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ΔΗΜΗΤΡΗΣ EMM. ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΚΗΣ

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α' 
ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ 

ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1303*

’Από τον βίο του Αγίου

Ό Οικουμενικός Πατριάρχης "Αγιος ’Αθανάσιος Α' γεννήθηκε περί τό 
1235 στήν Άδριανούπολη* 1 άπό εύσεβεΐς καί εόγενεΐς γονείς, τον Γεώργιο 
καί τήν Ευφροσύνη, οι όποιοι τον βάπτισαν μέ τό όνομα ’Αλέξιος. Στά 
δώδεκά του χρόνια —άκολουθώντας τις ύποθήκες τού 'Οσίου Άλυπίου τού 
Κιονίτου (έκτος αιώνας), τον όποιο ευλαβείτο ιδιαίτερα2— έγκατέλειψε τό

* Ευχαριστώ τούς υπευθύνους τής Βατικανής Βιβλιοθήκης γιά τήν έξυπηρέτηση στήν 
άποστολή τού μικροφίλμ του Cod. Vat. Gr. 2219' έπίσης εύχαριστώ τον Άλ. Άλεξάκη για τήν 
συνεργασία, όπως καί τον έφορο άρχαιοτήτων κ. Έμμ. Μπορμπουδάκη καί τον φιλόλογο Δημ. 
Δασκαλάκη, για τις εύστοχες παρατηρήσεις τους. Χωρίς, τέλος, τήν άρχική ένθάρρυνση τού 
'Ακαδημαϊκού κ. Δ. Ζακυθηνού καί τήν τελική παρακίνηση τού καθηγητή κ. Π. Κιτρομηλίδη ή 
έργασία αύτή δέν θά ύπήρχε σήμερα. Χωρίς άμφιβολία τα λάθη καί οί άβλεψίες βαρύνουν 
άποκλειστικά τον ύπογράφοντα.

1. Σύμφωνα μέ τούς ύπολογισμούς τής Α. Μ. Talbot, The Correspondence of Athanasius I 
Patriarch of Constantinople, Letters to the Emperor Andronicus II, Members of the Imperial 
Family and Officials, Dumbarton Oaks Texts III, Ούάσιγκτον 1975, σ. xvi (στο έξής Talbot). J. L. 
Boojamra, Church Reform in the Late Byzantine Empire, A Study for the Patriarchate ofAthana- 
sios of Constantinople, Πατριαρχικό "Ιδρυμα Πατερικών Μελετών, Άνάλεκτα Βλατάδων, Θεσ
σαλονίκη, 1982/83, σ. 39, σημ. 1, όπου καί ή σχετική βιβλιογραφία (στο έξής Boojamra). Για 
σχετικά πρόσφατες συνθέσεις πού άφοροΰν στον βίο τού Αγίου βλέπε R. Janin, «Athanase 1er», 
Dictionnaire d’Histoire et de Geographie Ecclesiastique, τόμ. L, στήλες 1379-1381' T. A. Γριτσό- 
πουλος, Θρησκευτική καί ’Ηθική ’Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. Γ, σ. 518 (στο έξής ΘΗΕ)· Talbot, 
δ.π., σσ. χνί-χχνίίί' Boojamra, δ.π., σσ. 39-90. Τα στοιχεία τού βίου τού Αγίου είναι γνωστά 
κυρίως άπό δύο βιογραφίες, γραμμένες ή μία άπό τον Θεόκτιστο Στουδίτη («Βίος ’Αθανασίου 
άπό τόν Θεόκτιστο Στουδίτη», εκδ. άπό Α. Παπαδόπουλο-Κεραμέα στό Zapiski istorikofilogice- 
skago fakul’teta Imperatorskago S. Peterburgskago Universiteta, 76 [1905], σσ. 1-51, στό έξής 
Θεόκτιστος), καί ή άλλη άπό τόν ’Ιωσήφ Καλόθετο (I. Καλόθετος, «Βίος καί Πολιτεία ’Αθανα
σίου Α-, Οικουμενικού Πατριάρχου», έκδ. ’Αθανάσιος Παντοκρατορινός, Θρακικά, XIII 
[1940], σσ. 56-107, στό έξής Καλόθετος). ’Αρκετές πληροφορίες παρέχει έπίσης ή άλληλογρα- 
φία τού ίδιου τού Πατριάρχη (βλέπε κυρίως Patrologiae Cursus completus, Series Graeca, τόμ. 
142, σσ. 480-528, στό έξής PG), Cod. Vat. Gr. 2219 καί Talbot, δ. π. καί V. Laurent, Les Regestres



Ό "Αγιος ’Αθανάσιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 
Μονή Ίβήρων cod. 369 f.3r (17ος αί.)

