή δεξιά του περιβάλλει με.
’Εξορκίζω ύμάςη),

θυγατέρες ’Ιερουσαλήμ,
είς τάς δορκάδας καί είς τάς έλάφους τοϋ άγροΰ·

μήθ) έξεγείρητε1) καί μη διαταράξητε την αγάπην 
έως ού (αυτή ) εύδοκήση» !

αύτήν λέξιν έν τφ προηγ. στίχω) άντί Sjjj; O' καί γ ε (πρβ. τό έν τώ γ' στιχιδίω).— 

αα ) Άνάγν. μετά τοϋ Fischer (πρβ. Rudolph ) κ.όί. τοϋ οίκον ημών (Π) άντί

UTÛ των οικιών ημών. Κατά τον Ehrlich, τον Gordis, τον Gerleman κ.ά. ό πλ. τοϋ
|·.· τ

κατά γενικήν (nomen rectum) προέρχεται έξέπιδράσεως τοϋ ]η*|ηρ (nomen regens).—

ββ) Άνάγν. μετά τοϋ Budde, τοϋ Haller, τοϋ Rudolph κ.ά. ‘ρβητη ή ΤΌ'ΠΊ τ ά φατ

νώματα του άντί !] (κεραί) ή iljQ'T!*! (ποθεί β) τ ά φατνώματα ημών.

α) Κυριολ. τών θυγατέρων. Βλ. 6,9 κριτ. παρατ. ρ. — β) Κυριολ. τών υιών. — 

γ) Κυριολ. έπεπόθησα καί έκάθισα. Σύνταξις κατά παράταξιν άντί καθ’ ύποταγήν 

βλ. Rudolph. — δ ) Άνάγν. μετά τοϋ Haupt, τοϋ Haller, τοϋ Fischer κ.ά. έστήριξέ

μ ε άντί *ij!)3j3D στηρίξατέ με. — ε) Άνάγν. μετά τοϋ Haupt, τοϋ Haller, τοϋ Fischer 

κ.ά. άνεζωογόνησέ με άντί άναζωογονήσατέ με. — ζ)Ή

χρήσις τοϋ ^ μετά το ^ΙΠΠ ^έν πρέπει νά άμφισβητηθή, παρά τήν έν 8,3 παράλειψίν του. Βλ. 

Rudolph καί Gerleman. — η ) ’Επίθ. άντ. ά. άντί θ. Βλ. έβρ. γραμματ. Gesenius & Kautzsch § 

135°, — θ) Διά την επί όρκου σημασίαν τοϋ βλ. έβρ. λεξ. Koehler, λ. 5. — ι) Τό γένος



8 «’Άκουσον ! Ό άγαπητός μου !
’Ιδού ουτος έρχεται 

πηδών έπί τά όρη,
σκιρτών έπί τούς λόφους.

9 "Ομοιος είναι ό άγαπητός μου προς δορκάδα
ή προς νεβρόν έλάφωνΚ) !

’Ιδού οδτος ίσταται
όπισθεν του τοίχου ήμών, 

θεωρεί διάλ) των θυρίδων,
παρατηρεί διάλ) των δικτυωτών.

10 ’Αποτείνεται (προς εμέ) ό άγαπητός μου
καί λέγει μοι»·

«Έγέρθητι, φίλη μου,
ωραία μου, καί έλθέ!

11 Διότι ιδού ό χειμών διηλθεν,
ή βροχή παρήλθεν, άπήλθεν

12 τά άνθη άναφαίνονται έν τή γη,
ό καιρός του άσματος παραγίγνεται 

καί ή φωνή της τρυγόνος
άκούεται έν τή γη ήμών.

13 Ή συκή έκβλαστάνει τούς όλύνθους της
καί αί άμπελοι έν άνθήσειμ) άναδίδουν ευωδίαν.

Έγέρθητιν), φίλη μου,
ωραία μου, καί έλθέ !

14 ΎΩ περιστερά μου, (ή) έν ταΐς ρωγμαΐς τοϋ βράχου,
(ή) έν τή κρύπτη τοϋ κρημνού, 

δεΐξόν μοι τήν οψιν σου,
άκούτισόν με τήν φωνήν σου^- 

διότι ή φωνή σου είναι γλυκεία 
καί ή όψις σου χαρίεσσα».

15 «Πιάσατε δι’ ή μάς άλώπεκας,
άλώπεκας μικράς, 

λυμαινομένας άμπελώνας-
ό δ’ άμπελών ήμών0) έν άνθήσειμ)» !

τοΰ ρηματικού τύπου ά. άντί θ. Βλ. έβρ. γραμματ. Gesenius & Kautzsch § 144°. — κ ) Κυριολ. των 

έλ ά φ ω ν. — λ) Διά την τοιαύτην σημασίαν τοϋ |ρ βλ. έβρ. λεξ. Koehler, λ. 1. — μ) Βλ. 

Rudolph 2,13" « 'g acc. adverbialis». — ν) Άνάγν. μετά τοΰ Rudolph, της ΒΗ κ.ά. πλεο- 

νάζουσαν δοτ. ηθικήν ^ σοι (κεραί, Π) άντί έλθέ (κεθείβ, O', L). — ξ) Το παρ’ Ο'

άκουτίζω τινά τι ή τίνος ( = κάμνω τινά νά άκούση τι) είναι εύστοχος μονολεκτική άπό- 

δοσις της Ίφ. τοϋ ρ. — ο) Άνάγν. μετά τοΰ Haller κ.ά. ÎIJÔ’ID) ° & άμπελών
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«Ό άγαπητός μου έμός και έγώ τούτου, 
ό όποιος ποιμαίνει έν τοΐς κρίνοις. 

Όπόταν^) άναπνέη ή ήμέραρ) 
καί φεύγουν αί σκιαί, 

δεϋρο ! Όμοιώθητι,
αγαπητέ μου, προς δορκάδα 

ή προς νεβρόν έλάφωνσ)
επί των όρέων Βέθερτ)»!

Κεφ.3, 1 « (Κατακεκλιμένη ) επί της κλίνης μου την νύκτα, άνεζήτησα
ον άγαπα ή ψυχή μου-

άνεζήτησα αυτόν, άλλα δεν εδρον αυτόν !
2 "Ας έγερθώ λοιπόν καί άς περιοδεύσω έν τή πόλει,

έν ταΐς όδοΐς καί έν ταΐς πλατείαις·
ας άναζητήσω δν άγαπα ή ψυχή μου") !

3 Εδρόν με οί φύλακες
οί περιοδεύοντες έν τή πόλει, (οΰς καί ήρώτησα)"

'δν άγαπα ή ψυχή μου εΐδετε’;

ή μ ώ ν (V) άντί οί 8’ άμπελώνες ημών. — π) Ή σημασία τοϋ ßf είναι
I" τ : "·"

έντ. οΐακαίέν1,12. Βλ. Rudolph.— ρ) Ή όπόταν (διά τής εσπερινής αύρας) διαπνεύση ή 

ημέρα. Οΰτω κατ’ ορθήν άπόδοσιν των θ'. Τό διαπνέω έντ. σημαίνει αναπνέω, άνακου- 

φ ί ζ ο μ α ι καί οόχί εκπνέω ώς έσφαλμένως φρονεί ό Καλλίνικος.— σ ) Κυριολ. των έλάφω ν.— 
τ) Τό έκληπτέον μετά τοϋ Rudolph κ.ά. ώς τοπωνυμίαν Βέθερ = Βαιθήρ (Ά, Σ, V). Το το-

πωνύμιον Βαιθήρ άπαντμ άπαξ έν τή Π. Διαθήκη καί δή έν Ίησ. Ν. 15, 59 κατάτήν μετάφρασιν των 
θ'.Ωσαύτως άπαντφ τοϋτο καί έντω μιδράς εις τό ύπό κρίσιν χωρίον. Ούχί δ’ ασχέτως φέρει τήν 

αυτήν δνομασίαν καί ό πρώτος από ’Ιερουσαλήμ εις Ίόππην σιδηροδρομικός σταθμός. Δυναται 

τις λοιπόν να εϊπη δτι τό προέρχεται κατά συγχώνευσιν έκ τοϋ τοπωνυμίου η^η fyg, γνω

στού εκ τής ύπό τήν ήγεσίαν τοϋ Βάρ Κοχβά ιουδαϊκής εξεγερσεως (βλ. Rudolph). Ετερον 

(έκ ρ. η^2 διατέμνω, κατατέμνω) είναι προσηγορικόν καί σημαίνει τμήμα" εντεύ

θεν δ’ ή φράσις αποδίδεται όρη χωρισμού (’Ίβν Έζρα, Ρασή, Λούθηρος κ.ά.) ή όρη 
χαραδρών (πρβ. Ο' όρη κοιλωμάτων). Κατ’ άλλους, Εχοντας ύπ’ δψει τήν άπόδοσιν 
όρη τ ώ ν θυμιαμάτων (Θ,Π) καί τήν έν 8,14 φράσιν 0 ρ η τ ώ ν άρωμάτων, τό 

ΊΠ2 8ϊΐλοϊ άρωματικόν τι φυτόν καί δή τό μαλάβαθρον. Παρατηρητέον δ’ ωσαύτως δτι τό στιχί- 

διον έπί τ ώ ν όρέων Βέθερ άναφέρεται εις τό δορκάδα καί τό νεβρόν έλά

φω ν καί ούχί εις τό όμοιώθητι" βλ. Gerleman.

α) Διάγρ. μετά τοϋ Rudolph, τής ΒΗ κ.ά. τήν φράσιν ά ν ε ζ ή-



4 ’Ολίγον τι παρήλθον άπ’ αυτών
έως οδ εδρον δν αγαπά ή ψυχή μου W !

Έπίασα αυτόν καί δεν άφήκα αυτόν
έως οδ είσήγαγέ με Ο εις τον οίκον τής μητρός του5) 

καί εις τον κοιτώνα τής συλλαβούσης αύτόνε).
5 Έξορκίζω υμάς Ο,

θυγατέρες ’Ιερουσαλήμ,
εις τάς δορκάδας καί εις τάς έλάφους τοϋ άγροϋ·

μήη) έξεγείρητε6) καί μή διαταράξητε®) την αγάπην 
έως οδ (αυτή ) εύδοκήση » !

6 «Τίς αδτη (ή ) άναβαίνουσα άπο τής ερήμου
εν στήλαις1) καπνού,

(έξερχομένου) έκ θυμιάματοςΚ) σμύρνης καί λιβάνου,
έκ πάσης (άρωματικής) κόνεως πωλητοϋ (άρωμάτων) ;

7 λ)Έξήκοντα ήρωες (είναι ) πέριξ αυτής
έκ τών ηρώων του ’Ισραήλ,

8 δλοι τωνμ) (έμπειροι) κρατηταί ξίφουςν),
δεδιδαγμένοι πόλεμον

έκαστος (φέρει) τό ξίφος του επί τοϋ μηρού του 
έκ φόβου κατά τάς νύκτας Β.

τησα αύτόν, ά λ λ ά δεν εύρον αύτόν ώς έπανάληψιν έκ τοϋ στ. 1. — β) Τά δύο 

τελευταία στιχίδια θά ήδύναντο έλευθέρως μέν πως άλλ’ επί τό δοκιμώτερον νά αποδοθούν ούτως' 

ούκ έφθην παρελθών άπ’ αυτών καί εύρον δν άγαπς ή ψυχή 

μ ο υ. — γ) Άναγινώσκω έ' ω ? ° 5 είσήγαγέ με αντί
έως ο δ είσήγαγον αύτόν. Κατά τά έν τη Π. Διαθήκη μαρτυρούμενα, δικαίως άνα μέ

νει τις έντ. νά (δη την γυναίκα φερομένην ύπό τοϋ άνδρός εις τόν οίκον τής μητρός του καί ούχί τόν 

Ανδρα φερόμενον ύπό τής γυναικός εις τόν οίκον τής μητρός της (βλ. Rudolph). "Αλλως τε τό χω

ρών 8,1 έξ. εύνοεΐ την ύπ’ έμοΰ προτεινομένην διόρθωσιν, καθόσον ή έν αύτω εύχή μαρτυρεί έμμέ- 

σως τό κατά τά θέσμια έπιτρεπόμενον. — δ) Άναγινώσκω τής μητρός του αντί 
τής μητρός μου. Βλ. κριτ. παρατήρησιν γ. — ε) Άναγινώσκω ΤΓΠΙΠ τ ^ ? συλλα

βούσης αύτόν άντί ΤΠ1Π τ ή ? συλλαβούσης με. Βλ. κριτ. παρατήρησιν γ.— 
ζ) Βλ. 2,7 κριτ. παρατήρησιν η. — η) Βλ. 2,7 κριτ. παρατήρησιν θ. — θ) Βλ. 2,7 κριτ. παρατήρη- 

σιν ι.— ι) Άνάγν. μετά τοϋ Dalman, τοϋ Miller, τοϋ Ricciotti, τοϋ Gordis, τοϋ Fischer, τοϋ 

Rudolph κ.ά. (πρβ. Haller) Γΐ1ΊΙ3'ΘΠ3 στήλαις άντί ΠΙΊΰ'ΠΒ “ ? στήλαι. —
κ) Άνάγν. μετά τοϋ Rudolph κ.ά. fnbjpD έκ θυμιάματος άντί J"nt3pD O' τ ε θ υ- 
μ ια μ έ ν η. — λ) Διάγρ. μετά τοϋ Dalman, τοϋ Haller, τοϋ Rudolph, τής ΒΗ κ.ά. τήν φράσιν 

îdtofaü tntsû Π3Π ιδού ή κλίνη τοϋ Σολομώντος ώς γλώσσαν εις τό 
άπαξ λεγ. «ΉΒΗ έν στ. 9. — μ) Ή πάντες ο δ τ ο ι. — ν) Τ. έ. ξ ι φ η φ ό ρ ο ι. — ξ) Τ.



9 Φορεΐον έποίησε δι’ έαυτόν ό βασιλεύς 
°)έκ ξύλων τοϋ Λιβάνου"

10 τούς στύλους του έποίησεν (έξ) αργύρου,
την άνάκλισίν του™) (έκ) χρυσού, 

τό κάθισμά του (έκ) πορφύρας,
τδ εσωτερικόν του έστρωμένον (δι’) έβένουρ). 

ρ)Θυγατέρες ’Ιερουσαλήμ,
11 εξέλθετε καί θεάσασθεσ)

τον βασιλέα Σολομώντα εν τω στεφάνω
(δι’ ) ού έστεφάνωσεν αύτδν ό λαός τουΤ) 

έν τη ημέρα της νυμφεύσεώς του,
υ)έν τη ημέρα τής εύφροσύνης τής καρδίας του».

Κεφ.4, 1 «’Ιδού είσαι ωραία, φίλη μου, 
ιδού είσαι ωραία !

Οΐ οφθαλμοί σου (είναι) ως περιστεραί“) 
ύπδ την καλύπτραν σου" 

ή κόμη σου (είναι ) ως ποίμνιον αιγών Μ,
αΐ όποϊαι κατέρχονται έκ τής Γιλεάδγ).

2 Οί όδόντες σου (είναι) ως ποίμνιον (άρτι) κεκαρμένων (άμνάδων)6), 
αί όποϊαι άναβαίνουν άπδ τού πλυνοΰ

έ. έκ φόβου νυκτερινού. — ο) Διάγρ. μετά τοϋ Fischer, τοϋ Rudolph, τής ΒΗ κ.ά. 

τδ μετρικώς πλεονάζον ό Σολομών. — π ) Ητδ ερεισίνωτου τ ου. ρ )

Άνάγν. μετά τοϋ Haller, τοϋ Robert, τής ΒΗ κ.ά. Πλ33Π ) ^βένου άντί 'Q Π2ΠΝ
• : τ τ -

(δι’ ) ά γ ά π η ς έκ. — σ) Διάγρ. μετά τοϋ Haller, τοϋ Rudolph, τής ΒΗ κ.ά. τήν φράσιν J11J2 

θυγατέρες Σιών (O', L). — τ) Άναγινώσκω (δι*) οδ έ

στεφάνωσεν αύτδν ό λαός του άντί ^ Ο' φ έστεφάνωσεν

αύτδν ή μήτηρ αύτοΰ. ’Αμάρτυρος άλλοθεν τής Π. Διαθήκης ή στέψις βασιλέως ύπδ τής 

μητρός του.—υ) Διάγρ. μετά τοϋ Rudolph κ.όί. τδν έκ διττογραφίας σύνδ. !| καί (Π).

α ) Άναγινώσκω Q*i ώ ς περιστεραί (πρβ. τάς ανευ άρθρου έπομ. παρομοιώσεις) 

άντί Q'j’p περιστεραί (άπλογραφία). Ό Haller, ή ΒΗ κ.ά. άναγ. άποδιδόμενον

ύπδ τούτων ώς περιστεραί, άλλά κυριολ. σημαίνον ώς αί περιστερά ίήώς (οί) 

των περιστερών. Πρβ. 1,15 κριτ. παρατήρησιν ψ. — β) Κυριολ. ώς ποίμνιον 

των αιγών. — γ) Άνάγν. μετά τής ΒΗ κ.ά. & % τής Γιλεάδ (έβρ. χει-

ρόγρ., θ', Ά. Πρβ. 6,5) άντί ΠΠΏ έ κ το» όρους Γιλεάδ. — δ) Κυριολ. τ ώ ν

(άρτι) κεκαρμένων (άμνάδων). Ούτως έννοοΰν την μετ. ° Haller, δ Fischer, ό

Ringgren, ό Rudolph, δ Gerleman κ.ά. Κατ’ άλλους, έν οΐς ό Meek καί ό Loretz, τδ JVf3)2(3n



(καί ) αί όποΐαι ολαι τωνε) διδυμοτοκοϋν
καί άτεκνος^) δεν υπάρχει έν αύταϊςε).

3 Ώς νήμα κόκκουη) τά χείλη σου
καί τό λάλητρόν σου6) χαρίεν 

ώς διχοτομήματα ροϊδιού (είναι) αί παρειαί σου1) 
υπό την καλύπτραν σου.

4 Ώς (ό) πύργος Δαβίδ ό τράχηλός σου,
(ό) ωκοδο μη μένος κατά στοίχους (λίθων )Κ)' 

χίλιοι θυρεοί κρέμανται επ' αύτοϋλ), 
πάντες ασπίδες των ηρώων.

5 μ)Οί μαστοί σου (είναι) ώς δύο νεβροί
δίδυμοι11) δορκάδος,

οί όποιοι νέμονται έν τοϊς κρίνοις.
7 ξ)Σύνολος είσαι ώραία, φίλη μου,

καί μώμος δεν υπάρχει έν σοί.
6 Όπόταν άναπνέη ή ημέρα

καί φεύγουν αί σκιαί,

άποδίδεται των (όσονούπω) καρησομένων (αμναδών) ήτοι των πρός ζουραν έτοιμων α

μνάδων. — ε) Τό άντ. έπίθ. ά. αντί θ. ’Ίσως ή εναλλαγή του γένους σκοπεί εις δξαρσιν τής συνε

χείας τής παρομοιώσεως. Πρβ. όμως Robert καί Rudolph, ζ) Ητοι εστερημένη τέκνων και 

ούχί στείρα ( — |η^ρρ). — ^]) Κυριολ. ώς νήμα του κόκκου τ.ε. νήμα κόκκι
νο ν. Είναι δ’ ό κόκκος ζωύφιον ομωνύμου φυτοΰ, γνωστόν και ως κοκκος τής βαφικής (quercus 
coccifera), καί τό έκ τούτου παραγόμενον κόκκινον χρώμα. — θ) Ορθώς φρονούν πολλοί των 

νεωτέρων ερμηνευτών ότι ή σημασία τού άπαξ λεγ. (κεΡα1· ’ϊ]Ί3"Ίθ) ^εν ε^νοα λαλιά

(θ', Π, V. Βλ. έβρ. λεξ. Koehler) άλλ’οργανον λαλιάς, τουτέστι γλώσσα (Schul- 

tens, Döpke κ.ά.) καί δη καί άκριβέστερον λαλίς ή, δπερ πιθανώτερον, στόμα (Fischer, 

Rudolph, Gerleman κ.ά.). Τό ύπό τής έβρ. όμως λέξεως δηλούμενον οργανον λαλιάς δυναται μο- 

νολεκτικώς καί κυριολεκτικώς να αντίστοιχη ούχί εις τό στόμα άλλ’ εις τό λ α λ η τ ρ ο ν. Την 

λέξιν ταύτην, μη προσφερομένου ύπό τού έλληνικοΰ λεξικού έτερον καταλλήλου δρου, παραγω εκ 

τού λαλώ ( = "Ql) κατ4 παράδειγμα κίνητρον έκ τού κινώ. — ι) Κυριολ. ω ς τ ε- 

μάχιον τού ροϊδιού ό κρόταφός σου.— κ ) To στοίχοι έκληπτεον

ώς έξ αχρήστου στοιχίζω, κατά στοίχους τίθημι παραγόμενον (Honey-

man, Koehler, Gerleman κ.ά.). Τό δλον στιχίδιον προσδιορίζει τό έν τφ προηγ. στίχφ πύργος 

Δαβίδ. — λ) Κυριολ. χιλιάς τού θυρεού κρεμαμένη. — μ) Διάγρ. μετά τού 

Haller, τού Fischer, τού Rudolph, τής ΒΗ κ.ά. τό δύο, έπιφορτίζον τό μέτρονκαίάναφα- 

νέν τό πρώτον έν 7,2 έκ διττογραφίας (βλ. Rudolph).— ν) (QIKfi) πλ. QIQIitn, συνεζ.

Πρβ. 7,4 κριτ. παρατήρησιν κ. — ξ) Μετάθ. μετά τού Ringgren, τού Rudolph κ.α. τον στ. 7 εντ.



θά ύπάγω εις τό όρος της σμύρνης
καί εις τον λόφον του λιβανωτού».

8 «Μετ’ έμοϋ°) άπό του Λιβάνου, νύμφη,
μετ’ έμοΰ°) άπό του Λιβάνου νά έλθης" 

να άπέλθης'"') άπό της κορυφής του Άμανά,
άπό της κορυφής τοϋ Σενείρ καί τοϋ Έρμων, 

άπό των φωλεών των λεόντων,
άπό των κευθμώνωνρ) των παρδάλεων».

9 «Έγοήτευσές με"), άδελφή μου νύμφη,
έγοήτευσές με") δι’ ενός (βλέμματος) εκ των οφθαλμών σου, 

δι’ ένός κοσμήματος^) εκ του περιδέραιου σου.
10 Πόσον ωραίος είναι ό έρως σου, άδελφή μου νύμφη !

Πόσον καλλίτερος είναι ό έρως σου υπέρ τον οίνον
καί") ή ευωδία τών μύρων σου υπέρ πάντα τά άρώματα !

11 Μέλι καθαρόν άποστάζουν τά χείλη σου, νύμφη,
μέλι καί γάλα (είναι) υπό την γλώσσάν σου.

Ή δ’ ευωδία τών ίματίων σου ως ή ευωδία τοϋ Λιβάνου».

12 «Κήπος κεκλεισμένος (είσαι),
άδελφή μου νύμφη, 

κήποςφ) κεκλεισμένος
μετάχ) πηγής έσφραγισμένης.

13 Τά βλαστήματά σου (είναι) παράδεισος ροιών
μετά παντόςψ) έξαιρέτου καρπού“),

συνφδά τοϊς συμφραζομένοις. — ο ) Οΰτω μετά τοϋ Ringgren, τοϋ Rudolph, τοϋ Gerleman κ.ά. 

προκρινόντων τό Μ. Ό Robert, ό Fischer, ό Loretz, ή ΒΗ κ.ά. άναγ. έ ρ χ ο υ (Ο, L, Π, V), 

δπερ εγγύς τοϋ ν “ ^ λ θ η ς έξασθενίζει τήν έκφρασιν. — π) Άνάγν. μετά τοϋ Budde,

τοϋ Haller κ.ά. νά άπέλθης άντί νά β λ έ ψ η ς. — ρ) Ά-
-IT -IT τ

νάγν. μετά τοϋ Bruno, τοϋ Rudolph κ.ά. ιηΐΠΏ άπό τών κευθμώνων (πρβ. Ναούμ 

2,13 ) άντί ΐηηΠρ «πό τών όρέων. — σ)Τό I'iS έν ττγ) Ίφείλ σημαίνει κυρίως κατακτώ- 

μαι τήν καρδίαν ή τον νοΰν τ ι ν ο ς. — τ) Προφανώς φερομένου καί ώς περιά- 

πτου. Πρβ. Fischer.— υ) Ένν. πόσον καλλιτέρα είναι. — φ) Άνάγν. μετά τοϋ Fi
scher, τοϋ Rudolph, τοϋ Gerleman, της ΒΗ κ.ά. κήπος (έβρ. χειρόγρ., O', L, Π, V) άντί 

^ κ ΰ μ α. — χ) Πρόσθ. μετά τοϋ Rudolph κ.ά. Qÿ μετά (απλογραφία). — ψ) Πρόσθ. μετά 

τοϋ Budde, τοϋ Fischer, τοϋ Rudolph, τής ΒΗκ.α. παντός ώς έν τώ β' καί τώ δ' στιχιδίφ 

τοϋ στ. 14.— ω) Κυριολ. καρποΰ έξαιρετικότητος έξαιρετικότης'



(παράδεισος )νάρδου καί κρόκου,καλάμου (αρωματικού ) καί κινναμώμου 
μετά πάντων των (ειδών των ) δένδρων λιβανου,

(παράδεισος) κόπρων καί ρόδων““), σμύρνης και αλόης 
μετά πάντων των καλλίστων P Ρ) βαλσάμων.

Ή πηγή του κήπου μου Υ Υ)
(είναι) φρέαρ ΰδατος ζώντος66)

καί (εφάμιλλου τοϋ) προχεομένου έκ του Λιβάνου». 
«Έγέρθητι, βορρά, 

καί έλθέ, νότε, 
διάπνευσον τον κήπον μου,

(ίνα) έκχυθοϋν τά άρώματά του !
"Ας έλθη ό αγαπητός μου εις τον κήπον του

καί ας φάγη τούς έξαιρέτους καρπούς τουεΕ)» !
« ’Έρχομαι εις τον κήπον μου, 

αδελφή μου νύμφη,
(ίνα ) τρυγήσω τήν σμύρναν μου 

όμοΰ καί τό βάλσαμόν μου,
(ίνα ) φάγω τήν κηρήθραν μου”) 

όμοΰ καί τό μέλι μου,
(ίνα) πίω τον οΐνόν μου

όμοΰ καί τό γάλα μου !
Φάγε, φίλη μου, καί πιε Μ

καί μεθύσθητιγ) έρωτος» !

βλ. Gerleman). Μετάθ. μετά τοϋ Rudolph κ.ά. τήν φράσιν D"HM κόπρων με
τά ν ά ρ δ ω ν εις τό μέσον τοϋ στ. 14, ένθα αίίτη ευνοείται ύπό τοϋ μέτρου καί των συμφραζομέ- 

νων. Βλ. έπομ. κριτ. παρατήρησιν.—· αα) Διά τήν εντ. μεταθεσιν της φρασεως D'*1S3
κόπρων μετά νάρδων βλ. προηγ. κριτ. παρατήρησιν. Άνάγν. μετά τοϋ Graetz, τοϋ Ru

dolph κ.ά. καί ρόδων αντί μ ε τ ά νάρδων. Ή χρήσις της μή άπαν-
τώσης έν τψ Μ λέξεως ·γη«| ρόδον μαρτυρειται από της μισνά καί έξης. Ή πρός αποφυγήν δε 

κακοφωνίας παράλειψις τοϋ'συνδέσμου πρό λέξεως άρχομένης άπό ) ( '))) εξηγεί τήν ύπό με- 

ταγενεστέρας χειρός προσθήκην τοϋ Qÿ (βλ. Rudolph). — ββ) Έντ. πρώτιστος
κάλλιστος (πρβ. Ίεζ. 27,22. Έξ. 30,23). - γγ) Άνάγν. μετά τοϋ Budde, τοϋ Fischer, τοϋ 

Rudolph κ.ά. -ι^τοΰκήπου μου (πρβ. Ο'Β) άντί Qtjj κήπων. — δδ) T. Ε. ρ υ τ ο υ, 

ρέοντος, άναβλύζοντος" άντιθ. στάσιμου. —εε) Βλ. στ. 13 κριτ. παρατήρησιν ω. 
α) μελική ρίς, κηρήθρα (έντ. καί έν Ά Σαμ. 14,26). - β) Άνάγν. μετά τοϋ

Haller κ.ά. 'ÎVÿ'l Φ γ ε, φίλη μου, καί πίε άντί

φάγετε, φίλοι, πίετε. Ή προσθήκη τοϋ συνδετικού <| έχει υπέρ αύτης τάς αρχαίας με

ταφράσεις (O', L, Π, V,)· βλ. Rudolph. - γ) Άνάγν. μετά τοϋ Haller κ.ά. καί μ ε-
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Κεφ.5, 1



2 «Έγώ έκάθευδον, άλλ’ ή καρδία μου ήγρύπνει5).
"Ακουσον! Ό άγαπητός μου κρούειε) (καί λέγει)· 

'άνοιξόν μοι, άδελφή μου, φίλη μου, 
περιστερά μου, τελεία μου, 

διότι ή κεφαλή μου έπλήσθη δρόσου,
(καί) οί βόστρυχοί μου (έπλήσθησαν) ψεκάδων νυκτός’!

3 'Έξεδυσάμην τον χιτώνα μου,
πώς θά φορέσω (πάλιν) αυτόν;

’Ένιψα τούς πόδας μου,
πώς θά ρυπάνω (πάλιν) αυτούς GF;

4 Ό άγαπητός μου έξέτεινε την χεΐρά του
διάη) τής οπής (τής) εν τή θύρα9)- 

τότε τά σπλάγχνα μου έταράχθησαν δι’ αυτόν,
6γ ')ή ψυχή μου έξέστη, ένώ ούτος έλάλει.
5 Ήγέρθην έγώ διά να ανοίξω εις τον αγαπητόν μου

Κ)διά τών λαβών τοϋ μοχλού, 
καί (ιδού) αί χεΐρές μου άπέσταζον σμύρναν 

καί οί δάκτυλοί μου σμύρναν ρευστήν.
6 ’Ήνοιξα έγώ εις τον αγαπητόν μου,

άλλ’ ό άγαπητός μου εΐχεν άποχωρήσει, είχε παρέλθει. 
Άνεζήτησα αυτόν, άλλα δεν εύρον αυτόν'

έκάλεσα αύτόν, άλλα δεν άπεκρίθη εις έμέ.
7 Εύρόν με οί φύλακες

οί περιοδεύοντες έν τή πόλει*
έκτύπησάν με, έμωλώπισάν με, 

άφήρεσαν τον πέπλον μου άπ’ έμοϋ 
οί φύλακες τών τειχών.

8 ’Εξορκίζω ύμας,
θυγατέρες ’Ιερουσαλήμ,

εις τάς δορκάδας καί εις τάς έλάφους τοϋ άγροϋλ)-

θύσθητι άντί ^3^1 κ a 1 μ ε θ ύ σ θ η τ ε. — 8) Κυριολ. έγώ (ήμην) κ α θ ε ύ 8 ο υ σ α, 

άλλ’ ή καρδία μου (ήτο) αγρυπνούσα. Ή εις τό καθεύδουσα αντίστοιχος έβρ. 

λέξις είναι έπίθετον. — ε) Κυριολ. κ ρ ο ύ ω ν (έστίν). Έν τή μεταφρ. τών θ' (καί αντίστοιχος 

έν L) εύρίσκεται ή έλευθέρα προσθήκη έπί την θύραν (πρβ. Κριτ. 19,22). — ζ) Ή χρή- 

σις άντ. έπιθ. γ' πλ. ά. άντί θ. δεν είναι σπάνιον φαινόμενον έν τφ έβρ. κείμενο τής Π. Διαθήκης 

(βλ. Gerleman). — η) Βλ. 2,9 κριτ. παρατήρησιν κ. — θ) Προστίθημι έν τή θΰρ%

(πρβ. τό έν τή ΒΗ προτεινόμενον — l) Μετάθ. έντ. μετά του Fischer κ.α. τό στιχίδιον

6γ. — κ) Μετάθ. έντ. μετά τοϋ Haupt, τοϋ Zapletal, τοϋ Rudolph κ.ά. τό δ' στιχίδιον (βλ. Ru

dolph). — λ) Προστίθημι τό στιχίδιον ΓΠ&Π nib'bO IN Π1Ν232 Εις τάς δορκά-



όπωσδήποτεμ) νά ευρητε τον άγαπητόν μου !
(’Απορείτε) τί θά άναγγείλητε προς αυτόν ;

(Θά άναγγείλητε) δτι άσθενής(έξ) αγάπης (είμαι) έγώ» !

9 ν)«Τί (είναι) ό αγαπητός σου έν συγκρίσει προς (άλλον) άγαπητόν, 
ώ ωραιότατη των γυναικών5) ;

Τί (είναι) ό άγαπητός σου έν συγκρίσει προς (άλλον) άγαπητόν, 
ώστε ούτως έξώρκισες ημάς0)»;

10 «Ό άγαπητός μου (είναι) λευκός καί ερυθρός,
διακρινόμενος άπό μυριάδας11).

11 Ή κεφαλή του (είναι) χρυσός άπεφθοςΘ’
οί βόστρυχοί του (είναι) άνθήλη φοίνικος, 

μελάνες ως ό κόραξ-
12 οί οφθαλμοί του ώς περιστεραί

παρά ρύακαςσ) ύδάτων 
οί όδόντες τουτ) λουόμενοι έν τω γάλακτι, 

κείμενοι κατ’ ένθεσιν")’

δας καί εις τάς έλάφους τοϋ αγρού (2,7. 3,5. Ο φ ε ν ταις δ υ ν α μ ε- 
σι καί έν ταϊς ίσχύσεσιτοΰ ά γ ρ ο ΰ ). — μ ) Άναγινώσκω ό π ω σ δ ή-

π ο τ ε (έπί δρκου· βεβαίως, άσφαλώς, οπωσδήποτε. Βλ. έβρ. λεξ. Koehler, λ.

5) άντί QK έάν καί έπί δρκου δέν, μ ή — ν) Ό στ. 9 άποδοτέος είς συλλογέα, παρεμβαλόντα 
αύτόν πρός "μετάβασιν άπό τοϋ προηγ. άσματος εις τό επόμενον. Είς τόν αύτόν συλλογέα άποδο- 

τέοι καί οί στ. 16β καί 6,1. Πρβ. Rudolph καί Gerleman. - ξ) Βλ. 1,8 κριτ. παρατήρησιν π. - 
°) ·)3ΓΰΙΪ*Π ■ ή στίξις ά. άντί θ. τύπου. Πρβ. Rudolph καί ΒΗ. - π) Ήτοι ύπερέχων μεταξύ 

μυρίων.— ρ) Παρ' θ' τό fQ (χρυσός) άπεφθος μεταγράφεται μετά προτασσομένου συνδετι
κού’ καί φ ά ζ. Τήν γραφήν ταύτην προκρίνουν ό Rudolph, ο Gerleman, ή ΒΗ (fQl), ο 

Koehler (jg!|) κ.ά. Έν τω έβραϊκω λεξικω τοϋ Koehler (λ. φ) πρός τή παραδεδομένη (χρυ

σός) άπεφθος είσάγεται καί ή πιθανή σημασία χρυσόλιθος. — σ) Παρ’ θ' ού μόνον το 
έν τω αύτω στίχω <&λλά καί τό ρύακας άποδίδεται πληρώματα (βλ. Ger

leman ). Φαίνεται μοι πιθανόν δτι ή άρχική άπόδοσις τοϋ IptßK ήτοπλευρώματα (βλ. ελλην. 
λεξ. Liddell & Scott, λ. πλεύρωμα). Ή γραφή δ’αΰτη μετεβλήθη είς πληρώματα είτε δι’ ο- 
πτικοϋ σφάλματος, προελθόντος έκ τοϋ έν τφ τέλει τοϋ στίχου πληρώματα, είτε μετ εσφαλ- 
μένην Αντιγραφήν π λ ε ι ρ ώ μ α τ α (ΠΛΕΤΡΩΜΑΤΑ > ΠΑΕΙΡΩΜΑΤΑ > ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ). 
Σημειωτέον δ’ δτι τό έν Ίώβ 40,18 άποδίδεται παρ’ θ' διά τοϋ π λ ε υ ρ α ί.— τ) Πρόσθ.
μετά τοϋ Vaccari, τοϋ Loretz κ.ά. οί όδόντες του. Ή θέσις τής προστιθεμένης

λέξεως έν τή άρχή τοϋ γ' στιχιδίου (καί ούχί έν τφ τέλει αύτοΰ ώς προτείνει ό Rudolph) ευνοείται 
ύπό τοϋ έν τή άρχή τοϋ α' στιχιδίου yij'ÿ δι’ οΰ προέκυψεν ή απλογραφία. Έσφαλμένως ό Lo

retz γράφει snjm (ορθή ή μεταγραφή snnjm) ώς άντιστοιχοΰν είς την άποδοσιν οι όδόντες
του ( = V)1^)· — υ) Άνάγν. μετά τοϋ Rudolph κ.ά. nifcÔû'bÿ κ 01 τ’ ^νθεσιν καί



13 cd παρειαί’του ώς πρασιαί'θ βαλσάμουχ),
φύουσαιψ) αρώματα“)' 

τα χείλη του (είναι ) κρίνα (ερυθρά )αα), 
άποστάζοντα σμύρναν ρευστήν

14 αί χεΐρές του (είναι) κύλινδροι χρυσοί,
πεποικιλμένοι διά (λίθων ) θαρσίςΡΜ' 

ή γαστήρ του (είναι) δίσκοςyy) (έξ) ελεφαντοστού, 
κεκαλυμμένος (διά) σαπφείρων

15 αί κνήμαί του (είναι) στύλοι (έξ) αλαβάστρου,
ήδραιωμένοι έπί βάσεων (έξ) άπεφθου (χρυσού)' 

ή θεωρία του (είναι) ώς (ή) τού Λιβάνου, 
έκλεκτή ώς (ή) των κέδρων

16 ή αγκάλη τουδδ) (είναι πλήρης) γλυκασμών
καί το σύνολόν του (είναι πλήρες) έπιθυμημάτωνεελ 

ζώΤοιοΰτος (είναι) ό αγαπητός μου καί τοιοΰτος ό φίλος μου, 
θυγατέρες ’Ιερουσαλήμ».

κυριολ. έπί άρμογών (2 έβρ. χειρόγρ. ) αντί έ π ί πλησμονής (;), θ'

έπί πληρώματα. — φ) Άνάγν. μετά τοϋ Haller, τοϋ Fischer, τοΰ Ringgren, της ΒΗ κ.ά. 

fliinys ώ ς πρασιαί (έβρ. χειρόγρ., θ', Π, V" πρβ. 6,2 ) αντί ώ ξ πρασιά.—

χ) Κυριολ. τοϋ βαλσάμου.— φ) Άνάγν. μετά τοΰ Haller, τοϋ Fischer, τοϋ Ringgren, 

της ΒΗ κ.ά. φύουσαι (O', L, V, Τ) άντί πύργοι. — ω) "Ητοι ευώ

δεις θάμνους' έντ. ά ρ ω μα = ευώδης βοτάνη. — αα) Έν τφ "Λσματι των φσμάτων γίνεται λόγος 

περί των έρυθρών κρίνων, καθ’ όσον έν Παλαιστίνη δεν υπάρχουν αυτοφυή λευκά κρίνα. Βλ. Ru

dolph. — ββ) Κυριολ. διά των (λίθων) θ α ρ σ ί ς. Είναι πιθανόν ότι οί πολύτιμοι οΰτοι λίθοι 

λαμβάνουν τό όνομα έκ τοϋ τόπου της προελεύσεώς των, τοΰ καί άλλως ακαθορίστου. Προτεινό- 

μενοι τόποι (βλ. έβρ. λεξ. Koehler, λ. ΕΪ^ΊΠ)" Ταρτησσός έν 'Ισπανία' Καρχηδών περιοχή 

τις έν Τύνιδι.— γγ) Τό άπαξ λεγ. νοούμενον συνήθως ώς τεχνούργημα, αριστούρ

γημα άπαντφ έν τφ έκ χαλκοΰ εΐληταρίφ τοΰ Κουμράν (3Q 15), έ'νθα (I 5. II 14) ή σχετική φρά- 

σις 2ΠΪ έχει την σημασίαν πλάκες χρυσό ΰ. Φρονώ δ’ότι ή σημασία τής λέξεως έν

τφύπ’όψιν χωρίφτοϋ "Λύματος των ασμάτων είναι δίσκος ήτοι πλάξ στρογγύλη καί έν τφ μέ- 

σφ έξωγκωμένη καί ούχί (έπίπεδος) πλάξ" πρβ. Koehler, Gerleman κ.ά. — δδ ) Άναγινώσκω 

ή αγκάλη του άντί *[2Π & ουρανίσκος του. Ωσαύτως πιθανή είναι καί ή ταυ

τόσημος άνάγνωσίς μου · Άμφότερα (τό plj-; ή pp[ καί τό έχουν τήν σημασίαν κόλ

πος, αγκάλη. Ό Fischer κ.ά. άναγ. τό μεγαλειόν του. Ό Dalman, ό Ru

dolph κ.ά. άναγ. τό κάλλος του. — εε) Τό (®ΖΡ· έν. ) σημαίνει έπιθύμημα

ήτοι άντικείμενόν τι έπιθυμίας, έπιθυμητόν τι. — ζζ) Βλ. στ. 9 κριτ. παρατήρησιν ν.



Κεφ.6, 1 α)«ΠοϋΡ) μετέβη ό άγαπητός σου, 
ώ ωραιότατη των γυναικών Υ) ;

Που κατηυθύνθη ό άγαπητός σου,
ώστε να άναζητησωμεν αυτόν μετά σοϋ»;

2 «Ό άγαπητός μου κατέβη εις τον κήπον του,
εις τάς πρασιάς του βαλσάμου, 

διά να άναβλέψη προς τάς άμπέλους5) 
καί νά συλλέξη κρίνα.

3 Έγώ τοϋ άγαπητοϋ μου καί δ άγαπητός μου έμός,
δ δποϊος ευαρεστείταιεις τά κρίνα».

4 «Ωραία είσαι, φίλη μου, ως ή Τιρσά,
χαρίεσσα ώς ή ’Ιερουσαλήμ,

φοβερά ώς αί όπτασίαι^ !
5 Άπόστρεψον τούς οφθαλμούς σου άπ’ έμοϋηΧ

διότι οδτοι®) καταπλήττουν με !
'Η κόμη σου (είναι) ώς ποίμνιον αιγών %

αί όποΐαι κατέρχονται έκ τής Γιλεάδ.

α ) Βλ. στ. 9 κριτ. παρατήρησιν ν.— β ) Άκριβέστερον π ο ϊ; π ρ ό ς ποιον μέρο ς;— γ ) 

Βλ. 1,8 (κριτ. παρατήρησιν π) καί 5,9 (κριτ. παρατήρησιν ξ). — δ) Άνάγν. μετά τοΰ Bickell, 

τοϋ Haller, τοϋ Rudolph κ.ά. Q1J533 8 1 “ ν “ άναβλέψη προς τάς άμ

πέλους (πρβ. 6,11. 7,2 κριτ. παρατήρησιν γ, 13) άντί QljJQ 8ιά νά ποιμάνη

έν τ ο ϊ ς κήποι ς. Βλ. σχετικήν κριτ. παρατήρησιν Rudolph.— ε) Άνάγν. μετά τοΰ Rudolph 
κ.α. ό όποιος ευαρεστείται άντί ,η^ή,Ί δ όποιος ποιμαίνει. Βλ. σχε

τικήν κριτ. παρατήρησιν Rudolph.— ζ) Κατά τούς πλείστους των ερμηνευτών, παράγοντας τδ ρ. 

έκ τοΰ σημείο ν, σημαία καί φέροντας τό τελευταϊον τοΰτο εις σχέσιν προς
" Τ V ,ν _ _ χ

το άκκαδικδν δαγάλον ό ρ ώ, βλέπω, ή μόνον έντ. καί έν στ. 10 απαντώσα μετ. πλ. Ν. έχει την 
σημασίαν σημαιοφόρον στράτευμα. Ευλόγως όμως ο Geldern an παρατηρεί το αντί

θετον, ότι δηλ. τδ ριζικώς άντιστοιχοΰν εις το άκκαδικδν δαγάλον δρω, β λ έ πω είναι τδ ρ. 
καί ούχί τό 8περ πρέπει νά θεωρηθή παράγωγον (πρβ. έβρ. λεξ. Koehler) καί 8τι τού-

- τ ’·· IV ,
του δεδομένου ή σημασία τοΰ περί ού ό λόγος τύπου είναι τ α (μόνον) ορωμενα, τα φαν
τάσματα,αί όπτασίαι καί συγκεκριμένως οί άντικατοπτρισμοί της fata morgana, 

θεωρουμένης ύπδ των άνατολιτών ώς θαυμαστού φαινομένου (βλ. Gerleman). Φρονώ δ’ ότι εις 

έπίρρωσιν τών ύπδ τοΰ έρμηνευτοΰ τούτου ύποστηριζομενων ερχεται και η εν τή μισναική εβραϊκή 
σημασία τής Πι. αποπλανώ, έξαπατώ. — η) Κυριολ. Ο'άπεναντίον μου. -

θ) Έν τώ Μ ή άντωνυμία άρσ. γένους άντί θηλυκού (άπαιτουμένου ύπδ τοΰ θ. ^ÿ). — ι) Κυ-



6 Οί όδόντες σου (είναι) ώς ποίμνιον αμνάδων"),
αί όποΐαι άναβαίνουν άπο του πλυνοΰ 

(καί) αί όποΐαι όλαι των διδυμοτοκοϋν
καί άτεκνος δεν υπάρχει έν αύταΐςλ).

7 Ώς διχοτομήματα ροϊδιού (είναι) αί παρειαί σουμ)
υπό την καλύπτραν σου».

8 «Εξήκοντα υπάρχουν") (παρ’ έμοί) βασίλισσαι
καί όγδοήκοντα παλλακαί

καί νεάνιδες άνευ άριθμοϋθ.
9 Μία (όμως) είναι ή περιστερά μου, ή τελεία μου,

ή μία°) τής μητρός της,
ή εκλεκτήπ) τής τεκούσης αυτήν !

Εΐδον αυτήν (αί) κόραιρ) καί έμακάρισανσ) αυτήν,
τ)(αί) βασίλισσαι καί (αί) παλλακαί καί έπήνεσανσ) αυτήν

10 'Τις αυτή ή προκύπτουσα ώς (ή) αυγή,
ωραία ώς ή σελήνη, 

λαμπρά") ώς ό ήλιος,
φοβερά ώς αί οπτασίαιφ)’» ;

11 «Εις κήπον καρυώνχ) κατέβην
διά νά άναβλέψω πρόςψ) τούς βλαστούς τοϋ φοίνικας“),

ριολ. ώ ς ποίμνιον των α ΐ γ ώ ν. — κ) Κυριολ. ώ ς π ο ί μ ν ι ο ν των αμνάδων.— 

λ) O', L, Ά, Σ, Συρ. Έξ. προσθέτουν έντ. το α' ήμιστίχιον τοϋ 4,3. ·— μ) Κυριολ. ώ ς τ ε μ ά- 

χιον τοϋ ροϊδιού ό κρόταφός σου (ώς καί έν 4,3). — ν ) Κυριολ. α ύ τ α ί. Έν τφ 

Μ ή αντωνυμία άρσ. γένους αντί θηλυκοΰ (άπαιτουμένου ύπό τοϋ θ. Πρβ. Ρούθ 1,22. —

ξ) Τ. Î. αναρίθμητοι. — ο) Κυριολ. μία α ύ τ ή. Ό Rudolph άναγ. τό στιχίδιον ούτως- 

Π3Ι3Κ "6 mitt (άλλ1 ή) μία (ανήκει) ε ι ς έμέ αληθώς.— π) Κυριολ. καθαρά ή 

εκλεκτή αυτή. Ό Rudolph άναγ. τό στιχίδιον ούτως- Q>j‘i2 (και εί

ναι) καθαρά αύτη ώς(έν)τή ή μέρα τής γεννήσεώς της.— ρ) Τό 

ώς δ Rudolph παρατηρεί, άντιστοιχεΐ εις τό τοϋ στ. 8. Πρβ. Γεν. 30,13. Ίησ. Ν. 17,6

κ.ά. (βλ. έβρ. λεξ. Koehler, λ. I J-Q 4). Κατά ταΰτα ]-|2 θυγάτηρ- κόρη, ν ε δ ν ι ς.— 

σ) Τό γένος τοϋ έβρ. ρηματικοΰ τύπου ά. άντί θ. Πρβ. 2,7 κριτ. παρατήρησιν ι.— τ) Ένν. έκ τοϋ 

προηγ. στιχιδίου εΐδον αύτήν. — υ)Τό έπ. δισήμαντον- έκ λ εκτός- καθαρός, 

λαμπρός (βλ. Grerleman).— φ) Βλ. στ. 4, κριτ. παρατήρησιν ζ.— χ) Έντ. τό κ α ρ ύ α 

περιληπτικόν. — ψ) Βλ. στ. 2 κριτ. παρατήρησιν δ. — ω) χείμαρρος- χείμαρ

ρος νάπη, κοιλάς. Ύπό την συνήθη ταύτην σημασίαν τό δλον στιχίδιον πρέπει νά άποδοθή 

διά ν ά άναβλέψω προς τ ά βλαστήματα τής κοιλάδας. Άκριβε-



διά νά ’ίδω έάν έβλάστησεν ή άμπελος, 
έάν ήνθησαν αί ροιαί”“).

12 Δέν άντελήφθην έγώ αύτός δτι εκεί (ήτο) ή περιστερά μουΡΜ, 
προσκολληθεϊσα εις έμέ έκουσίως ΥΥ)» !

Κεφ.7, 1 «Στρέψου (όρχουμένη)”), στρέψου”), ώ Σουλαμμίθ W,
στρέψου”), στρέψου”), ώστε νά άποθαυμάσωμέν σεγ)! 

'Πώς νά άποθαυμάσητε την Σουλαμμίθ’;
Ώς (όρχουμένην έν) τω χορω των έγκωμιαζόντων6).

2 Πόσον ώραϊα είναι τά βήματά σου
μέ τά σανδάλια, κόρη εύγενοϋς6)!

Αί καμπυλότητες των μηρών σου (είναι) ώς περιδεραιον, 
έργον χειρών καλλιτέχνου.

στέρα δμως φαίνεται ή άπόδοσις διά νά άναβλέψω προς τους βλαστούς τοϋ 

φο ίνικος, καθόσον, ώς παρατηρούν ό Ricciotti, ό Rudolph, ο Gerleman κ.α., το ου
μόνον έντ. άλλά καί έν Άριθμ. 24,6 (πρβ. ώσαύτως θ' Ίώβ 29,18 καί Σειράχ 50,12) πιθανώτατα 

έχει, ώς καί έν τη αραβική , την σημασίαν φοίνιξ. — αα)0'+έκεΐ δώσω τους μα
στούς μουσοί (=7, 13β). — ββ) Ό στ. 12 χαρακτηρίζεται ύπό των ερμηνευτών ώς ό παν

τός άλλου δυσχερέστερος έν τψ Άσματι των φσμάτων. Άνάγν. μετά τοϋ Rudolph κ.ά. β##
sniSÔTi έκεϊ (ήτο) ή περιστερά μ ο υ άντί κ α τ έ σ τ η σ έ μ ε ή Ο' Î θ ε-

· : ι-Τ
τ ό με. - γγ) Άνάγν. μετά τοϋ Rudolph κ.ά. 3HJ 'Ity ΠβΖΠΒ προσκολληθεϊσα 

εις έμέ έκουσίως αντί 3Η:"73^ Γ11231ί3 (έπί)άρμάτων λαοΰ μου ε ύ-

γενοΰς ή θ' (ώς) άρματα Άμιναδάβ.
α) Άνάγν. μετά τοϋ Haller, τοϋ Fischer, τοϋ Rudolph κ.ά. 13b στρέψου (δρχου- 

μένη ) αντί 13)0 θ' έπίστρεφ ε.— β ) Μ Σουλαμμίθ, Ο'ΣΑ Σουλαμιτις, 0Β Σου- 

μανεΐτις. — γ)Τό3 ΠΪΠ σημαίνει 8,τι καί τό 3 ΠΝΊ χαίρω(ήήδομαιή τερ- 

πο μα ι) δ ρ ώ ν (ήθεώμενος), ήδέως δρω (η θεώμαι), άναβλέπω, άποθαυ- 
μ ά ζ ω (6, 2, 11. 7, 1, 13. Πρβ. Έκκλ. 2,1. 9, 9. 11,9). - δ) Άναγινώσκω Π'ΜΠβΠ Γ6ΪΤ03 

ώς (όρχουμένην έν) τ ω χορφ τών έγκωμιαζόντων (πρβ. Παροιμ. 26,25. Τό 

έν τή Πι. έχει τήν σημασίαν χαρίζομαι ήτοι λέγω η πράττω τι εύάρεστονεις 

τινα, έξαίρω τ ά χαρίσματα, έγκωμιαζω) αντί Π'3ΠΪ3Π ω ς

τφ χορφ τών δύο στρατοπέδων);), Ο'ή έρχομένη ώς χοροί των 

παρεμβολών. Φαίνεται μοι πιθανόν οτιτό ή έρχομένη προέρχεται εξ αρχικής γραφής 

ήόρχουμένη, έκληπτέας ώς διπλής μεταφράσεως. Αλλά καί τό χ ο ρ ο ί πιθανόν να προερχη- 
ται άνορθογράψως έξ άρχικής γραφής χ ο ρ ώ. Δι' άλλας άποδόσεις τοϋ στιχιδίοο βλ. Rudolph. - 

ε) Μ 3ΠΓΠ3. Ο'Βθύγατερ Ναδάβ, Ο'Α θύγατερ Άμιναδάβ' πρβ. 6,12

η



4

5α
6α
5β

6β

7

κριτ. παρατήρησιν γγ. — ζ) Οΰτω μετά του Koehler, τοΰ Gerleman κ.ά. Κατά τον Fischer, τόν 

Ringgren, τον Rudolph, τον Loretz κ.ά. το ’■p'ifÿ σημαίνει δ κόλπος σου (κόλπος έντ. ά 

τής γυναίκας κολεός).— η) Άνάγν. μετά τοϋ Haupt, τοΰ Fischer κ.ά. έγκλειστος

καί κυριολ. τής περιφράξεως, τοΰ εγκλεισμού (πρβ. Γεν. 39, 20, 23. 40,3,5) 

αντί στρογγυλός καί κυριολ. τής στρογγυλότητος. — θ) Κυριολ. 8 ι ά

των κ ρ ί ν ω ν. — ι) Βλ. 4,5 κριτ. παρατήρησιν μ.— %) πλ. O'öfctfh συνεζ. IQNFl·

Πρβ. 4,5 κριτ. παρατήρησιν ν. — λ) Κυριολ. τοϋ ελεφαντοστό 0.— μ) Μετάθ. μετά τοϋ 

Budde, τοϋ Haller, τοΰ Fischer κ.α. το πρώτον στιχίδιον τοΰ 6α μεταξύ 5α καί 5β. — ν) Άνάγν. 

"μετά τοΰ Budde, τοΰ Haller, τοΰ Fischer κ.ά. έ π* α ύ τ ο ϋ αντί O' επί σ έ. —
it ''ι-τ

ξ) Άνάγν. μετά τοΰ Haller, τοΰ Rudolph, τής ΒΗ κ.ά. ώςαί δεξαμεναί (θ',

L, V, Τ) αντί fV(3*l3 δεξαμεναί (απλογραφία). — ο) "Η δ κατοπτεύων τ ά Μ μ- 

προσθεν τής Δαμασκό ΰ. Άλλαις λέξεσιν ό βλέπων πρός την Δαμα

σκό ν.—π ) Άναγινώσκω έ ν τ ω στημόνι τ. έ. έ ν τ ή (λελυμένη ) κ ό μ η αντί

καί όστήμωνή καί ή (λελυμένη ) κ ό μ η. — ρ ) Κυριολ. ώς ή πορφυρά (κρόκη). — 

σ ) Άναγινώσκω ® 1 & γοητείας αντί Q'K)m3 ^ ν ? α ϊ ς ποτίστραις. Διά

τοιαύτης άποκαταστάσεως επιτυγχάνεται ικανοποιητική άπόδοσις τοΰ κατά τδ Μ καί τάς αρχαίας 

μεταφράσεις δυσνόητου στ. 6β. Πρβ. πρδς τοϊς άλλοις Haller, Rudolph καί Gerleman. — τ ) 
Άνάγν. μετά τοΰ Fischer, τοΰ Ringgren, τοΰ Rudolph, τοΰ Gerleman, τής ΒΗ κ.ά. Π3ΠΧ 

(Π, V) ήγαπημένη, δι’ οδ δηλοϋται συγκεκριμένου συναίσθημα άγάπης, αντί j-QÜit αγάπη, 

δι’ οδ εκφράζεται άφηρημένον συναίσθημα άγάπης. — υ) Άνάγν. μετά τοΰ Graetz, τοΰ Fischer,

Ό όμφαλός σουΰ (είναι ) κρατήρ έγκλειστος11),
(ώστε ) νά μη ύστερη (ούτος ) τοϋ (εξ οίνου καί υδατος ) κράματος !

Ή κοιλία σου (είναι) θημωνιά σίτου, 
περιπεφραγμένη διά κρίνων6).

00ί μαστοί σου (είναι) ώς δύο νεβροί, 
δίδυμοι*) δορκάδος.

Ό τράχηλός σου (είναι) ώς πύργος (έξ) ελεφαντοστού^)
Ο (καί) ή κεφαλή σου επ’ αότοΰν) ώς ό Κάρμηλος.

Οί οφθαλμοί σου (είναι) ώς αΐ δεξαμεναί0 έν Χεσβών, 
παρά την πύλην Βαθραββίμ.

'Η ρίς σου (είναι) ώς ό πύργος τοΰ Λιβάνου,
(ό) κατοπτεύων τό πρόσωπον τής Δαμασκού0).

Έν τω στημόνι11) τής κεφαλής σου (είναι), ώς πορφυρά (κρόκη)Ο, 
βασιλεύς δεδεσμευμένος διά γοητείας0")» !

«Πόσον ώραία καί πόσον ευχαρις είσαι, ήγαπημένη"1), 
κόρη τερπνοτάτηΟ !



8 Τοιοϋτον (είναι ) τό ανάστημά σου,
(ώστε τοϋτο) ομοιάζει προς φοίνικα

καί οί μαστοί σου προς βότρυας (φοινικοβαλάνων ).
9 Είπα- θά άναβώ εις τον φοίνικαφ),

θά πιάσω τάς άνθήλας αυτού
καί θά είναι λοιπόν οί μαστοί σου ώς βότρυες της αμπέλου 

καί ή εύωδία της ρινός σου ώς (ή) των μήλων %)
10 καί ό ουρανίσκος σου ώς οίνος ήδύςψ)».

« (Οίνος), ρέων διά τον αγαπητόν μου κατευθύ“)
(καί) βρέχων τά χείλη του καί τούς όδόντας του““),

11 (είμαι ) εγώ διά τόν αγαπητόν μου
καί προς έμέ (είναι) ή επιθυμία του».

12 «Έλθέ, αγαπητέ μου,
ας έξέλθωμεν (εις) τόν αγρόν,

ας καταλύσω μεν εν ταΐς κύπροις P Ρ) !
13 "Ας έξημερωθώμεν εις τούς αμπελώνας

(καί) ’ίδωμεν, εάν έβλάστησεν ή άμπελος,

τοϋ Ringgren, τοϋ Rudolph, τοϋ Gerleman, τήςΒΗκ.όί. Γβ τερπνοτάτη

καί κυριολ. θύγατερ των τέρψεων αντί έν ταϊ? τρυφαΐς (α

πλογραφία).— φ) Άνάγν. μετά τοϋ Haller, τοϋ Rudolph, τοϋ Gerleman, της ΒΗ κ.ά. “||2Γβ 

εις τον φοίνικα (θ') αντί η)3Π2 ε ‘ ξ φοίνικα.— χ) Οΰτω κατ’ έμέ πρέπει νά άπο- 

δοθη τό στιχίδιον, οπότε καί παρέλκει η κατά τόν Budde, τόν Haller, τόν Rudolph κ.ά. αναγνω- 
σις ή πνοή αντί ή εύωδία. — ψ) Άνάγν. μετά τής ΒΗ κ.α. (πρβ. Rudolph)

, I” ·
31Ϊ3Π j'iß ώ ς οίνος ή δ ύ ς καί κυριολ. ώ ς ό οίνος όήδύς (θ') αντί 31Ε3Π 
ώς ό οίνος τοϋ ά γ α θ ο ΰ. Πρβ. Gerleman. — ω) Προτιμώ τήν κυρίαν σημασίαν κ α

τευθύ τ.έ. κατ εύθεΐαν, άποκλειστικώς αντί τής εκ ταυτης εξαγόμενης υπ άλλων 

(βλ. Rudolph καί Gerleman )όλισθηρώς, ευκόλως. — αα) Άναγινώσκω VflSty

τά χείλη του καί τούς όδόντας του αντί SfiQly τά χείλη των

κοιμωμένων. Πρβ. Haller, Rudolph καί Gerleman. — ββ) Τό ΠΉΒΞ έκληπτέον έντ. ώς 

έν 1,14 πλ. τοϋ κόπρος (Haupt, Zapletal, Siegfried, Mowinckel, Aalders, Koehler, 

Rudolph κ.ά. Βλ. Rudolph. Ai άρχαΐαι μεταφράσεις καί οί πλεϊστοι των ερμηνευτών 

(Fischer, Gerleman κ. ά.) εκλαμβάνουν αύτό πλ. τοϋ η£2 ή “|jp)g χ ω ρ ί ο ν. Τό προηγ. ρ.



εάν ήνοιξεν γ γ) ή οίνάνθη (καί ) ήνθησαν αί ροιαί. 
Έκεΐ θά δώσω τον έρωτά μουδδ) εις σέ» !

«Οι μανδραγόραι άναδίδουν ευωδίαν
καί παρά τήν είσοδον ημών (είναι ) παντοΐοι εξαίρετοι (καρποί)“), 

πρόσφατοι καί παλαιοί,
(τούς όποιους), αγαπητέ μου, έφύλαξα διά σέ».

Κεφ.8, 1

2

3

4

«Εΐθε να ήσοα) ως αδελφός μου Μ,
θηλάσας τούς μαστούς της μητρός μου !

(Τότε εγώ) θά ευρισκόν σε έξω (καί ) θά έφίλουν σε- 
καί όμως (οί πολλοί) δεν θά κατεφρόνουν με.

Θά ώδήγουν σε (εγώ καί) θά είσηγόν σε
εις τον οίκον τής μητρός μου, (ή όποια) έτεκέ μεΥ),

(καί) θά έπότιζόν σε άπό άρωματώδους οίνου5)
(καί ) άπο ρο'ίτου χυμού μουεΧ 

Ή αριστερά του (θά ήτο) ύπό τήν κεφαλήν μου 
καί ή δεξιά του θά περιέβαλλέ με.

Έξορκίζω υμάς,
θυγατέρες ’Ιερουσαλήμ,

εις τάς δορκάδας καί εις τάς έλάφους τού αγρού Ο-

Εχει προφανώς οίαν καί έν 1,13 σημασίαν ήτοι καταλύω, αναπαύομαι.—γγ) Ά- 

νάγν. μετά τοϋ Rothstein, τοϋ Wittekindt, του Rudolph, τής ΒΗ κ.ά. τό άμετάβατον ή"

ν ο ι ξ ε ν αντί τοϋ μεταβατικού ή ν ο ι ξ ε ν (απλογραφία ). -— δδ) θ', Π, L, V άναγ. ttpj

τούς μαστούς μου (πρβ. 1, 2, 4. 4,10). ·— εε) Πρβ. 4,13,16.

α ) Κυριολ. θ'τις δ φ η σ ε. — β) Ό Rudolph, ή ΒΗ κ.α. άναγ. αδελφός μου 

(O', L, V) αντί ώ ς αδελφός μου, άποδίδοντες τήν προέλευσιν τής προθέσεως εις διτ-

τογραφίαν. Άλλ’, ώς όρθώς παρατηρεί ô Gerleman, ή χρήσις τής προθέσεως άποσκοπεΐ εις με- 
τριασμδν τής έκφράσεως. ·— γ) Άνάγν. μετά τοϋ Kuhn, τοϋ Rudolph κ.ά. (ή όποια)

Ετεκέ με (διά τήν τοιαύτην χρήσιν μή τετ. βλ. Ήσ. 51,2 καί ’Ιώβ 3,3) αντί θά

έδίδασκές με (ελληνικά τινα χειρόγρ., V, T. Feuillet κ.ά. ) ή (ή όποια ) θά έδίδασκέ 
μ ε (Hitzig, Oettli κ.ά.). Βλ. Rudolph. — δ) Άνάγν. μετά τής ΒΗ κ.ά. (πρβ. Rudolph) jisp 

ΠρίΠ άπό άρωματώδους οίνου καί κυριολ. άπό τοϋ οίνου τοϋ αρώ

ματος (εβραϊκά τινα χειρόγρ. ) αντί fip^pj άπό οίνου, (ό όποιος είναι) τ ό άρω

μα (βλ. έβρ. γραμματ. Gesenius & Kautzsch § 131e (ύποσ. 2). Τό έντ. μεριστικόν ώς έν 1,2 

άπό φιλημάτων). — ε) Κυριολ. άπό χυμοΰ ροϊδιού μου. Αλλά τό 

διά τοϋ μου άποδιδόμενον επίθημα άνήκει εις όλην τήν φράσιν. — ζ) Πρόσθ. μετά τής ΒΗ κ.ά.



μή έξεγείρητε καί μή διαταράξητε την αγάπην 
έως οδ εόαρεστηθή ».

5 «Τις αυτή (ή) άναβαίνουσα άπο της έρήμουη),
έπιστηριζομένη επί τον αγαπητόν αυτής» ;

«'Τπο την μηλέαν έξήγειρά σε9),
οπού έκύησέ σε1) ή μήτηρ σουΚ),

οπού έκύησέ (σε καί ούτως ) έτεκέ σελ)».

6 «Θές με ως σφραγίδαμ) επί την καρδίαν σου,
ώς σφραγίδαμ) επί τον δάκτυλόν σου1), 

διότι κραταιά ώς ό θάνατος (είναι) ή άγάπη,
σκληρά ώς ό αδης ή (ερωτική) άφοσίωσις^)- 

αί λάμψεις της (είναι) λάμψεις πυράς,
αί φλόγες της φλόγες του Γιαχβέ0).

ΓΠ^Π rilb'iO IN Γ)1Ν32ί3 εί? τ“? δορκάδας καί εις τάς έλάφους τοϋ
V τ - : - : τ : ·

άγροϋ (έβραϊκά τινα χειρόγρ., O' L, Ά Εχουν καί έντ. (ώς έν 2,7 καί 3,5) τήν πληρεστέραν γρα
φήν. — η ) Τδ των θ' λελευκανθισμένη, άντιστοιχοϋν εις τδ τοϋ Μ 121l2ÎTp «π 6 

τής ερήμου, άλλως ύπ’άλλων έπαναμεταφράζεται- (Cappelli κ.ά.), ΓΠ33ΠΏ (Weiss

bach κ.ά.), rnnjû (Graetz κ.ά.), ,ηηΠ3Ώ (Rudolph κ.ά.). — θ) Άνάγν. μετά τοϋ Haller, 

τοϋ Fischer, τοϋ Rudolph, τής ΒΗ κ.ά. (έπίθ. άντ. θ.) έ ξ ή γε ι ρ ά σε (Π) άντί

ψρηηψ (έπίθ. άντ. ά.) έξήγειρά σε. Βλ. Rudolph.— ι) Άνάγν. μετά τοϋ Rudolph, τής 

ΒΗ κ.ά. 1]Γ1^3Π (έπίθ· άντ. θ.) έκύησέ σε (Π) άντί Ϊ[Γ^2Π (έπίθ· άντ· “)· έκύησέ σε — 

κ) Άνάγν. μετά τοϋ Rudolph, τής ΒΗ κ.ά. 1J2N (έπίθ. άντ. θ. ) ή μ ή τ η ρ σου (Π) άντί ÏJ2R 

(έπίθ. άντ. ά.) ή μήτηρ σου. — λ) Άνάγν. μετά τοϋ Haller, τοϋ Rudolph, τής ΒΗ κ.ά.
(έπίθ. άντ. θ.) Ετεκέ σε άντί (έπίθ. άντ. ά.) Ετεκέ σε.— μ) Κυριολ.

ώς τήν σφραγίδα. Διά τδ πρός δ γίνεται ή σύγκρισις ένάρθρως έκφραζόμενον πράγμα βλ. 

έβρ. γραμματ. Gesenius & Kautzsch § 126°.-ν) Άναγινώσκω Ϊ|ΓΠΓ^ έπί τ6ν δάκτυ

λόν σου (ΓΠΤ αρχική σημασία χειρ" σπιθαμή' έν ταλμουδική χρήσει 'μικρός’ δάκτυ- 

λος) άντί έπί τδν βραχίονά σου. — ξ) Άλλως 6 (έρωτικδς) ζήλος

ή τ δ (έρωτικδν) πάθος.-ο) Άνάγν. μετά τοϋ Ewald, τοϋ Fischer, τοϋ Ringgren, τοϋ Ru

dolph, τοϋ Koehler κ.ά. Π^Π3Π^ ιΤΠ3Π^ αί φλόγες της φλόγες
τ ~ τ ιν —. : -

τοϋ Γ ι α χ β έ άντί Π'Π3Π^ φλδξ τοϋ Γιαχβέ (απλογραφία ). Φλόγες τοϋ Γΐαχβέ 

δέν είναι απλώς αί φλόγες αί ύπερμεγέθεις άλλ’ αί άστραπαί ή οί κεραυνοί (βλ. Rudolph). —



7 "Υδαται πολλά δεν δύνανται
νά κατασβέσουν την άγάπην,

καί ποταμοί δεν εξαλείφουνπ) αυτήν.

’Εάν προσέφερέ τις
πάντα τα υπάρχοντα του οί'κου του διά την άγάπην, 

οπωσδήποτε θά κατεφρόνουν αυτόνρ)».

8 «’Αδελφήν έχομεν μικράν“)
καί μαστούς δεν εχει (άκόμη)τΧ 

Τί θά πράξωμεν ώς προς την αδελφήν ημών
εν τή ημέρα καθ’ ήν προταθή (γάμος) δι’ αυτήν")»;

9 «’Εάν τείχος αυτή (καταστή),
θά κτίσωμεν επ’ αυτού

θριγκόν (έξ) αργύρου- 
άλλ’ εάν θύρα αυτή (καταστή ) 

θά έμφράξωμεν αυτήν
(διά) σανίδας (εκ) κέδρου».

10 «’Εγώ (είμαι) τείχος
καί οι μαστοί μου (είναι) ώς πύργοι?)' 

κραταιάχ) υπήρξα ενώπιον ύμών ψ), 
έξελθοΰσα άκεραία“)» !

11 «’Αμπελώνα εΐχεν ό Σολομών““)
έν Βααλχαμών.

π) Κυριολ. δεν άποπλύνουν (S|Q^ άποκλύζω, άποπλύνω, παρασύρω.— 

ρ ) Ήτοι θά ήτο άξιος καταφρονήσεως ώς έπιδιώκων νά έξαγοράση την όντως άτίμητον άγάπην.— 
σ) Κυριολ. ά δ ε λ φ ή ήμϊν μ ι κ ρ ά. — τ) Κυριολ. κ α ί μαστοί δεν υπάρχουν 
εις αυτήν.— υ) Κυριολ. καθ’ ήν γ ί ν η λόγος περί αυτής.— φ) Κυριολ. 
ώς ο ΐ πύργοι. — χ) Άναγινώσκω J’ftÿ κραταιά άντί ρ^τότε άντί ÿ καί εκπτω- 

σις τοϋ δφειλομένη εις απλογραφίαν). ·—· ψ) Άναγινώσκω ενώπιον ύμών καί

κυριολ. έν όφθαλμοϊς ύμών άντί 'Q3 ενώπιον αύτοϋ ώς καί κυριολ.

έν όφθαλμοϊς αύτοϋ ώ ς. — ω) Άναγινώσκω ** έξελθοΰσα άκε

ραία άντί Π831023) (ώξ) εύρίσκουσα ειρήνην (μετ. Κάλ τοϋ ρ. β%β) ή
τ ·· : : » 1

(ώς) έκφέρουσα ειρήνην (μετ. Ίφ. τοϋ ρ. ). Το έντ. άκεραιότης,

ά β λ ά β ε ι α" βλ. έβρ λεξ. Koehler, λ. 3. — αα ) Κυριολ. άμπελών ήτο τ ω Σ ο-



Παρέδωκε τον αμπελώνα εις τούς φύλακας·
(μισθωτής) τιςßΜ θά είσέφερε διά τον καρπόν αύτοϋ 

χιλίους (σίκλους ) αργύρουyy).
12 'Ο αμπέλων ό έμαυτοΰ55) (είναι ) έμπροσθεν μουεε)-

οί χίλιοι (σίκλοι αργύρου ας είναι) διά σε, Σολομών, 
καί διακόσιοι (ας είναι) διά τούς φύλακας^)

τούς φυλάσσοντας ηη) τον καρπόν του» !

13 «ΤΩ καθημένη έν τοΐς κήποις,
οί σύντροφοί μου9®) άκροώνται τής φωνής σου")· 

άκούτισόν με (ταύτης)ΚΚ)».
14 «Σπεϋσον, άγαπητέ μου,

καί όμοιώθητι προς δορκάδα 
ή προς νεβρόν έλάφων λλ)

επί των όρέων των βαλσάμωνμμ)» !

λομώντι. — ββ) Το ώς όρθώς παρατηρούν ό Rudolph, ό Gerleman κ.ά., 'έχει ώς έν

στ. 7β την γενικήν σημασίαν τ ι ς καί κατ’ ακολουθίαν δεν άναφέρεται εις τούς φύλακας, οί όποιοι 
προφανώς δέν είναι καί μισθωταί. — γγ) F|p3 έντ· (αντί τοϋ πλήρους PjÖS’^pt^) “ Ρ Τυ " 

ρους σίκλος.— δδ) Βλ. 1,6. — εε) Ήτοι ύπό την έπίβλεψίν μου" πρβ. Παροιμ. 
4,3. — ζζ) Άνάγν. μετά τοϋ Rudolph κ.ά. διά τούς φύλακας (βλ. στ. 11) άντί

Q-,η^ διά φύλακας. — ηη) Πρόσθ. μετά τοϋ Rudolph κ.ά. χάριν τοϋ μέτρου Qippjn 

τούς φυλάσσοντας (πρβ. Ίερ. 23,2α ). — θθ) Άναγν. μετά τοϋ Graetz, τοϋ Robert, τοϋ 
Fischer κ.ά. ° ί σύντροφοί μου άντί Qt-Qll σύντροφοι ή κατά τον Ru

dolph, τον Gerleman κ.ά. άλλοι (διττογραφία). — ιι) Κυριολ. προσέχουν είς τήν 
φωνήν σου. — κκ) Βλ. 2,14 κριτ. παρατήρησιν ξ. — λλ) Κυριολ. των έλάφων. — μμ) 
Τό στιχίδιον τούτο δέν άνα φέρεται είς τύ σπεϋσον αλλ’ είς τύ δορκαδα και το ν ε β ρ ό ν 

έλάφων. Πρβ. 2,17 κριτ. παρατήρησιν τ.
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ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ή ιστορία τοΰ Βυζαντίου πρέπει να θεωρηται άρχομένη άπό της υπό του Με
γάλου Κωνσταντίνου έπεκτάσεως καί μετονομασίας της παρά τάς άκτάς τοΰ Βο- 
σπόρου αρχαίας πόλεως Βυζάντιον1, άπό τοΰ ονόματος τούτου, εις Κωνσταντινού- 
πολιν.

Λέγομεν «πρέπει νά θεωρηται», διότι όπό άλλων συγγραφέων διατυποΰνται αντι
λήψεις, καθ’ άς ή άρχή τοΰ Βυζαντινοΰ Κράτους πρέπει νά τοποθετηθή εις μεταγε
νεστέρους τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου χρόνους.

Ούτως, υπό τινων2, ως άρχή ταύτης καί τοΰ Μεσαίωνας καθορίζεταιτό 395 μ.Χ., 
έτος οριστικού χωρισμοΰ υπό τοΰ αυτοκράτορος Θεοδοσίου τοΰ Α' τοΰ Άνατολικοΰ 
άπό τοΰ Δυτικοΰ Ρωμαϊκοΰ Κράτους, υπό άλλων3 δε τό 476 μ.Χ., έτος καθ’ δ έπε
σε τό έν τή Δύσει Ρωμαϊκόν Κράτος, τέλος δε ό Finlay αρχίζει την ιστορίαν της 
περιόδου εκείνης4 5 άπό τοΰ 717 μ.Χ.

Ό ουσιαστικός όμως οδτος χωρισμός εϊχεν ήδη γίνει άπό τοΰ Μεγάλου Κων
σταντίνου καί των τέκνων του6, τοΰ ’Ανατολικού φερομένου σήμερον έν τή βιβλιο
γραφία υπό τον τίτλον «Βυζαντινή Αυτοκρατορία».

Τό τέλος ταύτης είναι σαφώς καθωρισμένον καί δή είναι ή 29η Μαΐου 1453, 
καθ’ ήν κατελήφθη ή Κωνσταντινούπολή υπό των Τούρκων.

Ή ιστορία ταύτης έχει τάς ρίζας της άπό εκείνης των ελληνιστικών χρόνων, 
δοθέντος ότι κατά τούς τρεις π.Χ. αιώνας, καθ’ οδς κατείχετο ή ’Ανατολή υπό τών

1. Τό όνομα άπό τοϋ Βύζαντος, δστις έπί κεφαλής τών Μεγαρέων άποίκων, 
δλίγα Ετη μετά τήν ύπ’ αυτών άποίκησιν τής Χαλκηδόνας, 'ίδρυσε την πόλιν ταύτην τό 656 π.Χ. 
(κατά τήν παράδοσιν ) (Πατιαρρηγόπουλος, Κ. Ιστορία τοϋ Έ λ λ. Έθνους, Εκδ. 
Έλευθερουδάκη, τόμ. Αα, σελ. 170, Άθήναι, 1932).

2. Μεγάλη Ελληνική ’Εγκυκλοπαίδεια, Εκδ. Πυρσοϋ, τόμ. Ζ', σελ. 823, 
στ. β' (Άθήναι, 1929).

3. Βολονάκης, Μιχ. Παγκόσμιος Ιστορία, Μέρος Β', τόμ. 1ος, σελ. 1 (Άθήναι, 
1947).

4. Finlay, G. A History of Greece from its Conquest by the Ro
mans to the present times (146 π.Χ. — 1861 μ.Χ.). Νέα Εκδοσις ύπό Η. Tozer 
(Oxford, 1877).

5. Προκόπιος, Περί τοϋ βανδαλικού πολέμου I, 10, Εκδ. Βόννης, σελ. 309
(1833). Πρβλ. καί Βολονάκης Μιχ., Ενθ’ άνωτ., ύποσ. 3.
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Ρωμαίων καί προ αυτών ήδη είχε διαδοθή εις ταύτην ευρύτατα καί ήνθει δ ελλη
νικός πολιτισμός.

Τδ διέπον ταύτην πνεύμα υπήρξε καθαρώς ελληνικόν, αί δε πλεϊσται των συγ
γραφών τής περιόδου ταύτης εΐχον γραφή6 εις την ελληνικήν, έλάχισται νομικαί 
εις την λατινικήν, όλίγαι δε θεολογικαί εις την συριακήν γλώσσαν.

Κατά την περίοδον ταύτην ή Φαρμακευτική είναι συνυφασμένη στενώτατα μετά 
τής ’Ιατρικής, ασκούμενη κυρίως υπό τών ιατρών, δι’ δ άναλόγως είναι συνδεδε- 
μένη καί ή χιλιετής περίπου ιστορία, εις τήν ίστορουμένην περίοδον, τών δύο 
επιστημών.

Λόγω του στενού τούτου συνδέσμου τών δύο επιστημών, δεν κρίνομεν άσκο
πο ν, έν αρχή, να άναφέρωμεν ολίγα τινά περί τής ιατρικής τής περιόδου εκείνης.

II. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Αυτή ήσκεΐτο διά τών έπαγγελλομένων τήν επίσημον ιατρικήν έ π ι σ τ η μό
νων ιατρών7, ενώ ύπήρχον καί πολλοί εμπειρικοί, ακόμη καί ά γ ύ ρ τ α ι8, έξα- 
σκοΰντες λάθρα ή καί αναφανδόν τήν ιατρικήν καί προσπαθοΰντες, δι’ επωδών κυ
ρίως, να θεραπεύσουν τά διάφορα νοσήματα.

Οί επιστήμονες ουτοι ήσκουν τήν ιατρικήν :

Ιον. Π ε ρ ι ο δ ε ύ ο ν τ ε ς9, έξ οδ καί περιοδευταί ιατροί, προσφέροντε

6. Βολονάκης, Μιχ. Ένθ’ άνωτ., σελ. 11 —15.
7. «... καί μή δμοιον είναι τοΐς άμαθέσι τών ιατρών, οιτινες ού παρασκευάζουσιν έχειν 

τά τοΐς νοσοϋσι προσήκοντα φάρμακα, άλλα κατ’ αυτόν τής άνάγκης καιρόν έπιζη- 
τοϋσι πορίζεσθαι' καί μή δυνηθέντες εύρεΐν, τερατολογοϋσι καί έγκαυχώνται ώς εΐπερ εΐχον φάρ
μακα τά χρειώδη, ταχέως αν τήν νόσον άπήλασαν, πλεϊστα περί τής τών φαρμάκων δυνάμεως
φυσιολογοϋντες....................................................................................................................................
’Αλλά μιμεΐσθαι τούς τών ιατρών επιστήμονας καί φρονίμους οί τόν καιρόν είδότες όξύ- 
τατον μετά πάσης ΐστανται τής σπουδής, τή πρώτη κινήσει του νοσήματος άνθιστάμενοι, ινα 
ώς έν συντόμω τό τής υγείας καλόν διασώσωσιν» (Νικηφόρου Βλημμίδου, Λόγος όποιον 
δεΐεΐναιτόνΒασιλέα, Patrol. 142, 644).

8. «Οΰτοι 6ίριστοί γεγόνασι ιατρών, καί τοΐς συγγράφουσι θαυμαζόμενοι" οΐς γεγόνασί τι- 
νες καί άντίθετοι, τούναντίφ έν τισι γράψαντες καί σπουδάσαντες. "Οπως δε έπ’ άλλοτρίαις συμ- 
φοραϊς ιατροί λύπας καρπώνται, εΐρηται' τοΐς νοσοΰσι γάρ καί έν συμφοραΐς ούσι συμπάσχουσι, 
καί μάλιστα ταΐς άποτυχίαις» (Βασιλείου Καισαρείας, Σχόλια εις τόν επιτάφιον 
Γρηγορίου τοϋ Θεολόγου πρός τόνάδελφόναύτοϋΚαισάρειον, Pa
trol. 36, 1198). Ό τελευταίος, αρχίατρός, ήτο φίλος καί ιατρός τοϋ Κωνσταντίνου τοϋ Β', τοϋ 
Ίοβιανοΰ καί τοϋ Βαλεντιανοΰ.
«’Ακόλουθον δε μετά τοΰτο γενόμενον ίατροΰ τίνος τών άγυρτευόντων ...» (Γρηγόριος 
Ννσσης, Πρός Β ύ ν ά μ ι ο ν αντιρρητικός λόγος, Patrol. 45, 261 ). Πρβλ. καί Γα- 
βριηλίδης, Άν. Περί τής ιατρικής καί τών ιατρών κατά τούς Βυζαντι
νούς χρόνους, Φιλ. Συλλ. Κων/πόλεως, Παράρτημα ΚΖ' τόμου, έν ΚΗ' τόμω, σελ. 118 
(Κων/πολις, 1904).

9. «Τις έγκαλεΐ ΐατρώ περιοδεύοντι άνθρώπω νοσοΰντι, καί ούκ ευχαριστεί καί ά- 
μοιβάς άποδίδωσι;» (Χρυσόστομος, Patrol. 62, 761).
«ΒΕ ανθρώπου ίατροΰ περιοδεύοντός σε ούκ άπαιτεΐς τούς λόγους τής θεραπείας, μόνον



τάς υπηρεσίας των εις τούς πάσχοντας. ’Ήρχιζον ούτοι περιοδεύοντες άπό πρωίας, 
οι όλιγώτερον δε επιμελείς το πολύ άπό τής μεσημβρίας10.
2ον. Έξετάζοντες είς τά ’ίδια αύτων ιατρεία. Εις ταϋτα εντός 
θηκών (πυργίσκω ν11, άρ μορίων11 ή πανδε κ τ ώ ν12 καλούμενων), χρη
σιμοποιούμενων ως φαρμακαποθηκών, έφυλάσσοντο τά φάρμακα, τών όποιων υ
πήρχε πολυτέλεια13.

δέ ίατρευθήναι παρακαλεΐς.. . » (Νείλος άσκησής, Epistolarum, Lib. IV, Patrol. 79, 572): 
Δ ημητρακόπουλος, Ν. 'Ητάξιςτών Ιατρών κατάτόΡωμαΐκόν καί Βυζαντι
νόν Δίκαιον (Ίατρ. Πρόοδος, 1922, 11, 145). Berendes, J. Paulus von Aegina, σελ. 
VIII (Leiden, 1914). Πρβλ. καί ύποσημ. 11 της παρούσης.

10. «’Ιατρός νοσοϋντας εωθεν επισκέπτεται’ καί ακηδία άσκοϋντας περί μέσον ήμέρας» 
(’Ιωάννης Κλίμακας, Λόγος περί ακηδίας, Patrol. 88, 860).
«’Ιατρός μέν εωθεν επισκέπτεται νοσοϋντας, ακηδία δέ μεσούσης της ήμέρας, άσκητάς» ( Νεί
λος ασκητής, Περί οκτώ τής κακίας λογισμών, Patrol. 79, 1460).

11. «Καί κατ’ εκείνην την νύκτα καθ’ ήν είσελθεϊν παρασκευάσατο, έρημον δρα καθευδήσα- 
σα ίατροϋ τό δωμάτιον" εδρισκεν καί μοναστήν έν αύτώ καθεζόμενον. Κϋρος ήν οδτος δ φανείς 
καθεζόμενος’ μοναστής γάρ έγένετο, καί μοναστών αεί οφείλεται φαίνεσθαι σχήματι. Πυργί- 
σ κ ο ς δε έμπροσθεν έστήκει τοϋ μάρτυρας, ίνα τό τών ιατρών, φησίν, σχήμα κακεΐ διασώζόιτό, 
ώς ίατρεΐον τοϋτο φαίνεται. Πρός ήν δ άγιος δ δήθεν επί θρόνου καθήμενος, έλεξεν. ’Ενθάδε, <5 
γύναι, τί παραγέγονας; Ή δέ, Ίατρεΐον ζητούσα, πρός αυτόν άπεκρίνατο’ καί τοιοϋτον μέν εγώ 
τόνδε τόν οίκίσκον νενόμικα’ έν αύτφ δέ ούδέν τών έν τοΐς ίατροϊς πρός περιοδείαν 
ο ν τ ω ν, δρώ παρακείμενον" άλλ* ουδέ ένδον τι τών τοιούτων έχει σου τό ά ρ μ ά ρ ι ο ν. 'Ο δέ 
πρός αυτήν ακριβώς άπεκρίνατο" Ερεύνησαν, καί δπερ αν εϋροις, ώσί τοΐς πάσχουσι έμβαλε, καί 
ίάσηταί σου τό θυγάτριον. Ή δέ τόν οίκον άπαντα περινοστήσασα, θυρίδα μικράν έθεάσατο καί 
μέλιτος έν αυτή ποτηριον κείμενον. 'Ως ο I μ α ι γάρ τό άρμάριον φαρμακοθήκη 
μειζόνων νοσημάτων έτύγχανεν....» (Σωφρόνιος 'Ιεροσολύμων, Patrol. 87, 
3449). Γαβριηλίδου, Ά. Ένθ’ άνωτ., σελ. 117 κ.έ.

12. «. . . θηριάκην, ήνίτζιν, έτερα αντιφάρμακα σκευαστώ καί μονοειδή διά τούς φαρμακευο- 
μένους" πανδέκται μετά παντοίων ελαίων καί βοηθημάτων καί παντοίων έμπλάστρων καί 
αλοιφών καί άλημμάτων καί λοιπών ιατρικών ειδών, βοτάνων καί λοιπών τών είς θεραπείαν αν
θρώπων καί κτηνών τυγχανόντων» (Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, έκδοσις Βόννης, τόμ. 
6, 467, 18 καί 468, 1 -4, MDCCCXXIX).

«. . . άλειπτά, καπνίσματα διάφορα, θυμιάματα, μαστίχην, λίβανον, σάχαρ, κρόκον, μόσχον, 
άμπαρ, ξυλαλοήν ύγράν καί ξηρών, κιννάμωμον αληθινόν πρώτον καί δεύτερον, καί ξυλοκιννά- 
μωμον, μυρίσματα λοιπά...» (Ένθ’ άνωτ., 468, 15).

13. «Έάν παραστής τφ ίατρφ, καί ίδης τήν πολυτέλειαν τών φαρμάκων έν 
ταΐς πολυπτύχοις άποκειμένην δέλτοις, περισκοπεί τί τό οίκεϊον άπόκειται 
τφ σφ πάθει. Ούχ δ τόν πόδα προσπταίσας έπιζητεΐ τό τοϋ οφθαλμού ΐαμα" άλλ’ 6 τόν οφθαλμόν 
κεκακωμένον έχων ζητεί τό οίκεϊον τφ πάθει βοήθημα...» (Μ. Βασίλειος, 'Ομιλία βηθεΐσα 
έν Λακίζοις, Patrol. 31, 1444).

«Έπεί, εί βούλει, οίκοδομείτω τις ίατρεΐον, έχέτω καί μαθητάς, έχέ- 
τωκαίοργανακαίφάρμακα, καί είσίτω πρός τούς κάμνοντας" άρα άρχει ταϋτα ποι
είσαι ιατρόν; Ούδαμώς" άλλα δει τής τέχνης, καί τούτης άνευ, ού μόνον ταϋτα ούδέν ωφελεί, άλ
λα καί βλάπτει" τόν γάρ ούκ ιατρόν βέλτιον μηδέ έχειν φάρμακα. Ό μέν ούν μη έχων ούτε σώζει 
οΰτε άπόλλυσιν" δ δέ έχων, άπόλλυσιν, ούκ είδώς, όπως χρήσηταί" έπειδή ούκ έν τή φύσει τών 
φαρμάκων έστίν ή σωτηρία μόνον, άλλά καί έν τή τέχνη τοϋ προσάγοντος" τούτου γάρ μή δντος, 
πάντα διέφθαρται» (Χρυσόστομος, Patrol. 60, 365).



Εις τήν αύλήν μάλιστα του Βυζαντίου ό Σκευοφύλαξ εΐχεν ύπο την επιμέ
λειαν του τούς «Πανδέκτας», δηλαδή το φαρμακείον της.

'Τπήρχον επίσης εις ταΰτα καί ιατρικά εργαλεία καί βιβλία, εις ά κατεγρά
φαντο τα σοβαρότερα των νοσημάτων καί ό τρόπος θεραπείας των14, ως καί ετερα 
εις à κατεγράφοντο τα διάφορα φάρμακα15, μετά του τρόπου παρασκευής καί χρή- 
σεως τούτων.

Οί άνήκοντες εις την κατηγορίαν ταύτην ή σαν οί θεωρητικώτεροι, ώς άναφέρει 
ό καθηγητής Κουκουλές16, έπαγγελλόμενοι καί τούς καθηγητάς, ώς εχοντες καί μα- 
θητάς17 18.

'Τπήρχον ακόμη καί οί καλούμενοι αρχίατροί^, οίτινες έλάμβανον τον τί
τλον τούτον κρινόμενοι αύστηρώς εκ τής επιστημονικής των αξίας υπό άλλων αρ
χαιότερων καί προαγόμενοι κατ’ αρχαιότητα.

Άναφέρονται οίπρώταρχοι, οί αρχίατροί, οί μέσοι καί οί τελευ
ταίο ι19, ώς καί οί βασιλικοί ιατροί ή ιατροί τού αύτοκράτ Ο
ρος, οίτινες καί έθεωροΰντο έκ των ίκανωτέρων, λαμβανόμενοι έκ των αρχίατρων20.

Έκ τούτων προήρχοντο καί οί καθηγηταί τής ιατρικής, άμειβόμενοι ύπό τού 
κράτους, λεγόμενοι καί ΐατροσοφ ισταί, οί μαθηταί των οποίων καί έλάμ
βανον τήν άδειαν τού έξασκεΐν τήν ιατρικήν, άφοΰ ύφίσταντο εξετάσεις πρό τούτο. 
Άσκοΰντες τήν ιατρικήν άνευ τής ανωτέρω δοκιμασίας, έτιμωροΰντο διά προστί
μου.

Εις τούς ιατρούς έδίδοντο ακόμη καί οί τίτλοι τού άκτουαρίου καί τού 
κόμιτος των άρχιατρών. Εις τούς πρώτους ύπήγετο μεταξύ άλλων καί

14. «Καθάπερ γάρ οί ιατροί των νοσημάτων τά χαλεπώτατα εκλεγόμενοι τοϊς βίβλοις έγ- 
γράφουσι, καί τής τοιαύτης διορθώσεως τήν μέθοδον διδάσκουσιν, ίνα έν τοϊς μείζοσι γυμνασά- 
μενοι, ραδίως των έλαττόνων περιγένωνται» (Χρυσόστομος, Patrol. 57, 340). Πρβλ. καί ύπο- 
σημ. 13.

15. Μ. Βασίλειος, Patrol. 31, 1444. Πρβλ. ύποσημ. 13 τοΰ παρόντος.
16. Κουκουλές, Φ. Βυζαντινών Βίος καί Πολιτισμός, τόμ. 6ος, σελ. 10 (Ά- 

θήναι, 1957).
17. Χρυσόστομος, Patrol. 60, 365. Πρβλ. καί ύποσημ. 13 τοϋ παρόντος.
18. Ό τίτλος ήτο εύχρηστος παρά τοϊς Ρωμαίοις διά τούς ιατρούς των Αύτοκρατόρων, ώς 

έμφαίνεται άπό τούς κώδικας Θεοδοσίου καί Ιουστινιανού. Ό Άνδρόμαχος, ιατρός του Νέρωνος, 
ώνομάζετο αρχίατρός, ενώ ό ’Αντώνιος ό Ευσεβής ώνόμαζεν αρχίατρους καί άλλους μή προσκε- 
κολλημένους εις τό πρόσωπον τοϋ Αύτοκράτορος. 'Υπό τών Βυζαντινών έγενικεύθη ό τίτλος πε
ρισσότερον καί άπεσαφηνίσθη λεπτομερέστερον δι’ ειδικών νόμων [Γαβριηλίδης, Ά. Ένθ’ άνωτ., 
σελ. 118).

19. «Καίτοι γε όρώμεν έν τοϊς τών σωμάτων ίατροϊς πολλήν τήν επιμέλειαν, καί πολλά τά 
ίατήρια- καί δς μέν τόνδε, δς δε τόνδε έκκεχείρισται θεραπεύειν" καί ουδέ ό έν τάξει ύπηρέτου 
κατεταγμένος κεκώλυται χειραπτεΐν κατά τήν ένοϋσαν αύτοΐς ιατρικήν επιστήμην, ή προΰχου- 
σαν, ή ύρισταμένην. Καί καθεκάστην οί συγκύπτοντες, καί πλήρεις αί τούτους ύποδεχόμεναι ε
στία:. καί ούδείς κατεγκαλεϊ τήν έπιμέλειαν ουδέ καταιτιάται τόν περί ιατρέίαν σπουδαιολογού- 
μενον. ’Αλλά καί πρώταρχοι, καί άρχιητροί καί μέσοι καί τελευταίοι, τήν 
φιλάνθρωπον δρώντες οικονομίαν» (Θεόδωρος Στονδίϊης, Patrol. 99, 1509).

20. Κουκουλές, Φ. Ένθ’ άνωτ., τόμ. 6ος, σελ. 13.



ό Νικόλαος Μυρεψός, εις δε τούς τελευταίους ό Άέτιος ό Άμιδηνός καί ό Ιάκωβος 
ό λεγόμενος Ψύχριστος21.

Άναφέρεται ακόμη ότι καί Βασιλείς ειχον ιατρικας γνώσεις, μεταςυ δε τού
των συγκαταλέγεται καί ό Μανουήλ ό Κομνηνος22.

'Υπήρχον ωσαύτως οί ιατροί καί οί αρχίατροι.του στρατού, θερα- 
πεύοντες τούς έν τω στρατω, άζόμτ) 8έ και τους αυτοκρατορας κατα τας εκστρατείας.

Πλήν των αρχίατρων του Αύτοκράτορος, άναφερονται και οι ιατροί και α ρ- 
χιατροίτοΰ Παλατίο υ23, τού Δ ή μ ο υ, τών Σ χ ο λ ώ ν, των Γυμνά- 
σ ί ω ν κ.ά.

Άναφέρεται τέλος ότι, ώς έκ τής ύπάρξεως διαφοράς κοινωνικών τάξεων, υ
πήρχαν ιατροί εξ όλων τών τάξεων καί δή: τών δουλών24 (οι ευτελείς), τών 
άπελευθέρω ν25, έκ τής μέσης κοινωνικής ταξεως, και τέλος εκ τής τών εύ
γε ν ώ ν26 (ο ί έ ν τ ι μ ο ι27 ).
3ον. Εις διάφορα ευαγή ιδρύματα. ’Απόρροια ταΰτα τών άνθρωπι- 
στικών διά τούς ενδεείς καί πάσχοντας άρχών τού χριστιανισμού, ίδρύοντο ύπ& τών 
αύτοκρατόρων, έπισκόπων, άνωτάτων κρατικών άξιωματούχων καί Αλλων φιλαν- 
θρώπων πλουσίων, έχόντων ή μη ιατρικας γνώσεις, τόσον εις Κωνσταντινούπολη#, 
όσον καί εις άλλας πόλεις τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

21. «Ιακώβου 8έ τοϋ κόμητος καί άρχιατροϋ τοϋ λεγομένου Ψυχρίστου παρακαλεσαντος 
τόν βασιλέα έφίλει γάρ 6 βασιλεύς τύν αύτύν "Ιάκωβον καί πάσα Μ ή σύγκλητος καί ή πόλις, ως 
άριστον (ατρύν καί φιλόσοφον φτινι καί ή σύγκλητος εικόνα συνεστήσατο ^
(Μαλάλας, Χρονογραφία, έκδ. Βόννης, τόμ. 8, βιβλ. XIV, σελ. 370, MDCCC )■

22. Διά τούτον άναφέρεται ότι είχε τήν Ικανότητα νά άντικαταστηση χειρουργόν. «Ιοτε
καί Βαλδουΐνω κατεάγηκεν ή χειρ άπό αιτίας τοιασδε.... „ ,

ήν έν τώ παραυτίκα καταδήσας ό βασιλεύς τά είκότα τε έπιμελησάμενος ολιγαις ύστερον α- 
πήλλαξεν ήμερων, ήν γάρ καί τάγε τοιαΰτα πολλούς τών διά βίου περί τήν 1ατρ*ν αναστραφεντων 
παρελαύνων τέχνην, άμέλει καί φλέβας είδον αύτύν (γωγε τέμνοντα καί φάρμακα νοσουσι τεχνι
τών άπορία παρεχόμενον, ήδε δέ καί πολλά τών Άσκληπιαδών συνεισεγκαμενον επιστήμη, 
άγνωστα τούτη τοϋ παντός ίμεινεν αίώνος, τών όσα έπιχρίεσθαι πέφυκε και όσα ποτα^ α και έ-

™24*^%Ü Α.Ε., Jus Graecoromanum, I, 134. Πρόχειρος Ν 6-

WmSmbm
Καινή κτίσις, Patrol. 64, 31).

27. Πρβλ. σελ. 282 της παρούσης.



Τοιαϋτα ή σαν τά ξενοδοχεία (=νοσοκομεΐα ), τα οποία παλαιοτερον ε- 
λέγοντο ξ ε ν ώ ν ε ς28. Αύτοκράτορες καί αύτοκράτειραι, ώς οί Ιουστινιανός και 
Θεοδώρα29, Ρωμανός ό Λεκαπηνός, Κωνσταντίνος ό Μονομάχος, ’Αλέξιος Α' ο Κο- 
μνηνός, ’Ιωάννης ό Β',ή αύτοκράτειρα Ειρήνη καί ό ’Αλέξιος Ισαακιος οι Κομνη- 
νοί, ώς καί ό Ίσαάκιος "Αγγελος καί ή Ελένη, σύζυγος Κωνσταντίνου τοϋ Πορφυ
ρογέννητου, ίδρυσαν νοσοκομεία30.

Οί τρεις ίεράρχαι Βασίλειος31, Γ ρηγόριος32 και Χρυσοστομ ος33, 
ίδρυσαν ξενώνας καί άλλα ιδρύματα ή καί περιεποιοΰντο τους πασχοντας εν αυτοΐς. 
Ό πρώτος είχε γράψει καί διατριβήν διά τούς μονάχους «περί τοϋ πώς δει προσ- 
φέρεσθαι τοΐς έν τώ ξενοδοχείω άρρώστοις»34, ενώ ό τελευταίος επρομηθευεν εις 
τά νοσοκομεία τά όποια ίδρυε καί τό ιατρικόν αυτών προσωπικόν35.

Άνδρέας ό'Ιεροσολυμίτης ίδρυσεν επίσης ΐδίαις δαπάναις ξενώ
να, ασχολούμενος με την θεραπείαν τών πασχόντων36, ενώ ό άγιος Θεοδόσιος ίδρυ
σε πλείονας τοιούτους37 καί Θεόδωρος ό Στουδίτης έπεσκέπτετο τό νοσοκομεΐον τής

28. «Ξ ε ν ώ ν, ô παρά τοϊς νεωτέροις νοσοκομεΐον λέγεται... » [Πολυδεΰκους, Ό ν ο μ α
στικό ν, Α, 78).

«. . .τών κοινών νοσοκομείων ά ξενώνας καλεΐσθαι έθος έστιν. . .» (Κίνναμος, 'Ιστορία 1, 

90, 17). Πρβλ. ύποσημ. 22.
29. Προκόπιος, Περί κτισμάτων, 3, έκδ. Βόννης, 1838, σελ. 183, 3, 208, 20, 328, 3.
30. Κονκονλές, Φ. Ένθ’ άνωτ., τόμ. 2ος, σελ. 143 καί 144 κ.ά.
31. «Επειδή διδασκόμεθα οί ύπηρετοϋντες τοΐς έν τφ ξενοδοχείφ άρρώστοις μετά τοιαύτης 

διαθέσεως ύπηρετεΐν. . . » (Μ. Βασίλειος, Patrol. 31, 1184).
«Τό γάρ πτωχοτροφεΐον το παρ’ αυτού οίκονομούμενον. . .» (Μ. Βασίλειος, Patrol. 32, 593).
32. «Διά τοι ταϋτα ταΐς προσευχαΐς καί άγρυπνίαις καί διδασκαλίαις προσεΐχε, καί ασθε

νών θεραπείαις καί έπισκέψει. . . » (Γρηγόριος Πρεσβυτέρας, Βιος τοϋ εν αγιοις Π α- 
τρός ημών Γρηγορίου τοϋ Θεολόγου, Patrol. 35, 293).

33. «Περισσούσης δέ τής χρείας, κτίζει πλείονα νοσοκομεία, προκαταστήσας δύο τών ευλα
βών πρεσβυτέρων, έτι μήν καί ιατρούς, καί μαγείρους. . .ώστε τούς επιχωριάζοντας ξένους καί 
ύπό νόσου ληφθέντας, τυγχάνειν έπιμελείας...» (Παλλάδιος, Διάλογος ιστορικός
προς Θεόδωρον, διάκονον Ρώμης. Περί βίου καί πολιτείας τοϋ ’Ιω
άν ν ο υ Χρυσοστόμου, Patrol. 47, 20).

«Άπέττατε δέ καί μέρος τι τής ημέρας έαυτφ πρός έπίσκεψιν τών νοσούντων, οϊκοθεν μέν 
έκείνοις πάντα παρέχων (Συμεών ό Μεταφραστής, Βίος τοΰ άγιου Ίωάννου Χρυ
σοστόμου, Patrol. 114, 1061),

«... μόνη δε τή διδασκαλία καί τή τών άσθενών έπισκέψει σχολίαζειν έκρινε, εξ ών και πολ
λούς τφ πάντα δυναμένω Χριστού όνόματι, τάς άσθενείας άπήλαττε. . .» (’Ένθ’ άνωτ. 114, 1076).

«. . .καί νοσοκομεία τοΐς ξένοις ό τφ Θεφ έγγίζων φκοδομήσας, έκεΐ τά περιττά ρεειν παρα
σκευάζει, πρεσβυτέρους τ’ έπιτάξαι, καί αυτούς τών άγαν εύλαβών καί άζύγων, αλλα και ιατρών 
τούς δοκιμωτάτους εις την τών άσθενών επιμέλειαν. . . » (’Ένθ’ άνωτ. 114, 1097).

34. Ούτε γάρ ιατρόν έπαινώ, τόν άντί τοϋ βοηθεΐν τοΐς κάμνουσιν, αυτών τών νοσημάτων 
άναπιμπλάμενον» (Μ. Βασίλειος, 'Ομιλία εις τήν μάρτυρα Ίουλίτταν, Patrol. 
31, 256). Πρβλ. καί ύποσ. 31.

35. Πρβλ. καί ύποσημ. 33.
36. Παπαδόπουλος, Α. - Κεραμεύς, Άνάλεκτα Ίεροσολυμιτικής σταχυο- 

λόγιας, 5, 176, 14. Βίος τοϋ έν άγίοις πατρός ημών Άνδρέου τοϋ Ίεροσολυμίτου.
37. Βίος καί πολιτεία τοϋ άγιου πατρόςήμών Θεοδοσίου 40, 12 καί 

41, 6 κ.έ. (Usener).



μονής παρέχων οδηγίας εις νοσοκόμους καί λοιπούς εν αύτώ ύπηρετοϋντας καί ποι- 
νάς έπιβάλλων εις τούς παραμελοϋντας το καθήκον των38.

Πλήν των γενικών νοσοκομείων ύπηρχον καί ειδικά τοιαΰτα39 (λώβοτροφεϊα, λοχο- 
κομεΐα, γηροκομεία, βρεφοκομεία %.&.).

Εις ποικίλας ειδικότητας άνηκεν, ως άναφέρεται, το έκ μοναχών συνήθως προ
σωπικόν τών ξενώνων40. Ούτως άναφέρονται οί οφθαλμικοί ιατροί, οί χ ε ι -

88. «Τοϋ Πατρός, φησίν, έν τφ μοναστηρίφ διάγοντος, ήν έργον τούτω καί σπούδασμα έν 
τω νοσοκομείφ άνιέναι συχνά, έπισκέψεώς τε χάριν τών άρρωστούντων, καί θεραπείας τής άλλης» 
(Θεοδώρου Στουδίτου, Βίος καί Πολι τ.ε ί α. Patrol. 99, 212 ).

...Περίτοϋνοσοκόμου: «’Εάν μή έπιμελήται καθ’ όσον δυνατόν έκάστου τών άρ
ρωστων καί προσάγη τά κατά χρείαν άρμοδίως, κατά τά διατετυπωμένα έμμέτρως" καί ή ύπερ- 
βάλλοι, ή καί έλλείψοι, μετάνοιαι ν' καί ρ', ή ξηροφαγείτω καί άφοριζέσθω ημέραν μίαν.

. . . ’Εάν μή ό παρανοσοκόμος στρωννύη τάς κλίνας τών νοσερών, καί διατηρή καλώς τά έ
λαια, καί εί μή έχη ακρίβειαν μέχρις ενός κοκκίου, ξηροφαγείτω, καί άφοριζέσθω ή μέραν μίαν.
.. .’Εάν τις τοϋ νοσοκόμου χωρίς άναπέσοι εις κλίνην, ή καί άλλάξη άλλην παρά τήν δοθεΐσαν 
αύτώ, μετάνοιαι ν' (Θεόδωρος Στουδίτης, Επιτίμια μοναστηριακά, Patrol. 99, 
1741).

«Εις τόν νοσοκόμον:
Το χρήμα θειον άσθενών βάρη φέρειν.
Τούτου λαχών πύκτευσον, ώ μοι τεκνίον,
Θερμώς, προθύμως έκτελεΐν σου τόν δρόμον,
Έωθεν ευθύς τούς κλινήρεις σου βλέποις,
"Αλλου πρό παντός φαρμακεύων τοΐς λόγοις,
ΕΤτ’ αδ πρεπόντως προσφέροις σίτων δόσεις,
"Ως χρή δ’ έκάστφ, συνδιακρίσει λόγον...»
(Θεόδωρος Στουδίτης, ’Ίαμβοι εις διαφόρους υποθέσεις, Patrol. 99, 1785).
39. Dmitrievsky, A. Τυπικά, Τό τυπικόν τής έν Κωνσταντινουπόλει 

Μονής τοϋ Παντοκράτορας, τόμ. I, σελ. 682 — 698 (Κίεβον, 1895). Τοΰτο ύπο- 
γράφεται ύπό τοϋ Αύτοκράτορος Ίωάννου Πορφυρογεννήτου τοϋ Κομνηνοΰ.

40. «Έπεί δέ πέντε δρδινοι ταϊς τοιαύταις πεντήκοντα κλίναις άφωρίσθησαν, έκδουλεύσου- 
σιν έκάστω όρδίνφ ιατροί δύο, υπουργοί έμβαθμοι τρεις, καί περισσοί υ
πουργοί δύο, καί ύπηρέται δύο" από μέντοι τών υπουργών έκάστη εσπέρα παραμενοϋσι 
τοΐς νοσοϋσιν υπουργοί τέσσαρες καίύπούργισσα μία, ήγουν εις έκαστον δρδινον εις, οί καί 
έξκουβήτορες καλούνται. Τω δέ τών γυναικών όρδίνω ιατροί μεν έσονται δύο, παρακολου
θήσει δέ καί ίάτραινα μία, καί ύπούργισσαι έμβαθμοι τέσσαρες, καίπερισ- 
σ α ί δύο, καί ύπηρέτριαι δύο' από δέ τών τοιούτων ιατρών, τών εις τούς όρδίνους κατατε- 
ταγμένων, οί μέν δύο, οί πρώτοι, καίπρωτομηνίται όνομασθήσονται, έσονται δέ καί δύο 
επέκεινα τών έν τοΐς όρδίνοις ιατρών, πριμμικηριοι κς. διδάσκαλος είς, εις το δι 
δάσκειν τά τής ιατρικής τέχνης καί όπτίωνες δύο, λόγω δέ τών έξωθεν έρχομένων άρρωστων 
έσονται ιατροί περισσοί τέσσαρες, άφ’ ών οί δύο μέν έσονται διαιτητικοί, οί δέ δύο 
τραυματικοί- οί δέ τοιοΰτοι δύο τραυματικοί καί είς τό γυναικεΐον δουλεύουσιν, όπηνίκα 
τύχη τινά τών γυναικών τραυματικόν έχειν νόσημα' τούτοις δέ τοΐς τέσσαρσιν ϊατροΐς, τοΐς ά- 
φωρισμένοις λόγω τών έξωθεν έρχομένων αρρώστων, παρακολουθησουσι και υπουργοί τέσσαρες 
έμβαθμοι καί περισσοί έτεροι τέσσαρες, άφ’ ών οί δύο καί είς τό μοναστήριον έκδουλεύσουσιν 
έναλλάξ κατά μήνα» (Dmitrievsky, Α. Ένθ’ άνωτ., σελ. 683).

«Άπό δέ τών έρχομένων έξω τοϋ ξενώνος άρρωστων, εΐ τινα δυσιάτως εΰρει νοσοΰντα ό τε- 
ταγμένος έκεΐσε ιατρός, άναδιδάξει περί τούτων τόν πριμμικήριον, καί κατά κέλευσιν έκείνου



ρουργοί (κλασματικοί καί τραυματικοί) καί οί βοτανικοί, 
οίόπτίωνες, οίέπισκέπτοντες, οί υπουργοί ( βοηθοί ιατροί ), αι 
μ α ϊ α ι καί αί ί ά τ ρ α ι ν α ι, οί πημεντάριοι (πιγμεντάριοι = φαρμακο
ποιοί* 41), οί διαιτητικοί?) διαιτάριοι, οί φλεβοτόμοι, οι νοσο
κόμοι42 καί οί παραπέμποντες (όδηγοϋντες τούς ασθενείς), οί π α ρ α - 
νοσοκόμοι, οί κηλοτόμοι, οί π α ρ α βολάνοι κ.ά.

Πλήν των ανωτέρω ειδικοτήτων των εις τούς ξενώνας άσκούντων την ιατρι
κήν, άναφέρονται καί άλλαι ειδικότητες ως κλινικοί ί α’τ ρ ο ί, ώ τ ω ν, σύ
ριγγας καί όδόντω ν43, ακόμη δέ οί γ η ρ ο κ ό μ ο ι40 κ.ά.

Άναφέρονται ωσαύτως οί ιατροί γυναικείων, θεραπεύοντες ως και 
αί ίάτραιναι44 45 τα γυναικεία πάθη46.

άπελεύσεται καί έτερος ιατρός προς έπίσκεψιν τοϋ κάμνοντος, ό των λοιπών εμπειρότερος, καί 
έπιμεληθήσεται προσηκόντως αύτοΰ προς τό τυχεϊν της ίάσεως" επέκεινα δέ των προδιαληφθέντων 
ιατρών, καί νοσοκόμος Εσται καί μειζότερος, καί λήψονται πάντα τά χρειώδη κατά το αΰταρκες 
καί έπιχορηγήσουσι δαψιλώς ούχ’ υπέρ τών εντός άνακεκλιμένων μόνον, άλλα καί υπέρ τών έξω
θεν αρρώστων, ώς εϊρηται». (Dmitrievsky, Α. Ένθ’ άνωτ., σελ. 684).

«Τυποϋμεν δέ είναι καί ετέρους δύο ιατρούς περισσούς επί τώ δουλεύειν εις τήν μονήν μήνα 
παρά μήνα, καί έπιμελεϊσθαι, παντοίως τών έν ταύτη νοσούντων, λαμβάνοντας άπό τοϋ νοσοκο
μείου τάς καταλλήλους τοϊς νοσοϋσιν ίατρείας, βοηθήματά τε καί έμπλαστρα, καί έτερα είδη τά 
χρειώδη, οιτινες όφείλουσιν είσάγεσθαι εις το μοναστηριού άπό τών έμβαθμιωτέρων περισσών 
τοϋ ξενώνας, ώς μέλλοντες έκεΐθεν εις τόν ξενώνα προκοπήν έπιδέχεσθαι' καί πρώτα μέν είσελεύ- 
σονται εις τόν τόπον τών λειψάντων έν τφ ιατρέ ίφ τών γυναικών, εϊτα καί έν τοϊς έξης κατά 
προκοπήν, ώς εϊρηται. ’Αντί δέ τών προκοπτόντων περισσών εις έμβάθμους, έξ ανάγκης είσάγεσθαι 
περισσούς ετέρους, τούς όφείλοντας, ώς προείρητ&ι, τήν τοϋ ξενώνας υπηρεσίαν καί τής μονής 
έκπληροΰν» (Dmitrievskij, Α. "Ενθ’ άνωτ., σελ. 686).

«...γεροκόμους, χάρτου λ αρίους τών εύαγών οϊκων, άρχιατρούς καί τούς 
διαιταρίους τοϋ μεγάλου παλατιού. . .τούς δέ ιατρούς άπαντας μετά τών οικείων διβένε
των. . .»[Φιλόθεου, Κλητορολόγιον, 162, 15, 20, έκδ. Franklin, ύπό J. Bury (Ν. York)].

41. «Τφ δηλωθέντι τάγματι τών ιατρών καί λοιπών προστεθήσονται καί ούτοι" ώ θ ι σ τ ή- 
κ ω ν (έπί τό δρθώτερον άνάγνωθι έπιστήκων ) εις, πημεντάριοι έμβαθμοι 
τρεις, καί περισσοί δύο, ό σ τ ι ά ρ ι ο ς εΤς. . . (Dmitrievskij, Α. Ένθ’ άνωτ., σελ. 684).

42. Πολυδεύκης, 'Ερμηνεύματα 75 (Boucherie).
«Κατά δή τόν καιρόν εκείνον, φησίν, όπότε τήν ουράνιον καί άγγελικήν πολιτείαν ό έν άγί- 

οις πατήρ ήμών Θεόδωρος σύν τή ύπ’ αύτόν πολυπληθεϊ συνοδίφ έν τοϊς Στουδίου έπεδείκνυτο, 
άνήλθεν μιφ κατά τό είωθός αύτω εις τό νοσοκομεϊον έπισκέψασθαι τούς άνακεκλιμένους άδελ- 
φούς' εις δέ τις τών αυτόθι. . .ήθύμει πάνυ καί άπελέγετο τήν έαυτοΰ ζωήν. . .' παρά τούτου τοί- 
νοιν άξιωθείς ό τήν φροντίδα τών άσθενών ποιούμενος. . . έρωτήσαι έξ αύτοΰ τόν πατέρα όπως 
εΰξηται τφ Θεφ καί άπολυθή τάχιον τοϋ δεσμού" έν τφ κατιέναι τόν θεοφόρον ποιμένα έπικατα- 
λαβών ό νοσοκόμος όπίσω αύτοΰ, άπαγγέλλει αύτφ τήν τοϋ άρρώστου δέησιν (Θεοδώρου Στον- 
δίτου, Βίος καί πολιτεία, Patrol. 99, 308, 309). Πρβλ. καί ύποσημ. 38.

43. Δημητρακόπονλος, Ν. Ή τάξις τών ιατρών κατά τό Ρωμαϊκόν καί 
ΒυζαντινόνΔίκαιον, Ίατρ. Πρόοδος, σελ. 148 (Άθήναι, 1922 ) καί Πανδέκται 50,13,3.

44. Ή ί ά τ ρ α ι ν α έν τή Βυζαντινή βιβλιογραφίφ άπαντα καί ώς ί ά τ ρ ι ν α καί ί α- 
τ ρ ί ν η. Άναφέρονται άκόμη καί αί ίατρομαΐαι.

45. Λάμπρος, Σπ. Τό τυπικόν τής Μονής τοϋ Παντοκράτορας, Νέος Έλ-
ληνομνήμων, 5, 399. —Βασιλικά 60, 3, 9.



Εντός των μονών ύπήρχον καί σχολαί, εις ας έγίνοντο μαθήματα εις υποψη
φίους ιατρούς46.

Οί εν τοΐς ανωτέρω ίδρύμασιν ιατροί έχορήγουν καί τά κατάλληλα τή περιστά- 
σει φάρμακα, ένω ταύτοχρόνως άνέγραφον εις ειδικά χειρόγραφα βιβλία τά διάφο
ρα δι’ έκάστην νόσον χρησιμοποιούμενα φάρμακα47. Ταϋτα άπετέλουν συνήθως ερα
νίσματα εκ τής αρχαίας ελληνικής καί τής τότε υφιστάμενης ιατρικής βιβλιογρα
φίας, έγράφοντο δε προς χρήσιν των έν ταϊς μοναϊς ιατρών καί νοσοκόμων48.

4ον. Την ιατρικήν έξήσκουν έκτος τών ξενώνων καί κλη
ρικοί. Ουτοι έγίγνωσκον την ιατρικήν μόνον κληρονομικώς49, τοΰθ’ όπερ δέν 
παραδέχεται ό καθηγητής Κουκουλές50 51. Παρά τάς πατριαρχικάς όμως άπαγορεύ- 
σεις, φαίνεται ότι καί μέχρι του 12ου αΐώνος συνέχιζαν ούτοι τήν έλευθέραν άσκη- 
σιν τοϋ ιατρικού επαγγέλματος64.

Έξηκολούθουν πάντως καί μετέπειτα νά άσκοϋν τήν ιατρικήν κανονικώς οί εντός 
τών ξενώνων μοναχοί-ίατροί.

Τά διασωθέντα ιατρικά έργα τής περιόδου ταύτης .είναι κατά τό πλεΐστον ερα
νίσματα εκ τών έργων τών αρχαίων Ελλήνων, ώς καί τών βυζαντινών ιατρών, 
εις ά προσετέθησαν καί τά έκ προσωπικών παρατηρήσεων τοϋ συγγραφέως συγκεν- 
τρωθέντα στοιχεία.

Περί τής ιατρικής τών Βυζαντινών έχουν γραφή ένδιαφέρουσαι 
μελέται, αυτοτελείς, πλήρεις ή επί μέρους, άναφερόμεναι εις περιόδους τής ΐστο-

46. «’Αλλά καί διδάσκαλον είναι τυποϋμεν, δφείλοντα διδάσκειν τα τής 
ιατρικής επιστήμης, οστις καί λήψεται τά αύτά τω νοσοκόμιο έν άπασι. Δια τοϋτο δε 
τετύπωνται αύτώ τά ανωτέρω δηλωθέντα σιτηρέσια, 'ίνα τοϋ έργου τής διδασκαλίας έπιμελήται, 
καί έκδιδάσκη τούς παϊδας τών ιατρών τοϋ ξενώνας τά τής ιατρικής μαθήματα έπιμόνως και με
τά σπουδής" ού γάρ ώς δφφίκιον τυποΰται παρ’ ημών το διδασκαλικών, ώστε τά μέν σιτηρέσια 
λαμβάνειν τον τής τοιαύτης προστασίας άξιούμενον τής δε διδασκαλίας καταφρονεϊν" επειδή ο 
φωραθησόμενος μη διακονεΐν τφ τοιούτω λειτουργήματι τής τών σιτηρεσίων άπολήψεως στερη- 
θήσεται, άλλου πάντως άντεισαχθησομένου τοϋ έκπληρώσοντος κατά τά διατεταγμένα παρ’ η
μών τήν τών ιατρικών μαθημάτων διδασκαλίαν» (Dmitrievskiij, Α. Ένθ ανωτ., σελ. 693).

Λάμπρος, Σπ. Άργυροπούλεια, κγ', πίναξ Β' (εις τοΰτον παρίσταται ό ’Ιωάννης 
Άργυρόπουλος διδάσκων εις τδν ξενώνα τοϋ Κράλη).

47. Πρβλ. υποσημειώσεις 11, 13, 14 καί 15.
48. Έν τή μονή τών Ίβήρων υπάρχει κώδιξ ύπ’ άρ. 363 (151 ) έπιγραφόμενος «Θεραπευ

τικά ί ίατρεΐαι συσταθεΐσαι παρά διαφόρων ιατρών κατα την εκτε
θεί σ α ν ακολουθίαν τού ξενώνο ς». Πρβλ. Κονζη, Α. Περαιτέρω συμβολή 
εις τήν φαρμακολογίαν καί θεραπευτικήν τών ξενώνων, έπίτή 
βάσει ένίων ανεκδότων κωδίκω ν», Actes du Ille Congrès International d’Etu
des Byzantines, σελ. 203 (Άθήναι, 1932).

49. Γαβριηλίδης, Ά. Ένθ’ άνωτ., σελ. 118.
50. Κουκουλές, Φ. Ένθ’ άνωτ., τόμ. 6ος, σελ. 11 έν υποσημειώσει ύπ’ άριθμ. 7.
51. "0 Οικουμενικός Πατριάρχης Λουκάς ό Χρυσοβέργης άπηγόρευσε διά συνοδικής άπο- 

φάσεως τής 8-12- 1157 εις τούς διακόνους ή ιερείς νά άσκοϋν τήν ιατρικήν, έστω καί άν γίνων- 
ται άρχιατροί. Πρβλ. Βαλσαμών, 16ος Κανών τής έν Καρθαγένη συνόδου, καί 
Ράλλη — Ποτλή, Σύνταγμα, 3, 344 καί é, 469, 470.



ρίας ταύτης, ούχ’ ήττον δμως καί π οφά ταύτας αΐ γνώσεις μας περί αυτής είναι 
εΐσέτι ούχί πλήρεις.

Ό Krumbacher62 γράφει οτι οΐ Βυζαντινοί ιατροί, λόγω τής τυφλής άφωσιώ- 
σεώς των προς τούς αρχαίους τοιούτους, υπήρξαν υπαίτιοι ολέθριας ανασταλτικής 
έπιδράσεως επί τής έξελίξεως τής ιατρικής, λόγω τής μή άναπτύξεως πρωτοτύπου 
εργασίας, στηριζομένης εις την ατομικήν των έρευναν.

Ό Γ. Πουρναρόπουλο ς52 53, άντιθέτως, παρατηρεί οτι, έπισταμένη με
λέτη των έργων των Βυζαντινών ιατρών άποδεικνύει καί την πρωτότυπον συμβο
λήν των εις τινας κλάδους, σημειοΐ δε, οτι ό ίδιος ό Krumbacher άνομολογεί οτι 
εις τα έργα του Άετίου τοϋ Άμιδηνοϋ ύφίστανται ΐδιαι προσθήκαι, δτι 
το έργον τοϋ ’Αλεξάνδρου τοϋ Τραλλιανοΰ διακρίνει ελευθερία κρί- 
σεως, εις εκείνο δε τοϋ Παύλου τοϋ Αίγινήτου παρατίθενται αξιοσημείω
το ι ί δ ι α ι αύτοΰ χειρουργικάί παρατηρήσεις.

"Αν ή ιατρική τής περιόδου ταύτης θεωρείται εΐσέτι, ώς ανωτέρω έξετέθη, ώς 
ούχί πλήρως μελετηθεΐσα, πολύ ολιγώτερον έχει μελετηθή ή Βυζαντινή Φαρ
μακευτική . Αυτοτελείς καί όλοκληρωμέναι μελέται περί αυτής δεν υπάρχουν. 
Διάφοροι επί μέρους, άφορώσαι εις ώρισμένους συγγραφείς, ίδίφ ιατρούς καί έργα 
τούτων, όλίγας μόνον ακτίνας φωτός ρίπτουν εις την ιστορίαν τής Φαρμακευτικής 
τής περιόδου ταύτης.

Έχοντες τά ανωτέρω ύπ’ οψιν μας, θά προσπαθήσωμεν, διά τής παρούσης 
μελέτης, να δώσωμεν κατά τό δυνατόν σαφεστέραν, εν γενικαΐς πάντως γραμμαΐς, 
εικόνα ταύτης.

III. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

Αυτή ήσκεΐτο άρχικώς καί κυρίως ύπό των ιατρών άπασών τών κατηγοριών, 
παρασκευαζόντων καί διαθετόντων εν ταύτω εις τούς πάσχοντας, ώς προελέχθη54. 
καί τά έκάστοτε κατάλληλα τή περιστάσει φάρμακα.

Εις τά ίατρεΐά των ύπήρχον οί πυργίσκο ι55, τά ά ρ μ ά ρ ι α55, καί παν- 
δ έ κ τ α ι56 57 καλούμενοι, οίτινες ^χρησιμοποιούντο προς έναπόθεσιν τών φαρμά
κων, ένεΐχον δέ, ώς έν τή βιβλιογραφία άναφέρεται, καί πολυτελή φάρμακα67. Εντός 
αυτών ύπήρχον σύν τοΐς άλλοις καί τά συνταγολόγια58 *, εις ά κατεγράφοντο τά διά
φορα είδη φαρμάκων.

52. Krumbacher, Κ. Geschichte Byzantinischer Literatur, τόμ. 2, σελ. 414 [μετά- 
φρασις Γ. Σωτηριάδου (Άθήναι, 1900)].

53. Πονρναρόηονλος, Γ. Συμβολή εις τήν ιστορίαν τής Βυζαντινής ια
τρικής, Διατριβή έπί ύφηγεσία, σελ. 10 — 11 (Άθήναι, 1942).

54. Πρβλ. σελ. 268, 275 κ.ά. τοϋ παρόντος.
55. » » 269 καί ύποσημ. 11.
56. » » 269 » » 12.
57. » » 269 » » 13.
58. » » 270 » » 13. Πρβλ. καί Κονζης, Α. Ένθ’ άνωτέρω, σελ. 203 — 204

(Άθήναι, 1932).



Αύτό τοϋτο συνέβαινε καί εις τά εύαγή ιδρύματα και τους ξενώνας των μο 
νών, ένθα επίσης έχορηγοΰντο καί φάρμακα, ύπηρχον δε εκεί και τα συνταγολογία 
των, προς χρήσιν ύπό των εν αύτοΐς άσκούντων την ιατρικήν, ως καί των νοσοκό
μων59.

’Αλλά καί οι περιοδεύοντες60 καί οί κληρικοί ιατροί61 έχορήγουν φάρμακα εις 
τούς άσθενεΐς των.

Τέλος καί οί εμπειρικοί καί οί άγύρται62, έκτος τής δι’ επωδών, περιάπτων, έξ- 
ορκισμών κλπ. θεραπείας, έχορήγουν καί φάρμακα, διαθετοντες και συμβουλευομε- 
νοι τά πρακτικά των συνταγολόγια, τά γνωστά σήμερον ως ιατροσόφια (κοι
νώς γιατροσόφια).

Τά φάρμακα παρεσκευάζοντο συνήθως ύπό τοϋ ιατρού, οστις, ως αναφερεται63, 
πρώτος τά έδοκίμαζε καί έν συνεχεία τα συνιστα. Ταυτα παρεσκευαζεν εκ τών 
προτέρων καί ούχί κατά την ώραν τής χορηγησεως64 65 (ex tempore).

Είδικαί διατάξεις νόμων ύπήρχον, άφορώσαι εις τάςποινάς διά τούς ιατρούς, τούς 
χορηγοϋντας φάρμακα, άτινα άπέβαινον εις βλάβην ή θανατον τού πασχοντος '.

Μεταξύ τών ειδικοτήτων τών ιατρών αναφερεται και εκείνη τών βοτανικών 
ί α τ ρ ώ ν66. Προφανώς πρόκειται περί τών συνεχιστών τής τών ριζοτό- 
μων τής ελληνιστικής περιόδου ειδικότητας.

Οί ιατροί ούτοι, μεταβαινοντες εις διαφόρους λειμώνας, συνελεγον τας βοτα-

59. Πρβλ. σελ. 275 καί ύποσ.
60. » » 268 » »
61. » » 275 » »
62. » » 268 »

11, 13, 14, καί 15. 
9.

48.
8.

63. «Καθάπερ άριστος ιατρός κατασκευάζει φάρμακα πολλοϋ άξια, καί πρώτος αυτών άπο- 
γεύεται. . . Καί πρώτον καθάπερ άντίδοτόν τι φάρμακον έδωκε το λουτρόν.. .» (Χρυσόστομος, 

Patrol. 62, 269).
64. Πρβλ. σελ. 268, ύποσημ. 7.
65. «Πλέον έστί τό φονεϋσαι φαρμάκοις τοϋ ξίφει άνελεΐν. τήν αυτήν οδν έπέχουσιν έκάτερος 

τιμωρίαν» (Σχολιαστής [πλέον έστί τό φονεϋσαι φαρμάκοις] τοϋ άγιου Βα
σιλείου). Καν μέντοι δι’ άλλην τινά αιτίαν περίεργον φάρμακόν τις έγκεράση, άνέλη δέ, εκούσιον 
τιθέμεθα τό τοιοϋτον, οΐον ποιοϋσιν αί γυναίκες πολλάκις έπαοιδαΐς τισι καί καταδέσμοις πρός 
τό εαυτών φίλτρον έπάγεσθαι πειρώμεναι, καί προσδιδοϋσιν αύτοΐς φάρμακον σκότωσιν έμποι- 
οϋντε; ταϊς διανοίαις. . . καί αί τά άμβλωτρίδια διδοϋσαι φάρμακα φονεύτριαΐ είσι καί αόταί, 
καί αί δεχόμεναι τά έμβρυοκτόνα δηλητήρια... (Βασιλικά, 60, tit.XXXIX, C.IX, 18).^

«Ό Ιατρός άπείρως τεμών δοϋλον, η τη μισθώσει, ή τώ Άκουϊλίω ένέχεται». Ένθ’ άνωτ.
60, tit. III. 1. 7).

«Καί ό προπετώς δούς φάρμακον, καί ό καλώς μέν τεμών, καταλιπων δε την ιατρειαν...
(Ένθ’ άνωτ. 60, tit.III.l. 8). _

«Ή ποινή ή κατά άνδροφόνων, έπί μέν τών έντιμων περιορισμός έστί καί τελεία δημευσις 
έπί δέ τών ευτελών, ξίφει καί θηρίοις ύποβληθήναι» (Ένθ’ άνωτ. 60, tit. XXXIX, 1. 3, παρ. 5).

«Ή ίάτραινα εί μέν τή γυναικί δφ φάρμακον, ή δέ λαβοΟσα τελευτήση, χώρα τή τό διπλοϋν 
άπαιτούση άγωγη. εί δέ χερσίν ίδίαις ή ίάτραινα τό φάρμακον ύπέβαλεν, ό Άκουΐλιος άρμόζει» 
(Βασιλικά, 60, tit. Ill, 1.9).

66. Βλ. σελ. 274 τοϋ παρόντος.



νας67, συντελούσας προς θεραπείαν διαφόρων νόσων68. Συνελεγον ακόμη και θ υ 
μ ο ν69, έ π ί θ υ μ ο ν70 καί μ ε λ ί λ ω τ ο ν71, ως άναφέρεται παρ’ Άρτεμιδώρω72.

Φάρμακα ειδικά μετεχειρίζοντο ή έχορήγουν καί οί οφθαλμίατροι και οδοντία
τροι.

Προς λεύκανσιν, κάθαρσιν καί προστασίαν των όδόντων ^χρησιμοποιούντο 
τά όδοντοτρίμματα73 74, μεταξύ των οποίων ηερετρις γη λειωθεΐσα71 και αλλα 
ειδικά φάρμακα75.

Οί οφθαλμίατροι έκ παραλλήλου συνίστων όπως οί πάσχοντες αποφεύγουν να 
ατενίζουν προς τά λαμπρά αντικείμενα και να προσβλέπουν προς τα διάφορά άνθη 
καί τάς πόας.

Ποικίλοι άναφέρονται επίσης τρόποι θεραπείας των οφεοδήκτων, μεταξύ δε των 
προς τούτο εν χρήσει φαρμάκων76 συγκαταλέγεται η οπιοϋχος θηριακ η77 
καί ή μιθριδάτ η78. Άναφέρεται ακόμη καί τό Παν ά ρ ιο ν79, κιβώτιον 
πλήρες φαρμάκων καί θηριοδηκτικών.

Ή διασωθεΐσα ιατροφαρμακευτική βιβλιογραφία τής περιόδου ταύτης, άλλα

67. Έκ τούτου προέρχεται το χρησιμοποιούμενον σήμερον έν Πόντφ ρήμα βοτανίζω, οπερ 
σημαίνει θεραπεύω παρέχων φάρμακον άπό των συνήθως χορηγουμένων βοτάνων, ένω 
βοτανιάτης δηλοΐ τόν διά βοτάνων θεραπεύοντα [Κουκονλές, Φ. Ένθ’ άνωτ., σελ. 16). 
Τό βοτανίζω χρησιμοποιείται καί εις τήν γεωργίαν δηλοϋν τήν έκρίζωσιν έκ των καλλιεργειών 
των ζιζανίων καί των ξένων γενικώς πρός τήν καλλιέργειαν φυτών.

68. Νικηφόρος Σ:κενοφνλαξ, Έγκώμιον εις τόν άγιον καί μέγαν θαυμα
τουργόν Θεόδωρον τόν Σικεώτην, Ann. Boll. 20, 258, 20. Πρβλ. Κουκονλές, 
Φ. Ένθ’ άνωτ., τόμ. 6, σελ. 16.

69. Thymus capitatus, τής Οίκογ, τών Labiatae [Emmanuel Emm. Πρβλ. Tschirch, A. 
Pharmakognosie, 2α Εκδ., τόμ. Ι/ΙΙΙ, σελ. 1307).

70. Coris monspeliensis καί κατ’ άλλους Cuscuta epithymicum τής Οίκογ. Convolvu- 
laceae (Emmanuel Emm. Ένθ’ άνωτέρω, σελ. 1306).

71. Melitotus creticus L. ή M. officinalis L. τής Οίκογ. Papilionaceae [Betendes, J. Des 
Pedanios Dioskurides aus Anazarbos Arzneimittellehre, σελ. 291 (Stuttgart, 1902)].

72. «. . .κατά τά αύτά δέ τούτοις καί τό θύμον καί τό έπίθυμον καί τό μελίλωτον σημαίνει 
πλήν ιατρών τούτοις γάρ έστιν αγαθά» [Άρτεμιδώρου, ’Ονειροκριτικά, 70, 20, Εκδ. Teubner 
(Lipsiae, MCMLXIII)].

73. Corpus Glossar. Latinorum, 43, 10. 379, 21, Εκδ. Götz.
74. Κουκονλές, Φ. Ένθ’ άνωτ., σελ. 27. Πρόκειται περί τής Έρετριάδος γής τοϋ Διοσκου- 

ρίδου. Κατά Berendes (Ένθ’ άνωτέρω, σελ. 554—55 (πρόκειται περί άργίλλου έξ ’Ερέτριας, 
παρεχούσης θετικάς τάς άντιδράσεις θείου, 'ίσως καί νιτρικού οξέος.

75. Σήθ, 25, 17.
76. Κουκονλές, Φ. Ένθ’ άνωτ., σελ. 29 — 30.
77. «Ώσπερ γάρ ιατρών παιδες τάς όφιώδεις πληγάς ίώνται έξ αυτών έκχέοντες άλεξιφάρ- 

μακα καί σκευάσαντες, ταϊς άφορμαΐς, τοϋ πάθους τό πάθος πολεμοϋντες ...» (’Ιωάννης Δα
μασκηνός, Patrol. 96, 592).

78. Dmitrievsky, A. Ένθ’ άνωτ., τόμ. I, σελ. 687 — 88.
79. «Αύτό τοϋτο Πανάριον εϊτ’ οδν κιβώτιον ιατρικόν καί θηριοδηκτικόν, οπερ έστί διά βι

βλίων τριών αιρέσεις όγδοήκοντα, αί'τινές είσι θηρίων εϊτ’ οδν ερπετών αινίγματα (σημείωσαν 
δήγματα)» (Notizia εις S. Epiphanium, Patrol. 41, VII).



καί ή εκκλησιαστική καί ή φιλοσοφική καί γενικώς η λογοτεχνική τοιαυτη, ως και 
ή βυζαντινή νομοθεσία, διέσωσαν αρκετά των τότε χρησιμοποιούμενων, δια πάσαν 
περίπτωσιν, φαρμάκων.

Φάρμακα έχορηγοϋντο επίσης καί υπό των «μύρων εψητώ ν»80 ή «μ υ
βέ ψ <5 V))81, ή «π ημενταρίω ν»82 ή «π ιγμενταριω ν»83 ή «α ρ ω μ α- 
τ ο π ο ι ώ ν )>81, «μ υ ροποιώ ν»81, «άρωματοπρατώ ν»84 η «μ υ ρ ο π ω - 
λ ώ ν»84 άλλως καλούμενων, οΐτινες ήσαν ειδικοί φαρμακοπώλαι, διαθέτοντες τά υπ’ 
αυτών παρασκευαζόμενα μυρεψικά85 * καί άλλα φαρμακα, εις τα μυροπωλεία , 
τά καλούμενα καί μυρεψικά εργαστήρι α87 ή μυρεψεΐ α88. Συνε-

80. Θεσσαλονίκης Ευστάθιος, Ε.Ο. 280, 61. Έκ τούτου καί τά όνόματα τούτων μ υ ρ ε- 
ψός (Πολυδεύκης, Έρμηνεϊαι, 11), μυρέψης (Εύάγριος, ’Εκκλησιαστική ’Ιστορία, 2, 3) 
καί άργότερον μ υ ρ ο ψ 6 ς (Λεόντιος Μαχαιράς, Χρονικόν, 264, 16).

«Ώς γάρ έξεχύθη ή φήμη εις τά Εθνη των Μουσουλμάνων πώς έπαραδόθην ή πόλις εις δια- 
γουμάν καί αιχμαλωσίαν. . . Εφθασαν πρός τό κέρδος μή μόνον οΐ έπιστήμονες είς τά κούρση καί 
τούς πολέμους, άλλά καί οί άνεπιστήμονες καί σαρλίδες, τούτέστι πραγματευταί, καταλλάκται, 
μυροψοί καί τζαγκάροι. . . (’Ιωάννης Κανανός, Α ιήγησις περί τοϋ έν Κωνσταν- 
τινουπόλει γεγονότος πολέμου το 1422, Patrol. 156, 68).

Ό όρος μυρεψύς άπαντά ήδη καί είς την Βίβλον.
81. «Καί μύριοι τινές κόλακες, ταις έπιΟυμίαις αυτών ύποτρέχρντες, συνάγουσι τούς άνθο-

βαφεϊς, τούς χρυσοχόους, τούς μυρεψούς, τούς ύφαντάς... Ούδέν έξαρκεΐ πλούτος ταις 
γυναικείαις έπιθυμίαις υπηρετούμενος, ούδ’ &ν έκ ποταμών έπιρρέη· όταν σπουδάζηται μένπαρ 
αύταϊς τύ βαρβαρικόν μύρον, ώς τύ έξ άγορας Ελαιον, τά έκ θαλάττης άνθη, ή κόχλος, η πιννα, 
υπέρ το έκ προβάτου έριον » (Μ. Βασίλειος, Patrol. SI, 289). ,

δΛοΒφός.Κριτίαςγάρ ούτως ώνόμασεν μυροποιός' ούτω δέ 'Ανακρέων μυροπω- 
λης- μυροπωλεϊν δέ 'Αριστοφάνης Εφη. μυροπώλιον, μύρου άλαβαστρον, μυρι- 
δα, μυρηρά λήκυθος, άλαβαστροθήκαι' καί τύν τάς άλαβάστρους φέροντα Αισχύλος είρηκεν αλα- 
βαστροφόρον. μύρω χρίσασθαι, μύρου 8ζειν, μυρίσματα μυρίσαι, μυρώσασθαι μυρώματα, μυρα- 
λοιφεϊν, μυραλοιφή, μυραλοιφία (ΠοΑυ&όκης, 'Ονομαστικόν, Εκδ. Bekken, Ζ, 177. Berolim, 
1846). Πρβλ. καί ύποσημ. 107.

82. Πρβλ. σελ. 274, ύποσημ. 41.
83. Πρβλ. καί κατωτέρω, σελ. 280, ύποσημ. 97.
84. «Έώ λέγειν τούς κρεωπώλας, τούς ίστουργοϋντας. . . τούς άρωματοπρατας τε 

καί άρχιτέκτονας» (Θεόδωρος Στουδίτης, Βίος, Patrol. 99, 932).
85. «Σταγόνά γάρ αύτοϋ ώς φιάλαι τοϋ άρώματος, ούκ έξ αργυρου γενόμεναι, η χρυσου,

ή ύέλου, ή τίνος έτέρας ύλης τοιαύτης, άλλ' αύτοϋ τοϋ άρώματος ταϋ^ι εξ ^Φ^' ^ ^ 
τά μύρα κατασκευάζεται» ΑΓόσσης, Ό μ ι λ ί =, ΙΑ', Patrol. 44 1064)

86 «Κάν μέν 6 ιατρός διά τίνος ύλης εύώνου τόν τής θεραπείας εισηγησηται τρόπον, οΐον 
διά σέλινου, ή θύμου, ή άνήθου, ών ή εύπορία άδάπανος, εύπειθώς της συμβουλής υπακουοντας
άν δέ τίνος φαρμάκου γένηται μνήμη τών οΐα τά π ο ι κ ( λ α και π ο λ υ σ υ ν θ ε τ α, και ελθειν 
πρός τόν φαρμακοπώλην ή τό μυροπωλεϊον κελευσθωσιν, την ψυχήν αφιέντας, η 
λύοντας τό βαλάντιον» ("Πστέρως Μμασεέας, "Ομιλία III κατα της πλεονεξίας,

88. «Εί γάρ μυρεψειόν τις παρίων καί προσκαθήμενο<Γ εργαστηριοις 
άναχρώννυται έκ τής ευωδίας» (Χρυσόστομος, 'Ομιλία ΝΓ', Patrol. 59, 295).



λεγον ωσαύτως, άπεξήραινον καί έναπεθήκευον τάς άναγκαιούσας εις αυτούς φυ- 
τικάς καί ζωϊκάς δρόγας.

Ούτοι έπώλουν τα διάφορα αρωματικά είδη, μϋρα καί ήδύσματα, πολλά των 
όποιων άναφέρονται εν τή τότε βιβλιογραφία καί άτινα έχρησιμοποιοΰντο, συν ταΐς 
άλλαις αυτών χρήσεσι, καί ώς φάρμακα, ακόμη δε καί είδη βαφικής ποικίλης (ρύ
σεως καί χρήσεως (κρόκος, πορφύρα κ.ά. ).

Τα μϋρα έτοποθετοΰντο εντός μυροθηκίω ν89, τά δε αρώματα εντός φια
λών όελίνων, αργυρών η χρυσών90, αιτινες έτοποθετοΰντο παρά τα προς καλλωπι
σμόν χρησιμοποιούμενα ύπό τών βυζαντινών κάτοπτρα.

Δεν άπέλειπον ωσαύτως καί τά θυμιατήρια91.
Οί μυρεψοί ή σαν, ώς εν τή βιβλιογραφίας άναφέρεται, «άφωρισμενοι επι 

τ ό τάς βοτάνας συλλέγειν καί άποτιθένα ι»92.
Μυρεψικά εργαστήρια διηυθύνοντο καί υπό κληρικών, ώς διαπιστοΰται έξ άπα- 

γορεύσεως σχετικής ύπό του Πατριάρχου Λουκά τοΰ Χρυσοβέργη93.
Οί μυρεψοί έφύλασσον εις τά εργαστήριά των τά φάρμακα, άτινα ή σαν ποικίλα, 

πολλά τών οποίων πολυσύνθετα94 95 96, ώς καί τά έμπλαστρα93. Τά έξ αυτών ευώδη έ- 
τήρουν εις κιβώτια, έκ ξύλου φιλύρας, άνότιστα, ένω τά διά την θεραπείαν τών 
οφθαλμών χρησιμοποιούμενα καί όσα παρεσκευάζοντο δι’ οξους, πίσσης ύγράς ή 
κεδρίας έφύλαττον έντός χάλκινων αγγείων90.

Ούτοι δεν έπετρέπετο νά πωλοϋν τά βλαβερά (κακά ) φάρμακα, αλλά μόνον τά 
έπιδεχόμενα σύμμειξιν97, ουδέ νά δίδουν φάρμακα δυνάμενα νά έπιφέρουν άμβλω-

89. Maspero, Papyrus grecs d’époque byzantine, τόμ. 1, 67006, στίχ. 89.
90. Πρβλ. ανωτέρω, ύποσημ. 85.
91. «...θυμιατήρια καί τά τοιαϋτα έπιζητών » (Γρηγόριος Νύσσης, Patrol. 44, 1172).
92. Βασιλικά, 60, 39, γ.
93. Βλάσταρις Ματθαίος, Ράλλη — Ποτλή, Σύνταγμα, 6, 343.
94. Πρβλ. σελ. 279 καί ύποσημ. 86.
95. Θεοδόσιος δ Γραμματικός, 53, 28.
96. Πεδάνιος Διοσκουρίδης, Περί ύλης ιατρικής, ϊκδ. Wellmann, Praefatio 9, 5 —12 

(Βερολϊνον, 1958).
97. «Τά κακά φάρμακα ού πιπράσκεται. Εί μέντοι δεχόμενα δίμιξιν (ίσ. διά μΐξιν) χρησι- 

μεύση ώς έπί τής άντιδότου πιπράσκεται. . . Τφ de sicariis κατέχεται ό διά το φονεϋσαι άν
θρωπον ποιων φάρμακον, ή πιπράσκων, ή έχων. Είσί δέ φάρμακα ύγιείαν έμποιοϋντα καί τά λε
γάμενα φίλτρα. Εί δέ καί τις μη κακφ λογισμώ δώσει γυναικί συλληπτικόν, καί τελευτήσει λα- 
βοϋσα, εξορίζεται- καί ό πιγμεντάριος προπετώς δούς τινί κώνειον, ή σαλαμάνδραν, ή άκόνιτον, 
ή πιτυοκάμπην, βουβρώστιν ή μανδραγόραν, ή κανθαρίδας, ώς δίγεστρον τρία» (Θεόδ. Βαλσα- 
μών, ’Εκκλησιαστικών διατάξεων συλλογή, Patrol. 138, 1248).

«Ό δεδωκώς το πώμα πρός φίλτρον ή άμβλωθρίδιον , καν χωρίς δόλον, ευτελής μέν ών, μεταλ- 
λίζεται- τίμιος δέ εξορίζεται μετά μερικής δημεύσεως. Έσχατη δε τιμωρία έπάγεται εάν τις έκ 
τούτου άπέθανε... Ό παραφρονήσαί τινα φαρμάκφ ποιήσας ένέχεται τφ injuriarum» (Ένθ’ 
άνωτ. Patrol. 138, 1249).

«Κατέχεται τφ περί άνδροφόνων νόμφ καί ό πιγμεντάριος προπετώς διδούς τινί φάρμακον 
ή σαλαμάνδραν, ή άκόνιτον, ή πιτυοκάμπην ή βούβρωστιν ή μανδραγόραν, ή κανθαρίδας [Βασιλι
κά, 60, βιβλ. 3, παρ. 3). ’Ενταύθα ό σχολιαστής έν υποσημειώσει γράφει τά εξής: «ό π ι γ μ ε ν-



σιν (φθόρια έμβρύων, άμβλωτρίδια και αμβλωθριδι α98·99), ως 
σαλαμάνδραν100, άκόνιτον101, πιτυοκάμπην102, βούβρωστιν ή βούπρηστιν103, μανδρα- 
γόραν104 ή κανθαρίδας105.