Ευχαριστίες στον Πατέρα Θεολόγο τής Μ. Ίβήρων για τήν παραχώρηση τής φωτογραφίας του 
cod. 369 πού είκονίζει τον "Αγιο ’Αθανάσιο.
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σπίτι του μεταβαίνοντας σέ ενα θείο του στήν Θεσσαλονίκη, τον μοναχό 
Φίλιππο, δπου καί έκάρη μοναχός με τό όνομα ’Ακάκιος· μετά περίπου ενα 
χρόνο πήγε στο "Αγιον Όρος μαθητεύοντας σέ άσκητές, με πρώτο τον 
Όσιο Νικηφόρο τόν Ησυχαστή (t 1295-1300)* 2 3 * * 6, καί τέλος γιά τρία χρόνια 
στήν Μονή Έσφιγμένου. Στον άγιορειτικό χώρο ό νεαρός μοναχός γνώρισε 
τήν νηπτική παράδοση τής ’Ορθόδοξης ’Εκκλησίας καί τόν κοινοβιακό 
μοναχισμό.

Ώς μοναχός ’Ακάκιος άρχισε έν συνεχεία μεγάλο προσκυνηματικό τα
ξίδι στους "Αγιους Τόπους, στά μοναστήρια τής έρημου τοϋ Ίορδάνου καί 
στά όρη Λάτρος καί Αγίου Αυξεντίου- ταξιδεύοντας συμπλήρωσε τήν έμ-

dcs Actes du Patriarchat de Constantinople, I, Les Actes des Patriarches, fase, iv, les regestres 1208 
à 1309, Paris 1971 (στο έξης Laurent), τα κείμενα των ιστορικών τής περιόδου (Γεωργίου 
Παχυμέρη καί Νικηφόρου Γρήγορά βλέπε Corpus Scriptorum Historiae Byzantina, έκδ. Βόννης 
1935, στο έξής CSHB) καί <«5 Λόχος εις τήν ανακομιδήν του λειψάνου του έν Άγίοις πατρός 
ήμών 'Αθανασίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως», βλέπε: Α. Μ. Talbot, «The Patriarch 
Athanasius and the Church Athanasius», Dumbarton Oaks Papers, XXVII (1973), σσ. 7-33 (στό 
έξής Talbot, Athanasius)· Boojamra, ό'.π., σ. 219. Γιά τόν βίο του 'Αγίου βλέπε έπίσης: Γεράσι
μος Μοναχός Νάξιος, «Βίος του Άγιου Αθανασίου», Άγιορειτική Βιβλιοθήκη, IE' äp. 163- 
165, τχ. Β', 17 (1950), σσ. 131-140· Εύλόγιος Κουρίλας, «Κριτικό υπόμνημα “Τοϋ έν Άγίοις 
’Αθανασίου Α ' Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως ό βίος”», εκδ. Αθανάσιος Παντοκρατορι- 

νός, Θεολογία, ΚΔ' (1953), Α', σσ. 128-130. Γιά τήν σύνοψη τής σχετικής βιβλιογραφίας των 
πηγών: Boojamra, δ.π., σσ. 222-225.

2. Γιά τόν Όσιο Άλύπιο βλέπε πρόχειρα ΘΗΕ, ό.π., τόμ. 2, σσ. 218-219.
3. Ή πληροφορία γιά τήν μαθητεία του Αγίου Αθανασίου στον Όσιο Νικηφόρο υπάρχει 

έμμεση στό κείμενο του Βίου πού έγραψε ό I. Καλόθετος (ό.π., σ. 71), όπου άναφέρει ότι στό
Άγιον Όρος ό Ακάκιος πήγε «στον Γέροντα τοϋ Φιλαδέλφειας». Ό Φιλαδέλφειας δέν είναι 
άλλος άπό τόν Άγιο Θεόληπτο Μητροπολίτη Φιλαδέλφειας, (γιά τόν Άγιο Θεόληπτο βλέπε 
παρακάτω σημ. 30), διότι ό Όσιος Νικηφόρος υπήρξε Γέροντας του Θεολήπτου· στήν αλυσίδα 
τής σχετικής πνευματικής διαδοχής πρώτος είναι ό Όσιος Νικηφόρος, κατόπιν τα πνευματικά 
του τέκνα Αθανάσιος καί Θεόληπτος, έν συνεχεία ό Άγιος Γρηγόριος ό Παλαμάς καί τέλος ό 
έκ των βιογράφων τοΰ Αγίου Αθανασίου, I. Καλόθετος. Μέ άφετηρία τήν αλυσίδα αυτή ή 
πληροφορία πού μεταφέρει ό I. Καλόθετος γιά τόν Όσιο Νικηφόρο μοιάζει ασφαλής καθώς 
προέρχεται άπό τήν διά ζώσης μαθητεία του. Γιά τόν εντοπισμό τής πληροφορίας βλέπε: Δ. 
Καλομοιράκης, «Ερμηνευτικές Παρατηρήσεις στό Είκονογραφικό Πρόγραμμα τοϋ Πρωτά
του», Δελτίο Χριστιανικής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας, Περίοδος Δ', τόμ. ΙΕ' (1989-1990),
Αθήνα 1991, σ. 197, σημ. 6 (στό έξής Καλομοιράκης). Γιά τόν ρόλο τής ομάδας τοΰ Όσιου 
Νικηφόρου καί τών Αγίων Αθανασίου καί Θεολήπτου βλέπε Καλομοιράκης, ό.π., σημ. 1, σημ.
6. Όσον αφορά τόν Όσιο Νικηφόρο βλέπε: PG, 147’ J. Patinot, «Νικηφόρος Όσιος», ΘΗΕ, 
ό.π., τόμ. 9, σ. 483' B. Ν. Τατάκης, «Νικηφόρος Μοναχός Ησυχαστής», Κληρονομιά, 1 (1969)’ 
J. Meyendorff, «Spiritual Trends in Byzantium in the Late Thirteenth and Early Fourteenth 
Centuries», στον τόμο Art et Société à Byzance sous les Paléologues, Βενετία 1971, καί αναδημο
σίευση Kariye Djami, τόμ. IV, σσ. 97-98 (στό έξής Meyendorff)· I. Μέγεντορφ, Ό "Αγιος 
Γρηγόριος ό Παλαμάς καί ή ’Ορθόδοξη Μυστική Παράδοση, έλλ. μετ. Ε. Μάινας, έκδ. Ακρί
τας, Αθήνα 1983, σσ. 72-80 (στό έξής Μέγεντορφ)· Στ. Ράνσιμαν, Ή Μεγάλη ’Εκκλησία έν 
Αίχμαλωσίμ, έλλ. μετ. Κ. Παπαρρόδου, έκδ. Μπεργαδή, Αθήνα 1979, σσ. 288-290 (στό έξής 
Ράνσιμαν). Ειδικά γιά τό ότι τό κελλί τοϋ Όσιου Νικηφόρου ήταν στήν περιοχή τών Καρυών 
βλέπε Μέγεντορφ, ό.π., σ. 73.
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πειρία του στην άνατολική παράδοση τής χριστιανικής εκκλησίας, καθώς 
γνώρισε επώνυμους μεγάλους άσκητές τής εποχής. Στήν Μονή του 'Οσίου 
Λαζάρου, στο όρος Γαλήσιον τής περιοχής τής Εφέσου, ό ’Ακάκιος παρέ- 
μεινε γιά δεκαοκτώ χρόνια μελετώντας ιδιαίτερα τήν πατερική γραμματεία· 
έκεϊ ολοκληρώνεται ή περίοδος τής μαθητείας του’ στον όγδοο χρόνο τής 
παραμονής του γίνεται μεγαλόσχημος μετονομαζόμενος σε ’Αθανάσιο, παρά 
δέ τήν θέλησή του άξιώνεται καί τήν 'Ιερωσύνη.