τάριος (συν. μυρεψός). Πιγμεντάριοί εϊσιν (πημεντάριοι Fahr.) οίτινες είσίν άφωρι- 
σμένοι (Fahr, άφορισμένοι) έπί τω τάς βοτάνας συλλέγειν καί άποτιθέναι αυτας έν τφ ξενώνι, 
οίτινες καί των βοηθημάτων φροντισταί είσιν.

Πιγμεντάριος άν είη ό έν τοΐς νοσοκομείοις την πρόνοιαν και φυλακήν των βοηθημάτων επι
τετραμμένος, η 6 εργαστηριακός ό τα βοηθήματα πωλών ήτοι τα επι τοΐς βοηθημασι συμβαλλό
μενα αρώματα.

[προπετώς διδούςτινιφάρμακον], Σημειώσαι περί πιγμενταρίου διδόντος τινί προ- 
πετώς φάρμακα" άποθανόντος γάρ τοϋ λαβόντος, καν μη επι φονω δεδωκε, και δους ιατρός ως 
άνδροφόνος κολάζεται, ώς τής τέχνης καταψευδόμενος.

Τω περί άνδροφόνων νόμω κατέχεται καί 6 διά τό φονεϋσαι άνθρωπον φάρμακον ποιων, ή 
πιπράσκων, ή έχων.

Είσί δέ φάρμακα υγείαν έμποιοϋντα καί τά λεγάμενα φίλτρα" οι δε τα φίλτρα ποιοϋντες δη
μευόμενοι έξοριζέσθωσαν" εί δέ καί τις μη καλώ λογισμω δώσει γυναικι συλληπτικόν, και απο- 
θάνη ή λαβοϋσα, εξορίζεται (Βασιλικά, 60, tit. XXXIX. 1. 35 2).

«Εί τις ελεύθερος ή δούλος έπί οίαδήποτε προφάσει δώσει ποτόν, είτε γυνή ανδρι, είτε ανήρ 
γοναικί, είτε δούλη δεσποίνη, είτε δούλος δεσπότη, καί διά τής τοιαύτης προφάσεως Ασθενεί* 
περιπέση ό τό ποτόν έκπιών, καί συμβή αυτόν έκ τούτου καταρρεϋσαι καί άποθανειν, ξίφει τιμω- 
ρείσθω (Βασιλικά, 60, tit. XXXIX, 1. 3, παρ. 77).

98. Johannis Henrici Meibonii Eruditissimi Viri, Commentarium in Jurandum 
Hippo er at is, σελ. 133 κ.έ. Πρβλ. καί Πολυδεύκης, ’Ονομαστικόν, 2χδ. Bekkeri, A', 
208 (Berolini, 1846), ένθ’ άναφέρεται : Άμβλωθρίδιον φάρμακον τικτικόν, ώκυτό- 
κιον, άτόκιον.

99. Ράλλη — Ποτλή, Σύνταγμα, 2, 519.
100. ’Αναφέρεται ύπό των παλαιοτέρων συγγραφέων (Πρβλ. Διοσκουριδης, έκδ. Wellmann, 

Βιβλ. Η, Κεφ. 62 καί έκδ. Andreae Wechelii (1598) Βιβλ. II, Κεφ. 67), ώς έχουσα δράσιν 
άνάλογον πρός τάς κανθαρίδας. Κατά τον J. Betendes (Die Arzneimittellehre des Dioscurides, 
Stuttgart 1902, σελ. 172) πρόκειται περί τοϋ Salamandra maculosa Laur., δι’ ο επιστεύετο 
ότι ήτο άκαυστον. Πρβλ. καί Πλίνιος, X. 188 καί ’Αριστοτέλης, Περί ζώων ίστορίαι V, 17.

101. Πρόκειται περί φυτών τοϋ γόνους Aconitum. Ό Διοσκουρίδης (ένθ’ Ανωτέρω, έχδ. 
Wellmann, Βιβλ. IV, Κεφ. 77) Αναφέρει δύο είδη τούτου, έξ ών τό πρώτον ταυτίζεται ύπό τοϋ 
Berendes ίένθ’ Ανωτέρω, σελ. 412) πρός είδος μή καθωρισθέν έπακριβώς, τό δεύτερον ταυτι- 
ζεται ύπό του ’Εμμανουήλ (Tschirch, Α., ϊνθ’ Ανωτέρω, σελ. 1305) ίσως πρός Alliaria off., 
ύπό άλλων δέ πρός Aconitum lycoctonum ή A. napellus.

102 Άναφέρεται αΰτη παρά τοϋ Διοσκουρίδου (έκδ. Wechelii, 1598, Βιβλ. II, Κεφ. 66 και 
έκδ Wellmann, Βιβλ. Π, Κεφ. 61) μετΑ τής βουπρήστιδος, ώς Εχουσα δύναμιν σηπτικήν, έλκω- 
τικήν καί θερμαντικήν καί ότι Αμφότεραι μείγ^νται μέ φάρμακα θεραπεύοντα τΑ 
τώδη, τήν λέπραν καί τούς Αγρίους λειχήνας, ώς έμμηναγωγΑ κ.Α. ΚατΑ τον Berendes (ένθ 
άνωτ., σελ. 172) αί πυτιοκάμπαι δύνανται να είναι διάφορα είδη καμπών ως αί: Hylurgus pmi- 
pedra L·., Bostrychus laricis Fahr, καί ότι πιθανώς είναι αΰτη ή Ocneria monacha L.

103. Πρβλ. ύποσημ. 102. Ή βούπρηστις κατά τόν Berendes (Ένθ’ άνωτ., σελ. 172) δεν 
είναι καθωρισμένον είδος, δέν έχει δέ ούδεμίαν σχέσιν πρός τό Buprestis rustica L. Κατ’ ou- 
τόν ΘΑ πρέπει να είναι ζώον ένέχον κανθαριδίνην. Οί Ιπποκρατικοί προσέθετον την βούπρηστιν
πρός τόνωσιν τής δράσεως τών κανθαρίδων. , Τ1_,

104. Περί τούτου βλέπε Παν. Γ. Kmr»«oü, Ό Μ α ν δ ρ α γ ό ρ α ς, Λαογραφία 10 , ( Αθη-

^'ΐθΓ"Έντομον γνωστής δράσεως διεγερτικής τών γεννητικών όργάνων καί έκδορείου τοιαύ-



Εις τον παραβάτην έπεβάλλετο ή ποινή του άνδροφόνου καί εάν μέν ου- 
τος ήτο έκ «των έντιμων» (των εύγενών) έξωρίζετο εις νήσον, δημευόμενης της 
περιουσίας του, αν δε ήτο έκ «των ε υ τ ε λ ώ ν», απεκεφαλιζετο ξιφει η ερριπτετο 
εις τα θηρία* 106 107.

'Ως καί σήμερον συμβαίνει δια τα φαρμακεία και τότε οι μυρεψοι δεν επε- 
τρέπετο να πωλουν τά υπό των παντοπωλείων διατιθέμενα είδη , αλλα παρα 
ταϋτα φαίνεται δτι οΰτοι δεν ήσαν πάντοτε συνεπείς προς τήν ως άνω άπαγό- 
ρευσιν108.

Σημειοϋται τέλος δτι, ως άναφερει ο Λιβανιος 109, εις τα μυρεψικα ερ
γαστήρια συνεζητοϋντο καί τά νέα, ώς και τα σκανδαλα τής ημέρας.

Διετήρήθη διά τά φαρμακεία καί κατά τούς στυγνούς τής δουλείας τής χώρας 
μας χρόνους καί μετέπειτα έπι σειράν ετών, η συνήθεια της εις αυτα συγκεντρώ
σεις τών έξεχόντων τής περιοχής, ένθα καί συνεζητοϋντο θέματα έθνικά, ιστορι
κά, πολιτικά, φιλοσοφικά και γενικώς επιστημονικά. Εις πολλας περιπτώσεις εις 
ταϋτα κατεστρώνοντο εθνικοαπελευθερωτικα σχέδια, ως και τοιαυτα αντιδρασεως 
κατά τοΰ κατακτητοΰ.

Κατά τον Κουκουλέ ν110 ύπήρχον καί περιφερόμενοι φαρμακοπώλαι, δια- 
λαλοΰντες τά ύπ’ αυτών πωλούμενα είδη.

IV. ΑΣΚΗΣANTES ΤΗΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΝ
ΔΙΑΣΩΘΕΝΤΑ ΓΡΑΠΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΑΤΤΗΣ

Προς καλλιτέραν σπουδήν τούτων θέλομεν διαιρέσει το τμήμα τοΰτο τής μελέ
της εις τρία κεφάλαια.

Ιον. το τής έπιστημονικής Φαρμακευτικής,
2ον. το τής λαϊκής τοιαύτης καί
3ον. το τής τών κληρικών-ιατρών.

της, άναφερόμενον ήδη παρά τών αρχαίων ιατρών (*0 Διοσκουρίδης αφ ιεροί δι αυτας ίδιον κε- 
φάλαιον, Βιβλ. II, Κεφ. 61, ίκδ. Wellmann, άναφέρων δτι εχει τάς αύτάς προς την βούπρηστιν 
καί τάς πυτιοκάμπας ιδιότητας. Ό Berendes (ενθ’ άνωτ., σελ. 171) γράφει δτι ή μέν περιγραφή 
τοΰ Διοσκουρίδου προσομοιάζει τοΰτο προς το Meloe cichorei L·., ή δράσίς του όμως προς την 
τοΰ Lytta vesicatoria L. Προς τά συμπτώματα δηλητηριάσεως διά ταύτης τά υπό τοΰ Διοσκου- 
ρίδου περιγραφόμενα συμπίπτουν προς εκείνα τής Lytta vesicatoria. Οι διάφοροι πάντως συγ
γραφείς εκφέρουν γνώμας διχαζομένας ώς προς τήν ταύτισιν προς εν τών ανωτέρω ειδών (Πρβλ. 
Berendes).

106. Κονκονλές, Φ. Ένθ’ άνωτ., τόμ. 6, σελ. 265, έν υποσημειώσει.
107. «Ό μυρεψός μή έχέτω εξουσίαν καμπανικόν ή σαλδαμαρικδν έξωνεΐσθαι είδος» (Λέων 

Σοφός, Τ δ έπαρχικδν βιβλίον 10, 2).
108. Οΰτοι έπώλουν καί Ιλαιον ( Λεόντιος Μαχαιράς, Χρονικόν εις Σάθα Κ., Μεσ. Βι

βλιοθήκη, 2,190).
109. Λφάνιος, Φήμη ή ν συνεΐναι τον πλούσιον τ ή τοΰ πένητος γυναι- 

κ ί, τόμ. 8, σελ. 270, 16.
110. Κονκονλές, Φ. Ένθ’ άνωτ., τόμ. 6, σελ. 25.



1. ’Επιστημονική Φαρμακευτική

Ήσκεΐτο αδτη, ώς προελέχθη, υπό των εν τη πράξει ιατρών111, των βοτάνι- 
κ ώ ν112 τοιούτων, ώς και ύπό των είδικώτερον άσκούντων τήν φαρμακευτικήν, των 
πημενταρίων ή μυρεψώ ν113.

Εις ειδικά συνταγολόγια άνεγράφοντο αί συνταγαί καί τά άφορώντα εις τήν 
παρασκευήν καί τήν χρήσιν των διαφόρων φαρμάκων. Είναι αί φαρμακολογίαι τής 
περιόδου ταύτης, χρήσιμοι προς ύποβοήθησιν των έν τοϊς ίδρύμασιν ή των ιδιω- 
τικώς άσκούντων τήν ιατρικήν ή τήν φαρμακευτικήν.

Βάσις τής Φαρμακευτικής, όσον αφορά εις τά χρησιμοποιούμενα φάρμακα, ώς 
καί του ερανισμού προς συγγραφήν ιατρικών βιβλίων ή συνταγολογίων τής περιό
δου ταύτης, είναι τά έργα:

α. Κυρίως τών άρχαιοτέρων τής περιόδου ταύτης έλλήνων ιατρών (Ίπ
ποκράτους, Κρατεύα, Διοσκουρίδου, Γαληνού κ.ά. ) καί άλλων μή ιατρών σοφών 
(Άριστοτέλους, Θεοφράστου κ.ά.).

β. τών βυζαντινών καί τέλος άργότερον

γ. τών ’Αράβων ιατρών, μεταφρασθέντα εις τήν ελληνικήν. Με το εργον 
τούτων δεν θέλομεν άσχοληθή, καθόσον έκφεύγει τούτο τού Αντικειμένου τής ή- 
μετέρας μελέτης. Σημειοΰμεν όμως ότι εις το τελευταίου κεφάλαιον τής παρούσης 
μελέτης θέλει έκτεθή δι’ ολίγων ή σχέσις τών ’Αράβων σοφών προς τό Βυζάντιον 
καί τήν βυζαντινήν επιστήμην.

Τά έργα ταΰτα άντεγράφοντο, σημαντικός δέ Αριθμός κωδίκων-άντιγράφων 
τούτων πλουτίζει σήμερον τάς διαφόρους βιβλιοθήκας.

α. ’Αρχαιότεροι Έλληνες ιατροί.

Δεν θά άναφέρωμεν ενταύθα έν λεπτομέρεια περί τών σωζομένων κωδίκων, τών 
άφορώντων εις τά έργα τών ιατρών καί φιλοσόφων τής άπω ’Αρχαιότητας (Ίππο
κράτους, Άριστοτέλους, Θεοφράστου κλπ.)' θά περιορισθώμεν μόνον εις τινας κώ
δικας, Αφορώντας είς τούς σημαντικωτέρους, αμέσως προ τής Βυζαντινής περιό
δου, ζήσαντας ιατρούς (Κρατεύας, Διοσκουρίδης, Γαληνός).

Τά έργα αυτών κυρίως έχρησίμευσαν ώς πηγαί συγγραφής διά τούς μεταγενε

στέρους των. (
Κατά τήν δημοσίευσιν, έν υποσημειώσει, θέλομεν παράσχη περιορισμένα στοι-

χεϊα διά τούς είς τά διάφορα χειρόγραφα Απαντώντας Αρχαιοτέρους τού συγγρά- 
ψαντος ταϋτα ιατρούς. Ή λεπτομερής Αναλυτική εισφορά είς τήν Φαρμακευτικήν 
ένός έκάστου θέλει Απασχολήσει ή μάς είς έτέραν μελέτην.

I. Βυζαντινοί κώόικες τού Ριζοτο/ιικού τού Κρατεύα. Κατά τόν XVI αιώνα

111. Πρβλ. σελ. 276 κ.έ.
112. » » 274 καί 277.
113. » » 279 κ.έ.



διεσώζετο εις Κων/πολιν χειρόγραφον τοΰ κατα τον I π.Χ. αιώνα ζησαντος Ρι- 
ζοτόμου Κρατεύα114, ΐατροϋ του βασιλέως Μιθριδατου VI τοΰ Ευπατορος11". Ιπηρ- 
ξεν ούτος εις των κυριωτέρων εκπροσώπων της ταξεως των ριζοτομων116, 
ζήσας ένα σχεδόν αιώνα προ τοΰ Διοσκουρίδου.

Τό έργον του «Ρ ι ζ ο τ ο μ ι κ ό ν» θεωρείται κατά τον Wellmann, ως τό άρ- 
χαιότερον φαρμακογνωστικόν έργον117, τμήματα τοΰ οποίου διεσωθησαν εις τον χει
ρόγραφον Κωνσταντινουπολιτικόν κώδικα τοΰ Διοσκουρίδου και εις το έργον τοΰ επεξ- 
εργασθέντος τοΰτον βοτανικοΰ εκ Παδούης Luigi Anguillara «Π ε ρ ι α π λ ώ ν»118.

Κατά τον Ε. Meyer119, τα τελευταία ταΰτα πιθανώς προήρχοντο έκ τοΰ έργου 
τοΰ Διοσκουρίδου. Αυτό τοΰτο συμπεραίνει βραδύτερον και ο Wellmann1-0.

Κατά τον Πλίνιον121 ήτο τοΰτο βοτανολόγιον μετ’ εγχρώμων εικόνων. Ιπο τας 
εγχρώμους εικόνας άνεγράφοντο αί θεραπευτικά! ιδιότητες τών φυτών.

114. Έζησεν ούτος τόν I π.Χ. αιώνα καί δέν πρέπει νά συγχέηται πρός τόν Κρατεύαν τής 
ψευδοϊπποκρατικής έπιστολής (IV π.Χ. αιώνας), ζήσαντα πιθανώς εις Αθήνας (7schirch, A. 
Ένθ’ άνωτ., τόμ. Ι/ΙΙΙ, σελ. 1277).

115. Ό βασιλεύς τοϋ Πόντου Μιθριδάτης VI (121 π.Χ. μέχρι 64 π.Χ.) ήσχολήθη μέ τήν 
παρασκευήν αντιδότων, επειδή έφ ο βει το μήπως τον δηλητηριάσουν. Είναι ούτος ο παρασκευα
στής τοϋ Μιθριδατείου έκλείγματος.

116. Μεταξύ τούτων άρχαιότερος θεωρείται ό Διοκλής δ Καρύστιος, έκ τοϋ Εργου τοΰ οποίου 
κατά τόν Wellmann [Πρβλ. Έμμ. Εμμανουήλ, Ιστορία Φαρμακευτικής, σ. 97 (Άθήναι, 1948)] 
ήρανίσθησαν ο'ι μετέπειτα γράψαντες «περί τών φαρμακολογικών ιδιοτήτων τών φυτών», απο τοΰ 
Θεοφράστου μέχρι τοΰ Διοσκουρίδου. Άπεκλήθη ούτος καί νεώτερος 'Ιπποκράτης. Τα έργα του 
άπωλέσθησαν, αποσπάσματα των όμως διεσωθησαν ύπό τών: Γαληνού, Καικιλίου Αυρηλιανοϋ, 
’Ορειβασίαν και Παύλου τοϋ ΑΙγινήτον.

Κατά τόν I π.Χ. αιώνα ζήσαντες ριζοτόμοι άναφέρονται ωσαύτως ύπό τοΰ Πλινιου οί:
1. Κάσσιος Διονύσιος δ ΊτυκαΙος, συγγράψας «Ρ ι ζ ο τ ο μ ι κ ό ν» μετ' εικόνων έγχρωμων 

[Plinius, Nat. Hist. XI, 15, XX, 9 (14) καί XXV, 4],
2. Μητρόδωρος, συγγράψας «Έ π ι τ ο μ ή ν ριζοτομουμένων» μετ’ έγχρώμων ει

κόνων [Plinius, ενθ' άνωτ., XX, 3 (91), 11 (44), 20 (81) καί XXV, 4],
3. Μικίων, συγγράψας «π ερί Ριζοτομουμένων» [Plinius, ενθ’ άνωτ., XX, 23 (96 ) ].
4. Άναφέρεται ωσαύτως παρά τοΰ Πλινιου [(Ένθ’ άνωτ. XX, 17, (73)] καί ο Δαλιών, ιατρός 

τών προχριστίανικών χρόνων, βοτανολόγος, ώς συγγραφεύς φαρμακολογικοΰ Εργου.
117. Τό Εργον τοΰτο ευρισκόμενον τόν XVI αιώνα έν Κων/πόλει, κατά τόν Tschirch, ίσως 

νά εύρίσκηται σήμερον εϊς τινα μονήν έν τή 'Ελληνική, Βουλγαρική ή Σέρβική Μακεδονία ή και 
έν Τουρκίςι. Ή ΰπαρξίς του εις τάς Μονάς τοΰ "Αθωνος άπεκλείσθη, ώς προέκυψεν έκ προσωπι
κών ερευνών τοΰ Καθηγητοΰ Έμμ. Εμμανουήλ, ενώ προσωπική Ερευνα τοΰ έξ ημών Καθηγητοϋ 
Π.Γ. Κρητικόν είς λοιπάς μονάς τής "Ελληνικής Μακεδονίας καί Θεσσαλίας παρέμεινε μέχρις 
ώρας άνευ άποτελέσματος. Ό Philippe (Histoire des Apothicaires, κατά μετάφρασιν Ludwig, 
beschichte des Apothekers, σελ. 40), αναφέρει ότι εύρίσκετο τοΰτο εις τήν έν Βενετία βιβλιο
θήκην τοΰ Άγ. Μάρκου. Ερευνά μας έκει απέδειξε τοΰτο άναληθές. Υπάρχει απλώς μία σε- 
λίς τοΰ ώς άνω Εργου.

118. Luigi Anguillara, Semplici dell’ excellente (Vinegia, 1561). Πρβλ. καί A. Tschirch 
Ένθ’ άνωτ., τόμ. Ι/ΙΙΙ, σελ. 1277.

119. Meyer, Ε. Geschichte der Botanik, τόμ. I, σελ. 250.
120. Wellmann, Μ. Krateuas, Abh. Gesellschaft der Wiss. Göttingen, Phil. Hist. Kl. 

N. F. II, 1, 1897.
121. Plinius Gajus secundus, Natur. Historiae XXV, 2, 4.



Κατά τον Έμμ. ’Εμμανουήλ122, ό Κρατενας, πλήν του Ριζοτομικοϋ, συνέγραψε 
καί γενικήν φαρμακολογίαν, προσομοίαν προς την του Διοσκουρίδου, θεωρείται δε 
επίσης συγγραφεύς έργου «περί μεταλλικών φαρμάκω ν123 και ά
ρωμά τ ω ν», άλλ’ άμφότερα ταϋτα υποτίθενται δτι είναι αποσπάσματα του άπω- 
λεσθέντος διεξοδικού έργου του «Περί ύλης ιατρική ς», τοϋ αφιερωμένου 
εις τον Μιθριδράτην.

Πάντα τά διασωζόμενα αποσπάσματα τοϋ έργου του εις τούς διαφόρους συγγρα
φείς συνεκεντρώθησαν ύπό τοϋ Wellmann καί έδημοσιεύθησαν εις έργον του ύπό 
τον τίτλον «Crateuae et Sextii Nigri Fragmenta»124.

Ό Γαληνός, έκτιμών ιδιαιτέρως το έργον του, ως καί εκείνο ετέρων (Διοσκου- 
ρίδου καί Νίγηρος), γράφει τά έξης: «ταϋτα τε ούν άναγινώσκειν χρή τον έμπειρον 
γενέσθαι ύλης βουλόμενον, έτι τε προς τούτοις τά θ' Ή ρακλείδου τοϋ Τ α- 
ραντίνου καί Κρ α τ ε ύ α καί Μ α ν τ ί ο υ.,.ει δε αρα και δεοιτο τοϋ βιβλίου, 
τις ούτως άθλιος ώς παρελθεϊν τά Διοσκουρίδου και Νιγρουκαι Η- 
ρακλείδου καί Κ ρ ατεύα καί άλλων μυρίων έν τή τέχνη καταγηρασάντων 
βιβλία γραμματικού (υπονοεί τον Πάμφιλον) γράφοντας έπωδάς καί μεταμορφώ
σεις καί δεκανών καί δαιμόνων ίεράς βοτάνας άνάσχοιτ’ αν»125.

II. Κώδικες Βυζαντινοί τον έργου Πεδανίου Διοσκουρίδου, τοϋ Άναζαρβέως, πα- 
τρος τής Φαρμακογνωσίας. Ώς γνωστόν, ουτος έγεννήθη το 50 μ.Χ. εις Άνάζαρβα 
της Κιλικίας, μετά πολυαρίθμους δέ άνά τον κόσμον περιηγήσεις καί έπιστημονικάς 
έρεύνας των έργων των άρχαιοτέρων του σοφών, βοηθουσών καί τών ειδικών σπουδών 
του έν Ταρσώ καί ’Αλεξάνδρειά, τής εξαίρετου παρατηρητικότητας καί ακρίβειας 
του, ώς καί τοϋ κριτικοϋ του πνεύματος, συνέταξε τά διάφορα έργα του, έξ ών ση
μαντικότερου το «Περί ύλης ’ιατρικής» (συγγραφέν το 77-78 μ.Χ.), 
συνιστάμενον εκ πέντε βιβλίων. Τοΰτο αποτελεί κράμα Φαρμακογνωσίας και Φαρ 
μακολογίας.

Ώς ό ίδιος έξηγεϊ έν τώ προλόγω τοϋ έργου του126, προς τον φίλον του ’Άρειον 
Άσκληπιάδην, προέβη εις την σύνταξίν του διότι έκρινεν ανεπαρκείς, ατελείς και 
ενίοτε άντιφασκούσας προς τάς έπιστημονικάς παρατηρήσεις, τάς έργασίας Ίόλλα 
τοϋ έκ Βιθυνίας, Ή ρακλείδου τοϋ Ταραντίνου, Άνδρέου τοϋ ιατρού, Κρατεύα τοϋ 
Ριζοτόμου κ.ά.

Άπο τοϋ VI μέχρι τοϋ XV α’ιώνος, καθ’ δν καί έξετυπώθη τοΰτο, το πρώ
τον, ελληνιστί (αμέσως μετά την Αγίαν Γραφήν127, ευθύς ώς άνεκαλύφθη ή τυπο

122. Έμμ. Εμμανουήλ, ΊστορίατήςΦαρμακευτικής, σελ. 99 (Άθηναι, 1948).
123. Πρβλ. Γαληνός, In Hippokrates Nat. Horn. XV, 134.
124. Pedanii Dioscouridis, De Materia Medica, Εκδ. M. Wellmann, τόμ. HI, σελ. 139-148

^125™Γαληνός, De Simpl. Med. Temp, et Fac. VI Proem, (τόμ. XI, 794). Wellmann, Μ. 

Ένθ’ άνωτ., τόμ. III, σελ. 139 — 140.
126. IZaWoi; Jwoxotßldoi, "Ενθ' άνωτέρω, τόμ. I, σελ. 1 — 5-
127. Έκδοσις Aldina (Venetiae apud Aldum Manutium, 1499). Έπηκολούθησαν εν 

Βενετία ή Εκδοσις Asulani καί Rosci (1518) καί έν Βασιλείς ή τοϋ Cornarus (1529).



γραφία), πλεΐστοι οσοι χειρόγραφοι κώδικες (άντίγραφα τούτου) εγραφησαν, οίτι- 
νες και διεσώθησαν, έξ ών επικρατέστεροι εις έλληνικήν κυρίως γλώσσαν οι : 
Codex Constantinopolitanus, C. Napolitanus, ό της Μεγάλης Λαύρας του ’Άθω- 
νος, Codices Parisiensis, C. Scorialensis, Codices Marciani Veneti, C. Lauren- 
tianus, C. Palatinus.

Σημειοΰμεν ωσαύτως τούς εν Έλλάδι ευρισκομένους, εις την νεοελληνικήν με- 
τεφρασμένους κώδικας τούτου : Ίω. Ρακενδύτου (XVI αιών), Νικηφόρου 
Πριγγέλεως (XVII - Μονή Κουτλουμουσίου), Μαξίμου Πελο- 
ποννησίου (XVII αιών, Μονή Ίβήρων) καί Μιχαήλ Κοντοπίδου 
(1700, Κοινότης Ζαγοράς)128.

'Ο Κωνσταντινουπολιτικός κώδιξ, ό καί σημαντικώτερος, ευρισκόμενος εις Βιέν
νην, έγράφη έν Κωνσταντινουπόλει περί το 512 μ.Χ., αφιερωθείς εις τήν θυγατέρα 
του τότε αύτοκράτορος της Δύσεως (Flavius Anicius Olyhrius) Juliana Anicia 
(f472).

Κώδιξ τοϋ X περίπου αΐώνος τής έν "Αθωνι Μεγάλης Λαύρας μελετάται ήδη 
ύφ’ ημών συγκριτικώς προς τον Κων/πολιτικόν καί άλλους κώδικας, άπό φαρμα
κευτικής ίδια πλευράς *.

Τά φάρμακα τούτου εδρηνται, ώς γνωστόν, διατεταγμένα εις ’ίδια κεφάλαια129, 
περιέχει δε έν αύτώ, ώς προελέχθη, άποσπάσματα των έργων Κρατεύα καί Γαλη
νού129. Έπί τού περιεχομένου του έγράφη έν συνεχεία σημαντικός άριθμός μελετών130.

Μετά τήν πρώτην, έπηκολούθησαν πλείονες έκδόσεις, έξ ών πληρέστερα ή τού 
Max Wellmann τού 1907, φωτοανατυπωθεϊσα έσχάτως131.

Πλήν τών εις τήν έλληνικήν έκδόσεων τού έργου τού Διοσκουρίδου, μεταφρασθέν 
τούτο έξεδόθη λατινιστί έν ’Ιταλία. Δευτέρα ύπό τού Ruellius, έπιμεμελημένη 
έκδοσις, έγένετο τό 1516. Έπηκολούθησεν έκδοσίς του μεταφρασθεϊσα εις γερμανι
κήν (Danzen von Ast, Frankfurt, 1546), έτέρα εις τήν ισπανικήν (ύπό τού La
guna) καί έν συνεχεία μετεφράσθη εις πλείονας γλώσσας καί κατά διαφόρους έπο- 
χάς (αραβικήν, ιταλικήν, γαλλικήν κ.ά. ). Τό 1902 έξεδόθη εις τήν γερμανικήν ή 
υπό τού Καθηγητού Berendes γενομένη κριτική έκδοσις ταύτης132 *, ήτις έπίσης καί 
μετεφράσθη εις πλείονας γλώσσας.

* Συνεργασία της φαρμακοποιού Κας Θεοδώρας Άνδρεοπούλου-Άθανασούλα, άπο γενικωτέ- 
ρας δε συνεργασία Ρ^τά τοϋ Καθηγητοΰ Θ. Τζαννετάτου.

128. ’Εμμανουήλ, Έμμ. Ιστορία της Φαρμακευτικής, σελ. 113 (Άθήναι, 
1948).

129. Πεδανίου Διοσκουρίδου, ένθ’ ανωτέρω, τόμ. III, σελ. 139 — 148.
130. ’Ονόματα έκδόσεων, μελετητών καί τίτλων έργων τούτου πρβλ. Tschirch, A. Phar

makognosie, έκδοσις 2α, τόμ. Ι/ΙΙΙ, σελ. 1292 —1296 καί 1316 (Leipzig, 1933).
131. Pedanii Dioscurides Anazarbei, De Materia Medic a, Edite! Max Wellmann 

(Berolini apud Weidmannes, MCMLVIII).
132. Des Pedanios Dioscurides aus Anazarbos Arzneimittellehre, übersetzt und mit Erklärungen

versehen von Prof. Berendes (Stuttgart, 1902).



Έκ των Ελλήνων ήσχολήθησαν με την έρμηνείαν των έπί του Κων/πολιτικοΰ 
κωδικός άπεικονιζομένων φυτών ό Καθηγητής Έμμ. Εμμανουήλ133, εργασθεις εις 
το βοτανεΐον Boissier έν Γενεύη. Έν τή μελέτη ταύτη άναφέρονται συγκριτικής καί 
τά ύπό προηγουμένων ερευνητών (Cohn, Daubeny καί Bonnet) άναγνωρισθέν- 
τα είδη. 'Ολόκληρος ή μελέτη αυτή έδημοσιεύθη εις την 2αν έκδοσιν της Φαρμακο
γνωσίας τοϋ Καθηγητοΰ Tschirch134. 'Ο τελευταίος εις το εν λογω εργον του1 ση- 
μειοϊ ότι ό Δ ιοσκουρίδης δεν αναφέρει ποσώς τον Θεόφραστον καί τον Πλίνιον136· 

Έπί τών εις την Ελληνικήν χειρογράφων κωδίκων τοϋ Διοσκουρίδου ήσχολή- 
θη καί ό Εύλόγιος Κουρίλλας137.

Κρίνων τό Εργον τοϋ Διοσκουρίδου138 ό Al. Tschirch γράφει τά έξης : «Πα
ρά τώ Διοσκουρίδη εύρίσκονται στοιχεία Φαρμακογνω- 
σίας'καί Φαρμακολογίας. Παρέχει ουτος έν πρώτοις μίαν, πάντως, συ
χνά βραχεΐαν καί ανεπαρκή, περιγραφήν τοϋ φαρμακευτικοΰ φυτοΰ καί άκολούθως 
διεξοδικώς τήν φαρμακευτικήν χρήσιν. Τήδε κακεΐσε όμως δεν ελλείπουν και πλη- 
ροφορίαι διά τά εμπορικά είδη (ως τήν αλόην, μύρραν, όλίβανον), δια τάς νοθείας
καί τον έλεγχον αυτών (εις τήν μύρραν, τον στύρακα, τό όλίβανον).....

Θά έδικαιούμεθα νά δεχθώμεν ότι 6 Διοσκουρίδης είχε γνωρίσει 6 ίδιος τά πε- 
ρισσότερα φαρμακευτικά φυτά, τά όποια άναφέρει. Την περιγραφήν εκείνων, τα 
όποια δεν έγνώρισεν ό ίδιος θά πρέπει νά συνεπλήρωσε καί νά έδιόρθωσε. Τό έ ρ- 
γον του είναι εργον ενός πραγματικού φυσιοδίφου».

Πλήν τοϋ ανωτέρω έργου έγραψεν ούτος καί «περί δηλητηρίων φάρμα
κων καί τής αυτών προφυλακής καί θεραπεία ς», «π ε ρ ι ιο
βόλων, έν ώ κα'1 περί λυσσώντος κυνό ς», περί, «ευπορ ι
στών απλών τ ε καί συνθέτων φαρμάκω ν», άτινα έπίσης και εξετυ-

πώθησαν κατά καιρούς. , __ Χ
’Αποσπάσματα έκ τών έργων του άναφέρονται ύπό πλειόνων ιατρών και συγ- 

γραφέων μεταγενεστέρων του, ίδια τής Προ- καί τής Βυζαντινής περιόδου (Γαλη- 

νός, Όρειβάσιος κ. ά.).
III. Κώδικες τών έργων τοϋ Κλαυδίου Γαληνόν. Έξ ίσου σημαντικά και πολλά- 

πλώς χρησιμοποιηθέντα κατά τήν ύπό μελέτην περίοδον υπήρξαν τά έργα του κατα 
δύο περίπου αιώνας προγενεστέρου τής βυζαντινής περιόδου Έλληνος έκ Περγάμου

de 5TÄTpR».M..U 2.^..*.l,ra.™X..S04-.3,S (L=„- 

zig, 1933).
135. Ένθ’ άνωτ., σελ. 1290 — 1291. - m
136. Ή Απορία τοϋ Tschirch διά τόν δεύτερον δεν δικαιολογείται, διότι τό Εργον του 11λι-

νίου (23 - 79 μ.Χ.) είναι σχεδόν σύγχρονον πρός τό τοϋ Διοσκουρίδου.
137. Εύλόγιος Κουρίλλας, Δ ι ο σ κ ο υ ρ ί δ ε ι ο ι μελέται ( Αθηναι, 1935 ).
138. Tschirch, A. Ένθ’ άνωτ., σελ. 1316.



ΐατροϋ, του Κλαυδίου Γαληνού (131-201 μ.Χ. ), δ στις καί θεωρείται πατήρ τής 
Φαρμακευτικής.

Λόγω των σπουδών του139 απέκτησε βαθείας γνώσεις επί τής ’Ανατομίας, τής 
Θεραπευτικής, τής Υγιεινής, τής Φυσιολογίας, τής Χειρουργικής καί ιδία τής Φαρ
μακευτικής.

Διεσώθησαν ούτως ύπ’ αύτοϋ πληροφορίαι, αποσπάσματα ή συνταγαί περί τοϋ 
προσώπου ή των έργων των : Νικάνδρον τον Κολοφων ίου140 141 142 143 144 145 146 147, Μαντίον1ί1, Άνδρέου 
τοϋ Καρνστίον1*2, Ήρακλείδον τον Ταραντίνον1,13, Άττάλον τοϋ Φιλομήτορος1**, 
Βαλεριανον τοϋ Σωρανοϋ14·5, Κλεοπάτρας της Φάοπάτορος14,6, Ξενοκράτονς τον 
,Αφροδισέως1ίΊ, Παμφίλλον τοϋ εξ ’Αλεξανδρείας148, Ίόλλα τοϋ εκ Βιθυνίας149,

139. Έμμ. ’Εμμανουήλ, 'Ιστορία τής Φαρμακευτικής, σελ. 152 —154 (Άθήναι, 1948).
140. Νίκανδρος ο Κολοφώνιος, ’Ιατρός εκ Κλάρου τής Κολοφώνος (197 — 130 π.Χ. ), 8- 

στις κατά τάν Tschirch δέον νά ήτο 6 σημαντικότερος των τότε φαρμακολόγων (A. Tschirch, 
Pharmakognosie, έκδ. 2α, τόμ. Ι/ΙΙΙ, σελ. 1285), γράψας περί Άλεξιφαρμάκων καί 
Θ η ρ ι α κ ώ ν, εις εξάμετρους στίχους, άτινα έξετυπώθησαν τό πρώτον τό 1499 έν Βενετία παρά 
τώ Aldus Manutius καί διάφορα άλλα έργα.

141. Μαντίας, ιατρός χειρουργός — γυναικολόγος τοϋ XI π.Χ. αίώνος, δι’ όν ό Γαληνός γρά
φει ότι πρώτος έγραψε συνθέσεις φαρμάκων αξίας επαίνου. Τό βιβλίον του «Νάρθηξ» αποτε
λεί τήν πρώτην Φαρμακοποιίαν τής περιόδου έκείνης.

142. Άνδρέας ό Καρνστιος, ιατρός Πτολεμαίου τοϋ Φιλοπάτορος (ζήσας περί τό 217 π.Χ.), 
γράψας φαρμακογνωστικόν έργον υπό τό όνομα «Νάρθηξ» καί άλλα βιβλία, κατηγορηθείς ως 
άντιγραφεύς (Α. Tschirch, ένθ’ ανωτέρω, σελ. 1298).

143. Ήρακλείδης ό Ταραντϊνος, ιατρός, ζήσας εις άγνωστον είσέτι π.Χ. περίοδον 
(III — I π.Χ. αιώνα). Έχρησιμοποίει πλείονας δρόγας. Τά έργα του, έξ όν διά τήν φαρμακευ
τικήν σημαντικόν τό «περί σκευασίας καί δοκιμασίας φαρμάκων», άπωλέσθησαν, αποσπασμά
των τούτων διασωθέντων ύπό τοϋ Γαληνού, Πλινίου, Άετίου καί Καιλίου Αύρηλιανοΰ.

144. “Ατταλος Γ'ό Φιλομήτωρ (171-133 π.Χ. ), βασιλεύς τής Περγάμου. Έκαλλιέργει δηλη
τηριώδη φυτά καί έδοκίμαζε τά σκευάσματά των επί καταδίκων ή φίλων του ΐνα έξεύρη αντίδο
τα. Μνημονεύεται ύπό των Γαληνού, Πλινίου καί Κέλσου.

145. Βαλεριανός Σωρανός (ζήσας περί τό 110 π.Χ.), έξ ’Εφέσου. Γυναικολόγος, θεωρούμενος 
ιδρυτής τοϋ κλάδου τούτου. Ώς ιδρυτής τής μεθοδικής Σχολής, άπεκλήθη ύπό τοϋ Καιλίου Αύ- 
ρηλιανοΰ «Methodicorum Princeps». Συνέγραψε διάφορα ιατρικά καί φαρμακευτικά έργα, συν
ταγαί δέ εκ τούτων διεσώθησαν ύπό τοϋ Γαληνού.

146. Κλεοπάτρα Ζ’ ή Φιλοπάτωρ (96-30 π.Χ. ) βασίλισσα τής Αίγύπτου, άσχοληθεΐσα με 
τήν ’Αλχημείαν, τήν παρασκευήν καλλυντικών καί τάς ιδιότητας των δηλητηρίων. Έγραψε πι
θανώς περί «Κοσμητικών» καί περί «Γενεσίων». Συνταγαί της διεσώθησαν ύπό τών Γαληνού, 
’Αετίου καί Παύλου τοϋ Αίγινήτου.

147. Ξενοκράτης ό Άφροδισιευς (ζήσας περί τό 70-75 μ.Χ. ), γράψας περί «φαρμακευτικών 
φυτών» (Plinius, Ν.Η. XXXVII, 2, 11), περί «ονομασίας φαρμάκων». Τά έργα του άπωλέ
σθησαν, συνταγαί όμως τινές διεσώθησαν ύπό τών Γαληνοΰ καί Όρειβασίου.

148. Πάμφιλος δ εξ ’Αλεξανδρείας (14-38 μ.Χ.), ιατρός καί βοτανικός. Τό βοτανικόν έργον 
του δ Γαληνός χαρακτηρίζει ώς στερούμενον κριτικής, διότι ούδέν εκ τών περιγραφομένων ύπ’ 
αύτοϋ φυτών έγνώριζεν οδτος.

149. Ίόλλας δ εκ Βιθυνίας, άναφερόμενος ύπό τοϋ Γαληνοΰ. Πρβλ. καί Πεδανίου Διοσκουρίδου 
Άναζαρβέως, Περί ύλης ιατρικής, έκδ. Wellmann, τόμ. I, σελ. 1.



Άνδρομάχον τοϋ εκ Κρήτης150, Σεξτίον Νίγηρας151, Φίλωνος τον εκ Ταρσόν152, 
Μηνίον Ρούφου τον Έ'φεσιού153 κ.α.

Έκ των κυριωτέρων ύποστηρικτών της πολυφαρμακίας, προετίμα ούτος τα πο
λυσύνθετα σκευάσματα. Έκ τοϋ ονόματος τούτου καί ή χρησιμοποιούμενη ονομα
σία των φαρμακευτικών σκευασμάτων γενικώς «Γ αληνικά φάρμακα» καί 
ή τής μετέπειτα Φαρμακοτεχνίας, ως «Γαλή νίκης Φαρμακευτική ς»154.

Τα φάρμακα καθορίζει εις όπλα καί σύνθετα, εις τα δραστικά ως εμετικά, κα
θαρτικά, δηλητήρια καί αντίδοτα. Παρεσκεύαζε ταϋτα ό ίδιος εις τό έργαστή- 
ριόν του, έπειραματίζετο δε διά την καλήν των δράσιν τόσον επί ζώων, όσον καί 
επί τοϋ έαυτοΰ του.

Έπικρατοΰντα, έσωτερικώς παρεχόμενα φάρμακα, ή σαν έκλείγματα καί αντί
δοτα, παρεχόμενα υπό μορφήν σφαιρίων ή καταποτίων καί τ ρ ο χ ί - 
σκων, πατήματα ύπό μορφήν αφεψημάτων, άποζεμάτων, έγχυμά- 
μάτων, μελιτωμάτων, οϊνολύτων καί όξυλύτων.

Γνωστά επίσης, χαρακτηριζόμενα καί ύπό τό όνομα άκοπα, ή σαν σκευάσμα
τα με βάσιν λιπαράν ουσίαν (έμπλαστρα, μαλάγματα, επιθέματα, 
καταπλάσματα κ. ά. ).

Συνέγραψεν ούτος πλείονα έργα, έξ ών 125 μή ιατρικά καί μέγαν αριθμόν ι
ατρικών. Έκ τών τελευταίων, 131 τον αριθμόν, διεσώθησαν 83 γνήσια, ενώ 48 ά- 
πωλέσθησαν, υπάρχει δε καί αριθμός έργων αμφισβητούμενων νόθων καί αποσπα
σμάτων, ώς καί υπομνήματα εις 13 ιπποκρατικά έργα.

'Η πρώτη εις τήν ελληνικήν έκδοσις τοϋ έργου του έγένετο ύπό τών Aldus 
καί Andr. Asulanus εν Βενετία τό 1525 εις 5 τόμους, ενώ τό 1490 εΐχεν ήδη έκδοθή 
έν Βενετία ή εις λατινικήν γλώσσαν τοιαύτη. Γνωστότερα είναι ή έκδοθεΐσα ύπό 
τοϋ Kuhn (Leipzig, 1821-1833) εις ελληνικήν καί λατινικήν τοιαύτη, εις 20 (22) 
τόμους. "Αλλη είναι επίσης ή τοϋ Daremberg μέ κείμενον καί μετάφρασιν εις 
τήν γαλλικήν. Ιδιαιτέραν θέσιν κατέχουν επίσης τά έργα τοϋ Γαληνού εις τήν σει
ράν εκδόσεων τοϋ Corpus Medicamentorum Graecorum.

150. Άνδρόμαχος ô έκ Κρήτης (ζήσας περί τό 54 μ.Χ.). ’Αρχίατρός τοϋ Νέρωνος, γράψας 
εις στίχους, διασωθέντας ύπό του Γαληνού, περί τής θηριακής, γνωστής υπό τό ονομα «θηριαχη 
Άνδρομάχου», ήτις άπεκλήθη ύπ’ αύτοΰ καί «Γαλήνη», ως και «περί αντίδοτων».

151. Σέξτιος Νίγηρ (ζήσας περί τό 50 μ.Χ.). Σημαίνον φαρμακολόγος τοϋ Ιου μ.Χ. αίώνος. 
Τό ϊργον του «Περί "Ιλης» άπωλέσθη, είναι δε πιθανώς εράνισμα εκ τοϋ έργου τοϋ Κρατευα. 
’Ονομάζεται ούτος ύπό τοϋ ΓΙλινίου [N. Η. XXXII, 13 (26)] «Diligentissimus medicinae».

152. Φίλων δ εκ Τρίκκης τής Θεσσαλίας, διαμείνας δμως εις Ταρσόν (ζήσας περί τό 50 π.Χ). 
(Tschirch Α. Ένθ’ ανωτέρω, σελ. 1285-86).

153. ΡοΟφος δ 'Ρφέσιος (Π μ.Χ. αίών). Ιατρός σπουδάσας έν Άλεξανδρείφ, άνα- 
τόμος καί φαρμακολόγος, όνομασθείς ύπό τού Όρειβασίου μέγας (V 560). Παρά Γαληνφ άνα- 
φέρονται διάφορα βιβλία του, μεταξύ τών όποιων καί βοτανολόγιον καί συλλογαί φαρμάκων, γρα- 
φεϊσαι εις έξαμέτρους στίχους. Παρ' ΆετΙω άναψέρεται ή χρήσις τής άναγαλλίδος κατά τής λύσ-
σης (Τετράβιβλος 2, 24). , t

154. Ή έκ τής λέξεως «Γαλήνη» τοϋ Άνδρομάχου έτυμολόγησις δέν ευσταθει κατα την
γνώμην πλείστων συγγραφέων καί ήμών.



'0 Pagel155 156 άρχόμενος του περί Γαληνού κεφαλαίου του γράφει: «Παρά την τά- 
σιν, ήν ένεφάνισαν ώρισμένοι έκλεκτικοί, έφαίνετο άδύνατος ή συγχώνευσις των δι
εσπαρμένων στοιχείων προς μίαν, τουλάχιστον κατά την βάσιν της, ένιαίαν διδασκα
λίαν. Τότε ένεφανίσθη εΐς άνήρ, ώπλισμένος προ πάντων με τεραστίαν επιμέλειαν 
καί όξειαν κριτικήν, διεισδυτικήν διάνοιαν, εύγενοΰς διανοήσεως καί συγχρόνως έ- 
πιστημονικώς καί φιλοσοφικώς με άνωτέραν μόρφωσιν, όστις άνέλαβε νά θέση τέρ
μα εΐς την σύγχυσιν ταύτην των άντιτιθεμένων μεταξύ των συστημάτων διδασκα
λίας καί νά έγκαθιδρύση μίαν νέαν αρμονικήν δομήν επί των ερειπίων των καταρ- 
ρευσασών διδασκαλιών. Ό άνήρ ούτος ήτο 6 Γαληνός. Έάν, με βάσιν τήν επιτυ
χίαν, δύναται νά κρίνη κανείς τήν άξίαν ενός προσώπου ή πράγματος, τότε ασφαλώς 
ό Γαληνός ανήκει όχι μόνον εΐς τούς μεγίστους ιατρούς, άλλα εν γένει καί εΐς τούς 
πλέον σημαίνοντας άνδρας. Οίαν σημασίαν έχουν ό Λυκούργος καί ό Σόλων εΐς 
τόν τομέα τής νομοθεσίας, ό Μωϋσής, ό Βούδδας, ό Χριστός καί ό Μωάμεθ ώς 
ίδρυταί θρησκειών, δ,τι προσέφερεν ό ’Ιουστινιάνειος Κώδιξ εΐς τήν Ιστορίαν τού 
Δικαίου, δ,τι κατέστη ό ’Ιπποκράτης διά τήν ’Ιατρικήν της ’Αρχαιότητας, ακρι
βώς τούτο όπήρξεν ό Γαληνός διά τήν ’Ιατρικήν τού Μεσαίωνας)).

β. Συγγραφείς ιατροί τής Βυζαντινής Περιόδου.

Άνεφέραμεν ήδη τούς κυριωτέρους έκ τών συγγραφέων τών αμέσως 
προβυζαντινών αιώνων, τών άσχοληθέντων με τήν Φαρμακευτικήν, διότι, ώς προ- 
ελέχθη, τό έργον των, συνωδά προς εκείνο τών αρχαίων έλλήνων ιατρών156, άπε- 
τέλεσε τήν κυρίως βάσιν τής θεραπευτικής, κατά τήν μελετώμένην περίοδον.

Ό Καθηγητής ’Αριστοτέλης Κούζης157 γράφει έν προκειμένη)· «ή ποικίλη καί 
πολυάριθμος γραμματεία παρίσταται κατά μέγα μέρος άποτελουμένη εξ ερανισμά
των άπό συγγραμμάτων τών εγκρίτων χρόνων, αυτούσιων έν έκλογαΐς ή διασκευ- 
αΐς, έν οΐς σπανία ή έλαχίστη ή συμβολή τού συγγραφέως, πολυτίμων μόνον διότι 
διετήρησαν ήμΐν πάμπολλα χωρία άπό συγγραμμάτων αρχαίων ιατρών, άτινα άνευ 
τούτων ήθελον παραμείνει έντελώς άγνωστα)).

Ώς ήδη όμως έμνημονεύσαμεν, ή συμβολή, ένίων τουλάχιστον έξ αυτών, ύπήρ- 
ξεν έξαιρετικώς πολύτιμος.

Εΐς τό κεφάλαιον τούτο θά περιληφθοΰν οί σημαντικώτεροι τούτων καί δή οί ά- 
σχοληθέντες ευρύτερον μέ τήν θεραπευτικήν καί τά φάρμακα συγγραφείς τής περι
όδου ταύτης.

155. Tschirch, A., τόμ. Ι/ΙΙΙ, ένθ’ άνωτέρω, σελ. 1339.
156. Μέ τούς ιατρούς τής περιόδου ταύτης, ώς καί μέ τούς περισσοτέρους, ήττον γνωστούς, 

τής αμέσως Προβυζαντινής τοιαύτης, δεν ήσχολήθημεν, παρέχοντες απλώς διά τινας, εις υπο
σημειώσεις, περιληπτικά περί ώρισμένων έξ αυτών στοιχεία, επιφυλασσόμενοι νά έπανέλθωμεν 
έπί τοϋ θέματος εις αυτοτελείς μελέτας.

157. Κονζη, Άριστ. Περαιτέρω συμβολή εις τήν φαρμακολογίαν και θεραπευτικήν τών ξε
νώνων, Actes du Ille Congrès International d’Etudes Byzantines, Ικδ. Götz(1930), σελ. 203. 
Πρβλ. καί Πουρναροποΰλου Γεωργ., ’Ιστορία τής ’Ελληνικής ’Ιατρικής κατά 
τόν Μέσον-Αίώνα (200-1453 μ.Χ. ), σελ.6 (Θεσσαλονίκη, 1930).



ΟΡΕΙΒΑΣΙΟΣ«8 (325-403 μ.Χ. )158 159. ’Εγεννήθη εις Πέργαμον κατά τον βιογρά
φον καί φίλον του Ευνάπιον160 ή είς Σάρδεις της Λυδίας κατά τον Σου (ί)δα(ν)161 
κ.ά., μαθητεύσας, μετά τοϋ έξ ’Αντιόχειας Μάγνου καί του εκ Σάρδεων ’Ιωνικού, 
έν ’Αλεξάνδρειά παρά τω εκ Κύπρου ίατρω Ζήνωνι καί μεταβάς ακολούθως διά περαι
τέρω σπουδάς είς ’Αθήνας. Έκεϊ ’ίσως έγνωρίσθη, συνδεθείς διά στενής φιλίας, μετά 
τοϋ μετέπειτα αύτοκράτορος Ίουλιανοΰ τοϋ Παραβάτου, ον καί μετακληθέντα ως 
Καίσαρα είς Μεδιόλανα (335 μ.Χ. ) ήκολούθησε, συνοδεύων αυτόν κατά τάς εκστρα
τείας του, άπο των τής Γαλατίας καί μετέπειτα, όταν έγκατεστάθη είς Κωνσταντι- 
νούπολιν, μέχρι καί τής τελευταίας του κατά των Περσών τοιαύτης έν Φρυγία, καθ’ 
ήν 6 Ίουλιανος έφονεύθη (363 μ.Χ. ).

Μετά τετραετή περίπου εξορίαν, έπιστρέψας είς Κωνσταντινούπύλιν, ένυμφεύ- 
θη, άποκτήσας τέσσαρα τέκνα, έξ ών υιόν όνόματι Ευστάθιον, δστις κατέστη βρα- 
δύτερον ιατρός. ’Εκεί έξήσκησε καί την ιατρικήν μέχρι τοϋ έκ γεροντικού μαρα
σμού θανάτου του.

Τό συγγραφικόν εργον τοϋ Όρειβασίου είναι σημαντικώτατον.
Κυριώτερον των έργων του είναι ή «Έ βδομηκοντάβιβλο ς»162, ή καί 

«Συναγωγαί ίατρικαί προς Ίουλιανόν» άλλως καλούμένη.

158. Έν τή βιβλιογραφία άναφέρεται καί ώς Όρειβάσιος καί Ό ρ η β ά σ ι ο ς(Πρβλ. 
Pauly’s - Wissowa, Real encyclopaedia der Klassischen Altertums
wissenschaft, Supplementband VII, 797, 798 (Stuttgart, 1940).

159. Κατά τινας άπέθανε τό 400, κατ’ άλλους δέ τό 395 μ.Χ. Πρβλ. Πονρναροηονλος, Ρ. 
Ένθ’ ανωτέρω, σελ. 11.

160. Vit. Soph., έκδ. Boiss., σελ. 103-106.
161. Σου(()δα(ς), είς λ. Όρειβάσιος, έκδ. Teubner (Λειψία, 1933).
162. Έκ των 70 βιβλίων τοϋ έργου του διεσώθη τό εν τρίτον, των υπολοίπων άτυχώς άπω- 

λεσθέντων. Έκ τούτων :
To a , άφορφ είς τάς τροφάς καί δή τάς φυτικά ς. Έν αύτω διεσώθησαν περικοπαί 

έκ των έργων τοϋ Γαληνού, τοϋ ’Αθηναίου καί τοϋ Ρούφου.
Το β', διαλαμβάνει έν άρχή μεν τάς υπολοίπους έκ φυτών, έν συνεχεία δέ τάς ζωικής προε- 

λεύσεως τοιαύτας. Είς τοϋτο μνημονεύονται άποσπάσματα των Γαληνού, Ξενοκράτους, Ρούφου, 
Μνησιθέου τοϋ ’Αθηναίου καί Φιλότιμου.

Το γ’, περί διαίτης λεπτυνούσης καί παχυνούσης, έκ των τοϋ Γαληνοΰ.
Τό δ', περί παρασκευής τροφών, έκ τών τοϋ Γαληνού, Ρούφου, Διοκλέους, Μνησιθέου του Κυ-

ζικηνοΰ, Διεύχους, Φιλότιμου καί Άντυλλου. _ (
Το ε, περί ύδάτων καί γενικώς υγρών πομάτων καί ευφραντικών, έκ τών του Γαληνού, Ρου- 

φου, Διοκλέους, ’Αθηναίου, Διοσκουρίδου, Φιλαγρίου, Ηροδότου καί Φιλότιμου.
Τό στ', περί κατακλίσεως, ησυχίας, ασιτίας, ύπνου, έγρηγόρσεως καί ασκήσεων γενικώς 

καί περί άφροδισίων, έκ τών τοϋ Άντύλλου, Γαληνοΰ, Ηροδότου καί Ρούφου.
Τό ζ', περιλαμβάνει περί κενώσεων, φλεβοτομίας, σικύας, βδελλών καί καθαρτηρίων, έκ 

τών τοϋ Γαληνοΰ, Άντύλλου, Ηροδότου, ’Απολλώνιου, Μενεμάχου καί Ρούφου.
Τό η', άφορ? είς τύν έλλέβορον καί είς άλλα ποικίλης Βρώσεως φάρμακα (έρρινα, άποΒακρυ- 

τικά, Βιουρητικά, αίμαγωγά καί ΙΒρωτικά), είς τύν (μετον καί τά έμετικά, τούς κλυσμούς, τά 
«λυτικά γαστρός καί τά καθαρτήρια», έκ τών τοϋ Άρχιγένους, Ηροδότου, Κτησίου, Αντύλλου, 
Γαληνοΰ, Ρούφου, Διοκλέους, Λύκου καί Μνησιθέου.

Τό 8% άναφέρει περί άέρων, ύΒάτων καί τόπων, περί οίκου καί στρωμνής, ύγιεινών φυτών



Άρχόμενος του έργου του, άπευθυνομένου προς τον Ίουλιανόν, παρ’ ού καί εν- 
ετάλη όπως το συγγράψη, λέγει εν προλόγω τά έξης163:

«Τάς προσταχθείσας έπιτομάς παρά της σης Θειότητος, αύτοκράτορ Ίουλιανέ, 
πρότερον, ήνίκα διετρίβομεν έν Γαλατία, τη προς εσπέραν, εις τέλος ηγαγον, καθώς 
ήβουλήθης, άς τινας εκ μόνων των υπό Γαληνού γραφέντων έποιησάμην. έπεί δ’ έ- 
παινέσας ταύτας όεντέραν επέταξας πράξιν, πάντων των άριστων ιατρών άναζητή- 
σαντά με τα καιοιώτατα συναγαγε ϊν και πάντα δσα χρησιμεύει προς αυτό το τέλος

καί μή, υγιεινής χωρίων καί χώρων καί περί καταπλασμάτων, έκ των τοϋ Γαληνού, Άντύλλου 
’Αθηναίου, Σαβίνου καί Λύκου.

Το ι, διαλαμβάνει περί λουτρών, περί αυτοφυών ύδάτων, περί άμμολούτρου, περί σιναπισμού, 
ψιλώθρου καί γενικώς διαφόρων φαρμακευτικών σκευασμάτων (κόνεων, κολλυρίων, τροχίσκων, 
πεσσών κλπ.), περί θαλάσσης κ.ά., έκ τών τοϋ Γαληνού, Άντύλλου, Ηροδότου, Άγαθίνου καί 
Μενεμάχου.

Τά ία' και ιβ', άφοροΰν είς τά έκ τών τοϋ Διοσκουρίδοϋ «απλά φάρμακα» καί τάς παρασκευάς 
αυτών, ένω το

ιγ', άφορρί είς τά, έκ τών τοϋ Διοσκουρίδου έπίσης, «περί τής τών μεταλλικών δυνάμεως καί 
παρασκευών» τούτων.

Το ιό', διαλαμβάνει τά τής δράσεως τών διαφόρων φαρμάκων, έκ τών τών Γαληνού καί Ζω
πύρου.

Είς τό ιε περιγράφει άλφαβητικώς τά τής έπενεργείας τών διαφόρων καθ’ εκαστα φυτών, 
έκ τών τοϋ Γαληνού καί τοϋ Ξενοκράτους, ένφ έκ τοϋ ιστ μόνον ολίγοι στίχοι διεσώθησαν.

Τα βιβλία ιζ' και κγ' δεν διεσώθησαν. "Υπό τινων φέρονται ώς κα καί κβ'.
Τά κδ' καί κε , άφοροΰν είς την ανατομικήν γενικώς, έκ τών τοΰ Γαληνού, τοϋ Λύκου καί τοϋ 

Ρούφου, ένω τά κατ' - μβ' δεν διεσώθησαν.
Τό μγ', άφορα είς τούς κιρσούς καί τά έλκη, έκ τών τοΰ Γαληνού, τοΰ Ρούφου καί τοΰ Άρχι- 

γένους, τό δε μδ' àtpopqc είς τάς φλεγμονάς, τά μετ’ αυτών άποστήματα, τά συρίγγια, τήν γάγ
γραιναν, το έρυσίπελας, τον έρπητα, τούς σκίρρους, τά οιδήματα καί τούς δοθιήνας, έκ τών τοΰ 
Γαληνού, Άντύλλου, Ήλιοδώρου, Ρούφου, Διοκλέους, Μέγητος καί Απολλώνιου.

Το με', διαλαμβάνει τά όίνευ φλεγμονής άποστήματα, τάς άκροχορδόνας, τά καρκινώματα, 
τάς χοιράδας, τούς κιρσούς, τά εμφυσήματα καί τά ανευρύσματα, τά περί έλεφαντιάσεως κ.ά., 
έκ τών Γαληνού, Άντύλλου, Ήλιοδώρου, Ρούφου καί Φιλουμένου.

Το ματ', αναφέρει περί καταγμάτων, τραυμάτων, περί ραφών, περί ύπερσαρκώσεων, περί 
άλωπεκίας κ.ά., έκ τών Γαληνού, Ήλιοδώρου, Άρχιγένους καί Άντύλλου.

Τό μζ', άφορδί είς τά έξαθρήματα, τάς διαφόρους άρθρώσεις, «άκροτηριασμούς» κ.ά., έκ 
τών Γαληνού, Άσκληπιάδου τοΰ Βιθυνοϋ, Άρχιγένους καί Ήλιοδώρου, ένφ το μη' περί βρόγχου, 
έπιδέσμων κ.ά.

Τό μβ', περιλαμβάνει τά οργανακαί μηχανήματα, τά άφορώντα είς τάς κλειδώσεις, τά άκρα 
κ.ά., έκ τών Ήλιοδώρου, Νειλέως, Γαληνού, Νυμφοδώρου, Άπελλίδος ή Άρχιμήδους καί Ρού
φου.

Τό ν', τέλος διαλαμβάνει ποικίλα άφορώντα είς τά γεννητικά μόρια, τήν έδραν, τάς κήλας, 
τήν χειρουργίαν τούτων κ.ά., έκ τών Άντύλλου, Ήλιοδώρου καί Γαληνού.

Πάντα τά λοιπά ( να' - ο ) άπωλέσθησαν (Oribasii, Collectionum Medicarum 
Reliquiae, ύπό Johannes Raeder (Lipsiae et Berolini, Teubner, MCMXXVIII).
Κατά τον Σου(ΐ)δα(ν) (ένθ’ άνωτ. ) τό έργον άπετελεΐτο έξ 72 βιβλίων. Πρβλ. καί Φωτίου 
Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Μυριόβιβλος ή Βιβλιοθήκη, Patrol. 103, 709.

163. ’Ένθ’ άνωτ., βιβλ. Λ', σελ. 1-4.



τής ιατρικής, και τοντο πράττειν, ώς ο ιός τέ είμι προΟνμως διέγνωκα. χρησιμω- 
τάτην νπολαμβάνων εσεσθαι την τοιαύτην συναγωγήν*, τών έντυγχανοντων ετοιμως 
έξευρισκόντων το έκάστοτε τοΐς δεομένοις ωφέλιμον, περιττόν δε νομισας είναι και 
παντελώς ευηθες τό έγγράφειν τα αυτά πολλάκις, και των άριστα συγγραψαντων 
καί των μή ομοίως τό ακριβές έξεργασαμένων, μόνον τά των άμεινον ειπόντων συν
άξω, (τα) πάλαι Γαληνω μόνω ρηθέντα, μηδέν παραλιπών τάξεως, καθότι των συγ- 
γραψάντων απάντων εις τάς αύτάς υποθέσεις αυτός κρατεί, μεθόδοις και διορισμοΐς 
τοΐς άκριβεστάτοις χρώμενος, ταΐς 'Ιπποκρατείοις άρχαΐς καί δοξαις εξακολου- 
θών, χρήσομαι δε ενταύθα τοιαύτη τινί τάξει καί πρώτον μεν ουν συνάξω τά τοϋ υ
λικού μέρους, εΐθ’ όσα περί φύσεως καί κατασκευής εΐρηται τάνθρώπου, μεθ ά τα 
τής υγιεινής καί άναληπτικής πραγματείας, καί μετά ταϋτα όσα τής διαγνωστικής 
καί προγνωστικής έ'χεται θεωρίαν, έφ’ οΐς τά περί τής των νοσημάτων και συμπτω
μάτων καί δλως τής τών παρά φύσιν έπανορθώσεως».

Ώς εκ τών ανωτέρω συνάγεται, άρχικώς εν Γαλατία ευρισκόμενος, συνεγραψε 
τάς «Έπιτομάς», έρανισθείς μόνον έκ τών του Γαληνού* 164 165, έν συνεχεία δε, προτρο
πή τοϋ Ίουλιανοΰ, έπεξετάθη, χρησιμοποιήσας καί τούς άλλους ιατρούς, αρχαιότε
ρους καί νεωτέρους, έν τή συγγραφή τών «Ιατρικών Συναγωγών » του.

Έπί τής ύπάρξεως τοϋ έκ Γαληνού έρανισθέντος έργου υπό τον τίτλον «’Ορει
βασίαν ’Επιτομή τον Γαληνόν προς Ίονλιανόν», γράφει ό Πατριάρχης Φώτιος160 
εις τό έργον του «Μ υριόβιβλος ή Βιβλιοθήκη» τα εξής: « Η μεν ούν 
πρώτη σπουδή τώ άνδρί, ά Γαληνός μεν έγραψεν ο ιατρός, συντέμνει, Ιουλιανώ δε 
τώ τής εύσεβείας αποστάτη άναγράφει" ή καί άπάρχεται ούτως: «Κελευσαντι σοι, 
θειότατε αύτοκράτορ Ίουλιανέ, τούς τώ θαυμασιω Γαληνω χρήσιμους εις την ια
τρικήν τέχνην γεγραμμένους λόγους συντεμεΐν εις ελαττον, προθυμως υπηκουσα. 
Τοΐς τε γάρ μετιέναι τήν τέχνην ταύτην προαιρουμενοις, ως αυτός φησιν, ούτε δε 
φύσεως έπιτηδείως, ουθ’ ηλικίας άρμοζούσης τετυχηκοσι, πολλάκις δε ουδέ τών 
πρώτων μαθημάτων άρξαμένοις, καί διά ταϋτα αδυνατως εχουσι τους κατα διέξ
οδον λόγους έκμανθάνειν, άρκέσει τά νΰν γραφησόμενα, χρονου τε βραχύτερου προς 
τήν έκμάθησιν χρήζοντα, καί τήν νόησιν εύπρεπεστέραν έξοντα τώ τήν συναίρεσιν 
εις βραχυλογίαν ουκ ασαφή γενήσεσθαι...».

Εις τάς «Συναγωγάς» περιλαμβάνει αρκετά βιβλία ασχολούμενα με τα απλά 
φάρμακα (έν οΐς καί αί δρόγαι) και με τα σύνθετα.

Τά φαρμακοτεχνικά του σκευάσματα, ποικίλα, υπενθυμίζουν εκείνα τών Διο- 

σκουρίδου καί Γαληνού.
Έκ πάντων τών διασωθέντων βιβλίων ένδιαφέροντα άμεσώτατα τήν Φαρμα- 

κευτικήν είναι τά ια'-ιε'166. Εις τά δύο πρώτα διαλαμβάνει ούτος τα εκ τών φυτών

* Αί υπογραμμίσεις τών γραφόντων τήν παρούσαν μελετην.
164. Πρόκειται περί του υπό του Σου (ΐ" )δα μνημονευόμενου έργου.
165. Φώτιον Πατριάρχον Κωνσταντινουπόλεως, ενθ’ άνωτ-, 103, 709.
166. Πρβλ. ύποσημ. 162.



«άπλ« φάρμακα», άλφαβητικώς διατεταγμένα (α-μ εις το πρώτον καί ν-ω εις το 
δεύτερον), έκ των του Διοσκουρίδου, ώς ό ’ίδιος γράφει.

Εις ταϋτα περιλαμβάνει, έν σχετική περιλήψει, έκ των αντιστοίχων κεφαλαίων 
τοΰ Διοσκουρίδου την περιγραφήν του φυτοΰ, την προέλευσιν, τάς ιδιότητας, τάς 
διαφοράς μεταξύ διαφόρων προελεύσεων τοιούτων, εις ένια δε τούτων αναφέρει καί 
τινα συνώνυμα.

Τά εις ταϋτα άνταποκρινόμενα βοτανικά είδη είναι τα εις εκείνα τοΰ Διοσκου- 
ρίδου άντιστοιχοΰντα.

Εις το ιγ', έρανισθείς καί πάλιν έκ των τοΰ Διοσκουρίδου διαλαμβάνει, έπίσης 
άλφαβητικώς, τά άνοργάνου συστάσεως φάρμακα. ’Αναφέρει δι’ έκα
στον τούτων τά της παρασκευής ή καθάρσεως, την προέλευσιν, μετά συγκριτικών 
πολλάκις παρατηρήσεων, όσον αφορά εις τά διαφόρου προελεύσεως καί ιδιοτήτων 
τοιαϋτα.

Τοΰ ιό' άρχεται ώς έξης167: «Ούτε τάς ιδέας τών απλών φαρμάκων πρόκειται 
νΰν ήμΐν γράφειν, Διοσκουρίδου καλώς αύτάς διδάξαντος, ούτε τάς κατά μέρος 
ένεργείας (είρήσεται γάρ έπί πλέον υπέρ αυτών έν τοΐς περί συνθέσεως φαρμάκων 
καί τοΐς θεραπευτικοΐς, όταν ή χρεία καλή), μόνον δε τάς καθόλου δυνάμεις απάντων 
τών απλών φαρμάκων».

’Αναφέρει έν συνεχεία τά τής φύσεως καί δράσεως τών διαφόρων απλών φαρμά
κων γενικώς, ληφθέντα κυρίως έκ τών τοΰ Γαληνοΰ,τινά δέ έκ τών τοΰ Ζωπύρου. 
Είναι διατεταγμένα εις κεφάλαια άναλόγως τών ιδιοτήτων ή τής έπενεργείας των.

Εις τό ιε βιβλίον διαλαμβάνεται (έκ τών τοΰ Γαληνοΰ), ή γνώσις τών απλών 
φαρμάκων, άλφαβητικώς καί πάλιν διατεταγμένων, καί τών έν αύτοΐς δυνάμεων, 
έν συνεχεία δέ ή τών άνοργάνων φαρμάκων καί τέλος ή τών ζωικής προελεύσεως 
τοιούτων.

Τοΰτο δύναται να χαρακτηρισθή ώς το φαρμακολογικόν, ένω τά ια καί ιβ' 
άφοροΰν εις το φαρμακογνωστικόν, τό δέ ιγ' εις τό τών χημικών, άνοργάνου φύ
σεως, φαρμάκων, τμήμα τής συγγραφής.

Εκ τών ολίγων στίχων τών διασωθέντων τοΰ ιστ' βιβλίου φαίνεται ότι τοΰτο 
δέον νά περιείχε τά σύνθετα φάρμακα. Εις ταϋτα δέ άσφαλώς θά άφεώρων καί 
εις τινα έκ τών άπωλεσθέντων ιξ'-κγ' βιβλίων.

Τα διασωθεντα λοιπά (μγ'-ν'), άφορώντα εις τήν θεραπευτικήν κυρίως168, 
αναφέρουν και την χρησιμοποιουμένην καθ’ έκαστα άγωγήν, περιλαμβανομένης 
καί τής φαρμακευτικής τοιαύτης.

Τοΰ έργου τούτου διεσώθησαν πλείονες χειρόγραφοι κώδικες, έξ ών σημαν- 
τικώτεροι :

1. Ο Παρισινός (υπ αριθμ. Gr. 2189) περιλαμβάνων τά βιβλία I-XV 
καί τμήμα τοΰ XVI, τοΰ XVI αίώνος.

2. ΟΚανταβρυγιανός (Collegium S. Johannis Α6) τοΰ XVI αίώνος.

167. Ένθ’ άνωτ., βιβλ. ΙΔ', έν άρχή.
168. Πρβλ. ύποσημ. 162.



3. 'Ο Ν εαπολιτικός III ( D. 20) του XI αίώνος.

Βραδύτερου ό Όρειβάσιος συγγράφει τά μικρότερα έργα του, ήτοι :
1. Τό «Σ ύνοψις τών’Οριβασίουέννέα λόγων πρόςτόνυίόν 
αύτοϋ Ευστάθιο ν»169.

Τοϋτο αποτελεί επιτομήν των «Συναγωγών» 17°, γραφέν διά τον ώς άνω υιόν 
του, γενόμενον μετέπειτα ιατρόν, περιλαμβάνει δέ καί τά κατά των νόσων φάρμακα171.

Έκ των κωδίκων τής «Συνόψεως» μάλλον ενδιαφέροντες δύο Λαυρεντια- 
ν ο ί [ύπ’ άριθμ. 74, 15 (τοϋ XII ή XIV αίώνος)] καί 74, 17 (τοϋ XI ή XII αίώ
νος)] καί εις Παρισινός [ύπ’ άριθ. Gr. 2188 (τοϋ XV αίώνος)]. Πλην τούτων 
υπάρχει καί αριθμός άλλων κωδίκων ήσσονος σημασίας172.

2. Τό «Ό ρειβασίου προς Εύνάπιο ν»173, τόν φίλον του, όπερ άπο-

169. Ό ίδιος έν εισαγωγή γράφει ότι:
Έν τφ πρώτα) διδάσκει όσα προφυλαχτικά έν γυμνασίοις, κενώσεσι καθολικαΐς και μερι- 

καις άνδρών τε και γυναικών, περί αφροδισίων, αέρων, ιδρώτων, λουτρών, αυτοφυών τε και τε
χνικών, καταπλασμάτων, δρωπάκων, σιναπισμών καί φοινισμών.

Έν τω δευτέρω περί τής κατ’ είδος όλης έν κράσει, δυνάμει, ένεργεία, συστάσει, καί 
ποια ποίοις ήρμοσται διαθέσεσιν έτι δοκιμασίας τών απλών φάρμακων και συμμετρίας εν μιξει 
καί έψήσει καί περί σταθμών καί μέτρων καί περί κοπτών πλατυσμάτων.

Έν τφ τ ρ ί τ ω περί τών έν χρήσει δοκίμων κηρών, έμπλαστρων, μαλαγμάτων, καταπλα
σμάτων, τροχίσκων, ξηρίων, κολλυρίων, ξηροκολλυρίων, άνακολληματων, σμηγμάτων, δρωπα- 
κων, διαχρισμάτων όδόντων, αντιδότων, καθαρτηρίων, θυμιαμάτων.

Έν τφ τετάρτφ περί τροφών λεπτοχύμων, εύχυμων, θερμών, υγρών, τροφίμων, ευανα- 
δότων, εύπέπτων, εύστομάχων, άφύσων, ρυπτικών, έκφρακτικών, τμητικών, παχυτέρων, δυσφθαρ- 
των ύπομαλακτικών καί τών έναντίον καί μέσων περί έψήσεως ροφημάτων, ζωμών, ποματων 
γαλακτοποσίας καί ύδάτων.

Έν τφ πέμπτφ περί κυουσών, βρεφών αγωγής καί πάσης ηλικίας καί διορθώσεως 
όδόντων, ακοής, οφθαλμών, καθαιρέσεως σαρκών, άναθρέψεως, ως καί διαγνώσεις κρασεως καί
ίάσεις. ; _ ,

Έντφ έκτφ σημειώσεις, θεραπείας καί προγνώσεις πυρετών συμπτωμάτων, , έν οΐς λέ
γει περί λιποθυμίας, συγκοπής, οδύνης, λυγμού, ανορεξίας, βουλιμίας, ναυτίας, εμετών, κυνι- 
κής όρέξεως, αγρυπνίας, καταφοράς, συντήξεως, δίψης.

Έν τφ έβδόμω περί θεραπείας παντοίων ελκών, αιμορραγίας, ούλων, νευροτρώτων, ρευ
μάτων, γαγγραίνης, αποστημάτων, χοιράδων, συριγγών, μυρμήκων, ελεφαντιασεως.

Έν τφ ό γ δ ό φ όσα κατά τόν έγκέφαλον, κεφαλήν, οφθαλμούς, μυκτήρας, μασχάλας, γέ- 
νεια.

Έν τφ ένάτω όσα περί θώρακα, σπλάγχνα έως αιδοίων συνίσταται, καί περί γυναικείων 
παθών, ποδάγρας, άρθρίτιδοςκαί ΐσχιάδος \Oribasii, Synopsis ad Eustathium Li- 
bri ad Eunapium, έκδ. J. Raeder, σελ. 1 (Amsterdam, 1964)].

170. Σου(ί)δα(ς) εις λ. Όρειβάσιος.
171. Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ένθ’ άνωτ., 103, 712.
172. Oribasii, Synopsis κλπ. "Ενθ’ ανωτέρω, σ. V-VI.
173. Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Οδτος γράφει ότι είδε την αυτήν πραγμα- 

τείαν ek δ' λόγους έπιγραφομένην «Ek Εύπόριστα» χαί φέρουσαν τόν Εύγένιον ώς συγγράψαντα. 
Συνεχίζει δέ ώς έξης: «"Αλλά τοϋτο τό βιβλίον χατά μέν τήν έπιγραφήν χαί τό ύποβαλλόμενον 
ek εήν προσφώνησιν πρόσωπον διαφοράν έχει, τά δ" άλλα μάλα περίφΟΜως μεταγραφή μόνη έ- 
στί τής πρός Εύνάπιον πραγματείας, ώστε έγωγε καί εις λογισμούς άφικόμην ώς αρα μήποτε



τελεί έγχειρίδιον έκλαϊκευτικόν ιατρικών γνώσεων και πρώτων βοηθειών, άπευθυ- 
νόμενον προς μη ιατρούς κυρίως, έκ βιβλίων τεσσάρων* 174. Τούτο άρχεται ώς έξης: 
«Έξ ών ήμϊν διελέχθης, Εύνάπιε κράτιστε καί λογιώτατε, δήλοςγέγονας ίάσεις βου- 
λόμένος έκμαθεΐν όσων οΐόν τε νοσημάτων άπλάς καί εύπορίστους αϊς χρήσαιο αν 
εν τε όδοιπορίαις καί κατ’ αγρούς καί οπουδήποτε μη παρόντος ιατρού, ρφδίως καί 
ώφελίμως τοΐς έξαίφνης προσπίπτουσιν άνθιστάμενος, καί μάλιστα τοΐς δι’ οξύτη
τα πολλήν μηδέ αναβολήν έπιδεχομένοις, μήτε οργάνου τίνος μήτε σκεύους ιατρικού 
προσδεηθείς μηδενός δυσπορίστου».

Εις πάντα τα περιγραφόμενα νοσήματα παρέχει χρησίμους οδηγίας, άφορώσας 
καί εις την ώς προς ταΰτα διά φαρμάκων αγωγήν.

Το έργον τούτο διαλαμβάνεται εις τον ύπ’ άριθ. 74, 17 Λαυρεντιανόν 
κώδικα, ενώ ενδιαφέρων είναι καί ό Μαρκιανός (ύπ’ άριθμ. Gr. 294, XIV 
αιών) καί ό τού Monaco (Gr. 72, XIV αιών), ώς καί εις τινας άλλους δευτερευού- 
σης σημασίας τοιούτους175.

Πλήν τών ανωτέρω άναφέρονται καί τινα άλλα μικρότερα έργα του, τα όποια 
άπωλέσθησαν176.

Σημειοΰμεν ότι εις τον όρειβάσιον αποδίδεται το ύπό τον τίτλον «ό φ θ α λ - 
μ ι κ ά»177 έργον έξ 29 κεφαλαίων, ώς αποτελούν τμήμα τών Συναγωγών, ώς καί 
έτερον έργον «Ά νωνύμου Εισαγωγή Άνατομικ ή»178.

Τό έργον τού Όρειβασίου έξεδόθη εις πλείονας εκδόσεις, έξ ών σημειοΰμεν179 
τάς τών:

ούκ ε’ίη τοϋτο Όρειβασίφ διαπεπραγμένον, άλλ’ ή άμάρτημα τοϋ άπ’ άρχής γράψαντος τό πρός 
Εύνάπιον βιβλίον, δς τήν τε επιγραφήν εις τά Εύπόριστα μετετάξατο καί αντί Εύναπίου 
Ευγένιον ύπεβάλετο, ή έτερόν τινα δόξαν έαυτφ έκ τής προσφωνήσεως μνώμενον εις τήν τοιαύτην 
περιενεχθήναι επίνοιαν, καί άμειψαι τόν τε Εύνάπιον εις Ευγένιον καί τήν κειμένην επιγραφήν 
«Εις Εύπόριστα» (Patrol. 103, 717, 720).

174. Εις τό πρώτον αναφέρει περί τροφών, διαίτης, κενώσεων, άφροδισίων, ύδάτων, αέρων, 
λουτρών καί τής δυνάμεως τούτων.

Εις τό δεύτερον περί τής έπενεργείας τών απλών φαρμάκων.
Εις τό τρίτον περί τών διαφόρων νόσων, εις έκάστην τών όποιων σημειώνει καί τά πρός 

ταύτην άρμόζοντα φάρμακα.
Εις τό τέταρτον άναφέρει περί κεφαλαλγιών, παθήσεων τριχών καί δέρματος, οφθαλ

μών, βλεφάρων, ώτων, ρινός, όδόντων, φάρυγγος, θώρακος, στομάχου, εντέρων, ήπατος, σπληνός, 
γεννητικών οργάνων, άρθρίτιδος κ.α.

Εις τό τελευταΐον τούτο διαλαμβάνει καί συνταγάς διά διάφορα φάρμακα έκ τών τοϋ Γαλη
νού, τού Μούσα, τού Πολυείδους, τού ’Άνδρωνος καί τού Φίλωνος ( Oribasii, ένθ’ ανωτέρω, σελ. 
317).

175. Oribasii, ενθ’ άνωτ., σελ. VI-VII, έκδ. J. Raeder (Amsterdam, 1964).
176. «Π ε ρ ί π α θ ώ ν», «Π ρ ό ς τούς άποροΰντας τών ιατρών» βιβλία δ' 

και «Περί βασιλείας» (Σου(ΐ)δα(ς), εις λ. Όρειβάσιος).
177. Costomiris, G. A. Etudes sur les écrits inédits des Anciens Médecins Grecs, Revue 

des Etudes Grecques III, σελ. 148 κ.έ. (Paris, 1890).
178. Pauly s Wissowa, ενθ’ ανωτέρω, Suppl.-band VII, 804.
179. Πλήν τών ανωτέρω γνωσταί ωσαύτως: ή τών A. Mai (Roma, 1831), ή τοϋ Χονάν 

“Ιμπν Ίσάκ (μετάφρασις εις τήν αραβικήν ) κ.α.



1. Chr. Fried, de Matthaei (Mosquae, 1808) εις έλληνικήν καί λατινικήν, έξ ελ
ληνικών κωδίκων αποτελούσαν το XXI έργον τοϋ «Veterum et Clarorum Medi- 
corum Graecorum Varia Opuscula» των αδελφών Ζωσιμαδών, μεταφρασθέν εις 
τήν λατινικήν ύπό τοϋ Baptista Rasarius.

2. Bussemaker - Daremberg, Oeuvres d’ Oribase εις 6 τόμους (Παρίσιοι, 
1851-1876). Εις τούς τέσσαρας πρώτους τόμους περιλαμβάνονται «Ιατρικαι 
Συναγωγαί καί Έκλογαί βοηθημάτω ν», εις τόν πέμπτον ή «Σ ύ ν- 
ο ψ ι ς», καί τό «Π ρ ό ς Εύνάπιο ν», τέλος δε εις τόν έκτον λατινική μεταφρα- 
σις τών δύο τελευταίων μετά σχολίων υπό τοϋ Molinier, δ στις επεξειργασθη τους 
δύο τελευταίους τόμους, διότι οί δύο πρώτοι έκδόται ειχον άποθανει, ευθυς μετά την 
εκτύπωσιν τών τεσσάρων πρώτων τόμων.

3. J. Raeder, Oribasii Collectiorum Medicarum Reliquiae (Amsterdam, 
1964). Αυτή περιλαμβάνει τάς Συναγωγάς εις τέσσαρας τόμους, εις αυτοτελή δε 
τόμον την Σύνοψιν προς Ευστάθιον καί τό προς Εύνάπιον βιβλιον, μετά μικράς εισα
γωγής εις έκαστον τών έργων τοϋ Όρειβασίου, εις ήν άναφέρονται και οι αντίστοι
χοι κώδικες.

Έκ τών ήμετέρων έδημοσίευσεν ό Καθηγητής Άρ. Κουζης τον Ιον τομον τών 
«Συναγωγών»180 καί τήν εις αυτόν άποδιδομένην «’Ανωνύμου Ανατομική Εισαγω
γή»181 182.

Γενικώς δύναται νά λεχθή δτι διά τοϋ έργου του ο Ορειβασίας καταδεικνυται 
άρ ιστός ιατρός, γνώστης τής πλούσιας άρχαιοτέρας και συγχρόνου προς αυτόν βι
βλιογραφίας, ήν καί ^χρησιμοποίησε καλώς, άλλα και δεξιοτέχνης συγγραφευς, πα- 
ρέχων εις ημάς τήν δυνατότητα τής σπουδής τών εν χρησει φάρμακων και τής θε
ραπευτικής τής περιόδου εκείνης, ενώ έν ταύτώ μάς διεσωσε τμήματα απωλεσθεντων 
έργων άρχαιοτέρων έλλήνων ιατρών ('Ιπποκράτης, Γαληνός, Διοσκουριδης, Διοκλής 
ό Καρύστιος, Έρασίστρατος, Φιλότιμος, Άντύλλος, Ροΰφος, Αρχιγενης, Απολ 
λώνιος ό Κιτιεύς, Κτησίας, Άθήναιος, Φιλάγριος, Φιλουμενος, Αγαθΐνος, ^ενο 
κράτης, 'Ηρόδοτος, Μενέμαχος, Σαβϊνος, Μνησιθεος ο Κυζικινος, Μνησιθεος ο A 

θηναΐος, Λύκος, Διεύχης καί Ζώπυρος).
Τό 6λον έργον τοϋ Όρειβασίου μας έμφανίζει τοϋτον ώς ένα τών σημαντικωτέ- 

ρων έκ τών ιατρών συγγραφέων τής περιόδου ταυτης, δι δ και δικαίως κατεταγη 
τρίτος εις σειράν μεταξύ τών εγκυκλοπαιδιστών συγγραφέων18“.

ΠΡΙΣΚΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ζήσας περί τό 400 μ.Χ. Περί του βίου του και τής 
έν γένει δραστηριότητός του είναι γνωστά 6σα 6 Ιδιος είς τάς συγγραφάς του άναψέ-

180. Βυζαντινών ιατρών τά ευρισκόμενα, επιμελεία Άριστοτέλονζ Κούζη, «Όρειβασίου Ία- 
τρικαί Συναγωγαί προς Ίουλιανόν», τόμ. Α', βιβλία Α-Ε (Άθηναι, 1909).

181. Ένθ’ ανωτέρω. _ ,
182. Ούτοι είναι οί ΠλΙνιος, Εέλσος καί Όρειβάσιος καί άπό τους τρεις 8ε τουτους εχρησι- 

μοποιήθησαν ώς πηγαί αί αύταί περίπου συγγραψαί τών άρχαιοτέρων τούτων Ιατρών
^οχής καθ' ήν ούτοι (ζησαν (Γ^ςΑ, Α. Handbuch der Pharmakognosie. 2α εκ8., I/m,
σελ. 1338).



ρει183. 'Υπήρξεν αρχίατρος του Γρατιανοΰ, μαθητής δέ τοϋ Κόμίτος των αρχίατρων 
Βιντικιανοΰ. 'Ο Réinesius184 αναφέρει ότι ήτο διδάσκαλος τής ιατρικής εν Βυζαντι- 
ω, όπερ δμως δεν αποδέχεται ό Κούζης185.

Έκ των έργων του διεσώθησαν τό«Περίεύποριστω ν»186 εις τρία βιβλία, 
κατά το πλεΐστον βασιζόμενου επί τοϋ άπωλεσθέντος αντίστοιχου έργου τοϋ Γαλη
νού καί επηρεασμένου έκ του έργου τοϋ Σωρανοΰ «Περί γυναικείων παθών», ως και 
απόσπασμα έκ τοϋ έργου του «T à Φ υ σ ι κ ά».

Εις έκαστον κεφαλαίου περιγράφονται τα συμπτώματα τής νοσου, χωρίς να α- 
ναφέρεται ή αιτιολογία της, αν καί εις τινα σημεία άναφέρονται ορισμοί τινες, ακο
λουθεί δέ ή περιγραφή των φαρμάκων. Εις τινα μάλιστα σημεία αφιεται να εννο- 
ηθή ότι τό περιγραφόμενον φάρμακου έδοκιμάσθη υπό τοϋ συγγραψαντος, δεν κατο
νομάζονται όμως ίδια φάρμακα.

Τό πρώτον καί δεύτερον βιβλίου είναι αφιερωμένου εις τινα «Amicus carissi- 
mus», τό δέ τρίτον εις μίαν γυναίκα όνομαζομένην Victoria.

Τό έργου τοΰτο, αποτελούν έπιτομήν ξένου ύλικοΰ, έχει πρακτικήν αξίαν και 
υπήρξε πηγή πολλών περί ιατρικής γραψάντων κατά τον Μεσαίωνα.

'Ο Πρισκιανός έγραψεν άρχικώς τό έργου τοΰτο ελληνιστί, βραδύτερου δε το 
μετέφρασεν ό ίδιος έν συντομία εις τήν λατινικήν, εξ ής καί έξεδόθη ύπό τοϋ V. Rose 
(Teubner—Λειψία, 1894) ύπό τον τίτλον «Medicinae Praesentaneae». Νεωτέρα 
έκδοσις τούτου ή τοϋ Th. Meyer (Ίένα, 1902).

Τό δεύτερον έργου τοϋ Πρισκιανοΰ «T à Φυσικά» είναι αφιερωμένου προς 
τον υιόν του Ευσέβιον καί αποτελεί συλλογήν θαυματουργικών μέσων, περιλαμβά
νει δέ εισαγωγήν καί αν à εν κεφάλαιον περί κεφαλαλγίας καί επιληψίας.

Ό Πρισκιανός δέν ανήκει εις τούς θεωρητικούς. Τουναντίον, ώς καί έτεροι τής 
εποχής του, πρεσβεύει ότι εις όλα τά αντικείμενα τής φύσεως (μεταξύ τών οποίων 
τά σπέρματα, οί καρποί, τά φυτά κ.ά. ) έγκλείονται θεραπευτικαί δυνάμεις, τάς ο
ποίας ό άνθρωπος πρέπει να άξιοποιή. 'Η δοξασία αυτή τής θεραπευτικής δυνάμε- 
ως τής Φύσεως, αρχήν έχουσα άπό τοϋ Ίπποκράτους καί τής ελληνιστικής ιατρι
κής σχολής τών εμπειρικών, εδρεν εις τό προσώπου τοϋ Πρισκιανοΰ ένα τών θερμό
τερων οπαδών της καί τά έργα του διαπνέονται απολύτως ύπό ταύτης.

ΙΑΚΩΒΟΣ ό ΨΥΧΡΗΣΤΟΣ ή ΨΥΧΡΙΣΤΟΣ. Έλλην έξέχων ιατρός, γεννηθείς εις 
’Αλεξάνδρειαν τό 410 μ.Χ.187, κατ’ άλλους δέ εις Δαμασκόν, υιός τοϋ ιατρού 'Ησυχίου

183. Pauly’s-Wissowa, τόμ. Va, 1866.
184. Var. Lect. Ill, 509.
185. Πρβλ. Πονρναρόπονλος, Γ. Συμβολή εις τήν ιστορίαν τής Βυζαντινής ιατρικής, σελ. 

26 (Άθήναι, 1942).
186. Τό πρώτον, φέρον τόν τίτλον «Βύπόριστον φαινόμενον», διαλαμβάνει τά εξωτερικά 

νοσήματα άπό κεφαλής μέχρι ποδών, τό δεύτερον, με τίτλον «Λογικός», τά εσωτερικά νο
σήματα (οξέα καί χρόνια) καί τό τρίτον, μέ τίτλον «Περί γυναικείων νόσων», άσχολεΐται 
είδικώς μέ αύτάς.

187. Pushmann, Th. Ένθ’ ανωτέρω II, 162, 564, 570.



τοΰ Δαμασκηνού1**8. Έσπούδασεν είς ’Αλεξάνδρειάν, ησκησεν όμως την ιατρικήν εις 
Κων/πολιν188, παρά τω αύτοκράτορι Λέοντι (V αιών), παρ’ οδ καί έλαβε τον τί
τλον τοΰ κόμιτος των αρχίατρων.

Φιλάνθρωπος καί ανώτερος χρημάτων, έξετιμάτο ιδιαιτέρως καί εξυμνείται υπο 
τοΰ Φωτίου189.

Ό Άλέξ. Τραλλιανος190 αναφέρει τούτον ώς μέγαν άνδρα καί θεοφιλέστατον περί 
την τέχνην γενόμενον, εκαλείτο δε Ψύχρηστος «δτι ύγραινούση τροφή έκέχρητο». 
'Ο Τραλλιανος χρησιμοποιεί διάφορα φάρμακά του καί δη εν άντιβηχικόν καί άντι- 
ποδαγρικόν με βάσιν τούς Έρμοδακτυλους187.

Συνταγάς τούτου επί διαφόρων νόσων (ημικρανίας, ποδάγρας, νευραλγιών, βη- 
χός), διέσωσαν πλήν τοΰ Άλ. Τραλλιανου, ο Αετιος191 και ο Ορειβασίας

Εις τον ύπ’ άριθ. 2210 κώδικα, κατά τον Diels, της Βιβλιοθήκης Παρισίων (φύλ. 
369), ώς άναφέρει ό Κούζης193, περιλαμβάνονται φαρμακευτικαί αύτοϋ συνθέσεις, 
είς εκείνον δε της Φλωρεντίας έμπλαστρον.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ δ ΤΡΑΛΛΙΑΝΟΣ (527-565 μ.Χ. ). Έγεννήθη είς Τράλλεις της Λυ
δίας, μαθητεύσας παρά τω πατρί αύτοϋ Στεφάνιο194, ιατρω εν τή πατριδι του το 
πρώτον, μετέπειτα δε παρά τω πατρί καί διδασκάλω τοΰ, είς ον αφιεροί το έργον 
του, φίλου του Κοσμά. Μετά τοΰ τελευταίου τούτου συνεταξίδευσεν εις Ιταλίαν, 
’Αφρικήν, Γαλλίαν, Κυρήνειαν καί 'Ισπανίαν. Εν συνεχεία φθάνει ουτος, μετακα- 
λούμενος, είς Ρώμην195.

Ό Pushmann196 φρονεί δτι έκεΐ ύπηρέτησεν ούτος πιθανώς ώς διδάσκαλος 
της ’Ιατρικής, συνάγει δέ τοϋτο έχ τοϋ δτι ή συγγραφή του έχει έν μέρει τήν μορ- 

φήν ακαδημαϊκής παραδόσεως.
Τ& έργον του διαιρείται εις 12 βιβλία197. Άφιερών τοϋτο είς τδν Κοσμάν, γρά-

188. Σον(ί)δα(ς) είς λ. ’Ιάκωβος ιατρός.
189. Φώτιον, Μυριόβιβλος, Patrol. 103, 1280.
190. Άλεξ. Τραλλιανος, έκδ. Pushmann, II, 103.
191. Άετίου λόγοι, Γ', Δ', ΙΒ και ΙΓ .
192. Όρειβασίου, Σύνοψις προς Ευστάθιον βιβλ. 2 και 7. , , fl,
193. aL, Die Handschrifte D. Antiken Aerzte II 50. ΙΙρβλ. Γ. Ένθa·*



φει ούτος έν τέλει ότι κατά την σύνταξιν πολλούς άπο εκείνους, οΐτινές δεν θά απο
βλέπουν είς φθόνον, θά ευχάριστήση «τό τε εύμέθοδον των θεωρημάτων και το 
σύντομον άμα καί σαφές της λέξεως, έσπούδασα γάρ, ώς ενδέχεται, κοιναΐς και 
μάλλον εύδήλοις χρήσασθαι λέξεσιν, ίνα καί τοΐς τυχοϋσιν εκ τής φράσεως εύλυ- 
τον εϊη τό σύνταγμα».

Έν τέλει εύρηται ή επιστολή του προς τον φίλτατον αύτοϋ Θεόδωρον «Περί 
έ λ μ ί ν θ ω ν».

Κατά την συγγραφήν του χρησιμοποιεί έργα καί θεραπευτικά μέσα προγενεστε- 
ρως αύτοϋ ζησάντων ιατρών καί δη των 'Ιπποκράτους, Γαληνού, Άρχιγένους, Ρου- 
φου, Έρασιστράτου, Άσκληπιάδου, ’Ιακώβου Ψυχρήστου, Άετίου, Φιλουμενου, 
Φιλαγριου, Πολυδεύκους, Έρμολάου, Σεβήρου, Μαξιμιανοϋ, Στεφάνου του πα- 
τρός του, Μούσα κ.ά.

Τούς Ίπποκράτην, Γαληνόν καί Άρχιγένην άποκαλεΐ θειοτάτους, ανα
γνωρίζει το έργον των καί τούς κρίνει πάντοτε άντικειμενικώς.

’Ιδιαιτέρως εκτιμά τον Γαληνόν, του οποίου εγκωμιάζει τάς παθολογικας δο
ξασίας καί τάς θεραπευτικάς του άρχάς, τινάς όμως των τελευταίων δεν παραλεί
πει νά έπικρίνη. Έν άντιθέσει προς εκείνον, ώς γράφει ό Pushmann, όστις υπήρ
ξε θεωρητικός, επιζητώ ν νά έξακριβώση την φύσιν τών νόσων καί νά διάνοιξη δια 
την άνθρωπίνην γνώσιν νέους τομείς, ό ’Αλέξανδρος υπήρξε πρακτικός' πείρα του 
ή σχολή καί διδάσκαλος ταύτης ή κλίνη του άσθένους, ύποστηρίζων ότι, ό,τι δια 
τής πείρας έκτήσατο κανείς, πρέπει νά τό παρέχη προς όφελος καί θεραπείαν τής 
άνθρωπότητος, προσβλέπων είς τόν ασθενή κυρίως καί δη προς τον έχοντα αναγκην 
βοήθειας πάσχοντα άνθρωπον.

Προς τούτο πρεσβεύει ότι δεν πρέπει νά παραλείπη κανείς τίποτε, τό όποιον

φαλής, κεφαλαλγίας, χρονιάς τοιαύτης, ημικρανίας, φρενίτιδας, ληθάργου, επιληψίας, παρέσεως 
καί μελαγχολίας.

Εις τό β' βιβλίον περί θεραπείας τών οφθαλμών. Είς τοϋτο άναφέρονται πλείονα κ ο λ λ ο ό
ρια, ξηρό- καί ύγρο-κολλούρια .(Μουσαρίου, Πολυδεύκους, Μηδικού, ‘Ερμολάου, Νικαρίου, 
Πηλαρίου, Λιβανιού, Ουρανίου, Ζωΐλου, Ηρακλείου, Δακνηροϋ, Σεβήρου, Θεοδοτίου, Μαξιμια- 
νοϋ, Στεφάνου του πατρός του, Φοίνικας, Νικολάου).

Είς τό γ' περί παθήσεων τών οργάνων τής ακοής.
Είς τό δ' περί «συνάγχης».
Είς τό ε' περί βηχός, περί «αίματος αναγωγής» καί περί «έμπυηματικών».
Είς τό στ' περί πλευρίτιδας.
Είς τό ζ' περί τών έν τφ στόματι τής γαστρός παθών, «βουλίμου», ανορεξίας, δίψης, περί γεν- 

νώντων χολήν μέλαιναν καί φυσωμένων τόν στόμαχον, καρδιακής διαθέσεως, ναυτίας καί εμετού, 
φλεγμονής στομάχου καί λυγμοϋ.

Είς τό η' περί χολέρας καί κωλικής διαθέσεως.
Είς τό θ' περί τής «ήπατος φλεγμονής», ήπατικής άτονίας καί δυσεντερίας.
Είς τό Γ περί ύδέρου.
Είς τό ια' περί τών έν τοΐς νεφροΐς παθών, φλεγμονής τής εν τοΐς νεφροΐς, στραγγουρίας, τών 

έν τή κύστει τικτομενών λίθων, «ψωριώσης κύστεως διάγνωσις», διαβήτου, γονορροίας καί πρια
πισμού.

Είς τό ιβ' πραγματεύεται περί ποδάγρας.



θά ήδύνατο νά βοηθήση και νά θεραπεύση τον πάσχοντα, χωρίς νά το δοκιμάση. 
Εις την προσπάθειαν του αυτήν δεν πρέπει νά άποκάμνη, ακόμη καί αν ή ελπίς 
τής ΐάσεως φαίνεται ματαία.

Κατηγορήθη ώς έκ τούτου, ώς αποδεχόμενος καί την δεισιδαιμονίαν έν τή ά- 
σκήσει τής ιατρικής, έχρησιμοποίησε δέ προς ύπεράσπισίν του, πολλά έκ των λε- 
χθέντων ύπό του Γαληνού κ.ά. έξεχόντων ιατρών, οίτινες έξετίμων καί έχρησιμο- 
ποίουν κατά την θεραπείαν τά θαύματα τής πίστεως.

'Ο Γαληνός, ώς γνωστόν, δεν άπέδιδεν άρχικώς σημασίαν εις τάς μαγικάς ρή
σεις καί τά διά των μύθων των γραιών περιγραφόμενα θαύματα, βραδύτερον όμως 
τώ έδόθη ή ευκαιρία νά αναγνώριση την ευεργετικήν τούτων έπίδραάιν, πεισθείς 
ότι αδται διέθετον άγνωστους εΐσέτι δυνάμεις. Δι’ δ καί επί πλειόνων παθήσεων 
χρησιμοποιεί ποικίλου τύπου περίαπτα198.

Σήμερον είναι πλέον γνωστόν ότι ή ψυχοθεραπεία, εις ην μάλλον όλα τά ανω
τέρω αποβλέπουν, είναι ασφαλώς σημαίνων παράγων διά τήν καλλιτέραν άντιμε- 
τώπισιν τών νόσων.

Κατά τήν συγγραφήν του έργου του, έφαρμόζων πάντοτε τά έν προλογω γρα- 
φέντα ύπ’ αύτοϋ περί «ακρίβειας τών λέξεων», μεριμνά διά τήν συστηματικήν 
περιγραφήν τής νόσου, ιδιαιτέρως προσέχων εις τήν διάγνωσιν, ήτις καί αποτελεί 
τήν βάσιν τής θεραπείας.

Ή διάγνωσις γίνεται ύπ’ αύτοϋ δι’ όλων τών. τότε γνωστών μέσων, ήτοι μετά 
κλινικήν έξέτασιν του πάσχοντος, ψηλάφισιν, άκρόασιν,, σφυγμομέτρησιν, έξέτασιν 
τών διαφόρων έκκριμάτων, (άπο ρινός καί του στόματος, ουρών καί κοπράνων), 
ή δέ θεραπεία, βασιζομένη έπί τής 'Ιπποκρατικής άλλοπαθητικής μεθόδου καί 
σκοπούσα εις τήν άρσιν τών αιτίων τής νόσου, συνίσταται εις τήν χορήγησιν του 
άπαιτουμένου είδους φαρμάκου, εις έπαρκή ποσότητα, λαμβανομένων πάντοτε ύπ’ 
οψιν τής ιδιοσυστασίας τοϋ ασθενούς, τής ηλικίας, τοϋ φύλου, του χαρακτήρας, 
τοϋ ιστορικού αύτοϋ, τής έποχής, τοϋ κλίματος κ.ά. παραγόντων.

Ή δράσις τών φαρμάκων κατ’ αύτόν είναι πολύπλοκος καί συντέλεΐται διά τών 
ιδιοτήτων τών συστατικών των καί τών φυσικών αυτών ικανοτήτων νά μεταβάλ
λουν τήν σύστασιν τοϋ πάσχοντος σώματος, διά τής δράσεως τούτων έπί ώριΡμέ- 
νων οργάνων αύτοϋ. ■' - ’

Τό έργον τοϋ ’Αλεξάνδρου, καθαρώς ιατρικόν, είναι λίαν ένδιαφέρον κ'αί άπό 
φαρμακευτικής πλευράς, λόγω τοϋ ότι συνιστά έκάστοτε τά άρμόζοντα φάρμακα.

Παρέχει οδτος πλούσιον συλλογήν συνταγών, πάσης φύσεώς, ..έξ έπισήμων ια
τρικών τής αρχαιότητας πηγών, δεν απολείπουν όμως καί τοιαϋται λαϊκών φαρμά- 
κών (συνταγαί άς ήκουσε παρ’ αγροίκων έκ Τουρκίας καί Κερκύρας, ώς καί τοι- 
αΰται έξ Ισπανίας καί Γαλλίας), άς κρίνει καταλλήλους διά τήν αντίστοιχον θερα
πείαν.

Τό όλον έργον του δεικνύει τήν εύρεϊαν πολυμάθειαν χαί πείραν, άλλά καί τήν

198. Pushmann, Th. ’Ένθ’ ανωτέρω, το μ. I, σελ. 407, 437 και τομ. II, σελ. 375-377 κ.ά.



πρωτοτυπίαν του κατά την άντιμετώπισιν των έκάστοτε έμφανιζομένων περιστα
τικών.

Βλέπει κανείς εις τοϋτο άνάγλυφον την φαρμακευτικήν αγωγήν τής περιόδου 
ταύτης δι’ έκάστην νόσον, δεόντως ύπ’ αύτοΰ έλεγχομένην.

Ουτω χρησιμοποιεί, άναλόγως τής περιπτώσεως, φάρμακα πάσης φύσεως.
1. Έσωτερικώς λαμβανόμενα, άτινα παρέχονται υπό τήν μορφήν π ο μ ά τ ω ν, 

εγχυμάτων, έμβρεγμάτων (ζεμάτων), άποβρεγμάτων, άπο- 
ζεμάτων (αφεψημάτων), έκ φυτικών φαρμάκων, μετά ή άνευ μέλιτος καί άλ
λων συστατικών, μελικράτων, όξυμελίτων, χυλών διαφόρων φυτών 
(θρίδακος, άνδράχνης, ομφακος κ.ά.) καί οίνων φαρμακευτικών, δια
λυμάτων, μειγμάτων, καταποτίων, τροχίσκων, κόνεων καί 
έκλειγμάτων.

2. Είσαγόμενα εντός των κοιλοτήτων τον σώματος (ένέματα καί υπόθετα).
3. Προς θεραπείαν τών οφθαλμών χρησιμοποιεί τά κολλούρια (ύγρο- 

καί ξη ροκολλούρια).
4. Έξωτερικώς δι επαλείψεως ή έπιπάσεως χρησιμοποιούμενα, ήτοι χρί

σματα, έλαιόλυτα, άλοιφάς ή αλείμματα, έντρίμματα καί 
κάνεις.

5. Δι επιθέσεως επί τοϋ δέρματος, ως επιθέματα (επιθήματα λινοσπέρ- 
μου) καί δ ι’ ο ξ ο υ ς (μετά ή άνευ φαρμάκων), καταπλάσματα, κηρω- 
τ α ί καί έμπλαστρα.

6. Λουτρά.
7. 'Υπό μορφήν ατμών (ύποθυμιάσεις καί πυριάματα ).
Άναφέρεται ακόμη καί ή επί του δαπέδου τοϋ δωματίου τοϋ πάσχοντος ρίψις

ρόδων, μυρσίνης, άειζώου, κλώνων σχίνου καί άλλων προς βελτίωσιν τοϋ άέρος 
τούτων.

Γνωρίζει τάς έκ τής χρήσεως τών ναρκωτικών δυσάρεστους συνέπειας καί συν
ετά ιδιαιτέραν προσοχήν περί τήν χρήσιν τούτων.

Τα χρησιμοποιούμενα φαρμακευτικά μέσα παραλαμβάνει έκ συγγραφών τών 
προαναφερθέντων παλαιοτέρων του ιατρών, διασώζει δε ουτω τμήματα έργων τού
των άπωλεσθέντων.

Δεν παραλείπει, πλήν τής θεραπευτικής χρήσεως τοϋ φαρμάκου, νά παράσχη, 
ιδία διά τά γαληνικά σκευάσματα, καί τούς τρόπους παρασκευής τούτων.

Τοϋ έργου τοϋ ’Αλεξάνδρου διεσώθησαν πλεϊστοι χειρόγραφοι κώδικες εις τήν 
ελληνικήν εις τάς Βιβλιοθήκας Παρισίων, Φλωρεντίας, Βατικανοΰ, Ρώμης, 'Αγ. 
Μάρκου Βενετίας, Μεσσήνης, τοϋ Κολλεγίου Cajus τοϋ Καΐμπριτζ, ’Οξφόρδης. 
'Ισπανίας, οΐ όποιοι περιλαμβάνουν αύτούσιον τό έργον του ή τμήματα τούτου199, 
λατινικοί εις τάς βιβλιοθήκας τοϋ Montecatini, Παρισίων, Chartres, Angers, 
Βρυξελλών, Λονδίνου, ’Οξφόρδης, Κολλεγίου Cajus καί Γλασκώβης.

199. Διά πλείονας πληροφορίας έπί τών κωδίκων βλ. Th. Pushmann, ίνθ’ ανωτέρω, τόμ. 
I, σελ. 87-92.



Το έργον του έκυκλοφόρησεν εις πλείονας εκδόσεις:
Πρώτη έκδοσις των 12 αυτού βιβλίων έγένετο ύπό τοϋ Rob. Etienne (Ste

phanus ) εις Παρισίους, έπιμελεία τοϋ καθηγητοϋ της ιατρικής Jac. Goupyl και 
βάσει των ελληνικών της βιβλιοθήκης των Παρισίων κωδίκων (1548). Γέμει τού
το λαθών, δεν έχει ύπ’ 6ψιν του τους λατινικούς κώδικας, περιλαμβάνει δε εις το 
τέλος καί το εργον τοϋ Ραζή «De Pestilenzia».

Δευτέρα ύπό τοϋ Guenther von Andernach, περιλαμβάνουσα καί λατινι
κήν μετάφρασιν έξαίρετον, μετά παρατηρήσεων τοϋ εκδότου.

Ή λατινική εκδοσις τούτου έγένετο τό πρώτον τό 1549 (Ex Officina Re- 
migii Guedonis), περιελάμβανε δέ εις τό τέλος καί τό προαναφερθέν εργον τοϋ 
Ραζή. Έν συνεχεία άνετυπώθη αμετάβλητος, υπο τοϋ Η. Scotus εν Βενετία το 
1555, ύπό τοϋ A. Vincentius έν Λυώνι τό 1560, καί τό 1570 έν Στρασβούργο). 
Τέλος τό 1575 έπανεξεδόθη μετά σχολίων τοϋ J. Molinarus εις Λυώνα, περιελή- 
φθη δέ εις τήν Stephansche Sammlung (1567) καί ύπό τοϋ Α. Von Haller εις 
τό εργον του Artis Medicae Principes (1769-1774) τόμ. 6 καί 7.

Διάφορα μικρότερα έργα του ή τμήματα τοϋ όλου έργου του εδημοσιευθησαν 
κατά καιρούς, μεταξύ τών όποιων περί «οφθαλμικών παθήσεων», εις βιβλία τρία.

Σημαντικωτέρα όμως κριτική εκδοσις τοϋ έργου είναι ή εις 2 τόμους τοιαύτη 
τοϋ Theodor Pushmann (Βιέννη, 1878/1879), μετά προλόγου περιλαμβάνοντας 
ιστορικά στοιχεία έπί τοϋ έργου του καί τών κωδίκων αύτοΰ.

Τό έργον τοϋ ’Αλεξάνδρου ήσκησε μεγάλην έπίδρασιν έπί τών μεταγενεστέ- 
ρων Ιατρών καί έχρησιμοποιήθη είς μεγάλην κλίμακα ύπό τών μετ' αυτόν συγγρα- 
φέων (Παύλου Αίγινήτου, Θεοφάνους Νάνου, Δη μητριού Πεπαγωμένου, Κωνστα- 
ντίνου τοϋ Άφρικανοϋ κ.&.), τμήματά του δέ άντεγράφησαν κατά λέξιν.

Μετεφράσθη ένωρίς, ώς προελέχθη, είς τήν λατινικήν, τήν Αραβικήν200, βραδύ- 
τερον δέ έκ τής λατινικής είς τήν έβραΐκήν (βιβλιοθήκη Μονάχου), ίσως δέ καί

τήν συριακήν. (
Κατά τον Fabricius201 δέον οδτος να καταταγή είς τούς τής Μεθοδικής 

Σχολής, κατ’ άλλους είς τούς Πνευματικούς καί κατ’ άλλους εις τους

Έκλεκτικούς. , ,.
Ό ειδικός μελετητής τούτου Pushmann202, κρίνων τούτον, λεγει τα έξης. « Αν- 

τεπροσώπευσεν ούτος τόν έ κ λ ε κ τ ι σ μ 6 ν (Eclectisme), ύπό τήν εύγενεστε- 
ραν τής λέξεως έννοιαν. Ήτο εις έμπνευσμένος οπαδός των φυσιολογικών και πα- 
θολογικών θεωριών τοϋ Γαληνοϋ, έντούτοις δμωςδένήρνεϊτο νά άναγνωριση την 
αύστηράν συστηματικήν τών Μ ε θ ο δ ι κ ώ ν καί, εύκαιρίας τυχουσης, να επανελ- 
θη είς τό άπλοΰν δόγμα τών Πνευματικών.

200. Πλείονα περί τών είς τήν Αραβικήν μεταφράσεων τοϋίργου του, ως καί τών 'Αράβων 
συγγραφέων, οίτινες ποιούνται καί κριτικήν τούτου. Πρβλ. 7%. TW™™, ανωτέρω, τομ.
I, σελ. 92.

201. Fabricius, Bibi. gr. XII, 595.
202. Pushmann, Th. Ένθ’ Ανωτέρω, τόμ. I, σελ. 285,



Ό ’Αλέξανδρος ήτο προ παντός πρακτικός. Τον σκοπόν της ιατρικής 
επιστήμης άνεζήτει όχι εις την προσπάθειαν να αιτιολόγηση την φύσιν της νόσου, 
άλλα εις την δυνατότητα να θεραπεύση ταύτην. Εις τοϋτο ειχεν ώς φωτεινόν πρό
τυπον τον μέγαν ιατρόν έν Κω καί ώς μοναδικήν καί ύπερτάτην αυθεντίαν την ιδίαν 
αυτοϋ πείραν».

Έν κατακλεΐδι δυνάμεθα να παραδεχθώμεν ότι ο ’Αλέξανδρος ύπήρξεν ή φω- 
τεινοτέρα ιατρική μορφή τής περιόδου ταύτης.

ΑΕΤΙΟΣ ό ΑΜΙΔΗΝΟΣ. Χριστιανός ιατρός, γεννηθείς εις Άμίδην203 τής Με
σοποταμίας περί τα τέλη του V μ.Χ. αίώνος. Έσπούδασεν εις ’Αλεξάνδρειαν, έλ- 
θών δε εις Κωνσταντινούπολή έγένετο ιατρός τής Αυλής, περί τα μέσα τοϋ VI 
αίώνος, όνομασθείς άρχιατρός ταύτης καί κ ό μ ι ς τοϋ Ό ψ ι κ ί ο υ204, έπί αύ- 
τοκρατορίας ’Ιουστινιανού τοϋ Α'.

Συνέγραψεν ούτος ιατρικόν εργον, υπενθυμίζον εκείνο τοϋ Όρειβασίου, εκ βι
βλίων ιατρικών «έκκαίδεκ α»205, άτινα ό ίδιος χαρακτηρίζει ώς Λόγου ς206.

203. Ή σήμερον καλούμενη Diabekir.
204. Όψίκιον ήτο έν των εν ’Ασία Θεμάτων τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, περιλαμβάνον 

την Προύσαν, τήν Νίκαιαν, τά Κοτύαιον καί τό Άμόριον.
205. Δέκαέξ.
206. Τό περιεχόμενον του έργου διαλαμβάνει τά ακόλουθα:
Ό α' λόγος είναι «Σύνοψις τοϋ περί απλών φαρμάκων καί τής περί των τροφών δυνάμεως», 

έκ των τοϋ Γαληνού.
Ό β' περιλαμβάνει περί «τών τής γής διαφορών καί λίθων καί μεταλλικών καί τής άπό των 

ζφων ώφελείας», έκ τών απλών Γαληνού καί τοϋ περί τροφών δυνάμεων αύτοΰ καί Όρειβασίου 
καί ετέρων.

Ό γ' «περί γυμνασίων διαφόρων, αφροδισίων, φλεβοτομιών, καθαρτηρίων απλών τε καί συν
θέτων, βαλάνων, κλυσμών καί τών λοιπών μερικών κενώσεων, περί τε καταπλασμάτων, δρως 
πακισμών, συναπισμών, φοινιγμών καί περί αέρων, ανέμων, ύδάτων, λουτρών γλυκέων καί αυ
τοφυών καί έπιτεχνητών».

Ό δ' «περί παιδοτροφίας καί περί διαίτης υγιεινής τών εφεξής ηλικιών μέχρι γήρως καί περί 
κόπων τών έπί γυμνασίοις καί τών αυτομάτων καί περί διαγνώσεως κράσεων καθολικών καί μερι
κών καί τής τών δυσκρασιών έπανορθώσεως».

Ό ε' διαλαμβάνει «σημείωσιν καί πρόγνωσιν καί θεραπείαν πυρετών έφημέρων, συνοχών 
καί τών μετά σήψεως καί τών μετά συμπτωμάτων τών παρεμπιπτόντων συνεχέσι πυρετοϊς, έν 
οΐς λέγει καί περί λειποθυμίας καί συγκοπής, οδύνης, αγρυπνίας, δίψους καί τών άλλων συμπτω
μάτων καί περί ήδέων πομάτων τοις νοσοΰσιν».

Ό στ' «όσα κατά τον έγκέφαλον καί τήν κεφαλήν συνίσταται πάθη καί περί παραφροσύ
νης πάσης καί περί παραλύσεως καθολικής καί τής κατά μέρος καί περί τών περί τήν έπιφάνειαν 
τής κεφαλής γιγνομένων αλωπεκιών, μαδαρώσεως τριχών, έξανθημάτων διαφόρων, καί περί τών 
κατά τά ώτα καί μυκτήρας συνισταμένων παθών».

Ό ζ' «περί τών κατά τούς οφθαλμούς συνισταμένων πάντων παθών».
Ό η' «περί τάς τών όφρύων διακοσμήσεις, περί ύπωτίων, παράχριστα προφυλακτικά προσώ

που καί σμήγματα διάφορα καί πάσματα ευωδίαν ποιοΰντα τφ σώματι, περί έφηλίδων φακών 
καί τών λοιπών περί το πρόσωπον παθών καί περί λειχήνων έν προσώπφ καί τφ παντί σώματι 
καί περί τών κατά το στόμα καί παρίσθμια καί τραχεϊαν άρτηρίαν καί θώρακα καί πνεύμονα καί 
καρδίαν καί πλευράν παθών».



Ταΰτα ή σαν κεχωρισμένα εις τ έ σ σ α ρ α, έκ τεσσάρων βιβλίων τμήματα (Τε- 
τραβίβλους) τοϋ δλου έργου, κακώς ύπό τινων χαρακτήριζαμένου έκ τούτου ώς 
Τετραβίβλου.

Ό Φώτιος207 εις την Μυριόβιβλόν του γράφει τά έξης : «Άνεγνώσθη Άετίου 
Άμιδηνοϋ Βιβλίον ιατρικόν έν λόγοις ιστ'. Έστι μεν οδν αύτω πάσα ή πραγμα
τεία συντεταγμένη έκ τε ών Όρειβάσιος προς Ίουλιανόν έγραψε πρός τε Ευστά
θιον καί Εύνάπιον, έτι δέ καί εκ των θεραπευτικών βιβλίων Γαληνού, καί μην καί 
Άρχιγένους καί Ρούφου, έτι δέ Διοσκουρίδου καί ’Ηροδότου καί Σωρανοϋ, Φι- 
λαγρίου τε καί Φιλουμένου καί Ποσειδωνίου καί ετέρων τινών τών επί τή τέχνη 
τής ιατρικής όνομα λιπόντων».

Την Φαρμακευτικήν ενδιαφέρουν :
1. Ό πρώτος λόγος οστις άφορ^ί, ώς ό ίδιος γράφει, είς σύνοψιν τών απλών 

τοϋ Γαληνού, άτινα είναι άλφαβητικώς διατεταγμένα, άνευ περιγραφής τούτων, 
άλλα μέ τον τρόπον χρήσεώς των.

2. Ό δεύτερος λόγος. Περιγράφει, άναλόγως πρός τον προηγούμενον, ορυκτής 
ή ζωικής προελεύσεως φάρμακα καί τροφάς, έκ τών τοϋ Γαληνού καί τοϋ Ρούφου.

3. Ό τρίτος τέλος άναφέρεται είς την έπενέργειαν διαφόρων φαρμάκων απλών 
ή σκευασμάτων. Ταΰτα προέρχονται έκ τών συγγραφών Ίπποκράτους, Γαληνού, 
Άντύλλου, Ποσειδωνίου, Φιλαγρίου, Όρειβασίου, Διογένους, Λογαδίου, Άρχιγέ
νους, Ρούφου, Θέωνος, Άντιόχου, ’Αθηναίου, ’Αδαμάντιου τοϋ σοφιστοΰ, Ίού- 
στου καί Λύκου.

Είς τούς λοιπούς λόγους, παρά την θεραπείαν τών περιγραφομένων νόσων, * *

Ό θ' «περί τών κατά το στόμα τής κοιλίας καί αυτής τής κοιλίας παθών, καί περί κωλικών 
κοιλιακών καί δυσεντερικών τεινεσμών καί έλμίνθων».

Ό ι' «περί ήπατικών, σπληνικών, ικτερικών, καχεκτικών, ύδρωτικών».
Ό ta' «περί διαβήτου καί τών περί τούς νεφρούς καί κύστιν συνισταμένων παθών καί περί 

άφροδισίων».
Ό ιβ' «περί ίσχιακών αρθριτικών, έν φ καί άκοπα διάφορα γέγραπται πολύχρηστα καί πρός 

παρέσεις μαλάγματα».
*0 ιγ' «περί τών δακνόντών ζφων καί ιοβόλων θηρίων καί περί δηλητηρίων φαρμάκων 

καί περί τών πολυχρήστων αντιδότων καί περί έλεφαντιάσεως καί κνησμών, ψωριάσεως, ουλών 
μελαίνων, άλφών λεύκης καί λέπρας».

*0 ιδ' «περί έδρικών, αιδοιικών καί τών περί τόν οσχεον παθών, πυριών, μυρμηκιών καί τών 
όμοιων καί τών εμβαλλόμενων τοϊς έμπλάστροις απλών φαρμάκων καί του τρόπου έψήσεως αυ
τών, περί έναίμων τραυμάτων, νευροτρώτων, φλεγμονών, αποστημάτων, ελκών προσφάτων και χρο
νιών καί κακοήθων καί καρκινωδών ανθράκων, ερυπιπελατων, ερπητών, φλυκταινών, παρατριμ
μάτων, θλασμάτων, άποσυρμάτων, περί τε τών έν πέλμασι και δακτυλοις καί δνυξι παθών και 
περί κιρσών καί δρακοντίων».

*0 ιε' «περί οιδημάτων, σκίρρων, χοιράδων, μελικηρίδων, στεατωμάτων, αθειρωματων, 
γαγγλίων καί περί έμπλάστρων διαφόρων καί πολυχρήστων».

Ό ιστ' «περί γυναικείων παθών καί θυμιαμάτων καί μύρων τινών σκευασίαι καί φουλιάτων 
καί σπικάτων καί οίνανθαρίων» (Olivieri, A. Aetii Amideni libri médicinales, έκδ. Teubner 
(Lipsiae et Berolini MCMXXXV).

207. Φωτίου, Μυρ ιό βίβλος ή Βιβλιοθήκη, Patrol. 103, 720.



παρεμβάλλεται καί ή κατά τήν θεραπευτικήν εφαρμοζόμενη έκάστοτε φαρμακευτι
κή αγωγή. Γενικώς εις τούτους παρέχει τήν σύστασιν των χρησιμοποιούμενων απλών 
ή συνθέτων, ως καί τον τρόπον παρασκευής τούτων.

Κατά το πλεΐστον χρησιμοποιούνται φαρμακοτεχν ικά σκευάσματα, εσωτερικής 
ή εξωτερικής χρήσεως, εκ δρογών τό πλεΐστον συνισταμενα, εκ πλειονων συνήθως 
συστατικών, ανάλογα ή τά αυτά προς τά υπο τοϋ Γαληνού κυρίως χρησιμοποιούμε
να, εν τισι δε καί προς εκείνα τινών προμνησθέντων παλαιοτέρων αύτοΰ ιατρών.

Κώδικες του έργου του Άετίου υπάρχουν πλείονες, ών σημαντικώτεροι οί ευ
ρισκόμενοι εις τάς Βιβλιοθήκας του 'Αγίου "Ορους καί Παρισιων. Πλην τούτων 
άπόκεινται καί άλλοι εις τάς Βιβλιοθήκας Βατικανού, Βερολίνου, Βιέννης, Βο- 
λωνίας, Λειψίας κ.ά.208

Εκδόσεις τοϋ έργου του, ολοκλήρου ή ώρισμένων λόγων τούτου, είναι γνωσταί αί :
1. Ή τον Aldus ( Venetiis, 1534), περιλαμβάνουσα τά βιβλία Α'-Η' εις ελ

ληνικήν.
2. 'Η εις τήν εκδοσιν τοϋ Ρούφου τοϋ Έφεσίου τών Daremberg και Ruelle 

( Paris, 1879), περιλαμβάνουσα κεφάλαιά τινα τοϋ έργου τοϋ ’Αετίου.
3. Ή τών Α. Μουστοξνδον και Δ. Σχινα (Venetia, 1816), περιλαμβάνουσα 

τμήμα τοϋ Θ' βιβλίου εις τήν Συλλογήν ελληνικών ανεκδότων ποιητών καί λογο
γράφων διαφόρων εποχών.

4. Ή τοϋ J. Cornarius (Lugdunum, 1549), περιλαμβάνουσα ολόκληρον τό 
έργον τοϋ Άετίου εις τήν λατινικήν.

5. 'Η τοϋ Γ. Κωστομοίρη, Άετίου λόγος δωδέκατος ( Παρίσιοι, 1892). Ού- 
τος απαριθμεί καί τά κεφάλαια τών ανεκδότων έως τότε λόγων του (10ου, 12ου, 
13ου, 14ου, 15ου καί 16ου).

6. Ή του Σκ. Ζερβόν, βιβλία : Θ' [Άθηνά, τόμ. 23, σελ. 265-392 (Άθήναι, 
1911)], ΙΓ' [Άθηνά, τόμ. 18, σελ. 241-302 (Άθήναι, 1906)] καί ΙΕ' [Άθηνά, 
τόμ. 21, σελ. 3-144 (Άθήναι, 1909)] καί βιβλίον ΙΣΤ' αύτοτελώς (Άθήναι, 1901).

7. Ή τοϋ Max Wegscheider, βιβλίον ΙΑ', εις τήν γερμανικήν (Berlin, 1901 ).
8. Ή τοϋ Alexander Olivieri «Aetii Amideni lib ri medicinalis» I-IV εις 

τήν σειράν τοϋ Corpus Medicorum Graecorum (VIII, 2, 1935) εις ελληνικήν.

Ό Άέτιος ύπήρξεν εις τών διακεκριμένων ιατρών τής εποχής του. Περιέλαβεν 
εις τό έργον του, κατ’ εξοχήν, τμήματα έκ τών τοϋ Γαληνοΰ καί Όρειβασίου με
τά πολλών προσωπικών κρίσεων, άλλά καί εξ άλλων μεθοδικών καί εμπειρικών 
(Ίπποκράτους, Διοσκουρίδου, Ρούφου, Άρεταίου, Άρχιγένους, Σωρανοΰ, ’Ηροδό
του, Λεωνίδου, Φιλουμένου, Φιλαγρίου, Ποσειδωνίου κ.ά.). Σημαντικώτερον είναι

208. A. Olivieri, Aetii Amideni libri médicinales I-IV (1935), σελ. V-X. Γ. Κωστομοίρη, 
Etudes sur les écrits inédits des Anciens Médecins Grecs, Revue des Etudes Grecques, 
τόμ. Ill, σελ. 166-179 (1890 ) καί τοϋ αύτοΰ Άετίου λόγος δωδέκατος σελ. νγ'-νε' (Paris, 1892).

’Ιδιαιτέρως μνημονεύομεν ότι εις τήν βιβλιοθήκην τής Μονής Πάτμου υπήρχε χειρόγραφον 
τοϋ XVIII αΐώνος, τοϋ όποιου ή αρχή καί το τέλος έλλειπε καί τό όποιον περιελάμβανε 4 λόγους 
τοϋ Άετίου. Τό χειρόγραφον τοΰτο, ώς αναφέρει ό Σκεΰος Ζερβός, δεν ύφίσταται πλέον.



τό χειρουργικόν έργον του, έξ οδ καταδεικνύεται δτι ουτος είχε προσωπικήν πεί
ραν των περιγραφομένων εγχειρήσεων.

Γενικώς τό έργον του είναι έπηρεασμένον από τό επικρατούν πνεύμα τής επο
χής του, από τήν ιδιαιτέραν αύτοϋ έκτίμησιν προς τήν φαρμακολογίαν, από τόν 
μυστικισμόν τής χριστιανικής θρησκείας καί από τήν εΐδωλολατρικήν δεισιδαιμονίαν.

Ό Πατριάρχης Φώτιος209 εκφράζεται περί τοϋ Άετίου έπαινετικώτατα χαρα- 
κτηρίζων τό έργον του άνώτερον καί πρακτικώτερον τοϋ τοϋ Όρειβασίου. Γράφει 
ως εξής : «Καί όσα γε εμέ είδέναι, ό προκείμενος τοϋ άνδρός πόνος των μέν Όρει- 
βασίου συνόψεων, ήν τε προς Ευστάθιον καί ήν προς Εύνάπιον έγραψε, τοΐς πασι 
κρατεί- αίτιολογίαις τε γάρ προέχει καί διαγνώσεσι καί προγνώσεσι καί προσδιο- 
ρισμοΐς καί τω τής θεραπείας πλάτει. Ού τούτων δε μόνον έν υπεροχή όραται, 
αλλά καί ήτις αύτω των Γαληνού βιβλίων σύνοψις έφιλοπονήθη, καί ταύτης επι
κρατεί τω τε εις έλάττονα όγκον ταύτην συνεστάλθαι, καί τω σαφεστέραν πα- 
ρέχειν τήν διδασκαλίαν, καί τω περί πλειόνων παθών διαλαμβάνειν ταύτην μάλλον 
ή εκείνην......

Τοΐς γάρ τάς ίάσεις νόσων απελάσεις έλομένοις έμφανίζειν δι* έργων τούτο 
τό βιβλίον έπιμελώς μεταχειρίζεσθαι δει καί τήν σχολήν εις αυτό συντεταμένην 
έχειν, καί δ γε μεισθείς τή παραινέσει έν αύτή τή πείρα τό κέρδος εόρήσει».

Τό δλον έργον διακρίνει επιμέλεια καί προσοχή, καταδεικνύει δε τόν συγγρα
φέα γνώστην ούχί μόνον τής επιστήμης του, άλλα καί τής γραμματείας ταύτης, 
τόσον τής παλαιοτέρας, όσον καί εκείνης τής εποχής του, διασώσαντα σημαντικόν 
αριθμόν συγγραφών άπωλεσθεισών καί μή άναφερομένων ύπό ετέρων.

ΠΑΥΛΟΣ ό έξ ΑΙΓΙΝΗΣ, εξ ου καί ΑΙΓΙΝΗΤΗΣ. Χριστιανός ιατρός, ζήσας κατά 
τό πρώτον ήμισυ του 7ου μ.Χ. αιώνος209 210, σπουδασας και ζησας εν Αλεςανδρεια, 
ένθα καί ήσκησε τήν ιατρικήν προ τής καταστροφής της υπό τών ’Αράβων.

Έπεσκέφθη πλείονας πόλεις τοϋ τότε γνωστού κόσμου, εις τούτο δέ τινες ά- 
ποδίδουν τό προσωνύμιόν του «περιοδευτής», ως «τό πλέον τής γής διαδραμών»211 212, 
τοΰθ’ δπερ δμως δέν είναι ορθόν, τοϋ «περιοδευτής»"12 αποδιδόμενου εις τους πρακτι
κούς ιατρούς, τούς έπισκεπτομένους κατ’ οίκον τούς ασθενείς, εν αντιθεσει προς 
τούς θεωρητικούς, τούς εξετάζοντας έν τω ίατρειω των, ή διδάσκοντας ή παρέχον
τας συμβουλάς.

209. Φώτιος, ένθ’ άνωτ. Patrol., 103, 733. e
210. Κατά τόν J. Berendes [Paulos von Aegina, σελ. VII (Leiden, 1914)], ο ακρι

βής χρόνος τής ζωής του δέν είναι γνωστός. Έκ πληροφοριών δμως του άραβος συγγραφεως 
Abul Faradsch (Gregorius Barhebreus 1226-1286), γράφοντας περί αύτοϋ, είς τήν πολιτικήν 
ιστορίαν του [Historia Dynastorum, Εκδοσις Pococke, είς αραβικήν μετά μεταφράσεως εις 
τήν λατινικήν (1663) καί τοιαύτην τοϋ Bauer είς Γερμανικήν (Leipzig, 1783)], συνάγεται ότι 
οδτος ίζησεν έπί αύτοκράτορος 'Ηρακλείου (610-641 ), Κων/τίνου τοϋ ΙΗ ( +641 ) καί Ήρακλεω- 
νά (641), ήτο δέ διάσημος ιατρός τής περιόδου ταύτης.

211. Choulant, Handbuch d. Bücherkunde, σελ. 141. Πρβλ. J. Berendes, ένθ ανωτέρω,

212. Πρβλ. σελ. 268 τοϋ παρόντος. Meyer, E.H.F. Geschichte der Botanik, II, 412 κ.ε. 

(1855).



Άναφέρεται ωσαύτως, λόγω της ιατρικής του αξίας, εις τινα χειρόγραφα, ώς 
«Παύλος ιατρός υγιεινότατο ς»213, ακόμη δέ καί ώς «ί α τ ρ ο σ ο φ ι- 
σ τ ή ς»214, τοΰθ’ όπερ προϋποθέτει πλέον της πρακτικής καί ιδιαιτέραν θεωρητι
κήν μόρφωσιν.

Κατά τον ’Άραβα συγγραφέα Abul Fàradsch215 ό Παύλος Αΐγινήτης υπήρξε 
διάσημος ιατρός τής εποχής του. Μέ ιδιαιτέραν επιμέλειαν ή σχολή θη μέ τάς γυ- 
ναικολογικάς παθήσεις, δι’ ας άπέκτησεν εξαιρετικήν ειδικότητα, εις τρόπον άστε 
νά τον συμβουλεύονται καί αύταί αί μαΐαι διά περιστατικά τα όποια έπαρουσία- 
ζον δυσκολίας. Δι’ δ καί ώνομάσθη «βοηθός τοκετών» (όπερ αποδίδεται 
εις τήν αραβικήν διά του Al-kawabêli), τίτλος ύπό τον όποιον καί άναφέρεται
εις τινα χειρόγραφα216.

’Έγραψεν ούτος πλείονα έργα, εξ ών σημαντικώτερον τό «'Υπόμνημα ή επιτο
μή ιατρικής εις βιβλία»217, μεταφρασθέν εις τήν αραβικήν ύπό τοϋ Hunain Ihn Ishak 
(IX αιών), ύπό τον τίτλον «Συλλογή των Πλειάδων». Περιλαμβάνει τμήματα έκ 
των έργων πολλών παλαιοτέρων έλλήνων συγγραφέων (Όρειβασίου, Γαληνού, 
Άετίου, Άρεταίου, Ποσειδωνίου καί αυτού τοϋ 'Ιπποκράτους), τό χειρουργικόν 
όμως μέρος τούτου, ώς τονίζει ό Haeser218, «είναι έργον από πολλών πλευρών έλευ- 
θεριώτερον καί πλέον αυτοτελές, διακρινόμενον λόγω τών απανταχού ύπαρχουσών 
κριτικών παρατηρήσεων τοϋ συγγραφέως καί τών έκ τής εμπειρίας αυτού διεσπαρ
μένων έν αύτώ δεδομένων».

'Ως ό ίδιος γράφει, δεν ήθέλησε να συγγράψη, ώς οί Όρειβάσιος καί Άέτιος, 
άπλοΰν εράνισμα, άλλ’ εΰχρηστον, ιδία διά τούς μακράν τών πόλεων, ιατρικόν έγ- 
χειρίδιον.

Καί τούτο, επειδή, ώς έν προοιμίφ ό ίδιος γράφει, τό έργον τοϋ Όρειβασίου, 
κατά τό πλείστον έράνισμα έκ προγενεστέρων συγγραφών, ήτο λίαν έκτεταμένον 
καί άκριβόν, ένω ή Σύνοψις προς τον υιόν του Ευστάθιον δεν ήτο άρκετά πλήρης, 
διά τούτο καί ήθέλησε νά τραπή διά τής συγγραφής του προς μίαν μέσην οδόν.

Εις τά διασωθέντα χειρόγραφα δεν ύπάρχει ό τίτλος τοϋ έργου του, ό ίδιος219 
δέ άναφέρει ότι «τήνδε τήν έπίτομον έκ τών άρχαίων ένεστησάμην συναγωγήν»

213. Daremberg, Ch. Paul d’Egine et les Médecins Compilateurs (Paris, 1865). Πρβλ. Πονρ- 
ναρόπονλος, Γ. Συμβολή είς τήν ιστορίαν τής Βυζαντινής ’Ιατρικής, σελ. 50 (’Αθήναι, 1942).

214. Καθηγητής τής ’Ιατρικής (Berend.es, J. Paulos von Aegina, σελ. VII).
215. Historia Dynastorum, βλ. ύποσημ. 1.
216. Berendes, J. Ένθ’ ανωτέρω, σελ. VII.
217. Ό οίραψ μεταφραστής άναφέρει 9 βιβλία, ώς υποστηρίζουν όμως πολλοί Ισφαλεν είς τόν 

αριθμόν αυτών κατά τήν μετάφρασιν τοΰ Εργου.
218. Haeser, I. 464.
219. Heuberg, I. Paulus Aeginetta, τόμ. I, σελ. 4-5, Εκδ. Corpus Medicorum Graecorum 

(Λειψία καί Βερολινον 1921). Τό περιεχόμενον τοϋ Εργου Εχει ώς εξής:
Βιβλ. α’ περιλαμβάνει άπασαν τήν υγιεινήν καί τήν προφυλακήν καί διόρθωσιν άναλόγως 

τής ηλικίας καί ώρας καί κράσεως καί τάς έν ταΐς τροφαϊς δυνάμεις τε καί χρήσεις (έκ τοϋ ’Ο
ρειβασίαν κατά τό πλείστον ).

Βιβλ. β'. Περί πυρετών, τών συμβαλλομένων εις τε τήν σημείωσιν καί τήν όλην αυτών άπο-



καί ότι περαιτέρω έχρησιμοποίησε «πλείονι των ένδοξων.........καί μάλλον Όρει-
βασίω», μή παραλείψας νά χρησιμοποιήσω καί το ε'ργον τοϋ Γαληνού καί άλλων 
ακόμη νεωτέρων τούτου.

’Ιδιαιτέρως ενδιαφέρον διά την φαρμακευτικήν είναι τό 7ον βιβλίον τοϋ έργου 
του, όπερ αποτελεί θαυμασίαν συνοπτικήν συγκέντρωσιν φαρμακογνωστικήν, φαρ
μακολογικήν καί φαρμακοτεχνικήν των ιαμάτων τής περιόδου εκείνης.

Έν αρχή διαλαμβάνονται (VII, γ) τά απλά φάρμακα, τά εκ της φύσεως κυρίως 
προερχόμενα, άλφαβητικώς διατεταγμένα, μετά τής φαρμακολογικής αυτών έπε- 
νεργείας. Ταΰτα προέρχονται κυρίως εκ των τοϋ Διοσκουρίδου καί Γαληνού. ’Α
κολουθούν τά φάρμακα, τά χορηγούμενα επί ώρισμένων νόσων (χολαγωγά, καθαρ
τικά κλπ. VII, δ) καί αί Άντίδοτοι διαφόρων συγγραφέων (VII, η). Επακολου
θούν τά σύνθετα σκευάσματα μετά τοϋ τρόπου τής παρασκευής τούτων, ήτοι τά 
καταπότια (VII, ε, 7 καί 14), οί οίνοι (VII, ε, 11), οί πόλτοι (VII, ε, 17), οί τρο- 
χΐσκοι [ό άστήρ, ό τρίγωνος, ό διά σπερμάτων, ό κροκώδης, ό διάροδος κ.ά. (VII, 
ζ, 12)], τά υπόθετα, τάξηρία (ά καί καταπάσματα καλείται—VII, 13), τά διά- 
χριστα—στοματικά καί προς φάρυγγα (VII, 14, 1 ) τά πόματα, ήδέα καί ωφέλι
μα (VII, 15), τά κολλούρια [ύγρά (VII, 16, 4), ξηρά (VII, 16, 3), απλά (VII, 
16, 1) καί σύνθετα (VII, 16, 2)], τά έμπλαστρα καί τά εμβαλλόμενα εις τάς έ- 
ψήσεις αυτών (VII, 17) κυρίως έκ τών τοϋ Άντύλλου, τά μαλάγματα καί επιθέ
ματα (VII, 18), τά άκοπα [σκευάσματα μεταξύ κηρωτών καί εμπλάστρων (VII, 
19, 1)], οί δρώπακες [σκευάσματα μεταξύ εμπλάστρων καί μαλαγμάτων (VII, 
19, 2)], οί σιναπισμοί (VII, 19, 3), τά δι’ ελαίων καί μύρων σκευάσματα (VII, 
20), ως καί τά είδη τούτων, τά οίνανθάρια [σκευάσματα χρησιμοποιούμενα είτε 
άπλώς προς ευωδίαν καί τρυφήν μετά τά λουτρά ή δι’ έπίχρισιν τών τραπεζών 
είτε μειγνύμενα μετά τονωτικών τοϋ στομάχου, ως καί προς άνακούφισιν τών ανα
πνευστικών οδών (VII, 21)], τά θυμιάματα (VII, 22), οί πεσσοί έκ τών τοϋ Άν- 
τύλλου (VII, 24), τέλος δε περί άντεμβαλλομένων έκ τών Γαληνοΰ (VII, 25).

Τό 26ον κεφάλαιον τοϋ VII βιβλίου περιλαμβάνει τά μέτρα καί σταθμά τής 
περιόδου ταύτης220.

Σημειωτέου ότι άναφέρονται υπό τούτου καί δρόγαι μή άπαντώσαι παρά Διο- 
σκουρίδη, Γαληνώ, Όρειβασίω καί Άετίω221.

Παρ’ αύτώ έπίσης άπαντά τό πρώτον καί ή περιγραφή τής Σ ω τ ε ί ρ α ς221,

θεραπείαν καί της καθ’ έκαστον είδος πυρετού γενέσεως και θεραπείας και περί τών συμπτω
μάτων τών επομένων τοΐς πυρετοϊς.

Βιβλ. γ'. Περί τών κατά τόπους συνισταμένων παθών, απ άκρας κεφαλής εως άκροις τοΐς 
ποσίν.

Βιβλ. δ'. Περί τών εκτός τοϋ σώματος γινομένων παθών.
Βιβλ. ε'. Περί τών ιοβόλων πληγών καί δηγμάτων, περί θηριακών καί άλεξιφαρμάκων. 
Βιβλ. στ. Περί τών χειρουργουμένων κατά σάρκα καί έν όστοΐς.
Βιβλ. ζ'. Περί της τών φαρμάκων, απλών καί συνθέτων, δυνάμεως.
220. Ταΰτα θέλουν Απασχολήσει ημάς εις ιδιαιτέραν μελέτην.
221. Tschirch, A. Pharmakognosie, 2α έκδ., τόμ. Ι/ΙΙΙ, σελ. 1347.



του γνωστού άντιδότου, ή οποία άναφέρεται καί ύπο μεταγενεστέρων συγγραφέων.
Πλήν τοϋ ώς άνω έργου ό Παύλος Αίγινήτης έγραψε «Περί γυναικείων παθή

σεων» καί «Περί χειρουργικής».

Το δλον φαρμακευτικόν έργον τοϋ συγγραφέως διέπει συστηματική κατάταξις 
καί περιγραφή από τε φαρμακολογικής καί φαρμακοτεχνικής πλευράς των άνα- 
φερομένων φαρμάκων, τά όποια προέρχονται από συνταγάς μεγάλου άριθμοΰ ια
τρών τής άρχαιότητος, άλλα καί τής ιδίας τοϋ συγγραφέως περιόδου καί δή των : 
Ίπποκράτους, Διοσκουρίδου, Γαληνοΰ, Ρούφου, Άρχιγένους, Όρειβασίου, Άετίου, 
Μιθριδάτου, Φίλωνος, Φιλαγρίου, Άντιόχου, Λογαδίου, Ίούστου, Φιλοξένου, Ζω
πύρου, Δοσιθέου, ’Αγαπητού, Πρόκλου, Πασίωνος, Πολυείδους, "Ανδρωνος, Φιλίπ
που, Μούσα, "Ηρα, Μαρκέλλου, Νυμφοδότου, Μανέθωνος, Μαχαιρίωνος, Κρίτω- 
νος, Σεραπίωνος, Σεβήρου, Προεχίου, Άμμωνίου, Θεοδότου, Μάγνου, Κλέωνος, 
Νείλου, Έρασιστράτου, Άντύλλου, Μνασαίου, Άριοβαρζάνου, Άμυθάωνος, Άρι- 
στοφάνους, Νικολάου, Νέρωνος, Ίκεσίου, Άζανίτου, Βασιλείου, Ζωσίμου, Ποσει- 
δωνίου, Τιτιανοΰ, Σωρανοΰ, Λεωνίδου, Διοσκουρίδου τοϋ Άλεξανδρέως, Φαύστου, 
Φιλουμένου, Λύκου, Νικάνδρου, Κλεοπάτρας κ.ά.

Έκ τοϋ απολογισμού των ώς άνω ονομάτων άναντιρρήτως καταδηλοΰται ότι 
ό Παύλος ήτο εξαίρετος γνώστης τής γραμματείας τής περιόδου ταύτης, έκ δε 
τοϋ συγκεντρωθέντος όπ’ αύτοΰ εις τό έργον του υλικού καταδείκνυται ικανός 
διά τήν επιλογήν των έπιστημονικώς καλλιτέρων καί τήν κατ’ άνάλογον τρόπον 
κατάταξιν τούτων.

Τό δλον φαρμακευτικόν τμήμα τοϋ έργου, ώς άλλωστε καί τό καθαρώς ιατρι
κόν, διακρίνει σαφήνεια καί ορθή επιστημονική κρίσις.

Κώδικες τοϋ έργου τοϋ Παύλου Αίγινήτου εύρίσκονται εις τάς βιβλιοθήκας Πα- 
ρισίων, Φλωρεντίας, Αγίου "Ορους (Μονή Βατοπεδίου καί Λαύρας), τής Μονής 
Πάτμου καί αλλαχού.

Τό έργον του έξεδόθη ελληνιστί τό πρώτον τό 1528 εις Βενετίαν ύπο τοϋ Al
dus, άφιερωθέν εις τον παρά τώ Βατικανω "Αγγλον άπεσταλμένον Στέφανον. Τό 
1538 έξεδόθη εις Βασιλείαν ύπο τοϋ Hieronymus Gemusaeus, μετά προλόγου, 
ιστορικού κυρίως περιεχομένου, άπευθυνομένου προς τον έπίσκοπον Philippus 
Cosseius, τό δε 1921-24 υπό τοϋ J. Heiberg εις τήν σειράν τοϋ Corpus Medico- 
rum Graecorum.

Ό Άρ. Κούζης συμπεριέλαβε τμήμα τοϋ έργου του εις τήν σειράν «Βυζαντι
νών ιατρών τά εύρισκόμενα» (1910).

Λατινιστί έξεδόθη ύπο τών Albanus Torinus (Βασιλεία, 1532), J. Cornarius 
(Βασιλεία, 1556) καί Gunther von Andernach (Παρίσιοι, 1532), μετεφράσθη 
δέ καί εις τήν αγγλικήν, γαλλικήν καί γερμανικήν.

Ο Γάλλος René Briau222 γράφει δι’ αυτόν τά εξής: «Μέ τον Παύλον Αΐγινή- 
την κλείει ή κλασσική έποχή τής ελληνικής ιατρικής, ήν συνοψίζει, είναι αληθές,

222. Briau, R. Chirurgie de Paul d’ Egine (Paris, 1855).



κατά τρόπον λακωνικόν, πλήν όσω τό δυνατόν πλήρη. Μέ αυτόν τελευτά ή ελληνι
κή σχολή και ή επιστήμη πίπτει εις τό ζοφερόν σκότος τοϋ Μεσαίωνας.. . ».