Περί τό 1278 ό ιερομόναχος ’Αθανάσιος επιστρέφει γιά μικρό χρονικό 
διάστημα στό "Αγιον Όρος. 'Η περίοδος εκείνη συμπίπτει με τις ταραχές 
πού είχε προκαλέσει, μετά τήν 'Ένωση των ’Εκκλησιών του 1274 στήν Λυ
ών, ή πολιτική τού Αύτοκράτορα Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου (1261-1282) καί 
τού Πατριάρχη Ίωάννου ΙΑ' Βέκκου (1274-1282)4. Παρά τό γεγονός ότι ό 
’Αθανάσιος έπέστρεψε πάλι στήν μονή τού Όσιου Λαζάρου δεν έμεινε εκεί 
γιά πολύ χρόνο· ανήσυχος από τά γεγονότα έφυγε γιά τήν Θράκη, στήν 
περιοχή τού όρους Γάνου όπου ίδρυσε τήν Νέα Μονή, μικτή γιά άνδρες καί 
γυναίκες. ’Από τήν περίοδο αύτή άρχίζει νά έρχεται στό προσκήνιο, ως 
φυσιογνωμία ήγετική τού ανθενωτικού άγώνα.

Μετά τήν άνοδο τού ’Ανδρονίκου Β' Παλαιολόγου στον θρόνο (1282- 
1328)5 καί πριν τό 1285, ό ’Αθανάσιος εγκαθίσταται στήν Κωνσταντινούπο- 4 5

4. Οί ταραχές καί οί καταστροφές στό "Αγιον Όρος κατά τό 1280 έχουν άμφισβητηθεΐ· ώς 
κύριο έπιχείρημα χρησιμοποιήθηκε ή υπόθεση ότι στό σχετικό Συναξάρι ή άπήχηση άπό τις 
καταστροφές τής Καταλανικής Εταιρείας στό "Αγιον Όρος κατά τά έτη 1305-1309 (βλέπε Α. 
Ε. Laiou, Constantinople and the Latins, The Foreign Policy of Andronicus II, Cambridge, 
Harvard University Press, 1972, σσ. 158-199, στό έξης Laiou), πρέπει έσφαλμένα νά είχε άποδο- 
θεϊ στα γεγονότα του 1280 (βλέπε I. ’Αναστασίου, «Ό Θρυλούμενος Διωγμός των 'Αγιορειτών 
υπό του Μιχαήλ Ζ' Παλαιολόγου καί του Ίωάννου Βέκκου», ’Αθωνική Πολιτεία, ’Επί τή 
Χιλιετηρίδι τον 'Αγίου "Ορους, Θεσσαλονίκη 1965, σ. 256). Ή προαναφερόμενη υπόθεση δέν 
έπαρκεϊ γιά νά έρμηνεύσει τις άσάφειες καί τις άντιφάσεις του σχετικού Συναξαριού. Όσον 
άφορά ειδικά τό Πρωτάτο —τόν καθεδρικό ναό τής άγιορειτικής πολιτείας, ή πυρπόληση τού 
όποιου άναφέρεται ότι είχε συμβεί κατά τά άνθενωτικά γεγονότα— σήμερα γίνεται δεκτό ότι 
δέχθηκε μία έκτεταμένη έπισκευή δέκα χρόνια περίπου μετά τήν κατά τό Συναξάρι πυρπόλησή 
του καί άλλα δέκα περίπου πριν τις καταστροφές των Καταλανών. Λίγο πριν τό 1294 κατασκευά
σθηκαν προσθήκες στα έσωράχια των δύο χαμηλών τόξων —άνατολικοΰ καί δυτικού— τού 
νοτίου χοροστασίου τού ναού καί στήν συνέχεια ιστορήθηκε όλο τό μνημείο άπό τόν «δίκην 
σελήνης λάμψαντα Πανσέληνον». Γιά τό όλο θέμα βλέπε Καλομοιράκης, ό.π., σημ. 2, 15, όπου 
καί ή προγενέστερη βιβλιογραφία. Γιά τήν έως σήμερα ζωντανή άνάμνηση τού γεγονότος στό 
"Αγιον Όρος βλέπε: «Νέο Παρεκκλήσι στον Ναό τού Πρωτάτου», Πρωτάτον, Διμηνιαίο Άγι- 
ορειτικό Δελτίο, άρ. 3 (Φεβρουάριος-Μάρτιος 1983), σ. 4L Ίερομονάχου ’Αθανασίου Σιμωνο- 
πετρίτου, Ακολουθία πλήρης καί πανηγυρική των Καρεωτών Όσιάθλων καί 'Ομολογητών 
Πατέρων των έπί Βέκκου μαρτυρησάντων, έκδ. Πανσέληνος, Καρυαί 1986, σσ. 5-6.

5. Γιά τήν βασιλεία τού ’Ανδρονίκου Β ' κυρίως βλέπε: N. Banescu, «Le Patriarche Athanase 
I et Andronic Paléologue. Etat religieux, politique et social de l’Empire Byzantine», Bulletin de la 
Section Historique, Academie Roumaine, XLI (1947), σσ. 71-130· Laiou, δ.π., σσ. 32-37· D. M. 
Nicol, The Last Centuries of Byzantium, 1261-1413, Νέα Ύόρκη 1972, σσ. 99-156 (στό έξής 
Nicol)· Λ. Μαυρομάτης, Οί Πρώτοι Παλαιολόγοι, ’Αθήνα 1983, σσ. 34-51 (στό έξής Μαυρομά
της)·
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λη. Στήν περιοχή Ξηρολόφου ίδρυσε μία μονή μέ δύο άνεξάρτητα τμήματα, 
άνδρών καί γυναικών έως τήν κοίμησή του, έκτος από τις δύο περιόδους τής 
δεκάχρονης συνολικά πατριαρχείας του, παρέμεινε εκεί. Οί συνθήκες τής 
εποχής καί ό μεγάλος σεβασμός πού έτρεφε ό φιλομόναχος Αύτοκράτορας 
για τόν ’Αθανάσιο, συνετέλεσαν ώστε ό ’Ανδρόνικος Β' νά άνεβάσει τόν 
εμπνευσμένο «γέροντα» δύο φορές στον Οικουμενικό θρόνο.

Ή πρώτη πατριαρχεία καλύπτει τήν περίοδο από τις 14 ’Οκτωβρίου 1289 
έως τις 16 ’Οκτωβρίου 1293 καί ή δεύτερη άπό τίς 23 ’Ιουνίου 1303 έως τόν 
Σεπτέμβριο του 13096. Καί οί δύο άνοδοι στον θρόνο έγιναν μετά άπό παρα
κλήσεις τού ’Ανδρονίκου Β', ένώ οί άποχωρήσεις μέ παραιτήσεις του Πα
τριάρχη7. Ό "Αγιος ’Αθανάσιος κοιμήθηκε μετά τό 1310 καί πριν άπό τό 
13238. Τρία χρόνια μετά τήν κοίμηση του 'Αγίου τό σκήνωμά του βρέθηκε 
άθικτο καί μεταφέρθηκε στον ναό τού Σωτήρος Χριστού, κοντά στήν μονή 
τής μετάνοιας του9. Άπό τά πολλά θαύματα τά όποια έγιναν έκεΐ, ό Πατρι
άρχης άνακηρύχθηκε "Αγιος, ή δέ μνήμη του έορτάζεται στις 28 ’Οκτωβρί
ου10. Στα 1455 τό σκήνωμα τού 'Αγίου μεταφέρθηκε στήν Βενετία άπό τόν 
έμπορο Domenico Zottarello, θεωρούμενο λανθασμένα έκτοτε ότι είναι τό 
τού Μεγάλου ’Αθανασίου τής ’Αλεξανδρείας11. Σήμερα μετά πολλές μετακι
νήσεις, τό λείψανο τού Οικουμενικού Πατριάρχη φυλάσσεται στον ναό τής

6. Μ. Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες, Κωνσταντινούπολη 1885, σσ. 402-404, 405-411 · Γ. 
Άραμπατζόγλου, «Ή πρώτη άπό τού θρόνου άποχώρησις τού Πατριάρχου Αθανασίου. 'Η 
κατάστασις τής Εκκλησίας καί τού Βυζαντινού κράτους περί τά τέλη τού ΙΓ ' αίώνος κατά τόν 
πατριάρχην τούτον», ’Ορθοδοξία, ΚΗ' (1953), σσ. 145-150· Boojamra, δ.π., σ. 14, σημ. 5, όπου 
καί ή προγενέστερη βιβλιογραφία.