ΜΕΛΕΤΙΟΣ Μονάχος και ’Ιατρός. Έζησε κατά τον Krumbacher223 πιθανώς κατά 
τούς χρόνους της αυτοκρατορίας Θεοφίλου (829-842), κατα δε τον Κουζην224 κατα 
τον VII-VIII αιώνα. ΤΗτο μοναχός225 της εν Τιβεριουπόλει της Φρυγίας μονής της 
'Αγ. Τριάδος.

Διεσώθησαν τούτου : 1. Έργον «περί φύσεως ανθρώπου)), οδτινος προτάσσονται 
τα έξης :

«Μελέτιος πόνημα τούτο συμπλέκει 
είς γνώσιν εύσύνοπτον εύμαθεστάτην 
τό γνώθι σαότόν εύ σκοπόν τεθειμένος».

Ώς γράφει ό κώδιξ είναι τούτο «πόνημα εις σύνοψιν περί φύσεως ανθρώπου, 
έξερανισθέν καί συντεθέν παρά Μελετίου μοναχού έκ τών της εκκλησίας ένδοξων 
καί τών έξω λογάδων φιλοσόφων». Εν συνεχεία συμπληρουται οτι . « Η παρούσα 
σύνοψις (ή) περί φύσεως ανθρώπου, διενοήθη (έπενοήθη) καί συνελέγη καί συνε- 
τέθη παρά Μελετίου μοναχού, θέματος τού όψικίου βάνδου άρεσκοΰ (κατ’ άλλον 
κώδικα άκροκοΰ) χωρίου Τιβεριουπόλεως, μονής λεγάμενης Τρις, ήτοι τής 
'Αγίας Τριάδος, ούχ’ ώς καινόν τι έπινοήσαντος περί (φύσεως) ανθρώπου φυσιο- 
λογήσαι, άλλα σύντομον καί ανελλιπή πραγματείαν. . . >>226.

Εις έτερον κώδικα227 επιγράφεται ώς «Μελετίου μοναχού περί φύσεως άνθρώ- 
που». Περιλαμβάνει δέ «τα περί τής τού ανθρώπου κατασκευής καί έξ όσων έστί 
φύσεως καί τίς ή της ψυχής ουσία καί πώς εν σώματι περιέχεται228.

Τούτο έξεδόθη υπό τού Nie. Petrejus έν λατινική μεταφράσει τό 1552. Βρα- 
δύτερον έξεδόθη υπό τού J.A. Cramer έκ τριών χειρογράφων τής Όξωνίας βιβλιο

θήκης229. e ,
Εις τήν έκδοσιν Bachmanni σημειοΰνται έν τέλει ώς συγγραφείς άναφερο- 

μενοι είς τό ώς άνω έργον τοϋ Μελετίου οί : ’Αριστοφάνης, ’Αριστοτέλης, Βασί-

223. Krumbacher, Κ. Geschichte der Byzantinischen Literatur (München, 1879 ), σελ. 614 
καί έκ τής είς τήν ελληνικήν μεταφράσεως τούτου ύπό Γεωργ. Σωτηριάδου, τόμ. 2, σελ. 
415 (Άθήναι, 1900).

224. Κούζης, Α. Πρβλ. Πουρναρόπονλος, Γ. Ένθ’ ανωτέρω, σελ. 54.
225. Fabricius, J. Bibliotheca Graeca, τόμ. 9, σελ. 305-307 (Hamburg), MDCCCIV). 

Bachmanni, Lud. Examina solemnia gymnasii, scholaeque rostochiensis κλπ. Inesti quaestio 
de Meletio graece inedito ejus que Latino interprète Nie. Betreu, σελ. 5 (Rostochn, 
MDCCCXXXIII) καί Nesselii, Bibliotheca Caesarea P. Ill, σελ. 51.

226. Fabricius, ένθ’ Ανωτέρω.
227. Bachmanni, L. Ένθ’ άνωτ., σελ. 5 καί Nesselii, Bibi. Caes. P. Ill, σελ. 21
228 Είς τά χειρόγραφα τοϋ Daremberg άνευρέθη άντίγραφον φέρον τον τίτλον «Λέοντας συν- 

οψις ck τήνφύσιν τοϋ Ανθρώπου" τίέοτί W,. ..» 6περ Αποτελεί περίληψιν τοϋ Εργου τοϋ Με- 
λετίου «Περί τής τοϋ Ανθρώπου κατασκευής» [Costomires, G. Etudes sur les écrits inédits 
des Anciens Médecins Grecs, Revue des Etudes Grecques, τόμ. 4, σελ. 99 (1891)].

229. Anecdota oxoniensia, τόμ. 3, σελ. 1-157 (Oxford, 1836).



λείος, Καλλίμαχος, Χρυσόστομος, Κύριλλος, ’Εμπεδοκλής, Επίκουρος, Γαληνός, 
Γρηγόριος ό Ναζιανζηνός, Γρηγόριος ό Νύσσης, 'Ησίοδος, "Ομηρος, Λυκόφρων, 
Πλάτων, Τίμαιος, Σωκράτης, περί της Φύσεως του ανθρώπου (κατά τον Πλάτω
να)230.

Ενδιαφέρον κνρίως διά την Φαρμακεντικην είναι τό «Ιατροσόψιον τον Μελέ
τιον». Ό Fabricius αναφέρει ότι «εις κώδικα εν άρχή (No 1) εϋρηται υπό τον τί
τλον συγγραφέως έλληνοβαρβαρική διατριβή «περί κατασκευής του ανθρώπου)) έκ 
των τοϋ Γαληνού, Ίπποκράτους καί Μελετίου φιλοσόφου έρανισθεΐσα καί περαι
τέρω ανάλογοι έκλογαί έκ του ’Ιατροσοφίου τοϋ Μελετίου, είς κεφάλαια 217 διη- 
ρημένου».

Τοϋ Μελετίου231 υπάρχει καί ιατροσόφιου κοινόν είς ελληνικόν κώδικα ιατρικόν 
της Βιέννης κ.ά.

Είς κώδικα τοϋ ’Εργαστηρίου Φαρμακογνωσίας τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών232 
περιλαμβάνεται συνταγολογίαν έπιγραφόμενον, «Μελετίου μοναχοΰ καί ’Ιατρού Λό
γος, περιέχον φάρμακα εμπειρίας ’Ιατρικής κατ’ ’Αλφάβητου».

Είναι διηρημένον είς κεφάλαια α'-ρνα' (1-151), ποικίλου περιεχομένου233 καί έν 
συνεχείφ άλφαβητικώς άναφέρονται (σελ. τνε'-τοθ') τα ονόματα διαφόρων φαρμά
κων μετά των έπεξηγήσεών των είς την λαϊκήν γλώσσαν. Τά πλείονα τών κεφα
λαίων τούτων, ’ιδία τα άφορώντα είς τά φυτά καί τήν γεωργίαν, προέρχονται έξ 
αντιστοίχων κεφαλαίων τοϋ Κασσιανοΰ Βάσσου, περιλαμβανόμενα είς τοΰτο, αυ
τούσια ή έν μεταφράσει234 235.

’Ιδιαίτερον ένδιαφέρον κέκτηται, άπό λαογραφικής ίδια πλευράς, τό αλφαβη
τικόν λεξιλογίου φαρμάκων τοϋ κώδικας με τάς λαϊκάς ονομασίας τής έποχής του.

'Ο Κώδιξ, ασφαλώς μικρασιατικής προελεύσεως, ανάγεται είς τήν μεταξύ 
1737-1829 περίοδον23«.

ΝΟΝΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ. Βυζαντινός ιατρός καί συγγραφεύς, ζήσας κατά τον X 
μ.Χ. αιώνα, αρχίατρός τοϋ Αύτοκράτορος Κωνσταντίνου τοϋ Ζ' τοϋ Πορφυρογέν
νητου (912-959 μ.Χ.).

Εντολή τοϋ τελευταίου, ως έν προλόγω ό ίδιος αναφέρει, εγραψεν έργου υπό 
τον τίτλον «Σύνοψις έν έπιτομή τής ιατρικής άπάσης τέχνη ς», έξ

230. Πρβλ. καί Fabricius, J. Ένθ’ ανωτέρω.
231. Krumbacher, Κ. Ένθ’ ανωτέρω, σελ. 619, σημ. C4 καί είς τήν ελληνικήν έκδοσιν σελ. 

425, σημ. Γ4.
232. Κρητικός, Παν. Κώδιξ τοϋ εργαστηρίου Φαρμακογνωσίας τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, 

Περιοδ. Έρανιστής, έτος Β', τεΰχ. 8, σελ. 68-77 (Άθήναι, 1964).
233. Ένθ’ ανωτέρω, σελ. 75-76.
234. Έπί τοϋ τμήματος τούτου τοϋ κώδικος τοϋ Φαρμακογνωστικοϋ Εργαστηρίου, δπερ 

περιλαμβάνει τό συνταγολόγιον τοϋ Μελετίου, έγένετο ιδιαιτέρα άνακοίνωσις είς τό έν Άθήναις 
(8-14 ’Απριλίου 1967 ) Διεθνές Συνέδριου "Ιστορίας τής Φαρμακευτικής ύπό τών καθηγ. Παν. 
Κρητικοϋ καί Δρος Σκεύου Φιλιάνου, άνακοινωθεΐσα ύπό τοϋ τελευταίου. Βραδύτερου θέλει δη- 
μοσιευθή ιδιαιτέρα συγκριτική μελέτη τών διαφόρων κωδίκων τόΰ Μελετίου.

235. Κρητικός, Παν. Ένθ’ ανωτέρω, σελ. 76-77.
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Βραχυγραφίαι έκ του κώδικας της Βολωνίας.



Au&popoi Ιατροί μεταξύ των όποιων χαί τής βυζαντινής, 6 Όρειβ&σιος χαί 6 'Αλίξανόρος 6 
Τραλλιανός, κατά τό χειρόγραφον της Βονωνίας (fol. 19ν).
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Ό Γαληνός κατά τό χειρόγραφον τής Βονωνίας (fol. 26).



Ό 'Ιπποκράτης κατά τό χειρόγραφον της Βονωνίας (fol. No 25ν).



7 βιβλίων, περιλαμβανόντων 297 κεφάλαια236, έρανισθείς έξ αρχαιότερων αύτοϋ 
ιατρών καί κυρίως των : Ίπποκράτους, Γαληνού, Όρειβασίου, Άετίου, ’Αλεξάν
δρου Τραλλιανοϋ καί Παύλου Αίγινήτου, χρησιμοποιήσας επίσης καί μικροτέρας 
περικοπάς καί διάφορα θεραπευτικά μέσα έκ των : Άρχιγένους, Λογαδίου, Μούσα, 
Κρίτωνος, Μνασαίου, Άνδρωνίου, Πολυείδους, Πασίωνος, Φαυστίου (;), Φίλωνος, 
’Απολλώνιου, Λύκου, Πολυάρχου, Ρούφου, Έρασιστράτου, Νείλου, Σεβήρου κ.ά.

Εις έκαστον των κεφαλαίων τούτου, άφοϋ περιγράφει τα συμπτώματα της νό
σου, παρέχει τον τρόπον της θεραπευτικής αγωγής, έν ή καί ή φαρμακευτική.

’Ιδιαιτέρως ενδιαφέρουν άπό φαρμακευτικής πλευράς, τα εις έκαστον κεφά- 
λαιον διαλαμβανόμενα, ποικίλα την μορφήν καί την σύστασιν, φαρμακευτικά σκευά
σματα, συνιστάμενα άπό τα γνωστά πάσης φύσεως απλά φάρμακα καί σκευά
σματα, τα υπό άρχαιοτέρων ιατρών, ώς καί εκείνων τής βυζαντινής περιόδου δια
λαμβανόμενα.

Τό δλον έργον χαρακτηρίζει ολιγολογία, άλλα καί σαφήνεια σαφώς διαπιστου- 
μένη, αποτελεί δε προσεκτικήν βιβλιογραφικήν συγκέντρωσιν τοϋ γνωστού τότε 
επιστημονικού ύλικοϋ.

'Η πρώτη έκδοσίς του έγένετο τό 1568 εις τήν ελληνικήν καί τήν λατινικήν237, 
έπηκολούθησε δέ ή ύπό τοϋ St. Bernard έπεξεργασθεΐσα έκδοσις Gotha238 γενο- 
μένη έν Άμστελοδάμω εις δύο τόμους τό 1794-1795.

'Η τελευταία αυτή έκδοσις εις τό τέλος περιλαμβάνει ίδια κεφάλαια περί μυρ- 
μήκων, προς ονοδήκτους καί κυνοδήκτους, προς δήγμα μυογαλής, προς πληγήν

236. Περιλαμβάνει τοϋτο εις τά:
Ιον βιβλίον. Περί παθήσεων τής κεφαλής (τριχωτού, ποικίλων μολύνσεων, κεφαλαλγιών 

καί ημικρανιών πάσης φύσεως ) καί ρινικών, βηχός, φρενίτιδας, ληθάργου, κώματος, παθήσεων 
οφθαλμικών καί ώτων, παρωτίτιδας κ.ά. (κεφάλαια 1-52).

2ον βιβλίον. Περί παθήσεων τών όδόντων, ούλων, χειλέων, γλώσσης, παρίσθμιων, έτι δέ 
περί μανίας, μελαγχολίας, απώλειας μνήμης, επιληψίας, αποπληξίας, σπασμών, τρόμου κ.ά. (κε- 
φάλ. 1-23).

3ον βιβλίον. Περί διακοσμήσεως,αύξηντικών καί μελαντικών όφρύων, παθήσεων πάσης φύ
σεως βλεφάρων καί οφθαλμών, κυνάγχης, βηχός, άσθματος, πλευρίτιδας, πνευμονίας, φθίσεως, 
παθήσεων τών φωνητικών οργάνων κ.ά. (κεφάλαια 1-57).

4ον βιβλίον. Περί τών τής καρδίας παθών, πυρετών πάσης φύσεως, ιδρώτων, στομαχικών, 
κοιλιακών καί υποχονδρίων παθών, ανορεξίας, βουλή μίας, χολέρας, διάρροιας, δυσεντερίας, ίλεοϋ, 
έλμίνθων, νεφρικών, κυστικών καί γενικώς παθήσεων τών ούροφόρων οδών, διαβήτου, ήπατικών 
καί σπληνικών παθήσεων, καχεξίας, ποικίλων μορφών κήλης, παθήσεων τών γεννητικών οργά
νων, τοϋ άπηυθυσμένου κ.ά. (κεφάλαια 1-62).

5ον βιβλίον. Διαλαμβάνει τοϋτο περί ισχυάδος, ποδάγρας, ρευματισμών, χειμέτλων καί πα
θήσεων γενικώς τών δακτύλων, τών έκτος τοϋ σώματος παθών, έλεφαντιάσεως, λέπρας, ψώρας, 
λειχήνων, κνησμοΰ, λεύκης, αλφών, πυρικαύστων, φλεγμονών, αποστημάτων, γαγγραίνης, ερπη- 
τος, έρυσιπέλατος, βουβώνων, δοθιήνων, ανθράκων, καρκίνου κ.ά. (κεφάλαια 1-47).

6ον βιβλίον. Περί κεραυνών, δηγμάτων άπό τών δηλητηριωδών ζώων καί εντόμων, βδελλών, 
μηκύτων καί άμανιτών κ.ά. (κεφάλαια 1-31).

7ον βιβλίον. Περί τών ποικίλων γυναικείων παθών γενικώς (κεφάλαια 1-18).
237. Πρβλ. Πουρναρόπουλος, Γ. Ένθ* άνωτ-, σελ. 56.
238. Bernard, St. Έκδοσις Gotha, τόμ. 1 καί 2 (Amstelodami 1794, 1795).



κεράσου, προς όζοχρώτους και όζοστόμους καί λατινιστί το «De Febribus», ερ- 
γον το καί τελευταϊον τοϋ Χόννου.

Πλήν των ανωτέρω άναφέρεται239 ή υπαρξις εντός κωδικός της Εθνικής Βι
βλιοθήκης των Παρισίων240 τοϋ XIV αίώνος ύπό τόν τίτλον «εύπόριστ α», 
συλλογή τοϋ Θεοφάνους Νόννου έξ 725 κεφαλαίων, ών προτάσσεται πίναξ περιε
χομένων ως καί έτερον, θεωρούμενον ως άνήκον εις τόν Νόννον, κατά τόν Κω- 
στομοίρην241, ύπό τόν τίτλον «Σύνοψις εν έπιτόμω των βοηθημάτων καί τοϋ τρόπου 
τής δέσεως αυτών μετά των ιδίων προπομάτων, ομοίως καί περί έλιγμάτων καί 
τροχίσκων, πρός τούτοις δε καί ελαίων καί εμπλάστρων καί λοιπών τών εις θερα
πείαν συντεινόντων» (Κεφάλαια σογ'-τμγ').

Εντός τοϋ αύτοΰ κωδικός239, έν συνεχεία (Κεφάλαια τμγ'-υ'), υπάρχει «Ξε
νοδοχειακόν συνταγολογίαν)) ύπό τόν τίτλον «θεραπευτικαί ίατρείαι συντεθεΐσαι 
παρά διαφόρων ιατρών κατά την έκτεθεΐσαν ακολουθίαν τοϋ ξενώνας». Κατά τόν 
Κωστομοίρην, δοθέντος ότι περιλαμβάνει άπλάς συνταγάς, δεν δύναται νά άναγνω- 
ρισθή, εκ τοϋ τρόπου διατυπώσεως, εάν άνήκη εις τόν Νόννον.

Εις τόν ίδιον κώδικα (Κεφάλαια υ'-υκδ' )242 ύπάρχουν έτερα βιβλία τοϋ Νόννου τά :
1. Περί διαίτης, άρχόμενον διά τής γνωστής τοϋ Νόννου προτάξεως: «Καί 

τοΰτο τής σής έργον προνοίας καί μεγαλοφυούς έπινοίας καί φιλανθρωπίας έπί- 
ταγμα Κωνσταντίνε μέγιστε αύτοκράτορ».

2. Βίβλίον δεύτερον. «"Οσα μέν οδν τών διαιτημάτων γαληνότατε Κωνσταντί
νε κράτιστε αύτοκράτορ πρός τόν υγιεινόν τείνει σκοπόν...».

3. Περί τών τής καρδίας παθών.
Τέλος έν τέλει τοϋ ως άνω κωδικός (Κεφ. υκε'-ψκε'), ύπάρχει συλλογή συντα

γών, 6 συγγραφεύς τής οποίας δεν είναι εύκολον νά καθορισθή.
Αυτονόητον τυγχάνει ότι τό άδημοσίευτον τοϋ κωδικός τμήμα καί δή τά Κεφ. 

σογ'-τμγ', τά άφορώντα εις τά «φαρμακευτικά βοηθήματα», τό «Ξενοδοχειακόν 
συνταγολογίαν)), ώς καί αί έν τέλει άναφερόμεναι συνταγαί, αποτελούν πλούσιον φαρ
μακευτικόν ύλικόν, ή μελέτη καί ή δημοσίευσις τοϋ όποιου θά μας δώση σαφεστέ- 
ραν εικόνα τής πρός τήν φαρμακευτικήν εισφοράς τοϋ Νόννου, 8στις πάντως, έκ 
τοϋ περιγραφέντος έργου του, δύναται νά θεωρηθή ώς εϊς τών έγκυκλοπαιδιστών 
συγγραφέων τής βυζαντινής περιόδου.

ΜΙΧΑΗΛ ΨΕΛΛΟΣ. Έγεννήθη εις Νικομήδειαν τό 1018 μ.Χ., λαβών τό κα
τά κόσμον όνομα Κωνσταντίνος. Ύπήρξεν άνήρ μεγάλης καί πολυπλεύρου μορ- 
φώσεως, οφειλών ταύτην εις τήν μητέρα του243.

239. Costomiris, G. A. Etudes sur les écrits inédits des Anciens Médecins Grecs, Revue 
des Etudes Grecques, τόμ. IV, σελ. 100 (Paris, 1891).

240. Suppl. Grec. 764.
241. Εις τά χειρόγραφα τών Παρισίων (No 2230) ή ανωτέρω επιτομή φέρεται ώς άνήκουσα 

είς τόν Ψελλόν.
242. Costomiris, G. A. Ένθ’ άνωτ., σελ. 101.
243. Krumbacher, Κ. ’Ιστορία Βυζαντινής Λογοτεχνίας, μετ. Σωτηριάδου (1900) 2, 55.



Έσπούδασε φιλοσοφίαν, νομικήν καί ιατρικήν καί ύπηρέτησεν εις διάφορα διοι
κητικά καί αύλικά αξιώματα κατά τήν περίοδον της ζωής του. Τό 1054 άποσύ- 
ρεται εις μονήν του Βιθυνικοϋ Όλύμπου, λαβών ώς μοναχός τό όνομα Μιχαήλ, 
μετ’ ολίγον όμως έπανήλθεν είς τάς λαϊκάς τάξεις.

Κατά τον Σάθαν244 245, ευρών τάς έπιστήμας εν μεγίστη καταπτώσει, έκαλλιέργησε 
ταύτας μετ’ εξαιρετικής φιλοπονίας καί διά τής θαυμαστής του ευρυμάθειάς καί 
όξυνοίας ήνώρθωσεν αύτάς εις τήν αληθή αυτών περιωπήν. ‘Υπήρξε πρωτεργάτης 
τής άνακινήσεως του νεοπλατωνισμού, συγγραφεύς πολυγραφώτατος καί δύναται 
νά καταταγή εις τούς έγκυκλοπαιδιστάς.

Τά έργα του ανάγονται εις πλείονας έπιστήμας καί δή τήν ιατρικήν, τήν φυ
σικήν, τά μαθηματικά, τήν αστρονομίαν, τήν φιλοσοφίαν, τήν νομικήν, τήν θεολο
γίαν, τήν αρχαιολογίαν, τήν ιστορίαν, τήν ρητορικήν καί τήν γραμματικήν.

Πολλά είναι είσέτι ανέκδοτα, άλλα δέ ολίγον γνωστά. Πλήρη βιβλιογραφίαν 
τούτου παρέχουν οί Fabricins246, Krumbacher246 καί Migne247.

Έγραψε πραγματείαν «περί δυνάμεως τροφών καί τής εξ αυτών ώφελείας καί 
βλάβης έν κεφ. ρλστ'», εράνισμα εξ έργων έλλήνων ιατρών, περσών, άράβων καί 
Ενδών, ώς ό ίδιος, έν προοιμίω, άναφέρει. Προς τούτο παρουσιάζει ομοιότητα τό αν
τίστοιχον έργον τού Συμεώνος Σήθ.

Σημαντικώτερα τών περί τήν ιατρικήν καί φυσικήν έργων του είναι τά :
1. Περί διαίτης, δημοσιευθέν κατά τον Meyer248 λατινιστί ύπό τον τίτλον «De 

victis ratione» εις 2 βιβλία (Erford, 1499), ελληνιστί δέ ύπό τού Ideler249.
2. ’Ιατρικόν πόνημα άριστον δι Ιάμβων, έκδοθέν ύπό Fr. Boissonade250, εις δ 

περιλαμβάνεται καί κατάλογος τών νόσων.
3. De Operatione Daemonum (δημοσιευθέν τό 1838 έν Νυρεμβέργη ύπό τού 

Fr. Boissonade μετά 26 άλλων κειμένων διαφόρου περιεχομένου).
4. Περί λίθων δυνάμεων.
5. Περί λουτροϋ.
6. 'Ερμηνεία περί τών τοϋ σώματος μερών κ.α.
7. ’Ιδιαιτέρας σημασίας υπήρξε τό προς τον διδάσκαλόν του, τον μετεπειτα 

Πατριάρχην Ίωάννην Η', τον έπονομασθέντα Ξιφιλΐνον, έργον του, ύπό τύπον επι
στολής «Περί Χρνσοποΰας», δι’ ού καί διεδόθη ή ’Αλχημεία εις τήν Δύσιν251.

244. Σάθας, Κ. Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη V, 222 (1876).
245. Fabricius, Bibliotheca Graeca, τόμ. 10.
246. Krumbacher, Κ. Ένθ’ ανωτέρω, σελ. 60-77.
247. Migne, Patrol. 122, 477-1186.
248. Meyer, E.H.F. Geschichte der Botanik, 350-360 (1856).
249. Ideler, I., Physici et medici graeci minores, 203 έ. (1841).
250. Ruelle, Ch. La Chrysopée de Psellus, Revue des Etudes Greques, 2, 260-267 

(1889).
251. Ruelle, Ch. Ένθ’ ανωτέρω.



ΣΥΜΕΩΝ ό ΠΡΩΤΟΒΕΣΤΙΑΡΙΟΣ καί ΜΑΓΙΣΤΡΟΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ™2, ΣΗΘ, ΣΗΘΟΣ 
ή ΣΗΘΗΣ. ’Ιατρός τοϋ 2ου ήμίσεος τοϋ XI μ.Χ. αίώνος, υιός του Σ ή θ, έξ οδ 
καί Σ η θ ή ς, διακριθείς εις Βυζάντιον, ώς εις των σημαντικωτέρων ιατρών, επί 
αύτοκρατόρων Κωνσταντίνου καί Μιχαήλ Δούκα (1071-1078).

Συνέγραψε πλείονα έργα, ών σημαντικώτερον τό «Σύνταγμα κατά σ τοί
χε ϊ ο ν περί τροφών δυνάμεω ν», άφιερωμένον εις τον αύτοκράτορα Μι
χαήλ, περιλαμβάνον τά τρόφιμα καί αρτύματα, άλφαβητικώς διατεταγμένα εις 159 
άρθρα, εκ τών Ίππο κράτους, Γαληνού, Όρειβασίου, Παύλου Αΐγινήτου, Άετίου, 
Ρούφου του Έφεσίου καί άλλων, έτι δε έξ άράβων καί ΐνδών ιατρών. Ταΰτα εξετά
ζει καί άπό της πλευράς τών φυσικών καί θεραπευτικών ιδιοτήτων των.

Παρόμοιον έργον έγραψεν ό Ψελλός, έφ’ οδ φαίνεται ότι έβασίσθη καί ό 
Σηθής.

Συγκαταλέγεται μεταξύ τών πρώτων έλλήνων συγγραφέων, οί όποιοι αναφέ
ρουν αραβικά φάρμακα263, μεταξύ τών όποιων ηδονιστικόν εκ καννάβεως προερχό- 
μενον (προφανώς Haschisch), διάφορα καρυκεύματα, [αρωματικά κάρυα (μοσχο
κάρυα)], την καφουράν, την οποίαν καί έχρησιμοποίει εις ποικίλας παθήσεις, τό 
άμπαρ (Άμβραν ) καί τον μόσχον, διαλαμβάνει δέ καί τά ύπό τών ’Αράβων είσα- 
χθέντα φαρμακοτεχνικά σκευάσματα (ίουλάπια, σιρόπια καί έλαια)264.

Τό έργον τούτο έξεδόθη εις πλείστας εκδόσεις, έξ ών ή πρώτη έν Βασιλείς 
(1538). Σημαντικώτεραι έκδόσεις του υπό τον τίτλον «Syntagma de Cihario- 
rum Facultate» εις ελληνικήν καί λατινικήν έγένοντο εις Παρισίους, ή τού Mart. 
Bogdanus (1658) καί εις Λειψίαν ή τού Langkavel (Teubner, 1868).

Εις τον Σηθήν αποδίδονται καί διάφοροι άλλαι πραγματεϊαι, έξ ών τινες μετα
φράσεις έκ της άραβικής (Μόσχος, Άμπαρ κ.ά.). Οΰτω μεταξύ τούτων άναφέ- 
ρονται αί :

1. Σύνοψις περί ούρων.
2. Σύνοψις τών φυσικών εις χειρόγραφα τού VX αίώνος, τής ’Εθνικής Βι

βλιοθήκης Παρισίων (άρ. 2242 καί 2276).
3. Περί διαίτης252 253 254 255.
4. Κατά τών φιλοσοφικών θεωριών τού Γαληνού256.
5. Πραγματεία ύπό τόν τίτλον «Συμεών μαγίστρου καί φιλοσόφου Σήθ τού 

Άντιοχέως φιλοσοφικά καί ιατρικά»256.
6. Περί όσφρήσεως256.
7. Περί γεύσεως256.
Εις τήν βιβλιοθήκην τής Βιέννης άπόκειται έν χειρογράφω «Λεξικόν κατ’ άλ-

252. Ό τίτλος διότι υπηρετεί εις τό Παλάτιον Άντιόχου τοϋ Πέρσου, ούδεμίαν δέ σχέσιν πρός 
τήν πάλιν Αντιόχειαν έχει [Πουρναρόπουλος, Γ. Συμβολή εις τήν ιστορίαν τής Βυζαντινής ’Ια
τρικής κατά τόν Μέσον Αιώνα, σ. 64 (’Αθήναι, 1942)].

253. Tschirsch, A. Pharmakognosie, έκδ. 2α, τόμ. Ι/ΙΙΙ, σ. 1348.
254. Πρβλ. Tschirsch, A. Ένθ’ ανωτέρω.
255. Πρβλ. Daremberg, Notices et extraits etc. (σελ. 48-50).
256. Ideler, /., Physici et medici graeci minores, II, σελ. 283- 285 (1842).



φάβητον έρμηνεΰον τάς βοτάνας», άποδιδόμενον εις αύτόν, μεθ’ έτεροι» ύπό τον τί
τλον «Πίναξ περί παντός ζφου».

’Ιδιαιτέρως ενδιαφέρον πρέπει να είναι τό βοτανικόν λεξικόν, δπερ όμως δέον 
να έρευνηθή έπιμελως. Εις τοϋτο θά διαπιστωθούν καί τά νέα φάρμακα, τά μή προ
ερχόμενα έκ της ελληνικής βιβλιογραφίας, τά όποια είχον τότε είσαχθή εις την 
βυζαντινήν θεραπευτικήν. Ή εργασία αυτή θέλει κατάδειξη την σημασίαν τοϋ έρ
γου του Σήθ διά την Φαρμακευτικήν.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΤΟΥΑΡΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ ή ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΡΕΨΟΣ. Γεννη
θείς εν ’Αλεξάνδρειά, έξ οδ καί Άλεξανδρ ινός, ήκμασε διατελέσας ιατρός 
της αυλής τοϋ Αύτοκράτορος Ίωάννου Γ' Δούκα τοϋ Βατάτζη (1222-1255) καί 
της Βασιλίσσης Ειρήνης εν Νίκαια, λαβών τον τίτλον τοϋ Άκτουαρίο υ287, ένω 
τον τίτλον «Μ υ ρ ε ψ ό ς» έλαβε λόγφ τής περί την μυρεψικήν288 τέχνην, ή κατ’ 
έπέκτασιν την φαρμακευτικήν τοιαύτην, έπιδόσεώς του.

Τό ότι έζησε κατά τον XIII αιώνα κατά τον Freindl καί Fabricius289 εξάγεται 
έκ τοϋ ότι αναφέρει οδτος τον Άκτουάριον καί τον Μεσούην, άναφέρεται δε ύπό 
των Pietro d’ Abano (Petrus Aponensis) καί άλλων συγχρόνων τούτου συγ
γραφέων.

’Ιδιαιτέρως ενδιαφέρει τό Φαρμακευτικόν έργον του ύπό τον τίτλον «Δ υ ν ά
με ρ ό V», συγκείμενον έκ 48 κεφαλαίων καί περιλαμβάνον 2656 φαρμακευτικά 
σκευάσματα, άναλόγως τής συστάσεως καί τής δράσεώς των.

"Ολα τά γνωστά τότε απλά φάρμακα καί τά σκευάσματα περιλαμβάνονται έν 
αυτω.

Ουτω πραγματεύεται περί αλοιφών, καταπλασμάτων, ύδρομέλιτος, βδελλών, 
σιροπίων, έπιθεμάτων, ύποθέτων, άντελμινθικών, σαπώνων, αρωμάτων, θηριακής, 
φαρμάκων έπί ίκτέρου καί ίσχυαλγίας, κολλυρίων, έλαίων, καθαρτικών, άντιπυ- 
ρετικών, αφεψημάτων, αντιδότων διαφόρων νόσων κ.ά.

Εις πλείστας περιπτώσεις έπικαλεΐται έν άρχή τών συνταγών του τον Θεόν.
Χειρόγραφα τοϋ έργου του άπόκεινται εις τήν ’Εθνικήν Βιβλιοθήκην Παρι- 

σίων (άρ. 2141, 2237, 2238, 2243, τών XIV καί XV αΐώνος), εις Μεγάλην Λαύ
ραν (’Άθως) μέ πλήρες τό πρωτότυπον κείμενον, ως καί εις τήν ’Εθνικήν Βιβλιο
θήκην ’Αθηνών, έξ οδ όμως έλλείπουν αί τελευταΐαι σελίδες.

Έξεδόθη λατινιστί τό πρώτον περιληπτικώς ύπό τοϋ Nicolaus Bheginus Ca
laber τον XIV αιώνα. Βραδύτερον ό ’Ιωάννης Άγρικόλας Άμμώνιος έθεώρησε 
τήν περίληψιν ταύτην ώς πηγήν τοϋ έργου Νικολάου τοϋ Πραιποσίτου καί έξέδω- 
κε τοϋτο ύπό τον τίτλον «Nicolai Alexandrin!, Liber Compositione Medica- 
mentorum secundum loca latine, Nicolao Bhegino interprète, cum anno- 
tationihus Job. Agricolae Ammonii» (Ingolstadt 1541, Venetia 1543 καί 
1560). 257 258 259

257. ΓΓρβλ. σελ. 270 του παρόντος.
258. » » 279-280 του παρόντος.
259. Bibi. Graeca, τόμ. 6, σελ. 241.



To 1549 ό Fuchs έξέδωκε πλήρη λατινικήν μετάφρασιν του έργου του Μυ- 
ρεψοΰ μεθ’ υπομνημάτων, ή όποια καί περιελήφθη τό 1567 υπό του Στεφάνου εις 
την συλλογήν Artis Medicae Principes.

Ελληνική έκδοσις δεν έγένετο260.
Έργον εξαιρετικής φαρμακευτικής σπουδαιότητος, ιδιαιτέρως διά τήν εποχήν 

του, άπετέλεσε μέχρι τοϋ XVIII αΐώνος τήν επίσημον Φαρμακοποιίαν τής Σχολής 
των Παρισίων καί πολλών σχολών τής Δύσεως,δι’ ό ό Μυρεψός δύναται να χαρα- 
κτηρισθή ως ό σημαντικώτερος εκπρόσωπος τής εποχής του.

Εις τό έργον του επανερχόμενα δι’ ιδίας μελέτης.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΤΟΥΑΡΙΟΣ. ’Ιατρός, υιός πλουσίου δεσπότου ονόματι Ζαχα- 
ρίου,'δι’ ό καί ’Ιωάννης Ζαχαρίου άποκληθείς καί ζήσας περί τά τέλη τοϋ XIII καί 
τάς άρχάς τοϋ XIV αΐώνος. Μαθητής τοϋ φιλοσόφου Ρακένδυτου καί μελετητής 
τών αρχαίων έλλήνων ιατρών συγγραφέων, είναι γνωστός ως διακεκριμένος ιατρός 
τής αυλής τών αύτοκρατόρων Άνδρονίκων Α' καί Β' τών Παλαιολόγων (1328- 
1342), λαβών ώς εκ τούτου καί τόν τίτλον «Ά κ τ ο υ ά ρ ι ο ς».

Εις τό έργον, γεγραμμένον εις γλώσσαν απλήν καί εύνόητον, διαπιστοΰνται αί 
άρχαί τοϋ Γαληνού άφ’ ενός, άλλα καί τών διαπρεπών άράβων ιατρών (Σεραπίω- 
νος, Μεσούη, Ραζή), δεν υπάρχουν δέ προσωπικαί παρατηρήσεις.

Συνέγραψε πλεϊστα έργα:
1. VΙατρική ή θεραπευτική μέθοδος»™1 262, εις 6 βιβλία, εξ ών τά δύο πρώτα περι

λαμβάνουν γενικήν ιατρικήν, τά δύο επόμενα περί θεραπευτικής τών επί μέρους 
νόσων καί τά δύο τελευταία τά περί «λυσιτελών» φαρμάκων επί τε τών εντός καί 
έκτος παθών.

Τά δύο πρώτα έξεδόθησαν ελληνιστί υπό τοϋ Ideler263, τά λοιπά λατινιστί ύπό 
τοϋ Ruellius (Paris 1539, Basel 1540), είναι δέ άπαντα αξιόλογα τής φαρμακευ
τικής βοηθήματα.

2. «Περί συνθέσεως τών φαρμάκων», έκδοθέν λατινιστί ύπό τόν τίτλον «De 
medicamentorum compositione, Lihri duo», ύπό Job. Ruellius (1556, Lug- 
duni).

Είναι ιδιαιτέρως ένδιαφέρον άπό φαρμακευτικής πλευράς καί περιλαμβάνει λε
πτομερείς τρόπους παρασκευής, παρέχον καί συνταγάς, διαφόρων φαρμακοτεχνι-

260. ’Εμμανουήλ, Έμμ. I. Ιστορία της Φαρμακευτικής, σελ. 182 (Άθήναι, 1948).
261. Περιεχόμενον τούτου είναι:
Βιβλίον α. Γενικά περί διαγνώσεως άφορώντα εις τε τον ιατρόν καί τόν ασθενή, ακολουθούν 

δε αι νοσοι ηπατος, εγκεφάλου, νωτιαίου μυελού, στομάχου, έντερων καί γεννητικών οργάνων. 
Βιβλιον β. Περί πυρετών, νόσων δέρματος, ώτων, οφθαλμών, ρινός καί προσώπου.
Βιβλίον γ. ’Αφαιμάξεις, καθαρτικά, λουτρά, δίαιτα καί θεραπεία πυρετών.
Βιβλίον δ. Τά της συμπτωματικής παθολογίας.
Βιβλίον ε. Τά θεραπευτικά μέσα.
Βιβλίον στ. Αί επί μέρους νόσοι.
262. Ideler, I. Physici et medici graeci minores II, 353-463 (1841).



κών σκευασμάτων, ώς καταποτίων, ίουλαπίων, σιροπίων, πατημάτων, τροχίσκων, 
θηριακής, διαφόρων ειδών αντιδότων κατά δηγμάτων οφεων, σκορπιών, καρκίνου, 
ιατρικών υγρών (μελίκρατα, ροδόμελι, υδροροσσάτα, 0ξη ιατρικά, οίνοι ιατρι
κοί ) κλπ.

Περαιτέρω αναφέρει περί καθαρτικών απλών καί συνθέτων, χολαγωγών, ένε- 
μάτων, λουτρών, γαργαρισμών, αποχρεμπτικών, εμετικών, εμπλάστρων καί χρι
σμάτων, διαφόρων ελαίων (καρδίνου, ροδέλαιου, άνηθελαίου, χαμαιμηλελαίου κ.ά. ), 
καί τέλος περί λυσσώντος κυνός καί διαφόρων δηγμάτων ζώων.

3. «Σύνταγμα περί ούρων», είς 7 βιβλία, έκδοθέν υπό του Ideler263. Θεωρείται ώς 
τό αριστον της τότε περιόδου έγχειρίδιον είς την ελληνικήν του είδους του, άσχο- 
λούμενον με τάς διαφοράς τών ουρών άναλόγως της ηλικίας, της διαίτης καί τού 
χρόνου λήψεως τούτων καί συμπεριλαμβάνον τρόπον διαγνώσεως τών νόσων εκ της 
διαύγειας καί τοϋ χρώματος τών ούρων. Μετεφράσθη λατινιστί ύπό τοϋ Leo (Vene
dig, 1519).

4. «Περί σταθμών καί χαρακτήρων αυτών καί τών μέτρων», είς χειρόγραφον 
Υποκείμενον είς βιβλιοθήκην τής Δρέσδης.

5. «Περί ζωών φθαρτικών» είς χειρόγραφα Βονωνίας, Μαδρίτης, Μιλάνου.
6. «Περί ενεργειών καί παθών τοϋ ψυχικού πνεύματος καί τής κατ’ αύτό διαί

της» είς 2 βιβλία, σχεδόν πλήρως ειλημμένα εκ τών τοϋ Γαληνού, έξεδόθη ύπό τοϋ 
Ideler264 265 καί μεταφράσθη καί είς την λατινικήν.

7. «Περί υγιεινής».
Πλήν τών ανωτέρω υπάρχουν πολλαί είσέτι έργασίαι του ανέκδοτοι266, είς χειρο

γράφους κώδικας τών βιβλιοθηκών Ρώμης, Τουρίνου, Παλέρμου, Βενετίας, Δρέσ
δης καί ’Άθωνος.

γ. Συγγραφείς μή ιατροί, ών τό εργον είναι χρήσιμον διά τήν μελέτην τής Βυζαν
τινής Φαρμακευτικής.

Είς τό κεφάλαιον τούτο περιλαμβάνονται δύο συγγραφείς τής βυζαντινής επο
χής μή ιατροί, τών οποίων όμως τά έργα παρουσιάζουν ενδιαφέρον, ώς έκ τών άνα- 
φερομένων έν αύτοϊς σχετικών προς τήν φαρμακευτικήν πληροφοριών.

Πλήν τούτων υπάρχουν βεβαίως καί αί διάφοροι Νομοθεσίαι (Βασιλικά, Νεα- 
ραί κ.ά.), ώς καί τά θρησκευτικά καί φιλοσοφικά κείμενα, έξ ών, ώς ήδη έλέχθη, 
πολλά δύναταί τις νά άρυσθή καί ών τά σημαντικώτερα άνεφέρθησαν ήδη.

ΚΟΣΜΑΣ ό ΙΝΔΙΚΟΠΛΕΥΣΤΗΣ. Είναι σύγχρονος τοϋ αύτοκράτορος ’Ιουστι
νιανού. "Αν τό πραγματικόν του όνομα είναι Κοσμάς ή άπεδόθη είς αυτόν λόγω 
τών κοσμογραφικών συγγραφών του, δεν είναι έξηκριβωμένον266.

263. Ideler, I. Ένθ’ ανωτέρω, σελ. 3-19.
264. Ideler, I. Ένθ’ ανωτέρω, I, σελ. 312-386.
265. Costomiris, G. A. Revue des études grecques, X, 435.
266. Fabricius, Bibi. Gr., IV, 251 κ.έ.



Κατήγετο έξ Αίγύπτου, πιθανώς έξ ’Αλεξανδρείας καί έταξίδευσεν ώς έμπορος 
είς Δ. ’Αφρικήν, ’Αραβίαν καί πιθανώς έφθασε μέχρι Κεϋλάνης, αν καί τούτο διαμ- 
φισβητεΐται ύπο πολλών.

Ό Krumhacher διατείνεται δτι κακώς ονομάζεται «Ί ν δ ικοπλεύστη ς», 
διότι αί περί ’Ινδιών καί Κεϋλάνης ύπ’ αυτού παρεχόμεναι πληροφορίαι εις τό 11ον 
βιβλίον του μνημονεύονται καί υπό του Σωπάτρου. Βραδύτερον έζησεν είς ’Αλε
ξάνδρειαν, έγινε μοναχός εις τινα μονήν του Σινά, ανήκε δέ πιθανώς είς τούς Νε
στοριανούς.

‘Έγραψε περί τα μέσα τοϋ VI αίώνος την «Χριστιανικήν Τοπογραφίαν» είς 
12 βιβλία, έργον είς τό όποιον πολεμά τό κοσμικόν σύστημα τοϋ Πτολεμαίου, ε
πικαλούμενος τήν Βίβλον καί προσπαθεί να βασίση μίαν φυσικήν Γεωγραφίαν εν 
αρμονία μετά της Βίβλου καί τής χριστιανικής διδασκαλίας. Ό Πατριάρχης Φώ
τιος τό χαρακτηρίζει ώς Ερμηνείαν τής Πεντατεύχου τής Π. Διαθήκης.

Είς τό έργον του, καί δή είς τό 11ον βιβλίον, ανεξαρτήτως τών κοσμολογικών 
του απόψεων, παρέχει πληροφορίας περί δρογών τινων τών χωρών τάς όποιας 
έπεσκέφθη, είς γλώσσαν άπλουστάτην. Διεσώθη εις χειρόγραφος κώδιξ τοϋ έρ
γου του.

Πρώτη έκδοσις έγένετο κατά τον Λαυρεντιανόν κώδικα υπό τοϋ Montfaucon 
είς τήν Collectio Nova Pair, et Script. Graec. II. (Παρίσιοι, 1707), πρώτη δέ 
κριτική τοιαύτη μετά πολυτίμου εισαγωγής υπό τοϋ Ε.Ο. Wintstedt, The Chri
stian Topography of Cosmas Indicopleustis (Cambridge, 1909).

ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΒΑΣΣΟΣ. Σχολαστικός267 ζήσας κατά τον VI αιώνα. Κατή
γετο εκ Βιθυνίας καί θεωρείται συγγραφεύς τής «Συναγωγής Γεωπονικών», ήτις 
έγράφη εντολή τοϋ αύτοκράτορος Κωνσταντίνου τοϋ Πορφυρογεννήτου VII. ’Ύπ’ 
άλλων θεωρείται συγγραφεύς τών «Γεωργικών εκλογών», έργου δπερ έχρησίμευσεν 
ώς βάσις τοϋ προηγουμένου καί τό όποιον ούτος έχει αφιερώσει είς τον υιόν του 
Βάσσον, συνέγραψε δέ έρανισθείς εκ τών έργων τοϋ Άνατολίου Βινδανίου «Συν
αγωγή γεωργικών επιτηδευμάτων» καί τοϋ Διδύμου «Γεωργικά», άμφοτέρων γρα- 
φέντων κατά τον IV ή V αιώνα.

Κατά τον Krumhacher268 τήν συλλογήν τοϋ Κασσιανοΰ Βάσσου διεσκεύασεν είς 
νέαν έκδοσιν άγνωστός τις περί τό 950, άφιερώσας αυτήν είς τον αύτοκράτορα 
Κωνσταντίνον τον Πορφυρογέννητον, είς δν καί απέδωσαν άλλοτε τά Γεωπονικά, 
πλανηθέντες έκ τής άφιερώσεως.

Είς τήν Συναγωγήν Γεωπονικών άναφέρονται θέματα άφορώντα είς τήν φαρ
μακοεργασίαν καί δή τήν καλλιέργειαν, συλλογήν κλπ., ώς καί είς τήν ιστορίαν 
διαφόρων φυτών.

Τό δλον έργον γενικώς έχει γραφή μέ βάσιν καί προοπτικήν τήν γεωπο
νίαν, εις τινα δμως σημεία παρέχει καί πληροφορίας φαρμακευτικού ενδιαφέροντος.

267. Pauly's-Wissowa, ένθ’ άνωτέρω, τόμ. III, σελ. 1667-1668.
2 68. Krumhacher, Κ. Ένθ’ άνωτέρω, τόμ. 1, σελ. 530.



Έξεδόθη το πρώτον υπό τοϋ Needham (Cambridge, 1704) καί άκολούθως 
ύπό του Niclas εις 4 τόμους (Lipsiae, 1781), εις κριτικήν δέ έκδοσιν ύπό τοϋ Beckh 
(Leipzig, 1895, Teubner).

Μετεφράσθη εις περσικήν, συριακήν, αραβικήν καί άλλας γλώσσας.

2. Λαϊκή Φαρμακευτική των Βυζαντινών

Αυτή αποτελεί συνέχειαν τής αρχαίας λαϊκής θεραπευτικής, τα δε προς τού
το χρησιμοποιούμενα φάρμακα είναι ποικίλα.

Ταΰτα προέρχονται εκ παλαιας προς τούς άσκουντάς τήν λαϊκήν ιατρικήν παρα
δόσεις, δεν απολείπουν όμως καί όσα συνελέγησαν ύπ’ αυτών άπό τάς συγγραφάς 
άρχαιοτέρων ή καί συγχρόνων των ακόμη, άσχοληθέντων μέ τήν ιατρικήν ή τήν 
φαρμακευτικήν, ή καί έκ τής προσωπικής των πείρας.

Άπό τα ιατροσόφια (γιατροσόφια)269 τής εποχής εκείνης καί τα μετέ- 
πειτα τοιαΰτα, σχηματίζει κανείς άνάγλυφον τήν εικόνα τής τότε λαϊκής φαρμα
κευτικής.

’Επ’ αυτών γράφων ό Krumbacher270 λέγει ότι «παρέχουν ήραιωμένην καί θο
λήν τήν παλαιόν διδασκαλίαν, μετά παντοίων δεισιδαιμονιών, συμπαθητικών φαρ
μάκων, έξορκισμών κ.τ.τ. Κριτική διακρίβωσις τών βιβλίων τούτων, τά όποια 
είναι μνημεία πολιτιστικού καί γλωσσικού ενδιαφέροντος, καί γενική τις περί αυ
τών πραγματεία είναι επί τοϋ παρόντος άδύνατος, διότι τά πλεΐστα τών κειμένων 
κεΐνται άνέκδοτα εν τώ κονιορτώ τών βιβλιοθηκών. Ή ίσχυροτάτη έντύπωσις, 
ήν έμποιοΰσι τά βιβλιάρια ταΰτα εις τον αναγνώστην είναι ό οίκτος προς τούς δυ
στυχείς, ών αί άσθένειαι έθεραπεύοντο κατά τάς άρχάς καί τάς συνταγάς έκείνας».

Πολλά τοιαΰτα ιατροσόφια άπόκεινται εις τάς Έθνικάς ή άλλας δημοσίας Βι- 
βλιοθήκας διαφόρων χωρών, δημοτικάς τοιαύτας, βιβλιοθήκας μονών ή ίδιωτικάς, 
ακόμη δέ εις χεϊρας ατόμων, προελθόντα εις ταΰτα συνήθως έκ κληρονομιάς τών 
προγόνων των, τυχαίως ή διότι εκείνοι ήσκουν τήν λαϊκήν θεραπευτικήν εις τήν 
περιοχήν των.

Υπάρχουν τινές άκόμη καί σήμερον παρ’ ήμϊν, ιδίως εις τήν ύπαιθρον, οί ό
ποιοι παρά τάς έκ τοΰ νόμου συνέπειας, έξακολουθοΰν νά άσκοΰν τήν πρακτικήν 
θεραπευτικήν, χορηγοΰντες τά εις τά εις χεΐράς των ιατροσόφια διαλαμβανόμενα 
φάρμακα.

Τά ιατροσόφια δύνανται νά άναχθοΰν εις πλείονας κατηγορίας:
A. Τά περιέχοντα καθαρώς σννταγογραφικην ύλην (συνταγάς, τρόπους παρα

σκευής καί χρήσεως τών φαρμάκων). Ή προέλευσις τούτων δύναται νά άναχθή

269. Τά Ιατροσόφια δ Καθηγητής Κούζης χαρακτηρίζει ώς «δημώδεις χειρογράφους 
έλληνικάς συλλογάς, διασωθείσας άπό τών βυζαντινών χρόνων καί άσχολουμένας ιδίως περί την 
θεραπείαν διαφόρων νόσων» [Κούζης, Α. Περί ιατροσοφίων, ’Αρχεία ’Ιατρικής, σελ. 76 (Άθήναι, 
1907)].

270. Krumbacher, Κ., 'Ιστορία τής Βυζαντινής Λογοτεχνίας, μετ. Σωτηριάδου, Γ., τόμ. 2, 
σελ. 417 (’Αθήναι, 1900).



εις τά συνταγολόγια, τα όποια έφυλάσσοντο εις τα ((Ξενοδοχεία» των μονών καί 
τα ιατρεία των υπό των επιστημόνων ιατρών, είναι συγκέντρωσις φαρμακευτι
κών σκευασμάτων, άπορρέουσα έκ βιβλιογραφικών κυρίως ιατροφαρμακευτικών πη
γών, τά δε φάρμακα τούτων δεν δύνανται να αποδοθούν εις καθαρώς λαϊκής προ- 
ελεύσεως τοιαΰτα.

Εις τό παρελθόν, άλλα καί μέχρι σήμερον ακόμη, μοναχοί τών μονών, έκ τών εν 
ταϊς βιβλιοθήκαις αυτών συγγραμμάτων αρχαίων ιατρών έρανιζόμενοι, κατήρτιζον 
τοιαΰτα συνταγολόγια. Ταΰτα άντιγραφόμενα υπό νεωτέρων πρακτικών ιατρών, διά 
της παρόδου τών αιώνων, διεσώθησαν μέχρι τών ή μερών μας.

Ή γλώσσά των είναι ποικίλη, έξαρτωμένη έκ τής γλώσσης, τοϋ έξ ού προ
έρχονται άντιγράφου, αλλά καί έκ τής μορφώσεως τοϋ άντιγραφέως κατόχου. "Αλ
λοτε είναι αυτή ή άρχαΐζουσα, άλλοτε ή κοινή καί άλλοτε μικτή (μιξοβάρβαρος). 
Ή γραφή των, έφ’ όσον είς υπήρξεν ό γράψας είναι ενιαία, συνήθως όμως παρατη
ρούνται καί προσθήκαι μεταγενέστεραι δι’ άλλης χειρός, ΐσως μεταγενεστέρου ή 
μεταγενεστέρων κατόχων, τοΰθ’ όπερ δυσχεραίνει τήν διακρίβωσιν τής πρώτης 
προελεύσεως τούτου, ένω έμφανίζουν ταΰτα τότε καί γλώσσαν άνομοιογενή.

Τά μεταγενέστερα ιατροσόφια περιείχαν άκόμη καί συνταγάς έξ αραβικών ή 
λατινικών κειμένων, άρχαιοτέρων καί νεωτέρων, ώς προκύπτει έκ τών έν αύτοΐς 
ξενογλώσσων λέξεων.

Β. Τά Ιατροσόφια τα διαλαμβάνοντα, πλήν τής ανωτέρω καθαρώς φαρμακευτι
κής νλης και προσευχάς, υμνωδίας, εξορκισμους καί επωδός, ώς και τήν χρήσιν 
περίοπτων προς θεραπείαν τών νόσων. ~Ησαν αύται τό πρώτον μέρος τής θεραπείας, 
έπηκολούθει δε τό δεύτερον, ή χορήγησις τών φαρμάκων.

Κατά τήν αυτήν έποχήν καί ή έπίσημος βυζαντινή ιατρική, έπηρεασμένη έξ 
υπερβάλλοντας θρησκευτικού ζήλου, δι’ ώρισμένων έκπροσώπων της (’Αλέξανδρος 
Τραλλιανός κ.ά. ), χρησιμοποιεί, πλήν τής διά τών καθαρώς ιατροφαρμακευτικών 
μέσων θεραπείας, καί τά άνωτέρω μέσα, προς θεραπείαν τών πασχόντων.

Γ. Τά ιατροσόφια, τα όποια πλήν τών άνωτέρω περιελάμβανον και μαγικός 
φράσεις, άλχημιστικό καί καββολιστικό σημεία, κ.ά. Ταΰτα προφανώς άντιπροσω- 
πεύουν έποχάς καί άτομα έπηρεασμένα ύπό τών άποκρύφων έπιστημών (’Αλχη
μεία, Μαγεία, Καββάλα κλπ. ), ή σαν δε άπότοκα τής προς τήν μαγείαν έκτροπής 
ώρισμένων πρακτικών θεραπευτών.

Είς τά τελευταία ταΰτα δέον νά καταταγοΰν καί αί σολομωνικαί271, δι’ ας 
ό Καθηγητής Κούζης γράφει ότι είναι αί «χειρόγραφοι μαγικαί συλλογαί, αί δει- 
κνυουσαι δήθεν τούς τρόπους, δι’ ών δύναταί τις νά κυριαρχήση τών κακοποιών

271. Τό όνομα άπό τοϋ Σολομώντος, είς δν αποδίδεται ή σύνθεσις 300 παραβολών, 5000 
φδών καί λόγων φυσικοϊστορικοΰ περιεχομένου, ώς καί ή συγγραφή βιβλίου ύπό τον τίτλον «Βι- 
βλίον ιαμάτων πάθους παντός» περιέχοντας οδηγίας μαγικάς πρός καθυπόταξιν τών δαιμόνιων. Ώς 
γράφει ό Ίώσηπος [Flavii Josephi, Opera Antiquitatum Judaicarum, VIII, 47 ύπό Bene
dictas Nieser (Berolini, MCMLV, έκδ. Weidmann)] τήν κατά τών δαιμόνων τέχνην πρός 
ωφέλειαν τοϊς άνθρωποις ό Σολομών έξέμαθε παρά Θεοϋ.



πνευμάτων ή νά κατισχύση των άγαθοποιών, ίνα διά τούτων έπιτελέση διαφόρους 
μαγικάς πράξεις, ίάσεις ασθενών, φίλτρα, θεραπείαν ανικανότητας)).

Μεταξύ των άλλων272 άναφέρεται ότι προς θεραπείαν δαιμονιζόμενων έπλησία- 
ζον είς τήν ρίνα του πάσχοντος δακτύλιον, ύπό τον λίθον τοϋ οποίου υπήρχε ρίζα μα
γικού φυτού εκ των ύπό τοϋ Σολομώντος διαταχθέντων, όταν δε τό δαιμόνιον έ
φευγε, μή ύποφέρον τήν οσμήν τοϋ φυτού, ό ασθενής έπιπτε λιπόθυμος. Τούτο 
στηρίζεται είς τήν όπάρχουσαν δοξασίαν ότι τα δαιμόνια δεν ήμποροΰν νά υποφέ
ρουν τάς βαρείας όσμάς φυτών ή άλλων καιομένων ουσιών. Ώς εν τοιοΰτον φυτόν 
αναφέρει ό Ίώσηπος273 τό «Βαάρας».

4. Τα Ιατροσόφια ποικίλου περιεχομένου. Ταΰτα, πλήν τής ανωτέρω ιατροφαρ
μακευτικής ύλης, περιλαμβάνουν καί άλλος πληροφορίας άφορώσας είς :

α. Ερμηνείαν τών βοτάνων.
β. Παρατηρήσεις περί τών τετάρτων τής σελήνης, καθ’ ά συνελέγοντο ταΰτα.
γ. Γεωπονικάς οδηγίας.
δ. 'Οδηγίας διά τήν άνεύρεσιν όδάτων είς διαφόρους περιοχάς.
ε. Λοιπήν ποικίλου περιεχομένου ύλην (Βροντολογίαν, Σεισμολογίαν, Γεωργι

κά, χρησίμους συμβουλάς κλπ. ).
’Επί τούτων πλείονες έδημοσιεύθησαν μελέται ή πληροφορίαι ύπό διαφόρων Ελ

λήνων καί ξένων μελετητών. Έκ τών ήμετέρων άναφέρονται οί :
1. Σπυρίδων Λάμπρος. Ούτος παρέχει πλείονας πληροφορίας274 περί ιατροσο

φίων άποκειμενών είς διαφόρους βιβλιοθήκας τής χώρας. Ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα 
ή μετά θάνατον δημοσιευθεΐσα διατριβή αυτού περί τοϋ «Μετά Σολομωνικής ιατρο
σοφίου τής Βονωνίας))275.

Γράφει ούτος περί αυτού τά εξής : «Είναι μεγάλη καί πολλαπλή ή σημασία τοϋ 
πολλαχώς πολυτίμου κωδικός τούτου. Πράγματι ούτος ού μόνον διά τήν ιστορίαν 
τής ιατρικής άμα καί τής λαογραφίας είναι άξιοσπούδαστος, άλλα καί παλαιογραφι- 
κώς είναι άξιος ίδιαζούσης μελέτης, μάλιστα ένεκα τών έν αυτώ κρυπτογραφημά

272. Αυτόθι.
273. Flavii Josephi, Opera de Bello Judaico VII, 180 (Berolini, MCMLV).
274. Λάμπρος, Σπ. Κατάλογος τών κωδίκων τών έν Άθήναις βιβλιοθηκών πλήν τής Εθνικής, 

Νέος 'Ελληνομνήμων, τόμος 2, σελ. 470 (Ίατροσόφιον τοϋ XVIII αιώνας άπλοϋν μετά σολομω
νικής), σελ. 474 (ίατροσόφιον τοϋ XIX αΐώνος εκλεκτόν έκ πολλών ιατρών συνηλεγμένον, τό 
πλέον δε έκ Παύλου τοϋ Διογένους. Μεταγλωττισθεν είς κοινήν φράσιν παρά Συνεσίου ιεροδιδα
σκάλου), τόμ. 3, σελ. 257 (ίατροσόφιον τοϋ XVIII αΐώνος), τόμ. 9, σελ. 459 («Υηατροσόφηον 
καλόν βγαλημένον άπό γιατρούς καί σοφούς διδάςκαλους Γαληνού καί ήποκράτου και παο γέ
νος μεξάτου χοράν Λαμποβον Τεπελενιου καζας κηρίου χερουργη βάσιλου, δημητρηου παναγιο- 
του ηπο ηερεος παπαδιμου κοιτακνου και απο τετορου εβαγγελου και άθανασιου και δημητρηου 
και εβαγγελου και γεοργιου και πέτρου γένος μεξατου χερουργη. . .»), τόμ. 10, σελ. 185 ( Ια
τροσόφιου πάνυ έκλελεγμένον τοϋ XVIII αΐώνος), τόμ. 14, σελ. 51 (τό ιατρικόν σημειωματά
ριου Μανιάτου χειρουργού), σελ. 187 (ιατροσοφίου έκ τοϋ α βιβλίου, Παύλου τοϋ Αίγηνίτου, 8- 
περ έποίησεν είς κοινήν φράσιν 6 σοφότατος κύρ»Συμεών), τόμ. 17, σελ. 288 («ίατροσόφιον μετά 
καί μαγικών συνταγών, τοϋ XVII αΐώνος ).

275. Νέος "Ελληνομνήμων, τόμ. 14, σελ. 225 καί τόμ. 15, σελ. 29 κ.έ.



των, καί εις την ελληνικήν λεξικογραφίαν συμβάλλεται, πλουτίζων τό ελληνικόν λε
ξικόν διά πολλών νέων λέξεων, αί δε κοσμοΰσαι αυτόν εικόνες είναι ού μόνον εξαί
ρετος συμβολή προς μελέτην της τέχνης, άλλα καί πλουτίζουσι πολλαχώς τάς γνώ
σεις ημών περί του ιδιωτικού βίου τών Βυζαντινών διά τών ποικίλων παραστάσεων 
κτιρίων, επίπλων (ιδίως καθισμάτων καί αναλογίων), σκευών καί εργαλείων (ποτη- 
ρίων, φιαλών, γεωργικών εργαλείων). Ευχής δ’ έ'ργον είναι νά μελετηθή ποτέ λε- 
πτομερέστερον, παρά τάς ποικίλας δυσχερείας άς παρέχει ή τελεία αύτοϋ έξερεύνη- 
σις, απαιτούσα τήν συνεργασίαν φιλολόγου δεινού περί τήν παλαιογραφίαν, ίατροΰ 
ενδελεχώς διατρίβοντος περί τήν ιστορίαν τής ιατρικής, λαογράφου πεπειραμένου 
καί βυζαντιολόγου εμπείρου τής τε βυζαντινής τέχνης καί τών κατά τον ιδιωτικόν 
βίον τών Βυζαντινών, καί διευκρινηθή πλουσιώτερον διά τής άλλως δαπανηράς δη- 
μοσιεύσεως όσον οιόν τε πλείστων εξ αύτοϋ εικόνων, έν αίς καί έγχρωμων».

Τό έν λόγω χειρόγραφον θέλει απασχόληση ημάς, εΐδικώς, λόγω τοΰ ενδιαφέρον
τος, τό όποιον παρουσιάζει άπό φαρμακευτικής πλευράς.

Εις συμπλήρωσιν τών υπό τοΰ Λάμπρου γραφομένων παρέχομεν εις τό τέλος 
τής μελέτης ώρισμένας άπό τάς έν αύτω έγχρωμους εικόνας τών σημαντικωτέρων 
βυζαντινών καί άρχαίων σοφών.

2. Καθηγητής ’Αριστοτέλης Κονζης. Έδημοσίευσεν οΰτος διαφόρους έργασίας 
επ’ αυτών καί δή :

α. ’Επί τών ιατροσοφίων κατά τους μετά τήν αλωσιν χρόνους27®.
β. Έπί δνο ιατροσοφίων αναγόμενων εις τον XV αιώνα. 'Υπό τον τίτλον : 

«θεραπευτικαί καί ΐατρεΐαι συντεθεΐσαι παρά διαφόρων άνδρών κατά τήν έκτεθεϊσαν 
άκολουθίαν τοΰ Ξενώνας» καί έτερον τοΰ Κουβουκλησίου καί Πρωτομηνυτοΰ τοΰ 
Βασιλικού ϋενώνος τοΰ Μυρελαίου καί τής περιδόξου Ρωμανοΰ «περί οξέων καί 
χρονιών παθών», βάσει χειρογράφων τών βιβλιοθηκών Βιέννης, Μονάχου καί Πα- 
ρισίων276 277.

γ.Έτέραν υπό τον τίτλον «Περαιτέρω συμβολή εις τήν Φαρμακολογίαν καί 
Θεραπευτικήν τών ξενώνων έπί τή βάσει ένίων άνεκδότων κωδίκων»278.

3. Καθηγητής Μιχαήλ Στεφανίδης. Έδημοσίευσε μελέτην άφορώσαν εις 7 ιατρο
σόφια άποκείμενα έν τή Εθνική βιβλιοθήκη279.

4. Καθηγητής Κωνσταντίνος ’Άμαντος. Έδημοσίευσεν ούτος κώδικα ένέχοντα ΐ- 
ατροσόφιον280.

b. Καθηγητής’Εμμανουήλ ’Εμμανουήλ. Εις ιδιαιτέραν γενικωτέραν αύτοϋ μελέ

276. Κονζης, Α. ’Ολίγα τινά περί ιατροσοφίων κατά τούς μετά τήν άλωσιν χρόνους, ’Αρχεία 
ιατρικής, σελ. 760 κ.έ. (Άθήναι, 1907).

277. Κονζης, A. Contribution a 1’ étude de la Médecine des Xénons pendant le XV siè
cle (II Congrès international des études Byzantines, Belgrad, 1927).

278. Actes du Ille Congrès international des études Byzantines, σελ. 203 (Άθήναι 
1932).

279. Πρβλ. Πονρναρόπουλος, Γ. Ένθ’ ανωτέρω, σελ. 152.
280. ’Άμαντος, Κ. Ίατροσοφικύς Κώδιξ, περ. Άθηνα, τόμ. 43.



την ύπό τον τίτλον «’Ιατροσόφια καί Τσαρλατάνοι»281, περιλαμβάνει αποσπάσματα 
άπό τό γεωπονικόν ’Αγαπίου Λάνδου καί τό ΐατροσόφιον Μητροφάνους, ώς καί ε
κείνων, άτινα έδημοσιεύθησαν υπό των Bursian282 καί Ε. Legrand283. Τό τε- 
λευταΐον άντεγράφη τό 1384 έξ εκείνου δπερ εΐχεν άνατεθή εις τον ξενώνα τοϋ ια
ματικού Παντελεήμονος, τον πλησίον τοϋ εν ίεράρχαις Μεγάλου Βασιλείου. Τό πρω
τότυπον έγράφη τό ζωβ' διά χειρός Ίωάννου Σταφίδα, 6στις καί τό άνέθηκεν είς τον 
Ξενώνα.

6. Υφηγητής Γεώργιος Πονρναρόπουλος. Έδημοσίευσε284 διάφορα αποσπάσμα
τα ποικίλης μορφής ιατροσοφίων XIV, XV, XVI, XVII αιώνων, άποκειμένων εις 
διαφόρους βιβλιοθήκας ήμεδαπάς (Βιβλ. Βουλής) καί ξένος (Βιβλ. Βιέννης, Πατριαρ
χικού Ιεροσπουδαστηρίου κ. ά. ).

7. 'Ιερομόναχος Φιλάρετος, της Μονής Μαχαιρα Κύπρου, τό όνομαζόμενον «Τό 
ιατροφιλοσοφικόν Μητροφάνους» (Κύπρος, 1924).

8. Ό έξ ημών Π.Γ. Κρητικός έδημοσίευσε μελέτην έπί κωδικός285 άποκειμένου 
εις την βιβλιοθήκην τοϋ Εργαστηρίου Φαρμακογνωσίας τοϋ Πανεπιστημίου’Αθηνών. 
Τό περιεχόμενον τούτου πολύμεικτον, περιλαμβάνει έν άρχή ύλην ίατροσοφικοΰ πε
ριεχομένου, μετά ποικίλων συνταγών, γραφεισών υπό πλειόνων ατόμων.

Αί άρχικαί συνταγαί προέρχονται άπό ύλην άπαντώσαν εις τούς αρχαίους καί 
βυζαντινούς συγγραφείς" εις τα μεταγενεστέρως γραφέντα άρκεταί συνταγαί με- 
τεγλωττίσθησαν έκ τής ιταλικής, ώς έμφαίνεται άπό ώρισμένα ονόματα, τα όποια 
διετήρησαν ώς ειχον (ουγκαιντο, ροζατο, βην νεγκρο, μπολο άρμενο κτλ. ). Άναφέ- 
ρεται συνταγή έπιγραφομένη «Βάλσαμον Καθολικόν τοϋ Τριβελλάτι φαρμακοποιού 
καί χυμικοΰ εις την Ένετίαν, εις τό Έργαστήριον δποΰ έχει διά σημεΐον τον σταυ
ρόν τής Μάλτας, σιμά εις τόν "Αγιον Γεώργιον τών Ρωμαίων» καί έτέρα «Βάλσα
μον λεγόμενον καθολικόν καί κοινωφελές, όποΰ διαδίδεται άπ’ έμένα τόν ίωσήφ κο- 
λομπάνην έπονομαζόμενον άλφιέρ λομπάρδον, με προνόμοιον καί θέλημα τών έξο- 
χωτάτων αρχόντων, όποΰ είναι έπιστάταις είς την υγείαν τής βενετίας».

Έν σελίδι 94 τούτου αναγράφονται δι’ έρυθρας μελάνης, έφ’ ολοκλήρου σελί
δας, τά εξής «’Απόρρητα τής Φύσεως ’Ιατρικά, Έκτεθέντα παρά Σεβαστιανού 
Βρεσσάνι τοϋ έπίκλην ιατρού τής Φεράρας καί Τυποθέντα πολλάκις έν Ένετία, Κρε- 
μώνα, έν Παβία καί έν Μπρεσία Διά ’Ιακώβου Τουρλίνου Καί μεταφρασθέντα άπό 
τό ’Ιταλικόν είς την κοινήν διάλεκτον τών ρωμαίων, Έν Σμύρνη αψλζ' (1737) 
Μαρτίου θ'».

281. ’Εμμανουήλ, Έμμ. ’Ιατροσόφια καί Τσαρλατάνοι, ’Αρχεία Φαρμακευτικής, περίοδος Β', 
σελ. 128-137 (Άθήναι, 1938).

282. Bursian, Fragm. Med. Graec. έν τφ Index Schol. του Πανεπιστημίου Jena (1873-74).
283. Legrand, E. Bibliothèque vulgaire grecque, τόμ. II, σελ. 1 κ.έ. (Paris. 1881).
284. Πονρναρόπουλος, Γ. Συμβολή είς τήν Ιστορίαν τής Βυζαντινής ’Ιατρικής, Διατριβή έπί 

Ύψηγεσία, σελ. 152-157 (Άθήναι, 1942).
285. Κρητικός, Παν. Ένθ’ ανωτέρω, Περιοδικόν Έρανιστής, έτος Β', σελ. 68-77 (Άθή

ναι, 1964).



Επακολουθεί συλλογή ποικίλων συνταγών άρχομένων με τήν επιγραφήν συντα
γής : «’Απόρρητον μεγάλον διά να παύση τινας κάθε λ'ογής αιμοραγίαν ή από λα- 
βοματιάν ή από πληγήν είναι» καί καταλήγον εις σελίδα ριδ' με τήν φράσιν: «Τέλος 
καί τω Θεώ δόξα».

Έν συνεχείς περιλαμβάνει τμήμα «έκ των του Άριστοτέλους, Φυσιογνωμικά, 
μεταφρασθέντα έκ τής των έλλήνων Γλώττης, εις απλήν φράσιν παρά τοϋ λογιο
τάτου κυρίου Γεωργίου 'Ομήρου».

’Ακολουθεί τό «Περί συλλήψεως ανθρώπου έκ τοϋ ’Αλεξάνδρου του Σοφιστοϋ, 
κεφ. α», έν δέ σελ. ρπθ'—ρζα' ή «Τπποκράτους άρχηϊατροΰ πρόρρησις περί θανάτου 
προγνωστικά ήν εΐπεν έν τω θανάτω αύτοΰ».

Περαιτέρω διά καλλιγραφημένης γραφής παρέχονται όδηγίαι ύδρολογικοΰ περιε
χομένου. "Αρχονται μέ τό «Διά να δοκυμάζης εις ποιον τόπον εύρίσκεται νερό ό
ταν θέλης να κάμης πηγάδι», κατωτέρω δέ «άλλη δοκυμασία τεχνικοτέρα».

Άμφότερα αποτελούν έλευθέραν μετάφρασιν τοϋ παρά Κασσιανω Βάσσφ απαν
τώντας 'Υδροσκοπικού τοϋ Παξάμου.

Έν συνεχεία έπακολουθοΰν διάφοροι πληροφορίαι άφορώσαι εις τήν αναζητησιν 
ύδάτων, εις τήν ποιότητα τούτων, εις τήν προφύλαξιν τών διαφόρων τροφίμων 
άπό τών έντόμων κ.ά. άφορώντα εις τήν γεωργίαν, άτινα προέρχονται επίσης εκ 
τοϋ έργου τοϋ Κασσιανοΰ Βάσσου286.

’Ακολουθεί τμήμα έπιγραφόμενον «Μελετίου μοναχού καί 'Ιατρού Λόγος, πε- 
ριέχον φάρμακα έμπειρίας 'Ιατρικής κατ’ Άλφάβητον». ’Επί τοϋ θέματος τούτου 
ήσχολήθη τό έν Άθήναις Διεθνές Συνέδριον τής 'Ιστορίας τής Φαρμακευτικής διά 
ιδιαιτέρας άνακοινώσεως287 (’Απρίλιος, 1967).

Περαιτέρω αναγράφονται ποικίλα υπό «Τοϋ σοφοτάτου παρά μέν Ίνδοΐς Άλή, 
παρά δέ Έλλησιν Άβυτζάνου» άναφερόμενα, έν οΐς καί ό τρόπος λήψεως σφυ
γμού, μεθ’ ωραίου σκαριφήματος, έπακολουθοΰν δέ «έτερα κεφάλαια περί σφυγμών 
καλλίστου Άνδρομάρκου», «Περί κρίσιμων ή μερών», «σκευασία τοϋ σκυλλίτικου 
όξους», «σκευασία άλατος», «περί φλεβοτομίας», «Παύλου τοϋ Αΐγηνίτου, σχολαίον 
περί φλεβοτομίας», «Έπίσκεψις φλεβοτομίας πότε ώφείλη φλεβοτομεΐν» καί «περί 
ημερών Σελήνης».

’Ακολουθεί τέλος συγκέντρωσις ιατρικών μέτρων καί σταθμών, τών μέτρων καί 
σταθμών τοϋ Διοσκουρίδου, περί μέτρων υγρών, περί μέτρων μέλιτος, περί μέτρων 
γενικώς, περί μέτρων έλαίου, οίνου καί μέλιτος.

Ό κώδιξ έγράφη κατά τον 18ον αιώνα, ή δέ σημασία του είναι μεγίστη, λό
γω τής πολλαπλής σημασίας ύλης, ήτις διαλαμβάνεται έν αύτώ, ίδίφ δέ λόγω τοϋ 
έν τέλει λεξιλογίου, διά τοϋ όποιου μεταφράζονται εις τήν καθομιλουμένην τής

286. Geoponica sive Cassiani Bassi scolastici de re rustica Eclogae, έκδ. Teuhner 
(Henricus Beckh), Βιβλ. B', σ. 36 καί 37 (Lipsiae, MDCCCXCV) καί Γεωπονικά τοϋ Κασσια- 
νοϋ Βάσσου (Μετάφρ.), Γεωργικόν Δελτίον, Τεύχος Β', Άπρίλιος-Ίούνιος 1930, σ. 30-31 (Ά- 
θήναι, 1930).

287. Βλ. σελ. 312 της παρούσης μελέτης, ύποσημ. 234.



εποχής γλώσσαν τά ονόματα των εν τώ ίατροσοφίω τοϋ Μελετίου άναφερομενων 
φυτών.

Ή σημασία τών λαϊκών τούτων συγγραφών είναι μεγάλη άπό πολλών πλευ
ρών εξεταζόμενη, ιδία δέ άπό λαογραφικής πλευράς.

’Ιδιαίτερον ενδιαφέρον παρουσιάζουν τά ύπ’ αυτών παρεχόμενα λεξικογραφικα 
στοιχεία τών διαφόρων φυτικών καί πάσης γενικώτερον φύσεως φαρμάκων, διό
τι εξ αυτών διαπιστοϋται καί ή χρησις τούτων κατά τούς μεταβυζαντινούς μέ
χρι του XIX αίώνος χρόνους, ως καί τά λαϊκά ονόματα τούτων.

Άναλόγως της χρονικής έκάστου περιόδου, βλέπει κανείς την συμμετοχήν στοι
χείων άρχικώς εξ αρχαίων καί βυζαντινών ιατρών, βραδύτερον εξ άράβων και τών 
εν τή Δύσει τοιούτων, ών συνταγαί άναφέρονται έν αύτοΐς.

3. ’Ιατροφαρμακευτική τών κληρικών ή κληρικοί φαρμακοποιοί

Ώς ήδη προελέχθη288 εντός τών ξενώνων τών μονών, ένθα ήσκείτο η περιθαλ- 
ψις τών πασχόντων, μεταξύ τών άλλων τμημάτων τούτων, όπήρχον καί τα π η- 
μέντα (φαρμακεία), με προσωπικόν εξ ενός έπιστήκοντος καί τών π η- 
μενταρίων, άσχολουμένων με την παρασκευήν τών διαφόρων δια τους πα- 
σχοντας χρησιμοποιουμένων φαρμακευτικών σκευασιών.

Εις τούς πανδέκτα ς289, πυργίσκους ή άρμάρια άλλως καλούμε
νους, τούς εις τά ιατρεία ευρισκομένους, ύπήρχον διάφορα φάρμακα, ώς και τα 
προς χρήσιν τών άσκούντων τήν ιατρικήν συνταγολόγια.

Πλήν όμως της τόσον εκεί, όσον καί εις τούς διαφόρους υπό τών επισκοπών 
ίδρυθέντας οίκους εύποιίας άσκουμένης επισήμου ιατροφαρμακευτικής, σημαντι
κός αριθμός κληρικών-ίατρών έθεράπευε καί έχορήγει φάρμακα καί έκτος τών ξε
νώνων, τούτο δέ ήτο σύνηθες διά τήν περίοδον ταύτην.

Εντός τών μονών, ύπήρχον, ώς προελέχθη, καί σχολαί, εις ας έγένοντο μα
θήματα εις υποψηφίους ιατρούς.

Κατά τον Γαβριηλίδην290 οί κληρικοί-ίατροί έγίγνωσκον τήν ιατρικήν μόνον κλη- 
ρονομικώς, τοΰθ’ όπερ δεν παραδέχεται 6 καθηγητής Κουκουλές291.

Παρά τάς πατριαρχικάς όμως απαγορεύσεις φαίνεται ότι καί μέχρι τοϋ 12ου 
αίώνος έσυνέχιζον ουτοι τήν έλευθέραν άσκησιν τοϋ ιατρικού επαγγέλματος292. Ε- 
ξηκολούθουν πάντως καί μετέπειτα νά ασκούν τήν ιατρικήν κανονικώς οι εντός 
τών ξενώνων κληρικοί-ίατροί.

"Οπως εις όλος τάς άρχαιοτέρας θρησκείας, ουτω καί εις τήν νεωτεραν τότε 
τοιαύτην, τήν Χριστιανικήν, ή εκ μέρους τών κληρικών περίθαλψις τών πασχόντων, 
κατ’ εξοχήν έπιβαλλομένη υπό τών άρχών ταύτης, άπετέλει εν τών καθηκόντων αυτών.

288. Πρβλ. σελ. 277 τής παρούσης μελέτης.
289. Πρβλ. σελ. 269 κ.ά. τής παρούσης μελέτης.
290. Γαβριηλίδης, Α. Ένθ’ ανωτέρω, σελ. 118.
291. Κουκονλές, Φ. Ένθ’ ανωτέρω, τόμ. 6, σελ. 11, ύποσημ. 7.
292. Πρβλ. σελ. 275 τής παρούσης μελέτης.



'Ο ιδρυτής ταύτης κύτος 6 ’Ιησούς Χρίστος, θεραπεύσας πολλούς πά- 
σχοντας έκ ποικίλων νόσων, θεωρείται ώς ό πρώτος «ιατρός ψυχών καί σωμάτων», 
δοτήρ της υγείας, ώς καί παντός αγαθού.

Ή Θεομήτωρ, άφ’ ετέρου, είναι εκείνη εις ήν προσφεύγουν οί πάσχοντες, 
ώς προς προστάτριαν, έξαιτούμενοι την χάριν της, διά την άπολύτρωσίν των από 
τών παθών αυτών.

Περαιτέρω 6 ’Απόστολος Λουκάς, ό άλλοτε ειδωλολάτρης έλλην ιατρός 
Λουκιανός, ό άποκαλούμενος υπό τού Παύλου «ιατρός ό αγαπητός», μετά την 
προσέλευσίν του εις την νέαν θρησκείαν, επιδίδεται μετά πλείονος ζήλου εις τό 
θεάρεστον έ'ργον του.

’Αρκετοί μετέπειτα τών άγιων τής χριστιανικής θρησκείας άναδείκνυνται θαυ
μάσιοι θεραπευταί, ήδη άπό τών πρώτων χριστιανικών χρόνων.

'Ορισμένοι τούτων, έφαρμόζοντες τό «δωρεάν έλάβατε, δωρεάν δότε», προσέ- 
φερον άνευ χρημάτων—«άνευ αργυρίου»—τάς θεραπευτικάς αυτών υπηρεσίας καί 
τά φάρμακα εις τούς πάσχοντας, δι’ δ καί ’Ανάργυροι ώνομάσθησαν. Ό τί
τλος ούτος άπεδόθη εις σημαντικόν αριθμόν άγίων-θεραπευτών, εξ ών άναφέρομεν 
ένδεικτικώς τούς Κοσμάν καί Δαμιανόν, Παντελεήμονα καί Έρμόλαον, Κΰρον καί 
Ίωάννην, Μώκιον καί Άνίκητον, Σαμψώνα καί Διομήδην, Θαλελαΐον καί Τρύ- 
φωνα.

Τά ’Ασκληπιεία διαδέχονται οί χριστιανικοί ναοί αφιερωμένοι είς τούς θερα- 
πευτάς - άγιους.

Οί είδωλολατρικοί ναοί τών Διοσκούρων (Κάστορας καί Πολυδεύκους), μετα- 
τρέπονται εις ναούς τών 'Αγίων ’Αναργύρων καί δη τών Κοσμά καί Δαμιανού*, 
έξ ών ό μέν πρώτος θεωρείται προστάτης τών ιατρών, ό δέ δεύτερος τών φαρμα
κοποιών, άπεικονιζόμενος εις τινας εικόνας με κιβωτίδιον (πανδέκτην) είς την ά- 
ριστεράν χεΐρα, προφανώς ένέχον τά φάρμακα, άτινα έχορήγει.

Εις τόν εν Κωνσταντινουπόλει ναόν αυτών προσφεύγουν ακόμη καί είδωλολά- 
τραι, ινα θεραπευθοΰν, προσευχόμενοι ίκετευτικώς, οί τελευταίοι ούτοι πρός τούς 
Διοσκούρους καί αίτούμενοι την ϊασίν των.

Η παραδοσις τής ’Ανατολικής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας αναφέρει την υπαρξιν 
τριών ζευγών Κοσμά καί Δαμιανού καί δή:

1. Τών τής ’Ασίας, τέκνων τής Θεοδότης, έορταζόντων την Ιην Νοεμ
βρίου.

2. Τών τής Ρώμης, θανατωθέντων επί Καρίνου εν έτει 284, έορταζόντων 
την Ιην ’Ιουλίου καί

3. Τών έξ ’Αφρικής, μαρτυρησάντων επί Διοκλητιανοΰ καί έορταζόντων 
την 17ην ’Οκτωβρίου.

Μεταξύ τών ’Αναργύρων συγκαταλέγεται καί έτερος, ιατρός τό επάγγελμα, 
ο άλλοτε ειδωλολάτρης Πανταλέων, μετονομασθείς, λόγω τής αγαθοεργού δράσε- 
ως του (ως παντας ελεών) είς Παντελεήμονα, μετά την προσέλευ-

* Έπί τών δύο τούτων ’Αναργύρων, έπανερχόμεθα ήδη δι’ ιδιαιτέρας μελέτης.



σίν του είς την νέαν θρησκείαν. Είς πλείστας εικόνας απεικονίζεται ούτος κρατών 
κιβωτίδιον μετά φαρμάκων (πανδέκτην) εις την αριστερών καί κοχλιάριον η σκα- 
ριφιστήρα εις την δεξιάν χεΐρα.

Ώς άγιοι-θεραπευταί άναφέρονται καί οί ’Αρτέμιος, Διομήδης, Ιουλιανος, 
Όρέστης, Άντίοχος, Έρμιόνη, Τατιανή, Ζηναΐς, Νικηράτη, Ζηνόβιος, Θεοδοτος
κ.ά.

’Αλλά καί πληθύς άλλων άγιων θεωρούνται, κατά την θρησκευτικήν παράδοσιν 
τής ’Ανατολικής ’Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας, προστάται, θεραπευταί πασχον- 
των έκ διαφόρων νόσων, διά τής προς τον Θεόν παρεμβάσεως των ( Αγια Πα
ρασκευή, 'Αγία Άννα, Άγιος Στυλιανός, Άγιος Χαράλαμπος κ.ά.).

Γενικώς κατά την Βυζαντινήν περίοδον ή Φαρμακευτική, ώς ανεφερθη, εν τή 
αναλύσει τών έργων τών Βυζαντινών ιατρών, έκέκτητο θεουργικόν χαρακτήρα.

Οί Πατέρες τής Εκκλησίας (Μ. Βασίλειος, ’Ιωάννης Χρυσόστομος, Γρηγοριος 
Ναζιανζηνός κ.ά.) ουδόν παρέλειψαν, ώς ήδη έξετέθη293, διά τήν ύποβοήθησιν του 
πάσχοντος, τά δε μεγαλοπρεπή ύπ’ αυτών προς τον σκοπόν τούτον ίδρυθέντα κτι- 
σματα, διά τήν θεραπείαν καί άνακούφισιν του ανθρωπίνου πόνου, αποτελούν τον 
πρώτον σταθμόν, αλλά καί τήν συστηματοποιηθεΐσαν απαρχήν, δύναταί τις να εί- 
πη, διά τήν γενικωτέραν Κοινωνικήν Πρόνοιαν, ενώ συγχρόνως έν αύτοΐς εκαλ- 
λιεργοϋντο ποικιλοτρόπως αί έπιστήμαι.

Άφωσιωμένοι οδτοι τελείως είς τήν φιλανθρωπίαν καί τήν αγαθοεργίαν, έχουν 
ώς γνώμονα ούχί τήν επιστημονικήν αγωγήν, άλλά τήν έδραίωσιν είς τον πασχοντα 
βαθείας πίστεως, ήτις καί μόνη, κατ’ αυτούς, προσφέρει τήν απαλλαγήν του άτο- 
μου, διά τής θείας πάντοτε έπεμβάσεως, έκ τών διαφόρων νόσων.

Είς τά έργα των χρησιμοποιούν συχνά ίατρικάς καί φαρμακευτικάς ορολογίας 
καί εκφράσεις, άλλοτε μέν προς καθορισμόν τής θέσεως τής ’Ιατρικής εντός τών 
πλαισίων τής νέας θεωρήσεως του κόσμου, άλλοτε δε προς έξήγησιν θεμάτων κα- 
θαρώς θεολογικών. Αναφέρουν πολλάκις θέματα ιατρικά ή φαρμακευτικά και δη 
έν συνδυασμώ μετά τής ιατρικής ή φαρμακευτικής δεοντολογίας.

*

Σύν τή παρόδω όμως τοϋ χρόνου, άναπτυσσομένων τών Φυσικών Επιστημών, 
ή Φαρμακευτική άπηλλάγη του μυστικισμοϋ καί τής θρησκοληψίας, ώς και των 
έμπειρικών καί μαγικών δοξασιών καί έτράπη προς τήν ορθήν έπιστημονικην οδον, 
ώς καταφαίνεται έκ τών διαφόρων φαρμακολογικών έργων τής εποχής, ο δον στη- 
ριζομένην πλέον είς τήν παρατήρησιν καί τό πείραμα.

4. ‘Η προσφορά τών Βυζαντινών είς τήν έν γένει εξελιξιν 
τών επιστημών καί είδικώς της Φαρμακευτικής

Ή όπερχιλιετής ζωή τοϋ Βυζαντίου ύπήρξεν, άπό επιστημονικής πλευράς, πε
ρίοδος έξαιρέτου δραστηριότητας, τήν πνευματικήν προσφοράν τής οποίας εις τον

293. Πρβλ. σελ. 272 της παρούσης μελέτης.



έν γένει πολιτισμόν της άνθρωπότητος, άναγνωρίζουν δσοι, άντικειμενικώς καί 
πέραν πάσης προκαταλήψεως, ήσχολήθησαν με την ιστορίαν του, καίτοι σημαντι- 
καί σελίδες της παραμένουν άγνωστοι ακόμη, συμπληρούμεναι διά της συνεχιζο- 
μένης μελέτης των ανεξερεύνητων είσέτι χειρογράφων τής περιόδου ταύτης.

"Αν καί οί σοφοί τής Βυζαντινής εποχής ένεκολπώθησαν καί έστηρίχθησαν κυ
ρίως εις τα διδάγματα τής Ελληνικής φιλοσοφίας, τά όποια μετέδωσαν περαιτέ
ρω εις άλλους λαούς, διασώσαντες έν άντιγράφοις καί μέχρις ημών πολλά τούτων, 
ως ήδη προελέχθη, προσέθεσαν όμως εις ταΰτα καί γνώσεις εκ τής ιδίας αυτών 
εμπειρίας, διαμορφώσαντες καί ίδιον τρόπον φιλοσοφικής σκέψεως καί θεωρήσεως 
εις τά διάφορα αυτών πνευματικά κέντρα. Ούτως ή ’Ιουστινιάνειος Νομοθεσία 
άπετέλεσε τον άκρογωνιαΐον λίθον τής επιστήμης του Δικαίου, τόσον εις την ’Α
νατολήν, όσον καί εις την Δύσιν, ενώ τά έργα τών πατέρων τής Εκκλησίας απο
τελούν είσέτι άνεξάντλητον πηγήν ποικίλων γνώσεων.

Αΐ Μοναί, με τάς πλούσιας βιβλιοθήκας των καί τά έν αύταΐς έργαστήρια αν
τιγραφής κωδίκων, συνετέλεσαν ώστε να διασωθούν πολλοί χειρόγραφοι κώδικες 
αρχαιότερων καί συγχρόνων τής περιόδου ταύτης σοφών, υπήρξαν δέ ήδη άπό τής 
αρχής τής ίδρύσεως τού νέου Κράτους, ίδια κέντρα έκπαιδεύσεως. Μοναχοί έδί- 
δασκον κατά τό πλεϊστον την στοιχειώδη, άλλα καί την έγκύκλιον παιδείαν, ή ό
ποια περιελάμβανε καί την φιλοσοφίαν. Μεταξύ τών μαθημάτων τής τελευταίας 
περιελαμβάνοντο πλήν τών άλλων (Φυσικής, Γεωγραφίας, ’Αστρονομίας) καί ή 
Βοτανική καί ή ’Ιατρική έν συνδυασμώ μετά τής Φαρμακευτικής.

Εις τούς ξενώνας τών Μονών έδιδάσκετο ή ιατρική τέχνη υπό τών είδικώς, 
ως προελέχθη294, προκρινομένων άρχιατρών καί διδασκάλων τής έποχής, ένω αυται 
έν γένει υπήρξαν παραλλήλως καί φιλοσοφικά κέντρα τής περιόδου έκείνης.

’Από τον IV ήδη αιώνα λειτουργεί εις τήν Κωνσταντινούπολιν295 ’Ανώτερα 
σχολή, το Αότοκρατορικόν Πανεπιστήμιον, άναδιοργανωθέν καί διευρυνθέν έπί αύ- 
τοκράτορος Θεοδοσίου Β . Τό πνευματικόν τούτο Πανδιδακτήριον κατέστη ταχέως 
κέντρον συγκεντρώσεως φιλοσόφων καί έξεχόντων έν ταΐς έπιστήμαις άνδρών296.

Σταθμόν εις τήν ιστορίαν είδικώς τής Βυζαντινής ’Ιατρικής, άλλα καί ιδιαι
τέρως τής Φαρμακευτικής, άπετέλεσεν ή ίδρυσις έν Djondishambur τής Περσίας 
σχολής υπό τών Νεστοριανών, οπαδών τού κατά τό 431 ύπό τής έν Έφέσω Γ'

294. Πρβλ. σελ. 275 τής παρούσης μελέτης.
295. Παπαρρηγόπονλος, Κ. Ιστορία τοϋ Ελληνικού Έθνους, τόμ. 2, μέρος 2, σελ. 243, έκδ. 

Έλευθερουδάκη (Άθήναι 1932). Fuchs, Friedrich, Die höheren Schulen von Konstantinopel 
im Mittelalter, Teubner (Leipzig-Berlin, 1926) σελ. 1-6 καί 61-63.

296. Συνεχίζοντες τό παράδειγμα του Θεοδοσίου, οί μετέπειτα αύτοκράτορες (’Ιουστινιανός, 
Θεόφιλος, Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος, Κωνσταντίνος ό Μονομάχος κ.ά. ) έπέδειξαν ο- 
λως ιδιαίτερον ενδιαφέρον διά τό ίδρυμα καί παρέσχον πάσαν ηθικήν καί οικονομικήν ένίσχυσιν 
διά τήν πρόοδον τούτου. Είς τό Πανδιδακτήριον τούτο έδίδαξαν κατά καιρούς διάφοροι σοφοί, 
μεταξύ τών όποιων μνημονεύομεν τούς: Μιχαήλ Ψελλόν, Ίωάννην Ζαχαρίου τόν Άκτουάριον, 
Λέοντα Σοφόν, τόν άρχ/πον Θεσσαλονίκης Ευστάθιον, τόν Κωνσταντινουπόλεως Φώτιον καί 
άλλους, καταλιπόντας τά ίχνη τής διελεύσεως αυτών διά του έργου καί τών διδασκαλιών του.



Οικουμενικής Συνόδου έξορισθέντος Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Νεστορίου.
Εις ταύτην έδιδάσκοντο αί έπιστήμαι υπό καθαρώς νέον πρίσμα, μετεφράσθη- 

σαν εις την συριακήν καί περσικήν τά έργα των έλλήνων (Ίπποκράτους, Γαληνού, 
Διοσκουρίδου, κλπ. ), βραδύτερον δε καί των βυζαντινών σοφών, ιδιαιτέρως δέ έμε- 
λετήθησαν προσεκτικώς αΐ δρόγαι, τά δέ έξ αυτών σκευάσματα, παρασκευάζονται 
εφεξής βάσει συστηματικωτέρας επιστημονικής εξεργασίας.

Εκεί έπιτελεΐται πλέον ό διαχωρισμός τής ’Ιατρικής καί Φαρμακευτικής, θεω
ρουμένων τών δύο επιστημών ως ισοτίμων καί αύθυπάρκτων καί καταρτίζεται 
ίδιον πρόγραμμα σπουδής τής Φαρμακευτικής Επιστήμης, περιλαμβανόμενον εις 
κωδικοποιημένον συνταγολογίαν (Crabhadin).

Ή Νεστοριανή Σχολή άκμάσασα επί σειράν ετών συνειργάσθη βραδύτερον, 
επ’ άγαθώ τής καθόλου επιστήμης, μετά τών τής Νεοπλατωνικής Σχολής ’Αθηνών, 
τών έκδιωχθέντων υπό ’Ιουστινιανού τοϋ Α'.

"Οταν ή Συρία καί ή Περσία κατεκτήθησαν υπό τών’Αράβων (VII αιών), οί 
τελευταίοι έπεδόθησαν εις τήν μετάφρασιν εις τήν αραβικήν τών διασωθέντων 
έργων, αύτουσίων ή καί τμημάτων τούτων, τών αρχαίων, ώς καί τών βυζαντινών, 
διασώσαντες ουτω μέχρις ήμών πολλά εκ τούτων, τά όποια άλλως θά εΐχον άπωλε- 
σθή πλήρως. Πολλάκις εις τάς μεταφράσεις ταύτας προσέθεταν ιδίας γνώσεις καί 
γνώμας επί τής δράσεως τών διαφόρων φαρμακευτικών μέσων296.

Αί γνώσεις τών Βυζαντινών, μετά τών ύπό τών ’Αράβων είσαχθεισών νεωτέ- 
ρων τοιούτων, μετωχετεύθησαν καί πάλιν διά τής βορείου ’Αφρικής εις Ισπανίαν 
κατά τον XI καί XII αιώνα. Μεταφράσεις άμοιβαίως ελληνικών καί αραβικών 
κειμένων συνετέλεσαν ώστε νά συμπληροΰνται εις άμφοτέρας τάς περιοχάς αί έκ 
τής πείρας Βυζαντίου καί τής τών ’Αράβων περί τά φάρμακα γνώσεις, έπ’ ωφελεί# 
τής πασχούσης ανθρωπότητας.

Ή έπίδρασις τής βυζαντινής παιδείας υπήρξε μεγάλη καί διά τήν Δύσιν. Ή 
σχολή Νομικής εις Βονωνίαν ’Ιταλίας (XII αιών), όργανοϋται άναλόγως προς 
τήν άντίστοιχον σχολήν τοϋ Πανεπιστημίου τής Κωνσταντινουπόλεως.

Μετά τήν άλωσιν τής πρωτευούσης ύπό τών Φράγκων (1204) σοφοί τής Κων
σταντινουπόλεως διδάσκαλοι ιδρύουν ανώτατα πνευματικά κέντρα εις τήν Νίκαιαν, 
τήν Προύσαν, τήν Τραπεζοΰντα, τήν Σμύρνην καί αλλαχού, άτινα και εσημείω
σαν ιδιαιτέραν άνθησιν, ιδία τό τής Νίκαιας, μετά δέ τήν άνάκτησιν τής Κωνσταντι
νουπόλεως ιδρύεται τό τελευταίου αυτής Πανεπιστήμιου, τοϋ οποίου επίσης εξαι
ρετική ύπήρξεν ή φήμη. Εις τούτο, εφάμιλλου προς τά τών αρχαίων Αθηνών, 
έφοίτων πολλοί σπουδασταί, τόσον "Ελληνες όσον καί ξένοι, εν οΐς πολλοί εκ τών 
χωρών τής Δύσεως καί ιδιαιτέρως τής ’Ιταλίας, οίτινες βραδύτερον και εθεσαν 
τάς βάσεις τής Σχολής τής Παδούης, μέ πρότυπα επίσης τάς άντιστοίχους σχολάς 
τού αύτοκρατορικοΰ Πανεπιστημίου.

296. Ό "Αραψ ιατρός Abu-Hampa Al-Dinawari (815-895) συνέγραψεν Μργον περί φυτών, 
έρανισθείς κυρίως έκ τοϋ Διοσκουρίδου, εις τό όποιον όμως περιλαμβάνονται καί φυτά μη ανα- 
φερόμενα ύπό τοϋ τελευταίου.



Άφ’ ετέρου έλειτούργησεν εις ’Ιταλίαν ή Σχολή τοϋ Σαλέρνο, είς ήν έδίδαξαν 
πολλοί εκ των βυζαντινών σοφών, καταφυγόντες εις ’Ιταλίαν μετά την άλωσιν τής 
Κωνσταντινουπόλεως καί τής Τραπεζοϋντος.

Ή Σχολή αυτή, κατά τό παράδειγμα τής ’Αλεξανδρινής Σχολής, με βάσιν τά 
ύπό τών βυζαντινών συγγραφέων διασωθέντα κείμενα τών έλλήνων σοφών, εις ά 
προσετέθησαν καί τά έκ τής ιδίας αυτών εμπειρίας συμπεράσματα, συνεχίζει τήν 
οδόν τής προόδου τής ’Ιατρικής καί τής Φαρμακευτικής, προσθέτουσα τά ίδια 
αυτής επιτεύγματα εις τον πίνακα έξελίξεως τών επιστημών τούτων.

Ουτω τό Βυζάντιον διά τών πνευματικών αύτοϋ ιδρυμάτων ύπήρξεν ό σκα- 
πανεύς τής άνωτάτης παιδείας, άλλα καί ή εστία, έξ ής ήκτινοβόλησε κατά τήν 
ίστορουμένην περίοδον, τό φώς τής ’Επιστήμης εις ολόκληρον τόν τότε γνωστόν 
κόσμον, περιλαμβανομένης καί τής Δύσεως.

"Ας ύπομνήσωμεν ενταύθα ότι τό «Δυναμερόν» τοϋ Μυρεψοΰ χρησιμοποιείται 
βραδύτερον ευρύτατα ώς Φαρμακοποιια-Φαρμακολογία εις τήν Δύσιν.

Ό Krumbacher297 επί τής έν προκειμένω συμβολής τοϋ Βυζαντίου, σημειώνει : 
«Ή Βυζαντινή λογοτεχνία είναι ή σπουδαιοτάτη έκδήλωσις τοϋ πνευματικοΰ βίου 
τοϋ ελληνικού έθνους. . . από τής εξόδου τής αρχαιότητας μέχρι τών προθύρων 
τών νεωτέρων χρόνων. . . ’Αλλ’ έκτος τούτου ή σημασία αυτής έγκειται καί έν 
τή έπιδράσει, ήν έξήσκησαν έπί τών ανατολικών, σλαυϊκών καί τών έν τώ μέσω 
αίώνι λαών τής δυτικής Ευρώπης καί τέλος έν τή στενή σχέσει προς τήν κλασσι
κήν φιλολογίαν».

'Η φιλοσοφική έπιστημονική σκέψις τών Βυζαντινών έπέδρασε σημαντικώς 
καί ένεργώς έπί τών σοφών τοϋ τότε γνωστού κόσμου καί συνέβαλε θετικώς εις 
τήν προαγωγήν γενικώς όλων τών έπιστημών καί κατ’ έπέκτασιν τών δύο αδελ
φών έπιστημών, ’Ιατρικής καί Φαρμακευτικής.

’Εφεξής ή Φαρμακευτική, ανεξάρτητος πλέον επιστήμη, εισέρχεται εις τήν ο
δόν τής ιδίας έξελίξεώς της, τελείως κεχωρισμένη άπό τής ’Ιατρικής, σημειώνουσα 
σταθερά βήματα προόδου σημαντικής εις τούς διαφόρους έπί μέρους τομείς.

297. Krumbacher, Κ. Ιστορία της Ελληνικής λογοτεχνίας, μετ. Γ. Σωτηριάδου, τόμ. 1, σελ. 
34 (1926).
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 1

ΠΡΟΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΛΑΥΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

Πολύ όρθώς δε άπήντα εις τάς άπόψεις των δύο σλαυϊκών Εκκλησιών ό «Νεο- 
λόγος» ώς προς τον χαρακτηρισμόν της βουλγαρικής έριδος" «Δεν πρόκειται, έλε
γε, περί συστάσεως εξαρχίας εκ πέντε ή δέκα επισκοπών λόγω διοικητικής ανά
γκης καί άνευ εθνικού χαρακτηρισμού τής εξαρχίας ταύτης" δεν πρόκειται, φερ’ 
εΐπεΐν, περί συστάσεως Εκκλησίας τής Θράκης ή τής Μακεδονίας- πρόκειται περί 
συστάσεως εκκλησίας έδραζομένης επί τής αρχής τών εθνικοτήτων, πράγματος 
πρωτοφανούς εν τή Εκκλησία" πρόκειται περί άντιχριστιανικής άναμίξεως τής 
πολιτικής εις την θρησκείαν καί τής θρησκείας εις την πολιτικήν" πρόκειται όπως 
τα Πατριαρχεία άποφανθώσιν ούχί άν αί δείνα καί αί δείνα έπαρχίαι πρέπει νά άπο- 
τελέσωσιν ιδιαιτέραν εξαρχίαν, άλλ’ εάν αί δείνα ή αί δείνα χώραι είναι βουλγαρικαί 
ή έλληνικαί»2. Τάς κρίσεις ταύτας τού «Νεολόγου» συνεμερίζοντο καί άλλαι εφη
μερίδες, μάλιστα δέ αί εν Άθήναις έκδιδόμεναι «Μέριμνα» καί «Μέλλον», ενώ 
άλλαις, έν αίς ή ’Αθηναϊκή «Αυγή» συνηγορεί υπέρ τής άπαντήσεως τής Ρωσι
κής Εκκλησίας. Ό «Νεολόγος» ένεφορεΐτο υπό σκέψεων εύγενών καί δικαίων, 
μετ’ ακρίβειας δέ καί σοβαρότητας επιζήλου είχε μελετήσει και εξεφραζετο περί 
τής βουλγαρικής ύποθέσεως. Άπαντών εις τον έπιπόλαιον υπαινιγμόν τής Σέρβι
κή ς ’Εκκλησίας έγραφε" «ούδείς δύναται βεβαίως νά άρνηθή εις τους Βουλγάρους 
έν ύπερμεσοΰντι δεκάτω ένάτω αίώνι τό δικαίωμα τού να εχωσιν ιερείς Βουλγάρους 
καί εκκλησίας βουλγαρικάς" καί άν τό βουλγαρικόν ζήτημα περιωριζετο εις τούτο 
μόνον, βεβαίως θά ήτο μέχρι τοΰδε λελυμένον ή μάλλον ουδολως θα υφιστατο, κα
θόσον οί Βούλγαροι έχουσι καί Βουλγάρους ιερείς, άλλα και βουλγαρικας Εκκλησίας»3, 
δεικνύει δέ ποιοι είναι οί απώτεροι σκοποί τού δημιουργηθεντος ζητήματος και οτι εν 
τή εκκλησιαστική αυτής μορφή ή βουλγαρική έρις δεν είναι ζητημα εκκλησιαστικής 
αυτονομίας, άλλα δημιουργίας φυλετικής ’Εκκλησίας. Εν μεσω τών αντιγνωμιών και 
τών Αύτοκεφάλων Εκκλησιών καί τού Τύπου ευρισκόμενός ο Πατριάρχης Γρηγοριος,

1. ’Ίδε Περιοδικόν «Θεολογία» ’Αθηνών, τόμ. ΙΖ' (1939), σελ. 354.
2. «Νεολόγος» Κωνσταντινουπόλεως 1869, άρ. φ. 502.
3. Ένθ’ άν. 508.



παρά την έπιθυμίαν αύτοΰ καί την προσπάθειαν νά εύρη τρόπον συνδιαλλαγής, κα- 
ταντήσας μάλιστα καί στόχος δριμυτάτων επιθέσεων καί διαμαρτυριών εκ μέρους 
τοϋ ανενδότου εις ανάρμοστους παραχωρήσεις έκ μέρους των Πατριαρχείων λαϊ
κού στοιχείου, άπέσχε πάσης πρωτοβουλίας περί περαιτέρω χειραγωγήσεως τοϋ 
ζητήματος. Οί Βούλγαροι όμως είργάζοντο προς εκδοσιν Σουλτανικοϋ φιρμανίου 
κανονίζοντας τά των πόθων αυτών. Καί ή στιγμή δεν έβράδυνε νά έλθη. Τώ 1870 
ανατέλλει διά τούς Βουλγάρους υπό αίσιωτάτους οιωνούς: Ή έ'κβασις τοϋ Γαλλο- 
γερμανικοΰ πολέμου παρέχει την ευκαιρίαν εις την Ρωσίαν νά άνακτήση τό γόη- 
τρον αυτής τό διεθνές, τό όποιον είχε συντριβή διά τοϋ Κριμαϊκού πολέμου. Καί 
υπό τό πέλμα τής Ρωσικής επιβολής, καί όπό την σκέπην αυτού, ή Τουρκική Κυ- 
βέρνησις εύρε τήν κατάλληλον στιγμήν νά φιλοδωρήση εις τούς Βουλγάρους τό 
περιβόητου sui generis Φιρμάνιον, ίσχυρώς συνεργούντων καί τών Κυβερνήσεων 
Αγγλίας και Γαλλίας. Ο Κλεάνθης Νικολαΐδης μάλιστα θεωρεί τήν εκδοσιν τοϋ 

Φιρμανίου κυρίως ως θρίαμβον τοϋ αύτοκράτορος τών Γάλλων Ναπολέοντος Γ'4.
Έξεδόθη τή 10η Φεβρουάριου 1870, περιλάμβανε δέ τάς ακολούθους αποφά

σεις εις έ'νδεκα άρθρα:

1·" «Θέλει σχηματισθή εν ιδιαίτερον πνευματικόν τμήμα, περιλαμβάνον πάσας 
τάς κατωτέρω άριθμουμένας μητροπόλεις, έπισκοπάς καί άλλα τινά μέρη, όπερ 
θελει φερει τον τίτλον «Βουλγαρική ’Εξαρχία»' ή δέ διοίκησις τών θρησκευτικών 
πνευματικών υποθέσεων τοϋ τμήματος τουτου θέλει είναι όλοσχερώς ανατεθειμένη 
εις τήν Εξαρχίαν.

2. - Ο ανώτερος κατα τον βαθμόν τών έκ τοϋ τμήματος τούτου μητροπολιτών 
θελει φερει τον τίτλον « Εξαρχος» εχων την κανονικήν προεδρίαν τής περί αυτόν 
βουλγαρικής Συνόδου, ήτις Σύνοδος θέλει είναι διαρκής.

3. - Η εσωτερική πνευματική διοίκησις τής Εξαρχίας ταύτης θέλει όρισθή 
όι ενός ιδιαίτερου κανονισμού, όστις θέλει καθυποβληθή όπως έπικυρωθή καί γέ- 
νηται δεκτός υπο τής υψηλής ημών κυβερνήσεως, καί όστις δέον νά συνάδη κατά 
,ναντα με τους θεμελιώδεις κανόνας και τάς θρησκευτικάς διατάξεις τής ορθοδό
ξου Εκκλησίας ο δε κανονισμός ούτος θελει γίνει εις τρόπον ώστε νά έξασφαλίζη 
αυτ/)ν κατα τε την διοικησιν τών κληρικών υποθέσεων καί προ πάντων ώς προς 
τήν εκλογήν τών επισκόπων της καί τοϋ Έξάρχου από οΐασδήποτε αμέσου ή έμ- 
μέσου έπεμβάσεως τοϋ πατριάρχου. "Αμα δέ τή εκλογή τοϋ Έξάρχου ή βουλγαρική 
Σύνοδος θέλει ειδοποιεί τοΰτο τφ πατριάρχη- ούτος δέ θέλει δίδει τό ταχύτερον 
τήν άναγκαιοϋσαν θρησκευτικήν έπικύρωσιν.

4. - Ό Έξαρχος ούτος διοριζόμενος δι' ΰψηλοϋ μου βερατίου, θέλει είναι ύπό- 
χρεως νά μνημονεύη κατά τόν έκκλησιαστικόν κανόνα τοϋ όνόματος τοϋ οΐκουμενι- 
κου πατριάρχου. Πριν δέ έκλεγή θρησκευτικώς ό διά τήν θέσιν ταύτην κατάλληλος 
θεωρηθείς, θέλει ζητείται ή γνώμη καί ή παραδοχή τής υψηλής κυβερνήσεως μου.

ο.- Επιτρέπεται τώ Εξαρχω, όπως δι υποθέσεις μερών εντός τής πνευματικής

4. Κ λ. Ν ι κ ο λ α ί δ ο υ, Ιστορία τοϋ Ελληνισμού μέ κέντρον καί βάσιν τήν Μακεδο
νίαν, έ ν Άθήναις, 1923, σελ. 444.



αύτου διοικήσεως ευρισκομένων, διά τάς όποιας είναι κανονικώς επιτετραμμένος 
να μεσολαβή, άναφέρηται κατ’ ευθείαν εις τάς επιτόπιους άρχάς, χρείας δε καλού- 
σης, καί εις την 'Υψηλήν ημών Πύλην ιδίως δέ θέλουσιν έκδίδεσθαι δι’ αιτήσεώς 
του τά εις τούς περί αυτόν καλογήρους δοθησομένα φιρμάνια.

6. - Επειδή εις υποθέσεις την ορθόδοξον θρησκείαν άφορώσας, αίτινες άπαιτοϋσι 
σύσκεψιν καί άμοιβαίαν σύμπραξιν, ή Σύνοδος τής ρηθείσης Εξαρχίας θέλει προσ
τρέχει εις τόν γενικόν πατριάρχην καί την Σύνοδον των μητροπολιτών, θέλουσι 
σπεύδει καί ούτοι εις τό να παρέχωσι την δέουσαν σύμπραξιν καί να στέλλωσι τάς 
αναγκαίας απαντήσεις.

7. - 'Η Σύνοδος τής βουλγαρικής Εξαρχίας θέλει ζητεί τό "Αγιον Μύρον παρά 
τού Οικουμενικού Πατριαρχείου.

8. - Οι έν τώ Οΐκουμενικώ Θρόνω υποκείμενοι επίσκοποι, αρχιεπίσκοποι καί 
μητροπολϊται θέλουσι διέρχεσθαι άκωλύτως διά τής βουλγαρικής ’Εξαρχίας, ως καί 
οΐ βούλγαροι επίσκοποι, αρχιεπίσκοποι καί μητροπολϊται διά τών επαρχιών τού Οι
κουμενικού Θρόνου" δύνανται δέ χάριν τών έμπιπτουσών υποθέσεων των νά διαμένω- 
σιν εις τάς πρωτευούσας τών βιλλαετίων ή εις μέρη, έν οίς ευρίσκεται ή επιτόπιος 
άρχή" άλλά δεν δύνανται νά συγκροτώσι Σύνοδον έξω τού κύκλου αυτών, μήτε νά 
έκτελέσωσι θρησκευτικήν τινα τελετήν άνευ τής άδειας τού επισκόπου τού μέρους, 
εις τό όποιον εύρίσκονται.

9. - ’Επειδή, ώσπερ ή έν Φαναρίω ιερατική κατοικία τού 'Αγίου Τάφου υποκεί
μενη τή πατριαρχεία ταύτη τών 'Ιεροσολύμων, οότω καί ή έν τώ αύτώ μέρει κατοι
κία τών Βουλγάρων ιερέων, ώς καί ή παρακείμενη βουλγαρική Εκκλησία, θέλου- 
σιν ύπόκεισθαι εις τήν βουλγαρικήν ’Εξαρχίαν, 6 έξονομασθείς θέλει έχει τήν άδει
αν τού νά έρχηται, χρείας καλούσης, καί διαμένη έν τή ρηθείση κατοικία. Τόσον δε 
ως προς τήν έλευσίν του ένταυθα, έάν ή χρεία τό καλέση, όσον καί ώς προς τό έκτε- 
λεΐν θρησκευτικήν τινα τελετήν, καθ’ δ διάστημα ήθελε διατρίβει ένταυθα, θέλει ύ- 
πόκεισθαι εις τούς αυτούς έκκλησιαστικούς κανόνας, εις ους ύπόκεινται καί οί πα- 
τριάρχαι 'Ιεροσολύμων, ’Αλεξανδρείας καί ’Αντιόχειας.

10. - Ο πνευματικός κύκλος τής ’Εξαρχίας ταύτης περιλαμβάνει τάς μητροπό- 
λεις Ρουτσουκίου, Σιλιστρίας, Σούμπλας, Τυρνόβου, Σοφίας, Βράτσης, Λόφτσας, Βι- 
δυνίου, Νύσσης, Νυσσάβας, Κεστεντηλίου, Σαμακοβίου, Βελισσών, Βάρνης (έκτος 
τής πόλεως ταύτη ς καί τών άπ’ αυτής μέχρι Κωστάντζας παραλίων τού Εύξείνου 
είκοσι σχεδόν χωρίων, τών οποίων οί κάτοικοι δεν είναι βούλγαροι), τού σαντζακι
ού Σηλύμνου (έκτος τών κασαπάδων Άγχιάλου καί Μεσημβρίας), τού καζά Σω- 
ζουπόλεως, έκτος τών παραλίων χωρίων" προς δέ, τής Φιλιππουπόλεως (έξαιρου- 
μένων τής πρωτευούσης καί τού καζά Στενή μάχης, ώς καί τών χωρίων Κοκλάνης, 
Βοδενών, Άρναούτκιοϊ, Παναγίας Λοβοσλή, Λάσκο Άχλανίου, Πασκόβου καί Λα- 
στίντζας, έτι δέ καί τών μοναστηρίων Πατσκόβου, 'Αγίων ’Αναργύρων, 'Αγίας Πα
ρασκευής καί άγιου Γεωργίου). Ή δέ έντός τής Φιλιππουπόλεως συνοικία τής Πα
ναγίας, αν καί μέλλη νά συμπεριληφθή καί αυτή εις τήν βουλγαρικήν Εξαρχίαν, όσοι 
όμως έκ τών κατοίκων αυτής δέν θέλουν νά υπόκηνται εις τήν βουλγαρικήν Εξαρ
χίαν καί Εκκλησίαν, εΐσίν δλως ελεύθεροι. Τά καθ’ εκαστα δέ τούτου θέλουσι διαι-



τηθή μεταξύ των Πατριαρχείων καί της ’Εξαρχίας κατά την θρησκευτικήν τάξιν. 
Έάν δέ έκτος των άνω άριθμηθέντων καί έξονομασθέντων μερών, ήθελον ή το δλον 
ή τουλάχιστον τα δύο τρίτα των ορθοδόξων κατοίκων άλλων μερών να ύπόκηνται ως 
προς τάς πνευματικάς υποθέσεις των εις την βουλγαρικήν Εξαρχίαν, τούτο δε έξε" 
ταζόμενον ήθελεν άποδειχθή, επιτρέπεται μέν, άλλ’ επειδή, ως εϊρηται, τούτο θέλει 
γίνεται τή όμοφώνω γνώμη τού όλου τών κατοίκων, ή τουλάχιστον τών δύο τρίτων 
αυτών, έάν ήθελέ τις μέ τήν αιτίαν ταύτην προσπαθήσει νά παρεμβάλη καθ’ οΐονδή- 
ποτε τρόπον διχονοίας μεταξύ τών κατοίκων, 6 τοιοΰτος θέλει εύθύνεται κατά τούς 
κανόνας καί τιμωρεϊσθαι.

11.- Ή τάξις τών εντός τών ορίων τής βουλγαρικής Εξαρχίας κειμένων καί 
κατά τούς θρησκευτικούς κανόνας εκ τών Πατριαρχείων έξηρτημένων μοναστηρίων 
θέλει εξακολουθεί ώς καί πρότερον»5.

Δικαιολογούσα τήν έκδοσιν τού Φιρμανίου τούτου ή Τουρκική Κυβέρνησις άνέφε- 
ρεν εν τώ αύτώ Φιρμανίω δτι τά άρθρα αυτού έθεωρήθησαν άρκοΰντα προς τάς νομί
μους άνάγκας άμφοτέρων τών διαφερομένων μερών καί δτι ήσαν ικανά νά άρωσι τήν 
προελθοΰσαν διαφωνίαν μεταξύ Πατριαρχείου καί Βουλγάρων. Άλλ’ εκείνο τό ό
ποιον δεν έτόλμησε νά δικαιολογήση ήτο ή άπόφασις αυτής τού νά λύση κυριαρχικώς 
καί άμετακλήτως τό Βουλγαρικόν Ζήτημα. Ώς λέγεται έν αρχή τού Φιρμανίου είναι 
βεβαίως δικαίωμα καί καθήκον πάσης Κυβερνήσεως νά έξασφαλίζη τήν ησυχίαν 
πάντων τών υπηκόων αυτής κατά τε τήν θρησκείαν καί τά λοιπά, έτι δε νά έπιθυμή 
καί νά συνεργή ώστε πάντες οί υπήκοοι νά διατελώσιν έν αρμονία καί αγάπη πρός 
άλλήλους, άλλ’ άπό τού σημείου τούτου μέχρι τού νά οΐκειοποιήται εξουσίαν νά ρυ- 
θμίζη ζητήματα ειδικά, άναποσπάστως συνδεδεμένα μετά τής θρησκείας καί μή έ- 
χοντα σχέσιν πρός τήν πολιτικήν έξουσίαν, υπάρχει μεγάλη άπόστασις. "Οτι δε εύ- 
ρίσκεται ή Κυβέρνησις έργω εις άντίφασιν πρός τάς δηλώσεις αυτής είναι προφανές. 
Πώς συνετέλει διά τού Φιρμανίου εις άποκατάστασιν τής ειρήνης μεταξύ Πατριαρ
χείου καί Βουλγάρων, άφοΰ τό Φιρμάνιον τούτο έκδίδεται έν άγνοια τού Πατριαρχεί
ου καί έν πλήρει βεβαιότητι δτι θά άποκρουσθή ύπ’ αύτοΰ ώς κακώς εχον κατά τό 
περιεχόμενον καί διά τόν τρόπον τής έκδόσεως αύτοΰ; Ποιος πατριάρχης, ποια Σύνο
δος ήδύνατο, καί άν άκόμη τό Φιρμάνιον ήτο άμεμπτον κατά τό περιεχόμενον, νά 
ύποκύψη εις αυτό ώς εις πράξιν σύμφωνον πρός τά έκκλησιαστικά θέσμια καί νά α
ναγνώριση εις μίαν Κυβέρνησιν αλλόθρησκον νά ρυθμίζη οϊκοθεν αυτή καί μόνη, καί 
παρά τήν γνώμην τής έκκλησίας μάλιστα, ζητήματα Εκκλησιαστικά; Τό τοιοΰτον 
άντελαμβάνετο καί ή Τουρκική Κυβέρνησις. "Οτι δεν έθεώρει έαυτήν άρμοδίαν νά 
λύση οϊκοθεν τό Βουλγαρικόν Ζήτημα, άπόδειξις είναι δτι έπί τόσα ήδη έτη άπό τής 
έμφανίσεως αύτοΰ όχι μόνον άπέφυγεν άπό τοιαύτην μονομερή ενέργειαν, άλλα καί 
έξήρτα τήν λύσιν άπό τής άποφάσεως τής ’Εκκλησίας. Άπόδειξις επίσης καί τούτο

5. Γ ε δ ε ώ ν, σ. 243-247 έν Έγγράφοις περί τοϋ Βουλγαρικού Ζητήματος, έν Κωνσταντι- 
νουπόλει, 1908.



ότι καί μετά την έκδοσιν του Φιρμανίου παρήλθον δύο έ'τη ίνα έκτελεσθή. Ούτως 
αντί νά άρθή ή έρις διά της αυθαιρέτου έπεμβάσεως καί ρυθμίσεως της βουλγαρικής 
έριδος, τά πράγματα έτραχύνθησαν έτι μάλλον καί ή όπόθεσις έλαβε την έξης μορφήν: 
θά έπέμενον οί Βούλγαροι νά έφαρμόσωσι το Φιρμάνιον καί νά άναγνωρίζωσιν εις 
την Τουρκικήν Κυβέρνησιν αρμοδιότητα τής λύσεως τοϋ Βουλγαρικού Ζητήματος; αν 
ναι, έδει νά θεωρώνται άπεσχισμένοι τής ορθοδόξου Εκκλησίας- αν όχι, ώφειλον νά 
δεχθώσι λύσιν εκκλησιαστικήν καί δή τήν δι’ Οικουμενικής Συνόδου. Οί Βούλγαροι, 
δυστυχώς, προύτίμησαν τό πρώτον καί εξώθησαν τά πράγματα άδιαλλάκτως προς τό 
σχίσμα.

Τή 28η Φεβρουάριου 1870 ό Μέγας Βεζύρης έκάλεσε παρ’ έαυτώ τά μέλη τής 
άλλοτε παρά τής Υψηλής Πύλης συστάσης Μικτής ’Επιτροπής καί έπέδωκεν εις αυ
τούς άνά εν άντίγραφον του Φιρμανίου επί μεμβράνης. Τά ελληνικά μέλη τής Επι
τροπής ’Αλέξανδρος Καραθεοδωρής καί Χρηστάκης Ζωγράφος προσήλθον αμέσως εις 
τά Πατριαρχεία φέροντες τό Φιρμάνιον, άνευ ούδενός επεξηγηματικού τεσκερέ, ώς 
άπήτει ή τάξις. ’Επειδή όμως ήσθένει 6 Πατριάρχης μετέβησαν εις τον Μέγαν Πρω- 
τοσύγκελλον, οστις όμως δεν έδέχθη αυτό, ώς μή συνοδευόμενον δι’ υπουργικού τε
σκερέ καί συνεπώς τής αποστολής μή ουσης επισήμου. Τά μέλη άνεχώρησαν τοιου
τοτρόπως άπρακτα, ήναγκάσθησαν δέ νά έπανέλθωσι τή 4η Μαρτίου καί πάλιν εις 
τά Πατριαρχεία καί άφοΰ, άνευ καί πάλιν τεσκερέ, άφήκαν τό Φιρμάνιον εις τήν Ιε- 
ράν Σύνοδον, άπήλθον. Μετά εϊκοσιν ημέρας άνέλαβεν ό Πατριάρχης εκ τής ασθένει
ας αυτού- μελετήσας δέ τό περιεχόμενον τού Φιρμανίου έμεινε κατάπληκτος. Δι’ αυ
τού έβλεπεν ό Πατριάρχης ότι έκηρύσσετο κατά τής ’Εκκλησίας φανερός πλέον καί 
επίσημος πόλεμος. Διά τούτο, τάχιστα, μολονότι δέν εΐχεν ακόμη άναρρώσει τελεί
ως, συνεκάλεσε τή 21η Μαρτίου τήν Ίεράν Σύνοδον εις έκτακτον συνεδρίαν. Ή Σύν
οδος άπεφάσισεν όμοθύμως νά άπαντήση προς τον Μέγαν Βεζύρην. Ή άπάντησις, 
γενομένη τή 24η Μαρτίου 1870, είναι, τώ οντι, μνημειώδης. Τό Πατριαρχείου έγρα- 
φεν ότι ουδέποτε έσκέφθη νά άρνηθή τό σέβας καί τήν υποταγήν αυτού εις τήν Κυ- 
βέρνησιν προκειμένου περί πολιτικών πραγμάτων. Δέν δύναται όμως νά παραδεχθή 
τό περί Βουλγαρικού Ζητήματος φιρμάνιον, τό οίονεί τελεσιγραφικούς διαβιβασθέν 
αύτώ, διότι πρόκειται περί ύποθέσεως καθαρώς εκκλησιαστικής, άνηκούσης επομέ
νως εις τήν αποκλειστικήν αρμοδιότητα τής Εκκλησίας καί εις έπίμετρον οί εν τώ 
είρημένω φιρμανίω όροι άντίκεινται προς τούς ιερείς Κανόνας καί τά καθεστώτα και 
προνόμια τής Εκκλησίας, άφοΰ, πρωτίστως, ιδρύεται Εκκλησία άνευ προδιαγεγραμ
μένης τοπικής περιφέρειας, πράγμα πρωτάκουστου καί πρωτοφανές εν τή Ίστορίμ 
τής ’Εκκλησίας. Προς τελεσίδικον περί τής βουλγαρικής έριδος άπόφασιν έπανελάμ- 
βανε τό Πατριαρχείου τήν παράκλησιν όπως δεχθή ή Κυβέρνησις τήν προτέραν αυ
τού αιτησιν καί έπινεύση εις τήν συγκρότησιν Οικουμενικής Συνόδου, έφ’ όσον έμ- 
μένουσιν άντικρούοντες πάν σχέδιο ν συμβιβασμού προερχόμενου έκ τού Πατριαρ
χείου οί χειριζόμενοι τό Βουλγαρικόν Ζήτημα, καί έφ’ όσον ή Κυβέρνησις δέν δύνα- 
ται νά έπιφέρη τελεσίδικον λύσιν ώς αναρμόδια. Συγχρόνως τό Πατριαρχείου διε- 
βίβασε προς τήν Κυβέρνησιν καί αντίτυπου εγκυκλίου τών Βουλγάρων αντιπροσώπων 
προς τάς επαρχίας επί τή έκδόσει τού Φιρμανίου, διεμαρτύρετο διά τάς έπακολουθη-



σάσας αταξίας και παρεκάλει να φροντίση ή Κυβέρνησις προς περιστολήν αύτών6.
Καί ταϋτα μέν το Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον" οί δέ Βούλγαροι του Όρτάκιοϊ, 

παραλαβόντες τή αυτή ήμερα 28 Φεβρουάριου το Φιρμάνιον, διά των βουλγαρικών 
μελών τής κυβερνητικής μικτής Επιτροπής Κρέστοβιτς καί Πέντζοβιτς, χωρίς νά 
περιμένωσιν, ουδέ προς τήρησιν προσχήματος, όπως διά τής συναινέσεως Πατριάρ- 
χου περιβληθή το άπαιτούμενον εκκλησιαστικόν κύρος το Φιρμάνιον, κατά τάς δια
τάξεις αυτού τούτου, έδέχθησαν αυτό ώς πράξιν τελειωτικής λύσεως τού ζητήμα
τος των. ’Αμέσως την έπομένην άνεγνώσθη το φιρμάνιον εις την εν Βαλατά βουλ
γαρικήν εκκλησίαν τού άγιου Στεφάνου, έψάλη δέ καί δοξολογία υπέρ μακροημερεύσε- 
ως τού Σουλτάνου. Το γεγονός έτηλεγραφήθη άνά τάς βουλγαρικάς επαρχίας μέ τήν 
εντολήν νά ψαλώσι δοξολογίαι κατά τόπους επί τή λύσει τού ζητήματος. Τή 3η Μαρ
τίου οί εν Όρτάκιοϊ ήγέται τού βουλγαρικού κινήματος απέλυσαν καί Εγκύκλιον 
προς τούς Βουλγάρους επιστολήν, εν ή καθήπτοντο, ώς σύνηθες, προ παντός τής 
Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, έξύμνουν δ’ έπειτα τήν ευθυδικίαν, τήν άμερολη- 
ψίαν καί τήν πατρικήν μέριμναν τής Κυβερνήσεως, ήτις ένευσε νά άποχωρίση έκκλη- 
σιαστικώς τούς Βουλγάρους άπο τού Πατριαρχείου7. 'Η βουλγαρική έφημερίς «Μα
κεδονία» έδημοσίευσε τό φιρμάνιον τουρκιστί καί βουλγαριστί ώς πράξιν όριστικώς 
έγκαθιδρύουσαν ανεξάρτητον βουλγαρικήν Εκκλησίαν. Αί ύβρεις καί αί παντοΐαι 
άσχημίαι κατά παντός τού ελληνικού καί κατά τού φαναριωτικού ζυγού ήσαν οί τρό
ποι τής έκδηλώσεως τής χαράς των Βουλγάρων επί τώ γεγονότι, δι’ ό καί, ώς ήδη 
προείπομεν, τό Πατριαρχεΐον εύρέθη εις τήν ανάγκην νά διαμαρτυρηθή προς τήν 
Κυβέρνησιν. Έν ίερώ ναώ τής Άδριανουπόλεως βούλγαρος διδάσκαλος, έκφωνήσας 
λόγον, άνεφώνησεν έν άλλοις: «όποιος είναι γραικός νά σκάση»8. Έκ Ρουτσουκίου 
εστάλη επιστολή εις ελληνικήν εφημερίδα Κωνσταντινουπόλεως, υπό χρον. 1 Μαρ
τίου 1870, έν ή έγραφε" «... Διά τούτο συμβουλεύομεν μέ αδελφικήν αγάπην πάντας 
τούς αδελφούς Βουλγάρους, όπως διακόψωσι πάσαν σχέσιν μετά τού αίμοβόρου Πα
τριαρχείου, καί αν τούτο ήθελε πέμψει αρχιερέα τινά εις τάς τρεις βουλγαρικάς επαρ
χίας, δηλαδή εις τήν Θράκην, Μακεδονίαν καί Βουλγαρίαν, οί τοιοΰτοι νά άποδιώ- 
κωνται ώς οί μέγιστοι λυμεώνες, διαφθορείς, σκοτισταί καί αίμοβόροι λύκοι. Εΐπο- 
μεν ύμΐν ανωτέρω οτι αί τρεις έπαρχίαι Θράκη, Μακεδονία καί Βουλγαρία είναι 
βουλγαρικώταται, επομένως δεν πρέπει νά ύπάρχη άλλη γλώσσα εις τάς εκκλησίας 
αύτών, εί μή ή καθαρά βουλγαρική" ή δέ ελληνική ώς γλώσσα ξένη καί ακατάληπτος 
νά άποβληθή καί έξοστρακισθή έξ όλων των εκκλησιών καί σχολείων... Ή Βουλ
γαρία, ή Θράκη καί ή Μακεδονία είναι βουλγαρικώταται καί πάσα διαφιλονείκησις 
αυτών εκ μέρους τών Ελλήνων δύναται νά θεωρήται ώς μεγίστη μωρία. "Οσοι δέ 
Βούλγαροι εις ταύτας τάς χώρας όμιλούσιν ελληνικά δέν είναι έλληνες, άλλα καθα

6. Γ ε δ ε ώ ν, 247-249. Οί άποτελοΰντες τήν Σύνοδον του Πατριαρχείου κατά τον χρόνον
τούτον ήσαν: Ηράκλειας Πανάρετος, Νικομήδειας Διονύσιος, Δέρκων Νεόφυτος, Δράμας
Αγαθάγγελος, Σωζοαγαθουπόλεως Προκόπιος, ΚυζΙκου Νικόδημος, Χαλκηδόνας Γεράσιμος, 
Τορνόβου Γρηγόριος, Δημητριάδος Δωρόθεος, Γρεβενών Γεννάδιος καί Νύσσης Καλλίνικος.

7. ’Ίδε τήν Εγκύκλιον έν Γ ε δ ε ώ ν, σ. 250-253.
8. Καλλίφρονος, Εκκλησιαστικά, τόμ. ΣΤ', 1871, σελ. 78.



ροί βούλγαροι, οίτινες, έχοντες επιμιξίαν καί δοσοληψίαν μετά των Ελλήνων, έμα
θαν καί την ελληνικήν, καθώς γενικώς έμαθον καί την τουρκικήν»9. — Ώς προς 
την νομιμότητα καί τό κύρος τής κυβερνητικής ένεργείας, άντιθέτως προς τό Πα- 
τριαρχεϊον, οί Βούλγαροι ευρισκον το Φιρμάνιον πλήρως σύμφωνον προς τά ιερά 
τής Εκκλησίας δόγματα καί πρός τούς άλλους εκκλησιαστικούς θεσμούς10. Δικαιο- 
λογοΰντες αλλαχού την πράξιν τής Κυβερνήσεως έγραφαν ότι: «ή Τουρκική Κυβέρ- 
νησις προ χρόνων έδωκεν εις το Πατριαρχεΐον εν προνόμιον, να άρχη των Βουλγά
ρων, καί τούτο κατά δολίαν παρακίνησιν τού προνομιούχου Πατριαρχείου. Δύναται 
ή αυτή κυβέρνησις σήμερον χάριν τής γενικής ησυχίας καί ισονομίας όλων των 
υπηκόων της να καταργήση το είρημένον προνόμιον, καί μάλιστα, αφού άπεδείχθη 
ότι τούτο έδόθη συνεπεία των μηχανορραφιών καί των ραδιουργιών τού Οικουμε
νικού Πατριαρχείου». Ίσχυρίζοντο δέ ότι «τά αύτά δικαιώματα δύνανται να δοθώσι 
καί εις άλλα χριστιανικά έθνη, αν ταΰτα ζητήσωσι παρά τής Τουρκικής Κυβερνή
σεως. Το γραικικόν Έθνος δεν έχει τό παραμικρόν δικαίωμα νά άντιτείνη εις τάς 
παραχωρήσεις ταύτας τής Τουρκικής Κυβερνήσεως, ήτις, ώς κυριάρχις, δικαιούται 
νά παραχωρήση ίσονόμως εις πάντα τά ύπ’ αυτήν έθνη όποιονδήποτε δικαίωμα»11.

Εις τό ολίσθημα τούτο ένισχύοντο οί Βούλγαροι καί υπό τής Ρωσικής πολιτικής 
καί υπό θεωρουμένων τότε έξοχων θεολόγων. *0 Γολουμπίνσκυ έτόλμησε νά γρά- 
ψη έν τή συγχρόνως σχεδόν πρός την έκδοσιν τού Φιρμανίου έκδοθείση εκκλησια
στική αυτού ιστορία τών Βαλκανικών - σλαυϊκών Εκκλησιών ότι τό φιρμάνιον 
τό έπερίμεναν μεν οί Βούλγαροι, όχι όμως καί οί Ρώσοι καί βλέπει την Τουρκι
κήν Κυβέρνησιν ώς άποφασίζουσαν οΐκοθεν νά έκδώση τό φιρμάνιον12. Διαψεύδει 
όμως αυτόν αυτός ούτος ό έν Κωνσταντινουπόλει πρέσβυς Ίγνάτιεφ, δστις, γράφων 
άμα τή έκδόσει τού Φιρμανίου, πρός τον πρίγκιπα Γορτσακώφ, έξεδήλωνε τήν χα
ράν αυτού χαρακτηρίζων τό φιρμάνιον «ώς ευτυχή έπίστεψιν πενταετών αυτού προ
σπαθειών»13 14. Ό ίδιος Γολουμπίνσκυ, θέτων τό έρώτημα, αν οί Βούλγαροι έπί τή βά
σει τού φιρμανίου μόνον καί παρά τάς διαμαρτυρίας τού Πατριάρχου όργανοΰντες 
τήν Εξαρχίαν αυτών δεν διατρέχωσι τόν κίνδυνον νά θεωρηθώσιν αντικανονικοί, 
άπαντά ότι δεν θά παραβούν τούς έκκλησιαστικούς κανόνας καί ότι δύνανται οί 
Βούλγαροι νά δεχθώσι τήν διά τού Φιρμανίου ανεξαρτησίαν, άρχει νά έκτελέση 
αυτό ή Κυβέρνησις καί μή ρίψη εις τόν κάλαθον τών αχρήστων11. Τοιοΰτοι ήσαν οί 
σύμβουλοι καί οί έκμεταλλευταί τών Βουλγάρων ! Διά νά ματαιώσωσι δέ τήν ιδέαν 
τής συγκλήσεως Οΐκουμεν. Συνόδου, ευθύς ώς έλαβον γνώσιν τής σχετικής άπο- 
φάσεως τού Πατριαρχείου, υπέβαλον αναφοράν πρός τήν Κυβέρνησιν, διά τής

9. Ένθ’ άν., σελ. 78-79.
10. Εγκύκλιος επιστολή τής ΐ. Βουλγαρικής Συνόδου. Έν Κων)πόλει, 1871, σελ. 7-8.
11. ’Απολογητική Άπάντησις παρ’ ένός Βουλγάρου εις τό άρθρ. τής «Τριδος»: Πηγή 

καί σκοπός τοϋ Βουλγαρικού ζητήματος, σελ. 37. Έν Κωνσταντινουπόλει 1870.
12. Γολουμπίνσκυ, Εκκλησιαστική 'Ιστορία. Πετρούπολις 1869 (ρωσιστί), σελ. 
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13. «Έκκλ. Φάρος» ’Αλεξάνδρειάς, τόμ. Α', σελ. 555' πρβλ. καί τόμ. Γ', σελ. 214.
14. Γολουμπίνσκυ, σελ. 328.



όποιας έξήγουν εις αυτήν ότι τό Βουλγαρικόν Ζήτημα δέν αφόρα εις το δογμα
τικόν μέρος τής θρησκείας, άλλ’ εις τό διοικητικόν, καί ότι, επομένως, ανάγεται 
εις την αρμοδιότητα τής πολιτικής εξουσίας. Έκακολόγουν την περί Οίκουμ. 
Συνόδου ιδέαν ώς άποβλέπουσαν εις τήν έξυπηρέτησιν τής μεγάλης ελληνικής ’Ιδέας 
καί ώς ουσης τής τοιαύτης Συνόδου αναρμόδιας πρός λύσιν τοϋ ζητήματος, έφ’ όσον, 
ώς ελεγον, ή πλειοψηφία αυτής θά ήτο ελληνική καί κατ’ ακολουθίαν οί Βούλγαροι 
θά ή σαν έκ των προτέρων καταδεδικασμένοι. Προσέθεταν δε οτι κατ’ ούδένα τρό
πον έννοοϋσι νά στερηθώσι τά άπαξ χορηγηθέντα αύτοΐς διά τοϋ σουλτανικοϋ φιρ- 
μανίου προνόμια καί ότι ή σαν έτοιμοι νά ύπερασπίσωσιν αύτά διά παντός νομίμου 
μέσου15.

Τή 28η Μαρτίου ό Μέγας Βεζύρης Άαλής, κατόπιν μελέτης τής πατριαρχικής 
εις τό Φιρμάνιον άπαντήσεως έν ύπουργικώ Συμβουλίω, άπήντησε πρός τον Πατρι
άρχην ότι «είναι άνώτερον πάσης αμφιβολίας ότι ή Κυβέρνησις έχει πραγματικός 
ανέκαθεν τό μέτρον τοϋ νά μή έπεμβαίνη εις καθαρώς πνευματικάς υποθέσεις καί 
καθώς ουδέποτε παρητήθη του μέτρου τούτου, ουτω καί τούντεΰθεν δεν θέλει πα
ράλειψη αύτό»- ότι «αί βάσεις καί τά πλεΐστα των άρθρων τοϋ ύψηλοΰ φιρμανίου συν- 
ετάχθησαν συμφώνως πρός τά έκ μέρους τοϋ Πατριαρχείου προταθέντα σχέδια 
καί γνώμας, ολίγα δέ μόνον τή άποφάσει τής τελευταίας μικτής Επιτροπής" καί ότι 
ή Κυβέρνησις αδυνατεί νά συγκατατεθή εις τήν σύγκλησιν Οικουμενικής Συνόδου, 
διότι είναι ανάγκη πρός τοιοΰτο μέτρον, διεβεβαίωνε δέ ότι ή διά φιρμανίου λύσις 
είναι οριστική καί άμετάκλητος. 'Ο μέγας Βεζύρης δικαιολογών καί πάλιν τήν έκ- 
δοσιν τοϋ φιρμανίου έγραφεν έν τή απαντήσει αύτοΰ ότι, ένεκα τής παρατάσεως 
τοϋ ζητήματος, έτραχύνθη τοΰτο επί τοσοΰτον, ώστε ή Κυβέρνησις άντελαμβάνετο 
πλέον ότι ήδύνατο νά γίνη παραίτιον τοϋ νά διαταραχθή ή ησυχία τοϋ Κράτους. Διά 
τοΰτο ακριβώς, άφοΰ πλέον έφθασεν ή Κυβέρνησις προ τής ανάγκης άπεφάσισε τήν 
έκδοσιν τοϋ Φιρμανίου, όπερ, κατά τήν κρίσιν αυτής, ικανοποιεί άμφότερα τά μέρη. 
"Οσον δέ αφορά εις τήν έν τέλει τοϋ δέκατου άρθρου προστεθεΐσαν περικοπήν, αυτή, 
έγραφεν ό Άαλής, προήλθε πρώτον έκ τοϋ ότι, όταν οί κάτοικοι ενός μέρους, τό 
όλον ή τά δύο τρίτα αυτών, θελήσωσι νά ύπόκηνται τή ’Εξαρχία, τοΰτο δέ άποδει- 
χθή, ούτε πρέπει, ούτε δύνανται νά έμποδισθώσι- δεύτερον έκ τοϋ ότι δέν ήτο δυνα
τόν νά έλθη εις μνήμην, ότι τό νά δοθή άδεια εις χριστιανούς θέλοντας ή γενικώς ή 
τό πλεϊστον αυτών, νά ύπόκηνται εις μίαν εκκλησίαν έπίσης ορθόδοξον, αντιβαίνει 
τή θρησκεία καί είναι πράγμα πνευματικόν" τρίτον δέ τοϋ νά μή άπομακρυνθή δή
θεν έκ τοϋ Σχεδίου τό όποιον ό Πατριάρχης είχε προτείνει ώς πρός τήν διαίρεσιν 
τών έπαρχιών16. Πρός τά γραφόμενα ταΰτα τής Κυβερνήσεως άπήντησε διά μα
κρών ό Πατριάρχης διά τοϋ υπό χρον. 7 ’Απριλίου έγγράφου αύτοΰ, έν έπιγνώσει 
όμως ότι ήτο ματαιοπονία νά θέλη νά πείση τον μή θέλοντα νά πεισθή τοΰρκον πρω
θυπουργόν διά πράγματα, τά όποια τόσον συνεσκότιζον καί διέστρεφον αυτοί ούτοι 
οί χριστιανοί, Βούλγαροι καί Ρώσοι ιθύνοντες τήν έκκλησιαστικήν άνταρσίαν. Ή

15. Άσκληπιάδου, Τά διά τών Βουλγάρων έν ’Ανατολή τεκταινόμενα, σελ. 63.
16. ’Ίδε τό Έγγραφον παρά Γ ε δ ε ώ ν, σελ. 256-260.



πατριαρχική άπάντησις παρετήρει δτι παρά την διαβεβαίωσιν της Κυβερνήσεως δτι 
δέν αναμιγνύεται εις έκκλησιαστικάς υποθέσεις, όμως αυτή αυτή ή έκδοσις του φιρ- 
μανίου είναι κατάφωρος άνάμιξις, έφ’ δσον τοϋτο έξεδόθη ούχί κατ’ αΐτησιν των 
Πατριαρχείων, ως άπο εκκλησιαστικής αρχής, ως έγένετο καί άλλοτε κατά το 1861, 
άλλα κατ’ ιδιαιτέραν δλως άπόφασιν τής Κυβερνήσεως, στηριχθείσης εις τι σχέδι- 
ον μικτής τίνος λεγομένης επιτροπής, άνεπισήμως σχηματισθείσης έκ λαϊκών μελών 
ύπό του Μ. Βεζύρου. «Άλλ’ οΐκοθεν είναι φανερόν, έ'γραφεν ό Πατριάρχης, δτι υπο
θέσεις εκκλησιαστικά! δεν δύνανται να ώσιν άντικείμενον εργασίας ανθρώπων λαϊ
κών... διότι έν τή Εκκλησία ύπάρχουσι τοιαΰται λεπτομέρειαι, ών καί τό ελάχι
στου μέρος παρορώμενον παραβιάζει ούσιωδώς τό εκκλησιαστικόν δίκαιον τάς δε 
τοιαύτας λεπτομέρειας είναι αδύνατον να γνωρίζη ή τε πολιτική ’Αρχή καί χρι
στιανοί μή άνήκοντες εις τό σώμα τό κυβερνών τήν Εκκλησίαν»17. Πρόχειρον 
τούτου άπόδειξιν έφερεν ό Πατριάρχης αυτήν ταύτην τήν φράσιν «Βουλγαρική Εκ
κλησία», ήτις είναι ξένη καί άλλοτρία τή όρθοδόξω Εκκλησία, διότι, ως ορθώς έ
λεγε ν, εάν ή πολιτική εξουσία διακρίνη εθνικότητας καί παρέχη μια έκάστη δικαιώ
ματα καί προνόμια πολιτικά, τοϋτο δεν είναι έργον τής ’Εκκλησίας να το έρμηνεύση" 
ή ’Εκκλησία όμως ουδέποτε διέκρινεν εθνικότητας" διότι καί 6 θεμελιωτής αυτής έ- 
κάλεσεν εις τήν πίστιν αύτοϋ πάντα τα έθνη" διό καί κατά συνέπειαν τής θεμελειώ- 
δους ταύτης αρχής ή Εκκλησία ουδέποτε διηρέθη ή διεκρίθη εις ’Εκκλησίαν αρα
βικήν ή αλβανικήν ή βουλγαρικήν, άλλ’ εις μίαν, αγίαν, καθολικήν καί άποστολικήν. 
’Εάν δέ ύποτεθή δτι ή προσωνυμία αυτή λαμβάνεται έκ τής χωρογραφίας, τότε ποϊά 
εΐσι τά δρια τής βουλγαρικής χώρας; ποια δέ Σύνοδος συνέστησε τήν νέαν ταύτην 
’Εκκλησίαν; "Ωστε, εάν ήθελον παραδεχθή τήν προσωνυμίαν «Βουλγαρική Εκκλη
σία» ήθελον ύποπέσει, έγραφεν ό Πατριάρχης, εις καινοτομίαν, ής ένεκα δικαίως ή
θελον κατακριθή παρά τής καθόλου ’Εκκλησίας». Άντικρούων ό Πατριάρχης τήν 
δικαιολογίαν τής κυβερνητικής έπεμβάσεως άναφορικώς εις τήν σύστάσιν καί τον 
διοργανισμόν τής λεγομένης Βουλγαρικής ’Εξαρχίας, παρετήρει δτι «τά προς διοί- 
κησιν τής Εκκλησίας, επειδή είναι έργα τών άγιων ’Αποστόλων καί τών Οικουμε
νικών Συνόδων, αίτινες έθέσπισαν ταΰτα, οδηγούμενοι ύπό του άγιου Πνεύματος, 
πάντα ταΰτα, ούδ’ ελάχιστου μέρους έξαιρουμένου, είσίν ιερά καί απαραβίαστα, ώς 
καί τά δογματικά" είσί δέ ταΰτα έμπεπιστευμένα μόνοις έκείνοις, οίτινες άποτελοΰ- 
σι τό σώμα τής διοικούσης Εκκλησίας»18. Ό Πατριάρχης δίδων εξηγήσεις πρός 
τον υπαινιγμόν τοΰ Μεγ. Βεζύρου δτι δέν δύναται νά ύποχρεώνη τούς μή θέλοντας 
χριστιανούς νά ύποτάσσωνται εις τό Πατριαρχείου άπήντα δτι ουδέποτε τοϋτο διε- 
νοήθη νά υποχρεώση τήν Κυβέρνησιν νά διατηρήση έν τή όρθοδόξω Εκκλησία δια 
τών δπλων τούς μή θέλοντας" διότι, έλεγε καί τοϋτο, χάρις τώ Θεώ, ή ορθόδοξος 
’Εκκλησία ουδέποτε έκηλιδώθη διά τοιούτων πράξεων. "Αν δέ άνεφέρθη κατα και
ρούς τό Πατριαρχείου κατά τών βουλγαρικών βιαιοπραγιών, ούδέν άλλο έπραττε 
παρά έπεκαλεΐτο τήν δικαιοσύνην τής Κυβερνήσεως ύπέρ τών δικαίων τής Έκκλη-

17. Γ ε δ ε ώ ν, σελ. 261.
18. Γ ε 8 ε ώ ν, σελ. 262.



σίας, ήτις έτέθη ύπό την προστασίαν Μωάμεθ του Β' καί των διαδόχων αύτοΰ. 
Άπέκρουεν επίσης ό Πατριάρχης τον ισχυρισμόν ότι δήθεν ή έκδοσις του Φιρμανί- 
ου είναι προϊόν φόβων της Κυβερνήσεως καί έθετεν ύπ’ οψιν του Μεγάλου Βεζύρου 
ότι «έάν οί κατεξανιστάμενοι κατά της πνευματικής αυτών άρχής έπαυον του να λέ- 
γωνται ορθόδοξοι καί συν ιστών έτέραν χριστιανικήν κοινότητα, τότε ή σεβαστή Κυ~ 
βέρνησις ήδύνατο νά αναγνώριση αύτούς καί νά θέση υπό τήν άμεσον αυτής προστα
σίαν καί ταύτην τήν χριστιανικήν κοινότητα. Ενόσω όμως οί ένιστάμενοι χριστια
νοί Βούλγαροι λέγουσιν ότι εΐσίν ορθόδοξοι, πάσα πράξις μεταξύ τής ορθοδόξου Εκ
κλησίας καί αυτών έξ ανάγκης πρέπει νά είναι απόρροια τής αδιάσειστου ομολογί
ας καί διδασκαλίας τής ’Εκκλησίας, εις ήν άνήκουσι" τοιαϋται δε προνομίαι ουδέ
ποτε εν οόδεμιά περιπτώσει δύνανται νά προέλθωσιν άπό πολιτικής ’Αρχής»19.

Ό Πατριάρχης διεβεβαίωνε τον Μέγαν Βεζύρην ότι τό Πατριαρχείου, άφ’ ής 
στιγμής έτέθη Βουλγαρικόν Ζήτημα δεν ήδιαφόρησεν, άλλ’ έξήντλησεν όλα τα μέ
σα, όσα έπέτρεπεν αύτώ δ κύκλος τής αρμοδιότητας αύτοϋ, ίνα ικανοποίηση τάς α
παιτήσεις τών ένισταμένων Βουλγάρων ύπεδείκνυε δέ εις αυτόν ότι τότε μόνον θά 
εΰρωσι δίκαιον οί Βούλγαροι ενώπιον τής καθόλου ’Εκκλησίας, όταν περιχαρακω- 
θώσιν εντός τών ιερών κανόνων, καί παύσωσι τοϋ νά μνημονεύωσι τών ονομάτων 
καθηρημένων αρχιερέων ή κανονίζωσιν αύτούς ώς άγιους" του νά παραδέχωνται 
μιας καί τής αύτής πόλεως ή επαρχίας δύο όμοδόξους πνευματικούς αρχηγούς. 
Έν τη απαντήσει επίσης αύτοΰ ό Πατριάρχης Γρηγόριος έπέμενεν ΐσχυριζόμενος, 
εναντίον τών αντιλήψεων τής Τουρκικής Κυβερνήσεως, ότι τό Βουλγαρικόν Ζήτημα, 
καθ’ όλην αύτοΰ τήν έκτασιν καί ώς προς όλας αύτοΰ τάς λεπτομέρειας ούδέποτε έ
παυσε νά είναι ζήτημα εκκλησιαστικόν καί επομένως πολύ απέχει τοΰνά τεθή αντι
κείμενου συνδιασκέψεως είτε τής πολιτικής εξουσίας, είτε επιτροπής έκ λαϊκών συγ- 
κειμένης, διό καί ούδαμώς άνεγνώρισεν ούτε τόν σχηματισμόν τής κυβερνητικής 
μικτής Επιτροπής, ούτε τό προϊόν τής εργασίας αύτής. Ή Ύμετέρα Ύψηλότης, 
εξακολουθεί γράφων δ Πατριάρχης, λέγει ότι «αί βάσεις καί τα πλεΐστα τοϋ υψηλού 
φιρμανίου συμφώνως προς τά παρ’ εμού προταθέντα σχέδια καί γνώμας, ολίγα δέ 
μόνον τη άποφάσει τής είρημένης Επιτροπής». ’Αλλά... τότε διατί τό έν λόγω φιρ- 
μάνιον νά μή έκδοθή τη γνώσει καί εΐδήσει μου; Διατί νά μή δοθή εις αυτό δ χαρά
κτη ρ εγγράφου τής Υψηλής Κυβερνήσεως έπικυροΰντος καί εξασφαλίζοντας μίαν 
άπόφασιν προερχομένην άπό μέρους τών Πατριαρχείων μου, ώς απαιτεί ή τάξις; 
Έάν ούτως έγίνετο, τότε τωόντι ουδόλως έλάμβανε τόν χαρακτήρα πολιτικού τε
λεσιγράφου επί εκκλησιαστικού άντικειμένου»20. Είναι άξιον νά παραθέσωμεν ενταύ
θα τάς σκέψεις διά τών όποιων κατακλείει τήν διεξοδικήν αύτοΰ άπάντησιν ό Πα
τριάρχης Γρηγόριος. «Θά ήμην, έγραφε, πολύ ανάξιος τής εύνοιας ής απολαύω παρά 
τής αύτοκρατορικής Κυβερνήσεως καί τής ύπολήψεως ήν χαίρω έκ μέρους τοϋ χρι
στιανικού μου πληρώματος, έάν ένεκα μικρού λόγου αξίας πραγμάτων άπέφευγον 
τήν όριστικήν λύσιν τού έν λόγω ζητήματος. Ούχί" Υψηλότατε" ούτε ΐσχυρογνωμο-

19. F ε δ ε ώ ν, 264. ’Έγγραφα Βουλγαρικού Ζητήματος, έν Κωνσταντινουπόλει 1908.
20. Γ ε δ ε ώ ν, 266. Έγγραφα Βουλγαρικού Ζητήματος, έν Κωνσταντινουπόλει 1908.



σύνη21, ούτε φανατισμός, ούτε άλλη τις μικροφιλοτιμία με παρακινεί εις το να μη 
θεωρήσω το ζήτημα λελυμένον" καί όποια μεν καθήκοντα ώς υπήκοος οφείλω προς 
την Αυτού Μεγαλειότητα τον εύεργετικώτατον ήμών άνακτα, καί γινώσκω ταϋτα 
καί διετήρησα μετά θρησκευτικής εύλαβείας" ούχ ήττον όμως καί υπέρ της διατη- 
ρήσεως των καθηκόντων μου καί προς τα καθεστώτα τής Εκκλησίας μου αφιέ
ρωσα έμαυτόν εξ απαλών ονύχων καί ελπίζω εις τό έλεος του Θεοϋ νά παραδώσω 
άλώβητον την ίεράν παρακαταθήκην, ήν ό Θεός ένεπιστεύθη έμοί τώ άναξίω. Δεν 
άρνοϋμαι ότι ή παράτασις του ζητήματος έστι λίαν δυσάρεστος" άλλα δεν δύναμαι 
κατ’ ούδένα τρόπον νά παραδεχθώ λύσιν άντικειμένην προς τα καθεστώτα τής Εκ
κλησίας μου. Προβλέπω, Υψηλότατε, έγραφεν ό Πατριάρχης, ότι ή θλΐψις, ήτις 
μοι προσγίνεται ένεκα τής τοιαύτης τών πραγμάτων καταστάσεως καί ένεκα τής 
παραβιάσεως τών δικαίων της ’Εκκλησίας μου, θελει επιταχύνει την άλλως ευ- 
κταίαν έμοί ώραν του θανάτου" άλλα θά έχω πάντοτε την άγαλλίασιν τής ψυχής μου,
ότι έξεπλήρωσα τό καθήκον μου καί υπέρ τών δικαιωμάτων τής Εκκλησίας και τής 
σωτηρίας τών χριστιανών εκείνων οίτινες, ως μη ωφελε, βούλονται ουχι κανονισαι 
εαυτούς κατά τούς κανόνας τής Εκκλησίας, άλλα την Εκκλησίαν καθώς αυτοί βού
λονται. Βεβαιωθήτω δε ή 'Υμετέρα 'Υψηλότης ότι καί τό μεταβαίνειν χριστιανούς 
τινας άπό μιας ορθοδόξου ’Εκκλησίας εις έτέραν επίσης ορθόδοξον, καί τούτο δέν 
δύναται νά γίνη άνευ των κανονικών διατυπώσεων, οπερ ιεστιν εργον μονής της 
Εκκλησίας. Ενόσω λοιπόν έμμένουσιν ίσχυρογνωμόνως εις καινοτομίας δέν δύνα
μαι παρά νά έπιμείνω εις την συγκάλεσιν Οικουμενικής Συνοδου, προς ην και εφε- 
σίβαλον ήδη την ύπόθεσιν ταύτην" διότι χωρίς Συνόδου, ούτε τό Πατριαρχεΐον, ούτε 
ή καθόλου Εκκλησία δύναται νά αναγνώριση τά πεπραγμένα»21 22.

Έν τή στάσει αυτού ταύτη τό Πατριαρχεΐον εΐχεν υπέρ εαυτού συσσωμον την 
ελληνικήν δημοσιογραφίαν Κωνσταντινουπόλεως, τηρησασαν εν τή περιστασει ταυ- 
τη τακτικήν παντός επαίνου άξίαν. Ό «Νεολόγος» ^χαρακτήρισε το φιρμανιον ως 
έγκαινιάζον νέαν εποχήν εις αυτό τό εκκλησιαστικόν πολίτευμα τής Ορθοδοξου 
’Εκκλησίας, παρατηρών ότι ή σκέψις ήτις παρώρμησεν εις την εκδοσιν τού φιρμα- 
νίου ήτο : επειδή τό καθεστώς τής ορθοδόξου ’Εκκλησίας πολίτευμα ου δύναται 
ίκανοποιήσαι τάς απαιτήσεις ορθοδόξου τίνος έθνους, μεταβλητεον άρα αυτό καια 
τάς απαιτήσεις τού έθνους εκείνου»23, προσεκάλει δε παντας τους εν τή βασιλεύ 
ούση έλληνας δημοσιογράφους νά συμμελετήσωσιν απο κοινού το Βουλγαρικόν Ζη 
τη μα, ώς διεμορφώθη διά τού φιρμανίου, και να εκθεσωσι κατα ποσον αυτή είναι 
λύσις σύμφωνος προς τούς κανόνας τής Εκκλησίας και τα αληθή συμφέροντα τής 
τε Κυβερνήσεως καί τών λαών. Πράγματι δε η συνασπισις αυτή εγενετο και, εξαι

21. Ήτο καί είναι προσφιλής προφασιολογία τών Βουλγάρων, δτι δήθεν απλώς τό πείσμα 
τοϋ Πατριαρχείου εις την μή ίκανοποίησιν τών βουλγαρικών αιτήσεων εξώθησε τά πράγματα εις
τά άκρα. _

22. Γ ε δ ε ώ ν, σ. 267-268, έν τόμω «Έγγραφα Πατριαρχικά καί Συνοδικά περί τοϋ Βουλ
γαρικού Ζητήματος (1852-1873), έν Κωνσταντινουπόλει 1908.

23. «Νεολόγος», 1870, άρ. 609.



ρεσιν ποιούσης της «Βυζαντίδος», πάντα τά άλλα έν Κωνσταντινουπόλει δημοσιο
γραφικά όργανα, ήτοι ό «’Ανατολικός Άστήρ», «ή ’Ανατολή», «ή Κωνσταντινού- 
πολις», «ή ’Ομόνοια», «ό Τύπος τής Κωνσταντινουπόλεως» καί ό «Νεολόγος» έ- 
δημοσίευον καθ’ έκάστην, άρξάμενα άπο 13 Μαρτίου 1870, κοινά άρθρα, προϊόντα 
κοινής αυτού συσκέψεως. Πρέπει να έξαρθή προς τιμήν των έλλήνων τής εποχής 
εκείνης δημοσιογράφων ή εύλάβεια προς τά δίκαια τής Εκκλησίας καί ό πατριωτι
σμός, άλλα καί ή σοβαρότης μεθ’ ής διεπραγματεύθησαν τά κατά την νέαν φάσιν 
του ζητήματος. Τά γενικά πορίσματα ήσαν δτι : ουδέποτε δικαιούνται νά ένδώσωσιν 
εις σύστασιν εθνικών Εκκλησιών" τοιοϋτος θεσμός είναι ξένος προς τό πνεύμα τής 
ορθοδοξίας καί πρώτην φοράν παρεισάγεται διά του έκδοθέντος φιρμανίου. Ή Τουρ
κική Κυβέρνησις, ως αναρμόδια προς λύσιν εκκλησιαστικού ζητήματος, καθό εξου
σία πολιτική, καί δή αλλόθρησκος, δεν δικαιούται ούδαμώς να προβή εις λύσιν αυ
τού" οί δε Βούλγαροι επίσης δεν δικαιούνται να θεωρώσι τό ζήτημα αυτών λελυμέ- 
νον, πριν ακόμη άποφανθή περί τού φιρμανίου ή νόμιμος αυτών ’Εκκλησιαστική 
’Αρχή. Τό φιρμάνιον είναι ανεφάρμοστο», άνευ εκκλησιαστικής έπικυρώσεως" ό 
μόνος δέ αληθής χαρακτηρισμός αυτού δύναται να είναι ούτος δτι: ή Κυβέρνησις 
δεν επιβάλλει, άλλ’ εΐσηγεϊται σχέδιον, προτείνει μέτρον συνδιαλλακτικόν προς τήν 
επ’ άγαθω λύσιν τού Βουλγαρικού Ζητήματος. Διά τήν λύσιν τού ζητήματος, 
έγραφον οί Έλληνες δημοσιογράφοι, «πρέπει να ληφθώσι τρεις βάσεις : Πρώτον" 
να καταβληθή μεγάλη προσοχή ού μόνον δπως ίκανοποιηθώσιν αί αιτήσεις τών Βουλ
γάρων, άλλα καί δεύτερον" συνάμα μή παραβλαφθώσιν οόδ’ έπ’ ελάχιστο» μηδε- 
νός άλλου έθνους τά φυσικά καί εκκλησιαστικά δίκαια" καί τρίτον, τηρηθώσιν ά- 
παρασαλεύτως οί νόμοι καί οί Κανόνες.» Άναλύοντες διεξοδικώτερον τά τού φιρμα- 
νίου διετύπωνον τάς εξής αξιοσημείωτους σκέψεις: «Τό αύτοκρατορικόν φιρμάνιον 
καθορίζει τήν διαίρεσιν τών υπό τό Οικουμενικόν Πατριαρχείο» ’Ορθοδόξων χρι
στιανών εις δύο Εκκλησίας, ών έκατέρα φέρει εθνικήν προσηγορίαν, ή μεν Ελληνι
κή καλουμένη, ή δέ Βουλγαρική. Ή διαίρεσις αυτή, πρωτοφανής, καθ’ δσον έκ τής 
ιστορίας γινώσκομεν, έν τοΐς χρονικούς τής ’Ανατολικής ’Εκκλησίας, διασπά τήν 
επί δέκα εννέα αιώνας αδιάσπαστο» διατελέσασαν ενότητα αυτής, παρεισάγουσα 
τόν εθνικόν χαρακτηρισμόν καί καταστρέφουσα τάς δλως πνευματικάς βάσεις, έφ’ 
ών εδράζεται άχρι τοΰδε ή ορθοδοξία. Τό Οικουμενικόν Πατριαρχείο» ουδέποτε 
δικαιούται νά είσαγάγη τήν εθνικήν αρχήν έν τή ’Εκκλησία. Μία Εκκλησία τής 
Βουλγαρίας ήθελε» εΐσθαι ως ή Εκκλησία τής ’Αλεξανδρείας ή τής Ελλάδος, κλά
δος τις τού αυτού στελέχους" αλλά μία Εκκλησία τών Βουλγάρων ή Βουλγαρική, 
περιλαμβάνουσα χώρας τήδε κάκεΐσε διεσπαρμένος, ίδρυομένη διά μόνον τόν λό
γον τού χωρίσαι τούς Βουλγάρους τών λοιπών ορθοδόξων, είναι παράσιτο» φυτό» 
έν τή Εκκλησία, φυτό» δπερ απειλεί νά έπενέγκη σήψιν εις άπαν τό στέλεχος. Ή 
κατά χώρας αυτονομία διαφόρων Εκκλησιών είναι απλώς διοικητική άποκέντρω- 
σις, περιστρεφομένη δμως περί έν καί τό αυτό κέντρο»" ή κατ’ έθνη καταμέλισις τών 
’Εκκλησιών είναι σχηματισμός διαφόρων κέντρων, έν οίς άπόλλυται ή τής ορθο
δοξίας ένότης" έπί τών πρώτων αιώνων τού χριστιανισμού αί θρησκευτικαί αιρέσεις 
άπήρτισαν οίονεί έθνικάς διαιρέσεις" σήμερον αί έθνικαί διαιρέσεις, κίνδυνος είναι,



μή έπενέγκωσι θρησκευτικάς αιρέσεις... Της εθνικής διακρίσεως κατακυρουμένης, 
εκκλησιαστική Ένότης δεν δύναται να ύπαρξη εΐ μή οπού υπάρχει εθνική ένότης»24. 
Το πρώτον άρθρον, έ'λεγον, τοϋ φιρμανίου εύρίσκεται εις άντίφασιν προς το δέκατον 
άρθρον αυτοΰ. Διότι, ένω εκ τοϋ πρώτου άρθρου εικάζει τις ότι ύπάρχουσιν όρια της 
δημιουργουμένης Βουλγαρικής Εξαρχίας, διά τοϋ δεκάτου άρθρου δίδεται εις τούς 
απανταχού ορθοδόξους το δικαίωμα, είτε Βουλγάρους, είτε μή, να προσαρτηθώσιν εις 
τήν Βουλγαρικήν Εξαρχίαν διά πλειοψηφίας, «ήτις δύναται κάλλιστα νά προκύψη 
ή εκ τίνος μικράς δυσαρέσκειας τοϋ ποιμνίου καί τοϋ ποιμένας, ή διά πλούσιας δια
νομής άμφιων καί κωδώνων εις τάς εκκλησίας καί δώρων, ή, επί τό εύφημότερον, 
ελεών, εις τούς πενεστέρους τήν συνείδησιν ή δι’ άποικίσεων σλαυϊκών εις διαφό
ρους επαρχίας. Κατά τούτον τον τρόπον ή ιδιαιτέρα πνευματική περιφέρεια ή κα
λού μένη Βουλγαρική Εξαρχία, δύναται κάλλιστα νά συμπεριλαμβάνη έκτος τών 
δέκα εξ σημειουμένων επαρχιών τών συγκεκεντρωμένων, καί μεμονωμένας τινάς 
επαρχίας εν Θράκη, Μακεδονία, Ήπείρφ, Θεσσαλία, Μικρά ’Ασία καί διατί 6χι 
καί έν Κωνσταντινουπόλει; Μέχρι τοϋδε ή ιστορία μνημονεύει πολιτικών μόνον, 
στρατιωτικών καί εμπορικών αποικιών ό μεγαλουργός δέκατος ένατος αιών 
εγκαινιάζει σήμερον έν τη ’Ανατολή, έν τη χώρα ταύτη τής πρωτοτυπίας, καί 
νέον είδος αποικιών, τό τών ’Εκκλησιών»25. -— «Τό τρίτον άρθρον καί προς εαυτό 
αντιφάσκει καί προς τούς έκκλησιαστικούς κανόνας άντίκειται. Κατά τούς κανόνας 
ό Πατριάρχης έχει τό veto- ύποχρεούμενος όμως ύπό του φιρμανίου όπως χορη- 
γή μόνον έγκαίρως τά άπαιτούμενα θρησκευτικά έπικυρωτικά έγγραφα αποστερεί
ται καθ’ ολοκληρίαν τοϋ κανονικού δικαιώματος, ό δε έξαρχος καθίσταται πράγμα
τι πατριάρχης. ’Αντιφάσκει καί προς εαυτό διότι ένω αναγνωρίζει ότι δέον νά τη- 
ρηθή ή έκκλησιαστική τάξις, καθ’ όσον άφορςί τά άπαιτούμενα έπικυρωτικά έγγρα
φα, παραβαίνει αυτήν καθ’ οσον άφορά τό άμέσως μετά τούτου συνδεόμενον κανο
νικόν δικαίωμα τοϋ veto»26. Ώς προς τό ένατον άρθρον έγραφον: «ένταϋθα παρα- 
τηροΰμεν τρία τινά: πρώτον ότι τό μετόχιον δεν δύναται νά ύπάρξη εΐ μή Μονής, 
δεύτερον ότι ό βούλγαρος Έξαρχος ούδέποτε δύναται νά έχη τά αυτά δικαιώματα, 
άτινα έχουσι πατριάρχαι ύπό Οικουμενικής Συνόδου άναγνωρισθέντες" τρίτον ή 
πλήρης χειραφέτησις ’Εκκλησίας ύπό πατριαρχικήν καί συνοδικήν μορφήν δύνα- 
ται νά γείνη όταν άποσπασθή πρώτον πολιτικώς τό Κράτος εις ό άνήκει. Δι’ όλους 
τούτους τούς λόγους ούδ’ ή έν Φαναρίω Βουλγαρική ’Εκκλησία δύναται νά θεωρηθή 
ώς Μετόχιον, ούδ’ ό βούλγαρος Έξαρχος ώς ίσος τοΐς Πατριάρχαις ’Αλεξάνδρει
άς, ’Ιεροσολύμων, ουδέ δύναται νά διαμένη έν Κωνσταντινουπόλει άνευ τής άδειας 
τοϋ Πατριαρχείου»27. Οΐ Έλληνες δημοσιογράφοι έτόνιζον ιδία τήν άντικανονικό- 
τητα τοϋ δεκάτου άρθρου τοϋ φιρμανίου, δι’ ου, ώς όρθώς παρετηρουν, επαρχιαι 
τινές κατετέμνοντο εις δύο, ώστε νά είναι δύο Μητροπολίται έν τή αυτή επαρχία"

24. «Νεολόγος», 1870, άρ. 609.
25. «Νεολόγος», 1870, άρ. 611.
26. «Νεολόγος», 1870, άρ. 611.
27. Ένθ’ άν.



και το άντικανονικώτατον πάντων, μία καί ή αύτή πόλις, ή Φιλιππούπολις, διηρεΐτο 
εις δύο έπισκοπάς. «Ή δυστυχής Φιλιππούπολις, ελεγον, εμελλεν οχι μόνον να δι- 
χοτομηθή, άλλα καί να τριχοτομηθή" ή Φιλιππούπολις ανήκει τή Ελληνική Εκ
κλησία" ή εντός αυτής ενορία τής Παναγίας μετά τής εκκλησίας είναι άδιαφιλονει- 
κήτως, κατά τό φιρμάνιον βουλγαρικαί" όσοι όμως εκ των ενοριτών δεν θέλουσι να 
ύπάγωνται εις τήν Βουλγαρικήν Εξαρχίαν, αύτοί άνήκουσι τή Ελληνική" καί επει
δή έκ των πεντήκοντα τριών οικιών τής ενορίας ταύτης αί τριάκοντα εννέα είναι έλ- 
ληνικαί, επεται ότι ή ενορία είναι Βουλγαρική άνευ ενοριτών, οί δε ένορϊται θά ά- 
νήκωσι τή ελληνική Εκκλησία άνευ ενορίας" άρα, διχοτόμησις, τριχοτόμησις, άπο- 
λελυμέναι καί εκκρεμείς έκκλησίαι, άπολελυμένοι καί εκκρεμείς χριστιανοί»28. Ώς 
προς τάς μικτάς επαρχίας καί τήν περί δύο τρίτων του πληθυσμού διάταξιν παρε- 
τήρουν οί Έλληνες δημοσιογράφοι ότι «πρώτον τοιαύτη λύσις ισοδύναμε! προς γέν- 
νησιν νέων περιπλοκών" δεύτερον, τό παρεχόμενον εις εθνικήν τινα πλειοψηφίαν δι
καίωμα όπως επιβάλλεται εις άλλην εθνικήν μειονοψηφίαν" τρίτον ότι υπάρχει άν- 
τίφασις μεταξύ του τίτλου Βουλγαρική Εκκλησία, τοΰ άπονεμομένου όπό του φιρ- 
μανίου δυνάμει τής άρχής τών εθνικοτήτων, καί τοΰ δικαιώματος αυτής όπως δε- 
σπόζη καί άλλων εθνικοτήτων" τέταρτον, ότι δεν τηρείται ό αύτός βαθμός τής δι
καιοσύνης πρός άπαντας τούς ορθοδόξους υπηκόους τής αύτοκρατορικής Κυβερνή- 
σεως... Επόμενον δε είναι ότι οί Βούλγαροι διά παντός μέσου θά προσπαθήσωσιν 
υπέρ τοΰ καταρτισμού τής τοιαύτης πλειονοψηφίας καί έπειδή ό σλαυϊκός όγκος 
ουδέ χρυσού στερείται, ουδέ πολυανθρωπίας, ολίγον κατ’ ολίγον πάσαι αί χώραι 
τής Ευρωπαϊκής Τουρκίας θά χαρακτηρισθώσιν ώς Βουλγαρικαί καί ούκ εις μακράν 
καί αύτό τό έν Κωνσταντινουπόλει Πατριαρχεΐον θά άποβή σλαυϊκόν, διατελοΰν 
υπό τα νεύματα τού Βορρά. Εννοείται ότι οί "Ελληνες κάτοικοι τών χωρών τού
των θά άντιστώσι, καθ’ όσον δύνανται, εις τήν πανσλαυϊστικήν ταύτην πλημμύραν, 
τοΰθ’ όπερ βεβαίως τήν μέν διαλλαγήν τού ελληνικού καί βουλγαρικού έθνους ανα
βάλλει εις τάς έλληνικάς καλένδας, τό δέ βουλγαρικόν ζήτημα καθίσταται γόρδιος 
δεσμός, δν βεβαίως θά κόψη ποτέ σπάθη δορυκτήτορος»29. Καί άπό τουρκικής δέ 
άπόψεως θεωροΰντες τό φιρμάνιον διηπόρουν" «άρά γε διά τήν αύτοκρατορικήν κυ- 
βέρνησιν είναι συμφέρον νά προοδοποιηθή ή άντικατάστασις τοΰ σημερινού Οίκουμ. 
Πατριαρχείου διά σλαυι'κοΰ; Είναι συμφέρον διά τής έκκλησιαστικής κατακτήσεως 
νά άφομοιωθώσιν έκσλαυϊζόμεναι πάσαι αί έν Τουρκία έθνότητες καί ουτω νά δοθή 
ΐσχυρότατον καί άκαταμάχητον όπλον εις τον ύπέρτατον αρχηγόν τού πανσλαυϊ- 
σμοΰ;»30. Άπό έθνικής δέ ελληνικής άπόψεως κρίνοντες τό φιρμάνιον ελεγον οί 'Έλλη
νες δημοσιογράφοι ότι ούδέν έχέγγυον παρέχει ή Βουλγαρική Εκκλησία ότι 
θά σεβασθή τήν ελληνικήν γλώσσαν ή έθνότητα, άφοΰ είναι πρόδηλος ήδη ή 
λύσσα κατ’ αυτών. Έπισφραγίζοντες τήν σειράν τών κοινών αυτών άρθρων οί 
"Ελληνες δημοσιογράφοι άπετάθησαν πρός τό Πατριαρχεΐον καί συνίστων εις αύτό

28. «Νεολόγος», 1870, άρ. 612.
29. «Νεολόγος», 1870, άρ. 612.
30. Ένθ’ άν.



νά έκφέρη αύτό οϊκοθεν κυριαρχικώς λύσιν του ζητήματος καί γνωστοποιούν αυτήν 
εις τον βουλγαρικόν λαόν νά είπη: «εκλεξον μεταξύ της μητρός σου, ήτις έπι δέκα 
αιώνας σέ περιέπει καί των συμβούλων σου, ο'ίτινες άγουσι σε εις την απώλειαν»31. 
Μετά την δημοσίευσιν τοιούτων άρθρων ό δημοσιογραφικός συνασπισμός ελύθη, 
καί θά έγραφαν μέν καί πάλιν κατ’ ιδίαν έκαστοι, άλλ’ επί των αυτών αρχών. Η 
στάσις όμως αυτή τοϋ ελληνικού Τύπου άπήρεσεν εις την Τουρκικήν Κυβέρνησιν" 
καί οί "Ελληνες δημοσιογράφοι κληθέντες τή 20 Μαρτίου εις τό Γραφεϊον τοϋ Τύ
που ήκουσαν παρά τοϋ διευθυντοΰ αύτοΰ Ματζήτ Μπέη ότι ή 'Υψηλή Πύλη θεωρεί 
όριστικώς λελυμένον τό Βουλγαρικόν Ζήτημα διά τοϋ φιρμανίου καί απαγορεύει εις 
τό έξης εις τήν ελληνικήν δημοσιογραφίαν πάσαν συζήτησιν άφορώσαν εις τήν διαμ- 
φισβήτησιν της λύσεως ταύτης. Οί δημοσιογράφοι απηντησαν οτι σέβονται μεν τας 
αποφάσεις της 'Υψηλής Πύλης, όσον αφορά την πολιτικήν, αλλα και τρεφουσιν 
επίσης απεριόριστον σέβας εις την Εκκλησίαν και φρονουσιν οτι δυνανται να συζη- 
τώσιν εν πλήρει ελευθερία πάν ό,τι αφόρα εις αυτήν, και οτι υπερασπιζόμενοι τα 
δίκαια τής Εκκλησίας αυτών ούδένα έννοοΰσι νά προσβάλωσι, άλλ’ απλώς νά έκτε- 
λέσωσιν ιερόν καθήκον ώς τέκνα αύτής32. Αί ενστάσεις όμως αύται δεν έλήφθησαν 
ύπ’ οψιν καί διά τοΰτο διαμαρτυρόμενοι καί πάλιν έγραφαν" «ή 'Υψηλή Πύλη θε
ωρεί όριστικώς κατηρτισμένην τήν Βουλγαρικήν Εκκλησίαν" τις παρεγνωρισε το 
δικαίωμα αυτής εις τοΰτο ύπό πολιτικήν έποψιν; Αλλα δεν εχει και η Εκκλησία 
ήμών, επομένως καί ημείς, τό δικαίωμα τοϋ να θεωρησωμεν αυτήν, υπο καθαρώς 
εκκλησιαστικήν έποψιν, ώς παρατύπως συστασαν και ως τοιαυτην να μη ανα- 
γνωρίσωμεν αυτήν ώς άποτελοΰσαν μέλος τής ορθοδοξίας; Ποια σχεσις μεταξύ τής 
δλως εκκλησιαστικής ταύτης έπόψεως καί τών διαταγών τής 'Υψηλής Πύλης, αίτι- 
νες βεβαίως μόνον εις τό πολιτικόν μέρος τοϋ ζητήματος δυνανται να αφορώσι,»33.

Ούτως ή έκδοσις τοϋ σουλτανικοΰ φιρμανίου, απο ουσιαστικής αποψεως, οχι 
μόνον δεν έξωμάλυνε τά πράγματα, άλλα καί μετετρεψεν ολοσχερώς την πορείαν 
τοϋ ζητήματος, καί τήν μέν Βουλγαρικήν άνταρσίαν εθρασυνεν ακόμη περισσότε
ρόν, τήν δε θέσιν τοϋ Οΐκουμενικοΰ Πατριαρχείου κατέστησε δυσχερεστεραν. Αλλ 
ήρκει διά τήν Τουρκικήν Κυβέρνησιν ότι εύρίσκουσα άπομεμονωμενον το Πατριαρ
χικόν εύρε τήν ευκαιρίαν νά συντρίψη τό γόητρον αύτοΰ και να αναψη ακόμη περισ
σότερον πυρκαιάν έν τοΐς κόλποις αύτοΰ. Και απο τής αποψεως αυτής η επιτυχία 
τοϋ φιρμανίου υπήρξε, τώ όντι, μοναδική. Αι επακολουθησασαι βουλγαρικαι βιαιο- 
τητες κατά τοϋ όρθοδόξου έλληνικοϋ πληθυσμοϋ καί μετά τήν πολιτικήν άποκατά- 
στασιν της Βουλγαρίας είναι τά φυσικά επακολουθήματα τοϋ φιρμανίου εκείνου. 
Τό φιρμάνιον έξεδόθη 6χι διά νά συμφιλίωση άλλα διά νά χωρίση" &χι νά κτίση, 
άλλα νά καταστρέψη. Η Τουρκική Κυβερνησις ετολμησε να ισχυρισθή Oil το 
έργον τών χειρών της δεν άπεϊχε τών Πατριαρχικών άντιλήψεων. ’Αλλά δεν άπαι- 
τεΐται πολλή μελέτη τοϋ πράγματος διά νά έννοήση τις ότι αι εκκλησιαστικαι

31. Ένθ’ άν. Τδε καί Καλλίφρονος, Εκκλησιαστικά, τόμ. ΣΤ', 1871, σελ. 60-82.
32. «Νεολόγος», 1870, άρ. 613.
33. Ένθ’ άν.



άντιλήψεις ευρίσκονται εις άκραν προς το φιρμάνιον άντίθεσιν. Διότι το μέν ιδιω
τικόν εκείνο Σχέδιον του Πατριάρχου Γρηγορίου, καθώς καί πασαι αί έκφρασθεΐσαι 
υπό του Πατριαρχείου απόψεις περί του Βουλγαρικού Ζητήματος, βάσιν καί αφετη
ρίαν εΐχον πάντοτε να παράσχωσι μέν εις τον βουλγαρικόν λαόν εσωτερικήν εκκλη
σιαστικήν αύτοδιοίκησιν, εντός ώρισμένης, κατά τά ιστορικά δίκαια καί κατά τά 
εκκλησιαστικά καθεστώτα, περιφέρειας, νά είναι όμως ή βουλγαρική αυτή εκκλη
σιαστική περιφέρεια, ή όπως ώνόμαζεν αυτήν 6 Πατριάρχης τό Βουλγαρικόν Θέμα, 
υπό τήν επικυριαρχίαν του Οικουμενικού Θρόνου" τό δε Φιρμάνιον έδημιούργει Βουλ
γαρικήν Εκκλησίαν δλως χειράφετημένην άπό του Οικουμενικού Πατριαρχείου, 
ΐσην προς αυτό καί παράλληλον, καί κατά τοιοΰτον τρόπον ώστε νά συγχέωνται τά 
όρια αυτής προς τά τοϋ Πατριαρχικού Θρόνου, του οποίου τά δικαιώματα καθίστα 
δλως φανταστικά. Καί ενώ τό Πατριαρχεΐον προσεπάθει νά άπαλλάξη τήν βουλγα
ρικήν ύπόθεσιν πάση δυνάμει άπό της καινοτομίας τοϋ φυλετισμού διά τής ίδρύ- 
σεως ώρισμένου Βουλγαρικού Θέματος, τό Φιρμάνιον βάσιν έχει τον φυλετισμόν, επί 
τή βάσει τοϋ οποίου ένσφηνοϋται εν τοΐς κόλποις τής Εκκλησίας ή άρχή των εθνι
κοτήτων.

Καί άλλαι μεν διατάξεις τοϋ Φιρμανίου, αλλά προ πάντων τό δέκατον 
άρθρον αύτοΰ, τό όποιον άφίνει νά φαίνηται όλη ή πανσλαυι'στική προπαγανδιστική 
ραδιουργία καί όλος ό σκοπός τής βουλγαριστικής έριδος, έκτος τοϋ φυλετιστικοΰ 
αύτοΰ πνεύματος ήτο καί πρακτικώς καί άπό άπόψεως πολιτικής σκοπιμότητας ά
στοχο ν, διότι, ως πολύ όρθώς έγραφεν ό «Levant Herald» τής Κωνσταντινουπό
λεως, διηώνιζε τήν πάλην μεταξύ των δύο μερίδων καί ήνοιξε τήν θύραν τής αναρ
χίας καί τής διασπάσεως τής Εκκλησίας. Ουδέ απαιτείται σοφία διά νά ΐδη τις 
ότι διά τοϋ δεκάτου άρθρου αύτοΰ τό περιβόητον Φιρμάνιον διήνοιγε τάς πύλας εις 
άγριώτατον φυλετικόν ανταγωνισμόν Ελλήνων καί Βουλγάρων εν Μακεδονία καί 
άναστάτωσιν πλήρη εν τοΐς κόλποις τής Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως. "Ο,τι 
έπραξαν οί Βούλγαροι, έγραφεν ή προρρηθεΐσα έφημερίς αυτή, τό αυτό δικαιούνται 
νά πράξωσι καί οί ’Αλβανοί, τό αυτό νά πράξη καί πάσα άλλη εθνότης καί ούτως 
όλη ή Αύτοκρατορία νά διαιρεθή εις σύμπλεγμα αύτοδιοικουμένων κοινοτήτων, 
δπερ ούδόλως συνήδε πρός τε τήν ενότητα καί τό συμφέρον καί αύτής τής Αύτο- 
κρατορίας34. Τό Φιρμάνιον δέν εύρίσκεται διόλου εν αρμονία πρός τάς έκκλησια-

34. ((Levant Herald», Κων)πόλεως, 1870, 18 ’Απριλίου.—- ’Ιδού καί αξιοσημείωτος 
παρατήρησις περί τοϋ δεκάτου άρθρου, ήν άναγινώσκομεν έν τη Διευκρινίσει, σελ. 28. 
«Το Αύτ. Φιρμάνιον, μή όρίζον τήν τοπογραφ, περιοχήν τής Βουλγ. Έξ., έπιτρέπον δε έν 
τω 10 άρθρ. αύτοΰ εις τά 2/3 τοϋ λαοϋ μικτής επαρχίας, οΐασδήποτε, ύποταγήναι αύ- 
τογνωμόνως καί κατά βούλησιν, επί τή εθνική αύτοΰ ίδιότητι, είτε εις τον Οίκ. Θρόνον 
είτε εις τήν Εξαρχίαν, καθιστίϊί τήν λύσιν δλως αδύνατον. Τετραπλοΰν δ’ έκ τοϋ άρθρου εκεί
νου προκύπει άτοπον. 1 ) ή εισαγωγή τοϋ φυλετισμού' αυτή άντίκειται ού μόνον εις τό κανονικόν 
δίκαιον, άλλα καί εις τάς άρχάς τοϋ Εύαγγελίου" 2) ή έγκαθίδρυσις ’Εκκλησίας άνευ διαγε- 
γραμμένων ορίων" 3) ή ιδιότροπος αύταρέσκεια των Χριστιανών έν τοΐς πνευματικοϊς καί ή 
κατ’ αύτήν διηνεκής μεταβολή των έκκλησιαστικών ορίων" 4) αί αδιάλειπτοι έριδες καί συγκρού
σεις φυλετικών παθών καί αντιζηλιών έπ’ ανατροπή τής έκκλ)κής ειρηνικής καί τής χρι
στιανικής αγάπης».



στικάς άντιλήψεις άκόμη καί ώς τά προνόμια τά όποια ή Τουρική Πολιτεία άνεγνώ- 
ρισεν ανέκαθεν εις τον Οικουμενικόν Θρόνον. Τό Πατριαρχεΐον προσεπάθει καί το 
πραγματικόν εκκλησιαστικόν συμφέρον του Βουλγαρικού λαοϋ να εξυπηρέτηση καί 
την προνομιοΰχον αύτοΰ θέσιν έναντι των έν τω Τουρκικω Κρατεί ορθοδόξων Χρι
στιανών, ώς ανέκαθεν είχε να διατηρήση, πράγμα τό όποιον μέχρι τοΰδε δεν είχε βλά
ψει ποσώς την Τουρκίαν" ενώ τό Φιρμάνιον πλήσσει τό Πατριαρχεΐον καί ένισχΰον 
μίαν ανταρσίαν, οργανώνει αυτήν καί οίονεί εξοπλίζει κατά τοϋ Πατριαρχείου, 
συγχρόνως δε έπικυρουν την διαίρεσιν της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως εις 
Ελληνικήν καί Βουλγαρικήν υποδαυλίζει καί τά άλλα χριστιανικά υπό τό Πατρι
αρχείου έθνη εις παρομοίαν τακτικήν. Αυτή δέ ήτο καί ή φιλοδοξία των Βουλγαρι- 
στών. «Οί Βούλγαροι, έγραφαν κάπου, διά της διαιρέσεως γίνονται πρόδρομοι της 
σωτηρίας τής ’Ανατολής. Αυτοί εύχονται έκ ψυχής, ώστε και τά άλλα χριστιανικά 
έθνη τής ’Ανατολής να άπαλλαχθώσι τών βαρέων άλύσεων τής Οίκουμενοπατριαρ- 
χικής τυραννίας καί να χαίρωσι καί αυτοί επί τών εθνικών αυτών εκκλησιαστικών 
δικαιωμάτων»35. — Τοιαϋτα καινά δαιμόνια έκέκλητο να καθιέρωση έν τω Πατρι
αρχικοί τής Κωνσταντινουπόλεως κλίματι ή Τουρκική Πολιτεία δια τοϋ φιρμανιου 
αυτής. Πώς λοιπόν ήτο δυνατόν να δεχθή αυτό τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον; Και 
άν άκόμη ούδέν τό άτοπον καί αντικανονικόν περιεΐχεν ούσιαστικώς το Φιρμάνιον, και 
μόνον διότι ή πολιτική εξουσία μόνη έτόλμα να ρυθμίση υποθέσεις εκκλησιαστικας 
καί δή τοιαύτης σπουδαιότητος, οΐα ή σύστάσις Εκκλησίας Αυτοκέφαλου, ή έστω 
καί άνασύστασις αυτής, καί πάλιν τό Πατριαρχεΐον δεν ηδύνατο να υποκύψη εις 
τοιαύτην πολιτικήν αυθαιρεσίαν. Οί ιεροί Κανόνες τιμωροϋσι δια καθαιρεσεως τον 
Επίσκοπον εκείνον δστις χρησιμοποιών πολιτικά μέσα προήχθη εις επίσκοπον " 
πώς ήτο δυνατόν νά εύλογηθή ή υπαρξις ’Εκκλησίας, έκμαιευθείσης απο τής Ί - 
ψηλής Πύλης, καθ’ ον τρόπον γνωρίζομε» ήδη; Καί είναι μεν αληθές ότι ή Πατριαρ
χική άβρότης άφήκε πολύ ελεύθερον τό πεδίον τής άναμίξεως τής Τουρκικής Κυ- 
βερνήσεως είς τό Βουλγαρικόν Ζήτημα" καί υπήρξε τοΰτο αναμφιβολως σφαλμα και 
ενέργεια παρά τάς άρχάς αύτοΰ. Διότι, άφοϋ δεν άνεγνώριζε το δικαίωμα τής αναμι- 
ξεως είς εκκλησιαστικά ζητήματα, πώς έδέχετο να διεξαγη μετ αυτής δια
πραγματεύσεις; Άλλ’ ουδέποτε ήλπισεν ότι ή ειρηνευτική μεσολαβησις μιας Κυ- 
βερνήσεως, διακηρυττούσης μάλιστα τόν σεβασμόν αυτής προς τα εκκλησιαστικά 
καθεστώτα, ηδύνατο νά μεταβληθή είς τελεσίδικον και υποχρεωτικήν διαιτησίαν. 
Διό καί ό Πατριάρχης έπ’ ούδενί λόγω συγκατένευε να θεώρηση έγκυρον το Φιρ- 
μάνιον. Είς τόν έπιμένοντα νά πείση αυτόν προς τοΰτο πρεσβευτήν τής Ρωσίας 
Ίγνάτιεφ, δ Πατριάρχης έμήνυσεν αυτω κατηγορηματικως δια τοΰ Ονοΰ, A Διερ- 
μηνέως τής Πρεσβείας: «προτιμώ νά άποθανω παρα να επιτρέψω να παραβλα- 
φθώσι τά καθιερωμένα δικαιώματα τής ’Εκκλησίας»36. Και δεν επετρεψε πρα-

35. ’Απολογητική Άπάντησις παρ’ ένός Βουλγάρου εις τό άρθρον τής «’Ίριδος» : 
Πηγή καί σκοπός τοΰ Βουλγαρικού Ζητήματος. Έν Κωνσταντινουπολει, σελ. 39, έτους 
1870.

36. «Εκκλησιαστικός Φάρος» ’Αλεξάνδρειάς, Ετος Α', σελ. 556.



γματι ό ζηλωτής έκεΐνος Πατριάρχης. Καί ού μόνον τούτο, άλλά καί έξηκολούθει 
να διεξάγη αγώνα ύπέρ τής εκκλησιαστικής ελευθερίας καί των εκκλησιαστικών 
καθεστώτων.
Άνασκοποϋντες την διανυθεΐσαν ταύτην φάσιν τοϋ Βουλγαρικού Ζητήματος παρα- 
τηροΰμεν πόσον τοϋτο περιεπλάκη. Καίτοι ό Πατριάρχης Γρηγόριος ό ΣΤ' μετά 
τής Συνόδου ένεφοροϋντο υπό δλως διαλλακτικών διαθέσεων, άποδείξαντες πάσαν 
συγκατάβασιν εν τή σφαίρα πάντοτε τών κοινωνικών καθεστώτων καί τών δικαίων 
τοϋ Οικουμενικού Θρόνου, οί διευθύνοντες την βουλγαρικήν έριδα ή σαν ανένδοτοι, ζη- 
τοΰντες να διαρρυθμίσωσι τα πράγματα τοϋ Θρόνου όπως αυτοί ήθελαν καί οχι όπως 
τό εκκλησιαστικόν δίκαιον καί συμφέρον, έτι δέ καί ή ευλάβεια προς τον Οικουμενι
κόν Θρόνον άπήτουν. Άντιλαμβανόμενοι ένδομύχως πόσον αί αξιώσεις αυτών άπέ- 
χουσι τών θεσμών τής Εκκλησίας κατεπολέμησαν τήν ιδέαν τής συγκλήσεως τής 
Οικουμενικής Συνόδου καί ευρόντες πρόχειρον τήν μοχθηρίαν αλλοθρήσκου Κυβερ- 
νήσεως έρριψαν αυτήν άποφασιστικώς ώς υπέρτατου διαιτητήν εν μέσω τώ κόλπω τής 
Εκκλησίας καί προύκάλεσαν ούτω προς τώ εκκλησιαστικά) καί πολιτικόν ζήτημα. 
Διότι τό Πατριαρχείου δεν είχε πλέον να έξακολουθήση τήν έκκαθάρισιν τής βουλ
γαρικής ύποθέσεως, άλλ’ είχε καί νά παλαίση κατά έπεμβάσεως καταφώρου τής 
πολιτικής εξουσίας εις ζητήματα τής αρμοδιότητας αύτοΰ. ’Οπωσδήποτε δέ οί 
Βούλγαροι, χρησιμοποιοΰντες τήν κυβερνητικήν αυθαιρεσίαν, ώθησαν τα πράγματα 
εις τα άκρα καί άποσκιρτήσαντες τής πατριαρχικής κανονικής δικαιοδοσίας, όργα- 
νώσαντες δέ τα κατ’ αυτούς εκκλησιαστικά με άρχάς άνατρεπτικάς τής κανονικής 
εν τή διοικήσει τάξεως, άπέσχισαν εαυτούς, έργω, άπό τε τοϋ Οικουμενικού Θρόνου 
καί άπό τής καθόλου ’Ορθοδόξου Εκκλησίας. Μετ’ ού πολύ, οί Βούλγαροι, ώς άπο- 
σχίσαντες εαυτούς τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας, καί ιδίαν φυλετικήν παρασυναγωγήν 
συστησάμενοι, έκηρύχθησαν υπό τής εν Κωνσταντινουπόλει Τοπικής 
Συνόδου τοϋ 1872, αυτοί τε καί οί παραδεχόμενοι φυλετικάς διακρίσεις καί 
έθνικάς έρεις καί ζήλους καί διχοστασίας, εν τή Έκκλησίοι τοϋ Χριστού, Άνθιμου 
ΣΤ' πατριαρχοΰντος, Σχισματικοί.
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Μητροπολίτου Τ ρανουπόλεως
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ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΑΙ

Περί θεολογικοΰ Διαλόγου ό λόγος σήμερον εις τήν Δύσιν καί τήν ’Ανατολήν. 
Άναζητεΐται το περιεχόμενον του Διαλόγου, αλλά καί ή ακολουθητέα μέθοδος 
προς δημιουργίαν τής καταλλήλου Βιολογικής ατμόσφαιρας, ίνα μη ό διάλογος κα- 
ταντήση μονόλογος.

Καί είναι ευκολον νά μονολογήση ό διαλεγόμενος, όταν παραμείνη δέσμιος τής 
ατομοκρατίας του καί του εγωκεντρισμού του, όταν δεν άπαρνηθή το έγώ του διά 
νά το άναζητήση καί άνευρη εντός του Σύ, όταν δεν έξέλθη του έαυτοΰ του, δεν 
βίωση τό μυστήριον τής κενώσεως, προκειμένου νά συναντήση ώς «πτωχός τω 
πνεύματι» τον συνάνθρωπόν του, όταν τό Πρόσωπον «είκών καί ομοίωμα» τοϋ 
Θεού καταντήση κατηγορία αριθμητική, άτομον ! Ναί, όταν ό διαλεγόμενος δεν 
συλλάβη την βαθυτέραν έννοιαν τοϋ Χριστιανισμού, ό όποιος δεν είναι θρησκεία 
του ατόμου, άλλα του Προσώπου, ήτοι ύπερφυσική καί μυστηριακή κοινωνία ά- 
δελφών καί ούχί ατομοκρατία, θρησκεία ένότητος ουσιαστικής καί πραγματικής 
καί οόχί άθροιστικής ή μηχανικής, αισθηματικής ή διπλωματικής, διότι τό Πρόσ
ωπον έν άντιθέσει προς τό άτομον, δεν δύναται νά νοηθή άνευ βαθείας σχέσεως 
προς τά άλλα πρόσωπα προς τά όποια τό συνδέουν ούχί μόνον κοινή θλΐψις καί 
κοινός θάνατος, άλλα καί κοινή κλήσις πρός'λύτρωσιν καί ενότητα κατά τό πρότυπον 
τής 'Αγίας Τριάδος καί κατά τήν έμπνευσιν τής άσυγχύτου, άτρέπτου, άναλλοιώτου 
καί άδιαιρέτου ένώσεως των δύο Φύσεων έν τω ένί Προσώπω τοϋ Θεανθρώπου.

Τοιουτοτρόπως ό εις ενότητα άποσκοπών διάλογος είναι άναποσπάστως συν- 
δεδεμένος προς τήν καθολικότητα τής Σωτηρίας καί έχει τήν μεταφυσικήν αύτοΰ 
βάσιν έπ’ αυτής τής Θείας Άποκαλύψεως.

Άλλ’ άναζητοΰντες τάς προϋποθέσεις ενός Διαλόγου άφαιροΰμεν άπό αυτόν 
τό άπαραίτητον στοιχεΐον τοϋ αυθορμητισμού, συγχρόνως όμως ή ύπάρχουσα προ
θυμία τής έν τω διαλόγω καί διά τοϋ διαλόγου καταλλαγής άποδεικνύει, ότι ύ- 
φίστανται τουλάχιστον σήμερον ώρισμέναι ψυχολογικά! προϋποθέσεις συναντήσεως, 
αί όποΐαι δεν υπήρχαν εις τό παρελθόν.

Βεβαίως καί τοΰτο έχει νά έπιδείξη συναντήσεις μεταξύ ’Ανατολής καί Δύσεως.



Τον «διάλογον» της Λυών (1274), της Φλωρεντίας (1438), τόμους εκατέρωθεν 
ομολογιακής πολεμικής καί μυρίας δσας έπιθετικάς καί άμυντικάς θεολογικας αν
τιπαραθέσεις. Πρόκειται όμως περί Διαλόγων ; ’Ασφαλώς οχι, τουλάχιστον υπο 
την σημερινήν έννοιαν τής λέξεως. Φαινομενικοί μεν διάλογοι ήσαν, εις την πρα
γματικότητα όμως μονόλογοι, έφ’ όσον άπεσκόπουν εις ανταγωνισμόν καί έτέρας 
μη θεολογικας βλέψεις ούχί δε εις την ειλικρινή, άμοιβαίαν θεολογικήν περιχώρησιν 
«εν τω συνδέσμω τής ειρήνης» (Έφεσ. 4,3).

Σήμερον όμως, ως ύπεγράμμισεν ή Α. Θ. Παναγιότης ό Οικουμενικός Πατριάρ
χης Άθηναγόρας ό Α' εις τον λόγον αύτοΰ προς την Α. 'Αγιότητα τον Πάπα Παύ
λον τον Στ' κατά την έν τή βασιλική του 'Αγίου Πέτρου έν Ρώμη ιεροτελεστίαν 
(26.10.1967), «ή οικουμενική κίνησις», ή δευτέρα Βατικανή Σύνοδος, αί Πανορ
θόδοξοι Διασκέψεις, τα συνέδρια του Λάμπεθ καί αί Παγκόσμιοι Διασκέψεις άλ
λων Χριστιανικών Εκκλησιών καί 'Ομολογιών ... έθεντο γυμνήν ενώπιον τών 
οφθαλμών πάντων τήν βαρεΐαν αμαρτίαν τής διαιρέσεως τής Εκκλησίας, εις τρό
πον ώστε νά μή είναι δυνατόν νά ύπάρχη κατά τόπον ’Εκκλησία καί υπεύθυνος 
Χριστιανός ποιμήν καί διδάσκαλος μή άναγνωρίζων τήν πλέον ή έπείγουσαν ανάγ
κην τής θεραπείας του κακοϋ».

Ή Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, ή οποία μέχρι πρό τίνος ήρκεΐτο εις τό νά 
ύπογραμμίζη τήν ανάγκην τής έπιστροφής τών ’Ορθοδόξων εις τήν Μητέρα ’Εκ
κλησίαν, ώς καί εις τήν έκ μέρους τούτων αποδοχήν του Παπικού Πρωτείου καί 
τών άλλων αξιώσεων τής Ρώμης, εισέρχεται διά τής Β' Συνόδου του Βατικανού 
εις μίαν νέαν φάσιν άναθεωρήσεως τής στάσεως αυτής έναντι τών άλλων ’Εκκλη
σιών. Φάσις αυτοκριτικής, άναζητήσεως τρόπων προσαρμογής τής ’Εκκλησίας εις τάς 
απαιτήσεις τού συγχρόνου κόσμου. Ή Ρώμη επιστρέφει εις έαυτήν, αύτοανακρί- 
νεται. ’Ανελέητος είσαγγελεύς καί αναπολόγητος ενίοτε κατηγορούμενος ή ιδία...

’Αξιοσημείωτος ή διαδικασία, τα στάδια τών συζητήσεων καί τό έν τέλει 
επικρατούν πνεύμα. Ούτε αβασάνιστος μονολιθική συντηρητικότης, άλλ’ ούτε α
νεύθυνος προοδευτικότης καί απειθάρχητος φιλελευθερισμός. Μετριοπάθεια. Έν σπου
δή καί συνέσει τά προς τα πρόσω βήματα, ώστε καί ή προσαρμογή τής Εκκλησίας 
εις τήν σύγχρονον πραγματικότητα νά διευκολύνεται, άλλα καί τό άναλλοίωτον 
τής ουσίας τής παραδόσεως τού Ρωμαιοκαθολικισμού νά διαφυλάσσεται. Σχετικός 
φιλελευθερισμός εις θέματα λατρείας καί πράξεως, αλλά καί πιστή άφοσίωσις εις 
τήν δογματικήν διδασκαλίαν τής Ρώμης. Τονισμός τής συλλογικότητος τών ’Ε
πισκόπων έναντι τού Πάπα, αλλά καί ασυζήτητος, αυτονόητος έμμονή εις τό δο
γματικόν πρωτεϊον.

Η προσαρμογή (aggiornamento ) είναι δυνατή καί άνευ αλλαγής τής πα
ραδόσεως. Βεβαίως οχι νέα δόγματα. Δογματικός τόνος εκεί όπου πρέπει, εις 
τό μόνον δογματικόν «περί Εκκλησίας» διάταγμα, αποφυγή όμως δημιουργίας 
νέων θέσεων τόσον εις τήν δογματικήν ταύτην, όσον καί εις τάς άλλος ποιμαντι
κού χαρακτήρας διατάξεις. «Μηδέν πλέον έπιτίθεσθαι βάρος πλήν τών έπάναγ- 
κες» (Πράξ. 15, 28) «προς άποκατάστασιν ή διαφύλαξιν τής κοινωνίας καί τής 
ένότητος» (Κεφ. Γ' 18).



'Ο διάλογος, ούσιώδες στοιχεΐον τής ζωής τής Εκκλησίας απλώς διευκολύ
νεται. Το «περί Οίκουμενισμοΰ» διάταγμα δεν προσφέρει μεν θεολογικάς λύσεις 
ύπαρχουσών δυσχερείων, ενθαρρύνει δμως τον οικουμενικόν διάλογον καί ανοίγει 
τάς θύρας προς τάς άλλος Εκκλησίας καί τόν κόσμον, αί όποΐαι είναι δύσκολον 
πλέον νά κλείσουν. Πρόκειται περί τής έκ των πραγμάτων έπιβληθείσης αλλαγής 
διαθέσεως τής Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας έναντι των άλλων Εκκλησιών και 
ομολογιών. Άναζήτησις νέων καταλλήλων διά τόν διάλογον συνθηκών. Προσεκτι
κή αποδοκιμασία τοϋ προσηλυτισμού, πνεύμα αυτοκριτικής καί «συγγνώμης». Ά- 
ναθεώρησις τής μέχρι τοϋδε στάσεως τής Εκκλησίας καί έναντι τών μη Χριστια
νών, καί διατί όχι, απέναντι καί αυτών τών άθέων. Ούδεμία καταδίκη, ούδείς ανα
θεματισμός διά πρώτην φοράν εις τα χρονικά τών Συνόδων τής ΡΚαθολικής Εκ
κλησίας. Οί πάντες καλούνται εις διαφωτιστικόν διάλογον...

’Ιδιαιτέρα διευκόλυνσις τοϋ μετά τών ’Ορθοδόξων θεολογικοϋ διαλόγου. Αν 
καί ή πληρότης τής «Χάριτος τής ’Αλήθειας», ως τονίζεται επανειλημμένος, «εί
ναι έμπεπιστευμένη εις την Καθολικήν ’Εκκλησίαν» (Κεφ. A 3), ουχ ήττον όμως 
δσοι πιστεύουν εις Χριστόν καί έλαβον έγκύρως τό βάπτισμα τελούν έν ποια τινι
κοινωνία, έστω καί άτελεΐ» μετά τής ’Εκκλησίας ταύτης. Ούτοι καί εις τήν Εκκλη
σίαν ταύτην έν μέρει ανήκουν καί άπό τής πλήρους μετ’ αυτής κοινωνίας διίστανται.

Έγκυρον κατ’ άρχήν μόνον τό «Μυστήριον» τό τελούμενον εντός τής ΡΚαθο
λικής ’Εκκλησίας. Ή Εκκλησιαστική δμως αρχή δύναται εις ώρισμένας περιπτώ
σεις νά δεχθή διακριτικήν χρήσιν τής «έν τοΐς ίεροΐς κοινωνίας» μετά τών διϊστα- 
μένων αδελφών. Ή μετά τών ανατολικών Εκκλησιών σχετική κοινωνία είναι, υπό 
εόνοϊκάς πάντοτε περιστάσεις, «ούχί μόνον έπιτρεπτή, άλλα καί αξιοσύστατος» 
καί τούτο «έπειδή αί Έκκλησίαι αύται έχουν, άν καί διϊστάμεναι, άληθή μυστήρια 
λόγω κυρίως τής Άποστολικής διαδοχής τής 'Ιεροσύνης καί τής Θείας Εύχαριστίας» 
(Κεφ. Γ' 15). Πλήν δμως, ώς ή περί ’Εκκλησίας διάταξις σαφώς διασαφηνίζει 
(Γ' 22), οόδεμίαν δογματικήν αυθεντίαν δύνανται νά έχουν, οί μή εις κοινωνίαν 
μετά τής έδρας τής Ρώμης ευρισκόμενοι Επίσκοποι». Επομένως διαχωρίζεται 
«ή έν τοΐς ίεροΐς κοινωνία» άπό τήν δογματικήν αυθεντίαν τών μη ευρισκόμενων 
έν κοινωνία μετά τής Ρώμης ’Επισκόπων, ή κοινωνία δε αύτη εξαρτάται, φαίνεται, 
όλιγώτερον άπό τήν μυστηριακήν κοινωνίαν αυτήν καθ’ εαυτην και περισσότερόν, 
δυστυχώς, έκ λόγων φύσεως καθαρώς νομοκανονικής. Ή ένοτης καί η καθολικο- 
της τής ’Εκκλησίας συνίστανται εις τήν παγκοσμιότητα αυτής μέ κέντρον 
τήν Ρώμην, εις τρόπον ώστε ή κατ’ έξοχήν Εκκλησία τοϋ Κυρίου νά ταυτίζεται 
προς τήν ΡΚαθολικήν τοιαύτην. Κατά τήν ορθόδοξον δμως Έκκλησιολογίαν ή ένό- 
της τής Εκκλησίας δέν είναι ξηρά διοικητική. Ή Θ. Εύχαριστία έχουσα ώς κέν- 
τρον τόν Επίσκοπον είναι τό κατ’ έξοχήν Μυστήριον αυτής ταύτης τής ’Εκκλησίας 
καί της ένότητος αύτής. Δι’ αύτής καί έν αύτη οί πιστοί ένοϋνται μετά τοϋ Χρίστου 
καί μετ’ άλλήλων εις Σώμα έν. Ευχαριστιακή κοινωνία, έπομένως, σημαίνει κοινω
νία έν τή Μια ’Εκκλησία, απόλυτον ενότητα τών μελών τοϋ ενός καί τοϋ αυτού Σώ

ματος τής Μιας Εκκλησίας τοϋ Χριστού. ,
Συγκρατημένη καί ή ίδια ή Ρώμη 6σον άφορα εις τό δυνατόν της έπαναβιώ-



σεως τής άπο Θεοϋ δεδομένης ενότητας. Έκφρασιν χαρακτηριστικήν των εμποδίων, 
άλλά καί τής ειλικρινούς διαθέσεως προς προώθησιν των ενωτικών προβλημάτων 
αποτελούν καί οί κατά την έ'ναρξιν τής δευτέρας φάσεως τής Συνόδου, οπωσδή
ποτε μεγαλόψυχοι λόγοι του Πάπα. «"Αν ή μομφή διά τήν ύπάρχουσαν διαίρεσιν 
άρμόζη εις ημάς, παρακαλοϋμεν τον Θεόν έν ταπεινώσει να μάς συγχώρηση καί 
ζητοΰμεν συγγνώμην παρά των αδελφών ημών, οί όποιοι αισθάνονται ότι έπληγώ- 
θησαν παρ’ ήμών. "Οσον αφορά ή μάς, άπό καρδίας συγχωροΰμεν διά τάς κατά 
τής Καθολικής Εκκλησίας έπενεχθείσας πληγάς καί λησμονοΰμεν τον εκ τής μα- 
κράς σειράς διαιρέσεων καί χωρισμών πόνον. Ό ουράνιος Πατήρ ας εύδοκήση ν’ 
ακούση τάς προσευχάς μας καί ας μάς χαρίση αληθώς αδελφικήν ειρήνην. Έχον- 
τες συνείδησιν τών τεραστίων δυσκολιών, αί όποΐαι εμποδίζουν τήν ποθητήν ένω- 
σιν, θά εξακολουθήσω μεν να προσευχώμεθα. Θά προσπαθήσωμεν νά άποδείξωμεν 
τάς προθέσεις μας ζώντες γνησίως Χριστιανικόν βίον καί άσκοϋντες τήν Χριστια
νικήν αγάπην. "Αν δε ή ιστορική πραγματικότης ήθελεν οδηγήσει εις τήν μείωσιν 
τών ελπίδων μας διά τήν ενωσιν, θά ένθυμούμεθα τούς παραμυθητικούς λόγους 
τοϋ Χριστού : «Τα αδύνατα παρά άνθρώποις δυνατά παρά τώ Θεώ»1.

Πλέον ρεαλιστική ή θέσις τών παρατηρητών τής Συνόδου όσον αφορά εις τήν 
άξιολόγησιν τών συγχρόνων ενωτικών προσπαθειών. Εις δεξίωσιν δοθεΐσαν πρός 
τιμήν των, εξ ονόματος τούτων ό καθηγητής Skydsgaard είπε μεταξύ άλλων τά 
εξής : « Η εγκαρδιοτης και η ειλικρίνεια πού μάς περιβάλλουν καθιστούν εόκο- 
λωτερον το εργον μας ως παρατηρητών. Είμεθα ιδιαιτέρως εύγνώμονες πρός τήν 
εςοχοτητα του τον Καρδινάλιον Bea, ο οποίος γενναιοφρόνως μάς προσεκάλεσε 
να εκφρασωμεν και τας θετικας και τάς άρνητικάς κρίσεις μας περί τού έργου 
τής Συνοδου. Το «σχήμα» DE ECCLESIA τό όποιον συζητείται τώρα, είναι βε
βαίως και σήμερον, όπως ήτο και κατα το παρελθόν, εκ τών δυσχερεστέρων καί εξ 
εκείνων τών θεμάτων άτινα προεκάλεσαν τάς μεγαλυτέρας διχογνωμίας. Πράγματι, 
θα ήδυνάμεθα νά είπωμεν, ότι ή διδασκαλία περί ’Εκκλησίας είναι τό σημεΐον ό
που όλαι αι μεταξύ μας διαιρέσεις κορυφουνται, ώστε ακριβώς εις τό σημεΐον τού
το νά παρουσιάζωνται ανυπέρβλητα εμπόδια, παρά τάς ειλικρινείς προσπάθειας 
μας να κατανοησωμεν ο εις τον άλλον. Αλλα, παρά τήν λυπηράν αυτήν καί άπο- 
θαρρυντικην καταστασιν, εχομεν κάμει καποιαν πρόοδον απλώς εκ τού γεγονό
τος οτι ζώμεν απο κοινού το φορτιον της. Κατα τους καιρούς αυτούς συναντώμεν 
ενίοτε ένα άφελώς αΐσιόδοξον ή έπιπόλαιον οΐκουμενισμόν, ό όποιος φαίνεται νά 
πιστεύη ότι ή ορατή ένότης τών Χριστιανών δύναται νά έπιτευχθή ταχέως. Φυσι
κά, αυτή δεν είναι ή ΐδική μας άποψις, αποτελεί δε δι’ ημάς αληθή άνακούφισιν 
ή γνώσις ότι καί ή Άγιότης Σας δεν συμμερίζεται τήν άποψιν αυτήν. Οί σώφρονες 
και ρεαλιστικοί λόγοι Σας τής Κυριακής, 29 Σεπτεμβρίου, σαφώς μαρτυρούν πε
ρί τούτου. "Οπως εΐπεν ή Άγιότης Σας, υπάρχουν σοβαρά καί περίπλοκα προβλή

1. Παρα Σ. A Γ Ο T P I Δ II, Ή Β' Σύνοδος του Βατικανού καί ό διάλογος μεταξύ τών 
Εκκλησιών, έν Μ. ΣΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ, 'Ορθόδοξος θεώρησις τής Β' Συνόδου τοϋ Βατικανού, 
Άθήναι 1967, σ. 66.



ματα προς μελέτην καί διευθέτησιν, προβλήματα των όποιων ή λύσις προϋποθέ
τει συνθήκας μη ύπαρχούσας είσέτι»1.

Καί ή ’Ορθόδοξος τοποθέτησις έναντι του οικουμενικού έργου της Συνόδου ; 
Βεβαίως δεν έλειψαν αί σοβαραί αξιολογήσεις διακεκριμένων θεολόγων. Συνή
θεις όμως είναι αί ακρότητες2. "Ακαιροι αίσιοδοξίαι καί αφελείς ενθουσιασμοί ή 
αρτηριοσκληρωτική μονολιθικότης καί μονομερής άπαρίθμησις των ιστορικών 
σφαλμάτων του παπισμού, ώσεί ήμεις να μή εΐχομεν να επιδείξωμεν παρόμοια, 
καί πρόθυμος διάθεσις όπως κρίνω μεν καί κατακρίνωμεν άνευ διακριτικότητας 
τούς «αιρετικούς» αντιπάλους μας. 'Οπωσδήποτε δεδικαιολογημέναι αί καταγγε- 
λίαι καί ούδείς δύναται να λησμονήση ευκόλως τάς σκοτεινάς σελίδας της ιστορίας, 
τούς εξαναγκαστικούς προσηλυτισμούς της Ρώμης, τάς βιαιότητας των σταυρο
φοριών καί τάς παγίδας της Ούνίας. Επομένως ίστορικώς επιβεβλημένη καί α
παραίτητος πάσα εκ μέρους μας έπιφύλαξις. ’Αδικαιολόγητος όμως ή από υπερ
βολήν ζήλου ή χαλάρωσιν του αυτοελέγχου μας πολεμική μας. Τό άντιρωμαϊκόν 
πνεϋμά μας πρέπει να άντικαταστήση ή συγγνώμη τοϋ Θεού της ’Αγάπης, τήν 
μισαλλοδοξίαν μας ή υπεύθυνος άξιολόγησις τοϋ οίκουμενιστικοΰ έργου τής Συνό
δου καί του συγχρόνου ΡΚαθολικισμοϋ εν γένει καί τήν φοβίαν τοϋ διαλόγου η 
έμπρακτος αύτοπεποίθησις, ότι άνήκομεν είς τήν «Μίαν, 'Αγίαν, Καθολικήν καί 
Άποστολικήν ’Εκκλησίαν», κληρονόμοι καί συνεχισταί του φιλελευθέρου Οικου
μενικού Πνεύματος της ’Αρχαίας ’Εκκλησίας τών Επτά Οικουμενικών Συνόδων 
τής αδιαιρέτου καί γνήσιας Οικουμενικής3.

Ή ’Ορθοδοξία δεν έχει ούδένα λόγον νά φοβήται τήν ’Αλήθειαν επί τών έπι- 
μάχων ενωτικών αντιθέσεων, αυτή (ή αλήθεια) υπήρξε καί είναι το κύριον όπλον 
της εν τή ασκήσει τοϋ Οικουμενικού Διαλόγου. Ουδέποτε θά θυσιάσωμεν τήν Α
λήθειαν, άντιθέτως θά θυσιάσωμεν τά πάντα διά τήν ’Αλήθειαν.

’Αντί όμως νά περιφρονώμεν καί ύβρίζωμεν τούς «πλανώντας» καί «πλανω- 
μένους» οπαδούς των, ας άποστρεφώμεθα τήν «πλάνην» των, έκτος εάν θεωρώμεν 
ούχί μόνον τήν «πλάνην» «έγκλημα» καί «προδοσίαν», άλλα καί τούς «πλανώμέ
νους» «κακούργους», ώς άνθρωποι τού κόσμου, ούχί φορείς τής περί φιλανθρω
πίας καί αγάπης Χριστιανικής έννοιας, αλλά διαποτισμένοι από τήν νομικήν δια
δικασίαν τοϋ δικαστοΰ, 6 όποιος αδυνατεί νά διαχωρίση τόν δράστην απο το έγκλη
μα καί τήν διάθεσιν... 'Ο κατέχων όμως τήν πραγματικήν ’Αλήθειαν, ώς ταπεινός 
Διάκονος Χριστού, πονει τόν «πλανώμενον» καί δεν τόν υβρίζει, συνομιλεί μετ 
αυτού προσκομίζων τά στοιχειά του κατά τρόπον σοβαρόν και υπευθυνον εις την 
τράπεζαν τοϋ διαλόγου, καί αποφεύγει νά άρκήται είς τήν φαρισαϊκήν εκ τοϋ μα- 
κρόθεν έπίδειξιν τών τίτλων ιδιοκτησίας τής ’Αλήθειας, ή να καταναλισκη τα βέ
λη του μακράν τοϋ πεδίου τής μάχης είς λαϊκα, επαρχιακα φυλλάδιά εσωτερικής

1. Παρά Σ. ΑΓΟΤΡΙΔΒ, ένθ’ άν„ σ. 66 - 67.
2. Πρβλ. Άρχιμ. Ή λ ία ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ, ’Ορθόδοξοι προϋπο

θέσεις διά τον Οικουμενικόν Διάλογον. Άνάτυπον έκ του περ. « Εκκλησία», Αθήναι 1969.
3. Πρβλ. ΓΕΡ. ΚΟΝΙΔΑΡΗ, Ό Μέγας Βασίλειος πρώτυπον Οικουμενικού ’Εκκλη

σιαστικού ηγέτου, έν Άθήναις 1966.



καταναλώσεως, άρκούμενα εις επιδοκιμασίας άφελών καί άγνών θυμάτων των. 
Ή ’Αλήθεια μισεί την δβριν, έξ ίσου δσον ή υβρις τήν αλήθειαν. Εις τήν ελευθε
ρίαν («γνώσεσθε τήν αλήθειαν καί ή αλήθεια ελευθερώσει υμάς» ’Ιωάν. 8,32), 
τήν αυτοπειθαρχίαν καί τήν ήρεμον άντιπαράθεσιν, εύρίσκεται ή δύναμις του 
κατέχοντας τήν ’Αλήθειαν, έφ’ δσον ούτος γνωρίζει έξ ήθους καί αγωγής, δτι αί 
ειρωνικόν ένδυμα περιβεβλημέναι ή ακάλυπτοι ύβρεις είναι συνήθως τα πρόχειρα 
επιχειρήματα των έχόντων τό άδικον. Ούτως ό πιστεύων δτι κατέχει τήν ’Αλή
θειαν, δέον να έχη τήν μεγαλυτέραν ευθύνην διά τον χριστιανόν συνομιλητήν του, 
να είναι αληθώς κατηρτισμένος, άφανάτιστος καί πάσης ανταγωνιστικής τάσεως 
άπηλλαγμένος, ώστε να δύναται νά έκθέση τήν πίστιν αύτοΰ άπαθώς καί εν άγά- 
πη, κατά τον πλέον κατάλληλον καί προσιτόν τρόπον, έν άπολύτω συναισθήσει 
τής ευθύνης, ήν φέρει τόσον έναντι τής ’Εκκλησίας αύτοΰ, δσον καί του διϊσταμέ- 
νου αδελφού του.

Τοιουτοτρόπως θά δυνηθή νά γνωρίση καλύτερον καί τήν σκέψιν καί τήν νο
οτροπίαν του συνομιλητοΰ του. Γνωρίζων δε τούτον θά δώση εις αυτόν συγχρόνως 
τήν δυνατότητα νά τον άναγνωρίση καλύτερον. Καί άντιστρόφως.

Ή ορθή των πραγμάτων κρίσις επιβάλλει, δπως ύπογραμμίσωμεν σαφώς τα 
θετικά εκείνα στοιχεία, τά όποια είναι εκφραστικά νέου στάθμου εις τήν πορείαν 
τοϋ υπό τήν έπίδρασιν του νομικού ρωμαϊκού πνεύματος τελοΰντος ΡΚαθολικισμοΰ.

Ή ’Εκκλησία καλείται διά τής Συνόδου εις μίαν διαρκή μεταρρύθμισιν τής 
όποιας έχει πάντοτε ανάγκην ως άνθρώπινος καί ώς γήινος θεσμός (Περί Οίκου μ. 
Κεφ. Β' 6). Αυτή οφείλει νά περιφέρη έν τώ σώματι αυτής τήν ταπείνωσιν καί 
τήν νέκρωσιν τού ’Ιησού, νά έξαγνίζεται καί νά άνανεοΰται άπό ημέρας εις ή μέ
ραν «έως δτου ό Χριστός παραστήση αύτήν Έαυτώ ένδοξον, μή έχουσαν σπίλον 
ή ρυτίδα» (Κεφ. Α' 4), καί ώς αλλαχού τονίζεται, «οί διάφοροι τρόποι τής ζωής 
τής ’Εκκλησίας, συμφώνως προς τούς όποιους έκπληροΰται ή έν λόγω άνανέωσις 
—ώς είναι ή βιβλική καί λειτουργική κίνησις, τό κήρυγμα τού Λόγου τού θεού 
καί ή Κατήχησις, ή άποστολική δράσις τών λαϊκών, αί νέαι μορφαί τού μοναχι
κού βίου, ή πνευματική διδασκαλία περί γάμου, ή κοινωνική διδασκαλία καί δρά- 
σις τής Εκκλησίας — πρέπει νά θεωρηθούν ώς έχέγγυα καί οιωνοί άναγγέλλοντες 
αισίως τάς μελλούσας προόδους τού Οΐκουμενισμοΰ» (Κεφ. Β' 6).

Διά τήν άσκησιν ενός άληθοΰς οΐκουμενισμοΰ υπογραμμίζεται ιδιαιτέρως ή 
άνάγκη τής έσωτερικής μεταστροφής, τής τού νοός άνανεώσεως. Αυτή μετά τής 
κοινής υπέρ τής ένότητος τών Χριστιανών Προσευχής δύναται νά θεωρηθούν 
«ώς ή ψυχή τής δλης οικουμενικής κινήσεως» καί νά όνομασθοΰν άξίως «πνευματι
κός οίκουμενισμός».

Εις τάς αμφοτέρωθεν συνάξεις προς διαπραγμάτευσιν θεολογικών ιδίως ζητη
μάτων, έπί ί'σοις δροις, συνιστάται πραγματική κατάρτισις, ή δε οικουμενική μόρ- 
φωσις τής νέας γενεάς νά μή είναι άντιρρητικώς έπεξειργασμένη θεολογία, αλλά 
καταρτισις βασιζόμενη επί νέας μεθόδου διδασκαλίας τών θεολογικών μαθημάτων 
και ιδίως τών ιστορικών «ύπό οικουμενικόν πνεύμα, ώστε νά άνταποκρίνωνται κα
λύτερον εις τήν άλήθειαν τών πραγμάτων» (Κεφ. Β'). Δεν μαρτυρούν ταΰτα άξιό-



λογον άνανέωσιν του μονολιθικού οργανισμού τής Ρώμης, ειρηνικήν τινα έπανάστα- 
σιν έντός των κόλπων τοϋ ΡΚαθολικισμοΰ ;

Θετικά, νέα στοιχεία προσφέρονται διά τής Συνόδου καί όσον αφορά εις τας 
σχέσεις των ΡΚαθολικών μετά των ’Ορθοδόξων. Τό περί Οίκουμενισμοΰ Διάτα
γμα άναφερόμενον εις τούς έν πλήρει κοινωνία μετά των τηρούντων την δυτικήν πα- 
ράδοσιν ανατολικών αδελφών διακηρύττει, «ότι ολόκληρος ή πνευματική καί η λει
τουργική, ή κανονική καί ή θεολογική κληρονομιά» τής ’Ανατολής, «καθ’ όλας 
τάς διαφόρους παραδόσεις αυτής, ανήκει πλήρως εις την Καθολικότητα καί άπο- 
στολικότητα τής Εκκλησίας» (Κεφ. Γ' 17), υπογραμμίζει δε τό επιβεβλημένου 
εις πάντας σπουδαιότατου καθήκον «να γνωρίζουν να σέβωνται, να διατηρούν και 
να προάγουν τήν πλουσιωτάτην ταύτην λειτουργικήν καί πνευματικήν κληρονομιάν 
τών ’Ανατολικών, διά να διαφυλαχθή πιστώς ή πληρότης τής Χριστιανικής παραδό- 
σεως καί νά πραγματοποιηθή ή συμφιλίωσις μεταξύ τών ’Ανατολικών καί Δυτικών 
Χριστιανών» (Κεφ. Γ' 15).

Είναι βεβαίως απαραίτητος, πρός αντικειμενικήν καί βαθυτέραν τοϋ οΐκουμε- 
νιστικοΰ έργου τής Συνόδου άξιολόγησιν, σχετική χρονική τουλάχιστον έκ τών 
γεγονότων τούτων άπόστασις. ’Άδικος όμως παράβλεψις θά ήτο καί ή εν
δεχόμενη μονομερής έκτίμησις τού ενωτικού έργου τής Β' Συνόδου τοϋ Βατικανού, 
άνευ συσχετίσεως τών Διαταγμάτων καί αποφάσεων αυτής πρός τάς Έκκλησια- 
στικάς κοινάς εμπειρίας τοϋ παρόντος.

Καί τούτο διότι όρθώς ή ’Ανατολή δεν είναι εις θέσιν νά διαχωρίση τήν θεω
ρίαν έκ τοϋ βιώματος, τήν πίστιν έκ τής αγάπης, έφ’ όσον «τό δλον έστί πίστις 
καί άγάπη, ών ουδέτερον προκέκριται»1, έφ’ όσον αγάπη άνευ πίστεως είναι κενόν 
σύμπλεγμα συναισθηματικών καί συγκινησιακών καταστάσεων δυναμένων νά 
υπάρξουν καί έκτος καί ανεξαρτήτως τοϋ Χριστιανισμού, ή δε πίστις άνευ αγαπης 
δεν είναι πίστις, αλλά ξηρά νοησιαρχία. Ή συγκρατημένη όμως πλέον ορθολογιζου- 
σα, φύσει ψυχρά Χριστιανική Δύσις, δεν είναι εις θέσιν νά αξιολόγηση αρκούντως 
καί κατά τρόπον ορθόδοξον τον διάλογον τής αγάπης ώς αναγκαίου, προπαρασκευα
στικόν ή συμβαδίζον στάδιον τοϋ διαλόγου τής ’Αλήθειας.

’Ενώ εις τήν ’Ανατολήν ή αμοιβαία περιχώρησις έν τή αγαπη ήτο ανέκαθεν

1. Ό MÖHLER (Die Einheit, in der Kirche oder des Prinzip des Katholizismus, darge
stellt im Geiste der Kirchenväter der drei ersten Jahrhunderte, Hrsg, von J. R. Geiselmann 
Köln 1956 ; 253-254) άναφερόμενος εις τό «δλον» τοϋ ’Ιγνατίου, παρατηρεί τά έξης αξιομνημό
νευτα : «"Ολος» wird von Dingen gebraucht, deren Teile ohne das Ganze nicht denkbar und, 
wo alles in einem organischen Zusammenhang steht, sei nun dieser Zusammenhang ein 
physisch - oder geistiglebender oder bloss gedachter oder auch bloss ein solcher, wo der 
Teil das Bild des Ganzen ist, im Gegensatz von einem aus verschiedenen Dingen zusam
mengesetzten Ganzen, wie man im Griechischen wohl von einer Wassermasse sagt, sie sei 
ein «δλον» nicht aber vom Haus ; die Lateiner geben es mit «totus» und universus (...) 
daher «τό δλον» das Universum, δλον τό σώμα, oder wenn IGNATIUS sagt το δλον εστι πί- 
στις καί άγάπη ών ουδέτερον προκέκριται, totum est tides et charitas, quibus nihil praefertur 
nämlich πίστις und άγάπη bilden das δλον, welches eine Menge von Teilen umfasst, oder 
viele Besonderheiten sind organisch verbunden in diesem ολον enthalten».



η εκ των ών ούκ άνευ προυπόθεσις διά την ομολογίαν της αυτής πίστεως1, εκείνο το 
οποίον έχει πρωτίστως σημασίαν διά την κλασσικήν δυτικήν χριστιανικήν νοοτροπίαν 
είναι ο θεολογικός διάλογος καθ’ εαυτόν, ή επί τή βάσει δεδομένων, εγγράφων καί 
επιχειρημάτων, λεξιλογική ή έννοιολογική επί του χάρτου συμφωνία ή διαφωνία.

Πάντως όμως ως καί εάν εχη ό ορθόδοξος Θεολόγος δεν επιτρέπεται να άγνοή- 
ση εν τή προσπάθεια του άξιολογήσεως του έργου τής Συνόδου μέγιστα παράλληλα 
ιστορικά γεγονότα τοΰ παρόντος μεταξύ των οποίων ιδιαιτέρως άξιομνημόνευτον 
το τής πορείας του προκαθημένου της πρεσβυτέρας Ρώμης, προς συνάντησιν τού 
αδελφού αυτού, προκαθημένου τής Νέας Ρώμης εν Φαναρίω (25 ’Ιουλίου 1968), 
μετά τήν εν 'Ιεροσολύμοις πρώτην ιστορικήν μεταξύ αυτών συνάντησιν (’Ιανουά
ριος 1964), η μετά πρωτοφανών τιμών, απρόβλεπτος εν μέρει ύπό τού φύσει επι
φυλακτικού ρωμαϊκού πρωτοκόλλου, εγκάρδιος υποδοχή τοΰ Οικουμενικού Πατριάρ- 
χου μετά της τίμιας αυτού συνοδείας, κατά τήν εν Ρώμη τρίτην μεταξύ τών δύο 
προκαθήμενων συνάντησιν (26 Οκτωβρίου 1967) καί αί πλεϊσται όσαι δι’ αλλη
λογραφίας καί απεσταλμένων μεταξύ Βατικανού καί Φαναριού έπαφαί.

Θετική και ενθαρρυντική δια τας μεταξύ τών δύο ’Εκκλησιών σχέσεις είναι καί 
η εις το κοινον ανακοινωθέν της Ρώμης ομολογία, ότι «ή συνάντησις αυτών συνε- 
τελεσεν, ώστε αι Εκκλησιαι των να αναγνωρίσουν έτι μάλλον άλλήλας ώς ’Εκκλη
σίας αδελφάς», ώς καί ή ύπογράμμισις τής πεποιθήσεως, ή εμμέσως τον 
προσηλυτισμόν καταδικάζουσα, «ότι ό έν τή αγάπη διάλογος τών 
Εκκλησιών αυτών οφείλει να αποδωση καρπούς ανιδιοτελούς συνεργασίας έν τώ 

πεδίω τής ποιμαντικής, τής εύκοινωνησίας καί τής σκέψεως διά τού αμοιβαίου σε
βασμού τής εις την ιδίαν ’Εκκλησίαν πίστεως έκάστου».

Ιδιαιτέρως αξιομνημόνευτος είναι ωσαύτως η αμοιβαία, επίσημος, ταυτόχρο-
νος αρσις τών μεσαιωνικών άναθεμάτων τήν 7 Δεκεμβρίου 1965 εις τόν Πατριαρ
χικόν Ναόν τοϋ Φαναριού καί τήν Παπικήν τοϋ "Αγίου Πέτρου έν Ρώμη Βασι- 
λικήν: Το σημαντικώτατον τούτο ΐστορκόν γεγονός είναι πράξις αγάπης καί κα- 
ταλλαγής, χρηζουσα ιδιαιτέρας θεολογικής άξιολογήσεως εκ μέρους τών θεολό
γων άμφοτέρων τών ’Εκκλησιών.

Διότι, εαν ή άρσις τών άναθεμάτων ταυτίζεται προς τήν άρσιν τοΰ Σχίσματος 
— τό όποιον μάλιστα δέν έκηρύχθη έπισήμως παρά Πάπα Ρώμης ή μεγάλης Συνόδου 
τής Ανατολής — έξεταστέον εάν δέν έπανερχόμεθα δι’ αυτής de facto εις τήν πρό τοϋ 
1054 μυστηριακήν μεταξύ ’Ανατολής καί Δύσεως κοινωνίαν, έάν βεβαίως τό με- 
ταξυ τών δυο Εκκλησιών χάσμα δεν διηυρύνθη έν τώ μεταξύ περισσότερον, διά τής 
παρεμβολής νέων διευκρινιστέων, ουσιωδών διαχωριστικών δογματικών μεταξύ 
τών δύο ’Εκκλησιών άντιθέσεων βεβαίως μία απόλυτος δογματική συμφωνία με
ταξύ ’Ανατολής καί Δύσεως δέν υπήρξε σχεδόν είς ούδεμίαν έποχήν. Καί ύπό μή 
άπόλυτον δογματικήν συμφωνίαν, δέον όπως μή έννοώνται διάφοροι περί τήν ούσί- 
αν διδασκαλιαι, άλλα διάφοροι θεωρήσεις καί επόψεις ενός καί τοΰ αυτού άποκε-

1. Δέν είναι τυχαϊον τό γεγονός τής κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν κλήσεως τών πιστών διά 
τοϋ Διακόνου, άκριβώς πριν ή όμολογήσωσιν οότοι τό Σόμβολον τής πίστεως, όπως άγαπήσωμεν 
άλλήλους «?να έν όμονία ...».



καλυμμένου Μυστηρίου. 'Η μία άποκεκαλυμμένη ’Αλήθεια έγένετο άποδεκτή καί 
ήρμηνεύθη κατά διαφόρους τρόπους εις την ’Ανατολήν καί την Δύσιν, προσιδιά
ζοντας εις την διάφορον νοοτροπίαν καί ψυχοσύνθεσιν των λαών τούτων. Αί διά
φοροι παραδόσεις, προ τοϋ Σχίσματος, δεν απεκλειον αλληλας, αντιθετως καθι- 
στων δυνατήν τήν κοινωνίαν μεταξύ των δύο Εκκλησιών. Ό τόπος έχώριζεν, αλλα 
ό αυτός Κύριος συνέδεεν.

Ή πνευματική άποξένωσις, ίστορικοθεολογικοί καί άλλοι μή θεολογικοί, ου 
τού παρόντος προς έξέτασιν, παράγοντες, ελλειψις αμοιβαίας κατανοησεως και α
γάπης, οδηγούν εις τάς περί τό δόγμα εκούσιας η ακούσιας παρεξηγήσεις, αι οποΐ- 
αι καθιστούν άναπόφευκτον τό σχίσμα, τό όποιον άρξάμενον ούσιαστικώς λίαν 
ένωρίτερον, ευρίσκει τήν τελικήν του έκφρασιν εις τον συμβολικόν καί ιστορικόν 
σταθμόν τού 1054. Έκτοτε επίσημος εκατέρωθεν άπομόνωσις. Τα θεολογούμενα 
της ’Ανατολής έν τή παρόδω τών αιώνων κέκτηνται δογματικόν κύρος είς τήν Δύ
σιν εις βαθμόν ώστε ή υπεύθυνος παρα τοίς Ρωμαιοκαθολικούς αναζητησις τών 
προϋποθέσεων της μετά τών ’Ορθοδόξων μυστηριακής κοινωνίας, να συνδέεται 
άναποφεύκτως προς τήν διευκρινισιν ωρισμενων θεολογικων διάφορων.

Αύται θά ήδύναντο να διαχωρισθώσιν είς δύο κατηγορίας, έξ ών ή μέν πρώτη 
φέρει περιφερειακόν, ούτως είπεΐν, χαρακτήρα, η δε δεύτερα αναφερεται εις βασι
κά σημεία τής πίστεως καί τής διοικήσεως. Και αι μεν και αι δε υπήρχον εν μέρει 
πρό τοϋ Σχίσματος, ή έξελίχθησαν έν μέρει μετ’ αΰτό, περιβληθεΐσαι δογματικόν 
χαρακτήρα. Έκ τών διαφορών τής πρώτης κατηγορίας δνομάζομεν κατ’ εκλογήν, 
τήν περί δικαιώσεως διδασκαλίαν, τήν περί μυστηρίων άντίληψιν, τό καθαρτήριον, 
τήν υποχρεωτικήν άγαμίαν τού κλήρου. Αύται είναι δευτερευουσης σημασίας, δεν 
παραβλάπτουν τήν ενότητα τής Εκκλησίας, άντιθέτως μάλιστα εμπλουτίζουν τήν 
έκφρασιν αυτής καί είναι έπιτρεπταί, έφ’ όσον δεν άντιτίθενται πρός άλλήλας και 
δέν προσκρούουν είς τήν ουσίαν τής ’Αλήθειας αυτήν καθ’ έαυτήν. Βεβαίως καί είς 
τήν περίπτωσιν ταύτην δέον νά αποφεύγεται πας βεβιασμένος και ακαιρος θεολο- 
γικός συμβιβασμός. ’Ενταύθα ισχύει 6,τι ο Παπας Παύλος ο ΣΤ υπεγραμμισεν 
είς τον λόγον του έν τώ σεπτώ Πατριαρχικό) Ναώ τοϋ Αγίου Γεωργίου έν Φανα- 
ρίω: «’Άλλωστε καί έν τούτω ή αγάπη δέον όπως βοηθή ή μας, ως έβοήθησε τόν 
Ίλάριον καί τόν ’Αθανάσιον, ίνα άναγνωρίσωσι τήν ταυτότητα τής πίστεως έπέ- 
κεινα τών λεκτικών διαφορών, καθ’ ήν στιγμήν σοβαραί διαφοραί έχώριζον τό σώ- 
μα τών Χριστιανών Επισκόπων. Καί ό Μέγας Βασίλειος, έν τή αγάπη αύτου ως 
ποιμένας δέν ύπερημύνετο τής αυθεντικής πίστεως, άποφεύγων τήν χρήσιν (ορι
σμένων λέξεων, αίτινες, όσονδήποτε ακριβείς αν ήσαν, ήδύναντο νά άποβώσιν α
φορμή σκανδαλισμοΰ διά μερίδα τοϋ Χριστιανικού λαού; Και ο Αγιος Κύριλλος 
ό ’Αλεξάνδρειάς δέν έδέχθη, τώ 433, όπως παραμερίση τήν τόσον ώραίαν θεολο
γίαν αύτοΰ, ίνα είρηνεύση μετά τοϋ ’Αντιόχειας Ιωαννου, αφ ής στιγμής εβεβαι- 
<οθτ], οτι έπέκεινα. των διαφερουσων εκφράσεων Υ) τυιστις αυτών ήτο Υ) αυτή,)).

’Αλλέως έχει τό πράγμα προκειμένου περί τών διαφορών τής δευτέρας κατη
γορίας, αί όποϊαι είναι : τά δύο περί Μαρίας δόγματα (1854, 1950), η προσθήκη 
τού Filioque είς τό Σύμβολον τής πίστεως και το δογματικόν πρωτεϊον μετά τοϋ



αλάθητου του Παπκ (1870). Εξεταστέου έάν αί διαφοραί αύται άντιτίθενται προς 
αλληλας, ήτοι εαν και κατά πόσον οδηγούν εις αντιφάσεις, όσον αφορά εις την κα- 
τανοησιν και έκφρασιν της μιας καί της αυτής ’Αλήθειας. Έν πάση περιπτώσει 
και αι διαφοραί αύται δέον όπως μη περιέλθουν εις νέκραν σχέσιν προς άλλήλας, 
συνυπαρχουσαι αδιαφόρως ή μία παρά την άλλην ή έναντι αύτής άλλ’ ανάγκη, όπως 
άποτελέσουν άντικείμενον ζώσης άντιπαραθέσεως. Ή ’Αλήθεια επιβάλλεται νά 
εκτίθεται μετά πάσης δυνατής σαφήνειας. Ό ψευδής ειρηνισμός ο ύ δ ε- 
μιαν σχεσιν έχει προς τον οίκουμενισμόν. Άντιθέτως μάλιστα 
δυναται να παραβλαψη αυτόν έξ ’ίσου όσον καί ή περιττή πολεμική αυτοάμυνα καί αύ- 
τοδικαιωσις και ο «οικουμενικόν» ένδυμα περιβεβλημένος άμοιβαΐος άνταγωνισμός.

Βεβαίως τα περί Μαρίας Δόγματα δεν προσκρούουν κατ’ άρχήν άμέσως εις 
την ουσίαν τής πιστεως των Συμβόλων των Οικουμενικών Συνόδων καί έφ’ όσον 
αποτελούν ες ιστορικών επιβληθεϊσαν λόγων επίσημον έκφρασιν τής παρά τώ 
λαώ ευλαβειας έναντι τής Μητρός τού θεού, εξεταστέου έάν είναι άνεπιφυλάκτως 
σεβαστα και παρα τώ Ορθοδοξω πληρώ μάτι. "Αν καί τά δόγματα ταΰτα προσβάλ
λουν εν μερει την περί γενικού προπατορικού αμαρτήματος διδασκαλίαν καί δεν ευ
ρίσκουν στήριγμα επι τής'Αγίας Γραφής καί τής Άποστολικής Παραδόσεως, ούχ 
ήττον όμως δια μιας απαθούς θεολογικής άντιπαραθέσεως θά ήτο ίσως εύχερεστέρα 
η έν προκειμένη έξεύρεσις ικανοποιητικής λύσεως μεταξύ ’Ανατολής καί Δύσεως.

"Οσον άφορά εις τό Filioque, τό έξ ορθοδόξου έπόψεως σκανδαλι
ό τ ι κ ο ν είναι η δια τής προσθήκης αυτού άλλοίωσις τού Συμβόλου Νίκαιας- 
Κωνσταντινουπόλεως, παρά την ρητήν προς τούτο άπαγόρευσιν τών Οικουμενικών 
Συνόδων, αί όποιοι αναθεματίζουν πάσαν έν προκειμένω άλλοίωσιν.

Σήμερον όμως δυναται τις ίσως να συμφωνήση έν τούτω, ότι διά τής εισαγω
γής τού Filioque εις το Σύμβολού τής Πιστεως δεν άλλοιοΰται ή περί Τριαδικής 
ενοτητος διδασκαλία τών Οικουμενικών Συνόδων καί ότι δι’ αυτής έτονίσθη απλώς 
εκ φοβου προς την πολυθείαν η ενοτης έν τή θεότητι. 'Επομένως έρευνητέον έάν 
τούιο ανήκει εις τον τομέα τής θεολογικής ερμηνείας καί έάν καί κατά πόσον άπο- 
τελεΐ απλοΰν τύπον απαντώντα καί εις ικανούς έκ τών άρχαίων ’Ανατολικών καί 
Δυτικών Πάτερων, εξεταστέα δε καί ή γνώμη τής μικρός εκείνης μερίδος τών ’Ορ
θοδόξων θεολόγων, η οποία πιστεύει ότι «ή εισαγωγή τού Filioque εις τό Σύμβολου 
υπο τών Δυτικών δεν θα απετελει θανάσιμου πλήγμα κατά τής έκκλη σι αστικής 
ενοτητος, εαν δεν έμεσολάβει ό άνταγωνισμός ’Ανατολής καί Δύσεως διά τον έκχρι- 
στιανισμον τών Σλαύων καί μάλιστα αν αί Σταυροφορία! δεν έξετρέποντο εις λεη
λασίας... και εις αυτήν την κατάληψιν τής Κωνσταντινουπόλεως τό 1204 καί τήν 
εγκαθιδρυσιν τής λατινικής ιεραρχίας εις πλεϊστα όσα τμήματα τής αυτοκρατορί
ας και έκτος αυτής, εις πολλά τμήματα άπό αιώνων καί έκ παραδόσεως ελληνικά. 
Τπο τας συνθηκας αυτας δια τον Ορθοδοξον τό Filioque κατήντησε τό σύμβο

λου τής κατακτησεως τών Παπών, τών Φράγκων, τών 'Ενετών καί τών Γενοβέ
ζων εις τήν ’Ανατολήν»1.

1. Σ. ΑΓΟΤΡΙΔΟΤ, Τινά περί τοΰ Filioque, έν «Εκκλησία», ΜΣΤ' (1969), άρ. 28, σ. 623.



Ή Ρώμη Ισχυρίζεται δτι το κατά τον Χίον αιώνα είς την Δύσιν έπισήμως είσ- 
αχθέν Filioque, δεν αποτελεί δι’ αυτήν θέμα ουσίας, στηρίζει δε συνήθως την ά- 
ποψιν ταύτην εις την παρά τοΐς ούνίταις χρήσιν τοϋ Συμβόλου Νικαίας-Κων )πόλεως, 
άνευ τής προσθήκης τοϋ Filioque, καί είς την άπόφασιν τής Συνόδου τής Φλωρεντίας 
(1439), καθ’ ήν ή λατινική διατύπωσις «έκ τοϋ Πατρός καί τοϋ Υίοΰ», εκφράζει την 
αυτήν αλήθειαν, ήν καί ή διατύπωσις τής ’Ανατολής «έκ τοϋ Πατρός δι’ Υίοΰ»1.

Δεδομένου δέ δτι διά των πορισμάτων των συγχρόνων βιβλικών εξηγητικών 
ερευνών ένισχύεται ή ’Ορθόδοξος άποψις επί τοϋ θέματος2, ή ΡΚαθολική Εκκλη
σία είναι προετοιμασμένη διά τής Β' Συνόδου τοϋ Βατικανού νά πραγματοποιήση 
θετικόν επί τοϋ θέματος τούτου διάλογον προβαίνουσα ίσως ακόμη καί είς 
υποχωρήσεις. «Ούτως, αν οτιδήποτε δεν έτηρήθη τόσον καλώς, λόγω τών ανθρω
πίνων περιστάσεων, είτε είς τα ήθη, είτε είς τήν εκκλησιαστικήν τάξιν, είτε είσέτι 
είς τήν διατύπωσιν τής διδασκαλίας, πράγμα τό όποιον όφείλομεν νά διακρίνωμεν 
μετά προσοχής άπό τό απόθεμα τής πίστεως, πρέπει νά άποκαθίσταται όρθώς καί 
δεόντως είς τον κατάλληλον καιρόν»3.

"Ο,τι καθ’ ημάς αποτελεί πλήγμα κατά τής Χριστιανικής Ενότητας, είναι ή 
διά τοϋ πρωτείου τής Sedes Bomana καί τοϋ άλαθήτου παρέκκλισις τής Ρώμης 
έκ τής αρχαίας έπισκοπικής δομής τής ’Εκκλησίας. Αΰτη θεωρεί τήν παγκόσμι
ον δικαιοδοσίαν τοϋ ’Επισκόπου Ρώμης ώς στοιχεΐον έκκλησιολογικόν απαραίτη
τον διά τήν χριστιανικήν ενότητα. ’Ακόμη καί έάν ή «modalité de cette juridi
ction est très variable. Aujourd’hui très centralisée, jadis plus centrifuge; en 
Orient très atténuée, en Occident plus unifiée»4 ή Ρώμη φαίνεται δτι θά έμμένη 
μάλλον είς τό πρωτεϊον αυτής, ώς τοΰτο διετυπώθη κατά τήν Α' Σύνοδον τοϋ Βα
τικανού (1870). Τί όμως δύναται νά σημαίνη ή έμμονή αυτή έξ έπόψεως ουσίας, 
δταν τό δογματικόν πρωτεϊον κλονίζεται σήμερον εν τή συνειδήσει τοϋ πληρώμα
τος τής ΡΚαθολικής ’Εκκλησίας καί άτονη έν τή πράξει αυτής, είς βαθμόν ώστε 
ρωμαιοκαθολικοί θεολόγοι νά προβληματίζονται κατ’ ανάγκην έπί τοϋ τί είναι έκεϊ- 
νο, τό όποιον έν τελευταία αναλύσει έχει σημασίαν, τό ξηρόν γράμμα τοϋ δόγμα
τος, ή ή διά βιωμάτων, προφορικών καί γραπτών λόγων έκφραζομένη συνείδησις 
τοϋ πληρώματος τής Εκκλησίας; Καί έάν πράξεις καί βιώματα εκκλησιαστικά 
τοϋ παρόντος προσκρούουν είς «άμετακινήτους», «άναλλοιώτους» θέσεις τοϋ παρελ
θόντος, τότε δεν εΐμεθα έκ τών πραγμάτων υποχρεωμένοι νά έπαναπροβληματι- 
σθώμεν έπί τών παλαιών θέσεων, άξιολογοΰντες θεολογικώς, θετικώς τάς εκκλη- 
σιαστικάς έμπειρίας τοϋ παρόντος;

Καί ή έπίσημος Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία διά τής Β' Συνόδου τοϋ Βατικα
νού προσπαθεί νά έξισορροπίση. τάς παρά τω πληρώματι αυτής έμφανισθείσας καί

1. F. HEILER, Was lehrt das Konzil von Florenz für die Kirchliche Einigungsarbeit? 
’Ev «Eine heilige Kirche» 21 (1939), 183 - 193.

2. Σ. ΑΓΟΥΡΙΔΟΥ, Μ’ άν.
3. Περί Οίκουμενισμοϋ, κεφ. Β' 6.
4. Vue prophétique de Dom Lemhert Beauduin sur la situation actuelle de Γ Eglise 

Irénikon, 1969, no 3, p. 393.



έκφρασθείσας ποικίλας τάσεις, αι οποϊαι κυμαίνονται μεταξύ ενός αρτηριοσκλη
ρωτικού δογματισμού, έμμένονος μετ’ άβασανίστου, άκαμπτου βεβαιότητας ακόμη 
και εις το γράμμα των γνωστών παραδοσιακών θέσεων, και ενός επικίνδυνου ριζι
κού σκεπτικισμοί), άμφιβάλλοντος περί πάντων και επιδιώκοντας, κατα τροπον 
κριτικόν, πλήν όμως άπειθάρχητον, να ΐσοπεδώση την ιεραρχίαν τών αξιών καί θε
σμών καί διαχωρίση τον άληθή Θεόν άπό τα ψευδή δήθεν είδωλα... Εις την εξισορ- 
ροπιστικήν της ταύτην προσπάθειαν ή Ρώμη υπογραμμίζει, ένθεν μεν την περί συλ
λογικής εξουσίας τών επισκόπων έναντι του Πάπα διδασκαλίαν αυτής, ένθεν δε την 
άσυζήτητον, αυτονόητον καί σαφέστατα έκφραζομένην εμμονήν εις τό δογματι
κόν πρωτεΐον, εις βαθμόν ώστε να περιπίπτη ή ιδία εις ίκανάς οφθαλμοφανείς αντι
φάσεις. Τοιουτοτρόπως κατά τό περί Οίκουμενισμοΰ Διαταγμα, αφ ενός μεν «ο 
Χριστός ένεπιστεύθη είς τον Άποστολικόν Σύλλογον τών δώδεκα το λειτούργημα 
του διδάσκειν, του ίθύνειν καί του άγιάζειν», άφ’ ετέρου δε «μεταξύ τούτων εξελε- 
ξε τον Πέτρον, επί του οποίου, μετά την εκ μέρους αυτού ομολογίαν Πίστεως, απε- 
φάσισε να οίκοδομήση την Εκκλησίαν Αυτού», ύποσχεθείς εις αυτόν «τας κλεΐς 
τής βασιλείας τών ουρανών» καί έμπιστευθείς «πάντα τα πρόβατα, διά να στηρίξη 
ούτος αυτά είς την πίστιν καί να ποιμαίνη αυτά έν τελεία ένότητι». Επομένως παρα 
τοΐς Άποστόλοις, ίσταται ό προνομιούχος Προϊστάμενος Πέτρος. Δεν υπάρχουν 
απλώς οί 12. Άλλ’ οί 12 καί ό εις. Οί διάδοχοι τών ’Αποστόλων καί ό διάδοχος τού 
Πέτρου. 'Απλώς αναντίρρητος ή περί της εξουσίας τών πρώτων διδασκαλία. ’Από 
Θεού άποκαλυφθέν Δόγμα ή εξουσία τού δευτέρου. Μάλιστα είς την κρίσιμον με- 
τασυνοδικήν περίοδον, την οποίαν διερχόμεθα, καί ή οποία άποδεικνύει, ότι δεν ύ- 
φίστανται έπαρκώς αί άπαιτούμεναι προϋποθέσεις καί δυνατότητες, προκειμενου 
να καταστούν αί άντιφατικαί συνοδικαί αποφάσεις καί διαπιστώσεις, μεταξύ τών 
οποίων καί ή περί συλλογικότητος τών επισκόπων, πραγματικόν βίωμα τού πλη
ρώματος, ήτοι τού κλήρου καί τού λαού τής ΡΚαθολικής ’Εκκλησίας, άνευ διασπά- 
σεως τής εσωτερικής ένότητος, ή επίσημος Ρώμη αναγκάζεται εκ τών πραγμάτων 
νά προβαίνη είς οπισθοχωρήσεις, τονίζουσα έμφαντικώτερον, εύκαίρως άκαίρως, τό 
δογματικόν πρωτεΐον τής ρωμαϊκής έδρας, καί τούτο προκειμένου νά προσγειώση 
τούς φιλελευθέρους καί διασφάλιση, κατά τό δυνατόν, τήν ενότητα τού ασυγκρά
τητου πληρώματος. Ποιον όμως ουσιαστικόν ή δεσμευτικόν περιεχόμενον δύναται 
νά έχη διά τήν ορθόδοξον κατ’ Άνατολάς ’Εκκλησίαν ή ρωμαϊκή άξίωσις τού 
1870 περί παπικής Jurisdictio in omnes ecclesias, όταν ή πρακτικώς ήδη σχετι- 
κοποιηθεΐσα δογματική αυτή δικαιοδοσία δεν άσκηθή καί έφαρμοσθή απέναντι τής 
’Ανατολής;

Πάντως, ακόμη καί έάν εις δογματικός συμβιβασμός, προσκρούων ενδεχομέ
νως είς τήν φύσιν τών δύο ’Εκκλησιών, φαίνεται κατ’ αρχήν άνθρωπίνως αδύνατος, 
είναι ασύνετος αισιοδοξία, ελπίς παρά πάσαν ελπίδα ή άναζήτησις διεξόδου είς τό 
αληθές αδιέξοδον; Έάν πράγματι πιστεύωμεν είς τήν άπό Θεού δεδομένην ενότη
τα τής ’Εκκλησίας, τότε έχομεν καθήκον ούχί μόνον νά εύρίσκωμεν τάς δυσκολίας 
είς τάς δυνατότητας, άλλα νά άναζητώμεν καί τάς δυνατότητας είς τάς δυσκολίας. 
Καί έάν έπιθυμώμεν νά άνεύρωμεν δυνατήν έξοδον άκόμη καί είς τό άνθρωπίνως



άποθαρρυντικόν άδιέξοδον, τότε πρέπει νά έρευνήσωμεν έν άγάπγ) καί άπαθώς το 
«πώς» καί «διατί» της γενέσεως των διαχωριστικών διαφορών, έξ ίστορικοθεο- 
λογικής έπόψεως.

Αί ρίζαι τοΰ χωρισμού εύρίσκονται εις την ιστορίαν. "Οταν εκκινώ μεν εκ του 
παρελθόντος, τότε δυνάμεθα νά κατανοήσωμεν καλύτερον καί εόκολώτερον το πα
ρόν, ρίπτοντες συγχρόνως υπεύθυνον βλέμμα εις το μέλλον. Βεβαίως το παρελθόν 
ανήκει εις την ιστορίαν, τό παρόν βιοϋται, καί τό μέλλον δύναται μονον σχετικώς 
νά προβλέπεται καί νά έλπίζεται. Πλήν όμως μόνον έφ’ όσον έμβαθύνομεν εις την 
ιστορίαν της χθές, δυνάμεθα νά άξιολογήσωμεν όρθώς την σήμερον καί προ
ετοιμάσω μεν μίαν σταθεράν, ρεαλιστικήν βάσιν διά την ενότητα τής αύριον. 
Μόνον κατ’ αυτόν τον τρόπον θά απαλλαγώ μεν άπό προκαταλήψεις καί μο
νομερείς καί άδικους κρίσεις, μη άνταποκρινομένας συνήθως εις την πραγμα
τικήν κατάστασιν τών διι'σταμένων αδελφών. Έάν δεν επιστρεψωμεν απο 
κοινού εις τάς πηγάς, έάν δεν θεωρήσωμεν τό σύνολον έν τή συνεχεΐ, αδιακοπω αυ
τού ιστορική έξελίξει, τότε εύρισκόμεθα προ τού κινδύνου, να άξιολογήσωμεν υ
ποκειμενικούς έτέρας ’Εκκλησίας καί ομολογίας ωσει τα πραγματα να ειχον πάν
τοτε ούτως, ώς ταΰτα παρ’ ήμΐν σήμερον. Μάλιστα ενδεχεται να διευρυνωμεν ετι 
περισσότερον τό μεταξύ άλλήλων χάσμα ή νά οδηγηθώμεν εις ετι λυπηροτερας ε- 
σωτερικάς διαιρέσεις καί σχίσματα. Ουτω συνέβη εν παση περιπτωσει παραδοξως 
έν τή ιστορία ή οποία έπιδεικνύει βεβιασμένας, ανώριμους εκ λόγων σκοπιμότη
τας έπιβαλλομένας ένωτικάς προσπάθειας μεταξύ τών Εκκλησιών, αι οποΐαι ο
δήγησαν τελικώς αύτάς εις έμβάθυνσιν καί έπισφραγισιν τού υπάρχοντάς χωρι
σμού. Κατά ταΰτα 6 εις συμφωνίαν μεταξύ τών Εκκλησιών άποβλέπων ως αυται 
έχουσι σήμερον «οίκουμενισμός εν χωρω» είναι ελλειπης και ανεπαρκής προσπά
θεια, ήτις δέον νά συμπληρωθή διά τού «οικουμενισμοϋ εν χρονω»1, ήτοι δια τής

1. ’Αξιόλογος ή έν Νέω Δελχί (1961) δήλωσις τών ορθοδόξων, όσον άφορα εις την έν προ- 
κειμένω άκολουθητέαν ορθόδοξον γραμμήν έν τώ Διαλογή). Παραθέτομεν ταυτην λογω τής γε- 
νικωτέρας αυτής σπουδαιότητος.

«Οί άντîjxoô<jO)7zoί τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας εν τφ τμηματι περί ενότητας χαιρετίζουν την 
χατ'Αδχοοοτορ το# i960 * ΆρδρέρτήςΖχωτΑιςχερο^έρηρδποδεχτήρ Wem? τοότρήί-
^οτος ΠΑττεως χαί ζΐωο^οεως, ώς σπονδαίορ χαί δρδαρρορτΜίδρδχχρα^ορ. Οίχορ^εριχήπ/- 
νησις, ώς τώρα εναωματοϋται εν τφ Παγκοσμίφ Συμβονλιψ τών Εκκλησιών, είναι μεν πρώτο - 
βονΑΑζς προτεσταρτιχ^ς, &U' εδδός # δρχής δέρ ένοήθη ώς προτεσταρτιχή προσπάθεια, οδδέ 
πρέπει νά θεωρήται ώς τοιαύτη. Τούτο πρέπει νά τονισθή τώρα, οτε σχεδόν πασαι αί Έκκλησιαι 
τής ’Ορθοδόξου κοινωνίας εγένοντο μέλη τοΰ Παγκοσμίου Συμβουλίου. Υπό τοιαυτας συνθήκας 

οί δρδδδοίοι δρηπρδοωποι αΖσδδρωρτο, τ^ρ δποχρώοοιρ ρά δποχρα^Ατοορ τήρ βασιχήρ διαφο- 
ράν τής άπό μέρους των άντικρίσεως τοΰ οικουμενικού προβλήματος και τών συνεπακολουθημά- 
των τού εγγράφου τού Άγιον Άνδρέου. Το Οικουμενικόν πρόβλημα, ώς νοείται έν τή συνήθει 

οίκονμενική κινήσει, είναι προπαντός πρόβλημα τον προτεσταντικον κοσμον.
Τό κύριον ζήτημα εις την νπόθεαιν αντήν είναι τό τής «ομολογιακής νποστασεως». Κατ αν- 

την, τό πρόβλημα τής χριστιανικής ενότητας ή τής χριστιανικής επανενώσεως θεωρείται συνήθως 

ώς ζήτημα πανομολογιακής σνμφωνίας ή άποκαταστασεως.
’Εν τή συζητήσει (ερεύνη) άπό προτεσταντικής πλευράς τούτο εΐνα δλως φυσικόν. Άλλα διά 

τούς ’Ορθοδόξους τό βασικόν Οικουμενικόν πρόβλημα είναι τό τού σχίσματος. Οί ’Ορθόδοξοι δεν



κοινής υπευθύνου επιστροφής εις τήν παράδοσιν της αρχαίας καί αδιαιρέτου Εκ
κλησίας, έξ ής πηγάζει ή ΰπαρξις πασών των Εκκλησιών καί ’Ομολογιών. Τονί- 
ζοντες τούτο, έξ έπόψεως ορθοδόξου, δεν σημαίνει ότι άρνούμεθα πλήρως παρά 
τοΐς μή ορθοδόξους την έπίδρασιν τοϋ 'Αγίου Πνεύματος, απλώς επιθυμοϋμεν νά 
διευκολύνωμεν την έξεύρεσιν λύσεως εν τή αναζητήσει τρόπου άποκαταστάσεως, 
έπαναβιώσεως τής ένώσεως τής Εκκλησίας, ίνα μή άρκούμεθα απλώς εις τήν ιδε
ώδη εκθεσιν τής περί ένότητος διδασκαλίας, άλλα δυνηθώμεν νά βιώσωμεν αυτήν 
έκκλησιαστικώς εν όλη τή πληρότητι αυτής, διότι «’Εκκλησία γάρ γέγονεν, ούχ

είναι δυνατόν νά δεχθούν τήν Ιδέαν «τής ίσότητος των ομολογιών» κα'ι δέν δύνανται νά δραματι- 
σθοϋν Χριστιανικήν έπανένωσιν ώς άπλήν πανομολογιακήν δενθέτησιν. Ή ενότης διεαπάσθη καί 
πρέπει νά άποκατασταθή. Ή ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία δέν είναι μία των Ομολογιών, μία μεταξύ τών 
πολλών. Διότι ή ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία είναι άκριβ&ς ή ’Εκκλησία. Ή ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία 
γνωρίζει καί έχει συνείδησιν τής ταυτότητας τής εσωτερικής της ύποστάσεως καί τής διδασκαλί
ας της, μέ το άποστολικον κήρυγμα καί τήν παράδοσιν τής αρχαίας καί άδιαιρέτου ’Εκκλησίας. 
Εύρίσκεται εις άδιάκοπον καί συνεχή διαδοχήν τής μυστηριακής ίερωσύνης, τής μυστηριακής 
ζωής καί τής πίστεως. ’Αληθώς διά τούς ’Ορθοδόξους ή άποστολική διαδοχή τών επισκόπων καί 
ή μυατηριακή ίερωσύνη είναι συστατικόν καί καταστατικόν καί ώς εκ τούτου υποχρεωτικόν στοι- 
χείον αυτής τής εκκλησιαστικής ύποστάσεως.

Ή ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία, διά τής εσωτερικής πεποιθήσε'ως καί συνειδήσεώς της κατέχει 
ολως ιδιαιτέραν καί εξαιρετικήν θέσιν εν τώ διηρημένω Χριστιανισμό), ώς δ φορεύς καί ή μάρτυς 
τής παραδόαεως τής αρχαίας άδιαιρέτου ’Εκκλησίας, άφ’ ής κατάγονται (άρχικώς) δλαι ai υφι
στάμενοι δμολογίαι δι άποσπάσεως ή χωρισμού. Έξ έπόψεως ορθοδόξου, ή συνήθης οικουμενι
κή προσπάθεια δύναται νά χαρακτηρισθή ώς «Οίκουμενισμος εν χώρφ» άποσκοπών τήν συμφω
νίαν μεταξύ τών διαφόρων ομολογιών, ώς αύται ύφίστανται σήμερον.

Αυτή ή προσπάθεια [όμως] από ορθοδόξου έπόψεως είναι ανεπαρκής καί έλλειπής. Το κοι
νόν έδαφος ή μάλλον δ κοινός κατά βάθος δρίζων (background) τών υφισταμένων ομολογιών 
δύναται νά εύρεθή καί πρέπει νά άναζητηθή εις τό παρελθόν, εις τήν κοινήν Ιστορίαν των, καί εις 
εκείνην τήν παλαιών καί κοινήν άποστολική ν παράδοσιν, έξ ής πηγάζει ή ΰπαρξις των. Αυτού τοϋ 
είδους ή οικουμενική προσπάθεια δύναται πρεπόντως νά θεωρηθή ώς «Οίκουμενισμος έν χρόνω».

Αυτή ή έκθεσις τής «Πίστεως καί Αιοικήσεως» άναφέρει «τήν (έν τή πίστει) συμφωνίαν προς 
δλους τούς αιώνας», ώς μίαν άπό τάς βασικός προϋποθέσεις τής ένότητος. ΟΙ ορθόδοξοι θεολόγοι 
προτείνουν τήν νέαν αυτήν μέθοδον οικουμενικής έκτιμήσεως, ώς τήν βασιλικήν πέτραν, επί τή 
έλπίδι δτι ή ενότης θά επανευρεθή υπό τών διηρημένων δμολογιών διά τής επιστροφής αυτών εις 
τό κοινόν παρελθόν.

Ή ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία προθύμως μετέχει εις τό κοινόν τούτο έργον ώς ή μάρτυς, ή όποια 
διετήρησε συνεχώς τόν θησαυρόν τής άποστολικής πίστεως καί παραδόαεως. Δεν αντιμετωπίζε
ται βεβαίως στατική άποκατάστασις παλαιών μορφών, άλλά μάλλον δυναμική άνανέωσις τον Αει
θαλούς ήθους, το όποιον μόνον δύναται νά εξασφάλιση τήν άληθή συμφωνίαν δλων τών αιώνων.

Ούτε πρόκειται περί άκάμπτου ομοιομορφίας, άφοϋ αυτή ή πίστις καθ’ έαυτήν μυστηριώδης 
έν τή ουσία της καί άνεξιχνίαστος έν τή έπαρκεία της τών μορφών τοϋ ανθρωπίνου λογικού, δύ- 
ναται νά έκφρασθή άκριβώς κατά διαφόρους τρόπους.

Τό άμεσον άντικείμενον τής οικουμενικής έρεύνης, κατά τήν ορθόδοξον άντίληψιν είναι ή ά- 
νασύστασις τής χριστιανικής νοήσεως, ή άποκατάστασις τής άποστολικής παραδόαεως, ή πληρό- 
της τής χριστιανικής ένοράσεως καί πίστεως εν συμφωνία προς πάντας τούς αιώνας». (Μετάφρα- 
σις καθηγητοϋ ’Λμ. Άλιβιζάτου, εν G. Konidaris, The Orthodox contribution in the Section 
of Unity in New Delhi introductory Note, Athens 1962, a. 6-7 [άνάτυπον εκ τοϋ περιοδικού 
«Θεολογία» ] ).



Ενα διηρημένοι ώμεν οί συνελθόντες, άλλ’ Ενα οί διηρημένοι συνημμένοι (’Ιωάννης Χρυ
σόστομος, 'Ομιλία 27, 3 είς Α' Κορινθ. PG, 61,228" πρβλ. καί I. Καρμιρη, Η 
Έκκλησιολογία των Τριών 'Ιεραρχών, Άθήναι 1962, σ. 77).

Ούδείς βεβαίως δύναται να προδικάση τό μέλλον ή να προσδιορίση «τό μήκος 
της πορείας, ήτις έστίν ύπόθεσις πίστεως επί την τελικήν έ'κφρασιν, πολλών προσ
ευχών, άγιας υπομονής, επιμελούς εργασίας, άλλα προ παντός ύπόθεσις αγαπης. 
Διότι μόνον έν τή αγάπη θά δυνηθώμεν Ενα άποκαθάρωμεν όλα τα αρνητικά στοι
χεία έκ τής κληρονομιάς του παρελθόντος, άρωμεν τά έπιπροσθοϋντα εμπόδια, ά- 
ποκαταστήσωμεν πλήρως την άμοιβαίαν αδελφικήν εμπιστοσύνην και εν αλληλο
σεβασμό) καταρτίζοντες μίαν νέαν νοοτροπίαν, τήν τής έγγύτητος, οίκοδομήσω- 
μεν σταθερώς καί ασφαλώς τήν ενότητα ημών έν Χριστώ Ίησοΰ, "Ος έστιν ή κεφα
λή τής Εκκλησίας» (Πατριάρχης Άθηναγόρας).

Επομένως εάν ή ιστορική πραγματικότης ήθελε κλονίσει τάς ελπίδας μας, όσον 
άφορα είς τήν έπαναβίωσιν τής ποθητής ένώσεως είς τάς ημέρας ημών, ας μή λη- 
σμονήσωμεν ότι ή θεία δύναμις δύναται να ένισχύση δι’ έλπίδος ακόμη καί τήν άν- 
θρωπίνως πλέον άποθαρρυντικήν καί άπέλπιδα κατάστασιν καί να υπόδειξη ή διά
νοιξη διά τών οργάνων αυτής οδόν ακόμη και εις το αδιέξοδον. Δεν είναι το ανθρώ
πινον αδιέξοδον τό άποθαρρυντικόν τέρμα τής ΐεράς κοινής πορείας μας, άντιθετως, 
ακόμη τοΰτο δύναται νά άποτελέση δυνατήν έλπιδοφόρον οδόν πραγματοποιησεως 
του αιτήματος τής προ του Πάθους αγωνιώδους προσευχής του Κυρίου προς τον 
κοινόν ουράνιον Πατέρα «Ενα πάντες έν ώσι» (’Ιωάν. 17, 21).
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ETΑΓΓΕΛΟΥ Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
Καθηγητοϋ τον Πανεπιστημίου ’Αθηνών

Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΛΑΤΡΕΙΑ ΩΣ ΦΟΡΕΤΣ 

TOT ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΕΩΔΟΥΣ





Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΛΑΤΡΕΙΑ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ 
TOT ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΕΩΔΟΥΣ

(Ή παρούσα μελέτη είναι το έναρκτήριον μάθημα τον γράφοντας ώς τακτικόν Καθηγητοϋ 
τής Θεολογικής Σχολής τοΰ Άριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γενόμενον εν τή Αι
θούση Τελετών αυτόν τή 28-11-1962, επί παρουσία τοΰ Θεοφιλεστάτον ’Επισκόπου Ταλαντίου 
κ. Στεφάνου, τοΰ τότε Γενικόν Γραμματέως τον Υπουργείου Βορείου 'Ελλάδος, τών Καθηγη
τών τής Θεολογικής Σχολής, πλείστων Καθηγητών τών λοιπών Σχολών τον Πανεπιστημίου 
τούτον καί πλήθους κόσμου καί φοιτητών. Τό μάθημα τούτο δημοσιεύεται νϋν τό πρώτον, ενθεν 
μεν ώς μή άπολέσαν την επικαιρότητα αυτού ένεκα τής συνεχιζόμενης καί όλονεν άνανεουμένης 
προσπάθειας περί καθορισμού καί άποκρνσταλλώσεως τον ιδεώδους τής Παιδείας, έτεριοθεν δε 
διότι εντάσσεται άριστα εις τά πλαίσια τον παρόντος τόμου, δστις εκδίδεται. επί τή 1400ή επε- 
τηρίδι τής ιερός μονής Σινά, ήτις αποτελεί êv τών μεγαλύτερων καί σπουδαιότερων άκτινοβολων 
κέντρων τής ορθοδόξου λατρείας).

Θεοφιλέσ τατε,
Κύριε Γενικέ Γραμματεϋ,
Κύριε Πρντανι,
Κύριοι Συνάδελφοι,
Κνρίαι και Κύριοι,

Άφοϋ ευχαριστήσω εν πρώτοις πάντας υμάς, οι όποιοι με την άθρόαν προσέ- 
λευσίν σας λαμπρύνετε την εϋσημον ταύτην διά τον βίον μου στιγμήν, θεωρώ εν 
συνεχεία καθήκον να εκφράσω την ευγνωμοσύνην μου τόσον προς τους αγαπητούς 
συναδέλφους, οι όποιοι όμοφώνως μέ ετίμησαν διά τής ψήφον των, οσον και προς 
τον ’ Υπουργόν τής Παιδείας και τον Βασιλέα διά την δημοσιευσιν τοΰ διατάγμα
τος τοΰ διορισμού μου. 5Επί πλέον αισθάνομαι ίεράν υποχρεωσιν, όπως αποτισω 
φόρον ευγνωμοσύνης προς πάντας τούς διδασκάλους, καθηγητας και κατηχητας 
μου, ώς καί προς πάντας τούς καθ’ οιονδτ'ιποτε τρόπον συντελεσαντας εις την επι
στημονικήν μου πρόοδον.

Ιδιαιτέρως κατά την στιγμήν ταύτην αίωρεΐται εις την σκεψιν μου η ιερά μορφή 
του αειμνήστου πατρός μου, δστις προώρως έξεδημησε προς Κύριον, κλονισας την 
υγείαν του με τάς ηρωικός προσπάθειας, τας οποίας κατέβαλε δια την εξασφαλισιν 
τών απαραιτήτων διά τάς σιιούδας καί την εν γενει ευτυχίαν μου προϋποθέσεων. 
’Ανάλογος είναι ή ευγνωμοσύνη μου προς τάς μακραν ευρισκόμενός πεφιλημενας 
μητέρα καί δύο εξαίρετους άδελφάς μου, ai όποϊαι, ως και ο πατήρ μου, υπεμειναν 
με αυτοθυσίαν πολλάς στερήσεις, διά να δυνηθώ να σννεχισω απροσκοπτως τας 
σπουδάς μου.



ΆλΓ ή /iyeAz τών προσώπων, τά άποϊα σονετέΑεσαν εις τήν άτιστ^ονιχ^ν /fot) 
πρόοδον θά ήτο ελλιπής, εάν δεν άνέφερον την στοργικήν σύντροφον τής ζωής μου, 
την όποιαν ώς άνεκτίμητον δώρον εχάρισεν εις εμέ δ Θεός. Η συνάδελφος θεολο- 
yo; σν&ψάς /foo άέν Ατήρ^ε /«άνον άι’ ή τεΑεάζ ενσφχωσ^ τής όπο τοό Tkat- 
τε και άλλων ποιητών υμνούμενης Ιδέας τον αιωνίου θήλεος, η διάκονος τής «κατ 
οίκον ’Εκκλησίας», ή οποία με την θαλπωρήν καί δρόσον τής άγάπης της δημιουρ
γεί τήν ώραίαν ατμόσφαιραν, εντός τής οποίας τελεσιουργειται άπροσκόπτως ή εκ- 
κόλαψις των εκλεκτών σπερμάτων καί δυνάμεων τής ψυχής, άλλ’ επί πλέον έπω- 

# οΑοχΑ^ροσ το )3άρος τής of%oyeve/o(, άναπΑ^ρώσασά /^ε πΑήρως εΖς τά 6" 
τώ Κολλεγίω ’Αθηνών διδακτικά μου καθήκοντα, όταν δι’ υποτροφίας μετέβην εις 
Γερμανίαν προς διεύρννσιν τών σπουδών μου, ήτις θά ήτο αδύνατος άνευ τής ίδικής 
της αυτοθυσίας καί σκληράς εργασίας. "Ωστε το σημερινόν γεγονός είναι εξ ίσον 
καί ίδικόν της επίτευγμα.

Δ ιά πάντα ταϋτα πρωτίστως ευχαριστώ τον Ουράνιον Πατέρα, εξ ον προέρχε
ται «πάσα δόσις αγαθή καί παν δώρημα τέλειον».

*
* *

Καί τώρα ας έλθω μεν εις το θέμα μας, ή έξέτασις του οποίου είναι επίκαιρος 
ένεκα τών διαρκώς άνανεουμένων κατά τούς τελευταίους μήνας συζητήσεων περί 
του ιδεώδους καί τής δεοντολογίας του προσανατολισμού τής παιδείας μας. Βε
βαίως κατά μίαν δεδομένην άντίληψιν, ή ορθόδοξος λατρεία άφορώσα μόνον εις τήν 
υπερκόσμιου σφαίραν καί τήν αιώνιον ζωήν, δεν δύναται να έχη σχέσιν προς το 
έν τώ κόσμω μορφωτικόν έργον, τό όποιον κυρίως πρέπει να διέπηται υπό τών 
γνησίων ανθρωπιστικών ιδεωδών. Εις τήν άντίκρουσιν τής άντιλήψεως ταύτης 
θά άποβλέψουν ακριβώς οσα θά λεχθούν έν συνεχεία. Εΐδικώτερον κατά τήν άνά- 
πτυξιν τού θέματος ένθεν μεν θά σκιαγραφηθή δι’ ολίγων τό γνήσιον ανθρωπι
στικόν ιδεώδες, έτέρωθεν δέ θά καταδειχθή έκτενέστερον ότι τό ιδεώδες τούτο προ
βάλλεται καί άξιοποιεϊται κατ’ απαράμιλλον καί ιδεώδη τρόπον έν τή λατρευτι
κή ατμόσφαιρα τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας, διά νά έπακολουθήση έκ τρίτου ή 
διατύπωσις γενικών τινων δεοντολογικών αιτημάτων.

Τό πρόβλημα τού καθορισμού τού γνησίου ανθρωπιστικού ιδεώδους κατέστη 
φλέγον μετά τούς δύο παγκοσμίους πολέμους, αλλά δυστυχώς εις τάς προσπά
θειας προς άποκρυστάλλωσιν καί προβολήν τού ιδεώδους τούτου δεν υπάρχει έ- 
νότης κατευθύνσεως καί προσανατολισμού. Βεβαίως ή λέξις ((ανθρωπισμός)) υπεν
θυμίζει εις ή μάς προ πάντων τό σημαντικόν κίνημα τής ’Αναγεννήσεως, τό όποιον, 
έμφανισθέν κατ’ άρχάς ύπό τάς ευλογίας τής ’Εκκλησίας, έξεφυλίσθη μετ’ ολίγον 
εις μίαν άντιχριστιανικήν κατ’ ουσίαν βιοθεωρίαν. Άλλ’ ή έκφυλισθεΐσα ουμανι
στική κίνησις τής ’Αναγεννήσεως έξηυγενίσθη σημαντικώς άφ’ ενός μεν διά τού 
«γερμανικού νεοουμανισμού», όστις, έχων ώς πρότυπα τούς αρχαίους "Ελληνας, 
ήρνειτο μεν τό έκκλησιαστικόν, άλλ’ ούχί καί τό καθ’ όλου χριστιανικόν πνεύμα, 
άφ’ ετέρου δέ κατά τον αιώνα μας διά τού λεγομένου «τρίτου ούμανισμοΰ», τού ο
ποίου ένθουσιώδης κήρυξ ύπήρξεν ό κορυφαίος ελληνιστής Jaeger, τού όποιου τά



φιλοχριστιανικά αισθήματα είναι έκδηλα εις πολλά εκ των έργων του. Ή κλεψύ
δρα του χρόνου εμποδίζει να όμιλήσωμεν έκτενώς διά πολλά ουμανιστικά κινήμα
τα καί συστήματα, όπως λ.χ. διά τήν ουμανιστικήν κίνησιν τής Διαφωτίσεως, διά 
τήν κίνησιν τής προβολής τής ιδέας του φυσικού δικαίου, διά τάς προστατευτικας 
τής προσωπικής ελευθερίας διατάξεις, διά τήν διακήρυξιν των ανθρωπίνων δικαιω
μάτων, διά τήν προσοικείωσιν των αρχών τούτων ύπό τής γαλλικής έπαναστάσε- 
ως καί εις τάς ημέρας μας ύπό τού λεγομένου «δημοκρατικού ούμανισμοΰ» ή ύπό 
τού Ο.Η.Ε. κ.ο.κ. 'Αλλά καί εάν περιορισθώμεν εις τάς κυριωτέρας μορφάς, τάς 
όποιας προσέλαβεν ό Ούμανισμός άπό τού ιε' αίώνος μέχρι σήμερον, θά ήδυνάμε- 
θα νά εΐπωμεν, ότι κοινόν γνώρισμα τούτων κατά τό μάλλον ή ήττον είναι τό αί
τημα τής άξιοποιήσεως τού άνθρωποπλαστικοΰ πνεύματος τής κλασσικής αρχαι
ότητας. Συμφώνως πρός τήν διδασκαλίαν καί τό παράδειγμα αυτών τών Πατέρων 
τής Εκκλησίας, εις τήν κλασσικήν αρχαιότητα δυνάμεθα νά άνεύρωμεν πλεΐστα 
στοιχεία, τά οποία άφόβως δύνανται νά χρησιμοποιηθούν υπο τής χριστιανικής 
συνειδήσεως. ’Αποτελεί παραποίησιν τής αλήθειας ό ισχυρισμός, ότι ή κατά τούς 
χρόνους τής ’Αναγεννήσεως άνθησις τών κλασσικών σπουδών ύπήρξε δήθεν αποτέ
λεσμα τής άπό τού Χριστιανισμού χειραφεσιας. Αντιθετως η άνθησις αύτη ήτο 
τό αποτέλεσμα, ή συνισταμένη καί τό κορύφωμα τής εν τή Ανατολή και τή Δύσει 
μακραίωνος καλλιέργειας τών κλασσικών σπουδών, η οποία συνετελείτο υπο την 
ευλογίαν τής ’Εκκλησίας. Δοθέντος έπειτα, οτι τα αρχαία κλασσικά πρότυπα πρέ
πει νά χρησιμοποιώνται έκλεκτικώς, καθ’ όσον ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός 
έχει καί στοιχεία, τά όποια είναι άπαραδεκτα δια την χριστιανικήν συνειδησιν και 
διά τά σημερινά ηθικά κριτήρια, καθίσταται πρόδηλον, ότι διά τον άπροκατάλη- 
πτον στοχασμόν τό γνήσιον ανθρωπιστικόν ιδεώδες μονον εις την συνθεσιν και εν- 
αρμόνισιν τών εκλεκτών στοιχείων τών διάφορων ουμανιστικών συστημάτων πρέ
πει νά άναζητηθή. Κατά ταΰτα τό κορύφωμα τού ιδεώδους αυτού ες εποψεως ειδο
λογικής είναι τό ιδεώδες τής άνθρωποποιησεως, τού εξανθρωπισμού τού ανθρώπου, 
δηλαδή τής προσπάθειας τού νά γίνη ό άνθρωπος αληθης άνθρωπος. Ωστε το γνή
σιον ανθρωπιστικόν ιδεώδες είναι τό ιδεώδες τής αληθούς μορφωσεως, η οποία 
ούδέν άλλο είναι ή τό νά προσλάβη ή υπαρξις τού ανθρώπου την αρμοζουσαν εις 
αύτόν μορφήν. Δι’ ένα τοιοΰτον άνθρωπον θά έλεγεν ο Μένανδρος «ως χαριεν εστ 
άνθρωπος, όταν άνθρωπος ή». ’Αλλά τό ειδολογικόν τούτο αίτημα δεν είναι δυ
νατόν νά γίνη πραγματικότης, εάν συγχρόνως δεν γινη αίτημα και εκ τής ουσιασ.ι 
χής καί καθ' Ολην έπόψεως. Μό άλλους λόγους 6 άνθρωπος δ&ν είναι δυνατόν να γί- 
νη αληθώς άνθρωπος, εάν δεν άναπτύξη παν ο,τι αληθώς ανθρώπινον ύπαρχει εντός 
αυτού. Καί ποιον είναι τό άληθώς ανθρώπινον; Ποϊον είναι εκείνο, το οποίον 
συνιστα τήν ειδοποιόν διαφοράν τού ανθρώπου, την οντολογικην και ποιοτικήν υπε- 
ροχήν του έναντι πάντων τών άλλων δντων; Είναι το οτι ο άνθρωπος, ως πλασθοίς 
κατ’ εικόνα καί καθ’ όμοίωσιν θεού, είναι αξιολογική ύπαρςις και έχει σταθερόν 
προσανατολισμόν πρός τό βασίλειον τών άξιών. Δι αυτό, ίνα μορφωθή ο άνθρωπος 
πραγματικώς καί γίνη άρτιος καί (ολοκληρωμένος, πρεπει να ικανοποιηθούν παμ- 
μερώς καί άρμονικώς πάσαι αί έμφυτοι αξιολογικαι τάσεις και προδιαθέσεις τής



ψυχής του διά τής βιώσεως ή πραγματοποιήσεως ύπ’ αύτοϋ άντιστοίχων άξιων, 
αί όποϊαι συναποτελοΰν σύστημα καί οργανικήν ολότητα, ίεραρχικώς διηρθρω- 
μένην καί έμψυχουμένην υπό μιας ενοποιού ζωτικής αρχής καί δυνάμεως. Τό καλ
λιτέχνημα, τό όποιον ποθοΰμεν να διαπλάσωμεν διά τής ανθρωπιστικής μορφώ- 
σεως, σημαίνει ενότητα, σημαίνει αναγωγήν πασών των επί μέρους λειτουργιών 
καί ροπών τής ψυχής μας εις εν ένιαΐον κέντρον. "Ωστε ό αληθώς άρτιος καί (ολο
κληρωμένος άνθρωπος ρυθμίζει κατά τοιοΰτον τρόπον τήν ψυχικήν αύτοϋ υφήν καί 
τήν συνανάπτυξιν καί συνεκδήλωσιν τών διαφόρων αυτού προδιαθέσεων καί ρο
πών, ώστε νά μή καλλιεργήται ή μία ύπερτροφικώς εις βάρος τών άλλων, άλλα νά 
συναναπτύσσωνται πδσαι κατά τρόπον ίσόρροπον καί άνταποκρινόμενον εις τήν 
ίεραρχικήν κλίμακα τών άξιων. Μόνον τοιουτοτρόπως γίνεται ό άνθρωπος αληθώς 
άνθρωπος καί ενιαία πνευματική προσωπικότης.

Τούτων ούτως έχόντων, κατανοοΰμεν εν συνεχεία διατί ή ορθόδοξος λατρεία 
είναι άπαράμιλλος φορεύς τού γνησίου άνθρωπιστικοΰ ιδεώδους. ’Ήδη αυτή ή ι
στορική έξέλιξις καί διαμόρφωσις τής λατρείας μας διέπεται υπό τής άγάπης 
προς τον άνθρωπον. Ή συγκριτική έρευνα τών άναριθμήτων λειτουργικών τύπων 
καί χειρογράφων τής ’Ορθοδόξου ’Ανατολής άποδεικνύει, ότι ή λατρεία μας ουδέ
ποτε υπήρξε στατική καί άπολελιθωμένη, άλλα κατά καιρούς προσηρμόζετο εις 
τάς έκάστοτε ζωτικάς πνευματικάς άνάγκας τών πιστών. Δι’ αυτό επιτρέπει τήν 
χρήσιν ού μόνον τής ελληνικής ή λατινικής, άλλ’ οίασδήποτε γλώσσης. Καί εις αυ
τήν άκόμη τήν γλώσσαν τής Ουγκάντα έχουν μεταφρασθή ορθόδοξα λειτουργικά 
κείμενα προς χάριν τών άδελφών μας τής Κεντρικής ’Αφρικής. ’Αλλά παρά τόν 
πλούτον καί τήν ποικιλίαν τών έναλλασσομένων καί έξελισσομένων μορφών τής 
ορθοδόξου λατρείας, τάς όποιας έδημιούργησεν ή εξ άγάπης προς τόν άνθρωπον 
έξέλιξις αυτής, αί μορφαί αδται δεν άποτελοΰν τρόπον τινά διάφορα φυτά κεχωρι- 
σμένα άπ’ άλλήλων, άλλα συναποτελοΰν τούς κλάδους ενός καί τού αύτοϋ πνευματι
κού δένδρου, τό όποιον ζωοποιείται πάντοτε υπό τής αυτής πνευματικής έντελε- 
χειας και τού αυτού ζωτικού χυμού. ’Εάν αί μορφαί τής λατρείας ύπέστησαν εξέ- 
λιξιν διά τών αιώνων, τό πνεύμα αυτής παραμένει άναλλοίωτον. Ή ποικιλία τών 
εν τή λατρεία δημιουργηθέντων διά τών αιώνων άναγινωσκομένων, απαγγελλό
μενων, ψαλλομένων, τελουμένων, άκουομένων καί δρωμένων ομοιάζει προς τήν 
ποικιλίαν τών ήχων καί οργάνων, ήτις καθιστά πλουσιωτέραν καί πλέον ελκυστικήν 
την ενιαιαν συμφωνίαν, εις τήν όποιαν ό θεμελιώδης τόνος άπό τών άποστολικών 
χρόνων μέχρι σήμερον είναι ή πείρα, ότι έν τή όρθοδόξω λατρεία οί πιστοί μετέ
χουν τής μυστικώς συνεχιζόμενης ζωής τού ένανθρωπήσαντος, σταυρωθέντος καί 
ανασταντος Σωτήρος. "Ωστε διά τής ορθοδόξου λατρείας επιτυγχάνεται τό ιδεώ
δες τού υγιούς θρησκευτικού μυστικισμοΰ. ’Εάν γενικώς θρησκευτικός μυστι- 
κισμός είναι ή άρσις τών ορίων μεταξύ άνθρωπίνου υποκειμένου καί θείου 
αντικείμενου και η ένωσις τού άνθρωπίνου ((εγώ)) μετά τού θείου «Σύ», ή ορθόδο
ξος λατρεία είναι ο άριστος φορεύς τού Χριστοκεντρικοΰ μυστικισμοΰ, ό όποιος 
ύποβοηθεΐ τόν πιστόν νά ζή έν Χριστώ καί διά τόν Χριστόν. Ώστε ή ορθόδοξος 
λατρεία οδηγεί τον άνθρωπον εις τελειοτάτην επαφήν προς τό "Αγιον, ύπερέχου-



σα πάντων των άθεϊστικών ουμανιστικών συστημάτων, τά οποία συνησπισμένα 
σήμερον εις διεθνείς ενώσεις άρνοΰνται ρητώς τάς πνευματικας συναρτήσεις του 
ανθρώπου προς οίανδήποτε υπερβατικήν θείαν πραγματικότητα, διέπονται υπό ενδο- 
κοσμικοϋ άνθρωποκεντρισμοΰ, τοποθετούν τον άνθρωπον εις το κέντρον του παντός, 
εκφυλίζονται εις τον υλισμόν, τον σχετικισμόν, τον υποκειμενισμόν καί καταπνίγουν 
θεμελιώδη ιδιότητα της ανθρώπινης ψυχής, την προς τό θειον ροπήν. 'Ως ό ήλίαν- 
θος στρέφεται πάντοτε προς τον ήλιον, ώς ή μαγνητική βελόνη στρέφεται πάντοτε 
προς τόν βορράν, τοιουτοτρόπως είς τό βάθος τής ανθρώπινης καρδιας σκιρτά ο 
πόθος προς τό αιώνιον καί τό άγιον. Καί είς αύτάς τάς ψυχας των λεγομένων άθε
ων πάλλεται ή νοσταλγία αυτή. Τούς τόνους τής νοσταλγίας ταυτης ακουομεν λ.χ. 
εις την ψυχήν του Nietzsche, παρά τό γεγονός ότι ούτος εκηρυξεν, οτι ο Θεός απε- 
θανεν. Άκούομεν αυτούς, ώς έλέχθη, από τό ονειρον του υπερανθρώπου του, απο 
τόν διονυσιακόν του μυστικισμόν, άπό την ελπίδα τής αιώνιας επιστροφής, απο την 
μελαγχολίαν των στίχων, οί όποιοι θρηνούν τόν άπολεσθέντα παράδεισον τής ψυ
χής, άπό την περιπαθή προσευχήν του προς τόν άγνωστον Θεόν. Ο άγιος Αυγου
στίνος λέγει είς τάς Εξομολογήσεις του: «Γιά σένα, Θεε μου, μας επλασες κι α
νήσυχη είναι ή καρδιά μας έως δτου άναπαυθή σε Σιενα». Ωστε η ορθοδοξος λα
τρεία, φέρουσα τόν άνθρωπον είς ζώσαν επαφήν μετά τού Αγιου, κατασιγάζει τας 
βαθυτάτας νοσταλγίας τής ανθρώπινης ψυχής, διότι ο Θεός δεν είναι μονον το από
λυτόν δν, δεν είναι μόνον τό ens realissimum, δηλαδή ή ύψίστη όντολογική πρα- 
γματικότης, άλλ’ είναι συγχρόνως καί ή υψιστη αξιολογική πραγματικοτης, το 
υψιστόν αγαθόν, τό summum honurn, ή άξια των άξιων. Τοιουτοτρόπως ή διά 
τής λειτουργικής ζωής τής ’Εκκλησίας μας επιτυγχανόμενη ζώσα επαφή μετά τού 
'Αγίου σημαίνει αυτομάτως επαφήν μέ τό πλήρωμα των αξιών, δοθεντος ότι πά- 
σαι αί δυναταί άξίαι, όπως είπεν ό Max Scheler, θεμελιοϋνται επί τής αξίας τού 
άπειρου προσωπικού πνεύματος καί είναι τροπον τινα ανταυγειαι τών μαρμαρυ
γών καί απειροπληθείς τόν χρωματισμόν διαθλάσεις τού αιωνίου φωτός, το οποίον 
έκπέμπεται έκ τής σφαίρας τού 'Αγιου και καταυγάζει τον κοσμον. Δια τούτο 
ό υγιής Χριστοκεντρικός μυστικισμός, τόν οποίον καλλιεργεί η ορθοδοξος λατρεία, 
άναμοχλεύει τά έσχατα ό ντολογικά βάθη τού ανθρώπου, εκκολάπτει τον εσώτα
τον πυρήνα τής προσωπικότητας καί σημαίνει αναζωπυρησιν και αναφλεξιν πάν
των τών εμφύτων, μυχαιτάτων καί εύγενών αξιολογικών πόθων τής ψυχής. 1 οΰ- 
το έξηγεϊ διατί ό μυσταγωγικός χαρακτήρ τής όρθοδόξου λατρείας δέν όδηγεΐ τούς 
«έν πνεύματι καί άληθεία» λάτρεις είς ένα νοσηρον μυστικισμόν και εις μιαν μονο
μερή κατάφασιν τών θρησκευτικών αξιών, η οποία αποξενώνει αυτους εκ τών λοι 
πών άξιών τής ζωής καί τού πολιτισμού, άλλ’ άντιθέτως ύποβοηθεΐ αυτούς, διά να 
καταφάσκουν πάσας τάς αξίας καί μαλιστα κατα τροπον σύμμετρον προς την 
αντικειμενικήν ίεραρχικήν κλίμακα αυτών.