7. Γιά τις σχετικές επιστολές τού Αγίου ’Αθανασίου μέ τήν πρώτη άποχώρησή του βλέπε: 
(στο έξής οί συντομογραφίες «V» καί fol. ή fols, θά παραπέμπουν στο χειρόγραφο τού Βατικα
νού Codex Vaticanus Grecus 2219, περισσότερα γιά τό χειρόγραφο βλέπε παρακάτω σημ. 51) 
fols. 84r-85r (Laurent, δ.π., no. 1557- Talbot, ό.π., έπ. 111, σσ. 280-285, 437-438), fols. 1ν-2ν 
(Laurent, δ.π., app. no. 2· Talbot, δ.π., έπ. 2, σσ. 6-10, 307-310). Γιά τίς επιστολές οί όποιες 
συνδέονται μέ τήν δεύτερη άποχώρησή του βλέπε fols. 85r-86r (Laurent, δ.π., no. 1666· Talbot, 
δ.π., έπ. 112, σσ. 286-290, 438-439), fol. 86r-86v (Laurent, δ.π., app. no. 12· Talbot, δ.π., έπ. 113, 
σσ. 290-292,439-440), fols. 86ν-87ν (Laurent, δ.π., app. no. 12· Talbot, δ.π., έπ. 114, σσ. 292-295, 
440), fol. 87ν-89ν (Laurent, δ.π., app. no. I L Talbot, δ.π., έπ. 115, σσ. 296-303, 440-442).

8. Boojamra, δ.π., σ. 89, σημ. 228.
9. Βάσει τών πληροφοριών πού περιέχονται σε χειρόγραφο τής Χάλκης (Cod. Const. Chalc. 

mon. 64), βλέπε Talbot, δ.π., σ. XXVII, σημ. 85.
10. Κ. Δουκάκης, Μέγας Συναξαριστής πάντων τών Άγιων τών καθ’ άπαντα τόν μήνα 

'Οκτώβριονέορταζομένων, ’Αθήνα 1895, σ. 455· ’Ισίδωρος Καυσοκαλυβίτης, «’Ακολουθία τού 
’Αγίου ’Αθανασίου...», Άγιορειτική Βιβλιοθήκη, ΙΕ', άρ. 163-165, τχ. Β' (1950), σσ. 109-130' 
Κουρίλας Εύλόγιος, «Κριτικό υπόμνημα στήν ’Ακολουθία ’Ισιδώρου Καυσοκαλυβίτου», Θεο
λογία, ΚΔ’ (1953), σσ. 131-143.

11. D. Stieron, «Le quartier du Xerolophos à Constantinople et les reliques vénitiennes de 
saint Athanase», Revue des Etudes Byzantines, XIX (1961), σσ. 165-188, σσ. 180-181 (στό έξής 
Stieron).
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Μονής τοΰ 'Αγίου Ζαχαρία τής Βενετίας12. 'Η κάρα τοΰ 'Αγίου έχει ήδη 
καταστραφεί από τήν 29η Σεπτεμβρίου τοΰ 1705, κατά τήν διάρκεια μιας 
πυρκαγιάς στον ναό τοΰ San Girolamo τής Βενετίας, όπου είχε δωρηθεΐ13.

Παρά τίς πολλές πληροφορίες πού έχουν σωθεί14 καί τίς μελέτες πού 
έχουν γίνει έως πρόσφατα15, τά κύρια στοιχεία τής πολιτείας τοΰ 'Αγίου 
’Αθανασίου παρουσιάζονται άποσπασματικά, συγκεχυμένα ή άντικρουόμε- 
να. Πολλοί επώνυμοι σύγχρονοι τοΰ 'Αγίου, χωρίς διάκριση καί διορατικό
τητα, ενοχλημένοι άπό τόν έλεγχό του, τόν έκριναν συνήθως άρ''ητικά. Ή 
απλότητα καί ή αύστηρότητα τοΰ χαρακτήρα τοΰ 'Αγίου έξόργιζε τούς 
ιστορικούς καί τούς άξιωματούχους τής εποχής16. 'Η άποφασιστικότητά του 
όσον άφορά τήν κατ’ ούσίαν έφαρμογή των βιβλικών καί πατερικών εντο
λών, ένοχλοΰσε πολλούς άπό τόν κλήρο έως καί αρχιερείς17. Μέ άφετηρία 
τήν κρισιμότητα τών καιρών ό Πατριάρχης έβλεπε ότι δέν ήταν δυνατόν να 
βοηθήσει τόσο ή χρήση τής «οικονομίας» όσο ή τήρηση τής «ακρίβειας» 
στήν πρακτική όλων για τήν έπιβίωση τοΰ γένους τους. Τό γεγονός αύτό 
δημιούργησε θύελλα άντιδράσεων, υπονομεύσεις καί συκοφαντίες18. Λανθα
σμένες τέλος πληροφορίες επαναλαμβανόμενες στήν εποχή μας άκριτα, όσο

12. "Ο.π., σσ. 185-187.
13. Ό.π., σ. 183.
14. Βλέπε σημ. 1.
15. Τήν τελευταία εικοσαετία, άπό τίς εργασίες μέ νέα στοιχεία για τήν άποκατάσταση τής 