Χαρακτηριστικόν είναι οτι αύταί αίύλικαι αξιαι θεμελιοϋνται εις τα ορ
θόδοξα λειτουργικά κείμενα καί θεωρούνται υπ αυτών ως ευλογιά τού Θεού. 1 α 
κείμενα ταΰτα είναι ή πλέον αποστομωτική διάψευσις τών ισχυρισμών, ότι δήθεν 
οί βυζαντινοί καί μεσαιωνικοί χρόνοι έν άντιθέσει προς τήν εποχήν τής Άναγεν-



νήσεως διέκειντο δλως έχθρικώς προς τήν φύσιν καί τάς ύλικάς αξίας. Ή λατρεία 
μας οδηγεί εις το νά βλέπωμεν με συμπαθές βλέμμα τον ύπό τοϋ Θεοϋ πλασθέντα 
ώραΐον ύλικόν κόσμον καί τάς καλλονάς της υλικής κτίσεως. ’Έαρ, ήλιος, σελήνη, 
άστρα, φως, δρόσοι καί νιφετοί, πάχναι καί χιόνες, άστραπαί καί νεφέλαι, γη, όρη, 
ξύλα του πεδίου καί τοϋ δρυμού, κέδροι, ποταμοί, πηγαί καί θάλασσαι, πάντα τά 
στοιχεία της φύσεως καί οί έμψυχοι οργανισμοί παρουσιάζονται ύπό των κειμένων 
τούτων, ότι μετέχουν των πνευματικών σκιρτημάτων καί των εσωτάτων κραδα
σμών τής ψυχής μας. Μετέχουν τής λογικής λατρείας, συμμετέχουν καί συμψάλ- 
λουν εις τό παγκόσμιον Δοξαστικόν. Ή δυαρχική καί πλατωνίζουσα ελληνική φι
λοσοφία έθεώρει τήν φύσιν ώς τι κακόν καί άξιον περιφρονήσεως. Άντιθέτως ή 
ορθόδοξος λατρεία, συμφώνως προς τό καθ’ όλου ορθόδοξον πνεύμα, τονίζει, ότι 
καί αύτή ή υλική κτίσις έχει προορισμόν νά έλευθερωθή εκ τής δουλείας τής φθο
ράς, νά άνακαινισθή καί άφθαρτοποιηθή.

"Οσον αφορά είδικώτερον εις τά υλικά καί οικονομικά άγαθά, εις 
τήν λατρείαν μας ζητοΰμεν πλησμονήν σίτου, άρτου, οίνου καί ελαίου καί δεόμε- 
θα όπέρ ευκρασίας άέρων, ευφορίας τών καρπών τής γης καί καιρών ειρηνικών. 
Εις τό «Εύχολόγιον» τής Εκκλησίας μας υπάρχουν εύχαί, αί όποΐαι άναφέρονται 
εις τάς πλέον λεπτεπίλεπτους εκφάνσεις τοϋ εγκοσμίου βίου καί τοϋ ύλικοΰ τεχνι
κού πολιτισμού (λ.χ. εύχαί «επί ορύξει φρέατος», «εις χωράφια, κήπους, αμπελώ
νας...)), «επί ευλογήσει σπόρου», «εις τό εύλογήσαι άλωνα», «εις φύτευμα αμπε
λώνας)), «εις μετάληψιν σταφυλής», «επί τρυγής αμπέλου», «επί ευλογήσει οίνου», 
«εις τό εύλογή σαι άλας», «εις τό εύλογήσαι ποίμνην», «εις τό κατασκευάσαι πλοΐ- 
ον», «εις τό εύλογήσαι δίκτυα», «εις τό εύλογήσαι τυρόν καί ωά» κ.λ.π. ). Τόσον 
πολύ ή ορθόδοξος λατρεία ένδιαφέρεται διά τάς ύλικάς καί τεχνικάς άσχολίας τοϋ 
ανθρώπου, ώστε εν τω «Εύχολογίω» της εύχεται ακόμη καί διά τούς μεταξοσκώλη
κας, «όπως ποιήσωσι κουκούλια μετά καθαρού μεταξιού» «προς δόξαν καί αίνε- 
σιν» τού Θεού. Εις τήν ώραίαν εύχήν «επί έγκαινίοις αρδευτικών έργων» ό ίερεύς 
εύχεται: «Συναχθήτω τά όδατα ταΰτα εις συναγωγήν μίαν... Τότε χαρήσεται 
τά πεδία καί πιανθήσονται αί έρημοι... καί άναβήσεται εις τήν άνυδρον κέδρος καί 
πύξος καί μυρσίνη καί κυπάρισσος καί λεύκη' καί άγαλλιάσονται οί πτωχοί καί οί 
ενδεείς, καί συστήσουσι πόλεις κατοικεσίας καί σπεροΰσιν άγρούς καί φυτεύσου- 
σιν αμπελώνας καί έσται τοϋ ελέους σου, Κύριε, πλήρης πάσα ή γή». "Ωστε, κατά 
τήν εύχήν τούτην, ή επιτυχία τών έργων τού υλικού καί τεχνικού πολιτισμού είναι 
έκδήλωσις τοϋ ελέους τοϋ Θεού. ’Αξία προσοχής είναι καί ή «άκολουθία επί έγκαι
νίοις πλοίου», εις τήν οποίαν ό ίερεύς λέγει: «Σέ, Κύριε, δοξάζομεν τον παντοκρά
τορα καί παντεχνίτην δημιουργόν... Έπλασας τον άνθρωπον καί έθηκας αυτόν ώς 
βασιλέα τής κτίσεως καί έδωκας ήμΐν σοφίαν καί έδίδαξας ημάς έπιστήμας καί 
τεχνας, ινα δια τούτων κατακυριεύσωμεν τής γής... 'Ο τού παντός κυβερνήτης... 
γενοΰ τής νηός τούτης κυβερνήτης καί οίακιστής, καί τών μελλόντων πλέειν εν 
αύτή συμπλωτήρ καί προστάτης». ’Ασφαλώς θά έλθη ή ώρα, καθ’ ήν έν τω «Εύ- 
χολογιω» τής Εκκλησίας θά περιληφθοΰν καί εύχαί επί κατασκευή ή έγκαινίοις 
αεροπλάνων, διαστημοπλοίων, ατομικών αντιδραστήρων κ.τ.τ.



Το ότι ή ορθόδοξος λατρεία δέν διάκειται έχθρικώς προς τάς ύλικάς αξίας άποδει- 
κνύεται καί έκ του ότι τα υλικά πράγματα δεν χρησιμοποιούνται μόνον προς τε- 
λεσιουργίαν του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, άλλα καί προς δραματοποίη
σή καί αίσθητοποίησιν πνευματικών βιωμάτων ή γεγονότων.

’Έπειτα, εάν ή κλασσική άρχαιότης έσπειρε τον σπόρον τής περιφρονήσεως 
του σώματος διά της πλατωνικής διδασκαλίας, ή όποια έθεώρει τό σώμα ως τό 
κακόν, ώς τό μη δν, ώς τό δεσμωτήριον τής ψυχής" εάν οί νεοπλατωνικοί περιεφρό- 
νουν τό σώμα" εάν εις Επίκτητος έθεώρει τό σώμα «πάντων άηδέστατον καί ρυπα- 
ρώτατον κέλυφος καί δύστηνον σωμάτιον»" άντιθέτως τά λειτουργικά κείμενα τής 
Εκκλησίας μας, παρουσιάζοντα κατά τρόπον πηγαϊον καί πλαστικόν την χριστια
νικήν ιδεολογίαν, καταδικάζουν παν μονομερές πνευματοκρατικόν κοσμοείδωλον 
ή άνθρωποείδωλον καί αποτελούν ένα ύμνον προς τό ανθρώπινον σώμα, άφοϋ αυτός 
ό άπερίγραπτος Λόγος τού Πατρός εξυμνείται ώς σαρκωθείς καί έκ τής Παρθένου 
«σάρκα βροτείαν» ένδυσάμενος. Είναι τοιαύτη ή πρός τό σώμα έκτίμησις, ώστε 
διαρκώς υπομιμνήσκεται υπό τών κειμένων τούτων, δτι τό σώμα είναι «ναός τού 
Θεού», «ναός τού άγιου Πνεύματος» καί δτι ό Χριστός θά χαρίση εις ή μάς και 
αυτήν τήν αφθαρσίαν καί αΐωνίαν δόξαν τής σαρκός.

Έπειτα πολλούς αιώνας πριν ή έμφανισθή ή σημερινή ιατρική τής προσωπι
κότητας ή ψυχοσωματική ιατρική, — ή όποια αναγνωρίζει τήν έπίδρασιν τού ψυ
χικού παράγοντος έπί τον σωματικόν καί τονίζει, δτι ού μόνον αι λειτουργικαι α- 
σθένειαι, αλλά καί αύταί αί όργανικαί νόσοι είναι κατά τό πλεΐστον ψυχικής προε- 
λεύσεως καί αιτίας —, τά έκκλησιαστικά λειτουργικά κείμενα, θεωροΰντα τον άν
θρωπον ώς ένιαίαν ψυχοσωματικήν ολότητα, διεκήρυσσον, δτι «καρδιας ευφραι
νόμενης θάλλει πρόσωπον» καί δτι, δταν φοβήταί τις τον Κύριον και «εκκλινη απο 
παντός κακού», τότε «ϊασις έσται τω σώματι αυτού καί έπιμελεια τοΐς οστεοις αυ
τού». Άντιθέτως «ούκ έστιν ϊασις έν τή σαρκί μου καί ουκ έστιν ειρηνη εν τοΐς ο- 
στέοις μου άπό προσώπου τών αμαρτιών μου». Ό πλήρης καθαγιασμός τών βιο
λογικών αξιών καί ή μετουσίωσις αυτών εις άνωτέρας πνευματικας και κοινωνι- 
κάς αξίας συντελεΐται εις τήν διά τού μυστηρίου τού γάμου δημιουργουμενην οι
κογένειαν, έντός τής όποιας «αί συζυγίαι έν ειρήνη διατηρούνται, τα νήπια εκτρέ
φονται, ή νεότης παιδαγωγεΐται, τό γήρας περικρατεϊται». Ωστε το σώμα, το 
όποιον έχει αιώνιον προορισμόν, καλείται καί έπι τής γης να εξυπηρέτηση υψηλους 
πνευματικούς σκοπούς. Ή λατρεία μας λοιπόν δεν καταδικάζει τας υλικας ή βιο 
λογικάς αξίας, αλλά τήν σωματολατρείαν, τήν θεοποίησιν τής ύλης και τών σωμα
τικών ένστικτων καί τήν ύποδούλωσιν εις αυτα.

Άλλ’ έάν ή λατρεία μας άναγνωρίζη καί καθαγιάζη τάς ύλικάς άνάγκας του 
ύλικοπνευματικοΰ ανθρώπου, πολύ περισσότερόν ικανοποιεί και ευλογεί τας ,.νευ
ματικάς άξιολογικάς ροπάς τής ψυχής του.

Άξια ιδιαιτέρας μνείας είναι έν πρώτοις ή στάσις τής ορθοδόξου λατρείας εις 
τον τομέα τής καλλιέργειας τού κοινωνικού πνεύματος και τής πραγματοποιησεως 
τών κοινωνικών άξιών, τοϋθ' 6περ άνταποκρίνεται εις βαθυτάτην άνάγ- 
κην τού ανθρώπου, ό όποιος είναι έκ φύσεως κοινωνικόν δν. Ή κλασσική άρχαιό-



της διά το5 στόματος κορυφαίων εκπροσώπων της έθεώρει τους πλείστους των 
ανθρώπων ως δούλους καί ώς φύσει, άπεστερημένα θελήσεως όργανα ή κτήματα 
έμψυχα. Ήνείχετο ακόμη την βρεφοκτονίαν καί νηπιοκτονίαν, διά να άπαλλάσση- 
ται ή Πολιτεία άπο δύσμορφων καί καχεκτικών παιδιών. Βεβαίως ύπήρχον παρά 
τοΐς άρχαίοις φιλοσόφοις, ιδίως τοΐς στωϊκοΐς, ύψηλαί σκέψεις περί τής άξίας τής 
ανθρώπινης προσωπικότητας, συγγενείς προς τάς του χριστιανικού ανθρωπισμού. 
Άλλ’ αί σκέψεις αύται ή σαν μεμονωμέναι άναλαμπαί θεωρητικών καί άφηρημένων 
φιλοσοφικών συλλογισμών καί έστεροΰντο τού δυναμισμού, ό όποιος θά ήδύνατο 
νά μεταβάλη ταύτας εις πράξιν καί ζωήν. Άπόδειξις τούτου είναι, ότι τον 2ον μ.Χ. 
αιώνα αυτός δ πολυγραφώτατος των αρχαίων ιατρός καί εκλεκτός κατά τά άλλα 
Γαληνός, παρά τό γεγονός ότι εΐχεν ύποστή την έπίδρασιν τών στωϊκών, διεκή- 
ρυττεν, ότι την διά τά βρέφη διαιτητικήν αυτού προώριζε μόνον διά τά τέκνα τών 
Ελλήνων, διότι διά τούς βαρβάρους δεν έσκέπτετο διαφορετικώς παρ’ ό,τι έσκέ- 
πτετο διά τάς άρκτους καί τούς αγριόχοιρους. Άντιθέτως εντός τής λατρείας μας 
δεσπόζει ή καθολική αγάπη. Εντός τής ωραίας ατμόσφαιρας της έκδηλοΰται διά 
προσευχών ή αγάπη καί προς αυτά τά ασθενικά νήπια, τοΰθ’ δπερ ήνοιξε τον δρό
μον διά τήν δημιουργίαν τών πρεβαντορίων καί παιδικών ασύλων. Οί πατρίκιοι 
μετά τών πρώην δούλων των καί νΰν εν Χριστώ αδελφών των, παραπλεύρως ίστά- 
μενοι, προσέρχονται μαζί, διά νά μετάσχουν τού μυστικού δείπνου καί λάβουν τό 
Σώμα καί Αίμα του Κυρίου. Πρώην δούλοι εορτάζονται ώς άγιοι, ώς ή Βλανδίνα 
ή μάρτυς, ό Πορφύριος τής Παλαιστίνης καί πολλοί άλλοι. Πρφην δούλοι γίνονται 
«οικονομοι μυστηρίων Θεού», χειροτονούνται ιερείς, ακόμη καί επίσκοποι διά νά 
υπηρετούν παρά τό ιερόν θυσιαστήριον. 'Η ορθόδοξος λατρεία, ώς συνεχίζουσα 
μυστικώς τήν ζωήν τού Χριστού καί άναιμάκτως τήν επί τού Γολγοθά θυσίαν, εί
ναι ή διαρκής ύπόμνησις τής αλήθειας, ότι οίοσδήποτε άνθρωπος είναι ή κορυφαία 
επί τής γής άξια, άφοΰ ύπέρ αυτού άπέθανεν αυτός ό Χριστός. ’Έπειτα ή λατρεία 
προσφερεται υπό τού όλου σώματος τής ’Εκκλησίας, τό όποιον δεν είναι απλώς 
το μηχανικόν άθροισμά τών πιστών, άλλ’ ή οργανική ένότης αυτών, ή όποια έμ- 
ψυχοΰται υπό του άγιου Πνεύματος. Τοιουτοτρόπως έκαστος λάτρης άποτελεΐ οί- 
ονεί εν επί γής κύτταρον, τό όποιον διατελεΐ εις ζώσαν άόρατον οργανικήν σχέσιν 
προς ολόκληρον τό πνευματικόν σώμα τής ’Εκκλησίας ώς κοινωνίας.

Άλλ’ ό άνθρωπος δεν είναι μόνον ον κοινωνικόν. ’Επί πλέον «φύσει τού 
εΐδέναι ορέγετα ι». Τήν προς τό είδέναι τάσιν του άνθρώπου επιδιώκει 
πρός τοΐς άλλοις νά ικανοποίηση ή ουμανιστική κίνησις διά τής καλλιέργειας τών
κλασσικών σπουδών καί διά τής γνώσεως τών μορφωτικών θησαυρών τής άρχαι- 
οτητος. Ποια είναι ή επί τού προκειμένου στάσις τής λατρείας μας;

1 α λειτουργικά κείμενα εξυμνούν συνεχώς τήν άλήθειαν, τήν «κρείττονα σο
φίαν)) και «αμεινονα φιλοσοφίαν» καί διακηρύττουν, ότι αί φυσικαί γνωστικαί δυ
νάμεις τού ανθρώπου οδηγούν εις τον υποκειμενισμόν καί πρέπει νά συμπληρώνον
ται διά τής πνευματικής καθάρσεως.

"Οσον άφορά είδικώς εις τήν στάσιν τής λατρείας έναντι τής κλασσικής άρχαι- 
οτητος, δεν πρεπει να εξαγωμεν εκ τής συνάφειας αυτών καί νά κρίνωμεν μεμο-



νωμένως χωρία τινά έκκλησιαστικών ύμνων, τά όποια με ρητορικήν ίσως υπερβο
λήν δικαίως αποκρούουν τάς προς τήν είδωλολατρείαν συνηρτημένας διδασκαλίας 
των αρχαίων Ελλήνων. Τό πνεύμα τής στάσεως τής ορθοδόξου λατρείας έναντι 
τής κλασσικής αρχαιότητας είναι ούχί εχθρικόν, άλλα κριτικόν. Τά λειτουργικά 
κείμενα εξυμνούν τούς σοφούς επιστήμονας, λέγουν, ότι δυνάμεθα νά χρησιμοποι
ώ μεν τούς κλασσικούς συγγραφείς «διά παίδευσιν» καί επαναλαμβάνουν μετά τού 
Μεγάλου Βασιλείου, ότι πρέπει ως μέλισσαι νά άντλώμεν οίονεί το εις τά άρχαΐα 
ελληνικά άνθη ύπάρχον μέλι. Εις τάς εκφράσεις των ύμνων τής Εκκλησίας υπάρχουν 
ζωηραί ειδολογικά! απηχήσεις των άρχαίων σοφών, τοΰθ’ όπερ εξηγείται εκ τού 
ότι εν τοΐς υμνοις τούτοις πάλλεται το πνεύμα των μεγάλων Πατέρων τής ’Εκκλη
σίας, οΐ όποιοι ένεθάρρυνον τήν κριτικήν μελέτην των άρχαίων κλασσικών.

Χαρακτηριστικόν επίσης είναι, ότι ή εις τήν λατρείαν διακονοΰσα ορθόδοξος 
εικονογραφία δεν έδίστασε νά ζωγραφίση εντός τών ορθοδόξων ναών, πλησίον των 
μορφών τών άγγέλων καί τών άγιων, μορφάς μεγάλων άνδρών τής κλασσικής αρ
χαιότητας, κρατουντών ανεπτυγμένα είλητάρια με χαρακτηριστικάς φράσεις έκ 
τής διδασκαλίας των.

Τό ότι τά λειτουργικά κείμενα τής Εκκλησίας έλαβον κριτικήν καί ούχί δου
λικήν στάσιν έναντι τής κλασσικής αρχαιότητας, αυτό είναι πρός τιμήν των. Μορ- 
φώσιμος είναι μόνον ή ψυχή, ή όποια φλέγεται έκ τού πόθου τής ελευθερίας, καί 
ούχί ή ψυχή, ή όποια κλείει δουλικόν φρόνημα. ’Άλλως τε καί αύτά τά εκλεκτά 
πνεύματα τής αρχαιότητας τοιαύτην κριτικήν στάσιν λαμβάνουν τό εν έναντι τού 
άλλου. Ό Πλάτων, διεπόμενος ακριβώς ύπό τοιούτου κριτικού πνεύματος, άπέκλει- 
εν έκ τής «Πολιτείας» αύτοΰ τήν άνάγνωσιν τού 'Ομήρου, καθ’ όσον έθεώρει ταύ- 
την έπιβλαβη ού μόνον δια τους νέους, αλλα και δια τους ανδρας, οι οποίοι θέλουν 
νά ζοΰν έλεύθεροι πνευματικώς. Ό Μέγας Βασίλειος έν σχέσει πρός τό ζήτημα 
τούτο ήτο προοδευτικώτερος τού Πλάτωνος, διότι και προς τους νέους διεκηρυτ- 
τεν, ότι, έκτος ώρισμένων τινών σημείων, «πασα η ποιησις τω Ομηρω αρετής 
έστιν έπαινος». Δι’ αύτό οι ύμνοι της Εκκλησίας μας λέγουν προς τον μεγαν Βα
σίλειον: α~Ω θεία καί ιερά τής Χριστού ’Εκκλησίας μέλισσα, Βασίλειε, ήθροι- 
σας τώ τής μελίσσης φιλοπονω αρετής ανασσης το άνθος».

Άλλ’ ή ορθόδοξος λατρεία έχει σπουδαίου ανθρωπιστικόν περιεχόμενον καί 
έξ έπόψεως αισθητικής, ικανοποιούσα κατά θαυμάσιον τρόπον καί τάς 
αΐσθητικάς προδιαθέσεις καί ροπάς τοϋ ανθρωπίνου πνεύματος. Θά έχτιμήσω- 
μεν καλύτερον τήν συμβολήν της καθ’ 6λου χριστιανικής λατρείας εις τόν τομέα αύ- 
τόν, έάν άναλογισθώμεν, ότι ή έμφάνισις ταύτης έγένετο εις μίαν έποχήν, κατά 
τήν όποιαν αύτό τό κλεινόν <*στυ τών Αθηνών έζη εις μίαν φοβεράν αισθητι
κήν κατάπτωσιν καί παρακμήν. *Εν μόνον χαρακτηριστικόν γεγονός είναι άρκετόν 
νά μας πείση περί τής παρακμής ταύτης. Οί Αθηναίοι δέν έδίστασαν νά ρυπάνουν 
καί βεβηλώσουν μέ αίσχράς καί αίματηράς μονομαχίας καί αύτό τό Διονυσιακόν 
θέατρον, έν τώ όποίφ κατά τό ένδοξον παρελθόν έσκόρπιζον ρίγη συγκινήσεως τά 
έργα τού Αισχύλου, τού Σοφοκλέους και τού Ευριπιδου. Ως μάς πληροφορεί ο 
Φιλόστρατος, «’Αθηναίοι ξυνιόντες (^συνερχόμενοι) εις θέατρον τό ύπό τη άκρο-



πολει προσεΐχον σφαγαϊς άνθρώπων, καί έσπουδάζετο τοΰτ’ έκεΐ μάλλον ή έν 
Κορίνθω νυν, χρημάτων τε μεγάλων έωνημένοι ήγοντο μοιχοί καί πόρνοι καί τοι- 
χωρύχοι καί βαλαντιοτόμοι καί άνδραποδισταί καί τά τοιαΰτα έθνη, οί δε ώπλιζον 
αύτούς καί έκέλευον συμπίπτειν». «’Αθηναίοι δ’ έν τω θεάτρω», προσθέτει Δίων ό 
Χρυσόστομος, «θεώνται την καλήν ταύτην θέαν ύπ’ αυτήν τήν Άκρόπολιν, ού τον 
Διόνυσόν επι την ορχήστραν τιθεασιν" ώστε πολλάκις έν αύτοΐς τινα σφάττεσθαι 
τοΐς θρονοις ού τον ιεροφάντην καί τούς άλλους ίερεϊς ανάγκη καθίζειν». Εις μίαν 
λοιπον τοιαυτήν ατμόσφαιραν καταπτωσεως των αισθητικών καί καλλιτεχνικών 
άξιων εμφανίζεται η χριστιανική λατρεία, η οποία είναι ύμνος προς τήν αξίαν τοΰ 
ωραίου και αριστη ικανοποιησις τής αισθητικής κατηγορίας τοΰ όπερόχου καί τοΰ 
ύψηλοΰ. Προς διαμόρφωσιν τής λατρείας καί προς τέλεσιν τής Θείας Λειτουργίας 
συνεργάζονται πασαι αι εκκλησιαστικαί τέχναι, αί όποΐαι έχουν πνευματικόν, λει
τουργικόν, μυσταγωγικόν και αναγωγικόν χαρακτήρα, διά να προσφέρουν εις ήμάς 
απαράμιλλα «πνευματικά δράματα (θεάματα) καί άκούσματα» καί διά νά υποβά
λουν δι’ αυτών εις τήν ψυχήν μας τά μυστικά νοήματα της λατρείας. Ή άρχιτεκτο- 
νική των ορθοδόξων ναών μέ τον μυσταγωγικόν καί αναγωγικόν χαρακτήρά της' 
η ορθοδοξος εικονογραφία, η οποία «θεολογεί ζωγραφοΰσα καί ζωγραφεΐ θεολο- 
γοϋσα)) μέ τήν άρμονίαν τών μυστικών σχημάτων καί χρωμάτων τών «άγιων εί- 
κονων», τας οποίας «εψηφοθετησεν ή έζωγράφησε χειρ ευσεβούς καλλιτέχνου»' ή 
εκκλησιαστική ποιησις μέ τήν άρμονίαν τών στίχων, τών πνευματικών λόγων καί 
τόν δραματικόν της χαρακτήρα, ώς καί ή μετ’ αυτής συνδεόμενη Εκκλησιαστική 
μουσική μέ τήν άρμονίαν τών φθόγγων καί μυστικών ήχων αί λοιπαί έκκλησιαστικαί 
τέχναι, αί όποΐαι τεχνουργοϋν τά άμφια τών ιερέων, τά σκεύη του ναοϋ καί πάντα 
τά άντικείμενα, άτινα χρησιμοποιούνται εις τήν καθ’ όλου λατρείαν — πασαι αί έν 
χώρφ καί χρόνφ ύλοποιήσεις καί Εκφράσεις τής άξιος τού «Καλού» είς τήν ίδεω- 
δεστάτην συνάρτησίν της πρός τήν άξίαν τού «Αγίου» δημιουργούν εις τόν πιστόν 
ού μόνον θρησκευτικά, άλλά καί άπαράμιλλα αισθητικά βιώματα, τά όποια μεταρ- 
σιώνουν εις τήν ύπερκόσμιον σφαίραν τού πανυπερτελείου κάλλους.

Αλλα τα λειτουργικά μας κείμενα λαμβάνουν τρόπον τινά καί θεωρητικήν ή 
φιλοσοφικήν στάσιν Εναντι τής αξίας τού ωραίου καί περιέχουν καί άξιοθαύμαστον 
αισθητικήν. Πολύ πριν ή ή φιλοσοφία τών άξιών τονίση, 6τι τό ώραϊον συνδέεται 
στενώς πρός τάς άλλος άνωτέρας πνευματικάς άξίας, τά περί ών ό λόγος κείμενα 
μΕ ευστόχους καί ωραίας φράσεις Εχουν έπανειλημμένως διακηρύξει τόν στενώτατον 
σύνδεσμον τής άξίας τού ώραίου πρός τάς θρησκευτικάς, ήθικάς καί γνωστικάς 
άξίας. Έστωσαν ώς παραδείγματα αί εξής πλαστικοί Εκφράσεις: «Ό ώραιότατος 
καιρός Εφέστηκεν, ή άξιέπαινος ήμέρα Ελαμψε τής Εγκράτειας, άδελφοί, σπουδά- 
σωμεν καθαρθήναι, όπως έποφθείημεν καθαροί τω Ποιήσαντι καί τής ωραιότητας 
τής αύτοΰ έπιτύχωμεν»' «έν γυναιξί σύ μόνη ώραιώθης, ώ άγνή, τόν ώραιότατον 
Λόγον άποκυήσασα τόν υπέρ πάντας φανέντα βροτούς ώραϊον. Αυτόν ούν έκδυσώ- 
πει τό ειδεχθές καθωραΐσαι, Παρθένε, τής καρδίας μου». «Ήμαύρωσα τής ψυχής 
τό ώραϊον ταΐς τών παθών ήδοναΐς καί 8λως όλον τόν νούν χούν άπετέλεσα».

Τούτων ούτως έχόντων, καθίσταται φανερόν, ότι ή όρθόδοξος λατρεία κατά



τρόπον άριστόν λαμβάνει ύπ’ οψιν καί ικανοποιεί καί έτέραν σημαντικωτάτην ρο
πήν τής ψυχής του ανθρώπου, δοθέντος ότι, ώς έλεγεν 6 ’Ιουστίνος, «έν τή φύσει 
έστί των ανθρώπων τό γνωριστόν του καλού».

Έπειτα τό ανθρωπιστικόν ιδεώδες τής ορθοδόξου λατρείας γίνεται άπαράμιλλον, 
διότι κατά κλασσικόν τρόπον προβάλλει καί τό ιδεώδες τού ήθους, δπερ συνί- 
σταται εις τήν συμφωνίαν τής υποκειμενικής ένεργείας προς τήν ίεραρχικήν τάξιν 
τών αξιών, κατά τήν οποίαν αί κατώτεραι άξίαι πρέπει να καταφάσκωνται καί 
πραγματοποιώνται προς χάριν τών άνωτέρων, ύποτασσόμεναι εις αύτάς. "Ωστε ή- 
θικώς αγαθόν δεν είναι τυχόν ή άρνησις μιας κατωτέρας ίεραρχικώς αξίας αυ
τής καθ’ έαυτήν, άλλ’ ή υποταγή αυτής εις τάς άνωτέρας αξίας. Κατά τό ώραΐον 
σύνθημα τού εκκλησιαστικού ύμνου πρέπει «τό χείρον καθυποτάξαι τώ κρείττο- 
νι καί τήν σάρκα δουλώσαι τώ πνεύματι». Τά λειτουργικά κείμενα,χωρίς να παρου
σιάζουν σχολαστικήν καί περιπτωσιολογικήν ήθικολογίαν, όλως αύθορμήτως καί πλα- 
στικώς μνημονεύουν τάς πλείστας τών αρετών, π.χ. τήν πίστιν, τήν αγάπην, τήν τα
πεινοφροσύνην, τήν δικαιοσύνην, τήν αγνότητα. "Οθεν ή μεγάλη ανθρωπιστική 
αξία τής ορθοδόξου λατρείας έγκειται εις τό ότι αυτή ύποβοηθεΐ τήν καθ’ ύλην αρ
μονικήν καί παμμερή ΐκανοποίησιν πασών τών αξιολογικών ροπών τής ψυχής τού αν
θρώπου, διότι τον οδηγεί να άντικρύση όρθώς καί χωρίς παραμόρφωσιν τό πλήρωμα, 
τό σύστημα καί τήν ίεραρχικώς διηρθρωμένην οργανικήν ολότητα τών αξιών και αν
θρωπιστικών αγαθών. Τό πόσην σημασίαν έχει τούτο κατανοεΐται ευκόλως, εάν 
σκεφθώμεν ότι δεν είναι καί τόσον ευκολον πράγμα να βλέπη όρθώς ό άνθρωπος 
τό πλήρωμα τών αξιών.’Επί τού σημείου τούτου κατ’ έξοχήν ή ανθρωπολογία τής 
λατρείας μας, ή οποία δεν διέπεται ύπό ούτοπιστικής καί χιμαιρικής υπεραισιο- 
δοξίας, άλλα βλέπει ρεαλιστικώς τον άνθρωπον, μάς ύποβοηθεΐ να κατανοήσωμεν 
ότι ή ψυχή τού ανθρώπου κατά τήν βίωσιν τών διαφόρων αξιών δεν ομοιάζει προς 
τον καθρέπτην, ό όποιος δεικνύει τά πάντα ακριβώς, όπως είναι, άλλα μάλλον προς
τό κάτοπτρον τής επιφάνειας τής λίμνης ή τής θαλάσσης, τό όποιον, όταν μέν αύτη 
είναι καθαρά, άπεικονίζει κατά τό μάλλον ή ήττον πιστώς το τοπεΐον τής ακτής, 
όταν όμως αύτη είναι τεταραγμένη καί ούχί καθαρά, άλλοτε επιμηκύνει τά πρά
γματα, άλλοτε τά έπιβραχύνει, άλλοτε τά παραμορφώνει τελείως ή τά καθιστά αό
ρατα. Αυτό είναι άκριβώς ή άξιολογική μυωπία ή τύφλωσις καί ό πνευματικός δαλ
τονισμός. Ή ορθόδοξος λοιπόν λατρεία άνοίγει τον δρόμον εις τον γνήσιον άνθρω- 
πισμόν, διότι ύποβοηθεΐ τούς πιστούς να καταπολεμήσουν τήν άξιολογικήν αυτήν 
τύφλωσιν καί πνευματικήν δυσχρωματοψίαν. Διανοίγει τούς πνευματικούς οφθαλ
μούς καί άποκαλύπτει εις αυτούς τό πλήρωμα τών άξιών καί μάλιστα εις τήν ορθήν 
ίεραρχικήν σχέσιν των. Ούτως η λατρεία, εφ οσον αι αξιαι είναι τα κίνητρα της 
βουλήσεως, δημιουργεί πανίσχυρου σύμπλεγμα βουλητικών κίνητρων και ελατήρι
ων καί συντελεί, ώστε διά τής συνεργασίας με τήν Θείαν Χάριν νά έκκολάπτηται 
εντός τής ψυχής, έκτος τών ύπαρχουσών πραγματικοτήτων, πλήθος νέων δυνατοτή
των καί νά έκσπά καί αναπηδά υπερανω τού κοσμου τής βιολογικής και ψυχολογι
κής νομοτελείας καί άναγκαιότητος ο κοσμος τής πνευματικής ελευθερίας, ο ο- 
ποΐος θραύει βαρείας άλύσεις καί θρυμματίζει πολλάκις μακροχρόνια έσωτερικά



τυραννικά δεσμά. Έκ των λεχθέντων συνάγεται, δτι ή αληθής βίωσις της ορθοδό
ξου λατρείας οδηγεί είς θαυμαστήν εσωτερικήν σύνθεσιν, αρτιότητα, όλοκλήρωσιν 
καί αρμονίαν. Δι’ αύτό δημιουργεί ειρήνην καί χαράν εντός του ανθρώπου.

Άλλ’ ή απαράμιλλος δύναμις αυτής φαίνεται είς το δτι παρουσιάζει καί ζώντα 
πρότυπα, τά όποια φέρουν ημάς είς επαφήν προς τό βασιλείαν των άξιων ούχί νοησι- 
αρχικώς, άλλα βιωματικός. 'Η νόησις είναι τυφλή διά τάς άξίας, ως είναι τό οδς διά 
τά χρώματα ή ό οφθαλμός διά τούς μουσικούς τόνους. Είς τήν κατανόησιν των ά
ξιων λαμβάνει μέρος ολόκληρος ή προσωπικότης. Αί άξίαι γίνονται κατανοηταί, 
δταν έκεΐναι άναλάμπουν καί άκτινοβολοϋν εντός ημών. Τάς βλέπομεν, όταν 
έκεϊναι άνάπτουν εντός ημών τό φως των. Τάς συλλαμβάνομεν, δταν ημείς 
πρώτον συναρπαζώμεθα καί κυριευώμεθα όπ’ αυτών. Κατά ταϋτα ουδέποτε θά συν- 
αρπασθώμεν ύπό των άνωτέρων πνευματικών άξιών, δταν δεν βλέπωμεν ταύτας νά 
άκτινοβολώνται συνεχώς έκ ζώντων προτύπων καί νά αίβθητοποιώνται είς τήν ζωήν 
των. Τό πλουσιώτατον λοιπόν έορτολόγιον του εκκλησιαστικού έτους φέρει ημάς 
είς επαφήν καί μέ εν πλήθος δυνατών καί μεγάλων ψυχών καί ούτως ενδυναμώνει 
τήν πίστιν ημών είς τήν δυνατότητα τού νά μορφωθή ό Χριστός εν ήμΐν καί νά γί
νω μεν άληθεΐς άνθρωποι.

Έκ τούτων καθίσταται φανερόν, δτι τό άντικειμενικόν πνεύμα, δπερ πάλλεται 
καί σκιρτά εν τή ατμόσφαιρα τής ορθοδόξου λατρείας, δεν παρουσιάζει άνθρωπιστι- 
κόν ιδεώδες νεφελώδες, μονομερές, άναιμικόν καί πλήρες άοριστολογίας καί εσω
τερικών άντιφάσεων, άλλ’ άνθρωπιστικόν ιδεώδες άρτιον, ώλοκληρωμένον, πλήρες 
κρυστάλλινης διαύγειας, εσωτερικής ένότητος καί δυναμισμού. Τό ιδεώδες τούτο 
δεν θέτει τά παρώπια τής μονομέρειας είς τούς οφθαλμούς, διά νά ίκανοποιή μόνον 
άνάγκας τινάς καί ροπάς τού ανθρωπίνου οντος καί διά νά καθιστά τάς άλλας άτρο- 
φικάς, άλλ’ άνταποκρίνεται έξ ολοκλήρου είς τήν ψυχοσωματικήν υφήν καί τήν 
οργανικήν ολότητα τών ενδομύχων εφέσεων τής ανθρώπινης ψυχής. ’Ιδού διατί ή 
Παιδεία μας δεν πρέπει νά παραθεωρή καί τούς θησαυρούς τής λατρείας μας, ή οποία 
τόσον έστήριξε τό έθνος μας είς τάς δύσκολους στιγμάς του. Δι’ αυτόν τον λόγον ή 
Θεολογική Σχολή οραματίζεται τήν άνέγερσιν είς τήν ώραίαν Π ανεπιστη μιούπολίν 
μας περικαλλούς πανεπιστημιακού ναού, δ στις δεν θά είναι απλώς εν μουσεϊον, άλλά 
τό ζωντανόν φυτώριον τής πνευματικής ζωής καί τής τονώσεως τών φοιτητών πα
σών τών Σχολών τού Πανεπιστημίου καί τό κέντρον τής συνενώσεως αυτών είς 
μίαν κοινήν άνθρωπιστικήν καί πολιτιστικήν προσπάθειαν. ’Εάν αί ξέναι Πανεπι- 
στημιουπόλεις έχουν τον Πανεπιστημιακόν των ναόν, πολύ περισσότερον πρέπει 
νά συμβαίνη τούτο παρ’ ήμΐν. Είμαι βέβαιος, δτι ό όραματισμός ούτος είναι όρα- 
ματισμός πάντων τών παρισταμένων καί δτι ταχέως μέ τήν συνεργασίαν πάντων 
ημών θά γίνη πραγματικότης.

’Αγαπητοί φοιτηταί καί φοιτήτριαι τής Θεολογίας,

Μόλις προ ολίγου παρουσιάσαμεν αίτήματά τινα διά τήν παιδείαν μας, τά όποια 
δημιουργοΰνται έκ τού άντικρύσματος τού μεγαλείου τής λατρείας μας. ’Αλλά, διά 
νά υιοθετήσουν οί άλλοι τά αιτήματα αυτά, πρέπει ημείς οί θεολόγοι πρωτίστως



νά αίσθανθώμεν το μεγαλεΐον της λατρείας μας καί νά θελήσωμεν νά το καταστή
σω μεν γνοίστόν. Π ρέπει ώς αληθείς ίεροφάνται καί μυσταγωγοί νά όδηγήσωμεν τούς 
πιστούς νά μη μετέχουν της λατρείας μηχανικώς καί μαγικώς, ώς δυστυχώς συμ
βαίνει πολλάκις, αλλά νά ευρίσκουν εις αυτήν την πλήρωσιν των βαθύτατων νο
σταλγιών των. ’Ακριβώς τά εφόδια διά το ώραϊον αυτό έργον θά άποκτήσητε κατά 
μέγα μέρος καί διά τών μαθημάτων τής 'Ομιλητικής καί Λειτουργικής. Ή 'Ομι
λητική θά διδάξη εις ύμάς, ότι ή υπό τού γνησίου ανθρωπιστικού ιδεώδους εμ
φορούμενη ορθόδοξος λατρεία είναι τόσον τό ποιητικόν, όσον καί τό τελικόν αίτι
ον παντός ορθοδόξου κηρύγματος. 'Η Λειτουργική έπειτα διά της φιλολογικής, ι
στορικής καί αρχαιολογικής συγκριτικής επεξεργασίας τού πηγαίου λειτουργικού 
υλικού θά παράσχη εις ύμάς τήν δυνατότητα νά κατανοήσητε τί είναι τό ουσιώδες 
καί τί τό επουσιώδες εις τήν λατρείαν, τί είναι τό σταθερόν καί άναλλοίωτον εις 
αυτήν καί τί τό πρόσκαιρον καί τό παροδικόν, ποιος είναι ό ουσιώδης πυρήν καί 
ποιος ό εξωτερικός φλοιός της, ποιοι είναι οι ασάλευτοι μαρμάρινοι στύλοι, οί όποι
οι υποβαστάζουν τό ιερόν οικοδόμημά της καί ποια είναι τά εξωτερικά επιχρίσμα
τα, τά όποια θά έπρεπε νά απομακρυνθούν, ούχί βεβαίως διά τής υποκειμενικής 
αυθαιρεσίας, αλλά μετ’ άπόφασιν τής αρμόδιας εκκλησιαστικής ήγεσίας ή μιας 
πανορθοδόξου συνόδου. 'Η Λειτουργική κορυφοΰται εις τήν θεολογίαν, τήν φιλο
σοφίαν, τήν ψυχολογίαν καί τήν ερμηνείαν τής λατρείας, διά τής όποιας ερμηνείας 
άνιχνεύονται καί προβάλλονται τά πνευματικά βιώματα καί ιδεώδη, τά όποια είναι 
τεθησαυρισμένα εις τάς διαφόρους λατρευτικάς μορφάς.

Άλλ’ ώς διδάσκει ή μεθοδολογία πασών τών πνευματικών επιστημών, διά νά 
έρμηνεύσωμεν ίκανοποιητικώς εν πνευματικόν φαινόμενον καί νά συλλάβωμεν 
τό βαθύτερον νόημά του, πρέπει καί εις τήν ψυχήν μας νά πάλλωνται αντίστοιχοι 
προς αυτό χορδαί, πρέπει νά ύπάρχη συνήχησις μεταξύ υποκειμενικού καί αντικει
μενικού πνεύματος, μεταξύ τών εσωτερικών μας σκιρτημάτων καί τών αντικειμε
νικών αισθητών μορφών, εις τάς όποιας ταΰτα εμφανίζονται. "Ωστε, διά νά κατα- 
νοήσωμεν τά ιδεώδη τής λατρείας μας καί διά νά μεταδώσωμεν αύτά εις τούς άλλους, 
δεν αρκεί ή θεωρητική μελέτη τής λειτουργικής, άλλά πρέπει καί διά τού έμπρα
κτου έμβαπτισμοΰ μας εις τά ζωογόνα νάματα τής λειτουργικής ζωής τής Εκκλησί
ας τά ιδεώδη ταΰτα νά ύλοποιώνται καί ένσαρκώνωνται εις τόν βιον μας, ινα περι
πατώ μεν εν καινότητι ζωής.

Σημείωσις; ΣημεΙά τινα τον περιεχομένου τον εναρκτήριου αντοϋ μαθήματος εκτίθεν
ται εκτενέστερου εν τοΐς εξής εργοις : Κ. Γεωργουλ η, Ανθρωπισμός, Θρ. και Ηθ. 
’Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 2 (1963), στ. 793-803. Π. Μπρατσιώτου, Ούμανισμος και Χρι
στιανισμός, 1955. Μ. Σ ι ώτ ο ν, Χριστιανισμός καί ανθρωπισμός, 1962. Ευαγγ. Θεο
δώραν, Χριστιανικός ’Ανθρωπισμός, 1951. Τον αύτ ο ϋ, Ή λειτουργική μόρφωσις καί 
αγωγή, 1958. Τοϋ αυτού, Ή μορφωτική άξια τοϋ ίσχύοντος Τριωδίου, 1958. Τοϋ αν
τ ο ϋ, Τό δρθόδοξον λ.ειτουργικον ή μυσταγωγικόν κήρυγμα, 1960. Τον αυτού, 'Ωλοκλη- 

ρωμέναι προσωπικότητες, 1961.
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ΧΡΙΣΤΟΜΑΘΙΑ
ΗΤΟΙ

Η ΧΡΙΣΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΑΣ 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ©ΕΟΦΟΡΟΥ

Έκ των λεγομένων άποστολικών πατέρων ό ’Ιγνάτιος ό καί Θεοφόρος1, επί
σκοπος ’Αντιόχειας, είναι ό περισσότερον γνωστός καί ό θεολογικώς τα μάλα 
ενδιαφέρων. Αί ύπό πάντων ώς γνήσιαι γενόμεναι άποδεκταί επτά Έπιστολαί 
αύτοϋ προς Εκκλησίας της Μικράς ’Ασίας καί την Εκκλησίαν (ή τάς ’Εκκλη
σίας;) της Ρώμης είναι δ,τι γνωρίζομεν περί αύτοϋ. Είναι δε τοϊς πασι γνωστόν 
δτι αί Έπιστολαί έγράφησαν κατά τό άπό ’Αντιόχειας εις Ρώμην ταξίδιόν του, 
ένθα ύπέστη μαρτυρικόν θάνατον, φέρουν δηλαδή έντονον περιπτωτικόν χαρακτή
ρα. Άτυχώς ό ιδιαίτερος καί προσιδιάζων εις τα κατάλοιπα τοϋ ίεροΰ άνδρός χα
ράκτη ρ παραθεωρεϊται πολλάκις ύπό των ερευνητών, οί όποιοι ενίοτε εξετάζουν 
ταύτας μετά σχολαστικής καί λεπτολόγου διαθέσεως, άποφαινόμενοι συν τοϊς αλ™ 
λοις καί επί τή βάσει τοϋ e silentio επιχειρήματος περί των απόψεων τοϋ Θεοφό- 
ρου επί ποικίλων θεμάτων. Ώς άλλαχοΰ έπεχειρήσαμεν να δείξωμεν όμως ή φι
λολογική άνάλυσις των ’Επιστολών τοϋ ’Ιγνατίου άποδεικνύει ού μόνον τον πε
ριστατικό ν αυτών χαρακτήρα, άλλα καί τήν πληθύν τών λειτουργικών και λοιπών 
έκ τής εκκλησιαστικής παραδόσεως ειλημμένων στοιχείων, τα όποια εμπεριέχον
ται εις αύτάς2. Θεωροΰντες, κατά ταΰτα, ώς δεδομένον τόσον τον ιδιαζοντα χα
ρακτήρα, όσον καί τήν συνέχισιν τής παραδόσεως, τήν όποιαν διαπιστώνει η φι
λολογική έξέτασις, θά άσχοληθώμεν έν τοϊς εξής με τας Επιστολας εν σχεσει 
προς τό ειδικόν θέμα τής Ερμηνευτικής. Προς αποφυγήν δε εκτροπής εκ τών 
ύπό τών ’Επιστολών τιθεμένων ορίων καί διά να άποφευχθή ο αναχρονισμός κατα 
τήν ορολογίαν, περιορίζομεν τον όρον 'Ερμηνευτική καθ ύλην εν τή ακολουθουση 
μελέτη καί έννοοΰμεν δι’ αύτοϋ τό κριτήριον, τό οποίον ευρηται παρ Ιγνατιω δια 
τήν αποδοχήν τής γνήσιας παραδόσεως και την διακρισιν ταυτης απο τής ψευ 
δοΰς, τ.έ. μή άληθοΰς παραδόσεως. 'Ο όρος παραδοσις εννοείται ενταΰθα τοσον 
έν εύρεία δσον καί έν στενή έννοια, τ.έ. ως Γραφή.

Ώς γνωστόν ή Εκκλησία κατά τήν άποστολικήν εποχήν δεν έγνώριζεν άλλην

1. Περί του βίου καί τοϋ έργου αύτοϋ βλ. Π. Χρήστου, Ιγνάτιος, άρθρον έν Θρησκ. καί 
Ήθ. Έγκυκλ., τόμ. 6ος, στ. 705-715, ένθα καί πλούσια βιβλιογραφία.

2. Βλ. Β. Στογιάννου, Ή χριστολογία τών ’Επιστολών ’Ιγνατίου τοϋ καί Θεοφόρου, έν 
«Θεολογικδν Συμπόσιον. Χαριστήριον πρδς τόν καθηγ. Παν. Χρήστου», Θεσσαλονίκη 1967, 
σελ. 71 κ.έξ.



«γραφήν»3 πλήν τής Παλαιας Διαθήκης, την όποιαν άνεγνώρισαν ώς αυθεντίαν 6 
Κύριος καί οί ’Απόστολοι. Σημειωθήτω ενταύθα όμως ότι ή Παλαιά Διαθήκη 
δεν άπετέλει εΐσέτι άπηρτισμένον καί κεκλεισμένον σύνολον, διότι πλήν των παρ’ 
ήμΐν έν χρήσει βιβλίων περιελάμβανε καί τινα άλλα, ώς φαίνεται εκ των παρα
πομπών εις τήν Άνάληψιν τού Μωυσέως καί το άπόκρυφον τού Ένώχ εις τήν Ε
πιστολήν τού ’Ιούδα καί έκ της παραθέσεως λογίου εκ τίνος βιβλίου τής σοφιολογι- 
κής γραμματείας υπό τού Κυρίου έν Λουκ. 11, 49.

Χαρακτηριστικόν γνώρισμα τής χρήσεως τής Παλαιας Διαθήκης ώς Γραφής 
υπό τού χριστιανισμού των άποστολικών χρόνων είναι ότι τόσον ό Κύριος καί οι 
’Απόστολοι όσον καί οί ιεροί συγγραφείς τής Καινής Διαθήκης δεν ερμηνεύουν 
αυτήν πάντοτε κατά τον καθιερωμένον εις τον ’Ιουδαϊσμόν τρόπον, άλλα συνήθως 
αναζητούν τό «πνεύμα» καί ούχί τό «γράμμα» αυτής. Διά να άρκεσθώμεν εις εν 
μόνον παράδειγμα, κατά τον Λουκάν ό Άναστάς «διερμηνεύει» καί «διανοίγει» 
τάς «γραφάς» εις τούς συμπορευομένους εις Έμμαούς μαθητάς, οί όποιοι τότε 
τό πρώτον κατανοούν αύτάς (Λουκ. 24, 27. 32). Τό νόημα τής διηγήσεως είναι 
ότι μόνον διά τού κυρίου Πνεύματος αποβαίνει ή Παλαιά Διαθήκη αυθεντία καί 
Γραφή διά τήν ’Εκκλησίαν. ’Ή, ώς λέγει κατ’ έπανάληψιν ό Δ' Ευαγγελιστής, 
οί μαθηταί τού Κυρίου δύνανται μόνον μετά τήν «δόξαν», τ.έ. τήν σταύρωσιν καί 
τήν άνάστασιν τού ’Ιησού καί τήν μετά ταΰτα ένοίκησιν εις αυτούς τού ’Αγίου 
Πνεύματος, να κατανοήσουν τάς προφητείας τών Γραφών καί να άντιληφθοΰν τό 
πλήρες νόημα τών εις αυτόν γενομένων (βλ. Ίω. 2, 22. 7, 39. 12,16). Ούτως αυτή 
ή Καινή Διαθήκη θέτει τό ερμηνευτικόν πρόβλημα τής κατανοήσεως τής Παλαιας 
Διαθήκης, τό όποιον θά άπασχολήση τάς έπομένος γενεάς, αί όποιοι καί θά δώσουν 
τήν λύσιν μετά μακροχρόνιον πάλην μεταξύ τών δύο ακραίων απόψεων, τού Έ- 
βιωνιτισμοΰ, ό όποιος κατέληγεν εις τον έπανιουδαϊσμόν ( Rejudaisierung ) τού 
χριστιανισμού, καί τών γνωστικών απόψεων (Μαρκίων), αί όποιοι άπέρριπτον 
παντελώς τήν Παλαιόν Διαθήκην. Τό πρόβλημα ήδύνατο να λάβη τήν μόνην δυ
νατήν ορθήν λύσιν μόνον έν τή καθολική Έκκλησίςι, ένθα συνεχίσθη ή έναντι τής 
Παλαιας Διαθήκης στάσις τών αποστόλων καί τών διαδόχων αυτών έπισκόπων 
τής μεταποστολικής εποχής. Οί έπίσκοποι έν προκειμένω ακολουθούν τήν έναντι 
τής Π. Διαθήκης θέσιν τών ’Αποστόλων.

Τήν αυθεντίαν διά τήν νέαν κατανόησιν τών παλαιών γραφών δίδει εις τούς 
’Αποστόλους ό άναστάς καί έν Άγίω Πνεύματι παρών έν μέσω αυτών Κύριος, ό 
όποιος καί άποτελεΐ τήν νέαν πηγήν τής πίστεως (έν τή έννοια τής fides quae cre- 
ditur). Ούτως ό Άπ. Παύλος έπικαλεΐται τήν αυθεντίαν τού Κυρίου τόσον διά ζη
τήματα πίστεως (Α' Θεσσ. 4, 15), όσον καί διά θέματα έκκλησιαστικής τάξεως 
καί πειθαρχίας (Α' Κορ. 7, 10). Ή αυθεντία τού Κυρίου κεΐται έν ύποβάθρω ού 
μόνον τής Άποκαλύψεως τού Ίωάννου, ώς ρητώς πολλαχοΰ όμολογεΐται υπό τού

3. Περί τών άκολουθούντων βλ. Β. Ίωαννίδον, Εισαγωγή εις τήν Καινήν Διαθήκην, έν Ά- 
θήναις 1960, σελ. 478 κ. έξ., W. G. Kümmel, Einleitung in das Neue Testament, 12η £κδ. 
τής Εισαγωγής τών Feine-Behm, Heidelberg 1963, σελ. 348 κ.έξ. καί Η. Conzelmann, Grund
riss der Theologie des Neuen Testaments, München 1967, σελ. 325 κ.έξ.



L συγγραφέως, άλλα πάντων των βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Δέν είναι καί 
διά τον λόγον τούτον ορθή ή υπό τινων, ιδία προτεσταντών, νεωτέρων θεολόγων 
γενομένη διάκρισις μεταξύ λόγων καί πράξεων τοϋ άποκαλουμένου «ιστορικού», 
τ.έ. επιγείου Ίησοϋ καί του εν τή Εκκλησία έν άγίω Πνεύματι λαλοϋντος άναστάν- 
τος Κυρίου, διότι πλήν άλλων παραθεωρεΐ καί το γεγονός, ότι τόσον οί έν τοΐς 
Εύαγγελίοις λόγοι του επιγείου Ίησοΰ όσον καί τά ύπ’ αυτών των πηγών ώς μη 
λεχθέντα παρ’ Αύτοϋ παραδιδόμενα (ώς λ.χ. το μέγιστον μέρος τών Επιστολών) 
δέν είναι άλλο τι εΐμή έκφρασις τής τή έπενεργείφ τοϋ 'Αγίου Πνεύματος σχημα- 
τιζομένης έκκλησιαστικής παραδόσεως, ή οποία αντλεί το κΰρός της έκ τής αυθεν
τίας του μόνου Κυρίου τής Εκκλησίας. "Αλλως εΐπεΐν, οί υπό τών Ευαγγελίων 
παραδιδόμενοι λόγοι τοϋ έπιγείου Ίησοΰ γίνονται αποδεκτοί καί κατανοητοί μόνον 
ύπό τό φώς τής πίστεως εις τον Άναστάντα, ό όποιος μαρτυρεί περί τής γνησιό
τητας τών λογιών καί «διερμηνεύει» τάς «γραφάς», νέας καί παλαιάς, διά τοϋ εν 
τή Εκκλησία δρώντος καί αυτήν καθοδηγοΰντος εις πάσαν τήν αλήθειαν Παρα
κλήτου. Άντιστρόφως δέ ή έν τή Εκκλησία σχηματισθείσα παράδοσις, τής όποιας 
μέρος μόνον κατεγράφη έν τή Καινή Διαθήκη υπό τήν καθοδήγησιν τοϋ έν τή Εκ
κλησία ένεργοΰντος 'Αγίου Πνεύματος, δεν είναι εΐμή συνέχισις, κατανόησις και 
άνάπτυξις (ούχί έν τή έννοια τής δημιουργίας νέων δογμάτων, βεβαίως, άλλα τής 
άποσαφηνίσεως τών έν σπέρματι ήδη άποκεκαλυμμένων ) τών λόγων καί έργων 
τοϋ έπιγείου Ίησοΰ. ’Αποτελεί θεολογικώς άπόβλητον καί λογικώς απαραδεκτον 
κατασκεύασμα ή ύπό ένίων κριτικών άναπτυχθεΐσα θεωρία περί τής δήθεν υπαρ- 
ξεως χάσματος μεταξύ τοϋ κηρύγματος τοϋ έπιγείου Ιησοΰ και πιστεως τής 
πρώτης ’Εκκλησίας εις τον Ίησοΰν. Οί έν λόγω έρευνηται πλην άλλων παρα- 
θεωροΰν τό γεγονός, ότι διά τήν πρώτην ’Εκκλησίαν ο Ιησούς ο απο Ναζα
ρέτ είναι 6 Κύριος, τοϋ οποίου ή αυθεντία τίθεται παρα τή Παλαιά Διαθηκη και 
υπέρ αυτήν. Πηγαί τής πίστεως (έν τή έννοια τής fides quae creditor) παραμέ
νουν πάντοτε διά τήν ’Εκκλησίαν αί «γραφαί» καί ο «Κύριος», υφ ην ελεχθη έν
νοιαν, ή άκριβέστερον ό Κύριος διά τοϋ έργου καί τής διδασκαλίας του, επι τή βά
σει τών όποιων «διανοίγονται», διερμηνεύονται καί ούτως αποβαίνουν Γραφαι δια 
τον χριστιανισμόν τά βιβλία τής Παλαιάς Διαθήκης.

*
* *

Τά άνωτέρω λεχθέντα πιστοποιούν αί Έπιστολαί τοϋ ’Ιγνατίου τοϋ καί Θεο- 
φόρου. Ούτως ή Παλαιά Διαθήκη άποτελεΐ διά τόν ’Ιγνάτιον, η όρθότερον διά 
τήν ’Εκκλησίαν τής έποχής του, τής οποίας τήν πίστιν παρά πάσαν προσωπικήν 
θεολογίαν έκπροσωπεΐ ό Θεοφόρος εις τά κυρία αυτής σημεία, άνευ αμφιβολίας 
αυθεντίαν, τήν οποίαν ούτος άποδέχεται ως αναποσπαστον και ουσιώδες τμήμα 
τής χριστιανικής παραδόσεως. Άναφερομενος εις την Π. Διαθήκην ο ι. πατήρ 
όμιλεΐ γενικώς περί προφητών (π.χ. Μαγν. 8,2.9,2. Φιλαδ. 5,2) ή περί νομού 
Μωυσέως καί προφητών (βλ. Σμ. 5, 1). Τόν παραδεδομενον εισαγωγικόν τύπον 
«γέγραπται» χρησιμοποιεί μόνον δίς (κατα την παραθεσιν τοϋ χωρίου Παρ. 3,34 εν 
Έφ. 5,3 καί κατά τήν παράθεσιν τοϋ Παρ. 18,17 έν Μαγν. 12). Ενίοτε χρησιμοποιεί



χωρία έκ της Παλαιας Διαθήκης άνευ οίουδήποτε εισαγωγικού τύπου κατά την παρά- 
θεσιν, ώς λ.χ. εν Μαγν. 13, 1, ένθα παραθέτει το Ψαλμ. 1, 3, καί εν Τραλλ. 8,2 κατά 
την παράθεσιν του Ήσ. 52,5. Υπαινιγμοί εις χωρία τής Π. Διαθήκης εύρίσκονται 
πολλαχοΰ των Επιστολών, ώς δε προσεπαθήσαμεν να δείξωμεν αλλαχού, ή Πα- 
λαιά Διαθήκη ευρηται εν τω ύποβάθρφ τής σκέψεως τού ’Ιγνατίου, τον όποιον 
μόνον εν συσχετίσει προς την ιουδαϊκήν καί πρωτοχριστιανικήν παράδοσιν δυνά- 
μεθα να κατανοήσωμεν ορθώς4 5.

Σημειωθήτω ενταύθα ότι ή Παλαιά Διαθήκη αποτελεί διά τον ’Ιγνάτιον μέ
ρος τής χριστιανικής παραδόσεως, διότι καί αυτοί οί ιεροί συγγραφείς τής Π. 
Διαθήκης ανήκουν εις τήν ’Εκκλησίαν (Φιλαδ. 5,2), ή οποία μόνη δύναται να 
έρμηνεύση αυτούς ορθώς (Φιλαδ. 6,1" πρβλ. Μαγν. 9,2-10,3). Λόγω δε τής άντι- 
λήψεως ταύτης καί συμφώνως προς το πνεύμα τού ’Ιγνατίου δεν ασχολούμεθα 
ενταύθα περί τό θέμα τής Παλαιας Διαθήκης, άλλα κατωτέρω, ένθα γενήσεται 
λόγος περί τής παραδόσεως γενικώς.

Είναι φανερόν έκ τής πρώτης άναγνώσεως τών ’Επιστολών οτι διά τον ’Ιγνά
τιον ό Κύριος αποτελεί τήν νέαν παρά τή Π. Διαθήκη καί υπέρ ταύτην κειμένην 
αυθεντίαν. ’Εκ τών πολλών χωρίων παραθέτομεν μόνον τό Φιλαδ. 7, 1 εξ.

«Εί γάρ καί κατά σάρκα μέ τινες ήθέλησαν πλανήσαι,
άλλα τό πνεύμα ού πλανάται άπό Θεού ον.
οΐδεν γάρ, πόθεν έρχεται καί πού υπάγει,
καί τά κρυπτά ελέγχει.
έκραύγασα μεταξύ ών,
έλάλουν μεγάλη φωνή,
Θεού φωνή·
Τω επισκοπώ προσέχετε καί τω πρεσβυτερίω καί διακόνοις. 

οί δε ύποπτεύσαντές με ώς προειδότα τον μερισμόν τινων λέγειν ταϋτα' μάρτυς 
δέ μοι, εν ψ δέδεμαι, ότι άπό σαρκός άνθρωπίνης ούκ έγνων. τό δέ πνεύμα 
έκήρυσσεν λέγον τάδε...».

Είναι χαρακτηριστικόν ότι ό ’Ιγνάτιος θεμέλιοι τήν περί τού εν τω πιστώ έν- 
οικούντος Πνεύματος τού Κυρίου πίστιν του εις κυριακόν λόγιαν έκ τού Δ' Ευ
αγγελίου^ (Ίω. 3,18), τό όποιον παρατίθεται άνευ ποιας τίνος εισαγωγής, ώς 
τοΐς πασι γνωστόν καί τμήμα οχι νέας τινός «γραφής» άλλα τής εκκλησιαστικής 
παραδόσεως προφανώς. Έν συνεχεία δέ υπεραμύνεται τών ύπ’ αυτού λεχθέντων 
ώς έχόντων τήν προέλευσιν εις τό έν αύτώ οΐκούν Πνεύμα τού Κυρίου. Τό πνεύμα

4. Βλ. Β. Στογιάννον, ένθ’ άνωτ., σελ. 93 κ.έξ.
5. Περί τοϋ προβλήματος τών σχέσεων τών κειμένων του ’Ιγνατίου προς τό Δ' Εύαγγέλι- 

ον βλ. Chr. Maurer, Ignatius von Antiochien und das Johannesevangelium, Zürich 1949. 
Π. Χρήστου, Ζωή αληθινή κατά τήν διδασκαλίαν ’Ιγνατίου τοϋ Θεοφόρου, Άθήναι 1951, σελ. 
51 καί Ε. von der Goltz, Ignatius von Anthiochien als Christ und Theologe, Leipzig 1894, 
οιτινες δέχονται έξάρτησιν τοϋ Θεοφόρου άπό τό Δ' Εύαγγέλιον. Τήν αντίθετον άποψιν υποστη
ρίζει μεταξύ πολλών άλλων καί 6 R. Bultmann, Theologie des Neuen Testaments, 4η 8κδ., 
Tübingen 1961, σελ. 541, σημ. 1.



του νέου αιώνας είναι διάχυτον εις τήν ’Εκκλησίαν κατά τον ’Ιγνάτιον καί είναι 
μάταιον να προσπαθή τις να έγκλείση αυτό εις ώρισμένα κείμενα. "Οπως διά τον 
Παύλον καί τον Ίωάννην, οδτω καί διά τον Θεοφόρον ό χριστιανισμός είναι θρη
σκεία του ζωοποιοϋντος πνεύματος καί όχι του νεκρού γράμματος. Τήν έγγύησιν 
διά τήν αλήθειαν της νέας πίστεως παρέχουν οχι ώρισμένα ιερά κείμενα, άλλα τό 
έν τή Εκκλησία οΐκοϋν καί τούς πιστούς καθοδηγούν πνεύμα Κυρίου.

Ή αυθεντία τού Κυρίου λαλοΰντος έν Πνεύματι διά των προφητών καί δι
δασκάλων τής μεταποστολικής εποχής ώδήγει όμως καί εις τήν δυνατότητα έμ- 
φανίσεως ψευδοπροφητών, οί όποιοι επεκαλούντο τήν παρουσίαν τού Πνεύματος 
έν αύτοΐς είτε προς χρηματισμόν (βλ. Διδαχήν 11, 7 εξ.) είτε προς στήριξιν τής 
αιρετικής διδασκαλίας των (βλ. Έφ. 7. 8. 9. Μαγν. 7. 10. Τραλλ. 6 κ.ά. ). Είναι 
όμως χαρακτηριστικόν έν προκειμένη) ότι τόσον ή Διδαχή όσον καί αί Έπιστο- 
λαί τού ’Ιγνατίου κατά τήν πολεμικήν των κατά τών ψευδολόγων αιρετικών δεν 
έπικαλοΰνται ώρισμένα ιερά βιβλία, περιορίζοντες ουτω τό «πνεύμα Κυρίου» εις 
νέαν τινά «γραφήν», άλλ’ υποδεικνύουν εις τούς πιστούς να κρίνουν τούς προ- 
φήτας τούτους έπί τή βάσει τής έκκλησιαστικής παραδόσεως καί τού εν τή 
Εκκλησία οΐκοΰντος Πνεύματος. Παρ’ Ίγνατίω 6 χριστιανισμός έξακολουθεΐ να 
στηρίζεται εις τήν προφορικήν παράδοσιν καί ιδία εις τήν παρουσίαν τού Πνεύ
ματος, τό όποιον δρά έν τή Έκκλησίμ καί καθοδηγεί αυτήν έπί πάσαν την 
αλήθειαν. Άκούων ό ίδιος τήν φωνήν τού Πνεύματος (πλήν τού μνημονευθεντος 
χωρίου Φιλαδ. 7, 1 εξ. βλ. καί Ρωμ. 7,2 : «ύδωρ δε ζών καί λαλούν έν έμοί έσω
θεν μοι λέγον Δεύρο προς τον Πατέρα») δεν ήδύνατο ό Θεοφόρος να αποκλειση 
άλλους έκ τής δυνατότητας ταύτης. "Ολως άντιθέτως μάλιστα προϋποθέτει την 
έν ένί έκάστω πιστω δράσιν τού Πνεύματος, όταν άποκαλή τους χριστιανούς «θεο- 
φόρους καί ναοφόρους, χριστοφόρους, άγιοφόρους» (Έφ. 9,2).

Παρά τή πίστει ταύτη περί τής έν πάσι τοϊς πιστοΐς επενεργειας τού Πνεύ
ματος καί παραλλήλως προς αυτήν ευρηνται εις τας Επιστολας τού Ιγνάτιου 
πολλαχοΰ χωρία έξαίροντα τήν ιδιαιτέραν σπουδαιοτητα τών Αποστολών και τής 
διδαχής αυτών. Έξ όλων τών ’Επιστολών τού Θεοφορου καθίσταται φανερόν ότι 
οί ’Απόστολοι αποτελούν τήν κατ’ έξοχήν έ'κφρασιν τής αυθεντίας τού Κυρίου εν 
τή Εκκλησία ώς κήρυκες τού Ευαγγελίου, ή δε διδασκαλία των είναι δεσμευτική 
διά τούς πιστούς. Σύντομος έπισκόπησις τών σχετικών χωρίων έπιβεβαιοΐ τά 

λεχθέντα.
Ούτως έν Έφ. 12,2 μνημονεύει ό ’Ιγνάτιος τού Παύλου, «τού ηγιασμένου, 

τού μεμαρτυρημένου, αξιομακάριστου», τού όποιου οί Έφέσιοι έγένοντο «πάρο
δος» καί «συμμύσται», καί ό όποιος ποιείται μνείαν αυτών «έν πάση επιστολή». 
Έχων γνώσιν τών Επιστολών τού Παύλου καί προϋποθέτων τό κύρος αυτών 
άντιδιαστέλλει ό ’Ιγνάτιος τήν [δικήν του Επιστολήν πρός -τούς Έφεσίους άπό 
τάς Έπιστολάς τού Παύλου. Αυτό τό νόημα έχουν, προφανώς, αί εκφράσεις «ού 
διατάσσομαι ύμϊν ώς ών τις» (Έφ. 3,1 ) καί «οΐδα, τίς είμι καί τίσιν γράφω» 
(12, 1), ένθα καθίσταται προφανής ή διαφορά μεταξύ έπισκόπου καί ’Αποστόλου. 
Αί Έπιστολαί τού Παύλου είναι «διαταγαί» διά τήν παραλήπτριαν Εκκλησίαν,



αί του ’Ιγνατίου «παράκλησις». 'Ομοίως εν Μαγν. 13, 1 άποκαλεϊ την διδασκα
λίαν του Κυρίου καί των ’Αποστόλων «δόγματα», τονίζει όμως εν συνεχεία την 
υποταγήν των ’Αποστόλων εις τον Ίησοΰν Χριστόν (13,2). Έν Τραλλ. 3,3 επα
ναλαμβάνει την εκ του χωρίου Έφ. 3,1 γνωστήν διάκρισιν έαυτοΰ καί ’Αποστό
λων, καί δή πιθανώς μετά τίνος άπολογητικής-πολεμικής τάσεως έναντι πιστών 
τινων, οί όποιοι όπερτιμώντες αυτόν άνήγαγον αυτόν εις αυθεντίαν (Τραλλ. 4,1).

"Εν βήμα περαιτέρω χωρεΐ ό ’Ιγνάτιος έν Τραλλ. 7,1, ένθα τονίζων τήν ανάγ
κην προφυλάξεως τών πιστών άπό τών αιρέσεων καθορίζει καί τό μέσον διά του 
όποιου δύναται να έπιτευχθή τούτο: «τούτο δε έσται υμΐν μή φυσιουμένοις καί 
ούσιν άχωρίστοις Θεοΰ Ίησοϋ Χρίστου καί του επισκόπου καί τών διαταγμά
των τών άποστόλω ν». Έκ τής συνάφειας του κειμένου συνάγεται ότι 
υπό τα «διατάγματα» εννοεί ου μόνον τήν έν τή ’Εκκλησία διαφυλασσομένην ά- 
ποστολικήν διδασκαλίαν, άλλα καί τήν λατρευτικήν υπό τον έπίσκοπον συνάθροι- 
σιν, τήν όποιαν ούτως ανάγει εις τον Κύριον καί τούς ’Αποστόλους. Έν τή αυτή 
’Επιστολή χαιρέτα τήν κοινότητα, «έν άποστολικώ χαρακτήρι» (Προοιμ. ), τ.έ. ως 
οί ’Απόστολοι έπρατταν6. ’Ασφαλώς οί Τραλλιανοί είχον γνώσιν του «άποστο- 
λικοΰ χαρακτήρας» του χαιρετισμού, πιθανώς έκ συλλογής τών παυλείων ’Επιστο
λών.

Τέλος, ό ’Ιγνάτιος αναφέρει τούς αποστόλους Πέτρον καί Παύλον καί έν τή 
προς Ρωμαίους έπιστολή του (4,3), δεν δυνάμεθα όμως να άποφανθώμεν μετά 
βεβαιότητας, αν τα άποστολικά προς τούς Ρωμαίους διατάγματα τών δύο κορυ
φαίων σημαίνουν τάς Έπιστολάς των προς τήν ’Εκκλησίαν (ή τάς Εκκλησίας) 
τής Ρώμης. Τό πιθανώτερον είναι ότι ό ’Ιγνάτιος άναφέρεται όλως γενικώς εις 
τήν δράσιν τών δύο ’Αποστόλων εις τήν Ρώμην καί όχι εις γραπτάς έντολάς αυτών 
άπευθυνομένας προς τήν Εκκλησίαν τής πρωτευούσης.

*
* *

Τά περί τών ’Αποστόλων λεχθέντα θέτουν αμέσως τό πρόβλημα τής ύπάρξεως 
Κανόνας τής Καινής Διαθήκης κατά τήν εποχήν τού ’Ιγνατίου. ’Αποτελεί δε έν προ- 
κειμένω σχεδόν ομόφωνον γνώμην τών έρευνητών ότι ό ιερός πατήρ έχει γνώσιν 
πολλών κειμένων τής Καινής Διαθήκης, καί δή τών Επιστολών τού Παύλου7 ώς 
ό ίδιος ομολογεί (Έφ. 12,2), καί τών Ευαγγελίων τού Ματθαίου καί τού Ίωάν- 
νου. Δέον όμως να παρατηρηθή ένταΰθα ότι ούτε αναφορά μιας λέξεως έκ τίνος 
κειμένου τής Καινής Διαθήκης σημαίνει οπωσδήποτε έξάρτησιν τού ’Ιγνατίου έξ 
αυτού ούτε άντιστρόφως τό έκ τής σιωπής έπιχείρημα πείθει περί τής άγνοιας 
του ώς προς τά μή παρατιθέμενα κείμενα. 'Η παράδοσις κατά τήν έποχήν τού Θεο-

6. Ό W. Bauer ερμηνεύει: «κατά τον χαρακτηρίζοντα τόν ’Απόστολον (ή τούς ’Αποστό
λους) τρόπον» (Wörterbuch zum N.Τ., 5η ïxS., Berlin 1963, έν λήμματι).

7. 'Υπαινιγμοί εις Έπιστολάς τοΰ Παύλου εΰρηνται πολλαχοϋ τών Επιστολών. Πρβλ. 
π.χ. Εφ. 5, 2 προς Α' Κορ. 6, 9" 8,1 πρδς Α' Κορ. 4,13" 8,2 προς Ρωμ. 8,5" 10,1 προς Α' Θεσ. 
5,17· 10,2 προς Κολ. 1,23' 12,12 προς Έφ. 3,4' 15,3 προς Α' Κορ. 3,16 χλπ. ’Επίσης πρβλ. 
Μαγν. 8,1 πρδς Α' Κορ. 6,9' 10,2 πδς Α' Κορ. 5,7. 10,3 πρδς Φιλ. 2,11' πρδς Τραλλ. 2,3 
πρδς Α' Κορ. 10,33 χλπ.



φόρου παραμένει εΐσέτι ζώσα, προφορική8, ώστε νά περιεχγ) διδασκαλίας, τας 
όποιας εΐχον ήδη καταγράψει και οί ιεροί συγγραφείς της Καινής Διαθήκης, πα- 
ραλλήλως όμως προς αύτάς καί άλλας μη καταγραφείσας εν τω Κανόνι. Αυτήν 
την ζώσαν παράδοσιν έγνώριζε καλώς καί έχρησιμοποίει ό ’Ιγνάτιος παραλληλως 
προς τα γραπτά κατάλοιπα των άνδρών τής άποστολικής εποχής, ώστε να μη 
δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν, άν μίαν ώρισμένην άποψιν έχη λάβει εκ τής Καινής Δια
θήκης ή έκ τής προφορικής παραδόσεως. ’Επί πλέον ο Ιγνάτιος παραθετει πολλα- 
χοϋ ομολογίας πίστεως τής πρωτοχριστιανικής Εκκλησίας, αι οποΐαι οδηγουν εις 
τό συμπέρασμα ότι άντί νά ομιλώ μεν ενίοτε περί έξαρτήσεως εκ τής Καινής Δια
θήκης, όρθότερον είναι νά όμιλώμεν περί λειτουργικής παραδόσεως9 10 11 τής Εκκλη
σίας, έκ τοϋ θησαυρού τής όποιας ώρισμένας μεν πτυχας κατέγραψαν οι ιεροί συγ
γραφείς τής Καινής Διαθήκης υπό την καθοδήγησιν τοϋ Άγιου Πνεύματος, άλλας 
δε χρησιμοποιεί ενίοτε ό Θεοφόρος. Ή ΰπαρξις δε και χρησιμοποιησις τής λειτουρ
γικής παραδόσεως εξηγεί τό γεγονός ότι απουσιάζουν εκ τών Επιστολών τοϋ 
’Ιγνατίου στοιχεία τονίζοντα την αυθεντίαν τοϋ Κανονος. Τοΰτο δεν ήτο απαραί
τητον άφ’ ής στιγμής ό Θεοφόρος δύναται νά άναφερθή εις την έγκυρον ζώσαν 
λειτουργικήν πραγματικότητα, ή όποια εκφράζει τήν αυθεντίαν τοϋ Κυρίου και 
τήν παρουσίαν τοϋ Πνεύματος, αυθεντίαν έκ τής όποιας αντλεί το κΰρος της και 
ή αυθεντία τοϋ Κανόνος.

Ή τελευταία αυτή παρατήρησις θέτει τό δλον πρόβλημα τής αυθεντίας τής 
νέας «γραφής» υπό νέαν μορφήν. Εις τήν δημιουργίαν δε τοϋ προβλήματος συνε- 
βάλετο τά μέγιστα καί ή έκκλησιαστική κατάστασις κατά τήν έποχήν τοϋ Ιγνα
τίου. ’Ήδη κατά τό τέλος αυτής τής άποστολικής εποχής ήρχισαν σχηματιζομε- 
ναι έντός τής ’Εκκλησίας αίρετικαί όμολογίαι μέ ιδίαν «παραδοσιν» (βλ.λ.χ. Β 
Τιμ. 2,18), ύφίσταται δε τοιουτοτρόπως διά τήν Εκκλησίαν το πρόβλημα τής 
έξευρέσεως καί καθορισμού τοϋ κριτηρίου προς διακρισιν μεταξύ αληθινής, τ.ε. 
γνήσιας άποστολικής καί μή άληθοΰς, τ.έ. αιρετικής παραδόσεως . Οτι η δη 
μιουργία Κανόνος δ&ν ήρκει διά τήν έπίλυσιν τοϋ προβλήματος κατανοεϊται ευκό
λως, &ν ληφθή ΰπ' (ψιν ότι ή 'Εκκλησία δέν ήθελε καί δέν ήδύνατο νά έγκλείση 
τό Πνεύμα εις τι βιβλίον, διότι τούτο θά ήτο άντίθετον προς τήν πίστιν εις τό δρών 
έν τοΐς πιστοΐς Πνεύμα, πίστιν περί τής όποιας μαρτυρεί αυτός ο Ιγνάτιος. Επί 
πλέον ήδη ή Β' Πέτρου άναγνωρίζει τήν δυνατότητα «στρεβλώσεως» τών ήδη υ- 
παρχουσών «γραφών» (3,16)", ώστε νά χρήζη άλλου τινός κριτηρίου ώς κανό-

8. Βλ. σχετικώς Η. Köster, Synoptische Überlieferung bei den Apostolischen Vätern 
(Texte und Untersuchungen 65), 1957.

9. Βλ. H. W. Bartsch, Gnostisches Gut und Gemeindetradition bei Ignatius von An
tiochien, Gütersloh 1940 καί Β. Στογιάννον, άνωτ., σελ. 76-91.

10. Βλ. Η. Conzelniam, £νθ’ άνωτ., σελ. 325 κ.εξ., ιδία 329 εξ.
11. Βλ. τήν έρμηνείαν τοϋ χωρίου παρά f. *. Die Petrusbriefe, 2α 6ώ., Frei-

burg-Basel-Wien 1964, σελ. 236 κ.έξ. Δέον 8πως σημειωθή παρεμπιπτόντως, δτι οί ισχυρι
σμοί τοϋ ρωμαιοκαθολικού έρμηνευτοϋ περί κεντρικής θέσεως τής Ρωμαϊκής Κοινότητας έν 
τή καθόλου Έκκλησή ήδη κατά την έποχήν τής συγγραφής της Β' Πέτρου αποτελούν έρμη-



νος καί αύτοϋ του Κανόνος. Το πρόβλημα τοϋτο άντιμετωπίζει καί ό ’Ιγνάτιος 
έν τη πράξει. Ποιαν λύσιν δίδει θά ίδωμεν ευθύς αμέσως έξετάζοντες τα περί «ευ
αγγελίου» όμιλοΰντα χωρία των Επιστολών του.

Εις την προς Σμυρναίους Επιστολήν του ό Θεοφόρος πολέμων τους εν τή αυ
τόθι Εκκλησία δοκήτας χαρακτηρίζει τούτους ώς συνηγόρους του θανάτου, «ούς 
ούκ έπεισαν αί προφητεΐαι ούδέ ό νόμος Μωϋσέως, άλλ’ ουδέ μέχρι νυν το ευαγ
γέλιο ν ουδέ τα ήμέτερα κατ’ άνδρα παθήματα» (5,1). Κατά την εξήγησιν του 
χωρίου τινές των ερμηνευτών12 κατανοούν τό «εύαγγέλιον» ώς δηλωτικόν τής 

έσχηματισμένης Καινής Δαιθήκης, ή όποια τίθεται ύπό τού ’Ιγνατίου πλησί
ον τής Παλαιάς περιλαμβανούσης τάς προφητείας καί τον μωσαϊκόν νόμον. Κατ’ 
άλλους έρμηνευτάς, κινουμένους επί τής αυτής γραμμής, τα κατά των δοκητών 
επιχειρήματα τού ’Ιγνατίου είναι α) ή Παλαιά Διαθήκη, β) ό Κανών τής Καινής 
Διαθήκης, καί γ) τό μαρτύριαν ένίων πιστών, τιθέμενον έξ έπόψεως αποδεικτι
κής ισχύος έν ίση μοίρα πρός την 'Αγίαν Γραφήν. Κατά τάς ερμηνείας αύτάς, λοι
πόν, «εύαγγέλιον» είναι τεχνικός όρος δηλών τον κανόνα τής Καινής Διαθήκης, 
πρός τον όποιον δέον να προσέχουν οί πιστοί13. Τό «εύαγγέλιον» έν ταύτη τή 
έννοίοι είναι ικανόν να πείση περί τής αλήθειας, συνεπικουρούσης τής Παλαιάς 
Διαθήκης καί τής ζώσης μαρτυρίας τών μαρτύρων τής πίστεως.

Πλέον προσεκτική μελέτη τού χωρίου όμως οδηγεί εις άλλην κατεύθυνσιν. Ή 
συνάφεια τού κειμένου καί τό δλον πνεύμα τής ’Επιστολής, ό αντιθετικός σύνδε
σμος «άλλα» καί ιδία ή καί αλλαχού άπαντώσα άντίθεσις τής διδασκαλίας τής Και
νής Διαθήκης ώς έκπληρώσεως τών προφητειών (βλ. Μαγν. 8,2. 9,2) πρός τον 
νόμον τού Μωυσέως, πάντα ταΰτα οδηγούν εις την άποψιν ότι έν τώ ύπό ερμηνεί
αν χωρίω έχομεν προ ημών είδος τι παραλληλισμού, τού οποίου τα μέλη ευρηνται 
έν ποια τινι άντιθέσει, αποτελούνται δέ έκαστον έκ δύο παραλλήλως καί προσθετικώς 
χωρούντων επί μέρους στοιχείων. Ουτω τό μέν πρώτον μέλος, άπαρτιζόμενον έκ 
δύο επί μέρους στοιχείων (αί προφητεΐαι, ό νόμος τού Μωυσέως), δηλοΐ τό σύνολον 
τής Παλαιάς Γραφής έν άντιθέσει πρός τό ποιοτικώς άνωτέραν, έξελικτικώς νεωτέραν 
καί ούσιαστικώς πληρεστέραν έμπειρίαν δηλοΰν δεύτερον μέλος τού παραλληλισμού. 
Τό «εύαγγέλιον» καί τά «παθήματα» τού δευτέρου μέλους προσθετικώς λαμβανόμενα 
έκφράζουν την καινήν ζωήν, τήν έν Χριστώ νέαν κατάστασιν τών πιστών, τήν νέαν 
ή μέραν τής δημιουργίας έν τή πληρότητί της καί έν άντιθέσει πρός τήν μή λυτροΰσαν 
τόν άνθρωπον παλαιοδιαθηκικήν μαρτυρίαν. Κατά ταΰτα, νομίζομεν, «εύαγγέλιον» δεν 
σημαίνει ένταΰθα ώρισμένα βιβλία ή έπιστολάς τής Καινής Διαθήκης, ούτε τόν Κανόνα 
έν τώ συνόλω του ούτε τά έν κυριολεξία Εύαγγέλια. Πολλω μάλλον «εύαγγέλιον» 
είναι ένταΰθα ή πίστις τών μαρτύρων, ή διδασκαλία ή έν τοΐς παθήμασιν αύτών

νείαν τοΰ κειμένου μή δυναμένην νά άποδειχθή ίστορικώς καί άφισταμένην καί τοϋ γράμματος 
καί τοϋ πνεύματος τής έν λόγω Επιστολής. Πρβλ. καί Bultmann, ένθ’ άνωτ., σελ. 383.

12. Βλ. W. Bauer, Die Briefe des Ignatius von Antiochia und der Polykarpbrief 
(HNT, Ergänzungsband II), Tübingen 1920, έν χωρίω.

13. Περί τοϋ όρου «εύαγγέλιον» βλ. το σχετικόν άρθρον τοΰ G. Friedrich, έν ThWNT, τόμ. 
II, σελ. 724 κ.έξ. καί Η. Conzelmann, ενθ’ άνωτ., σελ. 78 κ.έξ.



διατρκνουμένη, ή θεωρία της νέας πίστεως ή οδηγούσα καί ένδυναμοΰσα έν τη 
πράξει τον μάρτυρα. “Αλλαις λέξεσι, το εύαγγέλιον είναι τό καθ’ ύλην περιεχο- 
μενον της πίστεως, ή fides quae creditur.

'Υπό το αύτό πνεύμα δέον όπως κατανοήσωμεν καί το χωρίον Σμ.7, 2: «προσ- 
έχειν δέ τοΐς προφήταις, έξαιρέτως δε τω εύαγγελιω, εν ώ το πάθος ημΐν 
δεδήλωται καί ή άνάστασις τετελείωται». Καί ενταύθα «ευαγγελιον» δεν είναι 
τεχνικός όρος προς δήλωσιν τού Κανόνος της Καινής Διαθήκης, αλλα δηλοΐ μάλ
λον καί πάλιν τό περιεχόμενον τού κηρύγματος, τό πάθος και την αναστασιν τού 
Κυρίου, την οποίαν οί προφηται άνέμενον καί τής όποιας οι μαθηται τού μονού και, 
κυρίως εΐπεΐν, κοινού πρός τούς προφήτας Διδασκάλου έλαβον άμεσον και προσωπικήν 
πείραν (Μαγν. 8,2. 9,2). «Εύαγγέλιον», λοιπόν, είναι όχι νέα τις «γραφή» πλησίον 
της παλαιάς, άλλ’ ή διά τής απολυτρωτικής έπεμβασεως τού Θεού εν Χριστώ προς 
σωτηρίαν των ανθρώπων διήκουσα κεντρική έννοια, ή αγάπη τού Θεού δια τον 
άνθρωπον καί ή άποκάλυψις ταύτης έν τω σταυρώ και τή αναστασει τού ενσαρ- 
κωθέντος Υιού αύτοΰ. Υπέρ τής ώς άνω ερμηνείας συνηγορεί και το γεγονος 
ότι ό Θεοφόρος, προσάγων έν τή αυτή ’Επιστολή μαρτυρίαν τινα περί τής αναστα- 
σεως του Χριστού, τού κατ’ έξοχήν «ευαγγελίου», έκ τίνος πηγής (βλ. Σμ. 3,2 )14, 
θεωρεί άναγκαΐον να δηλώση τήν πηγήν εκ τής οποίας λαμβάνει την σχετικήν 
διήγησιν, δεν άναφέρεται δηλαδή εις τό βιβλίον έξ ού αρυεται την πληροφορίαν του, 
τό Εύαγγέλιον έν τή συνήθει τεχνική έννοια τού όρου.

’Εκ των έξετασθέντων μέχρι τοΰδε χωρίων φαίνεται, νομιζομεν, σαφώς ότι ο 
όρος «εύαγγέλιον» σημαίνει παρ Ίγνατίω τό περιεχομενον τής χριστιανικής διδα
σκαλίας καί τό κριτήριον διά τήν παραμονήν τών πιστών εις την υγιά αποστολικην 
παράδοσιν. Τούτο θά δειχθή ότι σαφέστερου κατά τήν έξέτασιν τών σχετικών χω- 
ρίων τής πρός Φιλαδελφεΐς Επιστολής.

Ή πρός Φιλαδελφεΐς Επιστολή τού ’Ιγνατίου παρουσιάζει ιδιαίτερον ένδια- 
φέρον, τόσον διά τήν πληθύν τών ένδιαφερόντων ημάς στοιχείων, όσον και διά το 
προσωπικόν χρώμα τών λεγομένων. Πλήν τών Σμυρναιων, εκ τών παραληπτών 
τών ’Επιστολών του ό ’Ιγνάτιος έγνώρισε προσωπικώς μονος τους Φιλαδελφεΐς,

14. Ή έμφάνισις αυτή τοϋ Άναστάντος μνημονεύεται καί ύπό τοϋ «’Ιουστίνου» έν τφ Περί 
Άναστάσεως κεφ. 9 (ΒΕΠ, 4, σελ. 231, 1-6). Κατά τον 'Ιερώνυμον ('Υπόμνημα εις τόν Ή- 
σαΐαν XVIII, πρόλογος- πρβλ. τοϋ αύτοΰ, De Viris Illustribus, 16) τό χωρίον τοϋ 'Ιγνατίου 
περιείχετο καί εις τό καθ' 'Εβραίους Εύαγγέλιον, ένώ κατά τόν Ώριγένην (Περί άρχων, βιβλ. 
I, προοίμ. 8) προέρχεται έκ της Διδασκαλίας Πέτρου. Κατά τόν IWW" (έν Iknne- 
cke-Schneemelcher, Neutestamentliche Apokryphen, 3η Εκδ., Tubingen 1959, τόμ I, σελ. 
82-84) 6 Ιερώνυμος περιέπεσεν εις σφάλμα ώς πρός τήν ταύτισιν τοϋ χωρίου του Ιγνάτιου, 
λόγω μή όρθής κατανοήσεως τοϋ κειμένου της "Εκκλ. 'Ιστορίας του Ευσεβίου και δη χωρίου, 
ένθα ό Ευσέβιος ρητώς δηλοΐ ότι αγνοεί την προέλευσιν τοϋ χωρίου του Ιγνάτιου ( Εκκλ. 1 
στορία, III, 36, 11). Κατά τόν Vielhauer τό χωρίον τοϋ 'Ιγνατίου άποτελεϊ διασκευήν του χω- 
ρίίυ Λουκ.' 24,' 36-41, ώστε νά λάβη σαφή άντιδοκητικόν χαρακτήρα. "Εν τών κυρίων έπι-
χειρημάτων τοϋ έν λόγω έρμηνευτοϋ διά τήν άπόρριψιν τής παρ' Ίερωνύμφ παραδόσεως περί 
^ής αγωγής τοϋ χωρίου έκ τοϋ καθ' 'Εβραίους είναι καί ή μή Οπαρξις έβραΐκής ή άραμαΐ- 
κής λέξεως άντιστοιχούσης πρός τήν ελληνικήν λέξιν «ασωματος». 
άνωτ., σελ. 50 κ.ές.

Βλ. επίσης Η. Köster, Ενθ’



μετά τινων έκ των οποίων έσχε συζήτησιν περί των «γραφών», την οποίαν ανα
φέρει έν τη Επιστολή. Πριν δμως ή προβώμεν είς την ερμηνείαν των σχετικών 
χωρίων, θεωροΰμεν άναγκαϊον νά άσχοληθώμεν δι’ ολίγων με τον χαρακτήρα τών 
αιρετικών ή μάλλον σχισματικών μελών της έν Φιλαδέλφεια Εκκλησίας. Πρόκει
ται, ως εξάγεται έκ της Επιστολής, περί ΐουδαϊζόντων (6,1 ' πρβλ. 9) και δη 
εξ εθνών έλκόντων την καταγωγήν πιστών (βλ. 6,1: άκρόβυστος), οί όποιοι έπι- 
καλούμενοι τούς προφήτας (5, 2. 9, 1-2) ήρνοϋντο τύ «εύαγγέλιον» (8,2) καί 
δεν συνήρχοντο έν τή τελέσει της Ευχαριστίας μετά του επισκόπου (3,2), κατη- 
γοροΰντες αυτόν διά κενοδοξίαν καί έξάρτησιν απ’ ανθρώπων (1,1). Ούδαμού τής 
Επιστολής εύρίσκομεν δοκητικά στοιχεία, ό δ’ ισχυρισμός ότι έν κεφ. 8 πρόκει
ται περί συζητήσεως έπί του θέματος «εί παθητός ό Χριστός» (15) δεν εύσταθεΐ. 
’Ίσως μεταξύ τών ΐουδαϊζόντων εόρίσκοντο καί τινες ιερείς (9,1). "Οπωσδήποτε 
πρέπει νά θεωρηθή βέβαιον ότι οί αιρετικοί ήρνοϋντο τό «εύαγγέλιον» ως «άπάρ- 
τισμα αφθαρσίας» (9,2). ’Επίσης οί αιρετικοί επόμενον είς την έφαρμογήν του 
παλαιού νόμου, καυχώμενοι δι’ αυτόν (6,3), άπηυθύνοντο δέ είς την σάρκα καί 6χι 
πρός τό πνεύμα (7,1), διατεινόμενοι ότι δύναταί τις νά σωθή καί άνευ τού «ευαγ
γελίου» (8,2 )

Κατά τούτων τών σχισματικών ΐουδαϊζόντων τονίζει ό ’Ιγνάτιος ήδη έν τω 
προοιμίω τής ’Επιστολής την ομόνοιαν καί την ενότητα τής ’Εκκλησίας16 ως 
αναγκαιότητα διά την σωτηρίαν. 'Υπογραμμίζει τον οργανικόν δεσμόν τών με
λών τής ’Εκκλησίας μετά τού επισκόπου καί τών σύν αυτώ πρεσβυτέρων καί 
διακόνων, οί όποιοι κατέστησαν φορείς τών έκκλησιαστικών αξιωμάτων κατα- 
σταθέντες εις αυτά υπό τού ’Ιησού Χριστού καί στηριζόμενοι υπό τού 'Αγίου Πνεύ
ματος. Είδικώς περί τού έπισκόπου ό Θεοφόρος έπαναλαμβάνει ότι κατέχει την 
«διακονίαν είς τό κοινόν» όχι δι’ ιδίαν κενοδοξίαν καί κατά τό ίδιον θέλημα17, 
ως ισχυρίζονται οί έχθροί του, άλλ’ «έν άγάπη θεού πατρός καί κυρίου ’Ιησού 
Χριστού» (1,1). 'Ο επίσκοπος έχει συλλάβει τον ρυθμόν τών «έντολών» (προφα
νώς τού Κυρίου 1,2) καί ή σιωπή του (1,1 ) δεν είναι αδυναμία, άλλα δύναμις 
έν άντιθέσει πρός τούς φλυάρους αιρετικούς (1,1). Οί πιστοί μένουν έν τή άληθεία, 
μόνον έάν ακολουθούν τόν ποιμένα (2,1), ή δ’ ένότης των μετά τού έπισκόπου (3, 
2) διατρανουμένη έν τή μια ευχαριστία (4) αποτελεί τό κάλλιστον άντίδοτον κατά 
τών «κακών βότανών» τής αίρέσεως (3,1). 'Ο πιστός ευρίσκει χάριν καί έλεος 
μόνον έν τή Έκκλησίφ ή, ως ό .’Ιγνάτιος λέγει, έν τω εύαγγελίω καί τοΐς άποστό-

15. Τήν άποψιν εκπροσωπεί μεταξύ άλλων ό Μ. Rackl, Die Christologie des Heiligen 
Ignatius von Antiochien, Freiburg/B. 1914, σελ. 302.

16. Περί τής Έκκλησιολογίας τοϋ ’Ιγνατίου έν γένει βλ. Ζηλιονλα, Ή ένότης τής ’Εκ
κλησίας έν τή θείφ Εύχαριστίφ καί τω ’Επισκοπώ κατά τούς τρεις πρώτους αιώνας, Άθήναι 
1965· Κ. Μπόνη, Ό "Αγιος ’Ιγνάτιος ό Θεοφόρος καί αί περί ’Εκκλησίας αντιλήψεις αύτοϋ, 
έν «Όρθ. Σκέψις» 1 (1958), σελ. 10-12, 21-22, 39-41' J. Romanides, The Ecclesiology of 
St. Ignatius, έν «The Greek Orth. Theol. Rev.» 7, σελ. 53-57, καί Κ. Καραχόλη, Ή ένότης 
τής ’Εκκλησίας κατά τούς Άποστολικούς Πατέρας, άνάτυπον έκ τού'περιοδικού «Γρηγ. Πα- 
λαμδς», Θεσσαλονίκη 1967.

17. Πρβλ. Γαλ. 1, 1 έξ.



λοις. Τοϋτο ισχύει διά πάντα πιστόν, άκόμη καί διά τον έχοντα τον κλήρου του 
μάρτυρας. ’Ακριβέστερου είπεΐν, ή σωτηρία επιτυγχάνεται εν τη Εκκλησία, της 
οποίας τό μεν πρεσβυτέριου είναι τύπος των ’Αποστόλων, το δ’ εύαγγέλιον ή προ
σωποποίησή της «σαρκός του ’Ιησού». Προφανώς «εύαγγέλιον» σημαίνει ενταύθα 
όχι βιβλίου τι, άλλα τό κήρυγμα τού ’Ιησού καί τό κήρυγμα περί τού ’Ιησού υπό 
των ’Αποστόλων καί της Εκκλησίας.

’Επειδή όμως διά των ανωτέρω ό ’Ιγνάτιος ήτο πιθανόν να έγείρη αντιρρή
σεις εκ μέρους των μελών της Εκκλησίας ως παραθεωρών την Παλαιάν Διαθή
κην, συνεχίζει εν 5,2: «καί τούς προφήτας δε αγαπώ μεν, διά τό καί αυτούς εις τό 
εύαγγέλιον κατηγγελκέναι18 καί εις αυτόν έλπίζειν καί αυτόν άναμένειν, έν ώ 
καί πιστεύσαντες έσώθησαν κλπ.». Οί προφήται, ως άτομα «αξιαγάπητοι καί 
αξιοθαύμαστοι», άγιοι, σώζονται μόνον διά τής πίστεως εις Χριστόν Ίησοΰν. 
Είναι άξιου παρατηρήσεως ότι ό ’Ιγνάτιος θεωρεί την Παλαιάν Διαθήκην ως αυ
θεντίαν μόνον ύπό τό φως τού Ευαγγελίου. Ευρισκόμενος εις την συνέχειαν τής 
θεολογικής παραδόσεως τού Παύλου καί τού Ίωάννου ό Θεοφόρος ού μόνον ευρί
σκει μαρτυρίας περί τού ’Ιησού Χριστού έν τή Παλαια Διαθήκη, άλλα καί αυτούς 
τούς φορείς τών διδασκαλιών καί τούς εκπροσώπους τού παλαιού λαού τού Θεού 
θεωρεί ώς πιστούς — μέλη τής Εκκλησίας καί συγκαταριθμεί αυτούς εις την «ε
νότητα ’Ιησού Χριστού». Εις την προς Σμυρναίους, άλλωστε, άπαιτεΐ καί παρ’ 
αύτών τών άγγέλων πίστιν εις Χριστόν. «Μηδείς πλανάσθω" καί τα έπουράνια 
καί ή δόξα τών άγγέλων καί οί άρχοντες, ορατοί τε καί άόρατοι, εάν μη πιστεύσω- 
σιν εις τό αίμα τού Χριστού, κάκείνοις κρίσις έστίν» (6,1). Δεν είναι κατά ταΰτα 
άνυπόστατος ό ισχυρισμός, ότι καί ενταύθα «εύαγγέλιον», ώς καί εις τά άνωτέρω 
έξετασθέντα χωρία, σημαίνει τό περιεχόμενον καί τό ούσιαστικόν κέντρου τής Θεί
ας οικονομίας, τό κριτήριου τής ’Ορθοδοξίας, τον κανόνα προς τον όποιον δέον 
να προσμετρήται καί αυτός ό Κανών τής Παλαιας Διαθήκης οπωσδήποτε, έν 
μέρει δε καί τής Καινής Διαθήκης. Τόσον έν σχέσει προς την Παλαιάν όσον καί 
κατά την βίωσιν τής Καινής Διαθήκης, ή βιουμένη ύπό τών πιστών έν τή Εκκλη
σία άπολυτρωτική ένέργεια τού Θεού έν Χριστώ συμπυκνοΰται εις τό «εύαγγέλι- 
λιον» έν τή άνωτέρω έννοια. Θά ήδύνατό τις νά εΐπη ότι διά τον ’Ιγνάτιον ισχύει 
ή άρχή «πάντων χρημάτων μέτρου Χριστός», χωρίς βεβαίως νά παραθεωρήται ό 
τριαδολογικός χαρακτηρ τής θεολογικής σκέψεως τού Θεοφόρου. "Αν τονίζεται 
όλως ιδιαιτέρως ό χριστοκεντρικός χαρακτηρ τής χριστιανικής πίστεως, τούτο ο
φείλεται εις τον ιστορικόν χαρακτήρα τής νέας θρησκείας έν γένει καί εις την ά- 
νάγκην καταπολεμήσεως τών δοκητικών αιρέσεων είδικώτερον, αί όποΐαι θά ήσαν 
μέν πιθανώς πρόθυμοι νά δεχθούν την παρουσίαν τού Πνεύματος, άντετίθεντο όμως 
μετά πείσματος εις την πραγματικότητα τής Ένσαρκώσεως.

Ό δοκητισμός, ώς καί αί λοιπαί αιρέσεις τής μεταποστολικής έποχής, κατέ- 
στησεν άναγκαίαν την ευρεσιν ερμηνευτικής άρχής, ή όποια νά έξηγή όρθώς τάς

18. Το «κατηγγελκέναι» ενταύθα σημαίνει «είχον έστραμμένον τό κήρυγμά των, προσε- 
δόκων έν τή διδασκαλία των». Βλ. W. Bauer έν χωρίω.



Γραφάς καί νά προσδιορίζγ] καθ’ ύλην το περιεχόμενον της ορθοδόξου καθολικής 
παραδόσεως. Διά τούς λεχθέντας λόγους ή ερμηνευτική αυτή αρχή εδει νά είναι 
— καί όντως είναι — χριστόλογική, θέτουσα εις το κέντρον τής θεολογικής γνώ- 
σεως, ώς κριτήριου τής όλης παραδόσεως τον Κύριον Ίησοϋν Χριστόν, τήν διδα
σκαλίαν καί τήν ζωήν αυτού19.

'Η χριστολογική αυτή ερμηνευτική αρχή, εχουσα τάς βάσεις της εις τήν Και
νήν Διαθήκην, αναπτύσσεται σαφώς εις τάς Έπιστολάς τού ’Ιγνατίου, αποτελεί 
δε τήν βάσιν ού μόνον διά τήν ερμηνείαν τής Γραφής καί τής Παραδόσεως, αλλά 
καί διά τήν άνάπτυξιν πάσης ορθοδόξου θεολογίας εν γένει. Καθ’ ύλην ή ερμηνευ
τική αυτή αρχή συμπίπτει προς δ,τι ό Θεοφόρος ονομάζει «εύαγγέλιον» εν Φιλαδ.
5. Έτι σαφέστερου λέγει εν συνεχεία ό ιερός συγγραφεύς ότι ό παραμένων προσ- 
κεκολλημένος εις τήν Παλαιάν Διαθήκην καί άγνοών τον Χριστόν «ερμηνεύει ’Ι
ουδαϊσμόν». Ό άπαιτών τήν επαναφοράν τής περιτομής (Φιλαδ. 6,1 ) είναι κατά 
συνέπειαν «στήλη καί τάφος νεκρών» έν άντιθέσει προς τούς «χριστοφόρους» πι
στούς (Έφ. 9,2), είναι «νεκροφόρος» (Σμ. 5,2) καί «συνήγορος τού θανάτου» 
(Σμ. 5,1). Πάντα δε ταΰτα προέρχονται εκ τού γεγονότος ότι οί αιρετικοί αγνο
ούν τό «εύαγγέλιον», τ.ε. τον Ίησοΰν Χριστόν, ό όποιος μόνον δίδει ζωήν.

Τήν χριστολογικήν ταύτην αρχήν φαίνεται ότι ήγνόουν ήθελημένως έν τή πρά- 
ξει ώρισμένοι εκ τών αιρετικών, έν Φιλαδέλφεια δε ό ’Ιγνάτιος εσχε μετ’ αυτών 
διαλογικήν συζήτησιν, τήν οποίαν καί αναφέρει έν τώ περιωνύμω χωρίω 8,2. Τό 
κείμενον έχει ώς εξής20.

« "Παρακαλώ δε υμάς μηδέν κατ’ έρίθειαν πράσσειν, αλλά κατά χριστομα- 
θίαν21. ß έπεί ήκουσά τινων λεγόντων, ότι, έάν μή έν τοΐς άρχείοις εόρω, έν τώ 
εύαγγελίω ού πιστεύω- γ καί λέγοντός μου αύτοΐς, ότι γέγραπται, άπεκρίθησάν μοι, 
ότι πρόκειται. 8 έμοί δέ αρχεία έστιν ’Ιησούς Χριστός, τά άθικτα άρχεΐα ό σταυ
ρός αυτού καί ό θάνατος καί ή άνάστασις αύτοΰ καί ή πίστις ή δι’ αύτοΰ, έν οίς 
θέλω τή προσευχή υμών δικαιωθήναι».

Κριτική τού κειμένου. Ούσιαστικήν αλλαγήν παρουσιάζει ή κοπτι- 
κή μετάφρασις, ή οποία έν 2β αποδίδει: «έάν μή ευρώ καταχωριζόμενον ούτως,

19. Περί τής Ερμηνευτικής έν γένει βλ. το άρθρον τοϋ καθηγ. Μ. Σιώτον έν τή Θρ. καί 
Ήθ. Έγκυκλ., τόμ. 5, στ. 858-867" τον αύτοΰ, Die Ekklesiologie als Grundlage der neu- 
testamentlichen Auslegung in der Griechisch-Orthodoxen Kirche, Athen 1960 καί το αρ- 
θρον Hermeneutik τοϋ G. Ebeling έν RGG, 3η έκδ., τόμ. III, στ. 243 κ.έξ., ένθα καί έκτετα- 
μένη βιβλιογραφία.

20. Πρός εύκολωτέραν αναφοράν εις τό ύπό έξέτασιν κείμενον διαιροΰμεν αυτό εις τέσσαρα 
τμήματα δηλούμενα διά τών γραμμάτων α-δ.

21. Ό όρος σημαίνει κατά κυριολεξίαν «μαθητεία παρά τώ Χριστώ» (βλ. W. Bauer έν χωρ. 
και εν τώ Λεξικω του εν λημματι), μεταφορικώς δέ ένεργεϊν, μελετάν, έρμηνεύειν ώς έμπρέ- 
πει εις άνθρωπον μαθητεύσαντα καί ζώντα πλησίον τοϋ Χριστού. Τά σύνθετα τοϋ «Χριστός» 
(ως λ.χ. χριστοφορος, χριστομαθια κ.τ.δ. ) δεν σημαίνουν απλώς μυστικήν τινα ένωσιν μετά τοϋ 
Χριστού άλλ’ έτι μάλλον άποδοχήν τοϋ απολυτρωτικού έργου αύτοΰ καί παραμονήν έν τώ μυ
στική) σώματι αύτοΰ, κατά τό διέπον τάς Έπιστολάς τοϋ ’Ιγνατίου πνεΰμα. ’Ανάλογος άλλωστε 
είναι καί ή σημασία τοϋ «έν Χριστώ» εις τάς παυλείους Έπιστολάς.



ού πιστεύω τώ εύαγγελίω», έν δέ 28: «έμοί δέ άρχεΐά έστιν ή διδασκαλία Ίησοΰ 
Χρίστου». Προφανώς πρόκειται περί μεταφράσεως οχι κατά λέξιν, άλλα κατά το 
νόημα των λεγομένων, ενδιαφέρουσα περισσότερον την ιστορίαν της ερμηνείας ή 
την κριτικήν του κειμένου. Έν 2β καί 28 ώρισμένα των χειρογράφων άναγινώ- 
σκουν «άρχαίοις» άντί «άρχείοις» καί «άρχαΐα» αντί «αρχεία» (ή «άρχεΐον» ) αντί
στοιχος. Μετά την υπό του Zahn θεμελίωσιν της ορθότητας τής γραφής «άρ
χείοις» ή παραλλαγή των έν λόγω χειρογράφων έγκατελείφθη, καί δικαίως, ύπο 
των έκδοτων τοϋ κειμένου. Παραλείποντες άλλος παραλλαγάς άνευ σπουδαιοτη- 
τος, έφιστώμεν τήν προσοχήν εις την στίξιν του 2β. Ούτως οί Zahn και Funk, 
ώς καί πολλοί έκ των παλαιοτέρων, έκλαμβάνοντες το «έν τώ εύαγγελίω» ως παρά- 
θεσιν τού «άρχείοις», θέτουν προ τοϋ «ού πιστεύω» κόμμα. Άντιθέτως οι Bihl- 
meyer, Lightfoot, Hilgenfeld καί W. Bauer έχουν τήν καί ύφ’ ήμών άκολου- 
θουμένην στίξιν, ή όποια γίνεται άποδεκτή ώς όρθοτέρα διά λόγους έκτιθεμένους 
κατωτέρω.

Έν 2α ό ’Ιγνάτιος τονίζει δ,τι καί προηγουμένως- άρχή τής έρεύνης καί ερμη
νείας των Γραφών δέον να είναι «χριστομαθία», ήτοι ή χριστολογικη ερμηνευτική 
άρχή. Διά να δηλώση τήν αρχήν τούτην χρησιμοποιεί ό Θεοφόρος τον νεον υπ’ 
αυτού πλασθέντα δρον, τον όποιον καλόν θά ήτο να έχρησιμοποιει και η σύγ
χρονος ορθόδοξος ερμηνευτική άντί των καινοφανών δρων «χριστολογικη ερμηνευ
τική», «έκκλησιολογική ερμηνευτική» κ.τ.δ. Παν δ,τι αντιβαίνει εις την «χριστο- 
μαθίαν» αποτελεί διά τον ’Ιγνάτιον «έρίθειαν», τ.έ. δεικνύει κομματικόν ενδιαφέρον, 
έγωϊστικήν στάσιν έναντι τοϋ πράγματος, άναζήτησιν τοϋ ίδιου συμφέροντος και 
δή δχι δι’ άδιαβλήτων μέσων22 ή «έπίψογον φιλονικίαν» κατα τον Οικουμενιον23. 
Διά να καταστήση σαφές τί είναι ή χριστομαθία καί ή έρίθεια ο Ιγνάτιος αναφέρει 
έν 2β-2δ οίκειον διά τινας έκ τών άναγνωστών παράδειγμα, τό οποίον αποσαφηνί
ζει πλήρως τούς δύο ορούς καί τάς ύπ’ αυτών δηλουμένας καταστάσεις.

Κατά τήν διαλογικήν συζήτησιν μετά τινων Φιλαδελφέων ίουδαϊζόντων, δτε 
διήλθεν έκ τής πόλεως, ό ’Ιγνάτιος άνέπτυξεν εις αυτούς τήν διδασκαλίαν του. Μετά 
τήν άποτυχοΰσαν προσπάθειαν τών αιρετικών να πλανήσουν αυτόν «κατα σαρκα» 
(7,1) καί ένω ό Θεοφόρος ώμίλει έν πνεύματι (7,2), τινες τών παρισταμένων 
εΐπον προς αυτόν: «έάν δεν ευρώ έν τοΐς άρχείοις (δσα διατείνεσαι), δεν πιστεύω 
εις τό εύαγγέλιον». Τα «άρχεϊα» δεν είναι ένταΰθα βεβαίως ούτε τα αύτόγραφα 
τών ’Αποστόλων24, ούτε τά άρχεϊα τής χριστιανικής Εκκλησίας τής Φιλαδελ- 
φείας, ένθα έφυλάσσοντο τά δημόσια έγγραφα, τ.έ. τά άρχειοφυλάκια, άλλά τα έγ- 
γραφα ή βιβλία, τά όποια έγγυώνται περί τής άληθείας τοϋ πράγματος (πρβλ. 
τό τής καθομιλουμένης «ντοκουμέντα»)25, έν προκειμένω δέ αί «γραφαι», δια

22. Βλ. Dibelius-Greeven, Der Brief des Jakobus, 11η έκδ., Gottingen 1964, σελ. 252, 
σημ. 2.

23. Παρά Σ. 'Αγουρίδαν, 'Υπόμνημα εις τήν ’Επιστολήν τοϋ Ιακώβου, έν Άθήναις 1956, 
σελ. 62.

24. Ούτως ερμηνεύει ό J. Nirschl, Die Theologie des Heiligen Ignatius, Mainz 1880, σελ. 
106, σημ. 1.

25. Βλ. W. Bauer έν χωρίφ.



δέ τρύς ίουδαΐζοντας άσφαλώς ή Παλαιά Διαθήκη26. Κατά την προτιμωμένην 
έρμηνείαν οί αντίπαλοι του ’Ιγνατίου άκούσαντες έκτιθέμενον παρ’ αύτοΰ το «ευ
αγγελίαν)) έζήτησαν άπόδειξιν έκ της «γραφής», διά νά πιστεύσουν.

Ό Zahn καί τινες άλλοι έρμηνευταί θέτουν κόμμα μετά τό «ευαγγελίαν» ταυ- 
τίζοντες οΰτω τά «άρχεΐα» προς το «εύαγγέλιον», θεωρούν δέ το «πιστεύω» εν 
άπολύτω έννοια. Κατά τον Zahn ή άντίθεσις εΰρηται ενταύθα όχι εις την άντιπαρά- 
θεσιν τής Παλαιας Διαθήκης προς τό Εύαγγέλιον, άλλ’ εις την άντίθεσιν των γρα
πτών «μαρτυριών τής χριστιανικής άποκαλύψεως» προς την προφορικήν παράδο- 
σιν27.

Ή ερμηνεία αΰτη όμως προσκρούει εις σοβαράς δυσκολίας καί δή : α) Ούδαμοϋ 
τού κειμένου εμφανίζονται οί αντίπαλοι τού ’Ιγνατίου ώς δεχόμενοι τό κύρος τής 
Καινής Διαθήκης. Άντιθέτως μάλιστα κηρύσσουν την περιτομήν, β) Έξ ούδενός 
ετέρου κειμένου τού ’Ιγνατίου υποδεικνύεται, ώς ήδη έλέχθη ανωτέρω, ότι τό «εύ
αγγέλιον» αποτελεί τεχνικόν όρον προς δήλωσιν των κειμένων τής Καινής Δια
θήκης. γ) Ή συνέχεια τού διαλόγου δεν συνηγορεί υπέρ τής άπόψεως τού Zahn, 
διότι αν έπρόκειτο περί καινοδιαθηκικών κειμένων καί μόνη ή προς Γαλάτας θά 
ήρκει προς άπόδειξιν τών απόψεων τού Θεοφόρου καί θά έθετε τέρμα εις την φι
λονικίαν.

Διά τούς ανωτέρω λόγους νομίζομεν ότι ή όρθοτέρα ερμηνεία είναι τό μέν 
«άρχεΐα» νά θεωρήσωμεν ώς άναφερόμενον εις τάς «γραφάς», ώς τό ύπό πάντων 
γενόμενον άποδεκτόν κριτήριον τής άληθείας, τό δ’ «εύαγγέλιον» νά έννοήσωμεν 
ώς «εύαγγέλιον τής άκροβυστίας», τ.έ. ώς τό προσιδιάζον εις την καθολικήν Εκ
κλησίαν σύστημα διδασκαλίας. Κατά ταΰτα τό αληθές νόημα τού ύπό έρμηνείαν 
χωρίου είναι ότι οί αντίπαλοι τού ’Ιγνατίου άπαιτοΰν έν προκειμένω νά προσκόμι
ση ούτος μαρτυρίας (έκ τής Παλαιας Διαθήκης βεβαίως) περί τής διδασκαλίας 
του, άλλως δέν πιστεύουν εις αύτήν, εις τό ύπ’ αύτοΰ κηρυττόμενον εύαγγέλιον 
τής άκροβυστίας. Ό χαρακτηρισμός «εύαγγέλιον» διά τήν διδασκαλίαν τού Θεοφό
ρου δέν προέρχεται βεβαίως έκ τών χειλέων τών αντιπάλων του άλλά μάλλον έκ 
τού ίδιου, χρησιμοποιείται δέ κατ’ έπίδρασιν τής παυλείου διδασκαλίας καί ορολο
γίας. Κατά τήν συνέχισιν τής συζητήσεως ό ’Ιγνάτιος προσεκόμισε μέν βιβλικά χω
ρία προς άπόδειξιν τών ύπ’ αύτοΰ λεγομένων, πλήν όμως δέν φαίνεται νά ίκανο- 
ποιήθησαν οί άντίπαλοί του. Πιθανώς κατά τήν προσαγωγήν τών έκ τής Παλαιας 
Διαθήκης χωρίων έχρησιμοποίησε τήν άρχήν τής χριστόμαθίας, τούτο δέ προσέ- 
κρουσεν εις τάς άντιρρήσεις τών άντιπάλων του. Οί ίουδαΐζοντες, θέσαντες προ 
αύτοΰ βιβλίον (ή βιβλία) τής Παλαιας Διαθήκης, άπήτησαν παρά τού ’Ιγνατίου νά 
εύρη συγκεκριμένας έκ τής Γραφής άποδείξεις προς δικαίωσιν τών θέσεων του, 
μη άρκεσθέντες εις γενικάς έκφράσεις ύπό τό πρίσμα τής χριστό μαθίας θεωρου

26. Ό I. Lentzmann (L’origine du Christianisme, 2α Μκδ. Moscou ά.χ., σελ. 45) ευ
ρίσκει ενταύθα άπόδειξιν τής νοθεύσεως τών ιερών κειμένων ύπό τών πρώτων επισκόπων. Ή 
άποψις βεβαίως είναι ολως αυθαίρετος καί δεικνύει μόνον τήν άντιχριστιανικήν πρόθεσιν τοϋ 
σοβιετικού συγγραφέως.

27. Th. Zahn, Ignatius von Antiochien, Gotha 1873, σελ. 378 έξ.



μένας, ώς έπραττεν ό ’Ιγνάτιος. Αυτήν την έννοιαν έχει το «πρόκειται», το όποιον 
πρέπει να άποδώσωμεν διά του «ιδού τα αρχεία» ή «ή γραφή, τδ άρχεϊον, κεΐται 
ενώπιον σου». Λέγοντες ταϋτα οΐ ίουδαίζοντες προσήγον ταυτοχρόνως τά ιερά 
κείμενα εις τον Θεοφόρον.

Εις τδ σημεΐον αύτδ 6 ’Ιγνάτιος παρητήθη τής περαιτέρω συζητήσεως άρκε- 
σθείς μόνον εις τδν καθορισμόν τής ερμηνευτικής αρχής του, τής χριστομαθίας, ή 
οποία άναφέρεται εις την ερμηνευτικήν καθ’ ύλην καί κατ’ είδος: «εμοί δε άρχεϊά 
εστιν ’Ιησούς Χριστός κλπ.». Ώς καί εις τήν πρδς Μαγνησίους, οΰτω καί ενταύθα 
τονίζεται δτι ή Παλαιά Διαθήκη δύναται να όδηγήση εις σωτηρίαν, μόνον δταν 
άναγινώσκεται υπό τδ φως τής έν Χριστώ άποκαλύψεως. 'Υπό τδ αύτδ πρίσμα 
θεωρούμενον καί τδ Εύαγγέλιον συμπίπτει πρδς τδν ίδιον τδν Κύριον, πρδς τδ πά
θος καί τήν άνάστασιν αύτοΰ, τά όποια είναι τδ «άπάρτισμα αφθαρσίας» (Φιλαδ.
9,2).

*
* *

Τά συμπεράσματα τής συντόμου ταύτης μελέτης περί τής παρ’ Ίγνατίω α
παντώ σης ερμηνευτικής αρχής πρδς ορθήν ερμηνείαν τής Παλαιας Διαθήκης καί 
άξιολόγησιν τής αύθεντίας τής Καινής Διαθήκης τόσον ώς νέας «γραφής» δσον 
καί ώς προφορικής παραδόσεως δύνανται νά συνοψισθοΰν ώς επεται.

1) 'Η Καινή Διαθήκη χαρακτηριζόμενη ύπδ τού ’Ιγνατίου ώς «εύαγγέλιον» 
κατά τδ περιεχόμενον αύτής, τίθεται πλησίον τής Παλαιας ώς αύθεντία, χωρίς 
δμως νά διακρίνωνται σαφώς τά άποστολικά κείμενα εκ τής είσέτι ζώσης άποστο- 
λικής παραδόσεως.

2) Είδικώς ό δρος «εύαγγέλιον» σημαίνει εις τάς Έπιστολάς τού’Ιγνατίου τδ 
περιεχόμενον τής πίστεως, τήν fides quae creditur, καί δεν ταυτίζεται προς 
ώρισμένα κείμενα. Τήν αυθεντίαν του τδ «εύαγγέλιον» λαμβάνει εκ τού παρόντος 
έν Πνεύματι εις τήν ’Εκκλησίαν Κυρίου.

3) Διά τού δρου «χριστόμαθία» δ ιερός πατήρ καθορίζει ποια δέον νά είναι ή 
στάσις τού χριστιανού κατά τήν ερμηνείαν τής Γραφής και την κατανοησιν τής 
παραδόσεως. Ούτω χαρακτηρίζει τδ σύνολον τής Γραφής και τής Παραδόσεως 
διά τής καθ’ ύλην ερμηνευτικής αρχής τής χριστομαθίας, ύπενθυμίζων εις τούς 
πιστούς πάσης εποχής δτι τά «αρχεία» εκ των οποίων προέρχεται 7) πιστις και Υ] 

σωτηρία δέν είναι ώρισμένα βιβλία ή λόγοι, άλλ' «Ιησούς Χριστός, τά άθικτα άρ- 
χεΐα, δ σταυρός αυτού καί δ θάνατος καί ή άνάστασις αυτού καί ή πιστις ή δι’ αύτοΰ».
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ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ
«'Ο βίος βραχύς»

Ή συνήθεια των άπομνημονευμάτων είνε αρχαία. Εΐνε δέ καί λίαν διδακτική 
καί ωφέλιμος. Εΐνε μία καθαρά έξομολόγησις τοϋ βίου καί τής δράσεως τοϋ προσ
ώπου. Εΐνε ό καθρέπτης του βίου τοϋ ατόμου προς ωφέλειαν καί οδηγίαν των 
μεταγενεστέρων. Τά απομνημονεύματα εΐνε ή σπουδαιοτέρα πηγη τής ιστορίας. 
Τά δράσαντα πρόσωπα ιδίως τά σημασίαν έχοντα καί επιρροήν επί τοϋ κοινωνικοΰ 
καί πολίτικου βίου κτησάμενα έχουσι μάλιστα καθήκον να διατυπωσωσιν επι τοϋ 
χάρτου τά άπομνημονεύματα αυτών, άτινα εΐνε προωρισμενα να δημοσιευθώσι με
τά θάνατον. Κακώς ποιοΰσιν οί ζώντες οί δημοσιεύοντες άπομνημονεύματα. Ό 
δημοσιεύων ζών κινδυνεύει νά περιπέση ή εις αύτοέπαινον ή εις κολακείαν ή νά 
παρασιώπηση πράγματα συνδεόμενα με τήν δράσιν άλλων προσώπων και δυναμενα 
νά βλάψωσιν ή εαυτόν ή τούς άλλους.

Τά άπομνημονεύματα πρέπει εάν εΐνε άνάγκη νά δημοσιεύωνται μετά θάνα
τον, ότε ό άποθανών ούδένα έχει νά δώση λόγον περί των γεγραμμένων ύπ’ αύτοϋ. 
Ό τοιοΰτος εάν εΐνε ευσυνείδητος δεν θά διστάση νά εΐπη καθαράν τήν αλήθειαν. 
'Αλλά πόσον δύσκολον εΐνε ό άνθρωπος νά εΐπη περί έαυτοΰ τήν αλήθειαν ! Ό άν
θρωπος φύσει φίλαυτος ών καί θελων πάντοτε να δικαιολογηση τας πράξεις του, 
ευρίσκει προφάσεις καί αμαυροί τήν αλήθειαν. Μια ειλικρινής εξομολογησις 
μάλιστα δι’ άνδρας πολιτικούς εΐνε τι δύσκολον καί των αδυνάτων. Πόσον διδακτι
κά τωόντι θά ή σαν τά Άπομνημονεύματα, εαν εβασιζοντο επι τής ειλικρινούς εξο- 
μολογήσεως τών πεπραγμένων ! Τά αίτια τών τοιώνδε η τοιώνδε αποτελεσμάτων 
θά έφαίνοντο γυμνά καί οί βουλόμενοι και μελετώντες αυτα θα εγινωσκον τι εδει 
ποιήσαι εν τή δεΐνι ή δεϊνι περιπτώσει ή περιστάσεις. Δια τοΰτο τα κλασσικά Α
πομνημονεύματα τοϋ Ξενοφώντος καί αί εξομολογήσεις τοϋ ιεροΰ Αυγουστίνου επε- 
δρασαν επί τοϋ αρχαίου καί τοϋ χριστιανικού κόσμου σωτηριωδώς. Τα απομνημο
νεύματα τοϋ Ξενοφώντος ήσαν τό Εύαγγέλιον τών αρχαίων έλλήνων, αί δέ του 
ιεροΰ Αυγουστίνου εξομολογήσεις εΐνε ή πνευματική τροφή παντός χριστιανού θέ
λοντας νά καθαρίση τήν μεμολυσμένην αύτοϋ ψυχήν καί νά ύψωθή είς τον Θε
όν. Κατ’ άπομίμησιν τοϋ ιεροΰ Αυγουστίνου συνέγραψε καί ό Rousseau εξομολογή
σεις, άλλ’ αί εξομολογήσεις τοϋ Rousseau είναι γνωσταί μόνον είς τούς φιλοσόφους 
ώς τοιούτους. Διότι ένφ 6 Ξενοφών έν τοϊς άπομνημονεύμασι ζωγραφίζει τόν βίον 
τοϋ δικαίου Σωκράτους' οΐος άληθώς ήν καί έδρασε, ένω 6 ιερός Αύγουστϊνος άνα- 
λόει τήν άνθρωπίνην ψυχήν καί εκχέει ένώπιον τοϋ Θεοϋ τά διανοήματά του καί 
συναισθήματά του ζητών έν ταπεινώσει τήν συγχώρησιν, ό Rousseau εκθέτει κα- 
νονικώς 6λας τάς άτασθαλίας τής νεότητός του, αΐτινες βεβαίως δέν εΐνε έποικο- 
δομητικαί διά τόν αναγνώστην. Διά τούτο καί παρεδόθησαν είς τήν λήθην διότι ό 
άνθρωπος &σω διεφθαρμένος καί άν ή δέν άγαπα νά βλέπη τά αΐσχη του, έκτός εάν



άπέβαλε πάσαν αιδώ' διά τούτο καί δ Zola δ άπογυμνώσας τήν άνθρωπίνην αιδώ 
δέν εύρεν άναγνώστας εΐμή εκ του κόσμου των ελευθέρων ήθών' ουδέποτε όμως 
κατώρθωσε να εΐσέλθη εις τήν ’Ακαδημίαν τήν γαλλικήν, διότι ή ’Ακαδημία σέβε
ται τήν άνθρωπίνην αιδώ. Ούτε ή Sarah Bernard καίπερ δοξάσασα τήν γαλλικήν 
σκηνήν ουδέποτε έλαβε παράσημον γαλλικόν διότι η Κυβερνησις θαυμάζει μεν το 
τάλαντον σέβεται όμως τήν άνθρωπίνην αιδώ. ’Επειδή δέ μόνον αί ήθικαί πράξεις 
έχουσιν αξίαν εν τω βίω καί ή κοινωνία μόνον επί τοιούτων ηθικών βάσεων δύνα- 
ται νά ύπάρξη καί νά ευημερήση, τά απομνημονεύματα δέον νά περιορίζωνται μόνον 
εις τήν έκθεσιν των ήθικών πράξεων αίτινες περιλαμβάνουσι καί τάς άρετάς καί 
τά ήθικά ελαττώματα των προσώπων, καί τά μεν καί τά δέ διδάσκουσι τήν άρετήν 
τά μέν θετικώς τά δέ άρνητικώς. Παράδειγμα οί Σπαρτιάται οίτινες διά νά διδάξωσιν 
εις τούς παΐδας τήν εγκράτειαν των ποτών έμέθυον τούς δούλους καί τούς παρουσί
αζαν εις τούς παΐδας εν τοιαύτη καταστάσει. Σκοπός λοιπόν τών άπομνημονευμά- 
των εΐνε δ ηθικός, διότι μόνον αί ήθικαί πράξεις έχουσι σημασίαν έν τω βίω.

Οί διηγούμενοι άναιδώς παν τό συμβάν αύτοΐς λέγονται φλύαροι καί αναιδείς. 
Λοιπόν ή μέθοδος τών άπομνημονευμάτων εΐνε ή άμερόληπτος έκθεσις τών πράξε
ων του ατόμου έφ’ όσον αί πράξεις τού ατόμου συνδέονται μέ τον δημόσιον βίον 
αυτού. ’Εάν δέ καί ό ιδιωτικός βίος περιέχει τι τό διδακτικόν δέν πρέπει καί τούτο 
νά παραλειφθή. Προ παντός όμως πρέπει νά βασιλεύη έν τή ’Εκθέσει τό «γνώθι 
σαυτόν» καί ή ταπεινοφροσύνη. Έκθεσις κομπαστική καί εκθειαστική οΐαι αί μετά, 
θάνατον νεκρολογίαι πρέπει νά αποφεύγονται εν τοΐς άπομνημονεύμασι. Τό ά- 
πλοΰν καί φυσικόν καί απέριττον τής έκθέσεως εΐνε τό μόνον δυνάμενον νά έμπνεύ- 
ση εμπιστοσύνην καί νά καταστήση πιστευτά τά λεγάμενα. Μετά τά ανωτέρω έπι- 
χειροΰμεν καί ημείς τήν αύτοβιογραφίαν προς μόνον άφορώντες τον σκοπόν νά δώ
σω μεν λόγον τών πράξεων ημών ενώπιον τών Πατέρων καί αδελφών ημών, οίτινες 
ένεπιστεύσαντο ήμΐν καίπερ (αναξίους τήν Ήγουμενείαν τού ιερού ήμών δσπητίου τού 
πρεσβυγενοΰς Μοναστηριού τού Σινά, εξομολογούμενοι ενώπιον Θεού καί τών Πα
τέρων έν φόβω θεού.

Έγεννήθην έν Λήμνω έν τινι χωρίω Π λ α τ ε ΐ καλουμένω εκ πατρός Κων
σταντίνου καί μητρός ’Αγγερούς άμφοτέρων έκ τής νήσου τού 'Αγίου Ευστρατί
ου. Ό πατήρ μου χειροτονηθείς ίερεύς έφημέρευεν έν τω χωρίω Πλατεΐ τής Λή
μνου, ότε καί έγεννήθην έγώ εις τά 1859. Βρέφος έτι ών έπέστρεψα μετά τών γονέ
ων μου εις "Αγιον Εύστράτιον όπου καί άνετράφην έν τή πατρική οικία. Αί πρώταί 
μου έντυπώσεις ή σαν καθαρώς θρησκευτικαί. Έν τή οικία τού πατρός μου έκαλ- 
λιεργεΐτο ή ευσέβεια. Ό πατήρ ήν ίερεύς ευλαβής φυλάττων τον νόμον κατά γράμ
μα, τούς κανόνας τής Εκκλησίας ιδίως εις τά περί νηστείας καί έξωτερικής λατρεί
ας ζητήματα. Τήν αυτήν δ’ αυστηρότητα άπήτει καί παρ’ όλων τών μελών τής οι
κογένειας. Ούδείς ούτε κατά διάνοιαν έτόλμα νά παραβή τάς έντολάς. Πρώτη ή 
μήτηρ ήτο τύπος ευσεβούς καί έλεήμονος γυναικός. Έχουσα πολυμελή οικογένει
αν καί μή δυναμένη έπαρκέσαι εις τά προς ζωήν εΐργάζετο διηνεκώς μετά τών θυ
γατέρων της προς καταρτισμόν τών προικώων έκάστης. Έγειρομένη μετά τό μεσο
νύκτιον μετά τού πατρός όστις ήτοιμάζετο διά τήν θείαν λειτουργίαν, εΐργάζετο υπό



τον λύχνον μέχρι πρωίας εις το νήθειν, κλώθειν, ύφαίνειν καί λοιπά. Ή προσευχή 
αυτής ήτο προσευχή Άννης υπέρ τής ευτυχίας των τέκνων της. Εις εμέ παΐδα 
οντα ή τοιαύτη ευλαβητική καί άφωσιωμένη προσευχή έποίει τήν μεγίστην έντύ- 
πωσιν. Τήν λεπτομέρειαν τούτην δεν δύναμαι να παραλείψω διότι έπέδρασεν επί 
του χαρακτήρας μου. Έμαθον άπό τής μητρός μου να σέβωμαι τον Θεόν καί να φο
βούμαι αυτόν. Μακαρία ή μνήμη αυτής ότι ήγάπησέ με πολύ καί είμαι βέβαιος 
οτι αί προσευχαί καί έλεημοσύναι αυτής άνέβησαν εις μνημόσυνου ενώπιον του Θε
ού. Έστερεΐτο των πάντων καί αυτού πολλάκις τού άρτου καί όμως εκ τού υστερή
ματος εστελλε καί εις άλλους πεινώντας κρύφα δι’ εμού' καί ή τοιαύτη αληθής ελεη
μοσύνη «το λεπτόν τής χήρας» κατά τήν άπόφασιν τού Κυρίου έχει μειζονα αξίαν 
ή ή έκατόμβαι των πλουσίων. ΤΗτο δέ ή μήτηρ μου υπογραμμός τής ταπεινοφροσύνης 
καί υπομονής καί πραότητας. Αυτή εν ταϊς δυστυχίαις παρεμύθει τον πατέρα, αυτή 
Εφερε τον ζυγόν τού μαρτυρίου τής πενίας εν πλήρει αγαθοσύνη καί φαιδρότητι 
ψυχής. Αυτή ένήστευε καί τρεις ή μέρας εν φαιδρότητι προσώπου κατά τό «όταν 
δέ νηστεύης άλειψαί σου τήν κεφαλήν καί τό πρόσωπόν του νίψαι». Ουδέποτε ύπε- 
ρηφανεύθη ως σύζυγος ίερέως αλλά έπεδίωκε τήν άφάνειαν καί παρήγγειλε 
καί μετά θάνατον ούδεμία διάκρισις να γίνη δι’ αυτήν αλλά νά ταφή όπου καί οί 
λοιποί των ανθρώπων. Τοιαύτη ή μήτηρ. ’Αλλά καί ό πατήρ ως προεΐπον ήτο α
κριβής των ιερατικών αυτού καθηκόντων φύλαξ. Άπή^αυε τού γενικού σεβασμού 
καί ως πνευματικός. Ουδέποτε μέχρι γήρατος βαθυτάτου παρέλειψέ τι τών χρεών 
αυτού τών ιερατικών ειμη δι ασθένειαν σωματικήν. Εστερεΐτο μεν παιδείας, ει- 
χεν όμως εν τή καρδία του τό θειον πυρ της ζωογονου πιστεως δι ού ολος ο βιος 
αυτού κατηυγάζετο. Βίος άμεμπτος καί κατά Θεόν, βίος έν προσευχή καί νηστεία 
δέν ήτο δυνατόν είμή νά έπιδράση επι των χριστιανών σωτηριωδως. Ουδεις ετολμησε 
ποτέ νά εΐπη τι κατά του Παπά Κωνσταντίνου ως ιερεως η πολίτου ήτο ευθύτα
τος καί δικαιότατος" άπέφευγε τάς κρίσεις και τα δικαστήρια. Ποτέ δεν ηδικησε 
τινα, πάντοτε ήτο ό αδικούμενος διότι εφοβεΐτο τον Θεόν και την δίκην αυτού.

’Εν τοιαύτη ατμόσφαιρα γεννηθείς καί άνατραφεις εφοιτησα μόλις πενταετής 
εις τό Σχολεΐον τού Άγ. Ευστρατίου ή μάλλον εις τού Παπά Μιχαήλ τό ιδιωτι
κόν. Σχολεϊον κυρίως δέν ήτο" ήτο εν δωμάτιον έν ω έκάθηντο όκλαδόν μικρά παι- 
δία βοώντα καί κρώζοντα τό «σταυρέ βοήθει μοι Άλφα βήτα κτλ.». Ο Παπά Μι- 
χαήλ έκάθητο εις τήν γωνίαν μέ τήν βάβδον άνά χεϊρας καί έχειροτόνει τούς άτα- 
κτοΰντας ή μή μανθάνοντας" επειδή δέ είχε καί πολλάς εργασίας μετεχειριζετο τους 
μαθητάς άντί δούλων. Δέν ένθυμοϋμαι πώς καί πότε έμαθον νά άναγινώσκω καί νά 
γράφω. Τούτο μόνον γινώσκω ότι δετής ών άνεγίνωσκον άπ’ ’Εκκλησίας τόν Άπό- 
στολον καί ότι έβοήθουν τώ πατρί έν τή λειτουργία. Συνέβη δέ ό πατήρ νά μετα- 
τεθή εις Αήμνον είς τό Κάστρον ώς έφημέριος της Παναγίας καί έκεϊ έφοίτων εις τό 
δημοτικόν Σχολεΐον. Έκεϊ 1% πλέον ήδυνάμην νά άναγινώσκω καλώς καί νά ψάλλω 

ολίγον.
Ένδεκαετής γενόμενος άνεχώρησα άπό τήν πατρίδα μου έπιβάς ιστιοφόρου 

^καράβι) τοϋ καπετάν Θωμά, πλέοντος είς 'Αλεξάνδρειαν. Άνεχωρήσαμεν έκ Λή- 
μνου έκ τού λιμένας τού Πλατύ άρχάς τού σαρανταημέρου, ήτοι τα μέσα



9βρίου 1870. Ή μήτηρ μου μόνη μέ ήκολούθησε μέχρι της αποβάθρας φέρουσα τα 
μόνα εφόδια του ταξειδίου μου, εν ζεμπίλι περιέχον ολίγα κρίθινα παξημάδια 
καί ολίγα κεφαλοτύρια, εις χρήματα δε μοί έ'δωκε 60 παράδες.

Ή στιγμή του αποχωρισμού μετά τής μητρός μένει μέχρι σήμερον ανεξά
λειπτος εν τη μνήμη μου. Εκείνη έκλαιε καί μέ ένηγκαλίζετο καί ώς τελευταΐον 
αποχαιρετισμόν καί εφόδιον μοί εδωκε την ευχήν της «πήγαινε παιδί μου στο 
καλό καί ό Θεός καί ή ευχή μου μαζύ σου». Ταΰτα ή σαν τα τελευταία ρήματα του 
προσφιλούς οντος δπερ ονομάζεται μήτηρ, διότι έπέπρωτο να μη την έπανίδω 
πλέον, καί ή ευχή της ευχή τής πίστεως μέ έσωσε. Αιώνια ή μνήμη αυτής !

Μετά πολλάς περιπέτειας, καθ’ ας ένεκα των εναντίον ανέμων ήναγκάσθημεν 
νά προσεγγίσωμεν εις Πάτμον καί εις τήν παραλίαν τής Μικράς ’Ασίας, έφθάσα- 
μεν τέλος εις ’Αλεξάνδρειαν περί τάς άρχάς Δεκεμβρίου. Εκεί ό άναλαβών νά μέ 
όδηγήση εις Σουέζ παρά τω άδελφω Σωτηρίω μέ άφήκεν εντός του πλοίου καί ά- 
νεχώρησεν. Ευτυχώς συμπατριώτης τις καί έκ των γνωστών παραλαβών με ώδή- 
γησεν εις τον γαμβρόν Κεφάλαν, αρτοποιόν τό επάγγελμα, καί παρ’ αύτώ έμεινα 3 
εβδομάδας άναμένων ευκαιρίαν νά υπάγω εις Σουέζ παρά τώ άδελφω. Ή ευκαιρία 
παρουσιάσθη καί ή μην παρά τω άδελφω τη 31 Δεκεμβρίου 1870. Ό αδελφός 
Σωτήριος ήτο τότε υπάλληλος παρά τω Γεωργίω ’Αθανασίου τώ Κυπρίω. Ό 
Κύπριος ούτος ήν καί επίτροπος τού Σινά, μέγα διαδραματίσας πρόσωπον κατά 
τά Κυριλλικά ήτοι τήν έξωσιν τοϋ ’Αρχιεπισκόπου Κυρίλλου του Βυζαντίου. 
Διά τάς εκδουλεύσεις του έκείνας προς τήν Μονήν διωρίσθη Επίτροπος. ΤΗτο 
αγράμματος άλλ’ εις άκρον πονηρός καί πολυμήχανος. Παρ’ αύτώ ύπηρέτει ό 
αδελφός μου.

Οί Πατέρες τοϋ Σινά άνερχόμενοι καί κατερχόμενοι έπρεπε νά διέλθωσι 
διά Σουέζ καί νά γνωρίσωσι καί τον αδελφόν μου, δστις έβοήθει αυτούς 
εις τάς αναγκαίας χρείας. Τής γνωριμίας ταύτης επωφελούμενος ό αδελφός μου 
έσκέφθη αντί νά μέ κάμη Μπακάλη νά μέ άφιερώση εις τό Σινα τό όποιον ώς 
ιερόν καταγώγιον ήδύνατο καί νά μέ παιδεύση. Έν Καίρω τότε εν τω Σιναϊτικω Με- 
τοχίω «Τζουβανία» έμενεν ώς ’Αντιπρόσωπος τής Μονής ό ’Αρχιμανδρίτης Σερα
φείμ. ’Επειδή δέ παρά τώ Μετοχίφ έλειτούργει ή Άμπέτειος Σχολή έσκέφθη ό 
αδελφός μου νά με συστήση εις τον Σεραφείμ καί νά σπουδάζω έν τη Α. Σχολή. 
Έγένετο ή άπαιτουμένη συνεννόησις καί τη 1 Φεβρουάριου 1871 κατήλθον εις Κά- 
ϊρον, είσήλθον διά τής Μεγάλης σιδηράς πύλης τής Τζουβανίας είς τό Μετόχιον 
καί άφιερώθην τώ Σινα, ώ καί υπηρετώ μέχρι σήμερον, ευεργετηθείς ώς ούδείς 
άλλος ύπ’ αύτοϋ.

Ο Αρχιμανδρίτης Σεραφείμ έδειξε πολλήν εύνοιαν εις εμέ καί τήν έπιοΰσαν 
τής έν Τζουβανία εισόδου μέ έστειλεν εις τό παραπλεύρως Σχολεΐον τών Άμπέτ. 
’Εκεί ένεγράφην εις τήν άνωτάτην τάξιν τοϋ δημοτικού όπό διδάσκαλον τόν Θηβι- 
δόπουλον.

Έν Τζουβανία είχον δωμάτιον παρά τά δωμάτια τοϋ Άρχ. Σεραφείμ γνωστόν 
ύπό τό δνομα «μή μου απτού». ’Εκεί διήλθον τήν παιδικήν ηλικίαν έπιμελώς κα- 
ταγινόμενος είς τά γράμματα καί διακαώς ποθών νά γίνω γραμματισμένος. Έν τη



μοναξία μου εκείνη έζων με τά βιβλία καί τάς αναμνήσεις τής πατρίδας. ’Οσάκις 
ένεθυμούμην την μητέρα μου κρουνοί δακρύων έ'ρρεον Από των οφθαλμών μου. Έν 
τούτοις 6 έρως προς τά γράμματα ύπερενίκα παν άλλο αίσθημα. Μετά το τέλος 
του σχολικού έτους 1870-1871 προύβιβάσθην εις την Α' τού Ελληνικού κειμένην 
εις την άνω οροφήν τού λαμπρού ώς μεγάρου Σχολείου. "Οσον ενθυμούμαι Σχολάρ- 
χης προσεκλήθη τότε κάποιος Κυριακίδης, 6στις ασθενών εκ φθισεως ευρεθη μετά 
τινας μήνας νεκρός έν τώ δωμάτιω του κειμένω έν αύτή τη Σχολή. Έγώ περί το 
τέλος τού Σχολικού έτους 1781-1872 έπαθον έξ οφθαλμίας, τής έπαράτου ταύτης 
αιγυπτιακής νόσου, ό δε Άρχιμ. Σεραφείμ έθεώρησε καλόν να με στειλη εις την 
Μονήν προς θεραπείαν. Κατά ’Ιούλιον λοιπον τού 1872 ανεχωρησα εκ Κάιρου και 
έπιβάς έν Σουέζ πλοίου ιστιοφόρου άπέπλευσα διά Ραϊθώ. "Ολην τήν ή μέραν βρα- 
δυπλοούντες τό εσπέρας ήγκυροβολήσαμεν εν τω πελαγει. Μετ ου πολύ το πέλαγος
έγένετο ξηρά οΐ δε ναΰται κατελθόντες ήγρευσαν ίχθίων πλήθος πολύ έξ ών εφαγο- 
μεν καί έχορτάσθημεν. Τότε πρώτην φοράν εΐδον το φαινομενον τής παλίρροιας. 
Μετά δύο ή μέρας έφθάσαμεν εις Ραϊθώ τό έπίνειον τού Σινά. Έκεΐ έφιλοξενήθημεν 
έν τη οικία τού Κωνσταντίνου "Ανσαρα, επίτροπου τού Σινά. Μετοχιον δεν υπήρχε 
ή ’Εκκλησία ήν έρείπιον καί ώς προσμοναριος κάποιος Παντελεημων ιερομόναχος.

Έκ Ραϊθοΰ διά τών καμηλών άνήλθομεν εις τήν Μονήν. Εις έμέ τον 12ετή 
τότε ή Μονή ένεποίησε τήν μεγίστην έντύπωσιν.

Έν τη μικρά μου φαντασία ένετυπώθησαν όσα εΐδον τοσον στεγανώς ώστε 
ούδ’ ό πας αιών δύναται νά έξαλείψη αύτά.Έκ τής πατρικής οικίας έχων τάς άφορ- 
μάς έποτίσθην έν Σινά τά νάματα έκεΐνα τής θεοσεβείας καί ήγάπησα τά θεοβά
διστα έκεΐνα μέρη εις βαθμόν άπίστευτον. Καί μέχρι τού νΰν μεθ ηδονής αναπολώ 
τάς ήμέρας έχείνας τών παιδικών μου Αναμνήσεων καί ουδέποτε λησμονώ τό Ιερόν 
Σινά. Ού μόνον αλλά καί τήν ψυχήν μου υπέρ αύτοΰ θΰσαι έτοιμός είμι' ήγάπησα 
γάρ αύτό Αγάπη είλικρινεΐ καί Αθώφχαί ή Αγάπη έχείνη μένει είς τό διηνεκές έν τη 
χαρδία μου. Έχει εύρον όλους τούς Αδελφούς, τόν Αρχιεπίσκοπον Καλλίστρατον, τόν 
Σκευοφύλακα Γρηγύριον, τόν οΐκονύμον Ιάκωβον καί πάντας τους έχ Τζουβανίας 
Αδελφούς. Ή έν τη Μονή διατριβή ύστερον Από τήν Καΐρινήν γέενναν έφάνη μοι 
ώς παράδεισος τερπνός. Τότε έγνώρισα τόν Γέροντα Σκευοφύλακα Γρηγύριον, τόν 
μέγαν εκείνον Σιναΐτην, τόν γενναΐον μέχρι μαρτυρίου πρόμαχον τών δικαίων τής 
Μονής κατά τά Κυριλλικά. Ό Σκευοφύλαξ Γρηγύριος μέ έλαβεν ύπό τήν πατρικήν 
του προστασίαν. Έν τή Μονή έμεινα μέχρι της ’Αγίας Αικατερίνης 25 Νεομβρίου 
1872 οτε Απρόοπτα συμβάντα συνέβησαν έν τή Μονή, προκαλέσαντα τήν εις Καιρόν 
κατάβασιν τών έπιλέκτων της ΣυνΑξεως. Κατά μήνα’Οκτώβριον Ανήλθεν είς τήν 
Μονήν ό Άρχιμ. Σεραφείμ ίνα παρουσιάση τούς λ/σμούς του. Φαίνεται ότι ευρεθη 
χρεώστης καί καταχραστής 3.000^. Ό Αρχιεπίσκοπος μετά τής ΣυνΑξεως έπαυ- 
σαν αυτόν τής ’Αντιπροσωπείας καί άπηγόρευσαν αύτω νά κατέλθη εις Καιρόν. 
Τό τοιοϋτον δέν ήρεσεν αύτω καί προσεπάθη νά σχηματίση φατρίαν έκτινων δυση- 
ρεστημένων, νά Ανατρέψη τάς Αρχάς τής Μονής καί νά γίνη κύριος τών πραγμάτων 
Αΐ ένέργειαί του αύται έγνώσθησαν έγκαίρως καί ήνάγκασαν τήν Σύναξιν νά τον 
έχη ύπό κράτησιν έντινι δωματίω ύπό τό παρεκκλήσιον τού Θεολόγου έχοντι θυρίδας



επί, τοϋ τείχους. Μετά την παΰσιν τοϋ Σεραφείμ διωρίσθη επιτροπή νά κατέλθη καί 
παραλαβή το έν Κα'ίρω Μετόχων. Μετά της Επιτροπής ταύτης συγκατήλθον 
κάγώ μετά δύο ετι νέων, ένος Ζακυνθίου Διονυσίου Κλαυδιανοϋ καί τοϋ ανεψιού 
τοϋ Αρχιεπισκόπου Γεωργίου Ροκίδου. Ή Μονή άπεφάσισε νά μας στείλη νά 
σπουδάσω μεν εις ’Αθήνας. Κατελθόντες εις Σουέζ έμάθομεν ότι ό Άρχ. Σεραφείμ 
κατώρθωσε νά απόδραση εκ τής Μονής, κατελθών εκ τίνος θυρίδας τοϋ δωματίου 
του μεταχειρισθείς ως κλίμακα πανία αμερικανικά, ών το άκρον έδεσε στερρώς 
επί τοϋ καναπέ τοϋ δωματίου. Τά πανία προσήρμοσε ποιήσας κόμβους ως βαθμί
δας. "Απορον πράγματι έφάνη πώς άπό υψους 20 μέτρων άπεφάσισε νά κατέλθη. 
Μίτο άνθρωπος σιδηράς θελήσεως. Ένεδύθη αραβικήν ενδυμασίαν, συνεννοήθη μετά 
τίνος καμηληλάτου πληρώσας αδρά νά τον καταβιβάση εις Ραϊθώ καί έπωφελήθη 
τήν εορτήν τής 'Αγ. Αικατερίνης, ότε οί Πατέρες ή σαν έν ευθυμία, προς έκτέλεσιν 
τοϋ σχεδίου.

Οί Πατέρες έκπληκτοι τήν έπιοΰσαν τής εορτής έμαθαν τήν άπόδρασιν τοϋ 
Σεραφείμ. ’Αμέσως έπεμψαν προς άνεύρεσιν αύτοΰ τον μοναχόν Νεόφυτον, 6στις 
καί εδρεν αυτόν έν Ραϊθω έν τω κήπω τοϋ Χαμήμ. 'Ο Σεραφείμ έν τή απελπισία 
ήθέλησε νά πυροβόληση έναντίον τοϋ Νεοφύτου, άλλ’ έκεΐνος μή πτοηθείς συνέ- 
λαβεν αυτόν διά των ρωμαλέων αύτοΰ χειρών έδεσεν όπισθάγκωνα καί άναβιβάσας 
έπί τής καμηλού έπανέφερεν εις τήν Μονήν.

Ή περαιτέρω έξέλιξις τής ιστορίας Σεραφείμ έστοίχισεν εις τήν Μονήν πολλά 
καί εις χρήματα καί εις ηθικήν ζημίαν.

Μέγα λάθος ή κατάργησις τής Τζουβανίας. Μεγαλύτερον δέ λάθος ή άνάθεσις 
όλης τής διοικήσεως τής Μονής εις εν πρόσωπον καί δή τον Σεραφείμ, άνθρωπον 
τυχοδιώκτην, υποκριτήν καί φαΰλον. 'Ο Σεραφείμ έπιστρέψας δεδεμένος εις τήν 
Μονήν έσχημάτισε κόμμα εκ τινων παλληκαριών καί ήπείλει τον ’Αρχιεπίσκοπον 
καί τήν Σύναξιν. 'Η Σύναξις ήναγκάσθη νά ζητήση τήν έπέμβασιν τής Κυβερνή- 
σεως. Ό Σεραφείμ κατέβη εις Αίγυπτον, ύποστηριζόμενος δέ ύπό τοϋ ’Αλεξανδρείας 
Σωφρονίου παρέσχε τή Μονή πράγματα έπί δύο έτη ότε πλέον έξωρίσθη κυβερνη
τική άποφάσει καί δαπάνη 6.000 Τότε ένόησαν οί Πατέρες ότι άνευ Τζου
βανίας ή άνω Μονή δέν δύναται νά ύπάρξη καί τότε ήνάγκασαν τον Καλλίστρατον 
νά καταβή εις Κάϊρον μετά τής Συνάξεως. ’Αλλά τον Καλλίστρατον δέν ήθελε 
πλέον νά αναγνώριση ούτε 6 Πατριάρχης ο ότε ή Αιγυπτιακή Κυβέρνησις είμή 
μετά πολλούς κόπους τή μεσολαβήσει υψηλών προσώπων.

Άλλ’ έπανέλθω όθεν έξέβην. Κατελθών εις Αίγυπτον μετά τών λοιπών συ- 
σπουδαστών Διονυσίου Κλαυδιανοϋ καί Γεωργίου Ροκίδου δι’ ’Αλεξάνδρειάς καί 
Σύρου έφθάσαμεν εις Πειραιά τή 5 Δεκεμβρίου 1872. Εις ’Αθήνας άνήλθομεν λίαν 
πρωί καί εδρομεν τον έξαρχον τής Μονής Άρχιμ. Κωνστάντιον. Ό Έξαρχος μόλις 
εΐχε κατορθώσει νά καταλάβη τήν σιναϊτικήν ’Εκκλησίαν τής Άγ. Αικατερίνης, 
ήν αδίκως κατείχαν οί Πλακιώται. ’Εκεί εόρομεν καί τούς προ ήμών άποσταλέντας 
Ματθαίον ίεροδιάκονον τέως γραμματέα τής Μονής καί ίεροδιάκονον Νικόδημον 
Κρήτα. ’Εγώ κατετάχθην εις τήν Β' Ελληνικού τοϋ Σχολαρχείου Πλάκας μετά 
τοϋ Δ. Κλαυδιανοϋ ό δέ Ροκίδης εις τό Γυμνάσιον Πλάκας.



Έν Άθήναις διέμεινα μέχρι,ς ’Ιουλίου 1874 καί έτελείωσα το Σχολαρχείον. Ή 
Μονή ένεκα των ανωμαλιών εις ας εύρίσκετο, ένεκα του ζητήματος Σεραφείμ, δεν 
ήδύνατο νά εξακολούθηση τήν υποτροφίαν καί έγραψεν όπως έκαστος άπέλθη εις τα 
ίδια όπου αν έκάστω δόξη. Καί οί μεν λοιποί άπήλθον έκαστος οπού ήθελεν, εγώ 
δέ μή έχων άλλην καταφυγήν επανήλθαν εις Τζουβανίαν καί κατά το έτος 1874- 
1875 ήκουσα μαθήματα έν τή Άμπετείω Σχολή παρά τω κ. Γρηγορίω Βερναρδάκη 
εις τήν Γ' του Ελληνικού. Δεν μετενόησα διά τούτο" διότι καί εις τά ελληνικά ένε- 
δυναμώθην καί προ πάντων εις τά γαλλικά, υπό διδάσκαλον τον ευ μέθοδον Nofal 
εκ Συρίας. Ό κ. Βερναδάκης μέ συνέστησεν εις τούς Πατέρας ως επιμελή, ό δέ 
Σκευοφύλαξ Γρηγόριος άνέλαβε νά μέ διατηρήση έν τή Θεολογική Σχολή τής Χάλ
κης. Ούτως τον Αύγουστον 1874 μετέβην εις Κων/πολιν παρά τω τότε Ήγουμένω 
Άρχιμανδίτη Πορφυρίω Παυλίδη. Ό Άρχιμ. Πορφύριος έδειξε πολλήν προθυμίαν 
εις τήν εισαγωγήν μου έν τή Θεολογική Σχολή. Άρχάς Σ/βρίου 1874 έγενόμην 
δεκτός ύποστάς τάς νενομισμένας έξετάσεις έν τή ιερά Θεολογική Σχολή, τή τότε 
διευθυνομένη όπό του ’Αγίου Άγχιάλου Κυρίου Βασιλείου, τοϋ έπειτα άποθανόντος 
Μητροπολίτου Σμύρνης.

Έν τή Θεολογική Σχολή μεθ’ όλας τάς έλλείψεις της ύπήρχον τότε καί καλοί 
Καθηγηταί ιδίως εις τήν φιλολογίαν οΐοι ό Ν. Βασματζίδης, ό Β. Γρηγοριάδης φι
λόλογος, ό ποιητής Τανταλίδης, άντικατασταθείς μετά θάνατον υπό τού Λεάνδρου 
Άρβανιτάκη ό κ. I. Καρολίδης διά τά φιλοσοφικά καί ό κ. Γ. Λιανόπουλος εις τά 
μαθηματικά. Έκ δέ των θεολόγων ή σαν ό Βασίλειος Γεωργιάδης κοσμικός, νΰν 
"Αγιος Νίκαιας, οί δύο αδελφοί Βαφεΐδαι ών ό Φιλάρετος τής Έκκλ. ’Ιστορίας καί 
ό ’Αγχιάλου Βασίλειος ό Διευθυντής. Οί μαθηταί τής Θεολογικής Σχολής έάν πρά
γματι κατώρθωσάν τι έν τή έπιστήμη τό κατόρθωσαν δι’ ίδιας μελέτης. Τά διδα
σκόμενα μαθήματα έν μέν τή φιλολογία τό Συντακτικόν καί ή Γραμματική έν δέ 
τή θεολογία τά καθ’ ύπαγόρευσιν κείμενα δέν ή σαν τότε ικανά νά έμπνεύσουν τον 
έρωτα προς τήν έπιστή μην ή τήν φιλολογικήν ή τήν θεολογικήν. Οί πλεΐστοι των 
μαθητών ή σαν παρήλικες. Τούτων όνειρον ήν πότε νά τελειώσουν τά επτά έτη τής 
τυραννίας διά νά λάβουν τό δίπλωμα ίνα γίνουν αυτοί Δεσπόται νά φορέσωσι τήν 
μίτραν. Τό σύστημα τών έξετάσεων ήν τό τών ζητημάτων. Οί μαθηταί έπρεπε νά 
άποστηθίσωσι ώς παπαγάλοι τά ζητήματα έκάστου μαθήματος καί νά τά άπαγγεί- 
λωσιν ένώπιον τών αρχιερέων. Ό πλέον έπιτήδειος εις τον παπαγαλισμόν ή πεπροι- 
κισμένος μέ μνήμην έλάμβανε τό βραβείον. Ούτως έκρίνετο ή τύχη τών μαθητών. 
Τό καλόν έν τή Θεολογική Σχολή ήν ότι οί μαθηταί διητώντο κατα δυο ή τρεις 
ή τέσσαρες έν ίδιαιτέροις δωματίοις" έκαστος δέ είχε τήν βιβλιοθήκην του καί 
όσα ήθελεν ιδιαίτερα βιβλία. Οΰτω δέ ήδύνατο νά μελετήση ιδιαιτέρως καί νά μορ- 
φωθή μόνος. Τά διδασκόμενα ήσαν απλή νύξις. Λοιπόν επτά έτη διήνυσα μελετών 
έν τή Θεολογική Σχολή. Δέν δύναμαι νά άρνηθώ τον ζήλον καί τήν επιμέλειαν και 
καθηγητών καί μαθητών όχι τών παρηλίκων, αλλά δέν δύναμαι συγχρόνως νά μη 
ομολογήσω ότι ό ζήλος μόνος δέν αρκεί, απαιτείται καί μάθησις και επιστημονική 
έργασία. Ή ξηρά άποστήθισις μερικών γραπτών τετραδίων δέν αρκεί να εμπνεύση εις 
τον μαθητήν ούτε νά δώση αύτω πλήρη έννοιαν τής έπιστήμης. Ή δέ Θεολο-



γική Σχολή πρέπει νά θεραπεύη καί την επιστήμην. Ίο τοιοΰτον ούτε έγίνετο τότε 
ούτε τώρα. "Ας ελπίσω μεν εις τό μέλλον.

Κάγώ λοιπόν ήκολούθουν τήν κοινήν οδόν τήν τετριμμένην, μανθάνων από στή
θους καί τά μαθήματα καί τα ζητήματα καί άριστεύων εν πάσι. "Οταν δε έτελείω- 
σα τήν Σχολήν έγώ μόνος εΐχον τον βαθμόν «άριστα παμψηφεί». Άλλ’ έγώ μόνος 
ήσθανόμην τό βάρος τοϋτο τοΰ άριστα' διότι έξετάζων έμαυτόν εδρισκον ότι δέν 
ήμην ικανός ούτε τό έλάχιστον έξ όσων έμαθαν να χρησιμοποιήσω καί παρεμύθουν 
έμαυτόν με μόνην τήν ιδέαν, ότι παρά τοΐς Σιναΐταις θά ήμην ό σοφώτερος καί 
ουτω θά έκαλύπτετο ή διανοητική μου πενία. Εΐχον όμως εν έμαυτω άσβεστον τό 
πυρ τής αληθούς επιστημονικής μορφώσεως καί τό ΐδεώδές μου ήτο ή εις Γερμα
νίαν μετάβασις προς εύρυτέραν σπουδήν. Κατά τό διάστημα τής επταετούς φοιτή- 
σεως έν τή Θεολ. Σχολή συνέβη καί ό ρωσοτουρκικός πόλεμος καταλήξας εις τήν 
συνθήκην τοΰ Άγ. Στεφάνου. Κατά τό διάστημα αυτό έγνώρισα κάλλιαν τον ’Αρχι
μανδρίτην Πορφύριον καί ήγάπησα καί έσεβάσθην ως Γέροντα καί προστάτην 
διότι είχε καθ’ υπερβολήν τό χάρισμα νά καθίσταται αξιαγάπητος. Εις εμέ δε 
έδειξε τωόντι πατρικήν εύνοιαν καί εύγνομονώ. Άπόδειξις δέ ότι δτε έν τή Μονή 
λόγος έγένετο περί άνακλήσεώς μου μετά τό τέταρτον έτος' διότι έλεγαν οί έν τή 
Μονή ότι όταν μάθω πολλά γράμματα δέν θά έπιστρέψω, ό Άρχ. Πορφύριος εις 
έκείνους μέν άπήντησε τά δέοντα, εις έμέ δέ έξηκολούθει παρέχων όσα καί πρό- 
τερον. Ή ηγουμενεία τοΰ Άρχ. Πορφυρίου έν Κων/πόλει άφήκεν εποχήν ούδείς 
μετ’ αυτόν τον άντικατέστησεν έπαξίως. *Ητο αξιοπρεπής καί εόγενής φυσιογνω
μία. Έγίνωσκε τό βιβλίον τοΰ κόσμου καί συμπεριεφέρετο μετά λεπτότητας τρό
πων καί αξιοπρέπειας. Ό άπαξ μετ’ αύτοΰ συνδιαλεγόμενος έμενεν ένθουσιασμένος 
έκ τής συμπεριφοράς του καί συνεφιλιοΰτο μετ’ αύτοΰ.

Ταΰτα λέγω εις τιμήν τοΰ μακαρίτου προκατόχου μου διότι τοιαύτας μοί 
άφήκεν έντυπώσεις κατά τό διάστημα των επταετών σπουδών μου έν τή Θεολ. 
Σχολή. Καί έτερον πρόσωπον ένεποίησέ μοι έντύπωσιν, ό Διευθυντής τής Θεολ. 
Σχολής Γερμανός Γρηγοράς λαβών τήν διεύθυνσιν άρχάς ’Ιανουάριου τοΰ 1877. 
Ό άνθρωπος ούτος έγένετο λίθος προσκόμματος καί πέτρα σκανδάλου μεταξύ των 
συγχρόνων του. Έθεωρήθη τό κατ’ άρχάς ως 6 κατ’ έξοχήν Διευθυντής ό μέλλων 
νά άνυψώση τήν Θεολ. Σχολήν εις τήν έμπρέπουσαν αύτή περιωπήν. ’Ήρχετο δέ 
έτοιμος άπό τήν Ελβετίαν ένθα παρέμεινεν επί 8 έτη σπουδάζων. Δυστυχώς 
διέψευσε τάς ελπίδας τών μαθητών άπό έπιστημονικής άπόψεως. Έδίδασκε δογμα
τικήν καί κατήχησιν τήν μέν πρώτην άπό τοΰ άπηρχαιομένου κειμένου τοΰ ρώσου 
’Αντωνίου, τήν δέ άπό τό κείμενον τοΰ Φιλαρέτου Μόσχας. Ούτε εις τήν Δογμα
τικήν έλεγέ τι νέον ή ό,τι άνεγίνωσκε παρά Μακαρίω, ούτε τήν Κατήχησιν. Τό 
μόνον όπερ εις τήν Κατήχησιν έτόνιζεν ήτο τό θρησκευτικόν αίσθημα καί ήδύνατο 
νά εΐπη τις ότι έπέδρα έπί τής καρδίας τών δευτεροετών διά τοΰ τόνου καί τοΰ 
ένθουσιασμοΰ μεθ’ ών άνέπτυσσε τά άρθρα τής πίστεως. Αυτός ουδέποτε έκήρυξε' 
μόνον κατά τάς εξετάσεις άπήγγειλε τήν λογοδοσίαν του καί ένίοτε άπό τραπέζης 
άπήγγειλε Φιλιππικούς. ’Επιστήμων Θεολόγος δέν ήτο ό Γρηγοράς. Είχε κάμει 
ύλίγας μελέτας έπί τής μετά τήν άλωσιν ιστορίας τής Εκκλησίας, άλλά καί ταύτας



άμφιβόλου αξίας, ούδαμοΰ έδημοσίευσέ τι περί αυτών. Μετά θάνατον αύτοΰ ό 
άδελφός του έδημοσίευσε δήθεν ιστορίαν τής Θεολ. Σχολής, ένα λίβελλον αναιδέ
στατου καθαπτόμενον όλων των προσώπων των σχετιζομένων μετά τής Θεολ. Σχο
λής. Ό λίβελλος ούτος καθημαύρωσε τήν μνήμην του ανθρώπου τούτου.

Άλλ’ ούτε διοικητικόν πνεύμα εΐχεν ως διευθύνων. Ούδεμίαν μεταρρύθμισιν έπή- 
νεγκεν ούτε εις το διδακτικόν ούτε εις τήν δίαιταν των μαθητών. Ένόμιζεν εαυτόν 
αυστηρόν τών παραδόσεων τηρητήν ήτο όμως καί όλως ακατάλληλος εις τούτο. 
Μετέβη εις τήν Ελβετίαν ήδη εις προβεβηκυΐαν ήλικίαν. Εις παν δέ άλλο ήσχο- 
λεΐτο ή εις τήν τέχνην τού διευθύνειν καί μεταρρυθμίζει. Ή Θεολ. Σχολή ήτο 
δι’ αυτόν ησυχαστήριου ή γηροκομείου. Έφρόντιζε πώς να διατηρήται έν τή θέσει 
πάντα δέ δυνάμενον νά έπισκιάση αυτόν όπέβλεπε καί διά καταλλήλου ένεργείας 
έπαυεν. Ή Σχολή ήδύνατο νά άποκτήση καί καλούς Θεολόγους καί καλούς φιλο
λόγους εκ τού κληροδοτήματος Χρηστάκη" άλλα δεν άπέκτησεν ένεκα τής ενόχου 
άμελείας τού Γρήγορα φοβουμένου τήν θέσιν του. ’Έργου αύτοΰ δεν ήτο ή Σχολή 
άλλα τα εκκλησιαστικά καί αί άλλαξοπατριαρχεϊαι εις άς έλάμβανεν ενεργόν μέρος. 
Ή οίκτρά αυτή κατάστασις έκορυφώθη καί μετά 20 ετών διεύθυνσιν ή Μ. Εκκλη
σία ήναγκάσθη νά παύση τον Γρηγοράν ίνα παύση καί ό σάλος. Τήν παϋσίν του 
ταύτην βαρέως φέρων έγραψε τον λίβελλον εκείνον. Ή Θεολογική Σχολή ούτε 
Διευθυντοΰ έτυχεν ούτε καθηγητών άξιων τής κλήσεως αυτών. Καί σήμερον δέ 
εύρίσκεται εις τήν αυτήν καί χείρονα ίσως κατάστασιν υπό έποψιν διοικήσεως 
καί διδασκαλίας. Τον ’Ιούλιον τού 1882 έλαβον κάγώ τό δίπλωμά μου καί κατήλθον 
εις τό Μετοχιού τού Βαλατδ άναμένων τά γεγονότα τά έν Αΐγύπτω εκτυλισσόμενα.

’Ακριβώς κατά ’Ιούνιον ήρξατο έν Αΐγύπτω ή έπανάστασις τού Άράμπη, κατα- 
λήξασα εις τον βομβαρδισμόν τής ’Αλεξανδρείας υπό τού άγγλικοΰ στόλου καί εις 
τήν κατοχήν τής Αίγύπτου μετά τήν μάχην τού Tel-el-Kibir. Έκτος τών έν ’Α
λεξάνδρειά; καί τοϊς χωρίοις σφαγών ένεκα τού έξαφθέντος φανατισμού τών μου
σουλμάνων, έν Κα'ίρω ούδέν τοιοΰτον συνέβη. Οί Σιναΐται περισυλλέξαντες τους 
ολίγους άπομείναντας χριστιανούς έν τή συνοικία Τζουβανίας έν ή καί τό Μετοχιού 
καί έφοδιασθέντες διά τροφίμων καί φυλαττόμενοι όπό τριακοντάδος στρατιωτών 
πεμφθέντων ύπό τού διοικητοΰ Κάιρου προς φύλαξιν, άνέμενον τά γεγονότα. Τή 
3/15 7βρίου οί "Αγγλοι εΐσήλθον εις τό Κάιρου καί τά βάσανα τών άποκεκλεισμενων 
έπαυσαν. Μετά τήν άγγλικήν κατοχήν καί τήν άποκατάστασιν ποιας τίνος ταξεως 
έν Αΐγύπτω, άπεφάσισεν ό Άρχιμ. Πορφύριος νά καταβή εις Αίγυπτον ένθα προσ- 
εκαλεΐτο έσπευσμένως ύπό τού ’Αρχιεπισκόπου καί τών Πάτερων προς συσκεψιν. 
"Ενεκα τής έπαναστάσεως ή καί προ αυτής τά πράγματα τής Μονής δεν ή σαν ευ
χάριστα. Ό ’Αρχιεπίσκοπος Καλλίστρατος περιήλθεν εις ρήξιν μετά τών μελών 
τής Συνάξεως καί ιδία μετά τού Άρχιμ. Κορνηλίου και τού οικονομου Ευγένιου. 
Ό ’Αρχιεπίσκοπος δυσηρεστημένος έφυγεν εις Ραϊθώ μη θελων να αναγνώριση 
τούς έν Κα'ίρω ώς άντιπροσώπους. Ή ρήξις ήτο πλήρης και συνέπεια ταυτης και 
ή γενική παραλυσία τών υποθέσεων τής Μονής.

Μόνος ό ’Αρχιμανδρίτης Πορφύριος ήδύνατο νά γίνη μεσάζων προς διορθωσιν 
τής άνωμαλίας ταύτης. Μετά τήν άποκατάστασιν λοιπόν τής τάξεως απεφασισεν



ό Άρχιμ. Πορφύριος, συμπαραλαμβάνων κάμε, νά κατέλθη εις Αίγυπτον. Άρχάς 
’Οκτωβρίου άνεχωρήσαμεν εκ Κωνσταντινουπόλεως αυτήν ακριβώς τήν ημέραν 
καθ’ ήν εΐχεν άγγελθή ή εκλογή ώς Πατριάρχου 'Ιεροσολύμων του Φωτίου Περό- 
γλου. Κατελθόντες εις ’Αλεξάνδρειαν εδρομεν αυτήν ετι άχνίζουσαν εκ του βομβαρ
δισμού. ’Ανήλθομεν εις Κάϊρον καί εδρομεν εκεί τούς Πατέρας Άρχιμ. 
Κορνήλιον, Πρωτοσύγκελλον Γαβριήλ καί οΐκονόμον Ευγένιον. Τούτους παραλαβόν- 
τες κατηντήσαμεν εις Ραϊθώ όπου εύρίσκετο καί ό ’Αρχιεπίσκοπος Καλλίστρα- 
τος. Ή εν Αίγύπτω έπανάστασις έπέδρασε καί επί των Βεδουΐνων, οίτινες άκού- 
σαντες δτι δεν υπάρχει έν Αίγύπτω ’Αρχή έσκέφθησαν νά έπιτεθώσι κατά των 
Χριστιανών τής Ραϊθώ προς λείαν. Έκ των Χριστιανών οί μεν άνέβησαν εις τήν 
Μονήν μετά τών οικογενειών των, τινές δε άπέμειναν έν Ραϊθώ προς φύλαξιν τών 
οικιών αυτών. ’Επί τώ άκούσματι τής προσεγγίσεως τών ’Αράβων προς λεηλασίαν, 
οί μείναντες κάτοικοι έπέβησαν τών πλοίων καί άπεμακρύνθησαν τής ξηράς· συν 
αύτοΐς καί ό ’Αρχιεπίσκοπος Καλλίστρατος. Ευτυχώς ή ενεργός έπέμβασις του 
Σέϊχ Μούσα Al)OU-Nassir τού γενναίου καί εύγενεστάτου τούτου φυλάρχου, προ- 
τείναντος το ξίφος αυτού καί είπόντος εις τούς όρεγομένους λείας, δτι ή αυτός καί 
ή γενεά του ή αυτοί θά κρατήσωσι, τουτέστι διά πάσης θυσίας θά κωλύση τήν 
τοιαύτην τών ’Αράβων επιθυμίαν, άνεχαίτισε τούς Άραβας καί έσωσε τούς έν 
Ραϊθώ καί τή Μονή. ’Αρχηγοί δε τών ληστών τών κακά βουλευσαμένων ήσαν ή 
φυλή τών Χουετάτ οί μή άνήκοντές εις τούς Τάβαρα άλλα γνωστοί ώς 
κλέπται καί λησταί τών κάτοικούντων τήν Χερσόνησον. Καί ό μέν Καλλίστρατος 
ό ’Αρχιεπίσκοπος έμεινεν έν Ραϊθώ, ήμεϊς δέ πάντες άνέβημεν εις τήν Μονήν διά 
τήν εορτήν τής 'Αγίας.

’Εν τή Μονή ύπήρχον τότε αρκετοί μοναχοί. Ό Σκευοφύλαξ Γρηγόριος, ό πρώην 
Γέροντάς μου, ό οικονόμος Γαλακτίων καί ό Δίκαιος Γεράσιμος ό Κρής. Πάντες 
ούτοι έμφορούμενοι ύπό αισθημάτων καλών έπεπόθουν τήν διευθέτησιν έπί το βέλ- 
τιον τών τής Μονής πραγμάτων άτινα όσημέραι έχειροτέρευον. Έορτάσαντες κα- 
τηλθομεν σύμπαντες εις Ραϊθώ ίνα συσκεφθώμεν άπο κοινού περί τού πρακτέου. 
Ό γόρδιος δεσμός ήτο ή έχθρα μεταξύ Σιναίου Κορνηλίου καί Ευγενίου. Μετά 
πολλούς κόπους καί διαπραγματεύσεις άπεφάσισεν ό Καλλίστρατος νά τούς δεχθή 
νά συγχωρεθώσι κατά τό καλογερικόν έθιμον καί νά συγκατανεύση νά διορισθή 
Επιτροπήν πληρεξούσιος νά διευθύνη έν Καΐρφ τάς υποθέσεις τής Μονής. Εις τήν 
Επιτροπήν προσετέθησαν καί ό Άρχ. Πορφύριος καί ό Πρωτοσύγκελλος Γαβριήλ. 

Τότε δέ έν Ραϊθφ διωρίσθην κάγώ διά Πρακτικού έπισήμου Γραμματεύς τής Μο
νής. Τήν παραμονήν τού 1883 έπεστρέψαμεν σύμπαντες εις Κάϊρον-Τζουβανίαν 
και από τής αρχής τού 1883 ήρχισα κάγώ τήν γραμματικήν μου έργασίαν. Οί πλη
ρεξούσιοι πρώτον έργον αυτών εΐχον τήν άνοικοδόμησιν τής έν ’Αλεξάνδρειά Όκέλ- 
λας τής πυρποληθείσης. Α'ι διαπραγματεύσεις μετά τής 'Εταιρείας Allen Alder- 
son κατέληξαν καί ή 'Εταιρεία άνέλαβεν άντί 15 χιλ. λιρών τήν οικοδομήν τού 
κτιρίου, ακολούθως προσετέθη καί τρίτη οροφή δι’ ήν έγένοντο ίδιαίτεραι συμφωνίαι. 
Τό δλον τής δαπάνης άνήλθεν εις 24 χιλ. λιρών αλλά τό κτίριον έγένετο στερεόν 
καί ή Μονή έχει άκόμη τό κτήμα τούτο έν καλή καταστάσει σχετικώς. Μόλις έτε-



λείωσαν αί διαπραγματεύσεις καί ήρξατο ή οικοδομή του κτιρίου ύπό τήν επιστα
σίαν τοϋ άρχιτέκτονος Κωνσταντίνου Κάλφα καί του Άρχιμ. Κορνηλίου, καί ιδού 
ή επάρατος χολέρα ένεφανίσθη κατ’ άρχάς εις Δαμιέττην καί ακολούθως εις αύτό 
το Κάϊρον.

Εις το Κάϊρον φόβος κατέλαβε τούς πάντας καί εμέ. Άνεχώρησα λοιπόν εκ 
Τζουβανίας καί μετά τοϋ Γέροντος Σκευοφύλακας Γρηγορίου μετέβην εις Ραϊθώ 
φεύγων τήν οργήν τοϋ Θεοΰ. Έν Ραϊθώ παρέμεινα όλον τον ’Ιούλιον καί περί τάς 
άρχάς Αύγουστου άνέβην εις τήν Μονήν. ’Εκεί παρέμεινα μέχρι τοϋ Σταυροΰ με
λετών καί αντιγράφων τον κατάλογον τής Βιβλιοθήκης τον ύπό τοϋ ’Αρχιμανδρί
του ’Αντωνίου τοϋ Ρώσου κατά τό 1870 συνταχθέντα. Μετά τοϋ Σταυρού άκούσας 
ότι ή χολέρα έξέλιπε κατήλθον καί πάλιν είς Κάϊρον. ’Εν Καίρω μένων εστιν ότε 
έκήρυττον έν τή Εκκλησία τοϋ 'Αγίου Νικολάου επινεύσει τοϋ Πατριάρχου Σω
φρονίου. Οδτω διέρρευσαν τά έτη 1883-84 καί 1885. Κατά Μάϊον τοϋ 1885 συνέβη 
ό θάνατος τοϋ ’Αρχιεπισκόπου Καλλιστράτου έκ συγκοπής καρδίας. Ό θάνατος 
τοϋ Καλλιστράτου ήν ή λύσις τοϋ ζητήματος, δπερ προ πολλοΰ έπόθει ή Μονή. 
Ό Καλλίστρατος γενόμενος ’Αρχιεπίσκοπος μετά τήν έξωσιν τοϋ Κυρίλλου έν έτει 
1868 έξ ανάγκης καί ένεκα των τότε περιστάσεων, διότι οί τότε δυνάμενοι νά άνα- 
λάβωσι τήν διακονίαν ή σαν διαβεβλημένοι παρά τή ύψ. Πύλη ώς άντάρται ύπό τοϋ 
Κυρίλλου τοϋ έκπτώτου, άνέλαβε μέ τήν ύπόσχεσιν, ώς ελεγον οί τότε έν 'Ιεροσο- 
λύμοις συνελθόντες, ότι των περιστάσεων βελτιουμένων θά έδιδε κανονικήν παραί- 
τησιν. 'Ο Καλλίστρατος όμως ε’ίχετο τής ’Αρχής καί μή δυνάμενος αύτός νά διοική 
άφινε τούς άλλους. Διατριβών δε έν τή Μονή, ένω έπρεπε νά μείνη έν Καίρω, δεν 
έφρόντιζε πολύ πολύ διά τά τής Μονής. Ένω δε ώμολόγει ότι ήτο ανίκανος έν τού
το ις δεν παρητεΐτο τής ’Αρχής- διό καί ή ιστορία τής Μονής τά 17 έτη τής αρχιε
πισκοπής του θά τά άναφέρη ώς έτη παρακμής καί καταπτώσεως. Ευτυχώς διά 
τήν Μονήν ύπήρχον άκόμη ολίγοι τινές φροντίζοντες ώς ό Σκευοφύλαξ Γρηγόριος 
διά τήν άνω Μονήν, ό οικονόμος Εύγένιος διά τά έν Αΐγύπτω συμφέροντα. Ούτοι 
οί δύο μεθ’ όλας τάς αντίξοους περιστάσεις έκράτησαν τό Μοναστήριον άπό τήν 
τελικήν άποσύνθεσιν. 'Ο Σκευοφύλαξ Γρηγόριος ήν ό στύλος τής άνω Μονής" αυτός 
ήν ή ψυχή καί ή άρχή. Έπεβάλλετο εις τούς μοναχούς καί τούς έκράτει εις τήν πει
θαρχίαν. Καί αύτός ό Καλλίστρατος άνεγνώριζε τήν ύπεροχήν αύτοΰ. Ό Γρηγόριος 
ήτο άνήρ τής δράσεως καί εις αύτόν οφείλονται τά έργα τής Ραϊθοΰ. Έν δέ τή 
Τζουβανία ήν ό Εύγένιος καί αύτός άνήρ δυνάμεως καί θελήσεως. Αύτός διηύθυνεν 
όλας τάς έξωτερικάς ύποθέσεις καί τάς έν Αΐγύπτω. Γινώσκων τήν αραβικήν 
καλώς ήτο ή ψυχή όλων τών ύποθέσεων. Πεπροικισμένος με νοΰν πρακτικόν καί 
θέλησιν ΐσχυράν καί άκαταπόνητος έν τή έργασία ήτο ό μόνος ό γινώσκων καί 
διεκπεραιών τάς ύποθέσεις τής Μονής παρόντος καί άπόντος τοϋ ’Αρχιεπισκόπου.

εΐχεν ώς άνθρωπος καί τά έλαττώματά του διά τά όποια και δεν ω- 
φέλησεν όσον έδει τήν Μονήν. ’Αλλά κατά τό διάστημα τής αρχιεπισκοπής Καλλι- 
στράτου εΐνε πλέον ή βέβαιον ότι έάν δεν ύπήρχον οί δύο ούτοι άνδρες, ο Γρηγοριος 
καί ό Εύγένιος, ή Μονή δεν θά ήδύνατο νά άνθέξη είς τοσούτους κλονισμούς, οί- 
τινες άρχίσαντες άπό τοϋ πολέμου έναντίον τοϋ Κυρίλλου άπό τοϋ 1862-1868



ένεκα τής άνικανότητος του Καλλιστράτου έξηκολούθουν έπαπειλοΰντες την Μονήν. 
Μετά τά Κυριλλικά καί την διάλυσιν της Τζουβανίας επήλθαν αμέσως τά Σεραφει- 
μιακά, άτινα μικρού δεΐν νά φέρωσι το Σινά εις το χείλος τής καταστροφής. Ευ
τυχώς ή θεία Πρόνοια έσωσε καί πάλιν την Μονήν καί μεθ’ δλην την ανικανότητα 
του Καλλιστράτου. Δέν άρνοΰμαι δτι ήτο καλός Σιναΐτης καί ζήλου έμπλεως, άλλα 
δεν ήτο ικανός ως ’Αρχιεπίσκοπος νά δράση. Μετά την τρικυμίαν των Κυριλλικών 
έπρεπε νά εύρεθή ό κατάλληλος πηδαλιούχος ίνα περισώση τά ναυάγια καί συμπή- 
ξη την ναϋν προς άνάληψιν τής περαιτέρω θαλασσοπορίας. Ευτυχώς ή ναΰς τοϋ 
Σινά έσώθη ουχί τή δεξιότητι τοϋ πηδαλιούχου άλλά τή εμπειρία καί φρονήσει 
του πληρώματος.

Άποθανόντος του ’Αρχιεπισκόπου Καλλιστράτου τον Μάϊον τοϋ 1885, ή έν 
Κα'ίρω Σύναξις δι’ εγκυκλίου ανήγγειλε τον θάνατον τοΐς οίκονόμοις καί άντιπροσ- 
ώποις τής Μονής εις τό εξωτερικόν προσκαλοΰσα αυτούς κατά την τάξιν ή νά 
έλθωσιν αυτοπροσώπως διά τήν εκλογήν του νέου ’Αρχιεπισκόπου ή νά δώσωσι 
την ψήφον αυτών εις δν τινα βούλονται δι’ επιστολής. Παρήλθον τρεις σχεδόν μή
νες προς άπάντησιν τών έξω καί προσέλευσιν. Τινές ήλθον αυτοπροσώπως, οί πλεΐ- 
στοι άνέθηκαν εις τήν Σύναξιν τάς ψήφους αυτών. Μεταξύ τών έλθόντων ήν καί ό 
έν Κων/πόλει Άρχιμ. Πορφύριος.

Έκ Κάιρου τό κέντρον τής συναθροίσεως τών έξω άνεχωρήσαμεν όλοι όμοΰ 
καί έκ Σουέζ ναυλώσαντες πλοΐον ιστιοφόρου διά μιας νυκτός έφθάσαμεν εις Ραϊ- 
θώ. Έκεΐθεν άνήλθομεν εις τήν Μονήν τέλη ’Ιουλίου. ’Εκεί γενομένης καθολικής 
Συνελεύσεως τή 9 Αύγούστου, λαβών τον λόγον ό τότε "Αγιος Δίκαιος ανήγγειλε 
τή ίερα Συνάξει τον σκοπόν τής Συνελεύσεως προτρέπων πάντας νά έκλέξωσι 
τον χρήσιμον έν καιρώ. Μετά τήν άνάγνωσιν τών έπιστολών τών έξω πατέρων 6 
άγιος Δίκαιος δευτερολογών εϊπεν δτι έκ τών δυναμένων νά άναλάβωσι τό βάρος 
τής ’Αρχιεπισκοπής δύο εΐνε ένδεδειγμένοι δ ’Αρχιμανδρίτης Κορνήλιος καί ό 
Άρχιμ· Πορφύριος, άμφότεροι καί πείραν κεκτημένοι τών υποθέσεων τής Μονής 
και αρχαιότεροι δλων τών λοιπών. ’Εκ τών δύο ό ’Αρχιμανδρίτης Κορνήλιος ήτο 
0 αρχαιότερος καί εις αυτόν έδόθη ή προτίμησις· άλλ’ έκεϊνος άναστάς καί εύχα- 
ριστησας υπέδειξεν ώς τον μόνον κατάλληλον τον Άρχ. Πορφύριον ώς γινώσκοντα 
καί τήν ρωσικήν. Μετά πολλάς άποποιήσεις άμφοτέρων άναστάς ό Γέρων Σκευο- 
φύλαξ Γρηγόριος έλαβεν από χειρός τον Άρχ. Πορφύριον καί ύπεχρέωσε νά βάλη 
Μετάνοιαν ένώπιον τής εικόνας τής Άγιας. Ή σκηνή ήν συγκινητική, τοϋ έψηφι- 
σμένου κλαίοντος καί παρακαλοΰντος νά άπαλλαγή τών δε Πατέρων τής Συνά- 
ξεως εκλιπαρούντων τον Πορφύριον νά δεχθή. Ή αδελφική αυτή σκηνή συνεκίνησε 
τούς πάντας.

Μετά τήν αποδοχήν καί τήν Μετάνοιαν τοϋ Άρχ. Πορφυρίου προσεκλήθησαν 
οι πατερες όλοι δια νά άκούσωσι τό αποτέλεσμα. Οί πάντες έπεκρότησαν εις τήν 
εκλογήν τής Συναξεως μετά δέ τήν υπογραφήν τοϋ Πρακτικοΰ τής έκλογής ύφ’ 
όλων τών πάτερων, κατελθοντες εις τον ναόν ένεθρονίσαμεν τον έψηφισμένον καί 
εδοξολογησαμεν. Ο εψηφισμενος φορών μανδύαν καί κρατών ράβδον έστη έπί τοϋ 
άρχιερατικοΰ θρόνου καί έμνημονεύθη ώς πατήρ καί Καθηγούμενος. Μετά τήν



δοξολογίαν άνελθόντες εις το Συνοδικόν έκεράσθημεν καί συνεχάρημεν τον Έψη- 
φισμένον εύχηθέντες το εις έτη πολλά. Ούτως έγένετο ή εκλογή τοΰ προκατόχου 
ημών, εκλογή αδελφική καί κατά θεόν ούδεμία διαφωνία, ούδείς φθόνος, άλλα πάν- 
τες άπέβλεψαν εις τον άριστόν τής Μονής άνευ άντιρρήσεως.

Μετά τήν εκλογήν τής επιτροπής τής μελλούσης να συνοδεύση εις Ιεροσό
λυμα τον έψηφισμένον, Επιτροπής άποτελουμένης εκ τοΰ Άρχ. Κορνηλίου, Πρω- 
τοσυγκέλλου Διονυσίου καί έμοΰ ως Γραμματέως, κατήλθομεν διά ξηρός εις Σουέζ 
έν μέσω Αόγούστω καί υπό καύσωνα άφόρητον. Έν Καίρω διετρίψαμεν όλον τον 
7βριον παρασκευαζόμενοι διά τήν 'Αγίαν Πόλιν. Έπεδώκαμεν δέ καί εις τήν Κυ- 
βέρνησιν τακρίριον δηλωτικόν τής εκλογής καί παρακλητικόν όπως ή Κυβέρνησις 
τής Α.Τ. του Χεδίβου ευαρεστούμενη διαβιβάση εις τήν Ύ. Πύλην τα τής εκλογής, 
παρακαλοΰσα συγχρόνως νά έκδοθή τό σχετικόν Αύτοκρατορικόν Βεράτιον τό δι- 
δόμενον τοΐς έκλεγομένοις ’Αρχιεπίσκοποις. Τούτων ουτω γενομένων άνεχωρήσαμεν 
διά τα 'Ιεροσόλυμα. Πρό τής 'Ιερουσαλήμ εις τό λεγόμενον Κ α λ ώ ν ι προϋπήντησεν 
ή μας Επιτροπή του Μακαριωτάτου 'Ιεροσολύμων κ. Νικοδήμου, είσελθόντες δέ 
είς τήν 'Αγίαν Πόλιν κατηυθύνθημεν εις τα Πατριαρχεία. Ή Α. Μακαριότης συγκα- 
λέσασα πάραυτα τήν Σύνοδον παρουσίασεν ή μάς. Έγένοντο τά συνήθη τής υποδο
χής τοΰ πατριάρχου έκφράσαντος πολλήν χαράν διά τήν επιτυχή εκλογήν καί άνε- 
γνώσθησαν τά γράμματα τής Συνάξεως. Η χειροτονία ώρίσθη τή 13 ’Οκτωβρίου 
Κυριακή των 'Αγ. Πατέρων. Ή χειροτονία έγένετο μετά πολλής πομπής καί πα
ρουσίας όλων των επισήμων προξένων καί λοιπών έν τώ καθολικώ τής Άναστά- 
σεως. 'Ο σύλλογος τών ’Αρχιερέων, ’Αρχιμανδριτών, ιερέων καί ίεροδιακόνων έλαβε 
μέρος είς τήν χειροτονίαν. Μετά τό τέλος τής χειροτονίας έν τή Μ. Αιθούση τοΰ 
Συνοδικού 6 Σιναίου έδέχετο τά συγχαρητήρια τών παρευρεθέντων καί όλων τών 
άγιοταφιτών Πατέρων. Εστάλη σαν δέ καί τά συνήθη τηλεγραφήματα είς Κάϊρον, 
Κων/πολιν καί άλλαχοΰ.

Έπιστρέψαντες είς Κάϊρον καί γενομένων τών συνήθων παρουσιάσεων είς τον 
Κεδίβην καί τούς υπουργούς, τήν ή μέραν άκριβώς τής άναχωρήσεως ήμών διά τήν 
άνω Μονήν έλήφθη καί τό Αύτοκρατορικόν Βεράτιον, όπερ έξεδόθη τή δραστηρίω 
ένεργεία τοΰ Ίβραήμ Έφένδη, άνδρός άξιωτάτου Καποΰ-Κεχαγιά τοΰ ίεροσολυμι- 
τικοΰ Μετοχιού έν Κων/πόλει. Άνελθόντες είς τήν Μονήν έωρτάσαμεν λαμπρώς 
τήν εορτήν τής Άγιας καί μετά τά Φώτα κατήλθομεν είς Κάϊρον έγώ πάντοτε 
υπό τήν ιδιότητα τοΰ γραμματέως. ’Από τοΰ 1886 άρχεται λοιπόν ή δράσις τοΰ 
Αρχιεπισκόπου Πορφυρίου Παυλίδου τοΰ έκ Ζακύνθου. Πεπροικισμένος μέ μεγά- 
λην δόσιν ευφυΐας, καίτοι μή άκούσας πολλά μαθήματα, διεκρίθη πάντοτε διά τήν 
τέχνην τοΰ συμπεριφέρεσθαι (tact) μετά τών άνθρώπων καί τήν νοημοσύνην αύτοΰ. 
Δυστυχώς εΰρε τά πράγματα τής Μονής είς πολύ ανώμαλον κατάστασιν. Ή διοί- 
κησις τοΰ Ιναλλιστράτου, άφήκε πολλά καί μεγάλα χάσματα καί πρώτον πάντων 
οικονομικά χάσματα. Ή Μονή έχρεώστει πολλά καί έπλήρωνεν υπέρογκους τό
κους- τά δέ εισοδήματα ή σαν όλιγοστά. Έπάλαιε λοιπόν διηνεκώς κατά τής μά
στιγος ταύτης τών χρεών καί τής έξοικονομήσεως τών άναγκαίων τή. Μονή. Δευτέ
ραν δυσκολίαν εύρεν έν τώ ζητήματι τής Άμπετείου Σχολής. Η Σχολή αυτή ώς



μή ώφελε, έπέπρωτο νά παράσχη καί νά παρέχη τη Μονή πράγματα πολλά. Κτι- 
σθεΐσα ύπό των Άμπέτ καί τεθεΐσα ύπό την προστασίαν της ρωσικής Κυβερνή- 
σεως, διοικεΐται ύπό οκταμελούς Εφορίας ής πρόεδρος τυγχάνει ό κατά καιρούς 
’Αρχιεπίσκοπος Σινά' επίσης εν μέλος της Εφορίας τυγχάνει εις Σινα'ίτης. Μετά 
την πτώσιν του πρώτου Προέδρου Κυρίλλου του Βυζαντίου, την προεδρείαν διε- 
δέχθη ό Καλλίστρατος, άνήρ ουδόλως φροντίσας νά εξάσκηση τά προεδρικά του 
δικαιώματα. Άφήκε την όλην της Σχολής διεύθυνσιν εις τον ’Αντιπρόεδρον Γ. 
Άράγκη δστις διηύθυνε την τε περιουσίαν καί τά εσωτερικά της Σχολής ώς αύτω 
έδόκει. "Οτε λοιπόν παρουσιάσθη διά πρώτην φοράν ό Πρόεδρος τής Εφορίας καί 
έζήτησε λ/σμόν διαχειρίσεως του ’Αντιπροέδρου, ούτος έξεπλάγη διά την τόλμην 
του Προέδρου εΐπών αύτω: «σύ τις εί ό ζητών παρ’ έμοϋ έπί 20ετίαν κυρίου τής 
Σχολής λογαριασμούς;» Ή άπάντησις αυτή του ’Αντιπροέδρου έξέπληξεν άλλο 
τόσον τον Πρόεδρον καί ήθέλησε νά μάθη άν ώς Πρόεδρος δικαιούται ή ου νά ζητή- 
ση λόγον τής διαχειρίσεως τού ’Αντιπροέδρου. Τό τοιοΰτον όμως δεν ήδύνατο νά 
λυθή διά τής Εφορίας συνισταμένης άπάσης εκ συγγενών τού κ. Γ. Άράγκη αλλά 
διά τού ρωσικού Προξενείου.

Ευτυχώς τότε Διπλωματικός Πράκτωρ ήν ό κ. Κογιάνδερ άνήρ ευθύς, δστις 
κατανοήσας τούς σκοπούς τών Άραγκιδών δτι την Σχολήν ήθελον τιμάριον εαυτών, 
αυτούς μέν δλους άπέπεμψετής Εφορίας μη δε τού ’Αντιπροέδρου εξαιρουμένου, 
νέαν δέ διά τού Προέδρου κατήρτισεν Εφορίαν έκ μελών ελληνικών καί ίθαγενι- 
κών, τουτέστι Σύρων ορθοδόξων.

Ό άγων ούτος διήρκεσεν έπί δύο έτη, όμολογουμένως δέ ό Σιναίου μετά τού 
Ευγενίου είργάσθησαν ου μόνον υπέρ τών δικαιωμάτων των ώς μελών τής Εφο
ρίας, αλλα και υπέρ τών εθνικών συμφερόντων' διότι εάν δέν ένήργουν δπως ένήρ- 
γησαν καί άφινον τά πράγματα ώς ειχον καί πριν σήμερον ή Άμπέτειος Σχολή 
δέν θά ανήκε τή ελληνική Κοινότητι, άλλά θά ήτο Σχολή τών Σύρων μέ άραβας 
διδασκάλους, ή δέ περιουσία θά έτρώγετο ύπό τών λεγομένων συγγενών. Μεγάλην 
λοιπόν καί άληθή υπηρεσίαν προσήνεγκεν εις τό Έθνος ό έκ Ζακύνθου ’Αρχιεπί
σκοπος διά τήν όποιαν κακώς τόν άντήμειψεν ή Ελληνική Κοινότης Αίγυπτου 
ώς ό λόγος κατερχόμενος δείξη. Τό ζήτημα λοιπόν τούτο έλύθη αισίως καί δικαίως. 
Ό Πρόεδρος έλαβε τά ηνία τής Σχολής, κατήρτισεν Εφορίαν ελληνοπρεπή καί 
έφερε Σχολάρχην έλληνα τόν κ. Καπλανίδην. Δυστυχώς τό ζήτημα τού διδασκα
λικού προσωπικού ήν πάντοτε ζήτημα καί έσται ζήτημα διά τήν έλλειψιν έλλή- 
νων διδασκάλων καί μάλιστα Διευθυντών. ’Εδώ έναυάγησε τό ολον έργον καί πάσα 
ή ένέργεια τού προέδρου δέν έφερε τούς ποθουμένους καρπούς ελλείψει Διευθυντοΰ. 
Οί προσληφθέντες Ιίαπλανίδης, Νικολαίδης έφάνησαν άνάξιοι διά δέ τών άτασθα- 
λιών αύτών προύξένησαν σκάνδαλα προκαλέσαντα έπεμβάσεις τού ρωσικού Προ
ξενείου" δυστυχώς ό Σιναίου Πρόεδρος ό δυνάμενος νά προλάβη αύτά ήτο έξόριστος 
έξ Αίγυπτου διά τό ζήτημα τό πατριαρχικόν, δπερ έκθέτομεν έν όλίγοις προς 
γνώσιν τών μεταγενεστέρων.

Τό ζήτημα μεταξύ τού Σινά καί τού Πατριαρχικού τής ’Αλεξανδρείας Θρόνου 
άνεφύη κατά τόν 16 αιώνα έπί Κυρίλλου τού Λουκάρεως λαβόν όξεΐαν φάσιν. Τό



ζήτημα δέ συνίστατο κυρίως εις την άδειαν ή μη νά λειτουργώσιν οί Σιναΐται εν 
τω παρεκκλησίω αυτών τω κειμένω έν Μετοχίω τής Τζουβανίας έν Καΐρω.

Οί Πατριάρχαι ’Αλεξάνδρειάς δεν ήθελαν νά έπιτρέψωσι την λειτουργίαν προ- 
φασιζόμενοι δτι ή Εκκλησία του 'Αγίου Νικολάου θά έστερεϊτο των εισοδημάτων 
του δίσκου έξ ών δήθεν άπέζει ό πατριαρχικός τής ’Αλεξάνδρειάς Θρόνος. Οί δέ 
Σιναΐται παρεκάλουν νά λειτουργώσι διότι ως καλόγηροι δεν έπρεπε νά στερώνται 
τής θείας λειτουργίας. Καί οί μεν Πατριάρχαι οί Οικουμενικοί ευρισκον την αΐτη- 
σιν των Σιναιτών λίαν εύλογον καί χριστιανικήν άλλ’ οί Πατριάρχαι ’Αλεξανδρείας 
δεν ήδύναντο νά άνεχθώσι την λειτουργίαν προφασιζόμενοι τον δίσκον. "Οτι δε 
αιτία τοΰ διωγμού των ’Αλεξάνδρειάς δεν ήτο ό δίσκος φαίνεται καί εκ του γεγο
νότος δτι ούτε κεκλεισμένων των θυρών καί έν καιρω νυκτος δεν έπέτρεπον την 
λειτουργίαν. Νεκτάριος ό 'Ιεροσολύμων έν τή ίεροκοσμική αύτοΰ ιστορία ως μόνον 
λόγον αναφέρει τον δίσκον δεν εΐνε δμως καθ’ ημάς μόνος ό δίσκος. Οί ’Αλεξάν
δρειάς δντες Μητροπολΐται τοΰ Οικουμενικού Θρόνου ως ό Κύριλλος Λούκαρις καί 
ό Ίωαννίκιος Βερροίας καί παρακαθήμενοι έν τή Συνόδω έψήφιζαν υπέρ των Σιναϊ- 
τών, γινόμενοι δμως Πατριάρχαι ’Αλεξάνδρειάς έστρέφοντο έναντίον αυτών καί 
μάλιστα ό Ίωαννίκιος μη ύποφέρων την υπαρξιν τών Σιναιτών ένήργησε νά μετα- 
βληθή εις Τζαμίον τό Μετόχιον τής Τζουβανίας, δπερ καί έγένετο. Τις λοιπόν 
ήν ή αιτία δι’ ήν τα αυτά πρόσωπα περί τοΰ αύτοΰ ζητήματος εΐχον αντιθέτους 
άλλήλαις γνώμας. Η αιτία καθ’ ημάς ζητητέα εις τόν φθόνον. Έφθόνουν οί Πα
τριάρχαι την δόξαν καί την υπεροχήν τοΰ Σινά. Έφθόνουν τα ολίγα εισοδήματα 
τά όποια είχε καί τα όποια έσύναξε τότε διά πολλών κόπων καί μόχθων διά ζη- 
τειών διά κυτίων δι’ απανταχού.

Οί Σιναΐται δντες συγκεντρωμένοι έν τω κοινοβίω αυτών καί ζώντες λιτότατα 
ήδύναντο πολλάκις νά έχουν καί περισσεύματα διά τάς έκτάκτους άνάγκας αΐτινες 
συχνάκις παρουσιάζοντο. Οί δέ Πατριάρχαι ’Αλεξάνδρειάς ερχόμενοι άλλαχόθεν καί 
μάλιστα εκ τοΰ Οικουμενικού Θρόνου μόνον διά τον τίτλον καί εύρίσκοντες γυμνήν 
τήν Εκκλησίαν καί πενομένην, συνειθισμένοι δέ εις τον δαπανηρόν βίον δέν ήδύ
ναντο νά ύποφέρωσι τήν τών Σιναιτών σχετικήν ευημερίαν καί ήν αύτοΐς κάρφος 
εις τούς οφθαλμούς ή Τζουβανία, έν ή εύρίσκοντο καί άνδρες αρετή ποικίλη πεπροι- 
κισμένοι καί παιδεία, έν ψ το Πατριαρχεΐον έστερεϊτο τών πάντων. Παρατηρεϊται 
δέ έν τή ιστορία τοΰ ζητήματος τούτου δτι όσοι Πατριάρχαι ήλθον έξωθεν, ήτοι έκ 
τοΰ Οικουμενικού Θρόνου, πάντες κατεδίωξαν τό Σινά καί τήν Τζουβανίαν, δσοι 
δμως έχειροτονήθησαν έκ τοΰ κλήρου τής Αίγύπτου ούτοι ή σαν επιεικέστεροι. 'Ο 
Γεράσιμος ’Αλεξάνδρειάς (ου σώζεται καί έγκώμιον εις τό δρος Σινά), ό ’Ιωακείμ, ό 
Σαμουήλ, ό Μελέτιος Πηγάς, ούτοι τέκνα τοΰ Θρόνου ούδεμίαν κατά τοΰ Σινά έδει
ξαν έχθρότητα· παν τουναντίον. Σώζονται έπιστολαί των έν τι κώδικι τής Μονής 
πλήρεις σεβασμού καί προς τό Σινά καί προς τόν Σιναίου. Τουναντίον οί έξωθεν 
έλθόντες ώς δ Κύριλλος, Ίωαννίκιος καί δλοι οί τοΰ 19 αίώνος έξαιρέσει τοΰ Ια
κώβου πάντες ή σαν κατά τής λειτουργίας ήν ήνείχοντο κεκλεισμένων τών θυρών.

’Αλλά τό ζήτημα έλαβεν άλλοίαν φάσιν επί Πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς Σωφρο
νίου καί τοΰ νΰν Φωτίου. Τό ζήτημα τής λειτουργίας παρηγκωνίσθη υπό ετέρου



ζητήματος, του τής διαμονής του ’Αρχιεπισκόπου έν Καΐρω. Το δεύτερον τοϋτο 
ώξύνθη επί του Πορφυρίου διά λόγους ούχί εκκλησιαστικούς ώς διατείνονται οι Σω- 
φρόνιοι καί οί Φώτιοι αλλά διά λόγους προσωπικούς. Βλέπων ό Σωφρόνιος αύξανο- 
μένην την ύπόληψιν τοϋ Σιναίου διά τό Άμπετειακόν εαυτόν δε γηράσκοντα καί 
μηδέν έργασάμενον, έφοβήθη μη άντικατασταθή διά τοϋ Πορφυρίου. Εόρε λοιπόν 
την αφορμήν των ιερών κανόνων καί διά παντός τρόπου έμηχανεύετο να άπομα- 
κρύνη τής Αίγύπτου τόν Προφύριον. 'Ο Πορφύριος τό κατ’ άρχας προσεπαθει να 
πείση τόν Σωφρόνιον ότι ούδέν έχει νά φοβηθή άλλ’ ακολούθως παρά τω παλίμπαιδι 
Πατριάρχη τό φάσμα τοϋ Πορφυρίου κατεδίωκεν αυτόν νυκτός τε καί ημέρας έως 
ότου κατώρθωσε μέσον των ίεροσολυμιτών νά τόν άπομακρύνη τής Αίγύπτου προς 
βλάβην των συμφερόντων τής Μονής, ών τό κέντρον εΐνε τό Κάϊρον καί μόνον έκ 
Καΐρου δύναται νά κυβερνηθή τό Μοναστήριον. 'Η απόπειρα τής συγκεντρώσεως 
τής Κυβερνήσεως έν τή άνω Μονή κατά τό 1870 άπέτυχεν οίκτρώς με ζημίαν με- 
γάλην. Μένει δε ώς μόνον μέσον διακυβερνήσεως ή διαρκής έν Καΐρω Σύναξις μετά 
του ’Αρχιεπισκόπου. Άλλ’ άς έπανέλθωμεν εις τό ζήτημα. Οί ίεροσολυμΐται άξιοΰν- 
τες νά καθίσωσιν αυτοί επί τοϋ Θρόνου ’Αλεξάνδρειάς καί μάλιστα ό κενόδοξος 
αυτών Πατριάρχης Γεράσιμος έδράξαντο τής ευκαιρίας νά λύσωσι τό ζήτημα έξ 
οφφικίου ώς λέγουσιν οί έν Κωνσταντινουπόλει. Τό ζήτημα ώξύνθη περισσότερον 
ότε οί Σιναΐται μετέφεραν τό Μετόχιον είς τήν συνοικίαν Δάχιρ έκ Τζουβανίας. 
’Εντός τοϋ νέου Μετοχιού έπρόκειτο νά κτισθή ευκτήριος οίκος διά τάς πνευματι- 
κάς άνάγκας τών πατέρων. Τοϋτο παρώξυνε τόν Σωφρόνιον νομίσαντα ότι οί Σι- 
ναίται ήθελον νά άνεγείρωσιν ’Εκκλησίαν μεγάλην. Τό πράγμα έφάνη ότι δεν εΐχεν 
ούτως, άλλ’ ό πόλεμος δεν έπαυσε. Τότε έστάλην έγώ είς 'Ιεροσόλυμα όπως διαφω
τίσω τούς έκεΐ περί τής άληθοΰς καταστάσεως. Ό τότε πατριαρχεύων Γεράσιμος, 
άσθενοΰς χαρακτήρας άνθρωπος καί όλος υπό τήν έπίρροιαν τοϋ Άρχιγραμμα- 
τέως Φωτίου τοϋ νΰν ’Αλεξάνδρειάς, οΰδεμίαν ή έλαχίστην έδωκε προσοχήν είς τούς 
λόγους μου, πιστεύων είς τά γράμματα τοϋ Σωφρονίου, όστις υπό τήν έπίρροιαν 
τοϋ ’Αρχιδιακόνου του Παγώνη καί ενός υπηρέτου του Μιχάλη έξεσφενδόνιζε γράμ
ματα είς 'Ιεροσόλυμα γέμοντα τών άηδεστάτων συκοφαντιών, ών μία ήν ότι ό 
Σιναίου έπέβαινε τεθρίππου άμάξης μεταβαίνων είς τάς οικίας τών μεγιστάνων καί 
παρακαλών νά τόν κ ά μ ω σ ι Πατριάρχην ’Αλεξάνδρειάς. 'Ως ειπον ή αποστολή 
μου άπέτυχεν, πρώτον διότι εδρον τούς άγιοταφίτας προκατειλημμένους καί δεύτε
ρον διότι ήθελον τήν προκατάληψιν έκείνην καί έπεθύμουν τό ρήγμα μεταξύ ’Αλε
ξάνδρειάς καί Σινά άκόμη περισσότερον νά εύρυνθή ίνα έν περιπτώσει χηρεύσεως 
ό μέν Γεράσιμος μετατεθή είς ’Αλεξάνδρειαν ώς άνθρωπος τοϋ σαλονιού ό δέ Φώ
τιος γίνη 'Ιεροσολύμων καί δευτέραν φοράν. ’Αλλά τότε έμέ μέν άπέστειλαν 
άπρακτον έπεμψαν δέ οί 'Ιεροσολυμΐται τόν Φώτιον μεσιτεύοντα. 'Ο Φώτιος έμε- 
σίτευσε καί ήπάτησε τόν Σιναίου νά άναβή είς τήν Μονήν διά νά ίκανοποιηθή ή 
φιλοτιμία τοϋ Σωφρονίου καί μετά τρεις μήνας ύπέσχετο νά έπιστρέψη ό Σιναίου 
είς Κάϊρον. "Οταν όμως ό Σιναίου άνέβη είς τήν Μονήν άντί τής δοθείσης ύποσχέ- 
σεως λαμβάνει Σιγίλλιον συντεταγμένον ύπό τοϋ Φωτίου δι’ οδ ή έν Καΐρω δια
μονή τοϋ Σιναίου ώρίζετο είς 15 μόνον ημέρας μετά προηγουμένην άδειαν τοϋ Ά-



λεξανδρείας καί δήλωσιν των λόγων της τοιαύτης διαμονής. Τό Σιγίλλιον τοϋτο εν
νοείται ότι άπερρίφθη ύπό τοϋ Σιναίου όστις έκτοτε περιεπλανάτο ένθεν κάκεΐθεν 
καί άφήκε τα πράγματα της Μονής εις χεϊρας ανικάνων παιδαρίων μέχρις οδ πα- 
ρητήθη. Άλλ’ έπανέλθω όθεν έξέβην.

Εΐπον ότι κατά τό 1886 κατέβην άπό της Μονής καί είργαζόμην ώς γραμμα- 
τεύς τής Μονής έν Τζουβανία. Επειδή 8ε πολλάκις έξεδήλωσα την επιθυμίαν να 
αναπτύξω τάς γνώσεις μου δι’ άνωτέρων σπουδών ό Σιναίου πρός ίκανοποίησιν 
τής φιλοτιμίας μου ταύτης άπεφάσισε να με στείλη εις Κίεβον διά νά έκμάθω 
την ρωσικήν καί έν περιπτώσει χηρείας τής θέσεως έκεϊ νά μείνω καί ηγούμε
νος. Τό τοιοΰτον καίτοι δεν ικανοποιεί τάς σκέψεις μου άλλα τό έδέχθην επ' έλ- 
πίδι μείζονος άναπτύξεως. Κατά Αύγουστον τοϋ 1887 άνεχώρησα έκ Κάιρου, 
διήλθον διά τής πατρίδας μου συνελειτούργησα ώς διάκονος μετά τοϋ πατρός 
μου καί έπιστρέψας εις Σμύρνην άπήλθον εις Κων/πολιν μετά τοϋ Άρχιμ. Κορνη- 
λίου εύρεθέντος εκεί διά τήν ύπόθεσιν Άγαθονικείας. Έκ Κων/πόλεως μετέβην εις 
Κίεβον παρά τω Άρχιμ. Μελετίω. Ή πρώτη συνάντησις μετά τοιούτου Γέροντος 
δεν μοι ήτο λείαν ευχάριστος. Φιλάργυρος μέχρις άπιστεύτου δεν μέ είδε μέ καλόν 
ομμα. Κατώρθωσα μόνον νά τον πείσω νά πληρώνη 25ρ. κατά μήνα διά νά ζώ 
έκτος τοϋ Μετοχιού ώς οίκότροφος πρός έκμάθησιν τής ρωσικής γλώσσης. Ένε- 
γράφην καί εις τήν ’Ακαδημίαν τήν Θεολογ. Ή ρωσική Θεολ. Επιστήμη δεν 
απέχει πολύ τής Θεολ. Σχολής. Καί έκεϊ τό σύστημα των τετραδίων καί αντιγρα
φών. Οΐ γινώσκοντες ολίγα γερμανικά άντλοΰσιν έκ γερμανικών πηγών καί προ- 
τεσταντίζουσιν έν τοΐς πλείστοις, οί δε λοιποί άντιγράφουσι τούς παλαιοτέρους 
καί οϋτω ή Θεολ. Επιστήμη εύρίσκεται καί έκεϊ ώς έν τή Θεολογική Σχολή έν 
σπαργάνοις. Τό τοιοΰτον ώς καί ή διαγωγή τοϋ Άρχ. Μελετίου καί τό τρομερόν 
κλήμα τοϋ Βορρά μέ άπεγοήτευσαν. Μόλις λοιπόν ήλθε τό έαρ εΐπών χαϊρε καί 
τω Κιέβω καί τω Άρχ. Μελετίω έπιποθοΰντι τοϋτο καί τή ρωσική δουλεία άνε
χώρησα άρχάς Μα'έου καί κατ’ ευθείαν διά τοϋ ρωσικοΰ κατήλθον εις Αλεξάν
δρειαν καί Κάϊρον. Ό Σιναίου έθυμώθη λίαν διά τό τοιοΰτον διάβημα άλλα άκο- 
λούθως ένόησεν ότι μοί ήτο άδύνατον νά παραμείνω έν Κιέβω περισσότερον ύπό τον 
Άρχιμ. Μελέτιον, ον καί αυτός κάλλιον έγίνωσκεν έμοΰ συζήσας κατά τό 1862-64.

Έν Κα'ίρω διέμεινα πάλιν ώς Γραμματεύς άπό τό 1888 - 1889 διορισθείς καί 
καθηγητής τών θρησκευτικών έν τή Άμπετείω Σχολή άντί 6 είκοσαφράγκων 
κατά μήνα. Κατά τό έτος τοϋτο άπεφάσισα διά πάσης θυσίας νά μεταβώ εις Γερ
μανίαν χάριν εύρυτέρων σπουδών. Εις τήν θέσιν τοϋ Γραμματέως έπρότεινα τον 
αδελφόν μου Ή λίαν τελειόφοιτον τής Θεολ. Σχολής. Ή πρότασίς μου έγένετο 
δεκτή έγώ δέ έφοδιασθείς μέ τάς οικονομίας άς εϊχον καί διά τίνος ποσοΰ όπερ 
έ'πεμψέ μοι ό άδελφός μου Σωτήριος έκ Χαράρ, άνεχώρησα κατά Αύγουστον τοϋ 
1889 καί διά Κωνσταντινουπόλεως καί Βιέννης μετέβην εις Γοτίγγην τής Πρωσ- 
σίας. Έδοκίμασα πολ>άς δυσκολίας πρός έκμάθησιν τής γερμανικής γλώσσης 
ίσως καί ένεκα τής ηλικίας μου καί τής νευροπάθειάς μου (είχον καί γάρ συμ- 
πεπληρωμένον τό 30 έτος), άλλ’ ό πόθος μου ήν πολύς νά είσέλθω κάγώ έστω καί 
εις τά πρόθυρα τής γερμανικής Επιστήμης. Έν Γοτίγγη διέμεινα τον χειμώνα τοϋ



1889 καί το θέρος του 1890 ήρχισα να ψελλίζω ολίγα γερμανικά καί να καταλαμ
βάνω ολίγα έκ των εύκολων μαθημάτων των θεολογικών. Δι’ εμέ ό πλέον καθαρο- 
γλωσσος καθηγητής ήν ό καθηγητής Schultz τής Χριστιανικής Ηθικής. Εν Γο- 
τίγγη διέπρεπε τότε ό περίφημος ελληνιστής Wilamowitz von Mölendorff, αλλα 
τά μαθήματά του δι’ εμέ δυσνόητα. Κατά τον 7βριον του 1890 κατεβην εις Λειψίαν 
καί εκεί έμεινα έπι τριετίαν άκροώμενος καί μελετών' δυστυχώς τό εμποδιον τής 
γλώσσης δέν μέ άφήκε να έπωφεληθώ ώς έδει έκ τής Γερμανίας. Εΐδον καί ήκουσα 
αληθώς νέα πράγματα, νέους ορίζοντας, νέαν ζωήν καί επιστημονικήν δρασιν ου την 
τυχοΰσαν άλλα τήν μεγίστην του κόσμου. Ηύχαριστούμην άκροώμενος Καθηγητών 
άριστων οίος ό Wundt εις τήν Φιλοσοφίαν, άλλα προσωρινώς ώς θεατής καί άκροα- 
τής ένεκα τής γλώσσης καί τής άλλης έλλείψεως. Διά να χώνευση τις καλώς τά 
άκροώμενα πρέπει ώς τά άναμυρικαστικά ζώα συχνά νά έπαναφέρη εις τήν γλώσ
σαν. Έν Γερμανία δέ τό τοιοΰτον γίνεται διά τών φροντιστηρίων έν τοΐς όποίοις 
ώς εν έργαστηρίοις όξύνεται καί σφυρηλατεΐται ή επιστημονική ίκανότης έκάστου 
φοιτητοΰ εις οΐον κλάδον καταγίνεται. 'Αλλά διά νά λάβη τις μέρος εις τά φρον
τιστήρια πρέπει νά γινώσκη καί νά γράφη καλώς τήν γερμανικήν, πράγμα δύσκο- 
λον δι’ ένα τριακοντούτη. Πρόσθες δέ εις τάς ελλείψεις τούτας ηλικίας καί γλώσ
σης καί τήν νευροπάθειαν, έπιταθεΐσαν ένεκα του ύγροΰ κλίματος τής Λειψίας. Έν 
τούτοις δέν λυπούμαι τον έν Γερμανία χρόνον. 'Εγώ δέν εΐχον σκοπόν ούτε καθη
γητής νά γίνω ούτε διδάσκαλος, ήθελαν μόνον νά μάθω τί συμβαίνει έν τώ κόσμω 
τών Γραμμάτων καί τής ’Επιστήμης καί τί εΐνε ό λεγόμενος πεπολιτισμένος κό
σμος καί τί κάμνει. Βεβαίως ιδέαν απλήν όλων τούτων έλαβον καί έκράτησα παρ’ 
έμαυτώ. Εΐδον ότι έν Άνατοτολή άκόμη ευρισκόμεθα υπό πάσαν έποψιν εις τό 
"Αλφα τής προόδου, ότι τά πράγματα άλλως πως έχουσι παρά τοΐς έσπερίοις. 'Ο 
όρίζων ό διανοητικός έκεΐ ευρύνεται καί μανθάνει ό άνθρωπος νά βλέπη τά πράγμα
τα μέ τό ομμα έκείνου δστις εΐνε ώπλισμένος μέ τηλεσκοπίαν έκατοντάκις προσ
έγγιζαν τά άπώτατα άντικείμενα. Τότε κρίνει τις άλλως τά πλησίον όταν έκ πα
ραβολής καί συγκρίσεως μάθη καί τά τών άλλων.

Μετά τετραετή διαμονήν έν Γερμανία ύπέστην όπως όπως τάς νενομισμένας 
έξετάσεις έν τή φιλοσοφική Σχολή παρουσιάσας θ έ σ ι ν τήν διδασκαλίαν 
τού Άθηναγόρου. 'Η θέσις μου έγένετο δεκτή υπό τού καθηγητικού Συλ
λόγου καί έγενόμην δεκτός εις έξετάσεις. Μετά τάς έξετάσεις άνηγορεύθην διδά- 
κτωρ τής φιλοσοφίας καί έλαβον δίπλωμα. ’Επειδή δέ έν ’Ανατολή ή γαλλική γλώσ
σα εΐνε ή χρησιμεύουσα μετέβην έκ Λειψίας εις Γενεύην τής Ελβετίας τον ’Ιού
νιον τού 1893 διά νά άσκηθώ ολίγον εις τήν γαλλικήν. Έκεΐ συνήντησα τον 
Άρχιμ. Γρηγόριον Παλαμάν δστις συνέστησέ μοι γραία τινί Mme Frémont δια- 
τηρούση οίκοτροφεΐον. Έν Γενεύη παρέμεινα 3 μήνας, ’Ιούνιον, ’Ιούλιον καί Αύγου
στον άσκούμενος εις τήν γαλλικήν. Τον 7βριον άνεχώρησα διά Παρισίους καί ίδών 
τήν θέσιν αύτών καί τινα μουσεία διά Μασσαλίας έπέστρεψα εις Κάϊρον εις τήν 
Μετάνοιάν μου. Σημειωτέου ότι καθ’ δλον τό διάστημα τών έν Εύρώπη σπου
δών διετηρούμην έκ τών οικονομιών μου καί τινων μικρών τού άδελφοΰ μου άπο- 
σταλών. Ό Σιναίου καί ή Μονή ούδέν μοι άπέστειλαν έκτος 20 -£ έφάπαξ. Έπιστρέ-



ψας εις Κάϊρον 7βριον του 1893 εύρον τούς Πατέρας έν τη οικία Lemarvin διότι 
το νέον Μετόχιον έκτίζετο. Τότε δέ άκριβώς ό Σωφρόνιος έφρύαττε διότι τω ειπον 
ότι έκτίζετο μεγάλη Εκκλησία. Καί πάλιν διωρίσθην καθηγητής των θρησκευτι- 
τικών καί γραμματεύς τής Μονής με τον μισθόν ον εΐχον καί προ τετραετίας. Ένεκα 
τής όξύτητος τοϋ ζητήματος εστάλη κατά τό Πάσχα τοΰ 1894 εις 'Ιεροσόλυμα 
καί έπέστρεψα άπρακτος ώς ειπον. Τή αιτήσει μου έχειροτονήθην ίερεύς επί τοϋ 
φρικτοΰ Γολγοθά την Δευτέραν τής Διακαινησίμου όπό τοΰ Πατριάρχου Γερασίμου.

Έπιστρέψας εις Κάϊρον εύρον τόν Σιναίου καί τούς Πατέρας έτοιμαζομένους 
διά τό Σινά πεισθέντας εις τάς συμβουλάς τοΰ Φωτίου. Καί εγώ κατ’ άρχάς έπί- 
στευσα ότι αί υποσχέσεις των άγιοταφιτών δεν θά ή σαν μόνον ύποσχέσεις καί προέ- 
τρεψα τόν Σιναίου νά άναβή εις την Μονήν προσωρινώς. Άλλα τά μετά ταΰτα 
διέψευσαν τάς ελπίδας μου. Έγώ μετά δύο έ'τι Πατέρων έμεινα αντιπρόσωπος έν 
Καΐρω άπό τόν Μάϊον τοΰ 1894 - δβρίου τοΰ 1895. Μεταξύ των άλλων όσοι άνέ- 
βησαν εις τήν Μονήν ήτο καί τις Δανιήλ Σουλίδης, δν ό Σιναίου παρέλαβεν έξ ’Ιε
ρουσαλήμ καί άπέστειλεν εις τήν Θεολογικήν Σχολήν τό κατ’ άρχάς έκεΐθεν δέ 
άποβληθέντα ώς άνεπίδεκτον έστειλεν εις τήν Ριζάρειον Σχολήν, έκεΐθεν δέ άποφοι- 
τήσαντα παρέλαβεν ό Σιναίου εις τήν Μονήν τότε. Ούτος γλιχόμενος τής ’Αντι
προσωπείας έν Καΐρω ήρξατο ραδιούργων κατ’ έμοΰ ώς έπιβουλευομένου τόν θρό
νον. Ταύταις καί άλλαις ραδιουργίαις πεισθείς 6 Σιναίου περί τόν ’Οκτώβριον τοΰ 
1895 πέμπει εις Κάϊρον αντιπροσώπους τόν ρηθέντα Δανιήλ καί τόν Άρχιμ. 
Άμφιλόχιον καί τινα Παΰλον Ζακύνθιον εμέ δέ παύει. Κατ’ οικονομίαν Θεοΰ μόλις 
έπαύθην καί έλαβον τό απολυτήριόν μου έκ Σμύρνης, παρουσιάσθη ή θέσις τοΰ 
προϊσταμένου τής έν Παρισίοις "Ελληνικής ’Εκκλησίας ήν καί έδέχθην μεταβάς 
εις Παρισίοις τέλη Νοεμβρίου τοΰ 1895.

Ό έν Παρισίοις ναός τοΰ Άγιου Στεφάνου έκτίσθη δαπάναις τής οικογένειας 
Σκυλίτση καί ιδία τοΰ Δη μητριού. Έδαπανήθησαν περί τά 2 εκατομμύρια φράγκων.

Δέκα πέντε ημέρας μετά τήν εις Παρισίοις άφιξίν μου έγένοντο τά έγκαίνια 
τής ’Εκκλησίας τή 11/23 Δεκεμβρίου ύπό τοΰ τότε Μητροπολίτου Ή ρακλείας 
νΰν δέ Χαλκηδόνος Γερμανοΰ μετά δύο ιερέων τοΰ Άρχιμ. Σεραφείμ Ζερλέντη, 
καί έμοΰ καί δύο ίεροδιακόνων. ' Η τελετή των έγκαινίων διεξήχθη μετά πολλής 
μεγαλοπρεπείας. Ό Άρχιμ. Γρ. Παλαμάς έξεφώνησε τόν πανηγυρικόν. Μετά το 
πέρας έδόθη γεΰμα εις τό Ξενοδοχείου όπό τής οικογένειας Στεφάνοβικ παρούσης 
όλης έν ώ πολλαί έγένοντο κατάλληλοι προπόσεις, άρξαμένου πρώτου τοΰ Αγιου 
'Ηράκλειας έξάραντος τό έργον καί παραβαλόντος αυτό προς τήν Θεολογικήν Σχο
λήν ήν άνήγειρεν ή φιλοτιμία τοΰ Παύλου Στεφάνοβικ. Έν Παρισίοις διεμεινα 
8 έτη καί 8 μήνας παρά πάντων έκτιμώμενος καί άγαπώμενος. Κατα το διάστημά 
τοΰτο ουδέποτε παρέλειψα τά καθήκοντα τοΰ έφημερίου διδάσκων ένίοτε άπ’ Εκ
κλησίας καί κατ’ οίκον. Συνέστησα .τό μάθημα τής Κατηχήσεως διά τούς μικρούς 
καί τούς μεγάλους καί κατά Πέμπτην συνηθροίζοντο έν τή έπί τούτω αιθούση 
παΐδες νέοι καί γέροντες, άνδρες καί γυναίκες. Προσεπάθησα νά έμφυτεύσω εις τούς 
παρισινούς Έλληνας τήν αγάπην προς τήν ’Ορθόδοξον ’Εκκλησίαν και την αγαπην 
προς τήν πατρίδα Ελλάδα. Κατά πόσον έπέτυχον Κύριος οίδε. Έν τοιαύτη πόλει



choc οί ΓΙαρίσιοι δεν είνε ευκολον νά κατορθώση τις μεγάλα πράγματα. Ή λάμψις 
των ξένων εΐνε τόσον μεγάλη ώστε έκθαμβοΰται το 6μμα τοΰ άπλου καί κατακαίεται 
ώς ή πηγολαμπίς ήτις έλκομένη ύπό τοΰ φωτός πίπτει επ' αύτοΰ καί καίεται. Έκ 
των εν Παρισίοις Ελλήνων οί μεν ήδη άπώλεσαν την γλώσσαν θεωροϋντες αύτήν ώς 
ξένην, πολλοί δέ δυστυχώς ήλλαξαν καί την ορθοδοξίαν μέ την παπισμόν ώς αί Κυ- 
ρίαι Μ. Νεγρεπόντη, Χριστίνα Παπαδάκη, Κατίνα Βαλτατζή καί Ναθαλιά Σού- 
τζου. Αί γυναίκες αύται πάσχουσαι καί ύστερικαί γενόμεναι περιέπεσον εις είδος 
τι μυστικισμοϋ. Εύρίσκουσαι δέ ότι ή 'Ορθόδοξος Εκκλησία δεν αναπτύσσει τον πι
στόν διά συνχνών λειτουργιών πειθόμεναι δέ καί εις τάς ύποβολάς των ’Ιησουι
τών, οΐος ό Père Didon, προσήλθον τώ παπισμώ άρνησάμεναι την ορθοδοξίαν. 
Άλλ' ή ορθοδοξία ούδέν έχασεV αύτά δέ τά γύναια έγένοντο καταγέλαστα. Δυστυ
χώς ή δράσις τοΰ εν Ευρώπη εφημερίου εΐνε όλως παθητική, περιοριζομένη είς το 
τυπικόν μέρος τών ιερών τελετών. Οί Έλληνες οί ζώντες εκεί, άπησχολημένοι είς 
τάς εργασίας των καί χάσκοντες προς παν τό ξένον, είναι αδύνατον νά έπιστρέψω- 
σιν είς τά πάτρια. Μόνον την θρησκείαν φυλάττουσι καί αύτήν μετά δυσκολίας1 αί 
κατόπιν γενεαί αί μεν θά έξαγγλισθώσιν αί δέ θά έγκαλλισθώσιν αί δέ θά έκγερ- 
μανισθώσι. Τό άνθος τοΰ έλληνικοΰ έθνους παραδίδεται είς τον Μινώταυρον τοΰτον 
τον καλλούμενον Εύρώπην. Αυτή ήτο άπό χρόνων αρχαίων ή τύχη τοΰ έλλ. έθνους.

Άλλ’ ενώ ούτως έκαθήμην ατάραχος εν τω οίκίσκω μου τά ιερατικά μου εκ
τελώ ν, αίφνης φωνή σάλπιγγας άπό τοΰ Θεοβάδιστου "Ορους προσεκάλει με λέ- 
γουσα ούτως1 «Ή Σιναϊτική ’Αδελφότης παμψηφεί έξελέξατο τήν ύμ. Παν. ’Αρ
χιεπίσκοπον καί Ηγούμενον». 'Ητο ήμέρα Κυριακή 25’Απριλίου 1904 περί τά με- 
σανυκτα. Η ειδησις ως είκός έξέπληξέ με διότι εί καί έγένοντο προηγουμένως δια
βήματα προς γνώσιν τής περί τούτου γνώμης μου, εγώ πάντοτε άπέφευγον νά 
απαντήσω θετικόν τι και βέβαιον διότι εγίνωσκον τήν θέσιν καί τάς δυσκολίας της 
και το αληθές ειπεΐν διότι έδυσκολευόμην νά άφήσω τήν θέσιν μου τόσον καλήν 
και προς τον χαρακτήρα μου σύμφωνον. Τήν νύκτα εκείνην δέν έκοιμήθην απορών 
τι να απαντήσω. Τό πρωΐ άπεφάσισα νά απαντήσω καταφατικώς αγόμενος εκ μό
νης τής σκέψεως ότι εΐχον χρέος νά υπηρετήσω τή ιερά μου Μετανοία διά τάς πρός 
με ευεργεσίας της. Έκ Παρισίων άνεχώρησα περί τά τέλη ’Ιουλίου έλθόντος τοΰ 
αντικαταστάτου μου. Ή Έλλ. Κοινότης έδωκέ μοι ώς ένθύμιον 6000 φρ. καί εν 
ώραΐον χαρτοφυλάκιον.

Άναχωρήσας έκ Παρισίων διήλθον διά Κιέβου διά νά λάβω γνώσιν τής έκεΐ 
καταστάσεως τής δημιουργηθείσης ένεκα τοΰ θανάτου τοΰ Μελετίου. Εύρον έκεϊ 
τον Αρχιμ. Αμφιλοχίαν καί τό Μετόχιον έν αποσυνθέσει.Άπό Κιέβου κατήλθον 
εις Οδησσόν τή 16 Αυγουστου 1904. Εκεί εύρον τον μέγαν ευεργέτην Κύριον 
Κον Γρηγοριον Μαρασλήν, όστις προς τιμήν μου έδωκε μεγαλοπρεπή δοχήν έν τώ 
έξοχικω αύτοΰ μεγάρω κειμένω έπί της θαλάσσης. Έκεϊ έγνώρισα δλην τήν έλλ. 
παροικίαν Οδησσού. Την επιούσαν αναχωρησας διά τοΰ ρωσικού κατήλθον είς 
τήν Κωνσταντινούπολή τή 18 Αύγούστου. Παρουσιάσθην είς τήν Α. Θ. Παναγιό- 
τητα τον Οικουμενικόν Πατριαρχηε Ιωακείμ τον Γ όστις τη έπιούση, έπετείω τής 
αναρρησεως τοΰ Σουλτάνου Απτουλ-Χαμητ, συμπαρέλαβέ με είς τήν έπίσημον πα-



ρουσίασιν καί συνέστησέ μοι τώ Σουλτάνω. Ούτος δέ έκφράσας τήν ευχάριστησίν 
του καί προσθείς δτι πιστεύει δτι έγώ θέλω ακολουθήσει κατά πάντα τάς άρχάς 
τής νομοταγίας τής Α.Θ.Π. ηύδόκησε νά μοι άπονείμη αμέσως το παράσημον 
Μετζιδιέ Α' Τάξεως. Ουτω λοιπόν έπ’ αίσίοις οίωνοΐς άναχωρήσας έκ Κωνσταντι
νουπόλεως τή 1 7βρίου καί διελθών δι’ ’Αθηνών καί Χίου προς ασπασμόν τοϋ Γέ
ροντας πρώην Σιναίου, εύξαμένου μοι καί προσωπικώς τα βέλτιστα, κατήλθον εις 
Αίγυπτον περί τα μέσα ’Οκτωβρίου ευρών έκεΐ αναμένοντας τούς Πατέρας τής 
Συνάξεως καί λοιπούς. ’Επιτροπήν προς συνοδίαν εις ’Ιεροσόλυμα ώρισα τον Άρχ. 
Νικηφόρον, Οίκονόμον Ευγένιον, Πρωτοσύγκελλον Νικόδημον καί ΐεροδιάκονον Πορ- 
φύριον Παυλΐνον. Άναχωρήσαντες έκ Κάιρου άρχάς ’Οκτωβρίου έφθάσαμεν εις 
Ιεροσόλυμα γενομένοι δεκτοί μετά τής προσηκούσης τιμής επί τοϋ σιδηροδρομι
κού σταθμού καί έν τοΐς Πατριαρχείοις πατριαρχεύοντος Δαμιανού τοϋ Σαμίου. Την 
επιούσαν Κυριακήν των ’Αγίων Πατέρων, 17 ’Οκτωβρίου 1904, έγένετο η ημετερα 
χειροτονία μετά πομπής καί παρατάξεως ώς συνήθως. ’Εν Ίεροσολύμοις εμειναμεν 
μέχρι τέλους ’Οκτωβρίου ποιήσαντες τάς νενομισμένας λειτουργίας επί τοϋ ζωο- 
δόχου Τάφου, τοϋ φρικτοΰ Γολγοθά, τοϋ τάφου τής Θεομήτορος καί τοϋ έν Βηθλεέμ 
Σπηλαίου. Έκεΐθεν άναχωρήσαντες μετά των αυτών τιμών τή 1 Νοεμβρίου εύ- 
ρισκόμεθα εις Κάϊρον. ’Εκεί προπαρασκευασάμενοι καί ποιήσαντες τάς νενομισμέ- 
νας έπισκέψεις εις τήν A. Τ. τον Χεδίβην καί τούς υπουργούς αυτού, άνεχωρήσαμεν 
διά τήν Μονήν. Έν Ραϊθω έλειτουργήσαμεν τών Είσοδίων καί μετά τήν λειτουργίαν 
άνεχωρήσαμεν διά τήν Μονήν. Έκεΐ έφθάσαμεν τή 23 Νοεμβρίου εις τάς 3 μ.μ. 
γενόμενοι δεκτοί ώς συνήθως υπό τών Πατέρων διά πυροβολισμών καί κωδονο- 
κρουσίας. Είσελθόντες εις τόν ναόν μετά τήν συνήθη τελετήν προσφωνήσαντος 
ημάς τοϋ Δικαίου Γερασίμου Λουκάκη τοϋ Κρητός άπηντήσαμεν καί ημείς έκ- 
φράσαντες τήν χαράν δτι έπατήσαμεν τήν αγίαν γήν τοϋ Σινά καί τήν ελπίδα οτι, 
Θεοΰ συναιρομένου καί συνεργαζομένης ήμΐν τής ’Αδελφότητος δεν θέλομεν λειψει 
τό έφ’ ήμΐν έκτελοΰντες πάν δ,τι τό καθήκον ημών ώς Άρχηγοΰ τής Μονής επι
βάλλει. Μετά τό τέλος τής τελετής είσελθόντες εις τό οίκονομεϊον εγνωρισαμεν 
δλους τούς Πατέρας τούς άγνωστους ήμΐν. Έν τή Μονή διήλθομεν ολας τας εορ- 
τάς, τής Άγιας Αικατερίνης, τών Χριστού Γεννών καί τών Θεοφανειων, ποιήσαντες 
καί τινας χειροτονίας ιερέων καί διακόνων διά τήν υπηρεσίαν τής Μονής και τών 
Μετοχίων. Ό χειμών ήτον βαρύτατος καί πολύ έβάρυνεν εφ ημάς.

Άλλ’ έ'δει νά φροντίσωμεν καί περί τών έν Αίγύπτω συμφερόντων τής Μονής, 
άτινά είσι καί τά σπουδαιότατα διά τήν υπαρξιν αυτής. Εις τας 17 Φεβρουάριου 
1905 άνεχωρήσαμεν έκ τής Μονής καί διελθόντες δια Φαραν προς επισκεψιν τής 
άρχαίας Μητροπόλεως καί τοϋ νέου κήπου ον έκτήσατο η Μονή κατηλθομεν και 
πάλιν εις Ραϊθώ. Έκεΐθεν με τήν πρώτην ευκαιρίαν ατμόπλοιου κατηλθομεν εις 
Αίγυπτον. Παρελείψαμεν νά εΐπωμεν δτι έν τή Μονή διατρίβοντες, επειδή ε μαθό μεν 
δτι οί Άραβες ουδόλως έτήρουν τούς έγγράφους δρους τών μεταξύ αυτών και τής 
Μονής συμβολαίων, έγράψαμεν εις τήν Κυβέρνησιν ζητοΰντες την μεσολαβησιν 
αυτής προς διευθέτησιν τής ύποθέσεως. Ή Κυβέρνησις μάς έστειλε τότε τον Κον 
Ναούμ Σουκέρ καί τόν Saadi Βέην. Ουτοι έλθόντες εις τήν Μονήν καί έξετάσαντες



τάς συμφωνίας επί τη βάσει των εγγράφων καί άγράφων παραδόσεων συνέταξαν νέας 
πρωτοστατοΰντος εις τούτο έκ μέρους της Μονής του Οικονόμου Ευγενίου. Τά έγγραφα 
ταΰτα έπεκυρώθησαν ύφ’ ημών καί των Σεχάδων καί των προυχόντων των φυλών. 
Επίσης ό Ναούμ Βέης μετά τίνος άλλου έποιήσαντο την έκτίμησιν του εν Ραίθω 
κήπου τής Μονής άντί χιλίων λιρών αιγυπτιακών άς καί είσέπραξεν άκεραίας ή 
Μονή από τό ύπουργείον των οικονομικών. Ό Ναούμ Βέης όλως αφιλοκερδώς έφάνη 
καί φαίνεται μέχρι σήμερον χησιμότατος τή Μονή ημών. Δι’ αυτού συνεννοούμεθα 
μετά τών άγγλων εν τω υπουργέ ίω τών Στρατιωτικών εν τω τμήματι Σουδάν.

Μετά την παρένθεσιν ταύτην προβαίνομεν χρονολογικώς. Κατελθόντες εις Κάϊρον 
χρέος έθεωρήσαμεν νά έπισκεφθώμεν τον "Αγιον ’Αλεξάνδρειάς Κύριον Φώτιον. 
Ούτος άντί παντός άλλου προΰβαλεν αμέσως τούς κανόνας καί ότι έ'δει να κανο- 
νίσωμεν τάς μετ’ αυτού ακανόνιστους σχέσεις μας. Ή πρόθεσίς του δεν ήτο νά 
ύπογράψωμεν τό Σιγίλλιον όπερ εστάλη ποτέ εις Σινά διά ’Ιερουσαλήμ τω προκα- 
τόχω ημών καί έμεινεν άνυπόγραφον. Ημείς, παρόντων καί τών άγιων Χαλεπίου 
Νεκτάριου, Αρχιγραμματέως Μεταξάκη, Άρχιμ. Γλυκερίου καί έκ τών ήμετέρων 
τού οικονόμου Ευγενίου καί Γραμματέως Άρχιμ. Νικοδήμου, άντείπομεν τή Α. Μα- 
καριοτητι οτι οι κανόνες περί άποδημίας καί ενδημίας επισκόπων δι’ άλλους και
ρούς καί άνάγκας γενόμενοι σήμερον κατήντησαν απηρχαιωμένοι καί μάλιστα διά 
τον Αρχιεπίσκοπον Σινά, όστις παρεπιδημούν έν Αίγύπτω ούχί ώς ’Αρχιεπίσκοπος 
αλλ ως ’Ηγούμενος τής Μονής διά τά συμφέροντα αυτής, νομίζει ότι τοιαύτη κα
νονική άδεια εΐνε όλως περιττή· διότι μή διδομένη δι’ ο'ίους λόγους δύναται ό ’Αλε
ξάνδρειάς να προτεινη δυναται να βλαψη ούσιωδώς τά συμφέροντα τής Μονής.
Αλλως τε, προσέθηκα εγώ, τό ζήτημα δεν ήτο τότε περί τής ενδημίας τού ’Αρχιε

πίσκοπου ως μαρτυρεί η ιστορία τού ζητήματος άλλα περί τής τελέσεως τής Λει
τουργίας εν τω σιναίτικω Μετοχιω Γζουβανιας. Εις ταΰτα ό Πάπας άπήντησεν 
υβριστικώς και αφρίζουν εκ θυμού. Ημείς ιδοντες ότι ούδέν ωφελεί ή παραμονή 
αλλα μάλλον θόρυβός γίνεται, τού Παπα τριζοντος τούς όδόντας έκ θυμού, άνε- 
χωρησαμεν εκ τών Πατριαρχείων μετά τής συνοδίας ημών έπειπόντες έκεΐνο τό 
«Κύριος κρινετω τα μετας,υ ημών και υμών». "Εκτοτε διεκόψαμεν πάσαν σχέσιν 
μεταξύ Μονής και Παπα. Αναχωροΰντες δε εκ Κάιρου καί μέλλοντες έπιστρέψαι 
ειδοποιοΰμεν αυτόν δι επιστολής ίνα μή παραβαθή ή έκκλησιαστική τάξις. Λει
τουργίαν ου ποιοΰμεν προς μεγιστον σκανδαλον τών χριστιανών ομοεθνών καί 
αλλοεθνών. Ο Παπας Φώτιος ους άπό χαρακτήρας (έάν ύπάρχη παρ’ αύτω χα
ράκτη ρ ) εσυνειθισε να δεσποζη και να έπιβάλληται κατά τον έν Ίεροσολύμοις 
επικρατούντα και τοΐς Τουρκοις συνηθη τροπον. Ένόμισε λοιπόν ότι φωνάζων 
καί τρίζων τούς όδόντας καί φρυάττων δήθεν υπέρ τών κανόνων ότι θά έτρόμαζε 
και /)μάς ως ετρομαςε τον προκατοχον μας ο Σωφρόνιος μέ τάς άπειλάς τών άφο- 
ρισμών.

Ημείς όμως ουδέ ετρομαςαμεν ουδέ εδειλιασαμεν ουδέ έταράχθημεν. Καί εΐνε 
μεν αληθές οτι ανω κάτω εκαμε τα παντα και μαλιστα τήν αιγυπτιακήν Κυβέρνη- 
σιν ινα εςοριση ημάς αλλ αι ενεργειαι του εστεφθησαν υπό λαμπράς αποτυχίας. 
Κατά καθήκον έπέδομεν υπόμνημα τω λόρδω Κρόμερ περί τών προνομίων τής



Μονής καί τής ανεξαρτησίας του ’Αρχιεπισκόπου. Το υπόμνημα ημών εκείνο έ
λη φθη ώς φαίνεται υπό σπουδαίαν έποψιν καί έγνώσθη καί υπό τής αιγυπτιακής 
Κυβερνήσεως, ήτις ουδέ γρύ εΐπεν ήμΐν, τουναντίον πάσαν προστασίαν καί βοήθειαν 
παρέχει τή Μονή. Ό Φώτιος έπεθύμει να ιδη ’Αρχιεπίσκοπον ή έναν Νικηφόρον 
ή ένα Παύλον ον έχει αντιπρόσωπόν του εν Μόσχα διά να έχη καί τό Σινά καί 
μάλιστα τό ταμεΐον αύτοΰ υποχείριον. Νομίζω δε ότι ό γόρδιος δεσμός όλου του 
θλιβερού τούτου ζητήματος έγκειται εν τούτω" δ τε 'Ιεροσολύμων καί ό ’Αλεξάν
δρειάς εΐχον πάντοτε εν νώ την υποταγήν τής Μονής εις τον ένα ή τον άλλον 
θρόνον διά νά καρπώνται των εισοδημάτων. 'Ολόκληρος τόμος εύρίσκεται χειρό
γραφος εν τή Μονή διαπρ αγ ματευ ό μεν ο ς τό ζήτημα τής ένώσεως του πατριαρχι
κού θρόνου ’Αλεξάνδρειάς μετά τού Σινα. 'Ο ’Αλεξάνδρειάς Κυπριανός πάντα λί
θον έκίνησεν έν Κων/πόλει προς επιτυχίαν τού σκοπού τούτου. Άλλ’ οί γενναίοι σι- 
ναΐται άντέστησαν γενναίως καί άπέρριψαν πάσαν ταύτην πρότασιν ώς άσύμφορον.

Προς τί όλαι αύται αί άπόπειραι των ’Αλεξάνδρειάς; πρός τί όλα εκείνα τα 
υβρεολόγια τού Δοσιθέου κατά των Σιναϊτών; πρός τί ή έν τή φήμη τού 'Ιεροσο
λύμων απόπειρα προσθήκης καί «’Όρους Σινα»; "Ολαι αύται αί κατά των Σιναϊ
τών τών δύο Θρόνων έπιθέσεις εις ούδέν άπέβλεπον ή εις την ύποδούλωσιν τού 
Σινά καί τού Σιναίου. Ή αδέκαστος ιστορία δύναται σήμερον νά άποφανθή. Ευ
τυχώς διά την Μονήν μόνος ό Οικουμενικός Θρόνος έστάθη ζυγός δικαιοσύνης καί 
εις τό ζήτημα τής λειτουργίας καί εις τό ζήτημα τής συγχωνεύσεως Σινα καί Θρό
νου ’Αλεξάνδρειάς" εάν δέ ποτέ καί παρεσύρθη, άλλα πάλιν έπανήλθεν εις τήν κα
νονικήν καί βασιλικήν οδόν. ’Ενώ οί ’Αλεξάνδρειάς έζήτουν νά κλείσωσι καί νά 
κωλύσωσι τήν λειτουργίαν οί Οικουμενικοί άπήντων: «ήκούσθη ποτέ νά κωλύη- 
ται ή αναίμακτος θυσία;» Τό άνήκουστον μόνον διά τούς ’Αλεξάνδρειάς έπετρέπετο 
ούχί δέ καί διά τούς όρθοφρονοΰντας Οικουμενικούς οίτινες ανέχονται καί λειτουρ
γίας έν τοΐς Μετοχίοις 'Αγίου Τάφου καί Σινά έν Κων/πόλει καί ένδημίας άγιο- 
ταφιτών άνευ άδειας τού Οικουμενικού καί τόσα άλλα κατά Φώτιον κανονικά, έν 
όσω ήν άγιοταφίτης, άντικανονικά δέ μόνον διά τούς Σιναΐτας, ότε έγένετο ’Αλε
ξάνδρειάς.

"Ολα ταΰτα καί πλεΐστα όσα περί τού ζητήματος ούδέν άλλο δηλοΰσι 
είμή ότι έν τώ ζητήματι τούτω τά έλατήρια ή σαν άνθρώπινα πάθη, ούδέν έχοντα 
σχετικόν ούτε μέ τούς ιερούς κανόνας ούτε μέ τά καθεστώτα τής Εκκλησίας τής 
’Ορθοδόξου. Περί τούτου άνάγνωτε Πατέρες τήν λαμπράν έπιστολήν τού ’Αρχιε
πισκόπου Ίωάσαφ πρός τον ηγεμόνα τής Βλαχίας Ίωάννην Βασίλειον Βοεβοδαν, 
περιεχομένην έν τώ κώδικι τής βιβλιοθήκης άρ. 1605 καί γραφεΐσαν εις τά 1640 
καί εκεί θά ίδητε ένα πρός ένα ώς ιστόν άρ άχνης διαλυόμενα τά επιχειρήματα τού 
’Αλεξάνδρειάς Ίωαννικίου περί τής λειτουργίας. Ό Πάπας Φώτιος, ό έπί έπταετίαν 
έξόριστος έν τή Μονή καί τρεφόμενος καί διατηρούμενος δαπάναις αύτής, ή θέλησε 
νά μιμηθή τον προκάτοχόν του καί εις τούτο. Άλλ’ ο προκάτοχος δέν έγίνωσκε 
τήν ιστορίαν τού Σινά καί τού Μετοχιού Κάιρου καί έν μέρει ήτο συγγνωστός- 
άλλως τε δέ ούκ ήν αύτός ό ένεργών άλλ’ ό παμπόνηρος άρχιδιάκονός του Παγώνης, 
φοβούμενος μή ό Σιναίου καταλάβη τον θρόνον" άλλ’ ό Φώτιος τί;



Ή αληθής καί άδέκαστος ιστορία του ζητήματος δεν έγράφη ακόμη" όταν 
δε γραφή, καί πρέπει να γραφή, τότε θά φανή άληθώς ότι οί Σινα'ί'ται οί άπλοι 
καί απέριττοι μοναχοί ή σαν οί άδικηθέντες. Έάν δέ ύπεραμυνόμενοι μετεχειρίσθη- 
σαν καί αυτοί τα μέσα άτινα εΐχον καί άλλοι, ώς ό Κύρ Δοσίθεος, κατηγορεί εΐνε 
λίαν συγγνωτοί. Πας τις ευρισκόμενος έν στενοχώρια θά έπραττε τό αυτό. Περί 
του ζητήματος έγράφη καί φυλλάδιον ύπο τοϋ καθηγητοΰ Χρήστου Άνδρούτσου 
καθ’ ήμετέραν παράκλησιν έπιγραφόμενον «τό έν Κα'ίρω συναϊτικόν Μετόχιον καί 
οί Πατριάρχαι ’Αλεξανδρείας». Εις τό φυλλάδιον ούδεμία άπάντησις έδόθη μέχρι 
σήμερον, καίτοι ό Φώτιος πολλούς παρεκάλεσεν εις τοΰτο. ’Ακόμη τό ζήτημα ύ- 
φίσταται, δηλ. όχι τό ζήτημα διότι τοιοϋτο μόνον εις τον νουν τοϋ ’Αλεξάνδρειάς 
υπάρχει, άλλα ή διένεξις καί προσωπική έχθρα διότι τοιοϋτον χαρακτηρισμόν πρέπει 
να δώσωμεν εις τό λεγ. ζήτημα, διόλου άπίθανον να έπέλθη συμβιβασμός ήτοι mo
dus vivendi, άλλα έάν δεν έπέλθη άφίνομεν κατάραν εις τούς διαδόχους ημών να 
μή στέρξωσιν άλλην λύσιν ή τήν άναγνώρισιν πλήρους έλευθερίας τής Μονής καί 
τοϋ ’Αρχιεπισκόπου έν Αίγύπτω. Τό τής λειτουργίας ζήτημα να άφεθή καί να 
ζητηθή μόνον ή λειτουργία εις τάς έπισήμους έορτάς τής Άγ. Αικατερίνης, Χρίστου 
Γεννών, νέου έτους, Θεοφανείων, Ευαγγελισμού, Πάσχα, Πεντηκοστής, Κοιμήσεως 
τής Θεοτόκου.

’Εκτός τοϋ ζητήματος τούτου μεγάλως άπησχόλησεν ή μάς καί εις περι
σπασμούς περιήγαγε καί ή Άμπέτειος Σχολή. "Ενεκα τής πολυετούς απουσίας 
τοϋ προέδρου καί προκατόχού μου, τα τής Σχολής περιήλθον εις χεΐρας ένός Ήλία 
Καββαδία καί ένός δικηγόρου Ραπτάκη. Ούτοι οί δύο συνεννοούμενοι ήγον καί 
έφερον τα τής Σχολής κατά βούλησιν, ίδιοι τήν περιουσίαν τής Σχολής. Ό κ. Καβ- 
βαδίας δεν είδε με καλόν όμμα τήν έλευσίν μου έν Κα'ίρω καί προσεπάθει να φέρη 
προσκόμματα εις παν ζήτημα καί ιδίως τήν ένοικίασιν τών κτημάτων. Εις τοσοΰ- 
τον δε εφθασεν αναίδειας ώστε νά λέγη ότι δεν πρέπει να υπογράφω ούτε μίαν έπι- 
ταγήν ώς Πρόεδρος άνευ τής γνώσεως καί συγκαταθέσεως τοϋ κ. Ραπτάκη. Τού
το δέν μοι ήρεσκε διόλου ούτε ή κηδεμονία τοϋ κ. Ραπτάκη ούτε ή δολιότης καί 
ή μοχθηρία τοϋ Καββαδία. Άλλ’ έπρεπε νά κάμω υπομονήν διά νά μελετήσω καλώς 
τά πράγματα.

Το θέρος τοϋ 1905 κατά ’Ιούλιον μετέβην μετά τοϋ Γέροντας Σκευο
φύλακας εις το Λουτράκι. Εκεΐθεν μετέβημεν εις Καλάμας Άσλάναγα προς έπί- 
σκεψιν τοϋ Μετοχιού. Ευρομεν έκεΐ τον Γρηγόριον οίκονόμον τον Ζακύνθιον. ’Από 
το Ασλαναγα ανεβημεν εις τό Άνδρομονάστηρον καί έκαθήσαμεν έκεΐ μέχρι τής 
Παναγίας. Το Μετοχιον ευρομεν έν καλή σχετικώς καταστάσει. Δυστυχώς τά 
πλεϊστα ( 90°/ο) τών κτημάτων τοϋ Μετοχιού έδόθησαν προ χρόνων τοΐς χωρικοΐς εις 
αιώνιον αγροληψίαν ό δέ οικονόμος έλάμβανε τότε δέκα πέντε τοΐς 100, τον λεγόμενον 
κανόνα. Οί κάτοικοι ήσαν ευχαριστημένοι άπό τον Γρηγόριον ώς λίαν δραστήριον. 
Άναχωρήσαντες εκ τοϋ Μετοχιού μετέβημεν εις τό Μονύδριον τοϋ Βουλκάνου κει
μένου έπί τής ύπωρίας τοϋ όρους καί έχοντος τήν γραφικωτέραν θέσιν. Τήν ήμέ- 
ραν έκείνην 16 Αΰγούστου 1905 συνέβη καί έχλειψις ήλιου, χατατρομάξασα τούς 
μοναχούς. Κατελθόντες εις Άσλάναγα σιδηροδρομιχώς έπεσχέφθημεν καί τάς Κα-



λάμας, φιλοξενηθέντες παρά του κ. Λεονταρίτου, δν καί κατέστησαμεν Επίτροπον 
της Μονής. Μετά τινας ημέρας, συνοδευόμενοι υπό τοΰ Οικονόμου Γρηγορίου καί του 
Σκευοφύλακας Πολυκάρπου, διά μέσου Πύργου καί Κατακώλου μετέβημεν εις Ζάκυν
θον καί τό έκεΐσε Μετόχων έπισκεψόμενοι. Οικονόμος έκεΐ ήν 6 Δαμασκηνός Ζα- 
κύνθως. Τό Μετόχων ήν γυμνόν καί με ράκη έστρωμένον. Έκεΐ παρέστημεν καί 
είς την εορτήν του *Αγ. Διονυσίου καί την λιτανείαν. Ή ψαλμωδία των άπήρεσεν 
ήμΐν ώς καί ή καμπανομανία των. Κατά τά άλλα οί κάτοικοι πτωχοί περιμένον- 
τες εκ τινων γλίσχρων προϊόντων καί ιδία τής σταφίδας, ήτις ούδεμίαν ή έλαχί- 
στην ωφέλειαν παρέχει. Τά Μετόχια απεριποίητα χρειάζονται τον άνθρωπον τον 
γινώσκοντα άπό γεωργίαν καί κτηνοτροφίαν. Τό άνω Μετόχων τής Πυραγκαθου 
κεΐται επί υψηλού οροπεδίου εντός λεκάνης καλλιεργησίμου. Έχει καί μικρά δάση 
έκ πρίνων καί έλάτης. Έκεΐ επάνω έμείναμεν έως τοΰ Σταυρού 14 7βρίου. Κα- 
τήλθομεν καί με την πρώτην ευκαιρίαν άνεχωρήσαμεν. Διά Κατακώλου και Πυργου 
μετά τοΰ ιατρού Κόκκινη έπεσκέφθημεν την ’Ολυμπίαν καί δια Πατρών το Μ. 
Σπήλαιον. Έκεΐ εΐδομεν την εικόνα τής Θεομήτορος έκ κηρού καί μαστίχης. Πε
ρίεργος έφάνη ημών καί ή θέσις τού Μοναστηριού κειμένου εντός Σπηλαίου κε- 
κλεισμένου διά τοίχου έχοντος ύψος μέγα καί παράθυρα διά τό φως τού Σπηλαίου. 
Τά τού Μοναστηριού είς μεγίστην παραλυσίαν' κατά τό έν Έλλάδι σύστημα τα 
εισοδήματα τρώγουσιν οί πολιτικοί οί δε καλόγηροι γίνονται όργανα τής πολιτι
κής.

Ή Εκκλησία ούδέν ωφελείται έκ των Μοναστηρίων. Οί πλεΐστοι κληρικοί 
τής Ελλάδος εξέρχονται έκ τοΰ Μοναστηριού τούτου καί των Ταξιαρχών, άλλα 
παν άλλο είσίν ή πεπαιδευμένοι. Ή έν τή Μονή ανατροφή τών δοκιμίων δεν εινε 
άξια συστάσεως. Έξερχόμενοι έκ τής φωλεάς εκείνης άπέρχονται εις Αθήνας ως 
διάκονοι, φοιτώντες είς τά Γυμνάσια καί άποφοιτώντες τοΰ Πανεπιστήμιου άβρο
χο ις ποσίν. Έκ τών τοιούτων στέλλονται είς τήν Ευρώπην οικοτροφοι διερχο- 
μενοι καί έκεΐ τέσσαρα έτη άβρόχοις ποσίν. Έκ τούτων γίνονται οι Αρχιερείς 
καί ό λοιπός κλήρος. Έκεΐθεν μετέβημεν είς ’Αθήνας δι’ όλίγας ημέρας και εκεΐ- 
θεν είς Χίον προς έπίσκεψιν τού Γέροντος. Έπιστρέψαντες εις Αίγυπτον το φθι- 
νόπωρον τοΰ 1905 έμείναμεν έκεΐ μέχρι τού Πάσχα τοΰ 1906. Το Πασχα εωρτα- 
σαμεν είς τήν Μονήν καί περί τά μέσα Μαΐου πάλιν κατηλθομεν εις Καιρόν, ότε 
καί έξετυλίχθη τό ολον δράμα τής Άμπετειακής υποθεσεως. Ο κ. Καββαδιας 
έν τή άπουσία ημών έπλαστογράφησε τά πρακτικά μιας συνεδριασεως προσθεις 
δύο ολοκλήρους σειράς άνευ τής γνώσεως τής Εφορίας. Την τοιαυτην πράξιν 
τοΰ κ. Καββαδία κατήγγειλε πρώτος ό Οικονομάς Ευγένιος, διαμαρτυρηθεις δι 
ενός πρακτικού καταχωρηθέντος κάτωθι τοΰ αναφερομενου πλαστογραφημενου. 
Εύρόντες τήν κατάστασιν τοιαύτην άμα καταβαντες εκ τής Μονής δικαίως ηγανα- 
κτήσαμεν διά τήν αυθάδειαν καί τόλμην ταύτην τού κ. Καββαδία. Μετεβημεν παρα 
τώ κ. Γενναδίω, Προξένω τής Ελλάδος καί παρεκαλεσαμεν αυτόν να τον προσκα- 
λέση νά δώση τήν παραίτησίν του διότι δεν ήτο δυνατή η μετ αυτού, πλαστογρα- 
φου, συνεργασία. Ό κ. Γεννάδιος μοί άπήντησεν ότι δεν ηδυνατο να ομιληση περί 
παραιτήσεως τω κ. Καββαδία καί διότι δεν ήτο βέβαιος οτι θα εισακουσθή και



διότι, ή τοιαύτη ύπόθεσις άφεώρα τό ρωσικόν Προξενεϊον. Εύτυχώς παρουσιάσθη ή 
εύκαιρία νά άπαλλαγώ του Καββαδία καί κατ’ άλλον τρόπον. Έν μια των συνε
δριάσεων προΰτεινα την άντικατάστασιν τοϋ Χάννα Βέη Άράγκη, πάσχοντος καί 
παραιτηθέντος έπισήμως, διά του Κυρίου Νικολάου Άμπέτ, δικηγόρου, έξαδέλφου 
τοϋ Χάννα Βέη. Ό κ. Καββαδίας μόλις ήκουσε τό όνομα του κ. Άμπέτ έταράχθη 
ώς μή παρεσκευασμένος καί μή θέλων νά ψηφίση υπέρ αύτοΰ άπεχώρησε της συν- 
εδριάσεως μετά των συντρόφων Θερμογιάννη καί Λοβέρδου. Έμείναμεν δε τρεις 
μόνον, εγώ, ό οικονόμος Ευγένιος καί ό κ. Μεϋδάνης. Θεωρήσαντες εαυτούς δικαιο- 
μένους νά εκλέξω μεν τον κ. Άμπέτ, κατεστρώσαμεν πρακτικόν τοϋ διορισμού του 
καί προσεκαλέσαμεν αυτόν νά δώση τον συνήθη όρκον του’Εφόρου. Εις τήν έπομέ- 
νην συνεδρίασιν καί πάλιν οί τρεις άποχωρήσαντες δεν προσήλθον, άλλ’ ό Άμπέτ 
διωρίσθη, ώρκίσθη καί κατέλαβε τήν θέσιν του. Οί τρεις κατέφυγον εις τό ρω
σικόν Προξενεϊον πρώτοι καταγγέλλοντες τήν δήθεν παρανομίαν. Τότε καί ήμεΐς 
κατεφύγομεν εκεί καί κατηγγείλαμεν τάς παρανομίας τοϋ Καββαδία καί τήν πλα
στογραφίαν καί έζητήσαμεν τήν παΰσιν αυτών άπό έφορων. Ό κ. Σμυρνώφ προσ- 
εκάλεσεν αυτούς καί προέτρεψε νά παραιτηθώσιν. Ούτοι κατ’ άρχάς ύπεσχέθη- 
σαν νά δώσωσι παραίτησιν, άλλ’ ακολούθως μετενόησαν καί δέν ήθελον. Ό Σμυρ
νώφ ώρισεν αύτοΐς προθεσμίαν 24 ωρών, ότε δέ καί ή προθεσμία αυτή παρήλθεν 
ό κ. Σμυρνώφ δι’ ενός διατάγματος απέκλεισε τούς τρεις τής ’Εφορίας καί διέτα
ξε τήν άντικατάστασιν αυτών. Τήν διαταγήν ταύτην άνεκοίνωσα αύτοΐς καί προ
έβην μετά τών υπαρχόντων μελών εις άντικατάστασιν τών τριών. Έξελέγησαν 
δέ ό κ. Ραγκαβής, ό κ. Παύλος Γαροφάλλου καί ό κ. Παρασκευα'ίδης Χαραλάμπης.

Ούτως άπηλλάγην τοϋ εφιάλτου Καββαδία άνδρός παμπόνηρου μέχρι κακουργή
ματος καί τοϋ συμβούλου του Ραπτάκη, όστις είχε τιμάριον τήν Σχολήν έκμυζών 
300 £ κατ’ έτος δι’ υπηρεσίας ούτιδανάς. Ό Καββαδίας καί Σία έξήγειραν όλον τον 
έγχώριον τύπον καί τον λαόν καθ’ ημών συκοφαντοΰντες, διαβάλλοντες ότι έπώλη- 
σα την Σχολήν εις τους Ρώσους καί τά παρόμοια. Εκ τών υστέρων άπεδείχθη 
ότι ή Σχολή άπό διφυούς άραβοελληνικής έγένετο άκραιφνώς ελληνική, τέλειον 
Γυμνάσιον ελληνικόν, άνεγνωρισμένον υπό τοϋ Πανεπιστημίου Αθηνών μετά εμ
πορικού τμήματος. Άποθανόντος τοϋ διευθυντοΰ Γ. Μπουκουβάλα προσεκλήθη 
ό κ. Α. Μοσχίδης, όστις δεικνύει μέγα ζήλον καί άφοσίωσιν εις τό έργον του. Τό 
δύσκολον διά τήν εσωτερικήν όργάνωσιν τής Σχολής εινε ή εδρεσις καταλλήλων δι
δασκάλων καί καθηγητών διότι δυστυχώς ούτε εις τήν Ελλάδα ύπάρχουσι τοι- 
οΰτοι, δια τούτο ενώ η Σχολή δαπανά ώς ούδεμία άλλη τοϋ είδους διά τό προσω
πικόν, οι καρποί είναι ελάχιστοι" μόλις άπό 6 ετών ήρχισε νά έχη τελειόφοιτους. 
Ή Σχολή έχει καλήν κτηματικήν περιουσίαν εις γαίας. Τό νΰν έν Βουχάκη οί
κημα ήγοράσθη ύπό τοϋ προκατόχου ήμών άντί 7 χιλ. λιρών. Σήμερον δέ ή άξια 
του υπερβαίνει τας εκατόν χιλιάδάς λιρών" ούτω δέ έδιπλασιάσθη ή περιουσία 
τής Σχολής διά τοϋ νΰν οικήματος. Ή δέ κτηματική περιουσία εις γαίας ένεκα 
τής αύξήσεως τών τιμών τών γαιών έδεκαπλασιάσθη σχεδόν. Τά 2000 φεδδάνια 
τής Σχολής άποφέρουν σήμερον 9.000 ^ εισόδημα, έν φ εις τήν έποχήν τών Άμπέτ 
ουδέ δυο χιλιάδάς δεν απεφερον. Εαν δε δοθή περισσότερα προσοχή εις τήν καλ



λιέργειαν τό εισόδημα των γαιών δύναται νά διπλασιασθή. Δυστυχώς πολλά είσι 
τά έπιπροσθοΰντα εις την προαγωγήν των κτημάτων καί προ πάντων ή ιδιοτέλεια 
μερικών Εφόρων προσπαθούντων πάντοτε το ίδιον όφελος. Ό κίνδυνος τής Σχολής 
είναι ό έκ τής λεγάμενης οικογένειας, ένεκα του όρου του Καταστατικού ότι ’Αντι
πρόεδρος τής Εφορίας θά εινε πάντοτε εν μέλος τής οικογένειας" ή Σχολή δυσκόλως 
θά απαλλαγή τής οικογένειας, ήτις ευκαιρίαν ζητεί νά λάβη τήν διαχείρισιν καί 
νά πράττη κατά τό δοκοΰν ως ό πρώτος αντιπρόεδρος Γ. Άράγκης. Είναι δέ πλέον 
ή βέβαιον ότι ή Σχολή σήμερον δεν θά ύφίστατο ύπό τήν ελληνικήν ήν φέρει μορ
φήν, έάν δεν έγίνετο Πρόεδρος ό Σιναίου Πορφύριος Παυλίδης καί εάν δεν ύπήρ- 
χεν ή ύπεράσπισις του ρωσικού Προξενείου. Άφοϋ καί σήμερον έτι ό κ. ’Αντι
πρόεδρος έχει τήν αυθάδειαν νά λέγη ότι ή Σχολή είναι τής οικογένειας καί αύτοϋ 
ώς αντιπροσώπου αυτής. Πάντοτε ή Μονή θά έχη πιρισπασμούς ένεκα τής Σχολής 
καί μάλιστα ό Πρόεδρος. Καί δεν εινε μόνον οί τής οικογένειας, έχομεν καί τον Πα
τριάρχην άντιποιούμενον των δικαίων τής Προεδρείας καί άξιοΰντα νά έχη έποπτείαν 
επί τής Σχολής. Κατά τινα τελετήν τών 3 ιεραρχών του έτους 1907 ό γεννάδας 
Φώτιος ύψωσε τήν ελληνικήν σημαίαν καί έκήρυξε σταυροφορίαν κατά τής Εφο
ρείας ώς παρανομούσης καί βλαπτούσης τά συμφέροντα τής Σχολής. Ευτυχώς 
εύρέθησαν τινές φρόνιμοι έλέγξαντες τήν θρασυστομίαν του Πάπα καί θέντες χαλινόν 
εις τό άφριζαν κατά του Προέδρου στόμα του. Ό Πρόξενος τής Ρωσίας Κύριος 
Σμυρνώφ μαθών τά διατρέξαντα εν τή Σχολή (διότι είχεν αναχωρήσει πρό του 
τέλους τής τελετής) μετέβη παρά τω Πατριάρχη, ύπέδειξεν αύτφ τό άτοπον οτι 
επί ρωσικού εδάφους ήθέλησε νά δημοκοπήση καί τω άπηγόρευσε ρητώς τα 
τοιαΰτα τερατολογήματα επί ρωσικού εδάφους.

Αυτό ήτο τό τελευταϊον μάθημα εις τον παραπαίοντα Φώτιον. ’Εγώ εύρισκό- 
μην τότε εν Άθήναις δτε δέ αί εφημερίδες έξύμνουν τον ηρωισμόν τού Παπα 
διά τό πραξικόπημά του ελεεινολογούν αυτούς μή γινώσκοντας τάς συνέπειας ενός 
τοιούτου πραξικοπήματος. Έάν δεν ήτο ό Σμυρνώφ άλλ’ ό προκάτοχος αυτού, 
ό υβριστής καί μέθυσος Μαξίμωφ, δεν θά ήτο σήμερον ή Άμπέτειος Σχολή εις 
χρήσιν τών έλλήνων καί τούτο ακριβώς έπόθουν οί περί τον Καββαδιαν και Παπαν 
νά έπέμβη τό ρωσικόν Προξενεΐον, νά κάμη κατάσχεσιν τής Σχολής, να εκδίωξη 
τά ελληνικά γράμματα διά νά άποδειχθή αληθής ό ισχυρισμός των οτι η Σχολή 
έξερρωσίσθη, εγώ δέ ό προδότης, ό πωλητής αυτής εις τήν Ρωσίαν. Ευτυχώς το 
πείραμα άπέτυχε καί ή Μονή έφάνη κηδομένη περισσότερον τών συμφερόντων 
τής ελληνικής αποικίας ή οί Καββαδίαι καί οί Παπαι. Ωμιλησα περί τού Μαξι- 
μωφ, πράκτορος τής Ρωσίας πρό τού Σμυρνώφ. Ο άνθρωπος ούτος ήθελε να α- 
ποσπάση έκ τής Μονής καί νά στείλη εις τήν ρωσικήν Ακαδημίαν εν σλαυω- 
νικόν χειρόγραφον ψαλτήριον τού 9ου αίώνος, δήθεν δια να μελετηθή εκεί υπο τών 
ειδικών καί έπιστραφή εγκαίρως, πράγματι δέ διά νά υποστή την τύχην τού Κω
δικός "Αλεφ. Τήν όπόθεσιν ευρον εκκρεμή, τού μέν προκατοχου μου μη συγκατα- 
νεύσαντος έν Χίω, τών δέ αντιπροσώπων αυτού έν Κα'ίρω δοντων καταφατικας 
υποθέσεις τω Μαξίμωφ. "Οταν άνήλθον καί κατήλθον έκ τής Μονής ο κ. Μα
ξίμωφ ένόμισεν ότι θά τω έφερον τό χειρόγραφον, έπειδη δε δεν το εφερον με εξυ-



βρίσε καί έμέ καί τήν Μονήν καί μας εΐπεν αχάριστους. Έκτοτε δεν τον εΐδον.
Διάδοχός του εΐνε ό κ. Σμυρνώφ καί αυτός ρώσος βεβαίως άλλά σώζων τά 

προσχήματα. Μετ’ αύτοΰ ήλθον εις ρήξιν διά τό ζήτημα του ’Αντιπροέδρου. Ό 
πονηρός Άμπέτ αντί τοίΔ μάννα έπότισέ με χολήν. Μή άρκεσθείς εις τήν εκλογήν 
του ώς Εφόρου έζήτει καί τήν Άντιπροεδρείαν, ήν έφοβούμην νά,τφ δώσω, εχων 
εν νώ τον Άράγκην αυτός δε εΐνε καί δικηγόρος, ενώ ό Άράγκης μόνον έτρωγεν 
εκ τής διαχειρίσεως. Εις τό ζήτημά του εύρε συνήγορον δυστυχώς τόν Σμυρνώφ 
καί επί τέλους τό κατώρθωσε, διότι ό Σμυρνώφ ήπείλησεν ότι θά κράτηση τα βεσ- 
σαραβικά εάν δεν συγκατανεύσω εις τήν Άντιπροεδρείαν 1 του Άμπέτ. Καί εις τό 
ζήτημα τής εκλογής των ’Εφόρων ήθελε να έχη τό veto, ήτοι τό δικαίωμα 
τής επιδοκιμασίας. Εις τούτο άντέστην καί επί τέλους ύπεχώρησε. Τώρα τά έ'χομεν 
καλά. Μάλιστα διά τής ένεργείας του μοί άπενεμήθη καί τό ρωσικόν παράσημον 
τής Άγιας Άννης Α' Τάξεως. Άλλα τό άρχαΐον ρητόν «φοβούμαι τούς Δαναούς 
καί δώρα φέροντας» ισχύει πάντοτε. Με τήν Ρωσίαν ή Μονή πρέπει να διατηρή 
καλάς σχέσεις διότι έχει συμφέροντα σπουδαία εν Ρωσία" τό «εξαγοραζόμενοι τόν 
καιρόν» εφαρμόζεται κάλλιστα ενταύθα. Ποτέ δεν πρέπει ή Μονή να δεχθή ρώ- 
σους εν τη Μονή διά νά μή πάθη τά τού Άγιου ’Όρους Άθω. Ευτυχώς ένεκα τής 
πολιτικής καταστάσεως τής χερσονήσου, τοιοΰτος κίνδυνος έπεισελάσεως δεν ύ- 
φίσταται προς τό παρόν. Άλλ’ όταν ή ’Ιερουσαλήμ άλωθή ύπό των ρώσων καί 
όταν ό Πατριάρχης εΐνε Άραψ τότε οί Σιναΐται ας προσέξουν διότι ή χειροτονία 
τού Σιναίου εΐνε μία αφορμή έπεμβάσεως τού Ιεροσολύμων εις τά τού Σινά. Ή 
σύνεσις υπαγορεύει νά αλλαγή τό καταστατικόν τού Ίερεμίου καί νά χειροτονή- 
ται ο Σιναιου εν Κων/πόλει. Προ τού Ίερεμίου ύπήρξεν ελευθερία εκλογής τού 
τόπου τής χειροτονίας. Τούτο δύναται νά έπαναληφθή προς αποφυγήν μειζόνων 
κακών.

Τοιαύται κατ’ έμήν γνώμην δέον νά ώσιν αί σχέσεις Σινα καί Ρωσίας, έφ’ 
οσον χρονον η Μονή εχει αναγκην τής Ρωσίας καί έφ’ όσον αυτή σέβεται τά εν 
Ρωσία κτήματα τής Μονής. Ή Μονή δέον νά προσπαθή νά εΐνε χρηματικώς ανεξ
άρτητος τής Ρωσίας και σήμερον δύναται ολίγον τι στεναχώρως άλλα δύναται 
μέ τά όπάρχοντα εισοδήματα νά έπαρκέση εις τάς άνάγκας αυτής. Άλλά έχει δι’ 
ολίγα ετη ακόμη αναγκην των ρωσικών δια τινα έργα απολύτως αναγκαία, ώς ή 
άνοικοδόμησις τής νοτιάς πλευράς τής Μονής, ή άνοικοδόμησις τού έν Αλεξάν
δρειά Ξενοδοχείου καί τών έν Σουέζ. Προηγουμένως έπί Μελετίου τό Κίεβον ού- 
δέ οβολόν έπεμπε τη Μονή" σήμερον, χάρις εις τήν δραστηριότητα τού νΰν ήγουμε- 
νεύοντος Αρχιμανδρίτου Άμφιλοχίου, ή Μονή έχει καλόν εισόδημα έκ Κιέβου 
και δύναται να έχη τό διπλοΰν έάν γίνωσιν αί οίκοδομαί αί προσοδοφόροι.

Κατά τά έτη 1907-1908 έγένετο καί ή οικοδομή τής Μ. Όκέλλας όπισθεν τοϋ 
Μετοχιού Κάιρου. Το εργον τούτο κατωρθώθη με πολλάς δυσχερείας ένεκα τής 
απειρίας ημών. Αρχιτεκτων ήν ο Γεώργιος Άρχοντούλης καί έργολάβος ό ίταλός 
Marciano. Πολλά λάθη εγενοντο καί αποτέλεσμα τών τοιούτων λαθών ήν ή 
προσθήκη έπί τού κατ’ άρχάς προϋπολογισθέντος ποσού. ’Ενώ δε ή έργολαβία έδόθη 
αντί 14500 £.Α. εις τό τέλος τό ποσόν άνήλθεν εις 20000 £.Α. καί πλέον. Εύτυ-



χώς έκ τών περισσευμάτων όσα εύρέθησκν εν τώ Ταμείω 12000 £·Α. καί έκ των 
οικονομιών εις ούδέν χρέος υπεβλήθη ή Μονή ένεκα της οικοδομής.

Ή Όκέλλα έκτίσθη τριώροφος εις τρία μέρη διηρημένα, έκαστον άποτελού- 
μενον έξ έξ κατοικιών appartements. Ή Όκέλλα έχει πρόσωπον 100 περίπου μέ
τρων καί βάθος 20 μέτρων. Δυστυχώς τα ενοίκια εξέπεσαν καί το εισόδημα το 
καθαρόν μόλις ανέρχεται εις 5 %. Τοϋτο όμως δεν σημαίνει ότι ή κατάστασις 
αυτή δεν θά βελτιωθή. "Οταν ή συνοικία απόκτηση δρόμους καλούς καί συγκοι
νωνίαν ίσως καί τα ενοίκια αύξηθώσιν. Έλπίσωμεν.

Καί ολίγα περί τών έξω Μετοχίων. Τα Μετόχια έκτος του Κιέβου, Τυφλί- 
δος καί Σμύρνης ελάχιστα άποφέρουσι τή Μονή. Τα πλεΐστά είσι κτήματα, αγροί 
καί καρποφόρα δένδρα, ώς τά έν Κύπρω, Τριπόλει, Κρήτη, Καλάμαις. Οί άποστελ- 
λόμενοι Πατέρες ώς οικονόμοι δεν έχουσι γεωργικός γνώσεις καί αναγκάζονται 
να ύφίστανται την επιρροήν του περιβάλλοντος" άκολουθοΰσι τήν μέθοδον τής καλ
λιέργειας τήν υπό τών χωρικών υποδεικνυομένην, ώς επί τό πλεΐστον παραδίδου- 
σιν εις τούς χωρικούς τά κτήματα προς καλλιέργειαν έξ ήμισείας. Εννοείται ότι 
οί μέν γεωργοί χωρικοί καί προσπαθοϋσι να καρποθώσιν όσον ένεστι περισσότερον 
έκ του κτήματος, άδιαφοροϋντες αν τό κτήμα θά βλάβη έκ τής ταιάσδε ή τοιασδε 
καλλιέργειας. Συμβαίνει λοιπόν ή έξάντλησις τών γαιών καί ή έλαχίστη παραγω
γή οί δέ οικονόμοι ούτε αυτοί ικανοποιούνται ούτε τό ώρισμένον αυτών έτήσιον 
δύνανται νά πληρώσουν. 'Η κατάστασις αυτή θά έξακολουθή έφ’ όσον ή Μονή 
δεν δύναται νά έχη οικονόμους ειδήμονας γεωπονικών γνώσεων, μάλιστα στοιχειω
δών. Είνε αληθές ότι μερικοί οικονόμοι έπιμελεΐς κατορθοϋσι νά γίνωσι κάτοχοι 
τών άπαραιτήτως αναγκαίων γνώσεων" οί τοιοϋτοι καθίστανται χρήσιμοι καί έαυ- 
τοις καί τή Μονή. Άλλ’ οί τοιοϋτοι μετρούνται έπί τών δακτύλων" οί δε λοιποί 
σκέπτονται πώς νά χρηματισθώσι καί νά σχηματίσωσι κεφάλαιόν τι επαρκές διά 
τό μέλλον" διότι δυστυχώς σήμερον τό πνεύμα τού μοναχισμού κατά τό όποιον ό 
μοναχός θεωρείται ψυχή τε καί σώματι άφωσιωμένος εις τήν Μετάνοιαν αυτού, τό 
πνεύμα τής τελείας ύπακοής σχεδόν έξέλιπε, επικρατεί δέ καί παρά τοϊς μοναχοϊς 
δυστυχώς τό πνεύμα τού κόσμου τούτου. Οί εις τό Σινα καταφεύγοντες πράττουσι 
τούτο διά λόγους ούχί ψυχικούς άλλα σωματικούς διότι έν τώ βίω καί τή βιοπά
λη δέν έπέτυχον. Επειδή όμως καί ή αύστηρότης τού βίου καί ή έρημία τού Σινα δέν 
τούς εΐνε πολύ ευχάριστα, προσπαθοϋσι νά ύπομείνωσι μέχρις ου διωρισθώσιν εις 
εξωτερικήν οικονομίαν. Έκεΐ ζώσιν άνεξαρτήτως καί χρηματιζόμενοι έπιποθοΰσι 
νά ζήσωσιν άνεξάρτητοι δυσκολευόμενοι λίαν νά έπιστρέψωσιν εις τήν Μετάνοιαν 
αυτών. Τούτο είναι τό μεγαλύτερον δυστύχημα διά τήν Μονήν. Τό κακόν τούτο 
δέν είναι σημερινόν. Άναγιγνώσκομεν εις τούς Κώδικας ότι καί προ διακοσίων ή 
καί τριακοσίων έτών οί ηγούμενοι Βλαχίας καί Μολδαυΐας δέν ήθελον νά έπιστρέ- 
ψωσιν εις τήν Μετάνοιάν των μετά τό τέλος τής πενταετούς ή εξαετούς οικονο
μίας. Τό φάρμακον τού τοιούτου κακού δέν εύρέθη άκόμη. Ό έν τή Μονή βίος σή
μερον είναι άνετώτερος τού προ 50 ή 100 έτών. Οί Πατέρες σήμερον έχουσιν άφθό- 
νως τά προς τό ζήν, διά δέ τής άναπτύξεως τών πέριξ τής Μονής Φαράν καί Ραϊ-



θοΰ καρποφόρων κήπων καί καρπούς αφθονους τρωγουσι και ίσως τους εκλεκτό 
τάτους εις το είδος των καί άλλων αγαθών καί δή περισσοτέρας ελευθερίας ή άλ
λοτε ότε ουδέ να έξέλθωσι τής θύρας τής Μονής έτόλμων διά τον φόβον των 
'Αράβων, ή δέ είσοδος καί έξοδος έγίνετο διά τής Ντουβάρας. Σήμερον δέν 
εΐνε τόσον τά αίτια τής διαίτης όσον ή έλλειψις ως εΐδομεν του μοναχικού πνεύμα
τος καί ή απόλυτος ελευθερία. Εις παλαιοτέρους χρόνους ή δουλεία έσκέπαζεν ολον 
το έθνος καί ή μόνη καταφυγή ή σαν τά Μοναστήρια, άτινα καί Σχολεία διετήρουν 
προς άνάπτυξιν κλήρου. Σήμερον τα στάδιά είναι ελεύθερα και ο περιορισμός αφό
ρητος καί τούς δυναμένους να έργασθώσι καί έχοντας συνείδησιν τής εαυτών αξίας.

Ή ’Αμερική παρέχει στάδιον ελεύθερον. "Οσοι δε εισέρχονται εις τά Μοναστήρια 
δέν δύνανται νά ζήσωσιν έν τή παλαίστρφ τού βίου' διότι είναι καί τούτο αληθές 
ότι αύξανομένης τής ελευθερίας έν τώ κόσμφ αυξάνει καί ή βιοπάλη, πολλοί δέ οί 
αποθαρρυνόμενοι καί μή δυνάμενοι να άντιπαλαίσωσι. Τοιοΰτοι είναι ώς επί το πλεΐ- 
στον οί τά μοναστήρια ζητούντες έν τή απελπισία. Τοιοΰτοι δέ θά ύπάρχωσι πάν
τοτε. Δυστυχώς ακριβώς οί τοιοΰτοι ναυαγοΰσι καί έν τώ λιμένι τής Μονής. Πώς 
λοιπόν πρέπει νά διορθωθή τό κακόν. Έκ τής μικρας πείρας, ήν έλάβομεν τού ζη
τήματος τής λειψανδρίας, υποβάλλομεν την γνώμην ημών. ’Άλλοτε ώς γνωστόν ή 
Τζουβανία ήν τό φυτώριον των δοκίμων, οίτινες μετά τριετή δοκιμασίαν άνήρχοντο 
εις την Μονήν ίνα περιβληθώσι τό μοναχικόν σχήμα.

Άλλ’ ή Τζουβανία τότε ήν Μοναστήριον μέ τήν αυτήν αυστηρότητα μεθ’ ής 
καί τό άνω' διότι καί τό Κάϊρον τότε ήν λίαν περιωρισμένον' ένεκα τού φόβου 
καί τού φανατισμού τών κρατούντων καί τού όχλου, ούδείς ήδύνατο άνενοχλήτως 
νά έξέρχηται εις τάς οδούς. Έκ δέ τού Μοναστηριού τής Τζουβανίας μόνον ό οικο
νόμος έξήρχετο διά νά φροντίση τά τρόφιμα καί ό Δίκαιος καί τινες τής Συνάξεως, 
οί δέ λοιποί ή σαν κεκλεισμένοι διά παντός. Έθεώρουν δέ οί τότε δόκιμοι μεγάλην 
άνακούφισιν όταν έστέλλοντο εις τήν Μονήν, ένθα καί τό κλίμα ήν καλλίτερον καί 
τι περισσοτέρα έλευθερία όταν οί Άραβες δέν ή σαν έχθρικοί. Σήμερον τό Κάϊρον 
έγένετο πόλις Ευρωπαϊκή' πας δέ ό διατριβών έν Κα'ίρφ εΐνε αδύνατον νά μή έπη- 
ρεασθή άπό τό περιβάλλον τό όποιον παν άλλο δύναται νά έμπνεύση ή τον μονα
χισμόν. Λοιπόν ή ιδέα τής προσκτήσεως δοκίμων έν Καΐρω καί δοκιμής αυτών ώς 
πάλαι πρέπει νά άφεθή ώς ανεκτέλεστος.

Μένει ευτυχώς ακόμη εν μέρος κατάλληλον διά τον σκοπόν τούτον ή Ραιθώ. 
Ή κώμη αΰτη ή καθαρώς ύπό τήν πνευματικήν δικαιοδοσίαν τής Μονής δύναται 
νά χρησιμεύση ώς φυτώριον. Κειμένη μεταξύ τής Μονής καί τής Αίγύπτου, άπο- 
τελεΐ τον μέσον όρον μεταξύ τού κόσμου καί τής έρήμου. Έν Ραιθώ ή Μονή δύ- 
ναται νά σχηματίση φυτώριον δοκίμων καί γηροκομεΐον. Φυτώριον τών δοκίμων 
λέγοντες δέν έννοοΰμεν τό σημερινόν σύστημα όπερ κατ’ άνάγκην έπικρατεϊ. Φυτώ
ριον έννοοΰμεν Σχολεΐον έν ώ νά φοιτώσιν οί προς τό στάδιον τής μοναχικής πο
λιτείας προαλειφόμενοι. Εΐνε όμολογούμενον ότι οί μικροί παΐδες όταν συνηθίσω- 
σι καί άνατραφώσιν εις εν μέρος αισθάνονται άφοσίωσιν προς τό μέρος τής παιδι
κής ανατροφής. ’Εάν λοιπόν ή Μονή κατορθώση νά ίδρύση Σχολεΐον διά τοιού- 
τους παΐδας άπό 10 έτών έρχομένους έκ διαφόρων μερών τή φροντίδι τών οίκο



νόμων, τότε υπάρχει πιθανότης άποκτήσεως δοκίμων. Πολλοί άκούοντες Σχολεΐον 
δύνανται νά έλθωσιν. Έν τω Σχολείω θά διδάσκωνται οι παΐδες τά της λεγάμενης 
άστικής Σχολής μαθήματα μετά προσθήκης δύο ή τριών τάξεων καθαράς ιερα
τικής Σχολής. Το Σχολεΐον θά κτισθή ιδιαιτέρως εις μέρος κατάλληλον εντός του 
Μετοχιού. Έν αύτώ θά διδάσκηται ή ελληνική καί ή αραβική ή άναγκαιοτάτη 
διά τό Σινα. Τό διάστημα των σπουδών θά εινε επταετές ή οκταετές. Οί φοιτηταί 
έξερχόμενοι εάν μεν έχωσι κλίσιν εις τον μοναχικόν βίον θά άνέρχωνται εις τήν 
Μονήν διά τά περαιτέρω. Έκεΐ θά τούς παρέχεται άφθονος πνευματική τροφή 
διά μιας καλής βιβλιοθήκης καί σωματική άσκησις έν τοΐς κήποις τής Μονής. Έκ 
τών τροφίμων οί ευφυέστατοι θά στέλλωνται εις τήν Θεολογικήν Σχολήν διά άνω- 
τέρας σπουδάς. Έκ τούτων τών δοκίμων οί μέν θά διορίζονται εις τά πνευματικώ- 
τερα διάκο νήματα τής Μονής, ως του Βιβλιοθηκάριου, Άρχειοφύλακος, Γραμματέως, 
βοηθού τού Οικονόμου, τού Σκευοφύλακας. Οί δε άλλοι θά στέλλωνται ως βοηθοί 
Οικονόμων εις τά διάφορα Μετόχια διά νά εθίζονται εις τήν λειτουργίαν τών Με- 
τοχίων ως μέλλοντες άντικαταστάται τών Οικονόμων. Πολλοί βεβαίως δεν θά θέ- 
λωσι νά μείνωσι, άλλά καί άπό τούτους ή Μονή θά έχη τό ηθικόν κέρδος' πάντοτε 
θά ένθυμώνται τήν Μονήν όπου καί αν άπέλθωσι. Τόσα περί τού Σχολείου. Εννο
είται ότι τά καθέκαστα θά κανονισθώσιν όταν τό Σχολεΐον οίκοδομηθή. Επίσης 
έν Ραϊθφ πρέπει νά κτισθή τό γηροκομεΐον, όπερ άλλοτε ύπήρχεν έν τή Μονή. 
Έν Ραιθώ εινε 6 τόπος καί διά τό εύκραές τού κλίματος καί διά τήν ευκολίαν τών 
τροφίμων καί μάλιστα τών ιχθύων. Οί αληθώς γέροντες οί μή δυνάμενοι πλέον 
νά έργασθώσι ούτε τάς συνάξεις τής Εκκλησίας νά άκολουθώσι θά κατέρχωνται 
εις Ραιθώ καί θά μένωσιν έν τω γηροκομείο) μέχρι τελευτής. Τά τού γηροκομείου 
επίσης δέον νά κανονισθώσι δι’ ιδιαιτέρου Κανονισμού. Διά τοιαύτης διατάξεως 
έν Ραϊθφ ΐσως κατορθωθή καί οί έν τω έξωτερικώ συνηθίσαντες Πατέρες καί έ- 
χοντες ολίγα χρήματα νά έρχωνται νά διαβιούσιν έν Ραϊθφ, έ'χοντες έκεΐ δίαιταν 
άνετωτέραν καί βίον ιδιόρρυθμον. Προς τω γηροκομείο) δέον νά κτισθώσι καί τινα 
δωμάτια ευπρεπή διά τοιούτους γέροντας, οΐτινες καθήμενοι έκεΐ διά τής πείρας 
καί τού παραδείγματος των δύνανται νά διδάσκωσι τούς δοκίμους τού Σχολείου. 
Τοιαύτην γνώμην έσχηματίσαμεν διά τό ζήτημα τής λειψανδρίας. Έάν ή γνώμη 
ημών δεν εινε ορθή ή πείρα θά τό απόδειξη. Τό πείραμα τούτο διά νά γίνη απαι
τούνται χρήματα, άτινα πρέπει νά εινε καί έξησφαλισμένα. Εΐθε ό Θεός και 
ή 'Αγία Αικατερίνη νά μάς αξίωση νά φέρωμεν εις πέρας τά σχέδια ταΰτα πρός 
καταρτισμόν τής Μονής επί τό βέλτιον. Τότε θά είναι μάλλον δεδικαιολογημενη 
καί ή ύπαρξις ημών έν τω κόσμφ.

Σχέσεις μετά της Άγγλοαιγυπτιακής Κυβερνήσεως.

Μέχρι τής παρούσης ώρας αί σχέσεις μου μετά τών ’Αρχών είναι άρισται. Οι 
κηδεμόνες άγγλοι οί διευθύνοντες κυρίως τά τής Σιναϊτικής χερσονήσου δεικνυ- 
ουσι πάσαν προθυμίαν εις τήν αίσίαν διεκπεραίωσιν τών υφισταμένων υποθέσεων 
μεταξύ Μονής καί ’Αράβων. Ώς εΐπομεν αλλαχού ή Κυβέρνησις έπεκύρωσε τας 
συμφωνίας Μονής καί ’Αράβων τάς σχετικάς πρός τά καμηλαγώγια καί τήν μετα-



φοράν προσκυνητών καί περιηγητών. Έπεκύρωσε και το δικαίωμα της Μονής να 
έκλέγη τούς Σεχάδες τών τεσσάρων προνομιούχων φυλών διά τας υπηρεσίας αυ
τής. Έν γένει ή κηδεμών Κυβέρνησις φέρεται λίαν εύγενώς πρός με καί την Μο
νήν. Εις τούτο πολύ συνετέλεσε καί ό κ. Ναού μ Βέης Σουκερ ό τμηματάρχης 
έν τω διαμερίσματι τού Σουδάν τού υπουργείου τών Στρατιωτικών. Ιδια ευγενε- 
στατος έφάνη ό Σιρδάρης τού αιγυπτιακού στρατού Wingat - Pacha. 'Ο άνθρω
πος ούτος, μετά ενδιαφέροντος άκούσας την αναφοράν ημών προς την Κυβέρνη- 
σιν διά την απαλλαγήν ημών άπό τού φόρου τών οικοδομών επι τή βασει αρ
χαίων προνομίων καί διά τάς υπηρεσίας ας ή Μονή έν τή έρήμω προσφέ
ρει εις την Κυβέρνησιν, ένήργησε δραστηρίως καί έγένετο δεκτή ή αϊτησις ημών 
ύπο τον τύπον προσφοράς εις την Μονήν 100 £.Α. διά τάς υπηρεσίας ας ή Μονή 
παρέχει εις τήν Κυβέρνησιν, άναγνωριζουσαν τα έξαιρετικά αυτής προνόμια. Ή 
τοιαύτη εύνοια τής κηδεμόνας Κυβερνήσεως είναι πολυτιμότατη δι’ ημάς διότι ή 
Μονή, θάττον ή βράδυον θά εύρίσκηται ύπο καθαρώς αγγλικήν σημαίαν. Οί ’Άραβες 
τής έρήμου ένόησαν δτι το Μοναστήριον ευνοείται ύπο τών Αγγλων καί δείκνυνται 
λίαν ήμεροι καί οχι απαιτητικοί, ένω πρότερον ή σαν θηριώδεις καί εις τάς απαι
τήσεις αύτών λίαν αύθάδεις. Μαρτυρεί μου τώ λόγω καί τύ ζήτημα τού Μπο
στανιού" οί Μασαοΰται έπί 200 έτη ή σαν οί κύριοι τού Μποστανιού καί ένέ- 
μοντο δωρεάν το καλλίτερον κτήμα τής Μονής πλησίον αυτής. Ότε όμως ή Μονή 
έζήτησε να λάβη το δίκαιόν της καί ήλθεν έπί τόπου ή ’Αρχή ό Μπράμλεϋ μετά 
τού Ναζίρ Ραϊθοΰ Ίσάσοϊ Έφένδη, τότε ούτε αί άπειλαί τών Μασαούτ ισχυσαν 
ούτε αί φωναί. Ή δικαιοσύνη άπεδόθη πλήρως εις τήν Μονήν. Τό Μποστάνι έπα- 
νήλθεν ακέραιον εις τήν κυριότητα τής Μονής άντί μικράς άποζημιώσεως 80 £. 
Σήμερον το κτήμα τούτο εινε τό πλησιέστερον καί τό εύφορώτερον τών πλησίον 
τής Μονής κειμένων.

Καί άλλην ομολογίαν τών ’Αράβων άπέσπασεν ή Μονή διά τής εύνοιας τών 
κρατούντων. 'Ομολόγησαν καί ύπέγραψαν ότι όλοι οί πέριξ τής Μονής κήποι καί 
αγροί εΐνε κτήματα τής Μονής καί ότι αυτοί οί Βεδουΐνοι σκλάβοι εινε άπλοι 
έπικαρπωταί τή άδεια τής Μονής πληρώνοντες αυτή δέκατον. Τό έγγραφον τούτο 
δέον νά ύπογραφή ύπό τών Σεχάδων καί τών αρχηγών τών προυχόντων τών φυλών 
ΐνα σώζηται εις τά αρχεία τής Μονής διά πάν ένδεχόμενον. Διά τούς άραβας ή Μονή 
πρέπει νά έπισείη τό φόβητρον τών άγγλων, εις δε τούς Αγγλους νά φέρηται εύγε
νώς καί τιμίως. Οί Αγγλοι δεν πρέπει νά συλλάβωσι ποτέ τήν ιδέαν ότι ή Μονή 
αδικεί τούς άραβας, οΐτινες έσυκοφάντησαν αυτήν, άλλ’ ότι μάλλον αδικείται ύπ’ 
αυτών καί ότι ευεργετεί αυτούς καί κρίνει δικαίως καί άμερολήπτως. Ούτω δέ θά 
έχη πάντοτε τήν ηθικήν ύποστήριξιν τής αγγλικής κηδεμονίας καί διά τό μέλλον. 
'Ημείς προσπαθοΰμεν νά διατηρώ μεν καλάς σχέσεις μετά τών άγγλων καί πολλών 
άλλων σημαινόντων έν Αίγύπτω προσώπων. Ό κ. de Mohl, αντιπρόσωπος τής 
Γερμανίας εις τό δημόσιον χρέος, έπισκεφθείς τό Σινά κατά Νοέμβριον τού 1909 
άπεκόμισε τάς καλλιτέρας έντυπώσεις καί διατηρεί μέχρι σήμερον πρός ημάς καί 
τό Μοναστήριον έξαιρετικήν φιλίαν καί αγάπην. Τών τοιούτων άνδρών τήν φιλίαν 
θεωροΰμεν πολύτιμον διά τά συμφέροντα τής Μονής καί παραγγέλλομεν καί εις



τον διάδοχον ημών νά καλλιεργεί φρονίμως τοιαύτας σχέσεις. Βεβαίως ή Μονή 
ούδένα έχει πολιτικόν σκοπόν άλλα ύπ’ άλλων ενδιαφερομένων δυναται ίσως να 
χρησιμεύση εις τοϋτο. Καθά ήκούσαμεν οί άγγλοι ύπώπτευσαν ότι κρύπτεται έν 
τή Μονή κατάσκοπος Γερμανός έν σχήματι μοναχού. Πρός τον σκοπόν τής άνα- 
καλύψεως αυτού μεταμφιεσμένος εις ρώσον προσκυνητήν μετέβη άγγλος επί τού- 
τω εις τήν Μονήν' άλλ’ ούδεν ευτυχώς άνεκάλυψεν, άποροϋμεν δέ πώς έπιστεύθη 
ό μύθος ούτος. Σήμερον οί άγγλοι άπαιτοΰσι παρά τής Μονής νά μή δίδη συστα
τικά διά τήν Μονήν εις πρόσωπα μή φέροντα τήν άδειαν τού Υπουργείου Στρα
τιωτικών, Παράρτημα Σουδάν.

Περί τινων προσώπων άξιων μνήμης.
Πολλάκις άνέφερον έν τή παρούση βιογραφία Σιναίται διακριθέντας ή δράσαν- 

τας ώς τοιούτους. Δίκαιον καί πρέπον ή δράσις τών τοιούτων νά άπομνημονευ- 
θή ένταΰθα πρός γνώσιν τών μεταγενεστέρων. Ό πρώτος δν ειδον καί έγνώρισα 
έκ παιδικής ήλικίας ήν ό Σκευοφύλαξ Γρηγόριος άπό τό χωρίον Σκουλικάδο 
τής Ζακύνθου. Ήτο Σιναΐτης άφωσιωμένος εις τό Σινά, ύπέστη μαρτύρια καί δαρ
μούς ύπό τού έκπτωτου Κυρίλλου, όπως παραδωση αυτώ τας κλείδας τού Σκευο- 
φυλακείου, άλλ’ έκεΐνος δεν ένέδωκε. ’Ακολούθως μετά τών ομοφρονων αυτω ειρ- 
γάσθη πρός πτώσιν τού Κυρίλλου. Έάν ό Κύριλλος δεν επιπτε βεβαίως η Μονή 
θά διέτρεχε τον έσχατον κίνδυνον.

Ό Κύριλλος θά έδίωκε τούς τοιούτους άδελφούς καί θά έφερεν ιδικους του 
τυχοδιώκτας ώς τον Ίλαρίωνα Δίκαιον εν Καιρω. Ο Γρηγοριος εις εν λάθος πε
ριέπεσε καί τούτο άπό τον υπερβολικόν του ζήλον. ' Οτε προύκειτο να διαλυθή η 
Τζουβανία ήτο έκ τών πρώτων υπέρ τής διαλύσεως, νομίζων ότι θα εγινετο μειζων 
οικονομία άντί τής πρότερον σπατάλης. Εις τούτο όμως ηπατηθη ως ύστερον απε- 
δείχθη" έπίσης ήπατήθη καί εις τήν εκλογήν τού Σεραφείμ ως αντιπροσώπου. Κα- 
τιδών όμως τήν άπάτην αυτού ό ίδιος συνεβουλευσε την ανασυστασιν τής Τζουβα- 
νίας ύπό όρους συμφέροντας τή Μονή, ήτοι ή Τζουβανία να υπαρχη μονον μετά τού 
’Αρχιεπισκόπου καί τής Συνάξεως πρός κυβέρνησιν τών υποθέσεων, σύστημα επι
κρατούν καί σήμερον. Ό Γρηγόριος όμως ως και αλλαχού ερρεθη ευρεθς η φυχη 
καί ό σωτήρ της άνω Μονής καθ' ήν έποχήν 6 Σιναίου Καλλίστρατος οΰδέν έφρόν- 
τιζε περί αύτής. Ό Γρηγόριος διώκει τά έσωτερικα. Εις αυτόν απηυθυνοντο και 
Οικονόμος καί Δίκαιος καί οί Πατέρες όλοι διά πάσαν υποθεσιν. Αυτός εφροντιζε 
περί άνοικοδομήσεως μιάς πλευράς, τής ανατολικής, αυτός ανωκοδομησε το μο- 
νύδριον τών άγ. Τεσσαράκοντα, τό παρεκκλήσιον τού Προφήτου Ηλιου, το λαμπρόν 
κωδωνοστάσιον τής Μονής. ’Αλλά ή δράσις τού Γρηγοριου εφανη κυρίως εν Ραι- 
θω ένθα έγένετο ιδρυτής καί κτίτωρ τού νΰν Μετοχιού δια πολλών κοπών και 
ιδρώτων. Περισυλλέξας ό,τι ήδύνατο καί έκ συνδρομών ήρχισε να κτιζη μη ανα- 
λογιζόμενος τήν δαπάνην, έως ού κατώρθωσε να τελείωση το έργον. Το Μετοχιον 
τής Ραϊθοΰ ήν ή πρώτη άνάγκη τής άνω Μονής και την αναγκην ταυτην επληρω- 
σεν ό Σκευοφύλαξ Γρηγόριος. Σήμερον οτε τό μέρος εκείνο αποκτά σημασίαν 
ένεκα τών καθάρσεων καί τών άγγλικών σχεδίων, σήμερον ευλογοΰμεν και μακα-



ρίζομεν τον Γρηγόριον διά το έργον αύτοΰ. Εΐη ή μνήμη αύτοΰ εις αιώνας μακα
ριστή καί εύλογημένον το δνομα αύτοΰ. Ό Γρηγόριος θά πληρώση μίαν φωτει
νήν σελίδα τής ιστορίας τής Μονής, διότι έφάνη έν χαίρω σωτήρ καί μέγας εύερ- 
γέτης. Δεν είχε παίδευσιν γραμμάτων, άλλ’ είχε παίδευσιν νοός ύγιοΰς καί κρί
σεις καί έγίνωσκε νά διευθύνη μοναχούς, συνδυάζων το αύστηρόν μετά του πράου 
καί μειλιχίου. Άπέθανεν ό Γρηγόριος τον Αύγουστον τοϋ 1889 έν ηλικία 
σχετικώς μικρφ, 60 ετών. Άπέθανεν πεσών εκ του ήμιόνου εις τό Χαμάρι. 
Ό θάνατος αύτοΰ ήτο συμφορά διά την Μονήν" διότι ό Γρηγόριος δεν άντικατε- 
στάθη έ'κτοτε, διότι ό διάδοχος αύτοΰ Γαλακτίων ήν μέθυσος καί δλως άχρηστος, 
ό δέ τούτου διάδοχος Πολύκαρπος αγαθός άλλ’ όχι Σιναΐτης" έφύλαξε την θέσιν 
άλλ’ ούχί καί τό δνομα επί 15 έτη. Καί τούτω μ’ όλα ταΰτα οφείλεται χάρις 
ώς πιστω διακονητή. Ό νΰν Πολύκαρπος εκ Λήμνου έχει όλα τά προσόντα τοΰ 
Σκευοφύλακας εάν θελήση νά μείνη έν τή θέσει ταύτη.

Οικονόμος Εύγένιος. Μετά την άνασύστασιν τής Τζουβανίας κατά τό 
έτος 1872 ώς συνοδός των έκ τής Μονής καταβάντων Έξάρχων ήν καί ό Οικονόμος 
Εύγένιος τότε ών θυρωρός τό διακόνημα. Ό Εύγένιος κατά κόσμον Εύστράτιος 
έκ_ Κων/πόλεως έλθών εις Αίγυπτον καί γινώσκων την τουρκικήν αμέσως ήδυνή- 
θη νά έκμάθη τήν αραβικήν. Κατελθών εις Κάϊρον αμέσως έγένετο κύριος τής κα- 
ταστάσεως καί ώς γινώσκων τήν αραβικήν ή έν Καΐρω ψυχή των υποθέσεων τής 
Μονής. Δραστήριος, έργατιχός καί ακάματος έτρεχε παντοΰ καί έπρόφθανε. Καί 
αύτός αγράμματος άλλά πεπροικισμένος με νοΰν ύγιά καί κρίσιν άντελαμβάνετο 
ώς ούδείς καί έκρινεν ώς ολίγοι περί των υποθέσεων τής Μονής προκειμένου. Αύ- 
τος εις τα Σεραφειμικα έτρεχε άνω καί κάτω εις τά υπουργεία, αύτός καί εις τό 
ζητημα τής Άμπετείου Σχολής εΐργάζετο άκαμάτως προς τό συμφέρον τής Σχο
λής καί τήν αξιοπρέπειαν τής Μονής. Ώς άνθρωπος είχε καί τά έλαττώματά του 
και μαλιστα το πολυδαπανον, αλλά ώς μοναχός Σιναΐτης έπί τεσσαρακονταετίαν 
όλην ύπερήσπισε τά συμφέροντα τής Μονής έν γένει έν Αίγύπτω καί άλλαχοΰ ώς 
ούδείς άλλος" έκ των έπικριτών αύτοΰ Σιναϊτών ούδείς ύπερέβαλλεν αύτόν εις τήν 
ικανότητα και δραστηριότητα δος δ ειπείν και τον ζήλον. Ό βίος τής Μονής από 
τοΰ 1872 μέχρι τοΰ θανάτου τοΰ Εύγενίου συμβάντος τή 15 Νοεμβρίου 19 10, 
ήτοι έπί 38 όλα έτη συνδέεται άναποσπάστως μετά τής Σιναϊτικής προσωπικό
τητας τοΰ Ευγένιου. Απέριττος τούς τρόπους, ούδέποτε έπιδιώξας εκκλησιαστικά 
αξιώματα ουδέ τίτλους, ειργαζετο άφανώς καί έτέλει τό καθήκον του. Εΐνε άλη- 
θες οτι προς τους πατέρας ήτο ολίγον στρυφνός καί οξύς, άλλά κατά βάθος ήτο 
αγαθωτατος, φιλελεημων και ευεργετικός προς τους πάσχόντας, ιδία τούς άσθενοΰν- 
τας. Οι αραβες τής Ερημου ηγαπων αυτόν και εσέβοντο, ότε δέ τελευταίου έφη- 
σύχαζεν έν Ραϊθω προς αύτόν κατέφευγον άραβές τε καί χριστιανοί διά τάς υπο
θέσεις αυτών και ασθένειας αυτών και τας αναγκας αύτων. Καί τοΰτον τον Οίκο
νόμον Εύγένιον ή Μονή πρέπει νά τον μνημονεύη ώς ζηλωτήν καί χρησιμώτατον 
Σιναΐτην διατηρήσαντα τό γόητρον τής Μονής καί τήν τιμήν έν δειναΐς περιστά- 
σεσιν, οτε ο αρχηγός ήν ολως ανίκανος εις ταΰτα. Ειη άγήρως ή μνήμη τοΰ Εύγενίου 
καί εύλογημένον τό όνομα αύτοΰ ! Άπέθανεν έν Ραϊθω έτών 67 περίπου έκ συγκοπής.



’Αρχιμανδρίτης Κορνήλιος. Οδτος ήλθεν είς την Μονήν κατά τά 
1843" ύπηρέτησεν εν Τζουβανία πρώτον καί εΐτα είς την Μονήν ώς διακονητής. 
Προήχθη είς ’Αρχιμανδρίτην καί εστάλη είς πολλάς έξωτερικάς διακονίας. Είς 
τάς έσωτερικάς διακονίας ευδοκίμησε, ούχί δε καί είς τάς έξωτερικάς. Είχε ζή
λον υπέρ τής Μονής άλλ’ ούχί καί κρίσιν ορθήν. Αυτός ήν δ πρωτουργδς τής δια- 
λύσεως τής Τζουβανίας. Είργάσθη ούχ’ ήττον καλώς. Είχε δέ καί τήν χεϊρα πο
λύ ανοικτήν είς λόγον δόσεως καί λήψεως. Κύριος άναπαύσαι τήν ψυχήν αυτού !

Ταΰτα τά τρία πρόσωπα ώς αληθώς δράσαντα, ιδίως τά δύο πρώτα, ένομίσαμεν 
καλόν να μνημονεύσωμεν εν τή παρούση βιογραφία άποτίοντες μικρόν φόρον ευγνωμο
σύνης εκ μέρους ήμών καί τής Μονής πρός γνώσιν τών μεταγενεστέρων. Καίτοι 
ή μοναχική πολιτεία εν γένει δεν επιτρέπει τήν έμφάνειαν άλλα επιβάλλεται τήν 
άφάνειαν, έν τούτοις επειδή ή παρούσα βιογραφία εΐνε προωρισμένη διά τήν άφά- 
νειαν καί μόνον έν στενώ κύκλω τών Πατέρων να γίνη γνωστή, διά τούτο καθήκον 
αδελφικόν ένομίσαμεν νά μνημονεύσωμεν τούς αδελφούς τούτους ώς καλούς έρ- 
γάτας τού άμπελώνος τής Μονής. Διότι δυστυχώς όλονέν έκπίπτουσιν οί τοιοΰτοι 
καί κίνδυνος υπάρχει έρημώσεως εάν μή ληφθώσι τά μέτρα περί ών έγράψαμεν έν 
τή παρούση βιογραφία καί τά όποια έάν Θεός έθέλη σκοποΰμεν νά έφαρμόσωμεν.

Έν Χίω τή 17 Σεπτεμβρίου 1911 
Ό Σιναίου Πορφύριος



ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟ TOT ΕΤΟΥΣ 1913 -1919 

ΤΑΞΙΔΙΟΝ ΕΙΣ ΡΩΣΙΑΝ (Ιούλιος 1914)*

'Η Α.Σ. κατά Ιούλιον 1914 μετέβη εις Πετρούπολιν διά Παρισίων. Σκοπός 
της εις Ρωσίαν μεταβάσεως ήν να αΐτήσηται μέρος των χρημάτων των εκ τοϋ πε
ρισσεύματος των Βεσσαραβιαίων κατατεθειμένων εις τδ Ύπουργεϊον των Εξωτε
ρικών, διά την άνοικοδόμησιν της ερειπωμένης νοτίου πλευράς τοϋ Μοναστηριού. 
Ή μετάβασις διά Παρισίων ήν εύκολωτέρα καί ταχυτέρα. Έν Πετρουπόλει κατά 
προηγουμένην τηλεγραφικήν πάράκλησιν ήλθεν εις συνάντησιν τής Α. Σεβασμιότητας 
ό αντιπρόσωπος τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου Άρχιμ. ’Ιάκωβος Βατοπεδίου ώς 
άπδ πολλοΰ χρόνου συνδεόμενος διά φιλίας μετά τής Α.Σ. 'Ο ’Αρχιμανδρίτης ’Ιά
κωβος, ώς γινώσκων τά πρόσωπα καί τα πράγματα τα εκκλησιαστικά έν Ρωσία, 
έχρησίμευσεν ώς σύμβουλος καί συμβοηθός τής Α.Σ. καθ’ δλον το διάστημα τής 
έν Πετρουπόλει διαμονής, διαρκεσάσης έπί μίαν εβδομάδα. ’Εν πρώτοις έπεσκέφθη 
ή Α.Σ. τον κ. Ψύχαν διπλωματικόν Πράκτορα τής Ελλάδος διά του οποίου διηυ- 
κολύνθη ή συνάντησις μετά τοϋ ’Υπουργού των ’Εσωτερικών κ. Καζώνωφ καί τοϋ 
πρωθυπουργού κ. Γορεμίκην. Εις όρισθείσας ώρας έπεσκέφθη ή Α.Σ. καί τον Πρω
θυπουργόν καί τον κ. Καζώνωφ άλλ’ άμφότεροι παρέπεμψαν εις τον κ. Gabler, 
Αύτοκρατορικόν ’Επίτροπον παρά τή ’Ιερά Συνόδω. «Έπεσκέφθημεν δε κατά κα
θήκον καί τον άντιπροσωπεύοντα τον άπόντα Μητροπολίτην Πετρουπόλεως "Αγιον 
Φινλανδίας, ύποδεξάμενον ημάς φιλοφρόνως καί αδελφικώς. Άλλ’ ή σπουδαία έπί- 
σκεψις διά την ύπόθεσιν ήν ή τοϋ κ. Gabler, δν καί ό Άρχιμ. ’Ιάκωβος έγίνωσκε 
προσωπικώς καί δστις μόνος ήδύνατο να τελείωση την ύπόθεσιν. Ό κ. Gabler 
έδέξατο ή μας φιλοφρόνως, έπήνεσεν ένώπιόν μου τον Άρχιμ. ’Ιάκωβον ώς υπερ
ασπιστήν τών δικαίων τών 'Ελληνικών Μοναστηρίων καί ήκουσε μετά προσο
χής τό άντικείμενον τής έπισκέψεώς μας». Πρός πίστωσιν τής αλήθειας τών λόγων 
ή Α.Σ. έδειξε καί φωτογραφίας τών έρειπίων τής Μονής. Ό κ. Gabler έδειξε 
πολύ ένδιαφέρον διά τήν ύπόθεσιν καί ύπεσχέθη νά συνεννοηθή μετά τοϋ ’Υπουργού 
τών Εξωτερικών περί τούτου. «Τήν μεθεπομένην ό κ. Gabler άνταπέδωκέ μοι 
τήν έπίσκεψιν έν τω Ξενοδοχείω Aster. Moi εΐπεν δτι συνεννοήθη μετά τοϋ κ. Κα
ζώνωφ, δτι τά χρήματα τά Βεσσαραβιακά εΐσήρχοντο εις τό Ταμειον τοϋ Κρά
τους καί δεν έφυλάττοντο εις λογαριασμόν τών Μοναστηριακών, άλλ’ δτι κάτι ήδύ
νατο νά γίνη διά τήν Μονήν τοϋ Σινά».

* Τά στοιχεία ταΰτα τών πεπραγμένων παρεχωρήθησαν ύπό τοϋ νϋν Άρχ/που Σινά 
κ. Γρηγορίου Β'.



Με τοιαύτας υποσχέσεις μηδέν το βέβαιον έχούσας άνεχώρησεν ή Α.Σ. έκ Πε- 
τρουπόλεως καί μεταβασα εις Μόσχαν, τη προσκλήσει του Άρχιμ. ’Ιακώβου, διέ- 
μεινεν εκεί ημέρας οκτώ, άδελφικώτατα φιλοξενηθείς παρά τώ Άρχ. Ίακώβω' 
ήσαν δέ τότε έν Μόσχα αντιπρόσωποι του μέν Πατριαρχείου 'Ιεροσολύμων ό Άρχ. 
Βασίλειος, τοϋ δέ ’Αλεξάνδρειάς ό Άρχ. Παύλος καί τοϋ των Ίβήρων ό Άρχ. 
Χαράλαμπος μετά των συνοδών αυτών.

Τούτων πάντων λόγω αρχαιότητας πρωτεύει ή Μονή τών Ίβήρων, ήτις λέγεται 
καί Ελληνικόν Μοναστήριον. Άναχωρήσασα ή Α.Σ. έκ Μόσχας επανήλθε μέσω 
Βερολίνου εις Παρισίους ακριβώς κατά τάς παραμονάς τοϋ φοβερού πολέμου. Τοϋ 
πολέμου έκραγέντος μόλις μετά 23 ημέρας, ήτοι 22 Αύγούστου, κατωρθωσε να κα- 
τέλθη εις Μασσαλίαν καί έκεΐθεν εις Αίγυπτον.

Ή έν πολέμω κατάστασις.

Κηρυχθέντος τοϋ Πανευρωπαϊκού πολέμου, κρίμασιν οΐς οΐδε Κύριος, έγένετο α
ποκλεισμός' πάσα συνεννόησις μετά τών έξω άπέβη διά μέν την Ρωσίαν και Τουρκίαν 
αδύνατος, διά δέ την Ελλάδα καί την Κύπρον σπαν ία μέν άλλα δυνατή. Κατά τό πρώ
τον έτος τοϋ πολέμου 1915, κατ’ Αύγουστον μήνα, έλήφθη διά τοϋ Γενικού Προξέ
νου Σμυρνώφ τό έκ Βεσσαραβίας εισόδημα τοϋ έτους 1913 έκ λιρών 1900 κατά τό 
ήμισυ ήλαττωμένον. ’Έκτοτε ούδέν εισόδημα έκ Ρωσίας εληφθη ούτε ειδήσεις περί 
τών έν Κιέβω αντιπροσώπων τής Μονής Αρχιμ. Αμφιλοχιου και Ματθαίου και 
Μονάχου Ανδρονίκου. ’Επίσης έκ Σμύρνης κατά τό διάστημα τοϋ πολέμου ούτε 
χρήματα έλήφθη σαν ούτε ειδήσεις περί τής καταστασεως τών κτημάτων. Απαξ 
έγραψεν ήμϊν ό "Αγιος Εφέσου καθ’ ήμετέραν παράκλησιν, ότι τα κτήματα ούδεν 
έπαθον. Έζήτει δέ να διορίσωμεν άνθρωπον τής έμπιστοσυνης του δια την διαχει- 
ρισιν. Τό τοιοΰτον δέν ήδυνάμεθα νά πράξωμεν ένεκα τών περιστάσεων και ενόσω 
δέν έγνωρίζομεν την αληθή κατάστασιν. Τούτου ένεκα ανεβληθη το τοιοΰτον μέχρι 
σήμερον. Τής συγκοινωνίας μετά τής Σμύρνης όποσοΰν αποκατάστασης, διεταχθη 
ό έν Χίω Πρωτοσύγκελλος Ιωακείμ νά μεταβή εις Σμύρνην όπως λαβή γνώσιν 
τής καταστάσεως καί άναφέρη εις την Μονήν τά συμβάντα προσωπικώς. Κατα 
πληροφορίας έκ Κα'ίρου, μετά τήν άναχώρησιν ημών εκεΐθεν εληφθη τηλεγράφημά 
τοϋ Κομνηνοΰ περί τής έκεΐ άφίξεως τοϋ ’Ιωακείμ. Επίσης εκ Τριπολεως και Συ
ρίας ούδεμίαν εΐδησιν έλάβομεν κατά τό διάστημα τοϋ πολέμου. Ο ιερομόναχος 
Μακάριος κατώρθωσε νά γράψη άπαξ ότι στερείται τών πάντων, ζητών χρηματικήν 
βοήθειαν. Έστάλησαν αύτώ 15 £ μέσω τοϋ εν Καιρω Αμερικανικού Προξενείου, 
άλλ’ άγνωστον αν έλήφθησαν. Μετά τήν ανακωχήν εσχάτως αντηλλαξαμεν μετ 
αυτού δύο έπιστολάς ινα μάθωμεν τα τής καταστασεως, αλλ ουδεν θετικόν εμαθο- 
μεν. ’Ανάγκη νά σταλή · ’Έξαρχος προς έςέτασιν τής καταστασεως. Επίσης περί 
τών κτημάτων Δαμασκού ούδέν έμάθομεν ούτε ελαβομεν, τοϋ εκεί Επίτροπου 
Ήλία Κούτση καταφυγόντος οίκογενειακώς εις Αίγυπτον. Εσχάτως, ήτοι κατ 
Απρίλιον 1919, έμάθομεν παρά τοϋ κ. Κούτση ότι ο Αντιόχειας ειχεν αναλαβει 
τήν εϊσπραξιν τών ένοικίων καί ότι ό κ. Κούτσης εγραψεν εις τον Πατριάρχην



νά παραδώση τήν διαχείρισιν εις τινα ανεψιόν του. Καί ημείς εκ Κάιρου έγράψαμεν 
τω Ά. ’Αντιόχειας ευχαριστήρια διά τήν πρόνοιαν ήν έλαβε κατά τό διάστημα 
του πολέμου. Καί έκεΐ πρέπει νά σταλή Έξαρχος προς έξέτασιν τής καταστάσεις.

Μετόχιον ’Ανδρομοναστηρίου.

Μετά τήν λήξιν τής εξαετίας του ΐερομονάχου Γαβριήλ, ή Μονή διώρισε τον 
Οίκονόμον "Ανθιμον ώς Οίκονόμον Άνδρομοναστηρίου. 'Ο "Ανθιμος μεταβάς δεν 
ηύχαριστήθη καί επανειλημμένος έγραψε ζητών απαλλαγήν καί επάνοδον εις τήν 
Μετάνοιάν του. Τούτου ένεκα ή Μονή διώρισε τον εν Μοναστηρίω Πρωτοσύγκελλον 
Γεννάδιον Οίκονόμον Άνδρομοναστηρίου καί διέταξε τον "Ανθιμον νά έπιστρέψη 
εις τήν Μονήν. Τής επανόδου όμως ένεκα του πολέμου ουσης αδυνάτου, διετάχθη 
νά μεταβή εις Χανία παρά τω Φιλοκτήτω έως ού κατορθωθή νά έπανέλθη εις τήν 
Μονήν. Έν τω μεταξύ ό Γεννάδιος ώς Οικονόμος Άνδρομοναστηρίου δεν έδειξε 
διαγωγήν καλήν, άνεμίχθη εις τά πολιτικά καί ή έν Αίγύπτω Αρμοστεία έπισήμως 
παρεκάλεσε τον Αρχιεπίσκοπον νά μεταθέση τον Γεννάδιον ώς σφόδρα γερμανό
φιλον. Τούτο καί έγένετο μετατεθέντος τού Γενναδίου εις Ζάκυνθον, ληγούσης τής 
εξαετίας τού Ναθαναήλ. Τότε καί πάλιν προύτάθη τω Άνθίμω νά έπανέλθη εις 
Καλά μας, δπερ καί έποίησε προθύμως, καί τά νΰν φαίνεται λίαν ευχαριστημένος 
ό πρότερον δυσηρεστημένος έκ τού Άνδρομοναστηρίου. Επειδή δέ καί ό Ναθαναήλ 
δεν ήδύνατο νά έπανέλθη, διετάχθη ό Άνθιμος νά τον δεχθή εις τό Μετόχιον μέχρις 
άποκαταστάσεως τής συγκοινωνίας. Τελευταίως διά τής Αρμοστείας εστάλη εις 
Αθήνας άδεια έπανόδου διά τον Ναθαναήλ καί τόν ’Ιωακείμ, οίτινες καί αναμένον
ται. Κατά τό διάστημα τού πολέμου πάντες οί έν τοΐς Μετοχίοις δεν έλειψαν νά 
άποστέλλωσι τακτικώς τό έτήσιόν των με προσθήκην 25 % ένεκα των έκτάκτων 
αναγκών τής Μονής.

Πόροι τής Μονής κατά τό διάστημα τοΰ πολέμου.

Οί πόροι τής Μονής κατά τό διάστημα τού πολέμου ήλαττώθησαν κατά τό 
ήμισυ, ένεκα τής καθυστερήσεως τών Βεσσαραβιακών. Διά πολλής οικονομίας κα- 
τωρθώθη ώστε ή Μονή ούτε χρέος νά συνάψη καί νά διατηρήση ακέραιον τό έν ταϊς 
Τραπέζαις κατατεθειμένον ποσόν, τό φυλαττόμενον διά τήν άνέγερσιν τού Ξενοδο
χείου έν Άλεξανδρείοι.

Ύπόθεσις Μέγγολα.

Ό έν Αλεξάνδρειά Επίτροπος τής Μονής κ. Διονύσιος Μέγγολας είχε τήν 
διαχείρισιν τών κτημάτων /Αλεξάνδρειάς καί έδιδε λογαριασμούς κάθε εν καί 
ήμισυ έτος. Τό τελευταίου έτος τής διαχειρίσεως 1914-1915 εύρέθη έΚλιπής κατά 
1700 λίρας μετά τήν έκκαθάρισιν τών λ/σμών. Τούτου ένεκα ή Μονή άπεφάσισε νά 
άρη απ’ αυτόν τήν επιτροπείαν. Μετά πολλούς κόπους κατωρθώθη μέσω τού δικη
γόρου Δ. Μπούμπουλη νά άναγνωρισθή υπό τού κ. Μέγγολα τό χρέος τών 1700 
λιρών με υποθήκην τήν έν Ραμλή οικίαν του (δευτέρα υποθήκη).



Ή Μονή ήναγκάσθη νά παραδεχθή τούς ορούς του συμβολαίου δίδουσα εις 
τον Μέγγολαν προθεσμίαν πολλών ετών έξοφλήσεως. Παρελθόντων τριών ετών 
καί πλέον καί του κ. Μέγγολα μή πληρώσαντος τούς τόκους, ή Μονή ήγειρεν αγω
γήν ζητούσα το κεφάλαιον καί τούς τόκους. Επειδή δε ή οικία ήτο υποθηκευμένη 
εις μίαν Τράπεζαν εις πρώτην υποθήκην, ή Τράπεζα ήθελε νά διατηρηθή πρώτη. 
Επειδή ή Μονή ένεκα τών υπηρεσιών τού κ. Μέγγολα καί τής στενής οικονομικής 
αυτού θέσεως ήθέλησε νά φανή συγκαταβατική, άπεφάσισε νά έξοφλήση με 1400 ■£ 
Αίγ. Ό παρουσιασθείς ώς επίτροπος τής οικογένειας Μέγγολα, μετά τον θάνατον 
αυτού, άνέλαβε τήν έξόφλησιν τών χρεών καί ούτως ή Μονή έλαβεν άκεραίας 1400 
^Α[γ.

Εις άντικατάστασιν τού κυρίου Μέγγολα ή Μονή διώρισε τον Κον Ήλίαν Λο
γοθέτην, δστις είναι κυρίως είσπράκτωρ1 αί αποδείξεις τών εισπράξεων υπογρά
φονται όπο τού ’Αρχιεπισκόπου καί τού έν Καί ρω Οικονόμου καί αί εισπράξεις 
εισέρχονται μηνιαίως εις τό Ταμεΐον τής Μονής. ’Επίσης καί τα συμβόλαια τών 
ενοικιαστών υπογράφονται υπό τού ’Αρχιεπισκόπου. Κατ’ έτος δε ό νέος ’Επίτροπος 
δίδει τακτικούς λογ/σμούς εις τό τέλος τού έτους. Ό νέος ’Επίτροπος δεικνύει πά
λιν ζήλον, άπόδειξις ή αυξησις τών ενοικίων από 2250 £ επί Μέγγολα εις 3.000 -£ 
Αίγ. σήμερον.

Πώλησις τών έν Κύπρω άχρηστων κτημάτων.

Ή Μονή έκέκτητο έν Κύπρω, εις ’Αμμόχωστον, σποράδην κείμενα κτήματα 
άτινα ουδέν εισόδημα ή έλάχιστον έφερον. Τα τοιαΰτα άπεφασίσθη νά πωληθώσι 
καί έπωλήθησαν εις καλήν τιμήν χάρις εις τήν ενέργειαν τού δικηγόρου Πασχάλη 
Κωνσταντινίδου καί τού Οικονόμου Έλεούσης Μοναχού ’Αγαπίου. Άμφοτέροις 
οφείλεται δίκαιος έπαινος. ’Ιδίως πρέπει νά έξαρθή ό ζήλος καί ή δραστηριότης τού 
μοναχού ’Αγαπίου δστις καί τό ετήσιόν του τακτικώτατα έπεμπε καί εις τήν βελτίω- 
σιν τού Μετοχιού συνετέλεσε πολύ. Είναι δε ίσως 6 μόνος Μετοχίτης δστις ου
δέποτε παρεπονέθη διά τήν κατάστασιν τού Μετοχιού άλλα πάντοτε έγραφεν ει
λικρινούς τήν κατάστασιν του. Ό μοναχός ’Αγάπιος ώς καλός μετοχίτης δύναται νά 
χρησιμεύση εις άνωτέραν θέσιν μετοχικήν.

Επίσης ή Μονή άπεφάσισε νά πωλήση τό έν Κύπρω Μετόχιον τού Ψευδά, 
διότι τό εισόδημά του ήτο μηδαμινόν. Ή τοιαύτη άπόφασις έλήφθη προ πολλοΰ, 
άλλ’ ένεκα τής τιμής δεν έπωλήθη. ‘Ο κ. Πασχάλης συνεβούλευσε νά άναβληθή ή 
πώλησις μέχρις 8βρίου 1918 οπότε θά εύρίσκοντο άγορασταί καλοί. Τοΰθ’ δπερ 
καί συνέβη. Τό κτήμα έπωλήθη άντί 2.450 άπέναντι τών 800 ή 900 ας προσέ- 
φερον άλλοτε. Ούτως ή Μονή έφέτος έχει εις τό Ταμείόν της ώς τρέχ. λ/σμόν παρά 
τή Τραπέζη ’Αθηνών περί τάς 3.000 ■£ Αίγ. διά τάς τρεχούσας άνάγκας έκ τής 
ύποθέσεως Μέγγολα καί τής πωλήσεως Ψευδά. Ό κ. Πασχάλης χρεωστεΐ άκόμη 
νά δωση τον λ/σμόν τών 450 £, αίτινες ήσαν πληρωτέαι με τρίμηνον προθεσμίαν.
Η Μονή εξεφρασε τάς ευχαριστίας εις τόν κ. Πασχάλην διά τήν έπιτυχεστάτην 

πώλησιν.



Έτερα εισοδήματα τής Μονής εν Αίγύπτω.
Έκτος των έν ’Αλεξάνδρειά κτημάτων ή Μονή έχει καί τά εισοδήματα τής 

έν Καΐρω Δικκέλας ώς καί τής έν Κοκαϊς. Δυστυχώς ή έν Καΐρω ’Οκέλλα δεν φέρει 
πολλά ένεκα τής έκπτώσεως των ένοικίων καί των πολλών έξόδων, άτινα έγένοντο 
δι’ αυτήν. Διά την επισκευήν του δώματος καί τήν διόρθωσιν τών οχετών έδαπανή- 
θησαν πλέον τών 500 λιρών. Τά έν Κοκαϊς κτήματα άποφέρουν περισσότερον 6 %.

Άβαδία Συριακούς.
'Η ’Αβαδία ήτο καί είναι ένοικιασμένη εις τον Μωχάμετ Σάλεχ Badreddin. 

Άποθανόντος του Σάλεχ ένοικιαστής έμεινεν ό υιός Μωχάμετ. Δυστυχώς δ υιός 
δεν έφάνη δμοιος τω πατρί. Κατά τό έτος 1917 καί 1918 μας έφερε πολλάς δυ
σκολίας εις τήν πληρωμήν του ενοικίου εις είδος. "Ενεκα τών αναβολών τής πλη
ρωμής ή τής παραδόσεως τών σιτηρών ήναγκάσθημεν να καταφύγω μεν εις κατα
σχέσεις καί να βιάσω μεν αυτόν διά μέσου τής Αρμοστείας, ίνα δε περιπέσωμεν 
εις τά αυτά συνετάξαμεν νέον συμβόλαιον ένοικιαστήριον διά δύο έτη με ήλαττω- 
μένον τό ποσόν τών δημητριακών καί με υποθήκην 10 φεδδανίων. Τό συμβόλαιον 
λήγει τον 8βριον του 1919. Δυστυχώς ό Μωχάμετ έφάνη κακής πίστεως άνθρωπος 
καί πρέπει να σκεφθώμεν περί άλλου ένοικιαστοΰ πληροΰντος τούς παλαιούς όρους 
ή 300 άρδ. σίτου, 10 άρδ. κριθής, 100 άρδ. φοντίων, 60 άρδ. αραβοσίτου, 140 σάκ- 
κους άχύρου.

Οικονόμος Θεοδόσιος.
Ό Οικονόμος Θεοδόσιος διωρίσθη ώς τοιοΰτος από τάς άρχάς τής ’Αρχιεπι

σκοπής ημών. Κατ’ άρχάς έβάδιζε καλώς καί έξεπλήρου τό καθήκον του μετά ζή
λου. Δυστυχώς παρεσύρθη εις τον βόρβορον τής ηθικής διαφθοράς καί δεν ήδύνατο 
πλέον πιστώς νά έκτελή τά χρέη του. Τούτου ένεκα έκρίθη άναγκαϊον νά σταλή 
ώς αντικαταστάτης τοϋ μονάχου ’Αγαπίου εις ’Ελεούσαν.

Μετόχιον Δούβλιτσας.
Τού μετοχιού τούτου κατ’ άρχάς πωληθέντος εις Βουλγάρους άλλά τής πωλή- 

σεως ήτοι τής πληρωμής μή πραγματοποιηθείσης ένεκα τής υστεροβουλίας τών 
αγοραστών, έστάλη έκεΐ έξαρχικώς ό Πρώτοσύγκελλος Γεννάδιος ίνα παραλάβη αυτό 
άπό τούς δήθεν άγοραστάς. Μετά πολλάς δυσκολίας καί μάλιστα διά τής έπεμβά- 
σεως τού έν Μοναστηρίω Άγγλου Προξένου, συνεπεία έπιστολής τού Λόρδου Κί- 
τσενερ, κατωρθώθη ή άπαλλαγή τού μετοχιού άπό τάς χεΐρας τών Βουλγάρων. 
’Ενώ δε ήτοιμάζετο ό Γεννάδιος νά καλλιεργήση αύτό έξερράγη ό Βαλκανικός καί 
εϊτα ό πανευρωπαϊκός πόλεμος καί ό Γεννάδιος μετέβη εις Καλάμας, άγνοοΰμεν 
δε τήν τύχην τού μετοχιού μέχρι τού νύν. "Ισως ό "Αγιος Πελαγωνείας θά ήδύνατο 
νά μάς πληροφορήση περί τούτου.

Ύπόθεσις Κίεβου Τυφλΐδος.
Κατά τό 1913 γράμματα τού Άμφιλοχίου διεβεβαίουν περί τής καλής πορείας 

τών έν Κιέβω υποθέσεων καί μάλιστα περί τής μελλούσης εύτυχίας τής Μονής,



εάν αί προβλέψεις περί έκποιήσεως τοΰ λειβαδιού έπραγματοποιοϋντο. Έπί τη 
ένταΰθα παρουσία της Α.Σ. εΐχεν άποφασισθή το ταξείδιον εις Ρωσίαν προς έπί- 
βλεψιν των γενομένων καί πώλησιν τοΰ λειβαδιού. Η μελετώμένη εις Ρωσίαν μετα- 
βασις της Α.Σ. ήγγέλθη έπισήμως τώ Άρχ. Άμφιλοχίω διαταχθέντι να μη προβή 
εις ούδεμίαν πώλησιν προ της άφίξεως της Α.Σ. Τοΰτο ήρέθησε τον Άρχ. ’Αμφιλο
χίαν καί δι’ επιστολής εκτενέστατης ού μόνον τα μυθώδη δεόντως μετετρέποντο εις 
άνθρακας αλλά καί καπηλικώς έξυβρίζετο ή Μονή ώς μη έχουσα εμπιστοσύνην 
εις αυτόν. Ή επιστολή αΰτη έργον τοΰ Κ. ’Ανδρονίκου, άναπτύξαντος πάσαν τήν 
δοκησισοφίαν αύτοΰ, έθεωρήθη λίαν προσβλητική καί ή άπάντησις έγένετο καταλ
λήλως.

Το αληθές φαίνεται ότι είναι τό ναυάγιον όλων των περί λειβαδιού ελπίδων 
καί ή μή έκπλήρωσις των συμβολαίων των ενοικιαστών των ύπ’ άριθ. 2 καί 9 
μαγαζιών. Προς δικαιολογίαν δε τοΰ ναυαγίου αντί να θεωρήσουν εαυτούς υπευθύ
νους καί να ομολογήσουν τήν αποτυχίαν των, έθεώρησαν καλόν νά έπιρρίψουν τήν 
ευθύνην των πράξεων αυτών εις τήν δήθεν μετάβασιν τής Α.Σ. εις Ρωσίαν. Ώς 
έμαθεν ή Α.Σ. εν Μόσχα τα μαγαζεΐα No 2 καί ΐσως καί No 9 έκτίσθησαν άλλ’ 
ότι ό Άρχ. Άμφιλόχιος δεν ευρίσκει καλούς ένοικιαστάς. Η Μονή έν τή υποθέσει 
ταύτη εύρίσκεται ενώπιον χάους καί εις ούδέν δύναται να προβή άνευ τής έπί τόπου 
έξετάσεως τοΰ ζητήματος. Διά τοΰτο ανάγκη μετά τήν τακτοποίησιν των Ρωσικών 
πραγμάτων νά σταλή εις Κίεβον έξαρχικώς επιτροπή προς έξέτασιν τής ύποθέσεως 
ταύτης ήτις θεωρητέα ώς σπουδαιοτάτη πασών, ένεκα τής μεγάλης περιουσίας ήτις 
εύρίσκεται έν Κιέβω καί Τυφλίδι καί ήτις κινδυνεύει. Δυστυχώς άπό τάς άρχάς τοΰ 
πολέμου ούδεμία είδησις περί τής έν Κιέβω καταστάσεως έλήφθη ούτε γνωρίζει 
ή Μονή εάν οί έκεϊ αντιπρόσωποι Άρχ. Άμφιλόχιος, Άρχ. Ματθαίος καί μοναχός 
Ανδρόνικος εύρίσκονται έν τοΐς ζώσιν.

Ύπόθεσις Άμπετείου Σχολής.

Ή ύπόθεσις αΰτη καίπερ μή άφορώσα τά συμφέροντα τής Μονής δύναται νά θεω- 
ρηθή ώς σχετιζομένη μέ τήν Μονήν ένεκα τής σχέσεως τοΰ Αρχιεπισκόπου προς 
τήν Διοίκησιν τής Σχολής. Κατά τον θεμελιώδη κανονισμόν τής Σχολής ό Πρόε
δρος τής Εφορίας είναι ό κατά καιρούς Σιναίου ή εν μέλος τής Εφορίας εις Σινα'ί- 
της. Ή Σχολή έτέθη ύπό τήν Ρωσικήν προστασίαν, ήτις ήτο απλώς κατ’ έπίφασιν 
ούχί δε ουσιαστικώς. Άπό τής έλεύσεως όμως τοΰ Προξένου Σμυρνώφ, Πανσλαυι- 
στοΰ, οί έν Καίρω Κύριοι καί δή ό έξέχων έπί μισελληνισμό) Λουτφάλλας καλοπιά- 
σαντες τον Σμυρνώφ ήθέλησαν τήν Σχολήν ταύτη ν, où σαν ούσιωδώς ελληνικήν, 
νά μετατρέψωσιν εις αραβικήν ή συριακήν. Ό Σμυρνώφ μικρόν κατά μικρόν ήθελε 
νά εχη ψήφον εις τά διοικητικά τής Εφορίας καί μάλιστα εις τήν έκλογήν τών 
μελών" τό τοιοΰτον 6 Πρόεδρος δεν ήδύνατο νά παραδεχθή καί παρεδέχθη μόνον 
η εκαστοτε εκλογή ενός μέλους νά άγγέλληται εις τό ■ Προξενείου. Τό τοιοΰτον 
δέν ήδύνατο νά ικανοποίηση εντελώς τάς βλέψεις τοΰ κ. Σμυρνώφ. Θανόντος τοΰ 
’Εφόρου Ραγκαβή προύτάθη εις άντικατάστασιν αύτοΰ ό κ. Μπούμπουλης, δικη
γόρος. Τοΰτο μαθών ό Σμυρνώφ έργαψεν έπιστολήν εις τον Πρόεδρον διακελεύων



ότι νά μή προβή ή Εφορία εις έκλογήν Έφορου άνευ συνεννοήσεως μετ’ αύτοΰ. Ό 
Πρόεδρος ούδεμίαν άκρόασιν έδωκεν εις την επιστολήν αυτήν. Μετ’ δλίγας ημέρας 
ό Πρόεδρος Σιναίου λαμβάνει άλλην επιστολήν τοϋ κ. Σμυρνώφ νά μεταβή εις το 
Προξενεΐον δι’ υποθέσεις τής Σχολής. Ό Πρόεδρος, γινώσκων έκ των προτέρων 
τά τεκταινόμενα καί ασθενών άμα, έγραψεν εις τον κ. Σμυρνώφ ότι ασθενών δεν 
θά ήδύνατο νά μεταβή εις τό Προξενεΐον καί ότι όσον άφορφ εις τάς υποθέσεις τής 
Σχολής μόνη ή Εφορία ήτο άρμοδία νά κρίνη καί άποφασίση. Ή επιστολή αότη τοϋ 
Προέδρου έθεωρήθη ως λίαν προσβλητική καί τή 25 Φεβρουάριου 1915 ό κ. Σμυρ
νώφ έξέδωκε Δεκρέττον δι’ ού ό Πρόεδρος προσωρινώς έπαύετο των καθηκόντων 
αύτοΰ. Ουτω έθριάμβευσεν ή πανσλαυιστική πολιτική του Σμυρνώφ καί τό συρια- 
κόν στοιχεΐον κατώρθωσε πρώτον νά διορισθή ό Λουτφάλλας Έφορος καί εΐτα 
νά σχηματισθή αραβικόν τμήμα διά τούς Σύρους. Εις τήν τοιαύτην τών πραγμάτων 
τροπήν συνετέλεσεν ό Πατριάρχης Φώτιος, μή ανεχόμενος ό Σιναίου νά έχη τήν 
προεδρίαν καί ό κατάρατος Νικόλαος Άμπέτ ’Αντιπρόεδρος, όστις κλέπτης ών 
καί διατηρούμενος έκ τής Σχολής δεν ήδύνατο νά άνεχθή ως Έφορον τον Μπού- 
μπουλην ϊνα μή φανερωθώσι τά έ'ργα αύτοΰ. Σημειωτέον ότι μόνον ό Πρόεδρος 
έπαύθη, τοΰ Κιναίτου οικονόμου Θεοδοσίου έξακολουθοΰντος νά δ ιατελή μέλος τής 
’Εφορίας. Τό τοιοΰτον καίτοι παράλογον, διότι τον Σιναΐτην εκλέγει ό Πρόεδρος, δεν 
ήθελήσαμεν νά θίξωμεν άναμένοντες τήν επάνοδον τοΰ καθεστώτος καί έχοντες ύπ’ 
όψει τήν προσωρινότητα τοΰ μέτρου.

Ή προσωρινότης όμως αυτή έχρόνιζε καί ό Πρόεδρος ιδίως μετά τήν διάλυσιν 
τής Ρωσικής Αύτοκρατορίας έθεώρησε καλόν ν’ άποταθή εις τάς Άγγλικάς Άρχάς 
ζητών τά επί τής Σχολής δίκαιά του, δυνάμει τοΰ θεμελιώδους Κανονισμού. Αί 
Άγγλικαί Άρχαί πάντοτε έπιφυλακτικώς ένεργοΰσαι δεν ήθέλησαν νά δώσωσι τήν 
δικαίαν λύσιν ένεκα τής Ρωσίας καί έπεφυλάχθησαν νά λύσωσι τό ζήτημα μετά 
τον πόλεμον. Έν τω μεταξύ ό κ. Σμυρνώφ προέβη χάριν τοΰ Άμπέτ εις τήν διά- 
λυσιν τών Ελλήνων μελών τής Εφορίας, διορίσας Έριτροπήν ύπό Πρόεδρον Ρώ
σον καί δύο Άγγλους ως μέλη μετά τοΰ ’Αντιπροέδρου Άμπέτ καί τών Σύρων 
μελών νά διευθύνωσι τήν Σχολήν. Ή κατάστασις εξακολουθεί μέχρι σήμερον ή 
αύτή. Φήμαι διαδίδονται ότι θά έπανέλθη τό πρώτον καθεστώς. ’Ίδωμεν. Ή Μονή 
μόνον ήθικόν όφελος έχει έκ τής ύποθέσεως ταύτης. Διοικοΰσα τήν Σχολήν ταύτην, 
ένθα χίλιοι περίπου παΐδες εκπαιδεύονται δωρεάν, άποκτα ήθικόν κΰρος απέναντι 
τοΰ Ελληνισμού τής Αίγύπτου καί τής Ελληνικής Κυβερνήσεως καί δικαιολογεί 
τήν υπαρξιν αύτοΰ ως Φιλανθρωπικού Καταστήματος.

‘Υπόθεσις ‘Ιεροσολύμων.

Καί ή ύπόθεσις αΰτη δέν συνδέεται μέν προς τά συμφέροντα τής Μονής κατ’ 
εύθεΐαν, ένεκα όμως τής άναμίξεως τοΰ Αρχιεπισκόπου εις τήν ύπόθεσιν ταύτην 
χάριν τής ιστορίας τής Μονής δύναται νά καταχωρισθή εις τον Κώδικα προς γνώ- 
σιν τών μεταγενεστέρων.

Κατά Μάρτιον τοΰ 1918 ό Διπλωματικός Πράκτωρ τών Ελλήνων κ. Σαχτού-



ρης προσεκάλεσε τον ’Αρχιεπίσκοπον και παρεκάλεσεν αύτόν να μεταβή εις 'Ιεροσό
λυμα. Ό ’Αρχιεπίσκοπος άπεποιήθη το πρώτον, ότε μετ’ ολίγον προ τοϋ Πάσχα 
ό Διοικητής των 'Ιεροσολύμων κ. R. Starrs παρεκάλεσε τον ’Αρχιεπίσκοπον να 
μεταβή εις 'Ιεροσόλυμα διά τά έορτάς του Πάσχα μόνον. Ό ’Αρχιεπίσκοπος έδέχθη 
καί μετέβη εις 'Ιεροσόλυμα, έχων εντολήν καί τής Έλλ. Κυβερνήσεως να στείλη 
εκθεσιν περί των εκεί συμβαινόντων. 'Ο Σιναίου μετέβη εις 'Ιεροσόλυμα τήν εβδο
μάδα τοϋ Λαζάρου συνοδευόμενος ΰπο τοϋ Άρχ. Προκοπίου καί τοϋ Επιτρόπου 
Ήλία Λογοθέτου.

Έν 'Ιεροσολύμοις έγένετο δεκτός μετά πολλής εύμενείας υπό τής ’Αδελφότητος, 
εύρισκομένης εις μεγάλην έκρυθμον κατάστασιν καί μάλιστα υπό οικονομικήν 
άποψιν. Ό Δαμιανός ό Πατριάρχης υπό των Τούρκων άπαχθείς συναπήγαγε μετ’ 
αύτοΰ καί ολην τήν σύνοδον, ή δέ ’Αδελφότης μετά τήν απαγωγήν τοϋ Δαμιανού 
προς διακυβέρνησιν έξελέξατο δεκατετραμελή ’Επιτροπήν ής τρία μέλη μέ εκτε
λεστικήν εξουσίαν. 'Ο Σιναίου, λαβών εντολήν να έκθέση τά γεγονότα μετά τάς έορ
τάς τοϋ Πάσχα, συνεκάλεσε τήν ’Επιτροπήν καί είπεν αυτή τί σκέπτεται περί τής 
καταστάσεως καί τί δύναται ό Σιναίου νά εΐπη προς τήν Έλλην. Κυβέρνησιν. Οί 
πάντες μιγ φωνή άπεφάσισαν νά αναθέσουν τάς τύχας τοϋ Κοινοΰ εις τήν 'Ελληνι
κήν Κυβέρνησιν. Έπί τούτου συγκαλέσαντες τήν ολην ’Αδελφότητα συνέταξαν 
ψήφισμα ύπογραφέν παρά πάντων των 'Αγιοταφιτών καί παραδοθεν τω 'Αγίω 
Σιναίου προς αποστολήν εις τήν Έλλ. Κυβέρνησιν. 'Ο Σιναίου έπιστρέψας εις Κύ
προν έκαμε τήν εκθεσιν αύτοΰ καί έπέδωκεν αυτήν τω κ. Σταχτούρη μετά τοϋ Ψη
φίσματος διά τά περαιτέρω. ' Η Έλλ. Κυβέρνησις λαβοΰσα γνώσιν τής έκθέσεως 
τοϋ Σιναίου έπεδοκίμασεν αυτήν κατά πάντα καί έξέφρασε τήν ευαρέσκειαν αυτής 
προς τον "Αγιον Σιναίου, παρακαλών αυτόν νά συνέχιση τήν άποστολήν αύτοΰ καί 
νά μεταβή καί κάτω τής 'Ιερουσαλήμ.

Ή Έλλ. Κυβέρνησις επεδοκίμασε τήν γνώμην τοϋ Σιναίου περί άποκηρύξεως 
τοϋ Δαμιανοΰ, άναγορεύσεως Τοποτηρητοΰ μέχρι τής ειρήνης, οπότε νά εκλεγή 
νέος Πατριάρχης. Έπί τή βάσει ταύτη είργάσθη καί ό κ. Σαχτούρης παρά τή 
’Αγγλική Κυβερνήσει καί κατά τό λέγειν αύτοΰ είχε τήν συγκατάθεσιν αυτής. Έν 
τω μεταξύ είχε μεταβή εις 'Ιεροσόλυμα ό κ. Σαχτούρης καί ώμίλησε μετά τής Ε
πιτροπής, προτρέψας νά γίνη υπόμνημα εις τήν Κυβέρνησιν ζητοΰν τήν επάνοδον 
του Σιναίου ώς Τοποτηρητοΰ. Τό υπόμνημα έγένετο καί έπεδόθη εις τον κ. Starrs, 
όστις λαβών τοΰτο καί κατελθών εις ’Αλεξάνδρειαν προσεκάλεσε τον Σιναίου νά με
ταβή εις 'Ιεροσόλυμα ώς Τοποτηρητής τοϋ Πατριαρχείου. 'Ο Σιναίου έκαμε τήν 
ένστασιν ότι δεν ήτο δυνατόν νά είναι Τοποτηρητής τοϋ Πατριαρχείου καί άνε- 
κοίνωσεν εις τον κ. Σαχτούρην τάς σκέψεις του. 'Ο κ. Σαχτούρης έπέμεινε νά με
ταβή ό Σιναίου καί ούτως έχόντων των πραγμάτων καί ότι τό ζήτημα θά έξομα- 
λυνθή. Ό Σιναίου, ένδόσας εις τάς παρατηρήσεις τάς αλλεπαλλήλους τής ’Αδελφό
τητος καί εις τό γράμμα τής Ελληνικής Κυβερνήσεως ότι έδει νά μεταβή εις 
'Ιεροσόλυμα, άπεφάσισε καί τή 3 Σ/βρίου παραλαβών καί τον ’Ιάκωβον ’Αρχιμαν
δρίτην άνεχώρησεν εις 'Ιεροσόλυμα. Φθάσας έκεϊ τή 4 Σεπτεμβρίου καί μεταβάς 
παρά .τω κ. Starrs έζήτησε παρ’ αύτοΰ μίαν επιστολήν αναγνωριστικήν τής Τοπο



τηρητείας. Την έπιοΰσαν έλήφθη ή επιστολή όμοια τη έν ’Αλεξάνδρειά επιδοθειση, 
έν ή έλέγετο δτι ή Κυβέρνησις ούδέν ευρίσκει κώλυμα εις την άναγνώρισιν του 
Σιναίου ώς Τοποτηρητοϋ του Πατριαρχείου. Το τοιοΰτον εσκανδαλισε μερικούς 
αλλά δεν έγένετο λόγος ποτέ. Την επιούσαν 6 Σ/βρίου 1918 ή ’Αδελφότης 
συνελθοϋσα όμοθύμως άπεκήρυξε τον Δαμιανόν καί άνεγνώρισε τον Σιναίου ώς 
Τοποτηρητήν. Τό πρακτικόν τής άποκηρύξεως εστάλη εις τον Διοικητήν διά να 
άναγνωρισθή. 'Ο Διοικητής δεν άπήντησε. Προφορικός εΐπεν, δτι ό Τοποτηρη
τής δύναται να έκλέξη Σύνοδον καί να έργάζηται ώς τέλειος Τοποτηρητής. 
Έκτοτε ήρχισαν αί ραδιουργίαι των Δαμιανικών καί των ’Αράβων υπέρ του Δαμια
νού. Καί ναι μέν ή Κυβέρνησις ύπεστήριξε κατ’ άρχάς τό μνημόσυνον τού Τοποτη- 
ρητοΰ, άλλ’ ακολούθως ό Πασάς τής Δαμασκού καί οί ’Άραβες άνεθάρρησαν καί ήρ- 
χισαν άσυστόλως να μνημονεύωσι τού Δαμιανού. Ούτως ο Τοποτηρητης ευρεθη 
εις δύσκολον θέσιν μή ών τέλειος Τοποτηρητής καί μή δυνάμενος ένεργήσαι τα 
δέοντα. Ή Κυβέρνησις έζήτησε παρά τού Τοποτη ρητού πάντα τα Καταστατικά 
τού Δαμιανού καί έπικύρωσιν τής άποφάσεως τής ’Αδελφότητος όπό των ’Αρχιε
ρέων καί τούτο έγένετο μετά τήν επάνοδον τής παρά του Δαμιανού Συνόδου εις 
'Ιεροσόλυμα. Έζήτησε κανόνας τής Εκκλησίας κατά τού Δαμιανού καί ούτοι έδό- 
θησαν καί τέλος πάντων τα πάντα ή σαν υπέρ τής άποκηρύξεως τού Δαμιανού. 
Δυστυχώς ή ’Αγγλική Κυβέρνησις, διά λόγους οΰς αυτή οίδε, έτάχθη υπέρ τής 
έπανόδου τού Δαμιανού. Τούτο διαισθανθείς ό Άγιος Σιναίου έλαβεν άδειαν απου
σίας καί μετέβη εις Κύπρον άρχάς Δεκεμβρίου, άφήσας ώς Αναπληρωτήν τον Άγιον 
Πτολεμαίδος κ. Κελαδίωνα καί έπέστρεψεν εις Κάϊρον. ’ Εν Καΐρω ευρισκόμενος 
ελαβεν επιστολήν τού Στρατηγού Aile mb y διακοινοΰσαν αύτω δτι τής Δαμασκού 
αΐτούσης ό Πατριάρχης Δαμιανός θά έπανέλθη εις Ιεροσόλυμα, δπερ καί έγένετο. 
Έξεφράζοντο δέ εύχαριστίαι των ’Αγγλικών ’Αρχών, διά τάς υπηρεσίας τού Άγ. 
Σιναίου, καί ουτω τό έπεισόδιον έ'ληξεν. Ή Έλλ. Κυβέρνησις ήναγκάσθη νά παρα- 
δεχθή τήν άπόφασιν τής ’Αγγλικής Κυβερνήσεως διά τυπικούς λόγους.

‘Ο πόλεμος έν σχέσει πρός τήν Μονήν.

Ό πανευρωπαϊκός πόλεμος ό συνταράξας δλην τήν οικουμένην δέν ήδύνατο να 
μή έπηρεάση καί τήν Μονήν.

Τό σχέδιον τών Τούρκων να κυριεύσωσι τήν Αίγυπτον καί ή άπόφασις τών 
Άγγλων να άμυνθώσι μόνον εις τήν Σουεζικήν διώρυγα έφερε τούς Τούρκους εις 
τήν χερσόνησον τού Σινα. 'Η άποτυχοΰσα άπόπειρα τών Τούρκων νά διαβώσι τήν 
διώρυγα τού Σουέζ δέν άπεθάρρυνεν αυτούς. "Οντες κύριοι τής χερσονήσου καί 
προσλαβόντες τούς Άραβας ή τούς πλείστους αυτών διά χρημάτων καί υποσχέσεων 
διηύθυνον τήν περιοχήν στρατιωτικούς άνευ ζημιών τής Μονής. Τούτο έθεωρήθη 
ύπό τών Πατέρων θαύμα τής Άγ. Αικατερίνης.

Σήμερον ή έρημος τού Σινα ή μετά τής Αίγύπτου συνεχομένη καί έξ αυτής 
έξαρτωμένη θεωρείται ’Αγγλικόν Προτεκτοράτον οί Άγγλοι έδείχθησαν προς τήν 
Μονήν εύγενέστατοι. Πάντες δσοι έπεσκέφθησαν αυτήν κατά τό διάστημα τού



πολέμου έμειναν κατευχαριστημένοι έκ των περιποιήσεων των πατέρων καί έξέ- 
φρασαν τάς ευχαριστίας αυτών. Το γόητρον τής Μονής απέναντι των ’Αράβων ύ- 
ψώθη πολύ κατά τον πόλεμον, διότι οί ’Άγγλοι καί οί ’Άραβες μόνον δια τής Μο
νής ήρχοντο εις επικοινωνίαν, ή δε Μονή ή μεσάζουσα εύεργετικώς υπέρ των ’Α
ράβων παρά τοϊς Άγγλοις απέκτησε μεγάλην επιρροήν προς όφελος αυτής. Καί 
αυτοί δε οί Άγγλοι κατενόησαν ότι ή Μονή έχρησίμευσε καί χρησιμεύει έ'τι ως 
ένωτικος σύνδεσμος μεταξύ Κυβερνήσεως καί ’Αράβων. Οί Άραβες μόνον εις τήν 
Μονήν εμπιστεύονται ώς άμερόληπτον κριτήν καί σύμβουλον αυτών εις δλας τάς 
δείνας περιστάσεις, οί δέ Άγγλοι έπίστευαν ότι ή Μονή είργάσθη πάντοτε άμε- 
ρολήπτως υπέρ τής ’Αγγλίας. Τούτο είναι μέγας έπαινος τής Μονής καί τίτλος 
αναφαίρετος διά το μέλλον.

Είθε νά εξακολουθήσουν οί άγαθαί αδται σχέσεις Μονής, ’Αράβων καί Κυβερνή
σεως διά το αγαθόν καί τής Μονής καί τήν ήσυχίαν τής Χερσονήσου.
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ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ TOT ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΙΝΑ*

Τον Σεπτέμβριον του 1960 έ'φθασεν εις την Μονήν διά δεύτερον φοράν ή ’Α
μερικανική ’Αποστολή των Πανεπιστημίων Μίτσιγκαν καί Πρίνσετον διά να συ
νέχιση το έργον τοϋ 1958 πού εΐχεν αρχίσει επί των σχεδίων της Μονής καί της 
Βασιλικής τοϋ πρώτου καί των εικόνων τοϋ δευτέρου.

Αί άποστολαί εύρίσκοντο εις συνεργασίαν με το Πανεπιστήμιον ’Αλεξάνδρει
άς καί συγκεκριμένως με τήν Σχολήν ’Αρχαιολογίας καί Τέχνης.

Ή Μονή διά τοϋ Σεπτοΰ μου ’Αρχιεπισκόπου Σεβασμιωτάτου Αγίου Σιναί- 
ου Κου Κου Πορφυρίου του Τ' μοί εΐχεν αναθέσει τήν παρακολούθησιν τοϋ έργου 
των αποστολών καί άνήλθον εις τήν Μονήν εις τάς 23 Σεπτεμβρίου τοϋ 1960 διά 
τήν έπίβλεψιν τής εργασίας. Σχετικόν άρθρον εΐχον δημοσιεύσει τήν 12ην Δεκεμ
βρίου τοϋ ίδιου έτους εις τήν εφημερίδα «ΦΩΣ», δι’ ού άνεκοίνουν ότι τον μεν Ζώρζ 
Φορσάϋθ ή μπόδισα νά προβή εις άνασκαφάς κάτωθεν τής Βασιλικής ως λίαν επι
ζήμιους καί επικινδύνους διά τήν Ίουστινιάνειον Βασιλικήν διότι δεν ήτο καί ή 
έποχή κατάλληλος, φθινόπωρον με φόβον νά βρέξη (όπως καί έβρεξε) καί τά θεμέ
λια νά γεμίσουν μέ νερά άλλα καί διότι δεν είχε τήν άδειαν τής Μονής προς τούτο, 
ως επίσης καί δεν διέθετε τά μέσα τά επιστημονικά δι’ ών θά κατησφαλίζετο τό 
κτίριον, ώς έγινε μέ τον Ναόν τοϋ Αγίου Πέτρου εις τήν Ρώμην, όπου προηγου
μένως κατησφαλίσθη διά στηλώσεων καί άντερισμάτων ϊσχυροτάτων, δυναμένων νά 
κρατήσουν τό κτίριον, τον δέ Κούρτ Βάϊτσμαν έσταμάτησα άπό τό καθάρισμα 
των εικόνων ώς γινόμενον κατά άπάδοντα τρόπον καί μή σύμφωνον προς ο,τι εΐ
χον ακούσει περί καθαρισμού άπό "Ελληνας ειδικούς. Καί κατεχύρωσα τά δια- 
βήματά μου ταΰτα διά μεν τον πρώτον με έγγραφα τής υπηρεσίας ’Αρχαιοτήτων 
Αΐγύπτου, διά δε τον δεύτερον μέ συγκατάθεσιν των συνεργατών του επιστημό
νων τοϋ Πανεπιστημίου ’Αλεξάνδρειάς, οΐτινες συνετάχθησαν μέ τάς απόψεις μου 
καί έδέχθησαν πρότασίν μου, όπως τό ζήτημα τοϋ καθαρισμού τό φέρομεν ένώ- 
πιον τοϋ πρώτου μέλλοντος νά συγκληθή Βυζαντινολογικοΰ συνεδρίου εις ô θά 
παρευρεθοΰν οι ειδικοί διά νά μάς εΐπουν τί ή Βυζαντινολογία ορίζει επί τοϋ προ- 
κειμένου.

Αυτά εΐχον γίνει τον Σεπτέμβριον τοϋ 1960 καί έδημοσιεύθησαν, ώς ανωτέρω 
αναφέρω, τον Νοέμβριον τοϋ ίδιου έτους εις τήν εφημερίδα «ΦΩΣ».

* ’Αναδημοσιεύεται έκ τοϋ βιβλίου: «Τό 12ον Βυζαντινολογικόν Συνέδρων καί ή συντή- 
ρησις των εικόνων τοϋ Σινά, Κάϊρον 1963, σελ. 39 κ.έξ.



Τον Δεκέμβριον δ κ. Κούρτ Βάϊτσμαν γράφει εις την Γραμματείαν του 12ου Βυ- 
ζαντινολογικοϋ Συνεδρίου (τδ όποιον θά συνήρχετο τον Σεπτέμβριον του 1961) τδ 
ζήτημα και παρακαλεΐ αυτήν νά με προσκαλέση νά λάβω μέρος εις την συζήτησιν.

Τδν ’Ιανουάριον ελαβον την πρόσκλησιν μέ την πρώτην εγκύκλιον επί των ό
ρων συμμετοχής του Συνεδρίου καί άπήντησα ότι δέχομαι νά λάβω μέρος καί ηύ- 
χαρίστουν διά την πρόσκλησιν, πάντα δε ταϋτα, πρέπει νά σημειώσω, έγένοντο 
πάντοτε με την γνώμην του Σεπτού μου ’Αρχιεπισκόπου κ.κ. Πορφυρίου τού Γ'.

Τδν Φεβρουάριον ελαβον δευτέραν εγκύκλιον με λεπτομέρειας επί τού τρόπου 
των συζητήσεων καί αποστολής των ανακοινώσεων, γλωσσών συνεδρίου καί μέ 
δήλωσιν ότι έγενόμην δεκτός ώς μέλος τού Συνεδρίου.

Τδν Μάρτιον ήλθε τρίτη εγκύκλιος ήτις ώριζε πού θά γίνη ή συγκέντρωσις 
καί πώς ή μετάβασις εις ’Αχρίδα, ημερομηνίας συνεδρίου, Ξενοδοχεία διαμονής 
έν Βελιγραδίω καί Άχρίδι καί δήλωσιν πού θέλει νά μείνη κανείς ώς καί έκδρο- 
μάς πρδ καί μετά τδ Συνεδρίαν. ’Έστειλα την κάρταν συμμετοχής διά την Α' εκ
δρομήν καί δήλωσιν ότι θά έ'μενα εις τδ ξενοδοχείου Μόσχα εις Βελιγράδιον καί 
Πάλας Ότέλ εις ’Αχρίδα.

Τδν ’Απρίλιον μοΰ άνεκοίνωσαν ότι έλαβον τήν δήλωσιν τής συμμετοχής μου 
καί ότι θά έπρεπε νά καταβάλω τά έξοδα αμέσως καί νά δηλώσω ύπευθύνως πώς 
θά πληρώσω αμέσως άμα τή άφίξει μου καί ότι έπρεπε τήν άνακοίνωσίν μου νά τήν 
στείλω τδ α' δεκαήμερον τού ’Ιουνίου. Άπήντησα αμέσως ότι ταΰτα θά έγένοντο 
εγκαίρως καί είμαι σύμφωνος προς όλα.

Τέλη Μαΐου άπέστειλα τήν άνακοίνωσίν μου καί τδν ’Ιούνιον ελαβον άπάντη- 
σιν ότι έλήφθη καί πώς θά μοΰ έστελλον κατά τδν ’Ιούλιον τήν κάρταν τού μέλους 
τού Συνεδρίου μετά τών ενσήμων ϊνα διευκολυνθώ εις" τάς διατυπώσεις θεωρήσεως 
διαβατηρίου. Τέλη ’Ιουλίου δεν εΐχον φθάσει καί έγραψα συστημένην επιστολήν 
ότι δεν τά ελαβον καί άρχάς Αύγούστου έλήφθησαν. Εις τάς 20 τού ίδιου μηνδς 
ήρχισα τήν θεώρησιν τών διαβατηρίων εις τδ Ελληνικόν Προξενείου, Γιουγκο- 
σλαυϊκόν, Έντρυ καί Έξιτ Βίζα, αγορά εισιτηρίων καί τήν 31ην Αύγούστου μέ 
τάς εύχάς καί ευλογίας τής προϊσταμένης μου ’Αρχής καί τών συγγενών μου καί 
φίλων άνεχώρησα, μέσω ’Αθηνών, διά Βελιγράδιον. Εις ’Αθήνας έμεινα μέχρι 
τής 4ης Σεπτεμβρίου καί τήν ημέραν αυτήν άνεχώρησα διά Βελιγράδιον όπου ε- 
φθασα δτε συνεκροτεϊτο τδ Συνέδριον τών ’Αδεσμεύτων ’Εθνών καί ή πόλις ήτο 
καταστόλιστος. Τδ πώς είδα τδ Βελιγράδιον καί πώς έπέρασα εις τήν εκδρομήν 
άπδ τάς 5—9 Σεπτεμβρίου τά διηγήθην εις τδ α' μέρος τού βιβλίου. Εις τάς 9 
έφθασα εις ’Αχρίδα, τήν δέ ΙΟην Σεπτεμβρίου, ημέραν Κυριακήν, έγένετο ή έναρ- 
ξις τού Συνεδρίου (καί επ’ αυτής τής τελετής είπα τά δέοντα) καί τήν 12ην Σε
πτεμβρίου, συμφώνως πρδ τδ πρόγραμμα, έγένετο ή συζήτησις επί τών εικόνων 
τού Σινά.

Ή ώρα 5 μ.μ. ενώπιον πλήθους κόσμου εις τήν β' αίθουσαν ’Αρχαιολογίας 
καί Τέχνης τού Οίκου Πολιτισμού (Ντδμ Κουλτούρα) καί μέ πρόεδρον τδν Μολέ 
Βόγιεσλαβ, τού Πανεπιστημίου τής Κρακοβίας τής Πολωνίας, ήρχισεν ή συζή- 
τησις' άφοΰ πρώτος ώμίλησα καί έθεσα τδ θέμα, είπον τά κάτωθι:



’Αξιότιμε Κε Πρόεδρε,
Εντιμότατοι Κύριοι,

Ή Σεβασμία Μονή του Θεοβάδιστου ’Όρους Σινά, ή καί άλλως πως γνωστή 
ώς Μονή τής 'Αγίας Αικατερίνης, ΐδρυται τό 547-561 ύπό του Αύτοκράτορος ’Ι
ουστινιανού του Α\ Ή Αότοκρατορική λοιπόν Μονή αυτή από τής ίδρύσεώς της 
καί επέκεινα, λόγω τού ιερού τόπου εν ώ αυτή ώκοδομήθη, εϊλκυσεν ένωρίτατα 
πλήθος ευλαβών ψυχών, αΐ όποϊαι αφιέρωσαν έαυτάς ου μόνον εις τήν λατρείαν 
τού θεού, άλλα καί τήν θεραπείαν τών Καλών Τεχνών. Μεγάλαι δε προσωπικό
τητες έσταδιοδρόμησαν, πολλαί τών οποίων άφήκαν έργα σπουδαιότατα, τα όποια 
εόρίσκόνται εκτεθειμένα ου μόνον εις τήν περίφημον Ίουστινιάνειον Βασιλικήν, 
άλλα καί εις παρεκκλήσια τής Μονής ώς καί εις τήν Πινακοθήκην αυτής. Τά 
έργα ταΰτα είναι άμυθήτου άξίας καί άνεκτιμήτου πλούτου. Πολλοί έ μελέτη σαν 
καί εΐδον αυτά, άλλ’ εκείνος δστις έ μελέτησε συστηματικώς καί άπεκάλυψεν εις 
τον κόσμον τό τί φυλάσσει ή Μονή τού Σινα είναι ό ομότιμος Καθηγητής τής Χρι
στιανικής ’Αρχαιολογίας εν τώ Πανεπιστήμιο) ’Αθηνών κ. Γεώργιος Σωτηρίου 
καί άκολούθως ό φίλτατός μοι κ. Κούρτ Βάϊτσμαν, δστις εύρίσκέται μεταξύ ημών 
καί ον παρακαλώ ν’ άναπτύξη λόγω τής ειδικότητάς του τό ύπό συζήτησιν θέμα 
τού Καθαρισμού τών εικόνων τού Σινα, τό όποιον είναι κυρίως πού άπασχολεΐ οό 
μόνον τήν προϊσταμένην μου άρχήν καί εμέ άλλα καί δλον τον φιλόμουσον κόσμον, 
ολοκλήρου τού κόσμου. Διότι αί Εικόνες τού Σινα δχι μόνον σπάνιαι είναι, άλλα 
καί μοναδικαί εις τό ειδός των, άρκεταί δ’ άνάγουν τήν άρχήν των εις αυτόν τον 
Ε' αιώνα ώς είναι 25 έγκαϋστικαί άλλα καί άξίας άνυπολογίστου ού μόνον άπό 
άπόψεως υλικής άλλα καί τέχνης καί θέματος.

Συναισθάνεται δέ ή Μονή μου τήν ευθύνην ήν έχει έναντι τών μεταγενεστέ
ρων διά τήν διαφύλαξίν των ώς καί τήν συντήρησίν των διά τό μέλλον καί δεν παρα
λείπει να δαπανήση οιονδήποτε ποσόν εκ τού πλέον άναγκαιοΰντος εις αυτήν διά 
τήν γενικήν της συντήρησίν καί τήν συνέχισιν τού φιλανθρωπικού της έργου καί 
έδαπάνησε τελευταίως 8 χιλ. λίρας Αίγύπτου διά τήν άνέγερσιν Βιβλιοθήκης καί 
Πινακοθήκης καί 2 χιλ. διά τον πλουτισμόν αυτών με προθήκας, εταζέρας, ράφια, 
ερμάρια, διά τον σκοπόν τής διαφυλάξεως τών πνευματικών αυτής τούτων θησαυ
ρών. Παρέσχε δέ καί παρέχει πάσαν υλικήν καί ηθικήν ύποστήριξιν εις κάθε επι
στήμονα πού έδειξεν ή καί δεικνύει ενδιαφέρον διά τήν συντήρισίν των ώς καί άδει
αν διά νά μελετήση αυτούς ώς έκαμε καί με τον κ. Βάϊτσμαν διά νά διατηρήση 
τάς εικόνας έκείνας πού εΐχον φθαρή, ουδέ θά παύση νά παρέχη τήν βοήθειάν της 
προς τούς άγαπώντας τήν Βυζαντινήν τέχνην επιστήμονας, καλλιτέχνας, άγιογρά- 
φους κ.λ.π. εργαζομένους διά τήν διάσωσιν δ,τι ώραίου μάς έκληροδότησεν ή ά- 
λησμόνητος εκείνη εποχή. ’Ακριβώς δέ καί δι’ αυτόν τον σκοπόν εύρίσκομαι σή
μερον ενταύθα, εντολή τής προϊσταμένης μου ’Αρχής ίνα ζητήσω παρ’ υμών, ά- 
ξιότιμοι Κύριοι, τά φώτά Σας εις τό θέμα τού καθαρισμού τών εικόνων τού Σινα, 
τό όποιον ό κ. Βάϊτσμαν θά Σάς έκθέση, ίνα διά τής πεφωτισμένης Σας γνώμης 
δυνηθώ νά διαφωτισθώ καί διαφωτίσω κάγώ άκολούθως τήν προϊσταμένην μου 
’Αρχήν καί άποσείσω εκ τών ώμων Αυτής τήν ευθύνην διά τήν τοιαύτην ή εκείνην



μεταχείρισήν πού θά τύχουν αί εικόνες αυτής κατά τήν προσπάθειαν τής διατηρή- 
σεώς των.

Καί εξηγούμαι. "Οταν ή Μονή έδιδε τον ’Απρίλιον τού 1960 τήν άδειαν είς τον 
άξιότιμον- κ. Βάϊτσμαν να φροντίση διά τήν συντήρησιν αυτών δεν ήννόει καί τον 
καθαρισμόν των εικόνων, διότι ούτε ό κ. Βάϊτσμαν εΐχεν είσέλθει είς λεπτο
μέρειας, ότε έζήτει τήν άδειαν διά το έργον ούτε καί ημείς είχομεν πάλιν ζητήσει 
τοιαύτας, διότι δεν έγνωρίζομεν ουδέ έφανταζόμεθα δτι ύπό τον δρον ασυντήρησις» 
ήννόει καί τον καθαρισμόν των εικόνων. Ουτω κατά τον παρελθόντα Σεπτέμβριον 
ό κ. Βάϊτσμαν μετά τού συνεργάτου του Κάρολ Ούέλς έπελήφθη τού έργου τής 
διατηρήσεως των εικόνων καί συγχρόνως τού καθαρισμού αυτών καί τότε έπενέ- 
βην καί παρεκάλεσα να σταματήση τό καθάρισμα υπό τήν μορφήν τήν οποίαν μά
λιστα έγίνετο, διότι ήλλαζε τήν δψιν τής είκόνος, καθότι δεν ήμην είς θέσιν να γνω
ρίζω τί οί ειδικοί επί τού θέματος τού καθαρισμού των εικόνων λέγουν καί τί ή 
Βυζαντινολογία ορίζει επί τού τυροκειμένου, διό καί έπρότεινα να λάβωμεν τήν 
ιδέαν διαφόρων, ειδικών κατά τήν διάρκειαν τού μέλλοντος να συγκληθή Βυζαντι- 
νολογικού Συνεδρίου, το όποιον ό κ. Βάϊτσμαν καί οί συνεργάται του έδέχθησαν 
καί οΰς ευχαριστώ.

Πιστεύω, αξιότιμοι Κύριοι, δτι ήκούσατε τί μ’ έφερε κυρίως ενταύθα καί ποιον 
πρόβλημα μάς απασχολεί, αναμένω δε άπό τήν συζήτησίν Σας τήν διαφώτισίν 
μου δι’ δ καί Σάς ευχαριστώ έκ τών προτέρων διά τούτο, ώς καί τον Άξιότιμον 
Πρόεδρον τού Συνεδρίου καί τον Γεν. Γραμματέα πού με συνηρίθμησε μεταξύ 
σας προς επιτυχίαν τού σκοπού μου.

Μετά το πέρας τής ομιλίας μου ό Πρόεδρος έδωσε τον λόγον είς τον Κούρτ 
Βάϊτσμαν δ στις είπε τό πώς είργάσθη καί τί δ συνεργάτης του Κάρολ Ούέλς 
μετεχειρίζετο διά τον καθαρισμόν τών εικόνων καί έκαμε προβολάς εικόνων προ 
καί μετά τό καθάρισμα διά νά φανή ποια ήτο ή εργασία του. Ό πρόεδρος ακολού
θως παρεκάλεσε τούς ειδικούς να εί'πουν τήν γνώμην των διά νά μέ διαφωτίσουν 
καί ώμίλησαν, άφοΰ έλαβον τον λόγον:

Ιον. Ό Ντέμονς "Οττο, καθηγητής είς τήν Βιέννην, είπών δτι θά ήτο ευχής 
έργον νά συνεχισθή ή διακοπεΐσα εργασία (ό ίδιος άργότερον δευτερολογήσας 
έξέφρασεν επιφυλάξεις είς τήν γενομένην εργασίαν).

2ον. Ό Τάλμποτ Ράϊς άπό τό Έδιμβοΰργον τής Σκωτίας, είπών δτι τό Συνέ
δρων οφείλει νά κάμη ψήφισμα δι’ ού νά υποχρέωση τήν Μονήν νά συνέχιση τήν 
εργασίαν (ό Πρόεδρος μέ εΐδεν δτι δέν συνεφώνουν καί τού εΐπεν δτι τό συνέδρων 
δέν έχει τοωΰτον δικαίωμα). Μετά τον Τάλμποτ Ράϊς ώμίλησεν ό κ. ’Εμμανουήλ 
Χατζή δάκης δ στις άνήρεσε τον τρόπον τής γενομένης εργασίας ώς μή ορθόν διότι 
ή είκών δύναται νά. βλάβη άπό τό κερί καί τό άσετό'ν πού έβαζεν ό Κάρολ Ούέλς 
καί δέν πρέπει δλαι αί εικόνες νά καθαρίζωνται. Ή γνώμη τού κ. Χατζηδάκη 
ώς ειδικού (είναι ό διευθυντής τού Μουσείου Μπενάκη καί Βυζαντινού είς ’Αθήνας, 
οπού γίνεται καθαρισμός εικόνων ) έφερε τήν δικαίωσίν μου διότι μετ’ αυτόν ό κ. 
Χάουκινς, τού Βυζαντινού ’Ινστιτούτου Νέας Ύόρκης, εργαζόμενος είς τήν Κων
σταντινούπολή είς Μωσαικάς Εικόνας (ό κ. αύτός ήλθε καί είς Σινά τον ’Ιούλιον



τού 1960 και εκαμε τον καθαρισμόν του Μωσαϊκού μαζί μέ ένα Έλληνα Κύπρι
ον, Παναγιώτου όνόματι), εΐπεν ότι ό καθαρισμός των Εικόνων είναι δυσκολότε
ρος του Μωσαϊκού καί ότι αν συνεχισθη θά πρέπη να έξευρεθή ό καλλίτερος τρόπος 
καί ό ειδικός τεχνίτης πού θά άναλάβη το έργον, διότι αί εικόνες τού Σινά είναι 
πολλαί καί δεν είναι ορθόν εις όλας τάς εικόνας νά γίνη ή ιδία εργασία.

’Ακολούθως τον λόγον έλαβεν ό κ. Γραμπάρ Άντρέ της ’Ακαδημίας των Πα- 
ρισίων (Άκαντεμί ντέζ Ένσκριψιόν ντε Μπέλ Λέτρ), ο στις συνεφώνησε μέ τόν 
κ. Χατζηδάκην. ’Εδώ έδευτερολόγησεν ό κ. Ντέμους ’Όττο καί εδρεν ότι 6 κ. 
Χατζηδάκης έχει δίκαιον αλλά πρέπει να συνεχισθη ό καθαρισμός κατά τόν καλλί- 
τερον τρόπον. Μη ύπάρξαντος άλλου όμιλητοΰ ό πρόεδρος εΐπεν ότι καλόν θά είναι 
να άποτελεσθή μία όμάς από ειδικούς οί όποιοι θά υποδείξουν εις την Μονήν υπό 
μορφήν συμβουλής τί πρέπει νά γίνη. Ή επιτροπή έγινε καί άπετελέσθη από τούς 
κ.κ. Talbot Rice (’Αγγλία), Demus Otto (’Ιταλία), Grabar André (Γάλλον), 
Χατζηδάκη Μανώλη ("Ελληνα), Hawkins (’Αμερικανόν) εν Τουρκία εργαζό
μενον καί συνέστησε τα έξης: Νά συνεχισθη ή συντήρησις των εικόνων ως καί 
τό καθάρισμα άλλ’ υπό ειδικού έχοντας πείραν μεγάλην καί καθηγητοΰ ειδικού, 
ώστε νά μήν έπέλθη βλάβη εις τάς εικόνας πού διετηρήθησαν επί τόσους αιώνας, 
άλλα ωφέλεια καί συντήρησις ακέραια διά τό μέλλον, συγχαίρει δε τήν Μονήν διά 
τήν ένέργειάν της αυτήν. Καί ιδού τό κείμενον:

13 September 1961
The undersigned propose that the following text be approved by the 

Xllth Congress of Byzantine Studies :
In order to preserve the artistic monuments in St. Catherine’s on Mount 

Sinai and to prevent further deterioration, and in order to make these 
treasures more widely known the Xllth International Congress of Byzanti
ne Studies is of the opinion that it is in the interest of our knowledge of By
zantine culture that the work of preservation and conservation which the 
joint expedition of Michigan, Princeton and Alexandria has started should 
be continued. It approves of the method generally adopted today whereby 
icons are consolidated and if necessary cleaned, without, however, repain
ting any missing parts, but insists that such work should be undertaken 
only by qualified experts, under the supervision of responsible scholars.

’Εγώ όμως μέ τάς έπαφάς πού εΐχον μέ πολλούς άλλους, ως τόν κ. Ξιγκόπου- 
λον, καθηγητήν τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τόν κ. Πελεκανίδην, Έφορον 
Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, τόν κ. Πάλλαν, Έφορον Βυζαντινών 
’Αρχαιοτήτων Πελοποννήσου καί Δυτικής Ελλάδος, τόν κ. Φώτιον Ζαχαρίου, 
ειδικόν τεχνοτρόπον καθαρισμού εικόνων, τήν Καν Σοφίαν Άντωνιάδου, Διευ
θύντριαν τού Ελληνικού Βυζαντινού ’Ινστιτούτου Βενετίας, τόν Δυτικόν ιερέα Στε
φάνου, τού Ποντιφικοΰ ’Ινστιτούτου ’Ανατολικών Σπουδών Ρώμης μετά τού Α. 
Άμμάν, Ρ. Γκουμπέρτ, Λεσκοβέκ, καί ιδιαιτέρως μετά τού κ. Χατζηδάκη, ον 
καί ιδιαιτέρως ευχαριστώ, κατέληξα κατόπιν τής όλης συζητήσεως εις τά έξής



αποτελέσματα καί έξέθεσα εις την προϊσταμένην μου ’Αρχήν καί παρεκάλεσα προς 
το συμφέρον τής Μονής νά υιοθέτηση:

Ιον. Νά κληθή ειδικός ή άπό τάς ’Αθήνας απόφοιτος τής Σχολής Ρεστόρε τής 
Ρώμης ή άπ’ αυτήν τήν Σχολήν ειδικός διά νά άναλάβη τον καθαρισμόν των Εικό
νων πού πρέπει νά τον έχουν.

2ον. "Αν τούτο δεν είναι δεκτόν τότε νά κληθή τό Βυζαντινόν Μουσεΐον ’Αθη
νών ή τό Βασιλικόν "Ιδρυμα Ερευνών καί Μελετών ’Αθηνών ν’ άναλάβη τήν εργα
σίαν.

Καί 3ον αν αυτοί δεν δεχθούν τότε ή Μονή σιγά - σιγά καί ολίγον κατ’ ολίγον 
νά προβή μόνη της εις τό έργον, χαλούσα πάντοτε ειδικόν άπό τό Ρεστόρε τής Ρώ
μης, τό όποιον καί κατά τήν γνώμην τού κ. Σωτηρίου είναι τό σοβαρώτερον πάντων 
καί γνωρίζει πώς νά έπιληφθή τού έργου τούτου. Ούτως άπεδείχθη ότι ειχον δί
καιον νά σταματήσω τό έργον τού κ. Βάϊτσμαν καί νά σώσω τάς Εικόνας τής Μο
νής άπό μίαν άνεπανόρθωτον κακήν μεταχείριση/.

Ευχαριστώ τον Πατέρα τών φώτων διά τήν έμπνευσιν τήν όποιαν μοί είχε 
δώσει καί τον παρακαλώ όπως πάντοτε με καθοδηγή νά προσφέρω τάς υπηρεσί
ας μου εις τήν άναθρέψασάν με 'Ιεράν μου Μονήν τού Σινά καί τον άναδειξαντα 
με πνευματικόν μου Πατέρα Σεπτόν μοι ’Αρχιεπίσκοπον κ. κ. Πορφύριον τον 
Γ', οδ τά έτη ε’ίησαν μακρά καί υγιεινά.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ! ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 
ΕΡΓΑΣΘΕΝΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 

ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΝΤΗΡΗΘΕΙΣΑΙ ΤΠ’ ΑΥΤΩΝ

’Ενταύθα παραθέτομεν βιογραφικάς σημειώσεις τών με τήν συντήρησιν τών 
Εικόνων τής Μονής άσχοληθέντων ’Αμερικανών μεθ’ ών προέκυψεν ή διάφορά 
σχετικώς με τόν τρόπον εργασίας διά τήν συντήρησιν καί καθαρισμόν είδικώτερον.

Curriculum Vitae 
KURT WEITZMANN

Born — Germany — 1904
Emigrated to U. S. A. 1935
Studied History of Art and Archaelogy at the University of Münster, 

Würzburg, Vienna and Berlin. Doctor of Philosophy, Berlin, 1929. 1931- 
1935 member of German Archaeological Institute, Berlin. Since 1935 in 
Princeton, U. S. A. where I am Professor of Art and Archaelogy at Prince
ton University.

My special field is Byzantine Art and Archaeology and I have publi
shed 9 books and ca 40-50 articles on the subject of Byzantine ivory car
ving (a corpus in 2 vols.) and Byzantine paintings i.e. mosaics, frescoes and 
especially miniature painting, emphasizing the relation between the pictu
re and the written word.



My task in St. Catherine’s Monastery is to study Byzantine painting 
(mosaics, frescoes, icons, and illustrated books) with the aim of preparing 
their comprehensive documentary publication. I also shall be the Editor 
-in-Chief of all the volumes written by members of the Expedition and 
to be published by the Princeton University Press.

Curriculum Vitae 
CARROL WALES

Born September 15, 1918 — Conway, Neg Hampshire, U.S.A.

Assistant to the Chief Conservator, Fogg Museum of Art, Harvard U- 
niversity.

B.A. in Fine Arts, M.A. in Conservation of Art, Harvard University,
1949-1950.

1950- 1951 at Tale University cleaning and restoring Italian panel paint- 
ings.

1951- 1952 at Wesleyan University, Conn, cleaning and restoring wall 
paintings.

Cleaned Antioch mosaics at the Worcester Museum and Dumbarton 
Oaks.

From 1952 to 1959 in Istanbul with the Byzantine Institute of Ameri
ca cleaning frescoes and mosaics at the Kahrieh Camii (Church of the Cho
ra), Hagia Sophia, Church of St. Euphemia, and Fetiye Camii (Church of 
the Pammacaristos).

Two months in 1957 as a Fellow of the British School of Archaeology 
in Iraq cleaning and restoring Assyrian ivories.

Two weeks at Mt. Sinai in 1959 on repair of mosaic in church.
For three months on leave of absence as a member the Michingan- 

Princeton-Alexandria Expedition to Mt. Sinai to work on the structural repair 
and conservation of the Byzantine icons.

Έθεωρήσαμεν καλάν νά παραθέσωμεν πίνακα των υπό των ’Αμερικανών συν- 
τηρηθεισών εικόνων, ώς αυτός υπό των ιδίων μας παρεχωρήθη, δι’ ένημέρωσιν των 
αναγνωστών.

ICONS WAXED & PAINT REATTACHED

PANTOCRATOR 
ST. JOHN
ICONOSTASIS BEAM (3) 
ICONOSTASIS BEAM (6) 
STS. PETER & PAUL 
ST. GEORGE & DRAGON 
12 FEASTS

UPPER PANAGIA 
UPPER PANAGIA 
HOLY APOSTLES

GALLERY 
AH 87

AH 75 
OLD LIB.



LIFE OF CH RIST ΑΠ 51
CRUCIFIXION GALLERY
12 FEASTS ΑΠ 22
ST. GEORGE & BYZ. EMPEROR ΑΠ 52
ANASTASIOS & BASILIOS ΑΠ 11
VIRGIN CHURCH NAVE
PRESENTATION CHURCH NAVE
BIRTH OF VIRGIN CHURCH NAVE
CHRIST (FRAG.) GALLERY
MOSES LIBRARY
CALENDER OF STS. (12) CHURCH
VIRGIN OLD LIBRARY
MOSES & AARON ST. JAMES
LARGE ST. GEORGE CHURCH
DEATH OF VIRGIN GALLERY
3 MILITARY STS. GALLERY

καί εις περισσοτέρας των εκατόν έβαλαν κερί.

Εικόνες καθαρισθεϊσαι υπο των ’Αμερικανών καί διά τάς όποιας έγεννήθη ή 
διαφορά μεταξύ αυτών καί έμοϋ σχετικώς με τον τρόπον του καθαρισμού.

’Απόστολος Θαδδαΐος
MEDALIONS OF SAINTS
2 PANELS, STS. GEORGE, THEO DO ROS
ICONOSTASIS BEAM
ICONOSTASIS BEAM
ICONOSTASIS BEAM
MOSAIC ICON (CRUCIFIXION)
CALENDER OF SAINTS
JOHN CLIMAX
ST. MICHAEL & ARCHIPPOS
WASHING OF FEET
CRUCIFIXION & STS.

AH 17 
AH 27

& OTHERS GALLERY 
Helen & Const. Church 
Helen & Const. Church 

OLD LIBRARY 
GALLERY 

AH 42 
GALLERY 
GALLERY 
GALLERY 
GALLERY

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΘΕΝΤΩΝ 
ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ*

Since 1942 I have been working on the various archeological sites of the 
Universities of Cairo and Alexandria at «Touna E] Gab al» (Middle Egypt),

* Αρχηγός της Αιγυπτιακής ’Αποστολής ήτο ό Καθηγητής τής ’Αρχαιολογίας καί Τέχνης 
έν τω Πανεπιστήμιο) ’Αλεξάνδρειάς κ. ’Άχμετ Φίκρυ, δστις δυστυχώς άχρι σήμερον δεν μάς 
έστειλε βιογραφικόν σημείωμα.



«Ashmounen» (Middle Egypt) and the «Giza Pyramids area». I have been 
responsible for drawings, taking photographs, doing restoration-work and 
making architectural plans. In the Faculty of Arts Alexandria University 
I am now in charge of the department concerned with all such works. I 
came here to compare the methods used by the combined expeditions Mi
chigan and Princeton Universities. I took part in taking photographs of 
inscriptions on icons. The Islamic architecture in the monastery was lift 
to Prof. Fikry who asked me to help in finishing the plans and sections of 
the mosque and the minaret and to take photographs of the minbar.

Yousef Shoukry
Faculty of Arts, Alexandria University 

Chatby — Alexandria

For some Years, I have been working on the subject of Early Christian 
and Early Byzantine art. But my special field is the Christian art of Egypt 
before the Arab conquest and its relation to contemporary art in other parts 
of the Byzantine world. So it was quite natural that I should be particu
larly interested in visiting the Monastery of St. Catherine in Sinai, but I 
had never thought that then was so much left, either in the way of Archi
tecture or sculpture and painting from the time of Justinian himself. Du
ring the two weeks of my stay I have just been able to look quickly at the 
material from the early period, and it clearly forms a class of its own, se
parated from Coptic art of that period. But I hape to be able to spend a lon
ger time here in summer and examine things more carefully.

4/11/60
Name: Daoud Abdou Daoud 

Lecturer in Art History 
Faculty of Arts,

Alexandria University

ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ME ΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑ TO ΕΠΙΜΑΧΟΝ ΘΕΜΑ TOT ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

Παραθέτω ένταΰθα δλα τα έγγραφα εκείνα πού άντηλλάγησαν μεταξύ έμοΰ 
καί διαφόρων προσώπων καί έχουν σχέσιν μέ το ζήτημα τού καθαρισμού των ει
κόνων καί τής μεταβάσεώς μου εις το 12ον Βυζαντινολογικόν Συνέδριον τής ’Α
χρίδας δπου ύπεστηρίχθη τό ζήτημα τού καθαρισμού των εικόνων καί εις τό όποι
ον έμόρφωσα γνώμην τού τί έπρεπε να γίνη μέ τάς Εικόνας τής Μονής, προς κα- 
τατόπισιν πληρεστέραν των αναγνωστών επί τού άγώνος τής διασώσεως των Σι- 
ναϊτικών θησαυρών από μίαν άδεξίαν μεταχείρισιν, ή οποία θά μας έξέθετεν άνε- 
πανορθώτως εις τα ομματα τών ειδικών ώς μή ικανών να διαφυλάξωμεν τούς θη
σαυρούς πού κατέχομεν.



Άθήναι τη 14η Νοεμβρίου 1960
Αγαπητέ Πατερ Γρηγοριε,
Ευχαριστώ διά την επιστολήν σου ή οποία με κατετόπισε διά τάς εργασίας των 

άμερ ικανών εις το Σινά καί σε συγχαίρω διότι έ'λαβες τόσον ενεργόν καί αποφασι
στικόν μέρος εις τό ζήτημα του καθαρισμού τών εικόνων. Το αληθές είναι ότι σή
μερον γίνεται ευρύτατα εις όλας τάς χώρας καθαρισμός τών εικόνων, υπάρχουν 
δέ καί είδικαί Σχολαί εις τάς οποίας εκπαιδεύονται έπιστημονικώς διά την συν- 
τήρησιν καί καθαρισμόν τών έργων ζωγραφικής. Εμείς εδώ είς τό Μουσεΐον έ- 
χομεν διά τήν συντήρησιν ένα άριστόν καλλιτέχνην ό όποιος έσπούδασεν εις τό 
Restau.ro τής Ρώμης. Άλλα καθαρίζομεν μόνον εικόνας αί όποΐαι είναι έξ ολο
κλήρου μαυρισμέναι καί σχεδόν δεν διακρίνονται. Τέτοια περίπτωσις δεν θυμάμαι 
νά ύπάρχη είς τό Σινα.

Πάντως εξακολουθεί νά είναι πρόβλημα πότε καί μέχρι ποιου βαθμού πρέπει 
νά γίνεται δ καθαρισμός, εάν καί πώς πρέπει νά συμπληρώνωνται αί φθοραί καί 
πολλά άλλα. Δι’ αυτόν τον λόγον ή πρότασίς σου νά συζητηθή τό ζήτημα είς τό 
προσεχές διεθνές Βυζαντινολογικόν Συνέδριον τής Άχρίδος ήτο πολύ επιτυχής. 
Δέν ξέρω εάν θά παρίσταμαι εγώ, άλλά πάντως υπάρχουν πολλοί οί όποιοι ενδια- 
φέρονται.

Εσωκλείω φωτογραφίαν τής είκόνος μέ σκηνάς τού Σινά καί σέ παρακαλώ 
θερμώς νά πληροφορηθής καί νά μου γράψης τάς ακριβείς διαστάσεις της διότι 
πρόκειται νά τήν δημοσιεύσω.

Τήν είδε τάχα δ Weitzmann. 'Υποθέτω ότι άρχικώς θά ήτο τοποθετημένη 
είς τό Ήγουμενεΐον ή είς άλλο διαμέρισμα τής Μονής. Γράψε μου τήν γνώμην 
σου.

’Από τήν Καν Σωτηρίου πολλούς χαιρετισμούς.
Μέ πολλήν αγάπην 

Γ. Σωτηρίου

Κύριον Γεώργιον Σωτηρίου, Καθηγητήν Χ/νικής ’Αρχαιολογίας καί 
Διευθυντήν Βυζαντινού Μουσείου είς ’Αθήνας

Σεβαστέ μοι κ. Καθηγητά,
’Ασφαλώς θά ένθυμεΐσθε πώς έσταμάτησα τον κ. Βάϊτσμαν από τό καθάρισμα 

τών εικόνων τής Μονής καί εΐχον ζητήσει νά λάβη άπόφασιν καί νά μάς δώση τήν 
γνώμην επ’ αυτού εν Βυζαντινολογικόν Συνέδριον. Μοΰ εΐχετε δέ γράψει είς τάς 
14 Νοεμβρίου 1960 ότι καλώς εΐχον θέσει τό ζήτημα διότι δέν ένθυμεΐσθε εάν 
ύπάρχη είς τό Σινά περίπτωσις ανάγκης καθαρισμού εικόνων διότι καθαρίζονται 
μόνον αί τελείως μαυρισμέναι καί έκεΐναι πού δέν διακρίνονται καλά καί τοιαΰται 
δέν υπάρχουν είς τό Σινά. "Ηδη ό κ. Βάϊτσμαν έγραψεν είς τό μέλλον νά συγκληθή 
τον προσεχή Σεπτέμβριον είς ’Αχρίδα τής Γιουγκοσλαυ'ίας Συνέδριον Βυζαντινολόγων 
έπί τού θέματος τούτου καί έλαβον πρόσκλησιν δι’ ής μοΰ γράφουν νά δηλώσω 
συμμετοχήν καί νά άποστείλω τό θέμα πού μάς απασχολεί. Σήμερον στέλλω τήν 
είσήγησιν έπί τού θέματος «Εικόνες τού Σινά», αφού προηγουμένως έδήλωσα



συμμετοχήν, διότι ή Μονή άπεφάσισε νά την αντιπροσωπεύσω εις αυτό καί εσω 
κλείω ύμΐν δακτυλογραφημένου τής εΐσηγήσεως μου αυτής άντίγραφον την οποίαν 
σήμερον, ώς άνωτέρω γρ&ρω, άποστέλλω εις τήν Γραμματείαν τοϋ Συνεδρίου. 
Θέλω τάς κρίσεις επ' αυτής καί τήν γνώμην Σας, εάν έτέθη καλώς το ζητημα, διότι 
δεν εΐχα καιρόν νά συνεννοηθώ προηγουμένως μαζί Σας, καθότι πρεπει μέχρι τέ
λους τοϋ μηνός τούτου νά έχη σταλή η εργασία. ^

Ταϋτα πρός πληροφορίαν Σας καί εν άναμονή των ειδήσεων Σας, ως καί της 
άπαντήσεώς Σας έπί τοϋ θέματος τούτου, χαιρετώ τήν έρίτιμον κυρίαν Σας καί

διατελώ ,
Μετά σεβασμού βαθύτατου
’Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος*

Le Caire, 7 Février 1961 
Μ. Le Secrétaire Général du XII Congrès 

International des Etudes Byzantines, Ochride 1961.

M. Le Secrétaire Général,
Faisant suite à votre circulaire d’Avrile 1960, concernant le XII Con

grès International des Etudes Byzantines Ochride 1961, je m empresse de 
vous adresser, ci-inclus, les bulletins d’adhésion.

Vous m’obligerez en m’envoyant, au plus tôt, tous les détails nécessai
res: facilités accordées pour le logement et la nourriture et les frais appro
ximatifs de mon séjour, pour une durée de 12 jours.

Ces renseignements sont indispensables pour les démarches nécessaires 
et me permettront ainsi de collaborer aux travaux du Congrès.

Avec mes remerciements anticipés, 
Salutations distinguées. 

Archimandrite Grigorios Maniatopoulos

Belgrade, le 20 Février 1961

The Rev. Archimandrite Gregorios 
Secretary of the Archbishop of Sinai 
Couvent de Sainte Catherine 
18, Midan El Daher 

Cairo

Révérend Père,
Nous nous excusons de n’être pas en possibilité, pour le moment, de 

vous informer sur les détails nécessaires du séjour à Ochride durant le Con
grès. Notre troisième circulaire comportera tous les renseignements aux

* Ό Καθηγητής κ. Σωτηρίου άσθενήσας καί είσαχθείς εις τό Νοσοκομείου προς έγχείρησιν 
δέν άπήντησε.



quels voux êtes intéressés
Veuillez agréer, Révérend Père, l’expression de nos sentiments les plus 

dévoues.
Le Secrétaire 

F. Barisic

Le Caire, le 10 Mai 1961
Monsieur le Secrétaire Général 

du Congrès Byzantin 
Beograde

Monsieur,
Conformément au programme établi, j’ ai l’honneur de vous remettre, 

sous ce pli, avant le mois de Juin, mon introduction au sujet qui nous oc
cupera «Icônes du Couvent de Mont Sinai».

En attendant les détails de votre Congrès, j’ai l’honneur de me dire vo
tre respectueusement dévoué.

Archimandrite Grigorios Maniatopoulos

Princeton, New Jersey
May 11, 1961

Archimandrite Gregorios 
Couvent de Sainte-Catherine 
18, Midan El Daher 
Cairo, United Arab Republic 
Dear Father Gregorios :

May I first of all express my sincere wish that His Beatitude and you 
are in good health and that everything is well with our beloved St. Cathe- 
ine’s. Ever since I left Alexandria, my thoughts have often turned to the 
Monastery, but my only contact was in sending letters of recommendation 
for the people who were going to visit St. Catherine’s and, as I hear, have 
done so in the meantime. Also after my return to Princeton I got the reprints 
of my article on the icon with the Mandylion and I hope very much that 
the copy which I sent to you arrived.

In the meantime I have also received a letter from Professor Ostrogor- 
sky in Belgrade, to whom I had written, requesting him to send you an in
vitation to the Byzantine Congress in Ochrid in September. I received the 
reply that he had sent you such an invitation, and I am very much looking 
forward to seeing you at that congress.

After this congress, sometime in October, I want to visit the islands of 
Crete and Cyprus, and naturally would like to pay a visit on both islands



to the Metochia of Sinai. I would indeed be very grateful if you would bri
efly give me some information as to which of the Metochia would be impor
tant for me to visit with regard to possible icons they may have, and per
haps you could give me the names of the monks who are at present in the 
Metochia, or even better, if this not too much trouble on year part, a line 
of introduction to them.

May I ask you yet another small personal favor which I mentioned to 
you already before my departure? You will remember that I brought along 
the colored reproductions of the Virgin and Child icon which at present 
are sold in the library. These colored reproductions I owe particularly to 
the kind help of the printer who made this gift possible. Would it be asking 
too much to have a short note of thanks with His Beatitude s signature 
sent to Mr Harold Huho, The Mariden Gravure Company, Meriden, Conn
ecticut, U.S.A. ?

Thinking back to the Monastery, I wonder whether during the winter 
you got some more rain afrer the one thunderstorm we witnessed in Octo
ber. I am very much aware that the water shortage must still be one of 
your major problems.

Hoping that all the Fathers in the Monastery are in good health, I 
am, with my most cordial greetings to His Beatitude and to all the other 
monks.

Very sincerely yours 
Kurt Weitzmann

Cairo, May 16 1961

Professor Kurt Weitzmann 
Princeton University 
Princeton — New Jersey.

I thank you for your kind letter of May 11, and for all the news you 
have written me.

I have received the copy of your article on the icon with the Mandylion 
and I warmly congratulate you.

I also received the invitation to the Byzantine Congress in Ochrid in 
September and I already sent my introduction in brief.

I hope to find the necessary funds to go there and to attend the Con
gress with you and find a solution to the important subject of the icon.

We have sent a letter of thanks to Mr. Harold Hugo, Meriden, for the 
colored reproduction of the Virgin and Child you brought us, apologizing 
for the delay.

We shall talk about your visit to the Metochia when we shall meet in



Belgrade and I shall give you the letters of introduction you wish to have.
His Beatitude and I are well and there is no any change in the Mona

stery.
With my best wishes, I am

very sincerely yours 
Arch. Grigorios

Belgrade, le 16 mai 1961

Archimandrite 
Grigorios Maniatopoulos 
18, Midan-el-Daher 
Le Caire 
Monsieur,

Conformément à notre II Circulaire, je prends la liberté de vous prier 
de bien vouloir nous faire parvenir le résumé de votre communication, 
ne dépassant pas deux pages dactylographiées. De même j’attire votre at
tention sur le fait que la durée des communications sera limitée strictement 
à 15 minutes.

Veuillez agréer, Monsieur, Γexpression de mes sentiments les plus distin
gués.

Le Secrétaire 
F. Barisic

Le Caire, le 13 Juin 1961
Monsieur le Secrétaire Général 
de Xlle Congrès International 
des Etudes Byzantines, Ochride 1961 
Comité d’ Organisation

Monsieur le Secrétaire Général,
J’ accuse réception de votre CIBCULAIRE III, vous en remercie vive

ment et vous adresse si-inclus mon bulletin d’adhésion dûment rempli.
J’ai pris bonne note des frais des excursions et j’essaierai de vous faire 

parvenir le montant au plus tôt; le cas échéant je verserai cette sommes 
dès mon arrivée à Belgrade.

En réitérant mes remerciements, agréer Messieurs, mes meilleures salu
tations.

Archimandrite 
Grigorios Maniatopoulos



Le Caire, le 10 Août 1961
Monsieur le Secrétaire Général 
du Xlle Congrès International 
des Etudes Byzantines, Ochride 1961 
Comité d’ Organisation

Monsieur le Secrétaire Général,
J’ai P honneur de vous envoyer ci-inclus copie de ma lettre recoman- 

dée du 13 Juin 1961, par laquelle je vous avais adressé ma carte d’adhé
sion définitive.

Cependant, je n’ai pas encore reçu jusq’à ce jour ma carte de membre 
aussi bien que ma carte d’adhérent du Congrès, mentionnées dans votre 
circulaire III, datée Mai 1961.

Suivant votre susdite circulaire je dois les avoir et les porter avec moi 
et qui me serviront aussi à obtenir les visas d’entrée yougoslavie.

Je vous prie en concéquence de me les faire parvenir immédiatement 
pour les recevoir à temps.

Avec mes remerciements anticipés, je vous prie d’agréer, Monsieur le 
Secrétaire Général, l’assurance de ma considération distinguée.

Arch. Grigorios 
Secrétaire du Couvent 

du Mont Sinai

Princeton, New Jersey 
December 30, 1961

The Archimandrite Gregorios 
Couvent de Sainte- Catherine 
18, Midan El-Daher 
Cairo — U.A. R.
Dear Father Gregorios:

Let me hope that after our meeting in Yugoslavia you had a safe and 
pleasant return to Cairo and most of all that you found His Beatitude 
in good health and that everything has been well in the Monastery. I have 
to apologize for not having written you earlier after my return to Prince
ton in November, but after such a long absence so much had piled up on 
my desk that it became extremely difficult for me to catch up with my many 
duties. I also had hoped that certain difficulties about which I talked to you 
in Yugoslavia would have cleared up, but much writing is going on between 
Ann Arbor and Princeton and many problems are still unsettled.

It was a great pleasure to see you in Yugoslavia and I hope you enjoyed 
as much as I did seeing the beautiful Byzantine churches in Macedonia and



meeting many colleagues in the field in which we all are much interested.
Of course, when you told me on Sinai that your chief interest was to 

have the opinion of the scholars in the field about the restoration of the 
icons, I made sure in a letter to Professor Ostrogorsky that these problems 
should be discussed as indeed they were. There can be little doubt that 
quite a number of scholars took this problem very seriously and as matter of 
fact the congress became so concerned about it that in the final meeting, 
which unfortunately you could not attend, a resolution was passed of which 
I enclose a copy. I do not want to raise the question at this point of how to 
continue the work on the icons before our plans for the next campaign have 
matured and in turn we can come forward with some concrete proposals 
on what we would like to accomplish when we come the next time.

As you know, after Yugoslavia I went to Greece and I had a very inte
resting time in Cyprus and in Crete. In Cyprus I visited the metochion at 
Vasilia near Kyrenia, where Father Daniel received me very cordially, but 
there was nothing in the way of icons which interested me. Much more in
teresting was Crete. First I went to the metochion in Chania, where old Fa
ther Gabriel was amost charming host. By far the most interesting for me 
was, of course, the metochion in Heraklion. The church there has surely 
some of the most valuable Cretan icons on the whole island and it was a 
pleasure to discuss them with Father Jacobos, who showed great interest 
in them. Unfortunately my time was too short and I could take only has
ty notes and had no camera with me, but eventually I would like to study 
them a little more in connection with the icons in your Monastery. I also 
went to Spileotissa, where Father Eumenios greeted us most cordially and 
really regretted that our visit was so short. I learned a great deal from vi
siting Cyprus and Crete with regard to the Sinai icons, the study of which 
is continuously on my mind, as you can imagine.

This has been a long letter which only tries to inform you about past 
events, about the future I shall write later. With my very best wishes for 
a joyous Christmas, which has still to come to the Orthodox while we al
ready had it, and with my very best wishes for a New Year which will be 
as happy as we can hope for, I am.

Yours very sincerely 
Kurt Weitzmann



March 22, 1962
The Rev. Archimandrite Gregorios 
Couvent de Sainte-Catherine 
18, Midan El Daher 
Cairo — U.A. R.

Dear Father Gregorios :
Only recently did I learn through Ann Arbor that you have fallen ill 

and that you are in the hospital. I very much hope that by the time this 
letter arrives your condition will have improved or let us even hope that 
you may no longer be in the hospital. I have no further information and 
therefore I do not know how serious it is, but whenever you should be able 
to write, I would appreciate a line and learning more about your health.

I had a letter from Professor Forsyth very recently in which he says 
that he finally decided not to go the Monastery this year, but that he would 
like to make a longer expedition in 1963. Under these circumstances it seems 
wise that I too postpone my studies for next year. In the meantime I can 
make better preparations and do some thinking about what still should be 
done to round out our studies.

Even without Sinai this will be a very active year for me, since I am 
going to Germany to be a guest professor at the University of Ronn. I shall 
give a lecture course there on the subject of Byzantine painting which, as 
you know, is the subject I am most interested in.

With all my best wishes for a speedy recovery and hoping that everything 
is well in the Monastery, I am, with my most cordial wishes.

Yours
Kurt Weitzmann

P.S. I hope that my letter of the end of last year has reached you.

Άθήναι, 12 Σεπτεμβρίου 1962
Πανοσιολογιώτατε κ. Γρηγόριε,

Σας γράφω δύο λέξεις διά νά σας ενημερώσω επί τοϋ ταξιδιού διότι εύλόγως 
θά άδημονεΐτε.

'Η ελληνική γραφειοκρατία μάς καθυστερεί την διεκπεραίωσιν τοϋ οικονομι
κού θέματος, είς τρόπον ώστε νά μην είναι δυνατόν νά φύγω μεν απ’ εδώ προ του 
τέλους τοϋ μηνός. Φυσικά, έτσι λιγοστεύει ό διαθέσιμος χρόνος εργασίας, άλλα 
δεν μπορούμε νά κάμωμεν άλλοιώς.

Είς τον Σεβασμιώτατον διαβιβάζετε, παρακαλώ, τα σεβάσματά μου.
Με τούς χαιρετισμούς μου 

Μ. Χατζηδάκης

Άπάντησις έδόθη τήν 19/9/62.



Άθήναι, 28 Σεπτεμβρίου 1962

Π ανοσιολογιώτατε,
Λυπούμαι πού άντί νά έλθω εγώ έχετε πάλιν μίαν επιστολήν αναβλητικήν. 

Άφ’ ενός μεν ή διαδικασία τής έκδόσεως του εντάλματος ακόμη καθυστερεί, ώστε 
δεν θά ήτο δυνατόν νά άναχωρήσωμεν άπ’ έδώ πριν άπδ μίαν εβδομάδα, άφ’ ετέρου 
διάφοροι άνωμαλίαι εις την υπηρεσίαν λόγω κακής υγείας του Γενικού Διευθυν- 
τοΰ εμποδίζουν την άμεσον άναχώρησιν. Φοβούμαι ότι μέ τάς καθυστερήσεις 
αύτάς χάνομεν την καλήν περίοδον εργασίας καί δεν ήξεύρω εάν ερχόμενοι αυτού 
περί τήν 15ην ’Οκτωβρίου θά ε’ίχαμε τον άπαιτούμενον καιρόν νά έργασθώμεν 
αποτελεσματικά.

’Επί αυτού τού τελευταίου θά σας ήμουν ευγνώμων εάν ήμπορούσατε νά μέ 
κατατοπίσετε εγκαίρως. Λόγω τής σχετικής αβεβαιότητας δεν έγραψα τίποτα εις 
τον Weitzmann περί τού επικειμένου ταξιδιού. ’Εάν τού έγράψατε εσείς θά μέ 
ένδιέφερε ή σχετική διατύπωσις ώστε νά είμεθα σύμφωνοι.

Παρακαλώ νά διαβιβάσετε εις αστόν Σεβμιώτατον τήν αΐτησιν συγγνώμης διά 
τάς συνεχείς άναβολάς, αλλά τον παρακαλώ νά είναι βέβαιος ότι δέν προέρχονται 
από έλλειψιν ενδιαφέροντος διά τήν Ίεράν Μονήν.

Ύμέτερος 
Μ. Χατζηδάκης

Άπάντησις έδόθη τήν 1/10/62.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 
ΤΑΣΟΥ ΜΑΡΓΑΡΗΤΩΦ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥ Μ ΠΑΛΤΟ ΓΙΑΝΝΗ

Συμφώνως προς τό συμπέρασμα δπερ ειχον αποκρυστάλλωση, κατόπιν των 
έν Άχρίδι συζητήσεων καί συνομιλιών, καί τών προτάσεων ας έκαμαν προς τον 
Σεπτόν μου ’Αρχιεπίσκοπον, διά νά σωθούν αί Εικόνες τής Μονής, άπό οίανδή- 
ποτε κακήν μελλοντικήν μεταχείρισιν, κατά τήν προσπάθειαν τής συντηρήσεως 
των, έπρεπε νά κληθούν έξ Ελλάδος άφ’ ενός ειδικός ’Επιστήμων καί άφ’ ετέρου 
τεχνϊται Έλληνες, απόφοιτοι τού Restaure» τής Ρώμης καί ως τοιούτους, κατό
πιν ενδελεχούς μελέτης, έπροτιμήσαμεν τον Διευθυντήν τών Μουσείων Μπενά- 
κη καί Βυζαντινού κ. Μανώλην Χατζηδάκην καί τον κ. Μαργαρητώφ μετά τού 
βοηθού του κ. Μπαλτογιάννη. "Εγραψε δέ ή Α. Σεβασμιότης προς τον κ. Μ. Χα
τζηδάκην καί τον παρεκάλει ν’ άναλάβη, μετά τών ως άνω κυρίων, τό έργον τής 
συντηρήσεως τών Εικόνων, δ στις καί άνέλαβεν ως εκ τής προταχθείσης άλληλο- 
γραφίας φαίνεται.

ΤΑΣΟΣ ΜΑΡΓΑΡΗΤΩΦ

Έσπούδασα στή Ρώμη άπό τό 1952 μέχρι τό 1958.
Είμαι διπλωματούχος τής ’Ακαδημίας Καλών Τεχνών Ρώμης καί τού Κεν

τρικού ’Ινστιτούτου Άποκαταστάσεως (Istituto Centrale del Restaure» ) Ρώμης.



’Από τοϋ 1956 εργάστηκα κατά σειράν ώς συντηρητής εις τάς
1. Τοιχογραφίας τής Santa Maria Antiqua Ρώμης.
2. » των ερημιτών τής Άνιουλίας του 12-13 αΐώνος.
3. » » » τοϋ Possardo τοϋ 12-13 αΐώνος.
4. » τής εκκλησίας 'Αγ. ’Αναργύρων Στεμνίτσης 18ου αΐώνος.
5. Διά την συντήρησιν τών εικόνων τοϋ Βυζαντινού Μουσείου άπό τοϋ Σεπτεμ

βρίου τοϋ 1958 μέχρι σήμερον (με ολιγομήνους μόνον διακοπάς).
6. Τοιχογραφίας τής εκκλησίας 'Αγίου Γεωργίου Βαβυλώνας 17ου αΐώνος.
7. » εις τόν χώρον τών άνασκαφών τής Άκροπόλεως (Ρωμαϊκάς).
8. Τοιχογραφίας εις τον χώρον τών άνασκαφών Κεραμεικοΰ (6ου π.Χ. αΐώνος).
9. Μωσαϊκον εις τόν χώρον τών άνασκαφών Κεραμεικοΰ (4ου π.Χ. αΐώνος).

10. Τοιχογραφίας 'Ιερού Ναοΰ χωρίου Μαυρίλο 18ου αΐώνος.
11. » Κρύπτης τής Τέρας Μονής Προυσοΰ 11ου καί 16ου αΐώνος καί

καθαρισμόν τοϋ τέμπλου αυτής.
12. Τοιχογραφίας χώρου άνασκαφών Νήσου Δήλου Ελληνιστικής περιόδου.
13. Εις σειράν ιδιωτικών συλλογών κυριωτέρα τών οποίων είναι ή συλλογή τών 

εικόνων τών ’Ανακτόρων καί τοϋ Μουσείου Λοβέρδου Κηφισιάς.
Εις όλας τάς άνωτέρω εργασίας εργάστηκα είτε μόνος είτε ώς επικεφαλής 

συνεργείων, έφαρμόσας πλήρη ή μερικήν συντήρησιν άναλόγως τών περιπτώσεων, 
τάς δε εργασίας 6-7-8-9-10-11-12 (τάς άναφερομένας εις τόν κατάλογον) έξετέ- 
λεσα μέ εντολήν τής Διευθύνσεως ’Αρχαιοτήτων.

Τάσος Μαργαρητώφ 
Ζωγράφος - Συντηρητής

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Είμαι διπλωματούχος τής Άνωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών τών ’Αθηνών 
καί τοϋ ’Ινστιτούτου Άποκαταστάσεως Έργων Τέχνης τής Ρώμης εις τό όποι
ον έφοίτησα επί τριετίαν ώς υπότροφος τοϋ Ι.Κ.Τ. ('Ιδρύματος Κρατικών 'Υπο
τροφιών).

Έχω πείραν συντηρήσεως τών εικόνων τοϋ Βυζαντινού Μουσείου ’Αθηνών 
καί έχω έργασθή ώς συντηρητής εις σειράν εργασίας συντηρήσεως τών τοιχογρα
φιών τών εκκλησιών τής Ρώμης ώς ή Santa Maria del Trastevere, Santa Maria 
in Cosmedius, Santa Maria Antique κλπ.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
κινδυνευουσών εικόνων τής 'Ιεράς Μονής τοϋ ’Όρους Σινά, τάς οποίας συνεκρατή- 
σαμεν χωρίς όμως νά έφαρμόσωμεν (λόγω τοϋ περιορισμένου χρόνου τόν όποιον 
ειχομεΑ εις τήν διάθεσίν μας) πλήρη συντήρησιν.

Εικόνες Πινακοθήκης
1 ΑΠ. 71/S. 174 Παντοκράτωρ.
2 ΑΠ. 32/S. 71 Παναγία με τόν Χριστό, μωσαι’κή.



3 ΑΠ. 80/S. 200 Παναγία μέ τον Χριστό. Την έσώσαμε.
4 Πρ. Μωϋσής άνευ αριθμού διαστάσεων 141,5 X 89.
5 ΑΠ. 28/S. 68 Παντοκράτωρ. Ξανατοποθετήθηκε στο διορθωμένο ξύλο Του.
6 ΑΠ. 2/S. 1 "Αγιος Πέτρος, εγκαυστική.
7 ΑΠ. 37/S. 165 "Αγιος Νικόλαος.
8 ΑΠ. 49/S. 150 Δευτέρα Παρουσία. Βρήκαμε κεριά μπρος καί πίσω καί 

ήταν άσχημα άνηρτημένη.
9 ΑΠ. 78/S. 185 "Αγιος Γεώργιος καί Βάκχος.

Εικόνες Εκκλησίας 

1 'Η Υπαπαντή του Μ. Δαμασκηνού;

Εικόνες Παλαιας Βιβλιοθήκης

R 1 Τρεις "Αγιοι ολόσωμοι Διαστάσεις 48,2 X 35,4
» 2 Παντοκράτωρ » 22,4X15,6
» 3 Ή γέννησις του I. Χρίστου )) 27,8 X 20,8
)) 4 Ή Παναγία ένθρονος )) 36,7 X 26,5
» 5 Δέησις καί δύο σειραί 'Αγίων )) 25,5X18,4
» 6 Τρεις "Αγιοι Καβαλλάρηδες

Βίκτωρ Μηνάς Βικέντιος » 36,4 X 29,4
)) 7 Τμήμα τριπτύχου ή διπτύχου φύλλου )) 22 Χ13,5
» 8 Τμήμα τριπτύχου ή διπτύχου φύλλου » 84,2 X 54,2
» 9 Τμήμα τρίστιχου ή διπτύχου » 84,7 X 48,5
» 10 ’Αρχάγγελος Μιχαήλ καί μοναχός

εις τούς πόδας του » 41,8X28,3
» 11 "Αγιος Δημήτριος » 20,6X19,1
» 12 Παναγία δεομένη » 19,7X16,1
)) 13 Γέννησις τής 'Αγίας καί κάτω

τα "Αγια των 'Αγίων » 43,8X31,8
» 14 Κεφαλή Παντοκράτορας » 27,2X21,2
)) 15 Μία ολόσωμη 'Αγία (δυσανάγνωστος) » 35 Χ19
)) 16 Σταύρωσις » 37,9 X 32,3
)) 17 "Αγιοι Τεσσαράκοντα » 37,4X45
» 18 Παναγία Βρεφοκρατοΰσα )) 44,5 X 37,4
)) 19 Σταύρωσις καί Γέννησις )) 44 Χ30,5
» 20 Ή Άνάληψις )) 32 Χ26,5
)) 21 ’Αρχάγγελος Μιχαήλ » 66,6X51,3
» 25 » πολύ κατεστραμμένος » 60,5 X 30
» 26 Παναγία με Ίησοϋν Χριστόν » 22,4 X 30,8
» 27 » » » » » 37,4X28

» 28 Σταύρωσις » 20,2 X 23,2



R 29 Δύο "Αγιοι. ’Αλεξανδρινοί Διαστάσεις 32,7 X 22,2
» 30 "Αγιος Γεώργιος δεξιά μετά τριπτύχου » 23,5 X 9,3
» 31 Παναγία » 24,7X16,4
» 32 Ό Προφήτης Μωϋσής » 20,7X15,6
» 33 Βαϊοφόρος )) 21 Χ20,2
)) 34 "Αγιος δυσανάγνωστος (δεν υπάρχει

επιγραφή ) » 23,1 X 10
» 35 Τρεις "Αγιοι. Προκόπιος, Γεώργιος,

Δημήτριος » 41,2X26,5
» 36 "Αγιος Θεόδωρος Καβαλάρης » 28,1 X 21,2
» 37 » Γεώργιος » )) 23,6X16,8
» 38 Μεταμόρφωσις τού Ίησοϋ Χρίστου

κεντρικόν τμήμα τριπτύχου » 31,2X22,7
» 39 "Αγιος Παντελεήμων )) 20,4X15,8
» 40 )) ’Ιωάννης; (τμήμα εικόνας) )) 29,2X8
» 41 Κοίμησις τής Θεοτόκου » 26,2X21,5
» 42 Παναγία Βρεφοκρατοϋσα » 32,5 X 23,2
» 43 "Αγιος Θεόδωρος ό Στρατηλάτης )) 81,5X62,7
» 44 "Αγια των 'Αγίων καί δύο σειραί

'Αγίων. (’Αριστερά τμήμα τριπτύχου) )) 55,5 X 42,2
» 45 Γέννησις τής Θεοτόκου καί κάτω

δύο σειραί 'Αγίων. (Τμήμα δεξιά
τριπτύχου ) » 55,2 X 39,7

» 46 Σταύρωσις σε φόντο κόκκινο » 38,8 X 28
» 47 "Αγιος Εύφραίμιος » 33,6X27
» 48 Παναγία Βρεφοκρατοϋσα )) 19,8 X 28,3
» 49 "Αγιοι ’Ιωακείμ καί ’Άννα )) 20,5X17,5
» 50 Τμήμα αριστερόν τριπτύχου με

τρεις σειράς Άγιων » 25,5 X 20,8
» 51 Κοίμησις τής Θεοτόκου » 22,8X18,5
» 52 Τμήμα άπό Σταύρωσιν )) 58,7X16,5
» 53 Παναγία καί Άγιος Θεόδωρος » 38,5 X 25,5
» 56 Άγιος Γεώργιος. Κεντρικόν τμήμα τριπτύχου » 26,8X19,6
» 57 Σταύρωσις » 47,2 X 34,5
» 58 ’Αρχάγγελος )) 61 X 46,1
» 60 Παναγία με Ίησοϋ Χριστό
» 62 μεταφορά άπό τό ξύλο της ή
» 61 Τμήμα κεντρικόν μέρος τριπτύχου

Παρεκκλησίου Αγίων Άπο στόλων
εις την I. Μονήν

» 22 ’Αρχάγγελος Διαστάσεις 64,3 X 44,7



R 23 "Αγιος Παύλος Διαστάσεις
» 24 » Πέτρος »

Π αρεκκλήσιον Ζωοδόχου Πηγής 
» 54 Προφήτης Μωϋσής Διαστάσεις
» 59 Κοίμησις τής Θεοτόκου »

65 X 49,8 
64,5 X 48,6

87,4 X 65 
137 X 111

Π αρεκκλήσιον 'Αγίων ’Αποστόλων 
έξω εις την έρημον

» 55 Παναγία Διαστάσεις 79,4 X 53,8

Παρεκκλήσιον 'Αγίου ’Ιακώβου
1 Καθαρισμός του οξειδωμένου βερνικιού τής τοιχογραφίας καί δείγματα κα

θαρισμού μέ ταυτόχρονη τοποθέτησιν τουλπανιού. Στο μέρος αυτή έκιν- 
δύνευε. ’Έχουμε κάνει καί δείγματα τελικού καθαρισμού της.

2 Έλεγχος πρόχειρος τής στέγης τής προθέσεως. Κάτω άπό το στρώμα α
σβέστου υπάρχουν υπόλοιπα παλαιας τοιχογραφίας ως καί εις μερικά μέρη 
των τοίχων του ίδιου Παρεκκλησίου διακρίνονται ’ίχνη τοιχογραφιών διακο- 
σμήσεων.

Παρατηρήσεις
Εις την αρχήν τής καταστάσεως άναφέρομεν ότι ή εργασία την οποίαν έξε- 

τελέσαμεν δεν είναι πλήρης διά σωτηρίαν, άλλα συγκράτησις τών κατεστραμμένων 
καί κινδυνευουσών εικόνων. Διά να θεωρηθή ή διατήρησις πλήρης, χρειάζεται ή 
εξής εργασία διά κάθε εικόνα:

1) Γενική σταθεροποίησις τής ζωγραφικής επιφάνειας ακόμη καί εις τά σημεία 
όπου δεν κινδυνεύει.

2) Άφαίρεσις τοϋ πυκνού στρώματος πιθανής γομο>άκας μέ τήν όποια έχει 
περαστεί σχεδόν τό σύνολον τών εικόνων χωρίς ν’ άφαιρεθή τό αρχικό βερ
νίκι όπου βεβαίως τοϋτο υπάρχει.

3) Άφαίρεσις τών έπιγραφειών.
4) » » στοκαρισμάτων.
5) Συντήρησις τοϋ ξύλου τών εικόνων όπου είναι άναγκαίον.
6) Αισθητική άποκατάστασις τών φθορών τών εικόνων έφ’ όσον ή άρμοδία 

υπηρεσία τών υπευθύνων ’Αρχαιολόγων διά τούς θησαυρούς τής 'Ιερας 
Μονής τοϋ Σινα τό θεωρήση άναγκαίον.
'Η όλη εργασία έξετελέσθη διά τών εξής υλικών: 

α) Διά τήν σταθεροποίησιν τής ζωγραφικής 
Colletta —Primal—Colla di Farina, 

ß) Διά τήν σταθεροποίησιν τής εγκαυστικής 
Parafine Sandrano—Primal 

γ) Διά τήν ένίσχυσιν τοϋ ξύλου 
Primal —Paraboid



δ) Διά τον καθαρισμόν
1) Glou. 2) Acetate d’Amile. 3) Aceton. 4) Terementina.
5) Alcool. 6) Dimetil formamid.

Έκ των ανωτέρω διαλυτικώς
i. Clou. 2. Acetate d’Amile. 3. Dimetil. 4. Terementine. 5. Acetone.

Έχρησιμοποιήθησαν διά τον καθαρισμόν των εικόνων, τό δε Acetone και τό 
Alcool χρησιμοποιήθηκαν διά τον καθαρισμόν των τοιχογραφιών τοϋ παρεκκλη
σίου του 'Αγίου ’Ιακώβου. 'Ως βερνίκι όπου τούτο ήτο αναγκαίο χρησιμο
ποιήσαμε άραιάν διάλυσιν Paraloid. 'Ως χρώμα όπου έκάμαμε ελάχιστα δεί
γματα ρετούς χρησιμοποιήσαμε νερομπογιές Newton. 'Ως στόκο χρησιμοποιή
σαμε Closio μέ κόλα ζελατίνας. 'Όπου ήτο αναγκαίο κάναμε δείγματα ή μερικό 
καθαρισμό των εικόνων.

Οί συντηρηταί
Τάσος Μαργαρητώφ - Σταύρος Μπαλτογιάννης

Σ η μ ε ί ω σ ι ς : Έδώ κλείει ή 8κθεσις των συντηρητών των εικόνων ή οποία είναι εξαι
ρετικά κατατοπιστική επί του τρόπου τής εργασίας των, ήτις είναι καί ή ένδεδειγμένη εις πα
ρόμοιας περιπτώσεις.

Άθήναι, 16 Δεκεμβρίου 1962

Πανοσιολογιώτατε πάτερ Γρηγόριε,
Μαζί μέ τούς έπιστρέψαντας συντηρητάς, έλαβον καί την επιστολήν σας καί 

σάς ευχαριστώ.
Είμαι πραγματικά ασυγχώρητος πού δέν σάς έγραψα έστω καί δυο λόγια μό

λις έφθασα. Ή αλήθεια είναι ότι εδώ βρέθηκα σε μιά κατάσταση φοβερά περίπλο
κη εξ αιτίας τοϋ θανάτου τοϋ καημένου του προέδρου τοϋ Μουσείου Μπενάκη 6 
όποιος άφησε όλην του την περιουσίαν εις τό Μουσεϊον. Τό ότι δέν σάς έγραψα 
δέν σημαίνει ότι δέν σάς ένθυμοΰμαι όχι μόνον διά την εγκάρδιον υποδοχήν εμένα 
καί τών συνεργατών μου, ώστε νά έκτελέσωμεν κατά τον καλύτερον τρόπον την 
αποστολή μας, άλλά καί γιά τον υψηλό εθνικό καί πνευματικό σκοπό πού έκτελεΐ- 
τε, ως άκριτης τοϋ Νότου. Έφρόντισα γιά τό θέμα «Άρχεΐον» της I. Μονής. 
Τό Βασιλικόν "Ιδρυμα ’Αθηνών, δυστυχώς όπως μαθαίνω τώρα, δέν χορηγεί γιά 
εργασίες εις τό εξωτερικό. ’Αλλά μποροΰμε νά βρούμε άπό άλλοΰ χρήματα. 'Ο κ. 
Τσαμαδός προθύμως θά βοηθήση μέχρι νά βρούμε τούς καταλλήλους έρευνητάς. 
Θά σάς κρατήσω ένημέρους.

'Η εργασία τών κ.κ. Μαργαρητώφ καί Μπαλτογιάννη νομίζω ότι υπήρξε πολύ 
καλή γενικά. Τώρα πού γύρισα καί γνωρίζω τό σύνολον τής εργασίας μπορώ νά 
συντάξω τό υπόμνημά μου πού θά σάς κοινοποιήσω.

Διαβιβάζετε, σάς παρακαλώ, τά σεβάσματά μου εις τον Σεβασμιώτατον, εις 
τον όποιον θά γράψω, μόλις έχω στοιχεία θετικώτερα.

Μέ άγάπη 
Μ. Χατζηδάκης



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΜΟΝΗ 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

Α' ΈγκαυστικαΙ εικόνες 6ου μέχρι 8ου αΐώνος.

1. Είκών τοϋ Χρίστου έν προτομή, τύπου αύτοκράτορος.
2. Είκών τοϋ ’Αποστόλου Πέτρου έν προτομή μετ’ εγκολπίων άνωθεν.
3. Είκών της Θεοτόκου μεταξύ των άγιων Θεοδώρου και Δημητριου.
4. Είκών τοϋ Χριστοΰ ως Εμμανουήλ εντός δόξης.
5. Είκών Άναλήψεως άποκατασταθεΐσα έν μέρει ύπό Μονάχου Παχωμίου.
6. Είκών των τριών Παίδων έν τη καμίνω άποκατασταθεΐσα υπό Μ. Παχωμίου.
7. Τεμάχιον είκόνος διασώζον την προσωπογραφίαν Λεοντινιανοΰ.
8. Τεμάχιον μέ τάς εικόνας των άγιων ’Αθανασίου καί Βασιλείου.
9. Τεμάχιον μέ την εικόνα Προφήτου (άριθμ. 178).

10. )) » )) » τοϋ άγιου Δαμιανού ( ; ) (έφθαρμένη).
11. Τεμάχιον μέ την εικόνα τοϋ άγιου Θεοδώρου (έφθαρμένη).
12. Είκών Θεοτόκου έστεμμένης μετά μικρας έπιγραφής.

Β' Άνατολικαί εικόνες δυνάμεναι να χρονολογηθούν 
μετά τάς εγκαυστικός 8ου — 9ου α’ιώνος.

1. Είκών τοϋ ’Εσταυρωμένου φέροντος τό Κολόβιον. 'Εκατέρωθεν οι λησται 
Γητάς καί Δημάς.

2. Είκών φέρουσα την έπιγραφήν 'Αγία Μαρία.
3. » τοϋ Προφήτου Μωϋσέως.
4. » της Σταυρώσεως (άριθ. 1051/78).
5. )) τής 'Αγίας Ειρήνης (άριθ. 1195/30).
6. » τεσσάρων 'Αγίων (άριθ. 1012/32).
7. Τεμάχιον είκόνος Προφήτου.

Γ' Βυζαντινά! εικόνες.

α) 10 — 11 αίώνος (Παρεκκλήσιον Άγιου Κωνσταντίνου)
1 — 3. Τρία Μηνολόγια.
4. Μηνολόγιον έλλειπές παρά τω Μοναχω Παχωμίω (νΰν έν τή νέα Πινακο

θήκη).

β) 12 αίώνος
5 — 11. Επτά τεμάχια μεγάλα έκ τέμπλων μέ δεσποτικάς έορτάς καί τό 

μαρτύριαν τοϋ Αγίου Ευστρατίου.
12. Τεμάχιον μετά σκηνών Δωδεκαόρτου.

γ) 12 καί 13 αίώνος (Παρεκκλήσιον Άγιου ’Ιακώβου, Άγιων Πατέρων 
καί όπισθεν τέμπλου Καθολικού).



13. Είκών Παναγίας τύπου Δεομένης.
14. » Μωϋσέως λύνοντας τον ιμάντα τοϋ υποδήματος του.
15 — 17. Τρεις Εικόνες ’Αρχαγγέλων.
18. Είκών τοϋ 'Αγίου Νικολάου μετά των θαυμάτων Του.
19. » των 'Αγίων Θεοδώρων.
20. » 'Αγίου Γεωργίου.
21 — 22. Δύο Εικόνες τοϋ Προδρόμου έν προτομή.
23. Είκών Μωϋσέως λαμβάνοντος τον Νόμον.
24. » Ζωοδόχου Πηγής.
25. )) Όδηγητρίας έν προτομή.
26. » Προδρόμου έν προτομή.
27. » Χριστοΰ έν προτομή.
28. » » » »
29 — 33. Πέντε εικόνες 'Ιεραρχών φερόντων πολυσταύρια Φελώνια.
34. Είκών Χρυσοστόμου.
35. » ’Αρχαγγέλου.

δ) 14 καί 10 α ί ώ ν ο ς
36. Είκών Μωϋσέως έν τή Βάτω χειρ Στεφάνου.
37. » Ήλία χειρ Στεφάνου.
38 — 39. Δύο Εικόνες των ’Αρχαγγέλων.
40 — 41. Εικόνες των δύο ’Αρχαγγέλων.
42. Είκών 'Αγίου Γεωργίου όλοσώμου μέ τα μαρτύριά του.
43 — 44. Εικόνες των ’Αποστόλων Πέτρου καί Παύλου.
45. Είκών 'Αγίου Μερκούριού φονεύοντας τον Παραβάτην.

Δ' Βυζαντινού εικόνες με δυτικήν έπίδρασιν 
Σιναϊτικοΰ τύπου (13 —14 αΐώνος).

1. Είκών Άμφιπρόσωπος (Θεοτόκου καί στρατιωτικών 'Αγίου Σέργιου καί
Βάκχου)*.

2. Είκών Άμφιπρόσωπος (σταυρώσεως καί τής είς "^δου καθόδου).

Ε' Λατινικαί εικόνες.

1. Είκών τής Άγιας Αικατερίνης τοϋ Ζωγράφου Μαρόν Βιλανόβα έτους 1378.

ΣΤ' Μεταβυζαντιναί εικόνες.

1. Είκών Άγιου Νικολάου, ποίημα Τζώρτζη 1719, δεξιά Καθολικοΰ.
2. Είκών 'Υπαπαντής, χειρ Δαμασκηνού 1571.
3—4. Είκών Πέτρου καί Παύλου, 15 προς 16 αιώνα.

* Άμφιπρόσωπος ονομάζεται όταν Εμπροσθεν καί όπισθεν είναι έζωγραφισμένη.



Είκών Θεοτόκου τύπου Άμολύντου, χειρ Ίερεμίου 1672.
» » » » Λομπάρδου 17 αίώνος.

Σύνολον μεγάλων φορητών Εικόνων
Έγκαυστικαί 12
Άνατολικαί 7
Βυζαντιναί 45
Σιναιτικοΰ τύπου 2
Λατινικαί 1
Μεταβυζαντιναί 6
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ΜΙΚΡΑ! ΦΟΡΗΤΑ! ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΜΟΝΗΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΟΥ

Α' Βυζαντιναί εικόνες.

1 (876/161). Είκών των 4 μαρτύρων.
2 (690/35). Είκών ’Αγίου Νικολάου" ό "Αγιος Νικόλαος είναι ολίγον μετα

γενέστερος του 11ου αίώνος ώς καί τα έν τω πλαισίω 10 εγκόλπια.
3 (1000/25). Είκών ’Αγίου Νικολάου με 8 εγκόλπια του 11ου αίώνος" ό 

ίδιος μεταγενεστέρως επισκευασμένος.
4 (667 /12). Είκών ’Αγίου Φιλίππου.
5 (866/151). Είκών Άαρών καί Μωϋσέως.

β') τ ο 5 12 α ί ώ
1 (862/147).
2 (875/160).
3 (1083/160)
4 (1130/162)
5 (678/23).
6 (826/111).

7 (874/159).
8 (664/9).
9 (856/141).

10 (685/30).
11 (927/212).
12 (859/144).
13 (824/109).
14 (743/29).
15 (871/156).

ν ο ς
Είκών των 5 μαρτύρων.

» ’Αγίου Πέτρου.
» Κωνσταντίνου καί Ελένης.

. Ή Παναγία μεταξύ 4 ’Αγίων έξ ών οί 2 εις τό περιθώριον. 
Είκών του ’Ιησού Χριστού.

)) παριστώσα τό έν Χώναις Θαύμα τού ’Αρχαγγέλου 
Μιχαήλ.

Είκών παριστώσα την Παναγίαν μετά Στυλίτου.
» δύο Αγίων, φέρουσα ίχνη διορθώσεως.
» ’Αγίας Βαρβάρας τού Δαμασκηνού. *

Παναγίας καί Μωϋσέως.
» » Ήσαΐου.

Ίωάννου καί Πελαγίας.
Μωϋσέως επιδιορθωμένη.
Άγιου Γεωργίου.
Χριστού έν Προτομή.

»
»

»

»

»

»



γ') του 13 καί 14 αίώνος
1 (1226/4). Δίπτυχον.
2 (666/11). Εικών Παναγίας τύπου Όδηγητρίας.
3 (705/50). » Πέτρου καί Παύλου.
4 (920/205). » Χριστού έν τώ μέσω Πέτρου καί Παύλου.
5 (937/22). » 'Αγίας Κυριακής.

δ') του 15 αίώνος
1 (360/10). Εικών Στρατιωτικών 'Αγίων.
2 (703/48). » Γενεθλίων καί Είσοδίων Θεοτόκου.
3 (841/126). » Λογγίνου του Εκατόνταρχου.

Β Βυζαντινοί εικόνες Σιναϊτικοϋ τύπου μέ δυτικήν 
επίδρασιν (13ου καί 14ου αίώνος).

1 (681/26). Εικών Τρίμορφου.
2 (830/115). » 'Αγίας Εύφημίας καί Μαρίνης.
3 (707/52). » Ίωάννου του Θεολόγου μεταξύ Έφραίμ καί προφήτου

Δανιήλ.
4 (314/717). Εικών Τριών Στρατιωτικών 'Αγίων.
5 (865/150). » Πατριαρχών.
6 (721/7). » Παναγίας μεταξύ Στεφάνου καί Μωϋσέως.
7 (839/124). » » καί Ίωάννου Θεολόγου.
8 (904/189). » Συμεώνος του Θεοδόχου.

Γ' Μικραί μεταβυζαντινοί εικόνες φορητοί.

α') Ενυπόγραφοι Καθολικού
1. Εικών Διονυσίου ’Αρεοπαγίτου, χειρ Γερασίμου Κρητος 1687.
2. Εικών Μιχαήλ Συνάδων 1697.
3. ’Ιωακείμ καί ’Άννης, χειρ Πολυχρονίου 1779.
4. » Θεοτόκου καί 'Αγίας Πελαγίας μέ Λατιν. επίδρασιν.
5. » 'Αγίου Σπυρίδωνος Κρητικής Σχολής 1743.
6. » ’Αρτεμίου, Κοσμά, Χαραλάμπους, Δαμιανού, χειρ Ιεροθέου Πε- 

λοπονησίου 1724 (παρεκκλήσιον 'Αγίας Πάτου).
7. Εικών 'Αγίας Αικατερίνης, χειρ Σιλβέστρου.
8. » » »

9. Θεοτόκου τύπου Άμολύντου Βίκτωρος 1605 αντί 1685.
10. » » Πλατυτέρας »
11. 'Αγίας Αικατερίνης
12. Τρίμορφου »
13. )) Μικρόν Δίπτυχον 1684.



14. Τρίμορφου Μικρόν Τρίπτυχον 1651.
15. Εΐκονίδιον Θεοτόκου τύπου Πλατυτέρας, χειρ Τζάνε 1651 αντί 1778.
16. Είκών Θεοτόκου τύπου Πλατυτέρας μετά Προφήτου, χειρ Ίωάννου Μό

σχου 1680.
17. Είκών των 'Αγίων 40 Μαρτύρων, χειρ Μαξίμου 1678.
18. Τρεις μικραί Εικόνες έξ ών 2 Θεοτόκου τύπου γλυκοφιλούσης καί μία 

του Χρίστου ώς Άρχιερέως Νεοφύτου συγχρόνου Κορνάρου.
19-24. Έξ Εικόνες (α'. Των 'Αγίων 40 Μαρτύρων β'. Δίπτυχον ώς Εύαγγέλιον 

είκονίζον Θεοτόκον καί Αγίαν Αικατερίνην γ'. Αγίας Αικατερίνης καί 
Βαρβάρας" ε'. Χριστού εν προτομή'στ'. Θεοτόκου πολυσύνθετος) Κορνάρου
1780.

25. Είκών Χριστού ώς Άρχιερέως, Δημητρίου Αθηναίου 1722 

β') Ανυπόγραφοι
1. Είκών Άγιου Αντωνίου Σχολής Δαμασκηνού.
2. Είκών Τιμοθέου, Σχολής Καισαρίου.
3. » Θεοδώρου, Σχολής Δαμασκηνού.
4. » Ευαγγελισμού, Σχολής Κορνάρου.
5. » Θεοτόκου τύπου ’Επί Σοί Χαίρει, Σχολής Κλόντζα.
6. » Αγίου Αθανασίου, Κρητικής Σχολής.
7. )) Στεφάνου καί Λαυρέντιου, Μοναχικής Τέχνης.
8. » Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Νικηφόρου Βυζαντινή με επι-

δρασιν μεταγενεστέραν.

Δ' Παλαιαί άνατολικαί.

α' ) 13ου α ί ώ ν ο ς
1 (646/29). Είκών

(1010/37).
(977/4).
(984/11).
(984/11).

6 (838/123). »
7 (30/410). »
8 (1147/174). »
9 (1146/173). »

10 ( 7 ). »
11 (1131/158). »
12 (1182/17). »
13 (1013/40). »
14 (1066/93). »
15 (1067/94). »

Βασιλείου καί Χρυσοστόμου.
Σταυρώσεως άνω, τριών Άγιων κάτω. 
Άγιου Γεωργίου.
Σταυρώσεως.
Άγιας Αικατερίνης 
Σέργιου καί Βάκχου.
Μεταμορφώσεως.
Παναγίας τύπου 'Οδηγητρίας.
Παναγίας μεταξύ Βασιλείου καί Νικολάου. 
Αρχαγγέλων.
Σταυρώσεως.
φέρουσα 6 σκηνάς τού Δωδεκαόρτου. 
Τεσσάρων 'Οσίων.
Αρχαγγέλων
Προδρόμου.



β' ) 14ου κ α ί 15ου α ί ώ ν ο ς
1 (1216/5). Είκών Κυρήκου Ίουλίττης και Συμεώνος.
2 (640/23). ))
3 (1164/190). »
4 (1179/71). »
5 (845/139). »
6 (1186/21). »
7 (926/211). »
8 (28/408). »
9 (1255/152). »

10 ( 185) ). »
11 (1191/26). ))
12 (1014/40). »
13 (832/117). »
14 (βγζδ). »
15 ( 92 X »
16 (1230/8).
17 (1113/140). ))

Παναγίας μετά τεσσάρων Άγιων. 
Μαρίνης καί Αικατερίνης. 
Παναγίας.
’Ιακώβου.
Παναγίας.
Χρυσοστόμου έν τώ μέσω Πέτρου 
'Υπαπαντής.
Παναγίας τύπου 'Οδηγητρίας. 
Άγιου Νικολάου.
Θυσίας Αβραάμ.
Δη μητριού καί Γεωργίου. 
Προδρόμου φέρουσα καί 6 σκηνάς 
Συμεώνος τοϋ Θεοδόχου.
Παναγίας μεταξύ Προδρόμου καί 
Τρίμορφου.
Παναγίας έν προτομή.

Ε' ΠαλαιαΙ Ρωσικού.

α' ) 14ου α ΐ ώ ν ο ς
1 (1119/145). Είκών Άγιων Πάντων.
2 (1120/146). )) Παναγίας μεταξύ Αποστόλων.
3 (672/17). » 2 Ασκητών.
4 (670/15). » Στρατιωτικών Αγίων.
5 (1197/124). » » »
6 (994/21 ). » Αγίου Αλεξάνδρου.
7 (1079/106). Κυρίλλου.

β' ) 15ου καί 16ου α ί ώ ν ο ς
1 (490/28). Είκών Χριστού Διδάσκοντος.
2 (627/10). » Παναγίας.
3 (950/235). » Προδρόμου.

Σύνολον μικρών φορητών Είκόν
Βυζαντιναί 37
Σιναϊτικοΰ Τύπου 8
Μεταβυζαντιναί 48
Άνατολικαί 34
Ρωσικαί 10
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καί Παύλου.

εκ τοϋ βίου του. 

Αρχαγγέλου.



ΜΙΚΡΑΙ ΦΟΡΗΤΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 
ΕΚΤΟΣ TOT ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ

α) Παρεκκλήσια ν Θεολόγου
1) Εικών Παναγίας, τύπου γλυκοφιλούσης, παλαιάς ανατολικής τέχνης.

β) Παρεκκλήσιον 'Αγίου Γεωργίου 
1 ) Εικών 'Αγίου Γεωργίου.
2) Εικών Παναγίας, τύπου όδηγητρίας.

γ) Παρεκκλήσιον Ζωοδόχου Πηγής
1) Εικών Κοιμήσεως, Ρωσική.
2) Εικών 'Οσίων Μακαρίου καί ’Αρσενίου, ανατολική.

δ) Παρεκκλήσιον Κοιμήσεως
1 ) Εικόνες δύο, έξ ών ή μία Μωϋσής καί Άαρών καί ή άλλη Ματθαίος καί 

Μάρκος, άνατολικαί.
2) Εικών Προδρόμου, έφθαρμένη εις τό Πρόσωπον, βυζαντινή.

3-5) Τρεις εικόνες ύπ’ άριθμ. 27/322, 13 καί 16 Ρωσικής τέχνης.
6) Εικών 'Αγίου Νικολάου καί Αγίας Θεοδοσίας.
7) (1489/10) Εικών Αγίας Αικατερίνης καί Μαρίνης.
8) (1487/8) Εικών Άγιου Παντελεήμονος.
9) (1381 ) Εικών Παναγίας τύπου γλυκοφιλούσης 15ου αΐώνος.

10) (1404/51) Εικών Άγιας Τριάδας καί Τρίμορφου.
11-14) Τέσσερα τρίπτυχα Βυζαντινά.

15) Εικών Άγιας Άννης φερούσης την Θεοτόκον, Σιναϊτικοϋ τύπου.
16) (1377/24) Εικών Παναγίας τύπου γλυκοφιλούσης Βυζαντινή.
17) (1382/29) Εικών Άναστάσεως.
18) (1375/22) Εικών Αγίου Δη μητριού.
19) (1499/19) Εικών Αγγέλων καί 'Ιεραρχών.
20) (1498/18) Εικών Σταυρώσεως έφθαρμένη.
21) Τρίμορφον.
22) Δίπτυχον άμφιπρόσωπον με 10 εγκόλπια, φέρον άρ. 56.
23) (1383/30) Τρίπτυχον.
24) Εικών άμφιπρόσωπος φέρουσα την Παναγίαν εις τό κύριον μέρος.
25) (1400/47) Εικών Παναγίας καί Αγίου Γεωργίου.
26) Εικών άμφιπρόσωπος. φέρουσα μικρογραφίας.
27) (1488/9) Εικών στρατιωτικών Αγίων.
28) (1500/20) Εικών στρατιωτικών Άγιων.
30) (1392) Τρίπτυχον, χειρ Δαμασκηνού Κρητός.
29) (1398/25) Εικών Άγιου μετ’ επιγραφής έσβεσμένης.
31) Τρίπτυχον εις τό μέσον τό τρίμορφον, εις τα άκρα άνω ό Ευαγγελισμός 

καί κάτω 'Ιεράρχαι.



32 ) Είκών των ’Αρχαγγέλων ’Ανατολική.
33) ’Άγνωστον Θέμα παλαιά Ρωσική.
34) (1410/57 ) Ρωσική.*
35) Είκών Προδρόμου, Βυζαντινή.
36) Είκών Άγιου Στεφάνου νεωτέρα Βυζαντινή.

37-38) Δύο εικονίδια άπό βημόθυρα παριστάνοντα τον Ευαγγελισμόν.

ε) Βιβλιοθήκη
1) Είκών Κλίμακας μεταβυζαντινή.
2) Είκών Τρίμορφου παλαιά βυζαντινή.
3) (1505/15 ) Είκών μέ άγνωστον θέμα Ανατολική.
5) (1483/4) Παλαιά Βυζαντινή.
6) (89) Είκών Προδρόμου καί Χριστού δστις είναι μεταγενέστερος Βυζαντινός.
7) (37/332) Είκών Θεοτόκου τύπου όδηγητρίας.
8) (18) Είκών ’Ιησού έν Προτομή.

9-12) Τέσσαρες εικόνες, μέ τέσσαρας σκηνάς έκαστη Δεσποτικών εορτών. 
13-14) Δύο εικόνες Παναγίας τύπου 'Οδηγητρίας μέ Δυτικήν έπίδρασιν.
15-16) Τρία εικονίδια άπό δίπτυχα άμφιπρόσωπα, 11 αίώνος.

18) 'Έν τεμάχιον άγνωστου άγιου ανατολικής τέχνης.
19) Έν Δίπτυχον μέ μικρογραφίας ίσως μηνολόγιον.
20) Είκών Μωϋσέως λαμβάνοντος τον Νόμον.
21) (38/333) Είκών Δεήσεως (Παναγία, ’Ιησούς, Πρόδρομος).

22-24) Τρία τεμάχια Διπτύχων, ίσως μηνολογίων, Βυζαντινά.
25) (1495/15) Είκών φέρουσα μικρογραφίας.
26) Σταυρός.
27) "Εν ψύλλον διπτύχου φέρον μικρογραφίας Βυζαντινόν.

28-29) Δύο δίπτυχα άμφιπρόσωπα εχοντα 4 σκηνάς έκαστον.
30) 'Έν δίπτυχον μονοπρόσωπον μέ τέσσαρας σκηνάς.

στ) Παρεκκλήσια άγιου Στεφάνου καί Τρύφωνος
1) (10/366) Εικών Παναγίας τύπου 'Οδηγητρίας Βυζαντινή.
2) (15/365) Είκών Στεφάνου καί Λαυρέντιου Βυζαντινή.
3) Είκονίδιον Χριστού έν προτομή Κρητικής τέχνης.

4-5) Δύο Εικόνες των ’Αρχαγγέλων Βυζαντιναί.
6) Είκών Χριστού ρωσική.
7) Είκών Γεννήσεως Κρητικής τέχνης.
8) Είκών ’Αρχαγγέλου Μιχαήλ Βυζαντινή.
9) Άγιος Γεώργιος μετ’ άσκητοΰ Βυζαντινή.

10-11) Δύο εικόνες των ’Αρχαγγέλων.

Σύνολον μικρών φορητών Εικόνων 
Παρεκκλησίων έκτος τού Καθολικού 84.

* Διότι είναι έφθαρμένη.



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΝΕΑΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ 
ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΣΙΝΑ

Α' Έγκαυστικαί εικόνες *

A. Π. 1. Ένθρονος Θεοτόκος (Βρεφοκρατοϋσα) μετά ’Αγγέλων καί Αγίων, 
6ος αιών. Εγκαυστική (0,69 Χ0,45).

Α. Π. 2. "Αγιος Πέτρος εν Προτομή μετά τριών εγκολπίων άνωθεν. ’Αλεξαν
δρινής τέχνης, 5ος - 6ος αιών. Εγκαυστική εΐκών (0,93X0,52).

Α. Π. 3. Χριστός Εμμανουήλ. Καθήμένος επί ΐριδος εντός δόξης φερομένης 
υπό Χερουβήμ, 6ος - 7ος αιών. Εις το πλαίσιον επιγραφή, άφιερωτική. Άρίστη 
εγκαυστική εΐκών (0,77X0,55).

Α. Π. 4. Άνάληψις. Εγκαυστική, έφθαρμένη εις τό μέσον, 7ος αιών. Παλαι
στινιακής Τέχνης (0,46X0,30).

Α. Η. 5. Τρεις Παΐδες έν τή Καμίνω. Εις στάσιν δεήσεως μετά ’Αγγέλου. Τό 
άνω μέρος τής εΐκόνος έλλειπές. Εις το πλαίσιον έφθαρμένη επιγραφή. ’Εγκαυστι
κή εΐκών. Παλαιστινιακής Τέχνης (0,34X0,50) 7ος αιών.

Α. Π. 6. "Αγιος Θεόδωρος. Τμήμα τριπτύχου εις εγκαυστικήν τέχνην. Εγχω
ρίου Αιγυπτιακής τέχνης. Εις τό άνω μέρος επιγραφή ονόματος (0,26X0,07) 
6ος - 7ος αιών.

Α. Π. 7. Εις ολόσωμος ευλογών "Αγιος. Τοϋτο είναι τμήμα εΐκόνος εγκαυστι
κής ’Αλεξανδρινής τέχνης (0,49X0,06) 7ος αιών.

Β' Εικόνες Μονών Αίγυπτου.

Α. Π. 8. Τμήμα εγκαυστικής εΐκόνος. Ή εΐκών αΰτη είναι λίαν έφθαρμένη. 
Παρουσιάζει άγιον μετά δωρητοΰ φέροντας τετράγωνον φωτοστέφανον καί επι
γραφήν του ονόματος ΛΕ(Ω)ΝΤΙΑΝΟΣ (ύψος μόνον 0,38) 8ος - 9ος αιών.

Α. Π. 9. Γέννησις, Υπαπαντή, Άνάληψις καί Πεντηκοστή. Διασώζεται τό 
ήμισυ τής εΐκόνος. Έκ Συρίας ή Παλαιστίνης. Μοναχική τέχνη μέ έπίδρασιν Αι
γυπτιακήν (καθ’ ύψος 0,35X0,14) 8ος αιών.

Α. Π. 10. Οί άγιοι Άπ. Παύλος καί Πέτρος, άνω σειρά: πάντες ολόσωμοι. Μο
ναχικής τέχνης έκ τών Μονών τής Αίγυπτου. Κάτω σειρά: Νικόλαος, Χρυσόστο
μος (0,42X0,27) 7ος - 8ος αιών.

Α. Π. 11. "Αγιος’Αναστάσιος άνω, Άγιος Βασίλειος κάτω. Τό πρόσωπον του 
Αγίου ’Αναστασίου έφθαρμένον - άντικατεστάθη άτέχνως. Μοναχικής τέχνης ή 
εΐκών (0,43X0,14) 8ος - 9ος αιών.

Α. Π. 12. Άγιος Χαρίτων άνω, Άγιος Θεοδόσιος κάτω. Καί οί δύο "Αγιοι 
εύρίσκονται έν προτομή (0,23X0,10).

Α. Π. 13. Σταύρωσις. Λίαν έφθαρμένη εΐκών. Φέρει άνω τοϋ Σταυροϋ δύο αγ
γέλους κάτω δε τήν Θεοτόκον καί τον ευαγγελιστήν Ίωάννην. Έργον αιγυπτια
κής τίνος Μονής (0,36X0,23 ) 8ος αιών.

* Αί εικόνες αύταί είναι μοναδικαί εις τον κόσμον.



A. Π. 14. Σταύρωσις 8ος - 9ος αιών. Φέρει καί τούς ληστάς καί στρατιώτας 
με έπιγραφάς. ’Επίσης Θεοτόκον καί Ευαγγελιστήν Ίωάννην. Μοναχικής τέχνης 
Αίγυπτου. Έφθαρμένη κατά τό δεξιόν του Σταυρού. Ό ’Ιησούς φέρει Κολόβιον
(0,47X0,28).

Α. Π. 16. 'Ο "Αγιος Θεόδωρος. Έργον Μονής Αίγυπτου (0,39X0,13) 9ος 
αιών.

Α. Π. 17. ’Απόστολος Θαδδαΐος καί ό βασιλεύς Αυγαρος, ώς καί άλλοι άγιοι, 
9ος αιών. Ό Αυγαρος κρατεί τό άγιον Μανδήλιον. Ούτοι είναι ένθρονοι, καθήμενοι 
εις τό άνω μέρος τής εικόνας. Ή είκών έχει μέγα πλαίσιον, καί ούτως εις τό αυτό 
πλαίσιον είκονίζονται οί "Αγιοι Παύλος, ό Θαδδαΐος καί 6 ’Αντώνιος.
Εις τό κάτω πλαίσιον οί "Αγιοι Βασίλειος μετά Έφραίμ τού Σύρου όρθιοι ολόσω
μοι (0,34X0,25) 10ος αιών.

Γ' Μακεδονική περίοδος *
(867—1081).

Α. Π. 18. Χριστός, "Αγγελοι, Ίεράρχαι καί διάφοροι άγιοι. Ή είκών φέρει 
τρεις σειράς προσώπων. Εις την πρώτην ό Χριστός καί "Αγγελοι εις προτομάς. 
Εις την β' σειράν Ίεράρχαι καί εις την γ' σειράν οί ’Ανάργυροι Κοσμάς, Πάντε- 
λεήμων καί Δαμιανός. 10ος αιών.

Α. Π. 19. Δωδεκάορτον Δίπτυχον. Τέχνη Κωνσταντινουπόλεως (0,20X0,14). 
10ος αιών.

Α. Π. 20. Ή Κοίμησις τής Θεοτόκου. Άρίστη είκών προερχομένη έκ Κων
σταντινουπόλεως (0,25X0,20). Ή αριστερά πλευρά με τούς άποστόλους ελλεί
πει. 11ος αιών.

Α. Π. 21. Τά τέσσερα θαύματα τού 'Αγίου Νικολάου. Τέχνη μικρογραφιών 
Κωνσταντινουπόλεως κατά τόπους έφθαρμένη (0,15X0,12,5).11ος αιών.

Α. Π. 22. Δέησις-’Απόστολοι - Δωδεκάορτον. 'Η είκών αυτή είναι εις τέσσαρας 
σειράς. Άρίστη τέχνη μικρογραφιών Κωνσταντινουπόλεως (0,52X0,42). 11ος αιών.

Α. Π. 23. Οί Άγισι Προκόπιος, Δη μητριός καί Νέστωρ. Άρίστη τέχνη Κων
σταντινουπόλεως (0,28X0,18). Εις τό πλαίσιον άνω προτομή τού Χριστού. ’Επί
σης κάτω προτομή Γρηγορίου τού Θεολόγου. 11ος αιών.

Α. Π. 24. Τρεις Στρατιωτικοί Άγιοι ολόσωμοι. Άρίστη τέχνη Κωνσταντι
νουπόλεως (0,26X0,20) 11ος αιών.

Α. Π. 25. "Αγιος Νικόλαος - Δέησις. Ή είκών είναι μοναχικής τέχνης περιο
χής Κωνσταντινουπόλεως (0,25X0,33). 11ος αιών.

Α. Π. 26. Άγια Αικατερίνη καί Άγια Μαρίνα. Όλόσωμαι. Επαρχιακή τέχνη. 
Η είκών έχει πλατύ πλαίσιον (0,28X0,22). 11ος αιών.

Α. Π. 27. Δίπτυχον άμφιπρόσωπον. 11ος αιών. Τό δίπτυχον φέρει εγκόλπια

* Μακεδονική περίοδος ονομάζεται έκείνη καθ’ ήν είναι αύτοκράτορες τοϋ Βυζαντίου ό Βα
σίλειος ό Μακεδών, ό Βασίλειος ά Βουλγαροκτόνος, ά Νικηφόρος Φωκάς, ό ’Ιωάννης Τσιμισκής 
κ.λ.π.



άγιων. Παρουσιάζει τον ’Απόστολον Παύλον καί τούς πέντε μάρτυρας Αυξέντι
ον, Μαρδάριον, Ευστράτιον καί Ευγένιον. Ό έτερος "Αγιος δεν φαίνεται καλα. 
Ή μία πλευρά. Ή άλλη πλευρά παρουσιάζει τούς άγιους Γεώργιον, Θεόδωρον, 
Κοσμάν, Δαμιανόν. Επαρχιακή τέχνη 11ου αΐώνος (0,15X0,13).

Δ' Κομνηνείου εποχής.

Α. Π. 28. Χριστός Παντοκράτωρ. Ό Χριστός εύρίσκεται έν Προτομή. Σώζεται 
ή εΐκών, καλή μόνον κατά τό ήμισυ. Άρίστη τέχνη Κωνσταντινουπόλεως (ύψος 
0,86). 12ος αιών.

Α. Π. 29. Σταύρωσις. Εις τό πλαίσιον εγκόλπια Άγιων (0,32X0,23). Άρίστη 
τέχνη Κωνσταντινουπόλεως. 12ος αιών.

Α. Π. 30. Ένθρονος Θεοτόκος. Άνω αυτής ό Χριστός έν δόξη, γύρωθεν προφή- 
ται. Άρίστη τέχνη Κωνσταντινουπόλεως (0,50X0,40). 12ος αιών.

Α. Π. 31. Τό έν Χώναις Θαύμα. Άρίστη τέχνη Κωνσταντινουπόλεως (0,37Χ 
0,31). Παρουσιάζει καί τον Απόστολον Άρχιππον με τον Αρχάγγελον Γαβριήλ. 
11ος αιών.

Α. Π. 32. Παναγία ή 'Οδηγήτρια. Μωσαϊκή Εΐκών. Άρίστης τέχνης Κωνσταν
τινουπόλεως. 12ος αιών (0,45X0,35).

Α. Π. 33. Νιπτήρ, Μυστικός Δεϊπνος, Προσευχή, Προδοσία. Εΐκών έφθαρ- 
μένη κατά τόπους (0,49X0,39). 12ος αιών.

Α. Π. 34. Αρχάγγελος Γαβριήλ έν Προτομή. 12ος αιών (0,54X0,44).
Α. Π. 35. Αρχάγγελος Μιχαήλ έν Προτομή (0,54X0,44). 12ος αιών.
Α. Π. 36. Άγιοι Κωνσταντίνος καί Ελένη. Μοναχικής τέχνης 12ου αΐώνος. 

Περιοχής Κωνσταντινουπόλεως (0,29X0,22).
Α. Π. 37. Ό Άγιος Νικόλαος. Ό Άγιος εύρίσκεται έν προτομή καί εις τό 

πλαίσιον εΐκονίζονται 16 σκηναί έκ τού βίου του (0,83X0,57). 12ος αιών.
Α. Π. 38. Οι Άγιοι Ανάργυροι. Τέχνη Μικρασιατικών Μονών 12ος αιών 

(0,38X0,28).
Α. Π. 39. Κήδευσις Μοναχού. Αίαν έφθαρμένη εΐκών έλλειπής. Τέχνη 12ου 

αΐώνος (0,35X0,23). 12ος αιών.
Α. Π. 39α. Ή Αγία Αικατερίνη. Ή εΐκών αΰτη φέρει καί 12 σκηνάς από τον 

βίον τής Άγιας εις τό πλαίσιον. Τέχνης 12ου αΐώνος (0,75X0,52).
Α. Π. 40. Άγιοι Ανάργυροι. 'Ολόσωμοι. Έξ αυτών εΐκονίζονται 6 Δαμια

νός, ή Θεοδότη, Κοσμάς καί Παντελεήμων όρθιοι. Επαρχιακή τέχνη, Κομνηνεί
ου έποχής (0,55X0,38). 12ος αιών.

Ε' Ίβηρική εποχή.

Α. Π. 41. Μηνολόγιον Δίπτυχον. Μοναχική τέχνη 12ος αιών. Τό δίπτυχον 
τούτο φέρει εις τό άνω μέρος τον Χριστόν καί εξ σκηνάς τού δωδεκαόρτου, κάτω 
δε άγιους των μηνών Σεπτεμβρίου - Φεβρουάριου (0,36X0,26).

Α. Π. 42. Μηνολόγιον Δίπτυχον. Μοναχική τέχνη 12ος αιών. Τό έτερον φύλ-



λον του ώς άνω Διπτύχου Α. Π. 41. Εις τό άνω ή Θεοτόκος καί εξ σκηναί έκ 
τοϋ δωδεκαόρτου. Κάτω οί άγιοι των μηνών Μαρτίου - Αύγουστου. Μοναχική 
τέχνη 12ου αίώνος (0,36X0,26).

Α. Π. 43. Μαρτυρολογίαν Τρίμηνον. Οί "Αγιοι των μηνών Σεπτεμβρίου-Νοεμ- 
βρίου 11ος αιών (0,45X0,35).

Α. Π. 44. Μαρτυρολόγιον τρίμηνον. Τών μηνών Δεκεμβρίου, ’Ιανουάριου καί 
Φεβρουάριου (0,45X0,35). 11ος αιών.

Α. Π. 45. Μαρτυρολόγιον τρίμηνον τών μηνών Μαρτίου, ’Απριλίου καί Mat
ou (0,45X0,35). 11ος αιών.

Α. Π. 46. Μαρτυρολόγιον τρίμηνον. Τών μηνών ’Ιουνίου, ’Ιουλίου καί Αύγου
στου (0,45X0,35). 11ος αιών.

Α. Π. 47. Άμφιπρόσωπος εΐκών. Ή μία πλευρά μηνολόγιον Φεβρουάριου. 
’Ανατολική τέχνη. 'Η άλλη πλευρά σκηναί Μ. Εβδομάδας (0,22X0,15). 11ου 
-12ου αίώνος.

Α. Π. 48. ’Αμφιπρόσωπος εΐκών. Ή μία πλευρά είναι μηνολόγιον καί σκηναί 
έκ διηγήσεων του Ευαγγελίου, ή άλλη πλευρά είναι έφθαρμένη (0,22X0,15). 11ου 
-12ου αίώνος.

Α. Π. 49. Άμφιπρόσωπος εΐκών 11ου αίώνος. Ή κυρία όψις είναι εΐκών τής 
Δευτέρας Παρουσίας επί κυρτού ξύλου φέρουσα πολλάς Έλλη νικάς καί Ίβηρικάς 
έπιγραφάς. "Οπισθεν υπάρχει ή έξης επιγραφή' άνω α) ώς ό Δανιήλ προεΐδε φρι- 
κώδη κρίσιν ή παντάνασσα άβυσσος τής εύσπλαγχνίας. β) Εις νους βαλών γρά
ψατε πλαξί καρδίας (’Ιωάννης, δύστυνος έν μονοτρόποις) (0,49X0,36).

Α. Π. 50. Δευτέρα Παρουσία. Ή εΐκών φέρει έλληνικάς έπιγραφάς. Είναι μο
ναχικής Τέχνης 11ου ή 12ου αίώνος (0,43X0,63).

Α. Π. 51. Πέντε Παραστάσεις βίου Θεοτόκου. Αδται είναι Μοναχικής Τέχνης. 
Φέρει καί σκηνάς έκ τών θαυμάτων τού Κυρίου καί τών Παθών Του. Έχει καί Ελ
ληνικός έπιγραφάς (0,36X0,48). 12ος αιών.

Α. Π. 52. Άγιος Γεώργιος καί Βασιλεύς Παγκρατοριανός. Ή εΐκών είναι λίαν 
έφθαρμένη (0,65X0,49) 11ος αιών.

ΣΤ' Σιναϊτικαί.

Α. Π. 53. Ή Θεοτόκος μεταξύ Μωϋσέως καί Πατριάρχου ’Ιεροσολύμων Εύ- 
θυμίου. Σιναϊτική τέχνη 13ου αίώνος. Εις το πλαίσιον Επιγραφή Τροπάριον Πα
ναγίας. Εις τήν εικόνα υπογραφή «Πέτρου Ζωγράφου» (0,45X0,37). 13ος αιών.

Α. Π. 54. Ή Θεοτόκος καί 4 Σιναΐται Πατέρες. Οί Πατέρες Γεώργιος ό Άρ- 
σελαΐτης, Νείλος ό Σιναιτης, Αναστάσιος ό Σιναΐτης καί ’Ιωάννης τής Κλίμα
κας. Σιναϊτική τέχνη 14ου αίώνος (0,40X0,38).

Α. Π. 55. Ένθρονος Θεοτόκος. Ή Θεοτόκος εύρίσκεται μεταξύ Προφητών καί 
Άγιων. Σιναϊτική Τέχνη. 13ου αίώνος (0,33X0,32).

Α. Π. 56. Μωϋσής δεχόμενος τον Νόμον. Επίσης είκονίζεται καί ό Άαρών. 
Εις το κάτω μέρος τής είκόνος υπάρχει καί ή προσωπογραφία δεομένου. Έπι-



γραφή (Δε)χωμενι τάς (πλάκας), (0,34X0,25) μετράς Σιναΐτικής τέχνης. Εί- 
κών 14ος αιών.

Α. Π. 57. Θεοτόκος καί Προφήτης Ήσαΐας. Μοναχική τέχνη του Σινα. 13ος 
αιών (023,Χ0,19).

Α. Π. 58. Θεοτόκος καί Προφήτης Μωϋσής. Μοναχική τέχνη τοϋ Σινα. 13ου 

αίώνος.
Α. Π. 59. Μωϋσής δεχόμενος τον νόμον, 12-13 αιώνας. Εικων αμφιπροσωπος, 

ή όπισθεν πλευρά λίαν έφθαρμένη. Πιθανώς ’Αρχάγγελος καί δύο "Αγιοι μοναχι- 
χικής τέχνης τοϋ Σινα (0,33X0,25 ).

Α. Π. 60. Ή Θεοτόκος μεταξύ των γονέων Της ’Ιωακείμ καί ’Άννης. Παρά- 
στασις μονάχου δεομένου, πιθανώς τοϋ Ζωγράφου της εικονος. Μοναχική τέχνη 
(0,33X0,25) 14ος αιών.

Α. Π. 61.’Ιωάννης ό Πρόδρομος. Ή είκών έχει καί σκηνάς έκ τοϋ βίου του 
έν έγκολπίοις μέ μεγάλας έπιγραφάς. Μοναχική Τέχνη τοϋ Σινα. 13ος αιών 
(0,43X0,32).

Α. Π. 62. Βαϊοφόρος, Σταύρωσις. 13ος αιών.
Α. Π. 63. Άνάληψις, Πεντηκοστή, Κοίμησις. 15ος αιών.
Α. Π. 64. Τεμάχιον τέμπλου μέ τήν δέησιν εις το κέντρον, εκατέρωθεν Από

στολοι. 13ος αιών.
Α. Π. 65. Τεμάχιον τέμπλου, εις το κέντρον ή δέησις καί εικόνας δωδεκαορτου. 

13ος αιών.
Α. Π. 66. Σκηναί άπό τα θαύματα τοϋ Κυρίου. 13ος αιών.
Α. Π. 66α. "Ετερον τεμάχιον μέ σκηνάς άπό τα θαύματα Κυρίου. 13ος αιών.
Α. Π. 67. Σκηναί έκ τοϋ βίου της Θεοτόκου. 13ος αιών.
Α. Π. 68. Σκηναί έκ τοϋ δωδεκαορτου. 13ος αιών.

ΙΔ' καί ΙΕ αιών.
Α. Π. 69. "Αγιος Νικόλαος, μέ σκηνάς βίου του. Προσωπογραφ ία ι των ζωγρά

φων (Κλήμης Ποιμήν.) Επίσης φέρει καί πρόσωπα άγιων εις τό πλαίσιον. Μονα
χική τέχνη (0,45X0,34). 14ος αιών.

Α. Π. 70. Οί "Αγιοι Πατέρες τοϋ Σινα. Τέχνη μικρογραφιών Κωνσταντινου
πόλεως (0,58X0,35). Ή αντίστοιχος αυτής των έν Ραϊθώ εύρίσκεται εις τό τεμ- 
πλον τοϋ Καθολικοΰ. 12ος αιών.

Α. Π. 71. Παντοκράτωρ, άρίστη τέχνη Κωνσταντινουπόλεως. 14ος. αιών (0,85
Χ0,45).

Α. Π. 72. Ή Θεοτόκος. Ή Θεοτόκος εύρίσκεται εις τό μέσον Προδρομου και 
'Αγίου Γεωργίου. Τέχνη Παντανάσσης Κωνσταντινουπόλεως (0,49X0,32). 13ος 
αιών.

Α. Π. 73. ’Ιωάννης ό Πρόδομος. Ή είκών φέρει καί σκηνάς 14 εκ τοϋ βίου 
του εις τό πλαίσιον ως καί προσωπογραφίαν δεομένου (0,70X0,49). 13ος αιών.

Α. Π. 74. Άαρών καί Μωϋσής. 13ος αιών (0,20X0,16).
Α. Π. 75. Παντοκράτωρ 13ος - 14ος αιών (0,45 Χ0,30).



A. Π. 76. Τρίπτυχον, 13ος αιών. Εις το κέντρον ή Σταύρωσις, αριστερά ό Μωϋ- 
σής, δεξιά ό Άαρών. Άρίστη τέχνη. Εις τον ομφαλόν του Χρίστου υπάρχει οπη.

Πιθανώς ό ρόζος του ξύλου νά έπεσε και εσχηματισθη η οπη (0,42X0,29 ).
Α. Π. 77. Ό "Αγιος Γεώργιος, 13ος αιών. Έχει ή είκών καί σκηνάς έκ τοϋ βί

ου του καί των θαυμάτων του εις το πλαισιον. Με προσωπογραφίας και επιγρα-
φάς. (0,31X0,25).

Α. Π. 78. Άμφιπρόσωπος είκών, 13ος αιών. Εις τό έμπροσθεν μέρος ή Θεο
τόκος εις τύπον 'Οδηγητρίας. Εις το όπισθεν μέρος οι Αγιοι Σέργιος και Βάκ
χος έφιπποι (0,95X0,62).

ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣ IN

Α. Π. 79. Ή Θεοτόκος δεομένη, 13ος αιών. ’ Ιταλό βυζαντινής Σχολής (0,41Χ 
0,31).

Α. Π. 80. 'Η Θεοτόκος Βρεφοκρατοϋσα. Ίταλοβυζαντινής επίσης Σχολής 
(0,74X0,52) 13ο αίών.

Ζ Παλαιολογική εποχή 
(14ος - 15ος αιών).

Α. Π. 81. Συμεών ό Θεοδόχος, 14ος αιών (0,24X0,14). Παλαιολογική εποχή.
Α. Π. 82. Θεοτόκος Βρεφοκρατοϋσα, 14ος αιών (0,22X0,30). Παλαιολογική 

εποχή.
Α. Π. 83. Θεοτόκος 'Οδηγήτρια, 14ος αιών (0,26X0,21 ). Παλαιολογική έπο-

χή-
Α. Π. 84. Ένθρονος Θεοτόκος, 14ος αιών. Ό Θρόνος κυκλωτερής. Παλαιολο- 

γική εποχή (0,20X0,28).
Α. Π. 85. Οί "Αγιοι Πέτρος καί Παύλος, 14ος αιών. Τέχνη μικρογραφιών Κων

σταντινουπόλεως (0,26X0,21 ).
Α. Π. 86. Ό "Αγιος Γεώργιος έφιππος, 13ος αιών (0,27X0,29).
Α. Π. 87. Τρίπτυχον. Άμφιπρόσωπον, 14ος αιών. Κέντρον δωδεκάορτον. Δε

ξιόν καί αριστερόν ψύλλον διάφοροι "Αγιοι, Μάρτυρες, 'Ιεράρχαι καί "Οσιοι (0, 
61X0,35). Εις τό όπισθεν μέρος, εις τό κέντρον Σταυρός, εις τά φύλλα οί’Αρχάγ
γελοι Μιχαήλ καί Γαβριήλ έφθαρμένοι καί διορθωμένοι μετ’ επιγραφής: Άκήμαν- 
τον γράψε βίον καί χάρισαν μου παΐδα.

Α. Π. 88. Οί "Αγιοι Πάντες. 14ος αιών. Εις τό πλαισιον τής εικόνας παρουσιά
ζεται καί εΐς μοναχός δεόμενος (0,69X0,51 ).

Α. Π. 89. Σταύρωσις, 14ος αιών. Ίταλοβυζαντινής τέχνης τής Παλαιολογικής 
εποχής, φέρουσα καί 16 σκηνάς έκ τοϋ βίου τοϋ Κυρίου (0,29X0,22 ).

Α. Π. 90. Ό "Αγιος Νικόλαος, 14ος αιών. Λαξευτή είκών μέ άνάγλυφον τον 
"Αγιον Νικόλαον. Γύρωθεν δέησις. Πέτρος καί Παύλος καί άλλοι "Αγιοι. Άρίστη 
είκών (0,21X0,16).

Α. Π. 91. Σκηναί τής Γεννήσεως I. X.,14ος αιών. Αί εικόνες είναι σύμφωνοι 
προς τά Ευαγγέλια καί τά απόκρυφα (0,37X0,21 ).



A. Π. 92. Τετράπτυχον. Σκηναί του δωδεκαόρτου καί Θεομητορικών εορτών
(0,49X0,38).

Α. Π. 93. Τετράπτυχον. Σκηναί του δωδεκαόρτου καί θεομητορικών εορτών.
Α. Π. 94. Σταύρωσις (Δίπτυχον). Επίσης σκηναί δωδεκαόρτου (0,13X0,18).
Α. Π. 95. Ευαγγελισμός, 14ος αιών (0,35X0,26).
Α. Π. 96. Ό "Αγιος Νικόλαος, 14ος αιών (0,23X0,16).
Α. Π. 97. Ό Νιπτήρ, 14ος αιών (0,26X0,26).
Α. Π. 98. 'Η Μετάληψις τών ’Αποστόλων καί ό Νιπτήρ, 14ος αιών (0,45 

Χ0,26).
Α. Π. 99. Παντοκράτωρ (0,11X0,09).
Α. Π. 100. Δέησις. Ή είκών φέρει πλατύ πλαίσιον ένθα είκονίζονται άνω η 

ετοιμασία του Θρόνου καί εις τα άκρα δύο άγγελοι, εις τά πλάγια δύο ολοσωμοι 
άγιοι Χαράλαμπος καί ’Ιωάννης Κλίμακας (0,38X0,29).

Α. Π. 101. Άμφιπρόσωπος είκών τών ’Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ. 
'Η είκών φέρει καί πρινή μοναχόν ίκετεύοντα αυτούς. 'Η άλλη πλευρά δεν είναι 
καθαρά.

Α. Π. 102. Ή 'Αγία Μαρίνα με δύο ’Αρχαγγέλους εις τά πλάγια εντός μεν- 
ταγιόν.

Α. Π. 103. Ένθρονος Θεοτόκος. Μετά προφητών καί προσωπογραφίας δωρη- 
τοϋ (0,43X0,31 ).

Α. Π. 104. Σταύρωσις. Έφθαρμένη είκών.
Α. Π. 105. Ή Θεοτόκος Δεξιοκρατοΰσα (0,37X0,26).
Α. Π. 106. Τεμάχιον Δεήσεως. 'Ο ’Ιησούς επί θρόνου.
Α. Π. 107. 'Ο Χριστός εν δόξη. Είκών έσμαλτωμένη, ό Χριστός εν δοξη φε- 

ρόμενος υπό τών Συμβόλων τών Ευαγγελιστών.
*

* *

Διά να άντιληφθή ό αναγνώστης τό πολύ ενδιαφέρον ημών επί τών εικόνων 
τής Μονής καί τόν πόνον ημών διά την ούτως είπεΐν άστοχον μεταχείρισιν ής ϊ- 
τυχον αδται κατά την συντήρησιν υπό τού ομίλου τών ’Αμερικανών συντηρητών, 
παραθέτω εν κατακλεΐδι 2 έπιστολάς τού κ. Γ. Σωτηρίου, άλλοτε Καθηγητοϋ τής 
Χριστιανικής ’Αρχαιολογίας καί Διευθυντοϋ τού Βυζαντινού Μουσείου ’Αθη
νών, νΰν δε όμοτίμου Καθηγητοϋ καί ’Ακαδημαϊκού, ώς καί 1 τής άξιοτίμου συ
ζύγου του Κας Μ. Γ. Σωτηρίου, διά τών όποιων καταδεικνύεται τό αίσιον τής 
τοιαύτης ημών ψυχικής έξεγέρσεως, λόγω τού πολλοΰ ημών κόπου πρός σύνταξιν 
τών παραθετομένων καταλόγων, μεγάλων φορητών εικόνων εντός τού Καθεδρι
κού Ναού καί τών παρεκκλησίων του, ώς καί τών μικρών τοιούτων, τού ίδιου Να
ού, καί τών εντός αυτού καί εκτός, άλλ’ εν τή Μονή παρεκκλησίων, καί τού καταρ
τισμού τής Πινακοθήκης τής Τέρας ημών Μονής, οί όποιοι ού μόνον χρόνον ικανόν 
άπήτησαν άλλά καί κόπους επί κόπων πολλούς προσέθεσαν, καθ’ ότι κατά την 
εποχήν ταύτην ού μόνον χρέη Γραμματέως καί ταμίου έξετέλουν παραλλήλως πρός 
τά καθήκοντα τού Καθηγητοϋ τών Θρησκευτικών εν τή Άμπετείω Σχολή, άλλά



καί τάς υπηρεσίας καί άποστολάς άνελάμβανον, τοϋτο μέν δια την εμπιστοσύνην 
ήν έδείκνυε προς το πρόσωπόν μου ή Α. Σεβασμιοτης ο Σεπτός μου Αρχιεπίσκο
πος, τοϋτο δε διά την έλλειψιν Πατέρων. "Ας μου συγχωρηθή δε ή περιαυτολογία 
αυτή, ήτις δι’ ούδένα άλλον λόγον γίνεται είμή μόνον προς ένημέρωσιν των φίλων 
αναγνωστών καί έξήγησιν των πραγμάτων καί της άληθείας.

Έν Άθήναις τη 10η ’Ιουνίου 1954
’Αγαπητέ μου Πάτερ Γρηγόριε,
Ταχυδρομικώς καί επί συστάσει άπεστείλαμεν σήμερον 90 φωτογραφίας των 

εικόνων (ως α' δόσιν) καί επιστολήν σχετικήν με τάς εικόνας.
Θά σε παρακαλέσω να φροντίσης προσωπικός να γίνη ή συγκέντρωσις των ει

κόνων εις τήν πρώτην Βιβλιοθήκην τής Μονής. Σύ είσαι, ως μαθητής μου καί 
γνώστης τής χριστιανικής ’Αρχαιολογίας, ό πλέον ένδεδειγμένος διά τό έ'ργον αυτό. 
Επίσης εσένα βαρύνει καί ό καταρτισμός του Καταλόγου, άφ’ ού άλλωστε, όπως 
γράφομεν εις τό έκδοθησόμενον βιβλίον μας, Σύ μάς έβοήθησες εις τήν καταγρα
φήν καί τόν καταρτισμόν των καταλόγων μας.

’Ιδιαιτέρως αποστέλλω καί αντίτυπα από 5 μελέτας διά τό Σινά. Να κρατήσης 
από 1 άντίτυπον διά τήν Βιβλιοθήκην τής Μονής καί τήν Βιβλιοθήκην του ’Αρχιε
πισκόπου καί τα άλλα να τα διαθέσης όπως νομίζης, άφ’ ού κρατήσης καί εσύ.

Δυστυχώς αντίτυπα τής μελέτης περί τής Άγχιάλου δεν έχω παρά εν πού 
Σάς στέλλω.

Σου εύχομαι να διέλθης έν υγεία τάς θερινός διακοπάς εις τήν αγαπητήν μας 
Μονήν.

Με πολλήν αγάπην 
Γ. Σωτηρίου

Έν Άθήναις τή 2α ’Ιουλίου 1955
’Αγαπητέ μας Πάτερ Γρηγόριε,

Με ίκανοποίησιν καί χαράν έλάβομεν τό γράμμα Σου περί τής ένάρξεως τής 
τοποθετήσεως τών εικόνων εις τήν Πινακοθήκην ύπό τήν άμεσον καθοδήγησίν 
σου, έλπίζομεν δ’ ότι θά παραμείνης τουλάχιστον μέχρι του νέου σχολικού έτους 
εις τό Σινά διά να συμπλήρωσής τό έργον πού άνέλαβες προς χαράν του σεβαστού 
μας ’Αρχιεπισκόπου καί διδασκάλου σου, εις τόν όποιον εύλαβώς ύποβάλλομεν 
τά σέβη μας καί τά συγχαρητήρια διά τήν άνάθεσιν του έργου εις τόν αγαπητόν μου 
μαθητήν, άνδρωθέντα εις γνώσιν καί δραστηριότητα καί προοιονιζόμενον λαμπράν 
σταδιοδρομίαν.
’Αγαπητέ Γρηγόριε,

Τάς λεπτομέρειας εις τήν άπάντησιν εις τάς ερωτήσεις σου γράφει ιδιαιτέρως 
ή κυρία Σωτηρίου εις ιδιαιτέραν επιστολήν με τάς συνημμένος φωτογραφίας καί 
οδηγίας δι’ αύτάς.



Θά γνωρίζης, ότι ώς προς τάς άμφιπροσώπους εικόνας δύνανται αύται να το
ποθετηθούν καί εις ένα είδος μανουαλιού (μέ στερεός βάσεις ράβδου καί επάνω εν 
είδος κάδρου - τετραγώνου).

Σου εύχομαι, αγαπητέ Γρηγόριε, καλήν επιτυχίαν εις το θεάρεστον έργον σου 
υπό τάς ευλογίας του σεβασμιωτάτου ’Αρχιεπισκόπου Σου καί τάς ίδικάς μου 
εγκάρδιάς εύχάς.

Μέ έκτίμησιν καί πολλήν αγάπην 
σε άσπάζομαι 

ό παλαιός διδάσκαλός σου 
Γ. Σωτηρίου

Άθήναι 2 ’Ιουλίου 1955
’Αγαπητέ Γρηγόριε,

'Η χαρά μας είναι ανέκφραστος. Είναι ευτύχημα πού υπάρχει ένας άνθρωπος 
μέ την συναίσθησιν, την ικανότητα καί τόν ενθουσιασμόν ν’ άναλάβη καί να φέρη 
εις πέρας ένα τέτοιο έργο: την συγκρότησι τής καλλιτέρας Βυζαντινής Πινακοθή
κης τοϋ κόσμου. Εύγε σου αγαπητέ Γρηγόριε καί ό Θεός θά σέ βοηθήση. Ευτύχη
μα πού καί ό Σεβασμιώτατος είναι άνθρωπος μέ εύρύ πνεύμα.

Έλείπαμε στις Σπέτσες καί γυρίζοντας εδώ βρήκαμε τό γράμμα σου μέ τη 
χαρμόσυνου ε’ίδησιν.

’Ελπίζω να μην βιασθής να φύγης από τό Σινα. Είναι δύσκολη πολύ ή κατάτα- 
ξις γιατί δέν υπάρχει καί πολύς χώρος.

Δέν είναι μόνον αί 90 εικόνες πού σου έστειλα. Νομίζω ότι σοΰ τό έγραψα άλλο
τε. "Ολες οί νέες πού πήραμε στο δεύτερό μας ταξίδι δέν εστάλη σαν διότι τάς χρεια
ζόμουν έδώ για την έκδοσι. Σοΰ εσωκλείω ένα μέρος αύτών, υπάρχουν καί άλλα 
ακόμη πού βρίσκονται στα πιεστήρια καί μετά μίαν εβδομάδα ελπίζω να τάς έχω

Περιμένω γράμμα σου. Μη βιασθής νά φύγης. Τίποτε άλλο δέν θά ήθελα παρά 
να ήμουν αυτού. Ή Παναγία νά σέ βοηθήση. Χαιρετισμούς από τόν κ. Σωτηρίου.

Μαρία Γ. Σωτηρίου

Σ η μ ε ί ω σ ι ς. Εις τά αποσιωπητικά υπάρχουν αΐ απαντήσεις εις τα ερωτήματα πού 
έκαμα σχετικώς με μερικάς εικόνας ώς καί πληροφορίας πού ζητεί ή ιδία διά μερικώς άλλας 
ίδικοϋ της ενδιαφέροντος.



ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Καθηγητον Πανεπιστημίου - ’Ακαδημαϊκού (

Σ I N A





Σ I N A*

Βαθυτάτη είναι ή επιβολή πού έξασκεΐ το Σινά διά την εξαιρετικήν του ιερότη
τα καί την μεγάλην του σημασίαν εις την θρησκευτικήν ιστορίαν τοϋ Κόσμου: Εις 
τον ιερόν αυτόν τόπον ιουδαϊσμός, χριστιανισμός καί μωαμεθανισμός συνενοϋνται 
εις κοινήν λατρείαν. Τό όνομα τοϋ Αύτοκράτορος ’Ιουστινιανού καί τής Θεοδώρας 
συνδέεται με τήν ϊδρυσιν τής Μονής καί τοϋ Ναοϋ—πού σώζεται μέχρι σήμερον ανέ
παφος — εις τούς πρόποδας τοϋ "Ορους όπου ό Μωϋσής έλαβε τάς Πλάκας τοϋ Νό
μου καί εις τήν θέσιν ακριβώς όπου είδε τήν καιομένην Βάτον. ’Αργότερα, κατά τον 
9ον αί., ή μεταφορά τοϋ λειψάνου τής 'Αγ. Αικατερίνης άπό τήν ύψίστην κορυφήν 
τοϋ "Ορους Σινά εις τήν Μονήν τήν κατέστη σε ν όνομαστόν προσκύνημα εις τήν ’Α
νατολήν καί τήν Δύσιν. ’Επί δεκαπέντε αιώνας ή Ελληνική Μονή τοϋ Σινα διετη- 
ρήθη ακμαία, ώς μία ζώσα εστία πίστεως, άπομεμονωμένη μέσα εις τήν άγρίαν 
γρανιτώδη έρημον τής ’Αραβίας. Παρά τάς αντίξοους δε περιστάσεις ήδυνήθη να 
διαφύλαξη τούς ανυπολογίστου αξίας θησαυρούς θρησκευτικής φιλολογίας καί τέ
χνης, τούς όποιους συνεσώρευσεν εκεί ή εύλάβεια ήγεμόνων καί προσώπων με υψη
λά πολιτικά καί θρησκευτικά αξιώματα άλλα καί απλών μοναχών καί ιδιωτών έκ 
πάσης χριστιανικής Γής. Τά σιναϊτικά κειμήλια πού φυλάσσονται εις τήν Μονήν 
είναι άπό τα βαρυτιμότερα καί καλλιτεχνικώτερα τοϋ είδους των, διατηρούμενα εις 
άρίστην κατάστασιν. Ή ονομαστή βιβλιοθήκη — ή πλουσιωτέρα μοναστική βι
βλιοθήκη τοϋ κόσμου — περιέχουσα τρεις χιλιάδας χειρογράφων κωδίκων — έκ 
των οποίων πολλοί μέ μικρογραφίας — έπέσυρε προ πολλοΰ τήν προσοχήν των σο
φών καί προ ολίγων ετών έφωτογραφήθη ολόκληρος ύπό ’Αμερικανικής αποστο
λής. ’Εκείνο όμως πού άπετέλεσεν έκπληξιν εις τον κόσμον τής Τέχνης όπήρξεν ό 
μύγας πλούτος, ή άρχαιότης καί ή ποιότης τών βυζαντινών εικόνων, πού είχε παρα
μένει άγνωστος. Μερικά άριστα αντίγραφα εξ αυτών τών εικόνων, τά όποια έφε- 
ρεν εις τό Βυζαντινόν Μουσεΐον ό αείμνηστος Νικολαίδης, μέ κατετόπισαν περί τής 
σημασίας τών σιναϊτικών εικόνων. Προσκληθείς άργότερον ύπό τοϋ Σεβασμιωτά- 
του Σιναίου κ. Πορφυρίου διά τήν μελέτην καί κατάταξιν τοϋ Σκευοφυλακίου, εΐχον 
τήν ευτυχίαν ν’ άνακαλύψω ανάμεσα εις δύο χιλιάδας εικόνας, εκατοντάδας βυ
ζαντινών εικόνων χρονολογουμένων άπό τοϋ 6ου αΐ. καί εξής. Ή σημασία των 
είναι κεφαλαιώδης διότι ελληνικής τεχνοτροπίας έγκαυστικαί εικόνες τοϋ 6ου αί. 
ήσαν τελείως άγνωστοι εις τήν ιστορίαν τής βυζαντινής τέχνης καθώς καί τής

* Έδημοσιεύθη τό πρώτον έν «Μηνιαίο Δελτίο Πνευματικής Ένημερώσεως» τής 3ης 
Μαρτίου 1964.



Μακεδόνων καί Κομνηνών, δείγματα των όποιων εις τα διάφορα Μουσεία της Ευ
ρώπης άριθμοΰνται εις τά δάκτυλα. Κατά την δεκαπενθήμερον διαμονήν μου εις 
τό Σινα ήδυνήθημεν μετά της συνεργάτιδος συζύγου μου και του αείμνηστου φω
τογράφου Τσίμα να μελετήσωμεν καί ακολούθως νά δημοσιευσωμεν μιαν περίπου 
εκατοντάδα έκ των άριστων καί αρχαιότερων σιναίτικών εικόνων. Τα δυο τελευ
ταία έτη επιστημονική αποστολή των Πανεπιστήμιων Michigan, Princeton και 
Αλεξάνδρειάς εργάζονται επί μήνας εις τό Σινα, προετοιμάζοντες μεγάλην έκδοσιν 
μέ έγχρωμους πίνακας όλων των θησαυρών του Σινα. Η πινακοθήκη η οποία κα- 
τηρτίσθη εις μίαν πτέρυγα της Μονής, παραπλευρως της Βιβλιοθήκης, αποτελεί σή
μερον την μεγαλυτέραν καί σπουδαιοτέραν του κόσμου Πινακοθήκην Βυζαντινής 
Τέχνης.



ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ Β' ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΙΝΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ TOT ΕΝ ΣΙΝΑ ΗΛΙΟΣΚΟΠΕΙΟΤ





ΙΣΤΟΡΙΑ TOT ΕΝ ΣΙΝ4 ΗΛΙΟΣΚΟΠΕΙΟΤ

Ai φυσικοί έπιστήμαι, έν αίς και ή ’Αστρονομία, μεγάλως προώδευσαν κατά 
τον 19ον καί 20όν αιώνα. Καί αί παλαιαί αντιλήψεις περί των του κόσμου πραγμά
των τελείως ήλλαξαν, τόσον εις την χημείαν καί φυσικήν, όσον καί εις την μηχα
νικήν άλλα καί αί κρατοϋσαι περί του στερεώματος, άστρων καί διαφόρων άλλων 
ουρανίων σωμάτων αντιλήψεις άνετράπησαν καί άνεθεωρήθησαν υπό των συγχρό
νων αστρονόμων μετά την θεωρίαν τής σχετικότητας, την διχοτόμησιν του ανθρώ
που καί των διαπλανητικών στοιχείων. Τούτου ένεκα τό επίπεδον τής μελέτης τής 
αστρονομίας έπεξετάθη καί επί άλλων θεμάτων ώς καί τούτου ακόμη του ήλιου, 
διό καί τα διάφορα ’Ινστιτούτα τής ύφηλίου ήρχισαν διαφόρους μελετάς καί έπ’ 
αυτού τού ήλιου. "Εν έκ των μεγαλύτερων τούτων ’Ινστιτούτων τούτου είναι καί 
τό έν Ήνωμέναις Πολιτείαις έδρεΰον Institution Smithsonian. Τούτο λοιπόν 
τον Μάρτιον τού 1931 άπέστείλε τόν κ. Alfred Moor μετά τής συζύγου του έν Σι- 
να, κομίζοντα έπιστολήν τού Γεν. Γραμματέως τού ώς άνω Institution κ. G. Abbot 
δι’ ής ούτος συνίστα τω Άρχιεπισκόπω Σινά κυρω Πορφυρίω τω Γ' τόν κ. Moor 
ώς άπεσταλμένον τού είρημένου Institution καί έπιφορτισμένον να έπισκεφθή 
μεταξύ άλλων μερών καί τήν Σιναϊτικήν Χερσόνησον καί έκλέξη τήν καλλιτέραν 
τοποθεσίαν πρός έγκατάστασιν Παρατηρητηρίου δι’ έρεύνας έπί τής ακτινοβολίας 
τού ήλιου. Ό κ. Moor, έπισκεφθείς τάς κορυφάς τών διαφόρων όρέων εις τήν πε
ριοχήν τού ορούς Σινά, έθεώρησεν ώς πρόσφορον διά τόν σκοπόν τής αποστολής 
του τοπεΐον τήν κορυφήν τού υψηλότερου όρους τής Νοτίου Σιναϊτικής Χερσονή
σου, τού γνωστού υπό τό όνομα τής Άγιας Αικατερίνης, ένθα καί ήρξατο τών 
παρατηρήσεων αυτού. Πεισθείς μετά πρώτην, δεύτερον καί τρίτην έξέτασιν περί 
τού καταλλήλου τής κορυφής, ήν έξήτασε καί έξελέξατο ώς καταλλήλου διά τόν 
σκοπόν τής αποστολής του καί τών έρευνών τού Smithsonian Institution, άνεχώ- 
σησεν εις ’Αμερικήν καί άνεκοίνωσεν εις τό κέντρον έρευνών τού έν λόγω ’Ινστι
τούτου τά πορίσματα τών έρευνών του.

Τόν Σεπτέμβριον τού 1932, ήτοι 17 μήνας κατόπιν τής πρώτης έπισκέψεώς 
του, τό ειρημένον ’Ινστιτούτου έγραψεν έπιστολήν εις τήν 'Ιεράν ήμών Μονήν καί 
παρεκάλει όπως έπιτραπή νά ίδρύσωσιν έπί τής παρακειμένης κορυφής, τω δρει 
τής Άγιας Αικατερίνης, τής καλουμένης Ζεμπίρ καί άπεχούσης περί τά 10 λεπτά, 
Παρατηρητήριου διά τάς έρεύνας των καί πλησίον αυτού οίκοδομήσωσιν οίκημα 
πρός έγκατάστασιν τών έπιστημόνων, οίτινες ήθελον αποστολή διά τάς παρατη
ρήσεις αί όποιοι έμελλαν νά διαρκέσωσιν έπί τρία έτη.



Ή 'Ιερά ημών Μονή καί ό ’Αρχιεπίσκοπος, λαμβάνοντες ύπ’ όψιν την σπουδαιό- 
τητα του είρημένου ’Εργαστηρίου καί επιθυμουντες να συμβαλιωσι το επ αυτοΐς 
εις τον εύγενή σκοπόν τοΰ ’Ινστιτούτου καί μη θελοντες να γινωσιν εμποδιον εις 
την πρόοδον τής επιστήμης, καθ’ ότι ουδέποτε τό πνεύμα τής Ορθοδοξου Εκκλη
σίας ήτο εναντίον τής επιστημονικής προόδου, παρεχώρησαν την αδειαν προς οικοδο
μήν τοϋ τε Παρατηρητηρίου καί του συστήματος. Εν τώ μεταξύ ήλθεν εις επαφήν η 
Μονή μέ τάς σχετικός 'Υπηρεσίας τής Κυβερνήσεως, καίτοι κατείχε τα εδάφη ταϋτα, 
μή τυχόν καί ήθελεν ή Κυβέρνησις να κάμη τάς παρατηρήσεις, ελαβεν όμως την απαν- 
τησιν ότι ουδεμίαν άντίρρησιν είχε προς τούτο δηλοΰσα ότι έχει γνώσιν τού πρά
γματος καί συνέχαιρε τον ’Αρχιεπίσκοπον διά τήν λεπτότητα του ταύτην καίτοι 
ήτο κυρίαρχος τής Μονής, άφ’ ετέρου δε έζήτησε ν’ άναλάβη τήν έπίβλεψιν τού ά- 
νεγερθησομένου Παρατηρητηρίου καί οικήματος διά να γνωρίζη τό τί θά κτισθή και 
να έγερθώσιν άμφότερα δαπάνη τοΰ έν λόγω ’Ινστιτούτου, ώς επίσης και μετά λή- 
ξιν,τών εργασιών καί παρατηρήσεων άμφότερα θά περιήρχοντο εις τήν ιδιοκτησίαν 
τής Μονής, ότι τα έργα τής άνοικοδομήσεως θ’ άνελάμβανεν άρχιτέκτων τής εμπι
στοσύνης τής Μονής καί ώς τοιούτον ό ’Αρχιεπίσκοπος επροτεινε τον γνωστόν 
αρχιτέκτονα κ. Πέτρον Φραγκούλην εργαζόμενον εις τον οίκον Ρολεν και ο οποί
ος είχεν επιστατήσει καί εις τήν άνέγερσιν τών 2 ακινήτων τής Μονής εν Αλεςαν- 
δρεία. ’Επί πλέον δε νά θεωρώνται τά ιδρύματα ταϋτα κτήματα τής Μονής εφ οσον 
ήθελον ίδρυθή επί τοΰ εδάφους ανήκοντας εις αυτήν και θα επληρωνον ουδεν ενοι- 
κιον καί θά είχε τήν επιστασίαν τής άνοικοδομήσεως -αυτών, θα εβοηθει εις την 
έντός ώρισμένου χρονικού διαστήματος άνέγερσιν αυτών δια τής εξευρεσεως τών 
απαραιτήτων εργατών διά τήν έκτέλεσιν τών έργων, τής προμήθειας τών καμη
λών διά τήν μεταφοράν τού οικοδομήσιμου υλικού και την επιστασίαν δια την 
καλήν έκτέλεσιν τής εργασίας. Τό είρημένον ’Ινστιτούτου πάντα ταϋτα έδέξατο 
εύγνωμόνως καί ιδίως διά τήν προσφοράν τής Μονής διά τήν έπίβλεψιν τής εκτελε- 
σεως τής έργασίας, ήν έχαρακτήρισεν ώς σπουδαίαν προσφοράν τής Μονής δια την 
πρόοδον τής έπιστήμης καί άνεγνώρισεν ώς δικαιαν την απαιτησιν τής Μονής όπως 
τά κτίσματα περιέλθουν εις τήν ιδιοκτησίαν τής Μονής μετά την αποπερατωσιν 
τών παρατηρήσεων καί ήκολούθη σε μετά ταϋτα η υπογραφή τοΰ σχετικού συμ
βολαίου έν ψ έδηλοΰντο πάντα τ’ άνωτέρω καί ύπεσημειοΰτο ιδιαιτέρως οτι τα κτί
ρια θά άνεγείροντο δαπάναις τοϋ Smithsonian Institution.

Αί έργασίαι ήρχισαν κατά Φεβρουάριον τοϋ 1933 ( ό νΰν ’Αρχιεπίσκοπος ο 
καί συντάσσων τάς γραμμάς ταύτας ήτο 'Ιεροδιδάσκαλος τήν εποχην αυτήν εις 
τό έν Top [Ραϊθώ] Μοναστηριακόν σχολείου καί έτέλει χρέη γραμματέως εις τό 
άποστελλόμενον υπό τοΰ Οικονόμου Ραΐθοΰς προς την Μονήν υλικόν και ήτο γνω
στής των πάντων ). Τον Αύγουστον του 1933 επερατωθησαν αι εργασιαι και παρε- 
δόθησαν τά κτίρια εις τον άφιχθέντα κ. Zodtner, άπεσταλμένον τοϋ ’Ινστιτούτου, 
ό όποιος διήλθεν έκ Κάιρου μετά τοΰ βοηθού του κ. Γκρήλεϋ. ’Ήμην παρών οτε δι- 
ήλθεν έκ Κάιρου καί έλαβε τήν σχετικήν συστατήριον έπιστολήν προς τον τότε 
’Αρχιεπίσκοπον Πορφύριον τόν Γ', ευρισκόμενον έν τή Μονή διά τήν παράδοσιν 
τών κτιρίων εις τούς έλευσομένους ’Αμερικανούς έπιστήμονας, διότι έγώ έτοιμαζό-



μην ν’ άποσταλώ εις ’Αθήνας διά σπουδάς εις την Θεολογικήν Σχολήν του Πανε
πιστημίου ’Αθηνών καί εΐχον αναχωρήσει εκ Ραϊθοϋς.

Οί εν λόγω επιστήμονες ήρξαντό αμέσως τών παρατηρήσεων, ας έξηκολούθησαν 
επί τρία έτη μέ λίαν ικανοποιητικά αποτελέσματα, συνέχειαν δε τών μελετών τού
των έκαμεν ακόμη επί 2 έτη 6 Γραμματεύς του ’Ινστιτούτου κ. Moor μετά τής 
συζύγου του. ’Εδώ πρέπει νά σημειωθή ότι ό κ. Zodtner είχε μετ’ αότοΰ την σύζυ
γόν του καί τά δύο τέκνα των (εν κοράσιον ηλικίας 2 ετών καί ήμίσεος καί εν άρ- 
ρεν οκτώ μηνών).

Οί άνθρωποι ούτοι, οί κ.κ. Moor καί Zodtner, εΐργάζοντο άόκνως καί έντατι- 
κώς, συνετέλει δε εις την επιτυχίαν τής εργασίας των ώς έλεγον ή διαυγής ατμό
σφαιρα καί 6 αίθριος ουρανός του Σινά. Έστελλον τακτικά εις το εν ’Αμερική Ίν- 
στιτοΰτόν των καί εις το Χελουάν Άστεροσκοπεϊον, όπου ή το καί τό Μετεωρολο
γικόν κέντρον τότε, εκθέσεις.

Σκοπός τών παρατηρήσεων, κατά τον κ. Zodtner, ήτο ή γνώσις τών μετεωρο
λογικών μεταβολών τών προερχομένων ένεκα τής έπιδράσεως τών ήλιακών ακτι
νών καί ή πρόληψις τών έν τώ αέρι ναυαγίων.

'Η 'Ιερά Μονή διά τής έπιτρέψεως τής ίδρύσεως τοϋ ήλιοσκοπείου οχι μόνον 
απέδειξε τό ευρύ πνεύμα όπερ διέπει αυτήν καί τήν έπίγνωσιν ήν έχει περί τών 
επιστημονικών παρατηρήσεων διά τήν τών πραγμάτων τού κόσμου βελτίωσιν έκ 
τών επιστημονικών επιτευγμάτων καί παρατηρήσεων, αλλά καί συνέβαλεν ούκ ο
λίγον διά τήν επιτυχίαν τού σκοπού τών επί τρία έτη άπομεμονωμένων επιστημό
νων διά τής παροχής εις αυτούς ποιας τίνος αλλαγής καί πνευματικής επικοινω
νίας με πεπολιτισμένον περιβάλλον εις δ έκαμον ’ καθ’ εβδομάδα έπίσκεψιν διά 
προσευχήν καί παραλαβήν τού ταχυδρομείου των καί αποστολήν τού ίδικοΰ των 
καί παραγγελίαν οίανδήποτε, ήν εΐχον νά κάμουν προς έξυπηρέτησιν εαυτών καί 
τού έργου των.

Καί άπο τής πλευράς ταύτης ή 'Ιερά ήμών Μονή δεν ήτο πλέον τό ερημικόν 
εν τή Πετραία ’Αραβία ασκητικόν κέντρον άλλ’ ή εστία πολιτισμού δι’ ής άνεφω- 
διάζοντο άπο πάσης έπόψεως οί σκαπανείς αυτοί τής επιστήμης καί έπηλήθευε 
το αιώνιον τού Ελληνικού πνεύματος δαιμόνιον τό όποιον ένεσαρκοΰτο εις τήν 
περίπτωσιν αυτήν έν τοΐς ευαρίθμοις "Ελλησι Μοναχοΐς τού Σινά.





Δ. I. ΔΕΛΙΒΑΝΗ 
Προπρντάνεως τοϋ Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης
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Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ TOT ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ

Α'

"Αν δέν εϊχόν τήν τύχην νά έπισκεφθώ την Μονήν τοΰ ορούς Σινα, δεν θά είχον 
διανοηθή νά άνταποκριθώ εις την πρόσκλησιν τοϋ συναδέλφου Ρερ. Κονιδάρη νά συμ
βάλω εις τον τιμητικόν Τόμον, 6στις έκδίδεται προς εορτασμόν τής 1400ής επετεί
ου τής Μονής τοϋ ’Όρους Σινα. Πράγματι, δι’ Έλληνα επισκέπτην ή έντύπωσις, 
τήν οποίαν αποκομίζει από τήν έπίσκεψιν - προσκύνημα, είναι εξαιρετική. "Οταν ό 
επισκέπτης κατευθύνεται άπό τό Κάϊρον εις τήν Μονήν τοϋ όρους Σινα, γνωρίζει 
βεβαίως, ότι θά έπισκεφθή ελληνικήν μονήν, άλλα έως ότου τήν άντικρύση, δέν 
έχει συνειδητοποιήση τί πρόκειται νά ΐδή. Αύτή ή άδυναμία προβλέψεως, έστω καί 
αν προηγήθη μελέτη ή κατατόπισις, επιτείνεται άπό τήν σχετικώς μακράν διαδρο
μήν. Μετά τάς τρεις περίπου ώρας τής διαδρομής άνά τήν αιγυπτιακήν έρημον με
ταξύ Κάιρου καί Σουέζ καί μετά τήν δλιγόλεπτον διέλευσιν διά τής διώρυγας μέ τήν 
άποφυγήν των ωρών αιχμής διελεύσεως των πλοίων προς Νότον καί προς Βορράν, 
επακολουθεί πολύ μακρυτέρα διαδρομή μέχρι τής Μονής τής ’Αγίας Αικατερίνης. 
Μετά δίωρον περίπου διαδρομήν παραλλήλως προς τήν Έρυθράν Θάλασσαν επακο
λουθούν άλλαι τέσσαρες ώραι διαδρομής άνά τήν πετρώδη έρημον τής χερσονήσου, 
χωρίς ποτέ νά δύναται ό ταξειδιώτης νά προσανατολίζεται πλήρως, άκριβώς όπως 
όταν είναι εις τά φιόρδ τής Νορβηγίας. Πιστεύει κανείς ότι έχει φθάσει εις τά πέ- 
ρατα τής οικουμένης καί τό σχετικόν αίσθημα επιτείνεται άπό τήν σχεδόν άνύπαρ- 
κτον εκεί κυκλοφορίαν, όταν αίφνιδίως άντικρύζει τήν Μονήν. Πρόκειται περί μεγά
λου οικοδομικού συγκροτήματος, τοΰ όποιου ή έντύπωσις ένισχύεται άπό τήν πέριξ 
έρημον. Ή γνώσις ότι πρόκειται δι’ ελληνικόν μοναστήριον, ότι άναφέρέται ό τόπος 
όπου άνηγέρθη εις τήν Παλαιάν καί εις τήν Καινήν Διαθήκην, δημιουργεί έντονον αί
σθημα χριστιανικής άγαλλιάσεως, άνθρωπίνης ΐκανοποιήσεως καί εθνικής ύπερη- 
φανίας. Γνωρίζω πολλά μοναστήρια, άλλά ομολογώ ότι ή ’Αγία Αικατερίνη είναι τό 
άνώτερον όλων των άλλων καί λόγω τής τοποθεσίας του καί λόγω τής καταπληκτικής 
βιβλιοθήκης του χειρογράφων καί λόγω τής πλουσιωτάτης συλλογής βυζαντινών 
εικόνων του. Βεβαίως είδικώτεροι εμού ήσχολήθησαν, άσχολοΰνται καί θά άσχο- 
ληθοΰν μέ αυτά. ’Εγώ θά άρκεσθώ νά άναλύσω λίαν συντόμως τήν κοινωνικήν καί 
οικονομικήν άποστολήν τής μονής τοΰ ορούς Σινα, όπως τήν άντελήφθην.

Β'
Ή μονή τοΰ ’Όρους Σινα δέν άπέφυγε τήν μείωσιν τοΰ άριθμοΰ τών μοναχών, 

ή οποία δημιουργεί τόσα προβλήματα εις τάς ορθοδόξους μονάς. ’Ενώ όμως θά 
άνεμένετο ότι εκεί εις τήν έρημον ή μείωσις θά ήτο περισσότερον αισθητή άπό άλλα-



χοϋ, άντιθέτως ή Μονή τοϋ ορούς Σι,να έχει άκόμη άρκετούς μοναχούς προς έκπλή- 
ρωσιν τοϋ προορισμού της. Τοΰτο οφείλεται πλήν των άλλων καί εις το ότι οί μονα
χοί της Μονής τοϋ ορούς Σινά δέν περιορίζονται ολόκληρον την ζωήν των εκεί, άλλα 
ύπηρετοΰν άλληλοδιαδόχως καί εις διάφορα παραρτήματα της Μονής τόσον εις την 
Αίγυπτον όσον καί έξω αυτής. ’Επίσης έντύπωσιν κάμνει ότι οί μοναχοί περιορίζο
νται εις τα καθαρώς εκκλησιαστικά έργα ως καί εις την διοίκησιν, εις την έκπρο- 
σώπησιν καί εις την κατεύθυνσιν τής Μονής, ένω ή εκτελεστική εργασία ευρέως 
νοούμενη ανατίθεται εις λαϊκούς. Κατ’ αυτόν τον τρόπον εξοικονομείται πολύς χρό
νος διά τό κύριον έργον τής λατρείας. ’Από άπόψεως κοινωνικής ή Μονή τοϋ ορούς 
Σινά ούσιαστικώς φροντίζει όλους τούς κατοίκους τής ερήμου. Ζοΰν ούτοι σιωπη- 
ρώς καί κατά κανόνα πολύ πτωχικά άλλα είναι πρόθυμοι νά βοηθήσουν οίονδήποτε, 
όστις τό χρειάζεται καί 6 όποιος αίφνιδίως αισθάνεται τήν άνάγκην βοήθειας, άλλα 
επί πλέον καθημερινώς διανέμει άλευρα ή άρτον εις τούς κατοίκους τής ερήμου. 
’Ομολογώ ότι μοΰ έκανε εξαιρετικήν έντύπωσιν, όταν παρηκολούθησα τάς άρχάς 
’Ιανουάριου 1963, τήν τοιαύτην έμπρακτον έκδήλωσιν τής χριστιανικής άλληλεγ- 
γύης καί μάλιστα υπέρ συνανθρώπων κατά κανόνα όχι Χριστιανών. Ή άπό μα- 
κροΰ, όταν ή Μονή ήτο πλούσια, συνέχισις τής χριστιανικής παραδόσεως καί τώρα 
όπου άπαλλοτριώσεις, δεσμεύσεις, επιτάξεις έμείωσαν αΐσθητώς τά εισοδήματα 
τής Μονής, άποδεικνύει πόσον εύνόητον είναι διά τούς μοναχούς ότι είτε άλλοτε άπό 
τό πλεόνασμά των, είτε τώρα άπό τό υστέρημά των, προσφέρουν όσον μπορούν 
περισσότερα εις όσους τό χρειάζονται. Κατ’ αυτόν τον τρόπον οί μοναχοί τής ’Α
γίας Αικατερίνης όχι μόνον συμμορφώνονται προς τάς βασικάς άρχάς τής χριστια
νικής Θρησκείας, άλλα συμβάλλουν καί εις τήν έδραίωσν τής όμαλότητος καί τής 
άσφαλείας εις τήν περιοχήν τής Μονής. ’Επί πλέον διδάσκουν εις τούς σιωπηρούς 
κατοίκους τής ερήμου έμπράκτως τό καθήκον τής έπιδείξεως αλληλεγγύης καί άλ- 
ληλοϋποστηρίξεως. Τούς εξασφαλίζουν παραλλήλως στοιχειώδη κοινωνικήν πρό
νοιαν, ή οποία συμπληρώνει αυτήν, τήν οποίαν τό αιγυπτιακόν κράτος παρέχει.

Ή Μονή τοϋ όρους Σινά δέν άρκεϊται όμως μόνον εις τήν άρίστην δυνατήν έκ- 
πλήρωσιν τής κοινωνικής της άποστολής. Παραλλήλως έπωμίσθη οικονομικόν έρ
γον προς ένίσχυσιν τής χώρας, εντός τής όποιας ή Μονή λειτουργεί. Πράγματι οί 
θησαυροί τής Μονής προσελκύουν πολλούς ξένους καί γνωστόν είναι πόσον ή Αίγυ
πτος άποβλέπει εις τήν έντασιν τοϋ προς αυτήν τουριστικού ρεύματος. ’Ετίθετο όμως 
τό θέμα τής διανυκτερεύσεως καί τής έξασφαλίσεως περιποιήσεως εις τούς έπισκέ- 
πτας τής μακρυνής Μονής. Προς τοΰτο προέβη εις τον συγχρονισμόν καί εις τήν έπέ- 
κτασιν τοϋ ξενώνος, όστις λειτουργεί κατά τρόπον πραγματικά υποδειγματικόν καί 
μάλιστα μέ έλαχίστην έπιβάρυνσιν τοϋ επισκέπτου, αν τήν συγκρίνη μέ τά όσα κα
ταβάλλει εις τά αιγυπτιακά ξενοδοχεία. Οί επί κεφαλής τή Μονής πρώτον διά τής 
άποφάσεως έπενδύσεως τών άναγκαίων σημαντικών ποσών, αν μάλιστα άναλογι- 
σθώμεν τήν εξαιρετικήν έπιβάρυνσιν έκεΐ τών πάσης φύσεως οικοδομικών υλικών 
έκ τής τόσον μακράς διαδρομής, δεύτερον διά τής ικανότητάς των νά έξασφαλίσουν 
τήν οΐκονομικωτέραν καί τήν καλυτέραν έκμετάλλευσιν τών έπενδύσεων, αί όποΐαι



έγιναν, απέδειξαν δτι έχουν συναίσθησιν των οικονομικών των δυνατοτήτων και 
της ύποχρεώσεως συνετής έκμεταλλεύσεως. Είναι πράγματι γνωστόν δτι ιδίως εις 
τάς άναπτυσσομένας χώρας γενικώς πιστεύεται δτι πραγματοποιούνται αί επιδιώ
ξεις, δταν ένεργηθοϋν αί επενδύσεις καί προβλέπεται ή ανάγκη εντατικής, επιμε
λούς καί πλήρους έκμεταλλεύσεώς των. Τό αυτό πνεύμα οι επι κεφαλής τής Μονής 
Απέδειξαν, δταν έφρόντισαν διά την άνέγερσιν τού μουσείου διατηρήσεως των βυ
ζαντινών της εικόνων, διότι άλλως θά έκινδύνευον να καταστραφοΰν. Καί εις αυτήν 
την ενέργειαν προέβησαν οί επί κεφαλής τής Μονής με την πεποίθησιν, οτι ούτως 
ένεργοΰντες καί έναντι τής ιστορίας καί έναντι τής ανθρωπότητας καί έναντι τής φι- 
λοξενούσης χώρας έπιτελοΰν τό καθήκον των.

Θά ήθελα έν συμπεράσματι νά τονίσω, δτι θά ήτο ευχής έργον αν και οι επι κε
φαλής άλλων μονών καί οί επί κεφαλής των πάσης φύσεως οργανισμών, υπηρεσι
ών καί επιχειρήσεων κατώρθωνον νά μιμηθοΰν τό υψηλόν παράδειγμα τών δσων 
είναι επί κεφαλής τής Μονής τού όρους Σινά. Πολλά θά έξειλίσσοντο ικανοποιητι- 
κώτερον καί καλύτερον δι’ όλους καί μάλιστα μέ όλιγώτερα έξοδα.
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ΕΝΘΡΟΝΙΣΤΕΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ Α. Σ. TOT ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΙΝΑ 
κ. κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣ ΤΗΝ 13/4/1969 ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν, άγαπητοί αδελφοί καί πατέρες, λέγω κατά τήν η
μέραν ταύτην κατά τήν όποιαν το πρώτον φθάνω εις τον τόπον τούτον τον ήγια- 
σμένον, τον όποιον ήγάπησα παιδιόθεν, εις τήν Τεράν ήμών Μονήν τήν όποιαν πρώ
τον επισκέπτομαι ύπό τήν νέαν μου ιδιότητα ως ηγούμενος αυτής καί ως ’Αρχιε
πίσκοπος του Θεοβάδιστου ορούς Σινά. Τήν Χρυσοστόμειον αυτήν φράσιν πρέπει 
να τονίσω υπερβαλλόντως διότι έπεΐδεν έπ’ εμέ ό Κύριος καί έμεγάλυνε τού ποιήσαι 
μετ’ έμοΰ. Οόδείς εξ ήμών αγνοεί ότι παιδιόθεν αφιέρωσα τήν ζωήν μου εις τήν 
υπηρεσίαν τής Τέρας ήμών Μετάνοιας καί ούδείς παραγνωρίζει ότι κατηνάλωσα τον 
βίον μου όλον τον εφηβικόν καί τον ανδρικόν εις τά διάφορα Αυτής παρακελεύσματα 
καί ή άναγνώρισις τών τοιούτων υπηρεσιών μου είναι ή ύφ’ ήμών άνάρρησίς μου εις 
τον θρόνον τούτον τον παλαίφατον τής ’Αρχιεπισκοπής τού Θεοβάδιστου όρους Σι
να καί τής ήγουμενείας τής αδέσποτου καί ακαταπόνητου ώς αότοκεφάλου αυτής 
Μονής. Διά τούτο νομίζω ότι πρέπει να μνησθώ τών ρημάτων τού προφήτου Δαβίδ 
ό όποιος ψ άλλων με τήν λύραν έλεγε: «Δ(ί)η σοι Κύριος κατά τήν καρδίαν σου 
καί πάσαν τήν βουλήν σου πληρώσαι». Διά τούτο δοξάζω καί ευχαριστώ τόν πανά
γαθο ν Θεόν ότι έγένετο σκεπαστής καί βοηθός μου καί ρύστης μου καί με ώδήγησεν 
εις σωτηρίαν, παρακαλώ δέ Αυτόν όπως πλήρωσή καί πάσαν τής καρδίας μου 
βουλήν. Δεν ήτο όμως σκοπός τής ζωής μου τό να γίνω ’Αρχιεπίσκοπος, διότι ου
δέποτε ήκουσε κανείς εκ τών πατέρων τής Τεράς ήμών Μονής ότι έπεδίωκα τούτο" 
εάν τό ήθελον θά τό είχον τούτο αποκτήσει πολύ ένωρίτερον, όταν τό 1932 άπο- 
φοιτήσας άπό τό 'Ιεροδιδασκαλείων ό πατριάρχης ’Αλεξανδρείας Μελέτιος μέ έκάλε- 
σεν εις τήν υπηρεσίαν τού θρόνου διά νά μέ άναγάγη εις τό ύψος τής Άρχιερωσύνης, 
όταν άργότερον πάλιν άπεφοίτησα άπό τό Πανεπιστήμιον ’Αθηνών, ό Μητροπολί
της Ίωαννίνων Σπυρίδων μέ έκάλει εις τήν υπηρεσίαν του καί κατόπιν όταν έγέ
νετο ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών μοΰ έπανέλαβε τήν πρόσκλησιν διά νά μέ καταστή- 
ση πρωτοσύγκελλον αυτού καί έπειτα Μητροπολίτην. ’Αλλά καί ό πατριάρχης ο Οι
κουμενικός Άθηναγόρας ό Α', όταν ό σεπτός μου προστάτης καί προκάταχός μου 
αείμνηστος Πορφύριος ό Γ' μέ άπέστειλεν εκεί έξαρχικώς, μοΰ έκανε πρότασιν 
διά νά μέ στείλη εις τήν Γερμανίαν νά μετεκπαιδευθώ καί νά γίνω κατόπιν Μητρο
πολίτης εις τάς Χώρας τάς όποιας τό Πατριαρχεΐον τής Κωνσταντινουπόλεως έκυ- 
βέρνα, αλλά δέν ήθέλησα τούτο,έμεινα διά νά γίνω στέλεχος τής Μονής καί νά υπη
ρετήσω τήν έκθρέψασάν με Μονήν. Διότι θά έθεώρουν τόν εαυτόν μου άγνώμονα,



έάν έγκατέλιπον αύτήν καί παρεκάλουν μόνον τον Θεόν μου νά με ενισχύση και 
νά με καταστήση στέλεχος ικανόν οχι τον εαυτόν μου μόνον νά σώσω αλλα και τους 
περί εμέ καί εκείνους τούς όποιους θά με έπλησίαζον καί έάν εύρισκόμουν εις την 
υπηρεσίαν της Μονής καί τούς Πατέρας της Μονής νά βοηθήσω προς σωτηρίαν 
διά τούτο σήμερον παρακαλώ τον έν τω τόπω τούτω όφθέντα Κύριον καί τω όρει τω 
Σινά καταβάντα καί λαλήσαντα τω προφήτη Μωσή, ένώπιος ένωπίψ, νά πλήρωσή 
καί την βουλήν μου την όποιαν έχω ένδομύχως ύπέρ τής Μονής ταύτης καί των Πα
τέρων. Σείς, αγαπητοί πατέρες, οί όποιοι μέ έτιμήσατε με την ψήφον σας καί με 
άνεδείξατε ’Αρχιεπίσκοπον τής Μονής ταύτης τού Θεοβάδιστου όρους Σινα, γνω
ρίζετε ότι τρέφω έν τή ψυχή μου αισθήματα αγαθά υπέρ τής Πέρας ημών Μονής 
καί μετάνοιας μου ώς καί των έν αυτή ένσαρκωμένων Πατέρων καί τών έν ταΐς 
Διακονίαις όντων αδελφών ημών. Γνωρίζετε πολύ καλώς ότι ουκ έστιν εν εμοι α
δικία καί κακία διά τούτο καί ήθελήσατε, έπαναλαμβάνω, νά μέ τιμήσετε μέ την ψή
φον σας καί νά μοΰ δώσετε την ευκαιρίαν νά ικανοποιηθώ διά τάς προς την Μονήν 
μου υπηρεσίας, άλλά καί συγχρόνως νά έργασθώ τό υπόλοιπον μέρος τής ζωής 
μου εις την διακονίαν αυτής. Δέν πρόκειται αυτήν την στιγμήν νά σάς αναπτύξω 
προγράμματα καί νά σάς καταπονήσω μέ λόγους μακρούς διότι ταΰτα ανέπτυξα 
εις την Γενικήν Συνέλευσιν τών Πατέρων καί συνεζητήθησαν καί έτροποποιήθησαν 
καί ένεκρίθησαν μετά την τροποποίησιν αυτών καί θά τά άναγνώσητε έντός ολίγου 
εις τά πρακτικά τής Γενικής Συνελεύσεως, τά όποια θά σάς παραδώσω. Ούτε πρό
κειται νά αναπτύξω σχέδια πολυπράγμονα καί πολύπλοκα, ούτε μεγαλοφυείς 
έκφράσεις ίνα σάς αναπτύξω τό τί σκέπτομαι νά κάνω. Αυτά είναι 'ίδια τών δημο
κόπων βουλευτών καί έγώ ούδεμίαν σχέσιν έχω μέ αυτούς, άλλά θά άφήσω τά πρά
γματα νά ομιλήσουν καί ή υπόλοιπος έν τή Μονή μου υπηρεσία νά δείξη τό τι σκέ
πτομαι ύπέρ αυτής. Τούτο μόνον έχω σήμερον νά τονίσω προς υμάς, ότι θέλω να 
πληρώσω την υπόλοιπον βουλήν μου, ή όποια έγκειται εις δύο σημεία: αφ ενός μεν 
την ίεράν παρακαταθήκην την όποιαν παρελάβομεν νά συνεχίσωμεν καί διατηρή
σω μεν, άφ’ ετέρου δέ νά δώσωμεν καλήν απολογίαν έπί τού φοβερού βήματος τού 
Κυρίου. Καί τό μέν πρώτον θά τό έπιτύχωμεν διά τής μεταξύ μας συνεργασίας 
καί αγάπης, ή όποια «ού ζητεί τά έαυτής, οό λογίζεται τό κακόν, οό χαίρει έπί τή 
αδικία, συγχαίρει δέ τή άληθεία», τό δέ δεύτερον την απολογίαν έπί τού φοβερού 
βήματος θά έπιτύχωμεν διά τής μεταξύ μας καλής συνεννοήσεως καί συγγνώ
μης, παραβλέποντες έκαστος τά τών αδελφών μας καί πατέρων ατοπήματα καί ελατ
τώματα καί έξαίροντες ιδιαιτέρως μόνον τά προτερήματα αυτών καί τάς ικανότη
τας αυτών κατ’ αυτόν τόν τρόπον θά ένισχύσωμεν ό εις τον έτερον καί θά δυνηθώ- 
μεν κατ’ αυτόν τόν τρόπον νά φθάσωμεν εις τήν ποθητήν αύτήν ημέραν κατα την 
όποιαν θά δώσωμεν τόν λόγον μας καί τήν απολογίαν μας ένώπιον τού φρικτοΰ βή
ματος τού Κυρίου. Μέ τάς σκέψεις αύτάς άνήλθομεν εις τό Θεοβάδιστου όρος, εις 
τήν ίεράν ημών Μονήν, όπου είναι καί ή έδρα ημών διά νά συναντήσωμεν υμάς, αγα
πητοί πατέρες, καί διά νά ποιήσω μεν τήν ένθρόνησιν ημών καί διά νά συνεργασθώμεν 
μεθ’ υμών, ίνα συνεχίσωμεν τό έργον τό όποιον ό πολύκλαυστος καί πολυφίλητος γέ
ρων όλων μας, αείμνηστος Πατήρ ημών καί Δεσπότης κύρος Πορφύριος ό Γ' έκαμε,



νά συνεχίσωμεν ώς Μονή το έργον αύτής, το όποιον είναι, δυσβάστακτον κατά τάς 
δυσμενείς ταύτας ημέρας άλλά συγχρόνως καί νά άποπληρώσωμεν την ίεράν αυτής 
παρακαταθήκην καί παράδοσιν, την οποίαν έλάβομεν παρά των πατέρων ημών καί 
νά έκτελέσωμεν εκείνο τό όποιον ή πρόνοια του Παναγάθου καί προσκυνητοϋ Τρια
δικού Θεοϋ ημών επιφυλάσσει εις αυτήν. Δηλώ εις ημάς κατά την ώραν ταύτην, 
κατά την όποιαν αναλαμβάνω τα ηνία τής έμπιστευθείσης παρ’ υμών καί παρά του 
παναγάθου Θεοϋ Τέρας Μονής ημών, ότι θά διατηρήσω τά δόγματα ακέραια τής 
άγιας ημών πίστεως, θά μείνω πιστός φύλαξ καί τηρητής όλων τών παραδόσεων 
τάς όποιας έκληρονομήσαμεν καί θά γίνω αγωνιστής καί φύλαξ του δικαίου καί τής 
αλήθειας, χωρίς νά προσβλέπω προς πρόσωπα ανθρώπων, άλλα μόνον προς τό κα
θήκον καί τήν αλήθειαν. Ταϋτα δηλών, πιστεύω ότι θά έχω καί τήν βοήθειαν ου 
μόνον του παναγάθου Θεοϋ άλλά καί τής προστάτιδος ημών Μεγαλομάρτυρας ’Α
γίας Αικατερίνης, ώς επίσης ελπίζω ότι αί προσευχαί εκείνων τών Πατέρων πού 
έλαμψαν έν ασκήσει έν τώ τόπο) τούτω θά ψσι μετ’ έμοΰ καθ’ δλας τάς ημέρας 
τής ζωής μου, διά νά διατηρήσωμεν τήν σωστικήν αυτήν κιβωτόν έν τή αυχμηρά 
ταύτη έρήμω καί ελπίζω ακόμη ότι καί αΐ ψυχαί εκείνων οί όποιοι εσχάτως α
κόμη άπέθανον, καί τά κώλα άφησαν έν τή έρήμω ταύτη, θά ψσι μεθ’ ημών κατά 
τό στάδιον τής διακονίας ημών, έπί πλέον δέ πιστεύω εις τήν συνεργασίαν υμών οί 
όποιοι, ταλαιπωρημένοι πολύ κατά τούς τελευταίους τούτους χρόνους, έχετε ευρει 
παρρησίαν ένώπιον τοΰ Κυρίου, τοΰ αθανάτου βασιλέως ημών Κυρίου ημών Ίησοΰ 
Χρίστου, Ού έποιήσαμεν μνείαν τών παθών Αύτοΰ καί σήμερον τήν Λαμπροφόρον 
Άνάστασιν Αύτοΰ έορτάζομεν, ΐνα έπιτύχωμεν καί τήν Άνάστασιν τών ψυχών 
ήμών καί τής φύσεως ήμών, ώστε νά καταλήξωμεν νά δώσωμεν τήν ομολογίαν 
τής πίστεως κατά τήν ημέραν έκείνην τήν φοβεράν τοΰ Κυρίου τής Κρίσεως καί 
νά εΐσέλθωμεν εις τήν βασιλείαν τοΰ Θεοΰ, γένοιτο.



ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΤΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α. Σ. ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΣΙΝΑ 
Κον Κον ΓΡΗΓΟΡΙΟΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΑΝΟΣ. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ 

Κου ΝΕΟΦΥΤΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ 
ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΝ ΣΙΝ4 ΠΑΤΕΡΩΝ

Ευχαριστοΰμεν Κυρίφ τώ Θεώ ήμών τώ Άναστάντι έκ νεκρών διά νά σώση 
τον κόσμον, άτενίζοντες την Ύμετέραν Σεβασμιότητα, τον σεπτόν πατέρα και 
’Αρχιεπίσκοπον ήμών κ.κ Γρηγόριον, τό κλέος τών Σιναϊτών Πατέρων. Τό άστρον 
τό άνατεΐλαν πρό τεσσαρακονταπενταετίας (45). έδυσε καί ή φθορά του χρονου 
φθείρει τά πάντα, άλλα εϊμεθα υπερήφανοι διότι άνέτειλε νέον άστρον ικανόν, αντά
ξιον του δύσαντος, τό όποιον θά φωτίση την Τεράν ήμών Μονήν. Τό άστρον, το 
όποιον έδυσε δεν έδυσε, διότι ή ιστορία τής Μονής τό έγραψε χρυσοΐς γράμμασι. 
Τό άστρον τό δΰσαν τό έτίμησεν ό κόσμος είς την έξοδον τής σωροΰ του, ως έπλη- 
ροφορήθημεν έκ τών εφημερίδων καί έκ του Ραδιόφωνου, διότι τά καλά έργα δεν 
πεθαίνουν άλλά ζοΰν. Ό κάθε ένας, ό καλώς έργασθείς, δοξάζεται μετά τον θάνατόν 
του. Ή ύμετέρα Σεβασμιότης, πνευματικόν του τέκνον, βαδίσας είς τά ίχνη του 
έπί ολόκληρα χρόνια είς την υπηρεσίαν τής Μονής (εγώ' δε περισσότερον γνωρίζω 
υμάς παιδιόθεν), πιστεύω, ως καί ή 'Ιερά ήμών Μονή έχει την πεποίθησιν, ότι 
θά διακυβερνήσετε τό πλοΐον τούτο συμφώνως πρός την μακραίωνα ιστορίαν αυ
τής καί θά τό διακυβερνήσετε είς εύδίους λιμένας καί θά φανήτε ικανός καί αντάξιος 
θαλασσοπόρος τής πνευματικής ταύτης κιβωτού, ή οποία ίδρύθη διά νά επιτελή 
έργον υψηλόν καί πνευματικόν εν τή έρήμω ταύτη διά μέσου τών αιώνων. Είς τό 
"Αγαρ, τό όποιον ηύλόγησεν ό θεός, έκτισε τήν εκκλησίαν του. Αυτός έχρισεν ’Αρχι
ερέα Αυτού τον Άαρών. Αυτού τού Άρχιερέως τον θρόνον έκληρονομήσατε καί εΐσθε 
ό κληρονόμος του. Αυτήν τήν ιστορίαν ό Θεός δεν τήν έγκατέλειψεν άλλά τήν έτί- 
μησε καί μετά τήν νέαν Διαθήκην, τό ήγίασε μέ τούς όσιους πατέρας, τών όποιων 
τά λείψανα εόρίσκονται εν τή γή ταύτη καί τά πνεύματα αυτών επισκιάζουν ταύτην 
τήν ίεράν Μάνδραν. Νά εΐσθε βέβαιος, ότι ή θεία Χάρις τού Παναγίου καί τελεταρχι- 
κοΰ Πνεύματος, τό όποιον έφώτισε πάντας ή μας νά άναδείξωμεν όμάς 'Ηγούμενον 
καί ’Αρχιεπίσκοπον ήμών καί κυβερνήτην τής Ιερός ταύτης κιβωτού, θά Σας ένι- 
σχύη, θά Σας όδηγή, θά εύλογή τά διαβήματα 'Υμών καί θά φέρετε είς αίσιον 
πέρας τό επίπονον τούτο έργον τό όποιον άναλαμβάνετε. Ήθέλησεν ό Θεός νά φω
τίση πάντας ήμάς καί νά άρη κάθε πρόσκομμα καί νά Σας θέση 'Ηγούμενον καί ’Αρ
χιεπίσκοπον, Προστάτην, Ποιμενάρχην καί Πατέρα ήμών. Κατέχετε δέ τά πάντα, 
γνωρίζετε τά πάντα καί τάς πνευματικάς καί τάς δογματικάς καί ίστορικάς άλη- 
θείας καί έχει βεβαίως ή Μονή πεποίθησιν, ότι θά έχη μίαν καλλιτέραν αΰριον. 
Ημείς δέ όσοι εύρισκόμεθα εδώ όποσχόμεθα νά Σας βοηθήσωμεν είς τό έργον τό 
όποιον άνελάβατε διά νά τό φέρετε είς αίσιον πέρας ! Είθε Σεβασμιώτατε !



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΣΙΝΑ*

1) Νετρας ή Νετήρ επίσκοπος Φαράν.
2) Μακάριος Α' επίσκοπος Φαράν 451.
3) Σολομών Α', σημειούμενος εις την κόγχην άγιας Βάτου.
4) Γαβριήλ Α', κάτωθεν τής άγιας Βάτου τάχα καί Άρχ/πος Σινα.
5) ’Ιώβ 540-560. Ό Παπαμιχαλόπουλος σημειοΐ δτι υπάρχουν 120 έτη χωρίς 

ν’ άναφέρωνται τά ονόματα" ημείς εις το χειρόγρ. 1553 εύρίσκομεν τά ονόματα:
6) Σολομών Β'
7) Άνδρέας Α'
8) Κωνσταντίνος Α'
9) ’Ισαάκ Α'

10) ’Ιάκωβος Α'
11) ’Ιωάννης Α'
12) ’Ιωάννης Β'
13) Άγάθων Α'
14) Σολομών Γ'
15) Ήλίας Α'
16) Θεόδωρος Α' 680, μονοθελήτης καταδικασθείς υπό τής ΣΤ' Οικουμενικής Συν

όδου, αναφέρει - ο Παπαμιχαλόπουλος καί προσθέτει ότι ελλείπουν περίπου 189 
ετών ονόματα ’Αρχιεπισκόπων.

Έκ του άριθμοϋ χειρογρ. 1553 έχομεν τά εξής ονόματα:
17) Παύλος Α'
18) Γεώργιος Α'
19) Ζαχαρίας Α'
20) Συμεών Α'
21) Γεώργιος Β'
22) Χριστοφόρος Α'

’Από δέ του άριθμ. χειρ. 1635, άπο έτους 730 καί εξής:
23) ’Ιωάννης Γ
24) Γρηγόριος Α'
25) ’Ιωάννης Δ'
26) Άβράμιος Α'
27) ’Ιωάννης Ε'
28) ’Αντώνιος Α'

* Ό παρών κατάλογος έχει ανάγκην έρεύνης καί κριτικής επεξεργασίας, ή όποια πρέπει
να γίνη. Γ. I. Κ.



29) Συμεών B'
30) Γαβριήλ B'
31) ’Ιωάννης ΣΤ'
32) Ματθαίος Α'
33) Συμεών Γ'
34) Μακάριος Β'
35) Σωφρόνιος Α'
36) ’Αθανάσιος Α'
37) ’Ιωάννης Ζ'
38) Πέτρος Α'
39) ’Αρσένιος Α'
40) ’Ιωάννης Η'
41) Γερμανός Α'
42) Μάρκος Α' 869.

’Από τό 680 πού είναι ό Θεόδωρος - Μάρκος 869 = 189 έτη.
43) Κωνσταντίνος 870.

’Από τό έτος 870 - 1091 υπάρχει εν κενόν 221 έτη, είναι τά έτη πού την χερ
σόνησον την έδέσποζον οι Μωαμεθανοί και η επικοινωνία με τα Ιεροσόλυμα 
διεκόπη" ή Μονή έμενε με ηγούμενον. Τό 1091 έσταθεροποιηθη η καταστασις 
και οί πατέρες έκλέγουν τον Ίωάννην.

44) ’Ιωάννης ό ’Αθηναίος.
45) Ζαχαρίας Β' 1103. ’Επί Σουλτάνου Άμήρ Έλμαμή.
46) Γεώργιος Γ' 1133 » » » Μ
47) Γαβριήλ Γ' 1146 (άραβομαθέστατος).
48) ’Ιωάννης Γ 1164
49) Συμεών Δ' 1203
50) Γερμανός Β' 1228 
51 ) Θεοδόσιος Α' 1229
52) Συμεών Ε' 1258
53) ’Ιωάννης ΙΑ' 1265
54) ’Αρσένιος Β' 1290
55) Συμεών ΣΤ' 1306
56) Δωρόθεος Α' 1324
57) Γερμανός Γ 1333
58) Μάρκος Β' 1358
59) ’Αθανάσιος Β'
60) Σάββας Α'
61 ) Άβράμιος Β'
62) Γαβριήλ Δ'
63) Μιχαήλ Α'
64) Σιλουανός Α'
65) Κύριλλος Α'



ΟΕ άπο άριθ. 59-65 ’Αρχιεπίσκοποι δέν έχουν καθορισμένα τά έτη της άρχιε- 
ρατείας των.

66) Μάρκος Γ' 1486.
1358 ό προηγούμενος Μάρκος 1486 ό νϋν Μάρκος = 128 ετη" αυτός εγε- 
νετο και Π/ρχης ’Ιεροσολύμων το 1505.

67) Λάζαρος Α' 1510.
Άπο το 1510-1540 πού εκλέγεται ’Αρχιεπίσκοπος ό Σωφρόνιος ό θρόνος χη
ρεύει, ήτοι 40 έτη.

68) Σωφρόνιος 1540.
69) Μακάριος Γ' 1545-1547 (ακατάστατος και αλλοπρόσαλλος). 1547-1575 κατηρ- 

γήθη ή αρχιεπισκοπή" λυπηρά ιστορία 28 έτη.
70) Εύγένιος Α' 1575. Άρχιεράτευσε χρόνους 17.
71) ’Αναστάσιος Α' 1583. Άρχιεράτευσε χρόνους 8.
72) Λαυρέντιος Α' 1592. Άρχιεράτευσε χρόνους 24.
73) Ίωάσαφ Α' 1617. Άρχιεράτευσε χρόνους 24.
74) Νεκτάριος Α' 1661, ό σοφώτατος, γεν ό μένος Π/ρχης 'Ιεροσολύμων.
75) Άνανίας Α' ό Βυζάντιος 1661-68. Άρχιεράτευσε χρόνους 7.
76) Ίωαννίκιος Α' 1668 (Μονή Ριμνικίου Βοεβόδας ’Ιωάν. Κ/νος Βεσσάριο).
77) Κοσμάς ό Βυζάντιος 1704" έγένετο καί Πατριάρχης Κ/πόλεως.
78) Αθανάσιος Γ' ό Βερροιανος 1707" διεφώνησε με τούς πατέρας.
79) Ίωαννίκιος Β' ό Λέσβιος 1718.
80) Νικηφόρος Α' ό Μαρθάλης 1729. Άρχιεράτευσεν έτη 20" παρητήθη. Ό Σιλβέ- 

στρος Αντιόχειας άπεκάλει Μακαριώτατον.
81 ) Κωνστάντιος ό Α' 1749. Μονή Φιστιτζίου Βοεβόδας Ρακοβίτσας.
82) Κύριλλος Β' 1759. Άρχιεράτευσε 30 έτη.
83) Δωρόθεος Β' 1789" έζησε 3 έτη.
84) Κωνστάντιος ό Β', 1794-1830" έγινε Π/ρχης Κ/πόλεως. Ό Κωνστάντιος έμεινε 

καί προστάτης τού Σινά μέχρι τό 1859.
85) Κύριλλος, 1859-1867" έξεδιώχθη ύπό των Σιναϊτών (κακή εκλογή, χειριστή δι- 

οίκησις).
86) Καλλίστρατος, 1867-1885, εξ Άλατσάτων.
87) Πορφύριος ό Α', 1885-1904, εκ Ζακύνθου.
88) Πορφύριος ό Β', 1904-1926, εξ Άγιου Ευστρατίου.
89) Πορφύριος ό Γ', 1926-1968. Άρχιεράτευσε 42 έτη" άπέθανεν εις ηλικίαν 91 ετών.
90) Γρηγόριος ό Β', 1969. Έκ Βουτζά Σμύρνης Μικράς Ασίας. Έν Κα'ίρω έξε- 
λέγη τήν 4/1/69, έχειροτονήθη εις Αθήνας ύπό των αντιπροσώπων ΙΊ/ρχείου Ιε
ροσολύμων τήν 2/2/69. Διά πρώτην φοράν χειροτονείται Σιναίου έν Άθήναις. 
Ένεθρονίσθη έν Σινά τήν 13/4/69 κατά τήν Β' Άνάστασιν. Ταΰτα έγένοντο λόγω 
τής κατοχής τής Μονής.

’Εν Σινά τή 21/4/69 
t Ο ΣΙΝΑΙΟΤ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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ΙΕΡΑ ΑΤΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΜΟΝΗ 
TOT ΘΕΟΒΑΔΙΣΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ 

(Μετόχων Καΐρου )

Άριθμ. 167
Τω Έλλογιμωτάτω Κοσμήτορι της Θεολογικής Σχολής 
καί Καθηγητή της Γενικής ’Εκκλησιαστικής 'Ιστορίας 
του Άθήνησι ’Εθνικού καί Καποδιστριακοΰ Πανεπιστημίου 

κ. Γερασίμω Κονιδάρη
Είς ’Αθήνας

Έλλογιμώτατε καί φίλτατε Κύριε Καθηγητά,
Παρά τον αισίως έπανακάμψαντος Γραμματέως τής 'Τέρας ημών Μονής Παν- 

οσιολογιωτάτου ’Αρχιμανδρίτου Γρηγορίου Μανιατοπούλου εκ τον εις 'Ελλάδα 
υπηρεσιακού αυτού ταξιδιού, ένεκα υποθέσεων τής 'Ιεράς ημών Μονής, γεγηθότες 
επληροφορήθημεν την πάνυ προθύμως αποδοχήν εκ μέρους τής Ύμετέρας περισπου- 
δάστον ’ Ελλογ ιμότητος τής παρακλήσεως ημών, ήν δι αυτού άπηυθύναμεν τή Ύμε- 
τέρα άγάπη (στηριχθέντες τω 'Ιερώ ζήλφ'Υμών υπέρ των τής άγιας υμών’Εκκλησίας 
πραγμάτων καί τή εξιδιασμένη Αυτής τιμή υπέρ τής 'Τέρας ημών Μονής τον Θεοβά
διστου ’Όρους Σινά, ής την 1400 επέτειον τής ΐδρύσεως Αυτής υπό των αοιδίμων 
τού Βυζαντίου Αύτοκρατόρων ’Ιουστινιανού τού Α’ καί τής συζύγου Αυτού Θεο
δώρας κατά τον προσεχή Σεπτέμβριον 12-22 θά έορτάσωμεν, καί ήν επέδειξεν 
Αυτή καί διά τής επισκέψεώς Της μετά των τελειόφοιτων τής Θεολ.ογικής Σχολής 
του Καποδιστριακοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών προ τριών ετών), όπως άναλάβη την 
εποπτείαν επί τής έκδόσεως αναμνηστικού ' Εορταστικοϋ Τόμον επί τω σνντελον- 
μένω 'Εορτασμώ τών 1400 ετών από τής ίδρύσεως Αυτής, λέγομεν, είς δν δι επι
στολών Υμών εκαλέσαμεν τάς Σχολάς τών Πανεπιστημίων ’Αθηνών, καί Θεσσα
λονίκης (Θεολογικήν, Φιλοσοφικήν και Νομικήν) τήν ’Ακαδημίαν ’Αθηνών καί 
τήν ’Αρχαιολογικήν 'Εταιρείαν ’Αθηνών νά λάβωσι μέρος καί διαιωνίσωσι διά τών 
καταλλήλων τή περιστάσει πραγματειών των, τό εν τή ερήμω τού Σινά υπό 'Ελ
λήνων Μοναχών επί 14 αιώνας συντελούμενον εκπολιτιστικόν καί φιλανθρωπικόν 
εργον, είς τόπον ιερόν μεν καί άγιον, αλϊέ εν ταύτώ ανυδρον, άνικμον καί αυχμηρόν, 
ήζ,άρις είς τήν υπομονήν τών ενασκουμένων εκεί Πατέρων καί άδελφών, καί χάρις 
είς τήν συμπαράστασιν αυτών υπό τού ρέκτου καί άναδημιουργοϋ τού άραβισμοϋ 
αλλά καί άνεξιθρήσκου μεγάλου Προέδρου τής 'Ηνωμένης ’Αραβικής Δημοκρατίας 
Γκαμαλ ’Άμπντελ Νάσερ.

Εύχαριστοΰντες 'Υμάς διά τήν αποδοχήν, καί βέβαιοι άτι τό εργον θά στεφθή 
υπό επιτυχίας διότι άνετέθη είς υπέροχους καί ικανός χείρας, οΐαι τής 'Υμετέρας 
’Ελλογιμότητος, εύλογοϋμεν 'Υμάς πατρικώς,

καί διατελοϋμεν 
Μετ’ αγάπης Χριστού 

Ο ΣΙΝΑΙΟΤ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ
Έν Καιρω 1966 
’Ιουλίου 20



ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΝΑ 

(Μετόχιον Καΐρου)

Κάϊρον 20 ’Ιουλίου 1966

Τώ Έλλογιμωτάτω Κοσμήτορι της Θεολογικής Σχολής 
καί Καθηγητή της Γενικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας 
έν τω Πανεπιστήμια) ’Αθηνών κ. Γερασίμω Κονιδάρη

Εις ’Αθήνας

Έλλογιμώτατε καί λίαν μοι αγαπητέ κ. Καθηγητά,

Μετά των επισήμων Γραμμάτων τής Α. Σεβασμιότητας προς Υμάς διά την 
αποδοχήν τής επιστασίας διά την έκτύπωσιν τον αναμνηστικόν Τόμον επί τω εορ
τασμό) των 1400 ετών άπό τής ιδρύσεως τής 'Ιερας ημών Μονής, γράφω κάγώ ό 
ταπεινός προς την Ύμετέραν διακεκριμένην Θεολογικήν προσωπικότητα παρακλη- 
τικώς ινα άποδεχθή και τής εμής μετριότητας τάς ευχαριστίας (εφ’ όσον εγώ εβο- 
λιδοσκόπησα και παρεκάλεσα ' Υμάς διά την αποδοχήν) δι δλον τον κόπον εις όν θά 
ύποβληθή Αϋτη ον μόνον κατά τήν προετοιμασίαν των εργασιών παρακινούσα τους 
διαφόρους Καθηγητάς των Σχολών των Πανεπιστημίων ’Αθηνών και Θεσσαλονί
κης ώς καί τούς τοιούτους τής Ακαδημίας καί ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας ’Αθη
νών διά τών ών ήθελεν Αϋτη εγκρίνη καταλλήλων ενεργειών, όπως σϋγγράψωσι 
τάς σχετικός μελετάς, πραγματείας ή άρθρα, άλλά καί μετά τήν σνγκέντρωσιν 
αυτών εποπτείαν επί τον εορταστικού Τόμον τον όποιον άναμφιβόλως θά προλο- 
γήσητε 'Υμείς, ώς είδικώτερος, τιμής ενεκεν.

'Ημείς δ’ ενταύθα κατά τό αυτό χρονικόν διάστημα θά προβώμεν εις τήν εκδο- 
σιν ειδικού εορταστικοϋ λευκώματος μεθ’ όλων τών σχετικαιν εγγράφων διά τήν 
προετοιμασίαν τής 'Εορτής, τών προσκλήσεων, τών προσφωνήσεων, τών αντιφω
νήσεων, λόγων Πανηγυρικών, δ μιλιών κλπ., δι ου θ’ άποθανατισθή τό γεγονός. 
Τούτου τού λευκώματος θά εχητε καί 'Υμείς άντίτυπον ώς δώρον καί θά εισ- 
ηγηθώ δέ τή Α. Σεβασμιότητι όπως Σας άποστείλη διά τονς κόπους Σας καί 
αναμνηστικόν τής εορτής διάσημον μετά σχετικού διπλώματος.

Δεν θά ήτο ουδόλως άκαιρον εάν εγένοντο κατ’ ’Οκτώβριον εν Άθήναις μία ή 
δύο διαλέξεις με θέμα τό Σινά καί τήν ανάγκην τής επανδρώσεως αυτού. Θά ώφεί- 
λετο δε εις Υμάς ευγνωμοσύνη μεγάλη εάν διωργάνωνεν αν τάς ή Ύμετέρα Έλλο- 
γιμότης.

Ταϋτα μετά πολλής τής αγάπης γράφων ζητώ συγγνώμην διά τήν ενόχλησιν καί 
διατελώ,

Μετά πάσης τιμής 
Αρχιμανδρίτης ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ



ΙΕΡΑ ΑΤΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΜΟΝΗ 
TOT ΘΕΟΒΑΔΙΣΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ 

(Μετόχιον Κάιρου)

Άριθμ. 160

Τω Έλλογιμωτάτφ Κοσμήτορι τής Θεολογικής Σχολής 
καί Καθηγητή τής Γενικής Εκκλησιαστικής 'Ιστορίας 
του Άθήνησι Εθνικού καί Καποδιστριακοΰ Πανεπιστημίου 

κ. Γερασίμω Κονιδάρη
Εις ’Αθήνας

'Ο καιρούς και χρόνους υπό την Ιδίαν εξουσίαν θέμενος Θεός των Πατέρων 
ημών ηύδόκησεν όπως τό Σκήνωμα Αυτόν δπερ έπηξαν θεία εμπνεύσει οί αείμνηστοι 
εν αύτοκράτορσιν ’Ιουστινιανός ô Α' καί ή σύζυγος Αυτόν Θεοδώρα, εν τω Θεο
βάδιστο> καί ' Ηγιασμένω Έκείνω ’Όρει τοϋ Σινά διατηρηθή μέσω των αιώνων 
μέχρι των ήμερων ημών άσινες μεν εν κτίσματι καί μεγαλεία), εκπαγλον δε εν μορ- 
φαϊς άγίαις καί ήγλαϊσμένον εν τοίς εργοις των διαλαμγάντων εν όσιότητι ευσεβών 
μορφών, ών τά βήματα εστερέωσεν εις τον τόπον ’Εκείνον εν φ καταβέβηκεν ό 
Θεός, καί έζησαν ώς διάκονοι Θεόν εν υπομονή πολλή, εν θλίψεσιν, εν άνάγκαις, 
εν στενοχωρίαις, εν πληγαίς, εν άγνότητι, εν γνώσει, εν μακροθυμία, εν χρηστό- 
τητι, εν πνεύματι άγίω καί εν αγάπη άνυποκρίτω, καθώς ό μακάριος των εθνών 
’Απόστολος λέγει, ινα μη μωμηθή άφ ενός ή διακονία αυτών (Β’ Κορινθ. Κεφ. 
ζ' στ. 4-6) καί Ινα την νέαν ’Εκείνην Σκηνήν τοϋ Μαρτυρίου διαφυλάξωσι καί 
παραδώσωσιν ήμίν ώσπερ εκτρώμασι, προς συνέχειαν τής άναιμάκτον λατρείας 
καί προς δόξαν τοϋ άγιάσαντος ημάς διά τον τίμιου Του αίματος, άλώβητον καί 
άρτίαν διά προσευχής καί νηστείας καί διά τών οπλών τών δεξιών καί άριστερών, 
διά δυσφημίας καί ευφημίας, κρατήσωμεν αυτήν εν δόξη καί τιμή καί καταλεί- 
ψωμεν Αυτήν τοίς μεταγενεστέροις εις τους αιώνας, ώς επί 1400 έτη ή Χάρις τοϋ 
Πανοικτίρμονος Θεόν ήθέλησεν εν τή αδυναμία ημών νά διαφνλαχθή.

Το γεγονός τοϋτο τής επί 1400 έτεσι διαφνλάξεως καί διατηρήσεως τής 'Ιεράς 
Αυτοκρατορικής καί Βασιλικής Μονής ημών έορτάζοντες κατά τον προσεχή Σεπτέμ
βριον ημείς 12-22 αυτόν, παρά τον διακαή ημών πόθον, όπως δώσω μεν εις τό 
χαρμόσννον καί ευφρόσυνου τοϋτο γεγονός, ον μόνον πανορθόδοξον χαρακτήρα, 
ώς πράττομεν σήμερον λόγω στενότητας χώρον, άλλά παγχριστιανικόν, εν φ τήν 
πρώτην καί άξιόλογον θέσιν θά είχον οι πρύτανεις τοϋ πνεύματος καί ώτρυροί 
σκαπανείς τών Γραμμάτων καί τής ’Επιστήμης τών πνευματικών ιδρυμάτων τής 
ιδιαιτέρας καί φιλτάτης ημών Πατρίδος, μετριάζεται ή χαρά ημών διά τήν άπουσίαν 
τών μεγιστάνων τοϋ πνεύματος καί τών εξεχουσών φυσιογνωμιών τών ανθρώπων 
εκείνων οι οποίοι καθοδηγοϋσι τον ευσεβή ελληνικόν λαόν εις τα νάματα τοϋ 'Ελλη
νοχριστιανικού πολιτισμού, οϋ τάς βάσεις έθεσαν οι εν ερήμοις τό πρώτον καί



εν πόλεσιν ύστερον μεγάλοι, Πατερες Ύ]μών, εν οις και ημετεροι Αναστασιοι και 
Γρτ^^ρωι οΖ ΖΥναΖται, χαΖ Ζε«ρά άτεΑευτ^το; ε«?/ενεστάτων προσωπ(χοτ?/των.

Τούτον δε μη επιτρεπόμενου διά τον ανωτέρω σπουδαιότατον λόγον, εσκέφθη- 
μεν να προσκαλέσωμεν αυτούς εις πνευματικόν σνμπόσιον, ΐνα δώσωσιν εις αυτό 
τό παρόν των καί δι αυτόν, γευθώσι τής ήδύτητος ήν παρέχει ή προσφορά τής 
πνευματικής τροφής άνταξίας τον γεγονότος εις το ελληνικόν και παγχριστιανικόν 
κοινόν, διά συγγραφής μελέτης ήτις θά καταχωρισθή εις τόμον ειδικόν κατά τα 

'/ανοιχιρΖου χαΖ οή τι)ν &ΗστασΖαν άνεΑ^ετε τ^ παραχΑησε*
ψκϋν, ό(ά το€ Γρα^ατ^ω; τ% Mow;;, προ; άν χαΖ ^ άπε%@υνΟώσ(ν αΖ πνευ- 
^ατίχαΖ έχείνα; έρ^ασΖεω, JAow τοϋ των #α(ρέτων ÆaO^y^Tcôv, w /f(ÄOV
τής Θεολογικής Σχολής τον Πανεπιστημίου ’Αθηνών, αλλά καί των λοιπών Σχολών 
Αυτόν, καί Θεσσαλονίκης καί ’Ακαδημίας Άθηνώιν, ai δποίαι θ’ αποτεΑε'σωσίν 
ένα τόμον αναμνηστικόν τον ιστορικού τούτον γεγονότος, εις ον θά περικλείεται 
τό νέκταρ καί ή άμβροσία τού συγχρόνου ελληνοχριστιανικού πνεύματος, ήτις θά 
είναι καί σταθμός διά την ιστορίαν τής Πέρας ημών Μονής.

ά/^^ώΑΑοντε;, ßn άπα^είπαντε; οΖ yZAot xaO^y^TaZ τ^; 0εοΑ(ψ(χή; 
27χοΑή; χαΖ '^π&στ^; 6εΑω;σ( <Μ τοΰ Απεργό« xaAd^or των χαΖ τ^; νοΜ»ε%ε- 
στάτης γραφίδας των προσφέρει μέρος τού μεγάλου των πνευματικού πλούτον, εις 
το πνευματικόν αυτά συμπόσων, θά τ(μ%%ί ό(ά τ^; εό/ενοϋ; των %ειρονομΖα; 
ή μνήμη των αοιδίμων ’Εκείνων Αυτοκρατόρων ’Ιουστινιανού τού Ä καί Θεο
δώρας, διά την άνέγερσιν τής Πέρας ημών Μονής, καί θά προσφέρωσι τά πέταλα 
των πνευματ^χων των ρόόων, εΖ; τά; ό^^ιασμόνα; yw%à; των απ' αΖώνο; χο(μ?;0όν- 
των εν δσιότητι καί δικαιοσύνη εν τή έρημα) τού Σινα αειμνήστων Πατέρων καί 
ό&Αφών ))μών, ών ^ μν^μ»; εΖ»; αΖωνΖα χαΖ ά/φω;, εϋχαρίοτοΰμεν όπό τοΰόε πόν- 
τας υμάς δαφιλώς καί διατελοϋμεν,

Με τ άγάπης Χριστού 
Ο ΣΙΝΑΙΟΥ ΠΟΡΦΤΡΙΟΣ

Έν ΚαΖρψ Α966
’Ιουλίου 20



Αύγουστος 1966

ΠΡΟΣ

τούς άξιοτίμους Κυρίους ’Ακαδημαϊκούς 
καί Καθηγητάς των Πανεπιστημίων

Κύριοι,

'Η 'Ιερά και Σεβασμία Αύτοκρατορική Μονή τον Θεοβάδιστου ’Όρους Σινα, 
εορτάζονσα την 1400ήν άμφιετηρίδα της, άπεφάσισε νά εκδώση Τόμον πανηγυρι
κόν, τον οποίου την επιμέλειαν και έκδοσιν εξ ιδίας δλως — απροσδόκητου διά 
τον σημειονντα τάς γραμμής ταντας, ώς φαίνεται εις τα συνημμένα έγγραφα — 
πρωτοβουλίας άνέθηκεν εις τον γράφοντα. Μη δννάμενος, φυσικώ τω λόγω νά 
άρνηθώ — παρά τάς επιβαρύνσεις, ας έχω — την προσφοράν της ζητηθείσης υπη
ρεσίας προς την περιώνυμον Μονήν (ής τό εργον έγν(όρισα εγγύτερον μετ’ άλλων 
συναδέλφων τον Δεκέμβριον 1963), ή οποία διατηρεί εις την εσχατιάν της ’Αραβι
κής Χερσονήσου την ’Ορθοδοξίαν και τον 'Ελληνισμόν, από των χρόνων τοϋ Με
γάλου ’Ιουστινιανού, αποτείνομαι προς 'Υμάς, νπενθυμίζων την σχετικήν παρά- 
κλησιν τής 'Ιεράς Μονής και τοϋ Σεβασμιοπάτου ’Αρχιεπισκόπου Σιναίου κ. Πορ
φυρών Γ’, διακεκριμένου 'Ιεράρχου τής αρχαίας ταύτης, εις την πνευματικήν δε 
'Ιστορίαν τής 'Ελληνικής ’Εκκλησίας ενδόξου, ’Αρχιεπισκοπής. 'Η παράκλησις τής 
Μονής προς εμέ είναι όπως συνεισφέρητε την πνευματικήν 'Υμών συμβολήν δια 
τον άπαρτισμον τοϋ τιμητικού Τόμου, αναμνηστικού τοϋ γεγονότος τοϋ μεγάλου 
εορτασμού.

Ούδαμώς άμφιβάλλοντες διά την προθυμίαν 'Υμών νά συγγράψητε μικρόν με
λέτην (όσονδήποτε μικρόν), διά τό εργον τούτο, δπερ θ’ άποτελέση μνημείον ευ
γνωμοσύνης τοϋ 'Ελληνικού ’Έθνους καί δή καί τοϋ Πνευματικού Κέντρου τής 'Ελ- 
άδος προς τό μέγα μοναστήριον τοϋ Σινα παρακαλοϋμεν, όπως τό μικρόν ή μέγα 
χειρόγραφον τής μελέτης σας άποστείλητε επί αποδείξει εις τήν Δ ιεύθυνσίν μου 
εντός 3-4 μηνών, εΐ δυνατόν. Θά λάβητε δέ διόρθωσιν καί 50 ανάτυπα δωρεάν.

Συνημμένως επισυνάπτω αντίγραφα των εγγράφων τοϋ Σεβασμιωτάτου ’Αρ
χιεπισκόπου καί τοϋ Παν. ’Αρχιμανδρίτου κ. Γρηγορών Μανιατοπούλου.

’Επί τούτοις διατελώ,
μετά συναδελφικών χαιρετισμών 

καί ευχαριστιών 
Γ. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ

Τακτικός Καθηγητής τής Γεν. Έκκλησ. 'Ιστορίας 
καί τής 'Ιστορίας τής έν Έλλάδι ’Εκκλησίας καί 
Κοσμήτωρ τής Θεολ. Σχολής του Παν/μίου ’Αθηνών 

’Ακαδημίας 84 T. Τ. 142



ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ 
ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΚΑΙΡΟΥ 

18, Midan-el-Daher 
LE CAIRE

Άριθ. 40

Τω Έλλογιμωτάτω κ. Γερασίμω KovtSàpï)
Καθηγητη του Άθήνησι Εθνικού καί Καποδιστριακοϋ 

Πανεπιστημίου
Εις ’Αθήνας

Έλλογιμώτατε κ. Καθηγητά,
’Άσμενοι έγενόμεθα κάτοχοι τής άπό 12-3-69 επιστολής τής Ύμετέρας φίλης 

ελλογ ιμότητος, μετά τής άπό 10-3-69 στάλε ίσης Ύμετέρας εγκύκλιον προς τούς 
ελλογ ιμωτάτονς κ.κ. ’Ακαδημαϊκούς και Καθηγητάς, διά το θέμα τοϋ Πανηγυρικόν 
Τόμον επί τή 1400ή επετείω άπό τής ίδρνσεως τής 'Ιεράς ημών Μονής.

Μνήμονες πάντοτε των ευγενιών Σας διαθέσεων έναντι τοϋ 'Ιερόν ημών ιδρύ
ματος, παρακαλονμεν δεχθήτε τάς ευχαριστίας καί την πλήρη ευαρέσκειαν ημών καί 
τών Πανοσιολογιωτάτων ’Αντιπροσώπων τής Μονής, μεθ’ ών διατελονμεν, τής 
Ύμετέρας ελλογ ιμότητος

Διάπυρος υμών ευχέτης προς Κύριον 
Ο ΣΙΝΑΙΟΤ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

καί οι εν Καΐρω ’Αντιπρόσωποι τής Μονής

’Αρχιμανδρίτης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΥΝΕΤΟΣ 
’Αρχιμανδρίτης Σ. ΔΑΜΙΑΝΟΣ

’Εν Καΐρω τή 21η Μαρτίου 1969



ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΡ. I. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ

'Οδός Ίπποκράτους 33 Έν Άθήναις τη 10η Μαρτίου 1969
Τηλ. 624-275

Προς
τούς άξιοτίμους Κυρίους ’Ακαδημαϊκούς 
καί Καθηγητάς των Πανεπιστημίων

Φίλε Κύριε Σννάόελφε,
Εν συνεχεία προς την άπό 15-11-67 εγκύκλιον επιστολήν*, έχω την τιμήν νά 

πληροφορήσω Υμάς ευχαρίστως, δτι ή Α. Σεβάσμιό της ό νέος Αρχιεπίσκοπος 
Σινα κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ επεσκέφθη ημάς εν τώ 'Ιστορικώ Σπουδαστήρια) τής Θεο- 
λογικής Σχολής, διά νά άναγγείλη δτι άνανεοϊ την παράκλησιν του αειμνήστου προ- 
κατόχου του Πορφυρίον τοϋ Γ' περί εκδόσεως τοϋ Πανηγυρικόν Τόμου επί τή 
1400ή επετείω άπό τής Ιδρύσεως τής Αέρας καί Σεβάσμιας Αντοκρατορικής Μο
νής τον Θεοβάδιστου ’Όρους Σινα καί παρακαλεΐ τούς κ.κ. ’Ακαδημαϊκούς, τούς 
Καθηγητάς των Πανεπιστημίων καί εν γένει τούς επιστήμονας τούς τιμώντας την 
’Αρχιεπισκοπήν τοϋ Θεοβάδιστου ’Όρους, καί το εργον Αυτής επί 1400 έτη, να 
άποστείλωσι τήν συνεργασίαν αυτών διά τον Πανηγυρικόν Τόμον.

Ο γνωστός εκδοτικός οίκος ΧΡΗΣΤΟΥ άνέλαβε τήν εκτνπωσιν, ήτις καί ήρ- 
χισεν**. Άναγγελλοντες τήν ευτυχή έναρξιν τής εκτυπώσεως παρακαλοϋμεν καί 
αύθις όπως άποστείλητε τήν ύμετέραν εργασίαν εντός των Μηνών Μαρτίου καί 
’Απριλίου.

Μετ’ ευχαριστιών καί εκ μέρους τής Α. Πανιερότητας τοϋ ’Αρχιεπισκόπου Σινα, 
διατελοϋμεν μετ’ έξοχου τιμής υμέτερος καί πρόθυμος.

Καθηγητής ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ I. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ

* Ταυτοσήμου περιεχομένου.
** Την έργασίαν ταύτην δεν θά άνελάμβανον έάν δεν εΐχον τήν αποτελεσματικήν βοήθειαν 

έν τή έκδόσει τοϋ Τόμου τοϋ Δρος τής Θεολογίας καί Ύψηγητοΰ εις τήν β' έδραν μου (Ίστ. 
τής Εκκλ. τής Ελλάδος ) κ. Εμμ. I. Κωνσταντινίδου, δν καί ευχαριστώ θερμώς άπό τής θέ- 
σεως ταύτης.



ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΙΝΑΙΟΥ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Έν Καΐρφ τή 28/2/1969

Προς τον Έλλογιμώτατον 
κ. Γεράσιμον Κονιδάρην 
Καθηγητήν Θεολογικής Σχολής 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών

Εις ’Αθήνας

’ Ελλογ ιμώτατε,
Διά τάς Ύμετέρας εγκαρδίους ενχάς επί τη άναρρήσει Ημών εις τον ’Αρχιε

πισκοπικόν θρόνον, εύχαριστοϋμεν θερμότατα.
Θεωροϋντες δ’ Υμάς άνέκαθεν σταθερόν φίλον τής παλαιφάτον 'Ιεράς ημών 

Μονής, πεπείσμεθα δτι εν τώ πλαισίφ τών αρμοδιοτήτων Σας ουδόλως ήθέλατε 
παράλειψη οίανδήποτε προσπάθειαν σκοπούσαν εις την περαιτέρω πνευματικήν αϊ- 
γλην τού εν τή Πετραία ’Αραβία 'Ελληνορθόδοξου μοναστικού ήμα>ν Καθιδρύμα
τος.

Σημειωθήτω επί τή ευκαιρία, ότι διά την επί τον προκατόχον 'Ημών αείμνη
στον Κνροϋ Πορφνρίου άποφασισθε ίσαν εκδοσιν τον αναμνηστικού τόμου’*, επι τώ 
έορτασμώ τών 1400 ετών από τής ίδρνσεως τής ’Ιουστινιάνειου 'Ιεράς ημών Μο
νής, εδόθησαν ήδη σαφείς όδηγίαι εις τον Δικηγόρον τής Μονής εν Άθηναις 
κ. Γ. Ρηγανάκον και απομένει εις 'Υμάς ή περαιτέρω προώθησις τού ζητήματος.

Και επι τοντοις διατελοϋμεν
μετά τιμής και πολλής αγάπης 

ύμέτερος

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΙΝΑΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

\

* Διά τάς εν ετει 1966 Πανελληνίους και Πανορθοδόξους εορταστικάς εκδη
λώσεις επι τή 1400ή άμφιετηρίδι τής 'Ιεράς Μονής τον Σινά έξεδόθη ειδικόν 
τεύχος υπό τον τίτλον «'Εορτασμός τών χιλίων τετράκοσίων ετών τής ίδρνσεως 
τής 'Ιεράς Μονής τού Σινά, εν Καΐρω 1967».



ΕΠΙΣΤΟΛΗ TOT ΚΑΘΗΓΗΤΟΤ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑ Ϊ ΚΟΥ 
κ. Π. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΟΤ

Έν Άθήναις τή 20η Δεκεμβρίου 1969

Τω Σεβασμιωτάτω ’ Αρχιεπίσκοπο) Σινα καί Ραϊθω 
Κυρίω Κυρίω Γρηγορίω 

Κ ά ϊ ρ ο ν
Σεβασμιώτατε,

Δράττομαι της ευκαιρίας των τε έπικειμένων ’Αγίων ήμερων καί του Νέου 
έτους καί τοϋ προσφάτου εορτασμού τής χιλιοτετρακοσιετηρίδος τής Ίεράς Μονής 
του Θεοβάδιστου Σινα, ινα έκφράσω τή Ύμετέρα Σεβασμιότητι τά ευλαβή συγ
χαρητήριά μου, άμα δέ καί την πανελλήνιον ευχήν ύπέρ του ιερού τούτου Ελληνικού 
προσκυνήματος τής ’Ορθοδοξίας μετά των σύν Ύμϊν άγρυπνούντων φρουρών αυ
τού. ’Επί τή ευκαιρία δέ ταύτη άναμιμνήσκομαι ήδη άπό τού πρώτου έτους τής 
εισόδου μου εις την Ριζάρειον Σχολήν τής άποχωρήσεως ενός σπουδαστοΰ τής 
τελευταίας τάξεως δνόματι Γρηγορίου Γρηγορίου, έξ Αγιάσου τής Λέσβου, επί 
τω σκοπώ τής έν τή Τέρα ’Υμών Μονή κουράς καί έγκαταβιώσεως αυτού ως μο
ναχού. Έν τω μεταξύ καί έκ διαφόρων σχετικών μελετών καί έκ τής άκροάσεως 
δύο κατανυκτικών διαλέξεων τού έκ Μονεμβασίας έπιφανοΰς πολιτευτοΰ καί πρώην 
’Υπουργού αειμνήστου Κ. Παπαμιχαλοπούλου, έκθέτοντος τάς έκ τής προσωπι
κής του έπισκέψεως εις το γεραρον τούτο Προσκύνημα βαθείας έντυπώσεις του, 
αίτινες άνήψαν καί εις την νεανικήν μου ψυχήν τον ιερόν πόθον τής προσωπικής 
μετά τού έν λόγω προσκυνήματος επικοινωνίας.

Άτυχώς όμως επί πολλά έτη δεν μοί παρείχετο ή ευκαιρία τής πραγματοποιή- 
σεως τού ιερού έκείνου πόθου. "Οτε δέ προ έλαχίστων ετών παρεσχέθη ή ευκαιρία 
αυτή έξ αφορμής τής πρώτης φοιτητικής έξ ’Αθηνών εκδρομής, την οποίαν πολύ 
καί εγώ εΐχον ηθικώς υποστηρίξει, δέν μοΰ έπέτρεπον τούτο ή υγεία μου, ούτε αί 
σωματικαί μου δυνάμεις. Ό ανωτέρω όμως μνημονευθείς πρόσφατος εορτασμός 
εν συνδυασμω καί μετά τής ύπ’ έμοΰ άναληφθείσης υποχρεώσεως να συμμετάσχω 
τής συντάξεως τού παρασκευαζομένου αναμνηστικού τόμου διά τό ιερόν τούτο 
Προσκύνημα, άνεζωπύρησαν την προς αυτό αγάπην μου, τής όποιας έλάχιστον 
δείγμα αποτελούν καί αί παρούσαι λιταί γραμμαί.

Παρακαλώ, λοιπόν, όπως αί γραμμαί αύται γίνουν εύπρόσδεκτοι παρά τής 
Ύμετέρας Σεβασμιότητας καί τών περί Αυτήν, λαμβανομένου μάλιστα πρό οφθαλ
μών, ότι δεν αποβλέπουσιν αύται εις άλλο τι, εΐμή εις την άπότισιν μιας πνευματι
κής οφειλής προς τό αΐωνόβιον τούτο Καθίδρυμα μετά τών συνδεομένων προς αύτό 
ιερών αναμνήσεων έκ τε Παλαιάς καί Καινής Διαθήκης καί τής μακραίωνος 
’ιστορίας αυτού μετά τών έκεΐ έκλαμψάντων ιερών Πατέρων καί δή καί έκ τής έπί 
πλέον λαμπρυνουσης αυτό παρουσίας τού ιερού λειψάνου «τής πανευφήμου νύμφης 
τού Χριστού καί Πολιούχου τού Σινα» μεγαλομάρτυρας Αικατερίνης.

Μετά τού προσήκοντος σεβασμού καί άφοσιώσεως 
Π. Ν. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ
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ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΔΗΜ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 
Βοηθού εν τη Θεολογική Σχολή 

τον Πανεπιστημίου ’Αθηνών

ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΕΡΙ ΣΙΝΑ





ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Ζ^κβαλΑ^κενοι 6% τάς 6» τώ Γ(^Τ(%ώ Γ^ω τον 0εοβα66ττου "Ogor; Ζί,νά 
καταχώριζαμένας περισπουδάστους επιστημονικής εργασίας, εγνωμεν, όπως πάνν 
σμικράν προσφοράν ποιούμενοι παραθέσωμεν την γνωστήν βιβλιογραφίαν από τε 
^6»ω% %at ^ετ^ρων, τψ άφορώσαν εις τ?)ν όιά //εσού των αωό^ωτ Ρττοβία? τ^ς 
αύτοκρατορικής Ίεράς Μονής τοϋ Θεοβάδιστου ’Όρους Σινα, τής επ’ ονόμάτι τον 
Σωτήρος Χρίστον τιμώμενης και τής Μεγαλομάρτυρας Πανσόφου Αικατερίνης, 
επί τή συμπληρώσει των 1400 ετών από τής ίδρνσεως τής Μονής αυτής.

Σπυρίδων Δημ. Κοντογιάννης

χ



ΣΤΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΙ

Δελτ. Ι.Ε.Ε. 
Δελτ. Χ.Α.Ε. 
Έκκλ.
Έκκλ. Άλ.

Έκκλ. Φ.

Έλλ.

'Ελληνικά 
Έπ. Ε.Β.Σπ. 
Έπ. Ε.Κ.Σπ. 
Έπ. Θ.Σ.Θ.

Έπ. ΙΊαρν. 
Έπ. Φ.Σ.Α.

Η.Μ.Ε.
Η.Ο.Σ.
Ήπ. Εστία 
Ήπ. Χρ.

Θεολ.
Θησαυρίσματα

Θ.Η.Ε.
Κληρονομιά 
Κρ. Χρ.

Κυπρ. Σπ.

Μ.Ε.Ε.
Ν. Έλλ.

Ν. 'Εστία 
Ν. Σιών

Πάπ. Λαρ.
Π. Βυζ. Συν.

Πάντ.

Ποιμήν

Πρ. Άκαδ.

Δελτίον τής 'Ιστορικής καί Εθνολογικής 'Εταιρείας τής 'Ελλάδος, Άθήναι. 
Δελτίον Χριστιανικής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας, Άθήναι.
Εκκλησία, επίσημον δελτίον τής Εκκλησίας τής 'Ελλάδος, Άθήναι. 
Εκκλησιαστική Αλήθεια, σύγγραμμα έκδιδόμενον εβδομαδιαίος, Κωνσταντι
νούπολή.
Εκκλησιαστικός Φάρος, εκκλησιαστικόν επιστημονικόν σύγγραμμα έκδιδόμε- 
νον κατά μήνα έν Άλεξανδρείφ.
'Ελληνισμός, μηνιαία εθνική έπιθεώρησις τής Εταιρείας «ό Ελληνισμός», 
Άθήναι.
'Ιστορικόν περιοδικόν, δημοσίευμα έκδιδόμενον καθ’ εξαμηνίαν, Άθήναι. 
Έπετηρίς 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Άθήναι.
Έπετηρίς 'Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, Άθήναι.
’Επιστημονική Έπετηρίς, έκδιδομένη ύπό τής Θεολογικής Σχολής τοϋ Πα
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη.
Παρνασσός, Έπετηρίς Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, Άθήναι. 
’Επιστημονική Έπετηρίς τής Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου Αθη
νών, Άθήναι.
Ήμερολόγιον Μεγάλης 'Ελλάδος, ίδρυτής-διευθυντής Γ. Δροσίνης, Άθήναι. 
Ήμερολόγιον 'Οδοιπορικού Συνδέσμου, Άθήναι.
’Ηπειρωτική 'Εστία, μηνιαία έπιθεώρησις έκδιδομένη έν Ίωαννίνοις. 
’Ηπειρωτικά Χρονικά, περιοδικόν σύγγραμμα έκδιδόμενον προνοίςι τού Μη
τροπολίτου Ίωαννίνων, ’Ιωάννινα.
Θεολογία, περιοδικόν έπιστημονικόν σύγγραμμα, Άθήναι.
Θησαυρίσματα, περιοδικόν έπιστημονικόν σύγγραμμα τοϋ 'Ελληνικού ’Ινστι
τούτου Βυζαντινών καί Μεταβυζαντινών Σπουδών, Venezia.
Θρησκευτική καί ’Ηθική Εγκυκλοπαίδεια.
Κληρονομιά, δημοσίευμα 'Ιδρύματος Πατερικών Μελετών, Θεσσαλονίκη. 
Κρητικά Χρονικά, τετραμηνιαία έπιστημονική Μκδοσις. Εκδότης Άνδρ. Κα
λοκαιρινός, 'Ηράκλειον Κρήτης.
Κυπριακαί Σπουδαί, δελτίον τής 'Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, Λευκωσία 
Κύπρου.
Μεγάλη 'Ελληνική ’Εγκυκλοπαίδεια.
Νέος Έλληνομνήμων, τριμηνιαίου περιοδικόν σύγγραμμα συντασσόμενον καί 
έκδιδόμενον ύπό Σπ. Λάμπρου, Άθήναι.
Νέα 'Εστία, δεκαπενθήμερον λογοτεχνικόν περιοδικόν, Άθήναι.
Νέα Σιών, έκκλησιαστικόν περιοδικόν σύγγραμμα Πατριαρχείου 'Ιεροσολύμων, 
'Ιεροσόλυμα.
Πάπυρος-Ααρούς, Γενική Παγκόσμιος Εγκυκλοπαίδεια.
Πεπραγμένα τοϋ Θ' Διεθνούς Βυζαντινολογικοΰ Συνεδρίου [Θεσσαλονίκη, 
12-19 Απριλίου 1953], Άθήναι.
Πάνταινος, δεκαπενθήμερον έκκλησιαστικόν περιοδικόν σύγγραμμα έκδιδόμε- 
νον έν Αλεξάνδρειά.
Μηνιαίου Εκκλησιαστικόν Περιοδικόν έκδιδόμενον προνοία τού σεβ. Μητρο
πολίτου Μυτιλήνης, Μυτιλήνη.
Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών.



ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΕΡΙ ΣΙΝΑ

Βιβλίον περιέχον την άκολουθίαν της 'Αγίας Αικατερίνης, τό τε προσκυνητά- 
ριον τοϋ αγίου ορούς Σινά μετά των πέριξ καί πάντων των εν αύτω καί περί 
αυτό, την τε τάξιν τής ακολουθίας τοϋ μοναστηριού καί τούς έν αύτω μέχρι 
τοΰδε άρχιεπισκοπήσαντας καί έγκώμιόν τε εις το Σινά όρος καί περί των 
ερημιτών ’Αράβων Τυπωθέν παρά τω πανοσιωτάτω Άγίω Καθηγουμένω τοϋ 
έν Κωνσταντινουπόλει μετοχιού τοϋ άγιου Ίωάννου κυρ Νικηφόρου Σιναΐτου 
Κρητός Μαρθάλη τοϋ Γλυκή, έπιμελεία καί διορθώσει Μάριου Πιερίου τοϋ 
εκ Κέρκυρας. Ένετίησι, αψ^ζ'.
Περιγραφή ιερά τοϋ άγιου καί Θεοβάδιστου "Ορους Σινά, περιέχουσα έν πρώ
το ις μέν την άκολουθίαν τοϋ άγιου καί ένδοξου μεγάλου προφήτου Μωϋσέως 
τοϋ θεόπτου- δεύτερον δε την άκολουθίαν τής άγιας ένδοξου μεγαλομάρτυρας 
χριστονύμφης, παρθένου καί πανσόφου Αικατερίνης, επομένως δε έξιστοροΰσα 
συντόμως καί περιληπτικώς τά τοϋ θεοβάδιστου τούτου ορούς, τούτέστι την 
θέσιν καί άγιότητα αύτοΰ, τά τής Βασιλικής λαμπρός οικοδομής του έκεΐσε 
περικαλλεστάτου μοναστηριού, τά των έρημιτών ’Αράβων, τούς έπισυμβάντας 
κατά καιρούς μεγάλους κινδύνους τω άγίω τούτω μοναστηρίω, τά τε ένδον 
αύτοΰ καί έξω πέριξ ιερά προσκυνήματα, μετά τινων θαυμάτων, τούς έν αύτω 
μέχρι τούτου άρχιεπισκοπήσαντας, έτι δέ καί τούς κατά διαφόρους χρόνους 
έπιδημήσαντας εις τούτο το όρος άγιους, καί άλλους άνδρας επ’ αρετή καί μα- 
θήσει διαλάμψαντας, καί τελευταίου την άκολουθίαν των έν Σινά καί Ραϊθω 
άναιρεθέντων οσίων άββάδων. Τυπωθεΐσα νΰν πέμπτον διά δαπάνης τής ίεράς 
καί Βασιλικής μονής του άγιου καί θεοβάδιστου όρους Σινά. Έν Βενετία. 
Παρά Νικολάω Γλυκεΐ τω εξ Ίωαννίνων, 18175.
Τά περί τής έκλογής καί χειροτονίας αρχιεπισκόπου Σινά έπίσημα έγγραφα. 
Έν Ίεροσολύμοις αωξλ
Άναπλήρωμα τής έν Ίεροσολύμοις έκδόσεως των περί τής έκλογής καί χει- 
ροτονίας τοϋ αρχιεπισκόπου Σινά έπισήμων έγγράφων. Έν Κωνσταντινουπόλει 
1860.
Παρατηρήσεις εις την προς την Ίεράν Σύνοδον τής Ελλάδος έπιστολήν τοϋ 
Οικουμενικού Πατριάρχου περί τής ’Αρχιεπισκοπής του όρους Σιναίου. Έν Ά- 
θήναις 1860.
Θεμελιώδης Κανονισμός τής Άμπετείου Σχολής, 10 Μαρτίου 1861. 
Εσωτερικός Κανονισμός τής Άμπετείου Σχολής, 2 Νοεμβρίου 1862.
Ιπομνήμα περί τής τοϋ Σινά διασώσεως άπό πολλών κινδύνων καί τής νΰν 

αύτοΰ καταστάσεως. Έν Άθήναις 1866.
Υπόμνημα τοϋ ’Αρχιεπισκόπου τοϋ Θεοβάδιστου "Ορους Σινά. Έν Κωνσταν- 
τινουπόλει 1867.



’Αρχιεπισκοπικός βίος του πρώην άγιου Σιναΐου Κυρίλλου του Βυζαντίου 
καί πρώτη άπάντησις εις τό υπόμνημα αύτοΰ. Έν ’Αλεξάνδρειά 1867. 
Άρχαιότεραι πράξεις συνοδικαί έκδοθεϊσαι έν Κωνσταντινουπόλει περί της 
υποταγής του ’Αρχιεπισκόπου Σινά εις τόν Πατριάρχην ’Ιεροσολύμων. Έν 
Κωνσταντινουπόλει 1867.
Συνοπτική δήλωσις των κατά καιρούς έκδεδομένων πατριαρχικών καί συνοδι
κών σιγιλλίων περί τής ’Αρχιεπισκοπής του όρους Σινά. Έν Κωνσταντινου- 
πόλει 1867.
Εκλογή καί χειροτονία ’Αρχιεπισκόπου Σινά Πορφυρίου Β'. Τό επί τή εκλογή 
καί χειροτονία του νέου ’Αρχιεπισκόπου Σινά Πορφυρίου Β' έκδοθέν Σιγίλλιον-
Ν. Σιών, Α' [1904], 180, 304, 508-513, 514, 647-652.
Σινά, τό Θεοβάδιστον όρος. Έλλ. 10 [1907], 149-154.
Φώς εκ του Σινά. [Περί των υπό του Benechevitch άνακαλυφθέντων έν Σινά 
χειρογράφων], Ν. Σιών, Η' [1908], 751.
Νέα ευρήματα έν Σινά. [Τά υπό του Benechevitch εύρεθέντα χειρόγραφα], 
Έχκλ. Φ., Β' [1908], 525.
Εκλογή καί χειροτονία ’Αρχιεπισκόπου Σιναΐου Πορφυρίου Γ'. Τό έπί τή 
έκλογή καί χειροτονία τοϋ νέου ’Αρχιεπισκόπου Σινά Πορφυρίου Γ' έκδοθέν 
Σιγίλλιον. Ν. Σιών, ΚΑ' [1926], 508, 512, 563-568.
Ό πρώην αρχιεπίσκοπος Σιναΐου Πορφύριος δ Α' [νεκρολογία]. Πάντ. 1
[1908-1909], 808-810.
Θεμελιώδεις κανονισμοί τής Ίεράς Βασιλικής καί αύτοκεφάλου Μονής τοϋ 
Θεοβάδιστου Σιναΐου ’Όρους τής επ’ όνόματι τοϋ Σωτήρος Χριστού τιμωμένης. 
Κάϊρον 1927*.
Σιναϊτικός Κώδιξ, έν «Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Έλευθερουδάκη», τόμ. ΙΑ
[1931], 497.
Συμφωνία μεταξύ Πατριαρχικού Θρόνου ’Αλεξάνδρειάς καί τής Ίεράς Μονής 
Σινά περί του έν Καίρω Σιναϊτικοΰ Μετοχιού. Ν. Σιών, ΚΖ' [1932], 678-682. 
’Ιστορική έπικόπησις τοϋ Σιναϊτικοΰ ζητήματος. Πάντ. 24 [1932], 717-719, 
736-740, 749-753, 781-786.
Συμφωνία μεταξύ Πατριαρχικού Θρόνου ’Αλεξάνδρειάς καί τής Ίεράς Μονής
Σινά. Πάντ. 24 [1932], 733-736.
Ξέναι κρίσεις έπί τής λύσεως τοϋ Σιναϊτικοΰ ζητήματος. Πάντ. 24 [1932], 
759-760.
’Αρχιεπισκοπή Σινά. Έκκλ., Γ [1932], 413-414.
Ό Σιναϊτικός Κώδιξ. Πάντ. 25 [1933], 832-833.
Ό "Αγιος ’Ιωάννης ό συγγραφεύς τής Κλίμακας. Πάντ. 27 [1935], 240-242. 
Τό ζήτημα τού Σιναϊτικοΰ κώδικας. Ν. Σιών, ΚΘ' [1934], 94-96. 
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