συμβολής τοΰ Άγιου ’Αθανασίου στα πράγματα τής εποχής του βασικότερες είναι οί παρακά
τω: J. Gill, «Emperor Andronicus II and the Patriarch Athanasius I», Βυζαντινά, II (1970), σσ. 
11-20· Meyendorff, ό.π., σσ. 98-99· Nicol, δ.π., σσ. 106-111· Laiou, ό.π., σ. 36’ Talbot, δ.π: τής 
ιδίας, Athanasius, δ.π.· D. Constantelos, «Life and Social Welfare Activity of Patriarch Athanasi- 
os I of Constantinople», Theologia, XLI (1975), σσ. 611-625 (στο έξής Constantelos)· Thalia 
Gouma-Peterson, «The Parecclesion of St. Euthymios in Thessalonica, Art and Monastic Policy 
under Andronicos II», Art Bulletin, 58 (1976), σσ. 168-182· J. L. Boojamra, «Athanasios of 
Constantinople, A Study of Byzantine Reaction to Latin Religious Infiltration», Church History, 
48 (Μάρτιος 1979), σσ. 27-48 (στο έξής Boojamra, Athanasios)· Δημ. Καλομοιράκης, «Παρατη
ρήσεις επάνω στο Volume Style καί στις τοιχογραφίες τοΰ Πρωτάτου», Περιλήψεις άνακοινώ- 
σεων Β ' Συμποσίου τής Χριστιανικής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας, (Άνοιξη 1982), σσ. 38-39 
καί το πλήρες κείμενο, Μυριόβιβλος, 7, Αθήνα 1985, σσ. 3-7’ τοΰ ίδιου, «Ή Εμπειρία τής 
’Εσωτερικής Αλήθειας τής ’Εκκλησίας μας στις Τοιχογραφίες τοΰ Πρωτάτου», Σύναξη, 12 
(Όκτώβριος-Δεκέμβριος 1984), Αθήνα, σσ. 18-32 (στο έξής Δημ. Καλομοιράκης, «Ή Εμπει
ρία»), Για τήν ευρύτερη βιβλιογραφία τήν σχετική μέ τόν Άγιο βλέπε συνοπτικά Boojamra, 
δ.π., σσ. 225-234. ’Επίσης βλέπε καί Καλομοιράκης, δ.π., σημ. 5, 6.

16. «Πεζή ήβούλετο διέρχεσθαι τάς οδούς, ένδυμά τε τραχύ φέρειν —καί βλαύτας είκαίως 
ηύτουργημένας ύποδέδεσθαι καί εν παντοία λιτότητι διαζήν» Γεώργιος Παχυμέρης, CSHB, 
δ.π., τόμ. II, LII, 13.94, Β, στ. 4-6, σ. 140· «rò σκληρόν τών περί έκεΐνον ήθος καί άτενές πολλαΐς 
τήν τοΰ Θεού έκκλησίαν ταραχαίς περιέβαλεν ύστερον», δ.π., 95, D, στ. 15-17· Talbot, δ.π., σ 
xvi· Boojamra, δ.π., σσ. 44-54, 87-90.

17. Boojamra, δ.π., σσ. 91-134.
18. "Ο.π., σσ. 87-89, επίσης στις επιστολές τοΰ Αγίου Αθανασίου, δ.π., σημ. 7.
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καί ή περιορισμένη εμπειρία τής σύγχρονης έρευνας στην ορθή κατανόηση 
καί εκτίμηση τής εσωτερικής παράδοσης τής ’Ορθοδοξίας, έχουν επίσης 
λειτουργήσει ανασταλτικά19.

Άπό τήν πολιτεία του 'Αγίου

Ή προηγηθείσα, τοϋ ’Ανδρονίκου Β', πολιτική του Μιχαήλ Η' Παλαιο- 
λόγου είχε ώς κύριο άξονα επιλογών νά άνασυγκροτηθεΐ ή Βασιλεία (Impe
rium), το οικουμενικό κυρίως κράτος τής Αύτοκρατορίας. Ώς μέσον στον 
στόχο αύτό είχε έπιδιωχθεϊ ή πρόσκτηση ερεισμάτων άπό τήν εξωτερική 
πολιτική. Κατά τήν περίοδο εκείνη, στο εσωτερικό τοϋ ύφισταμένου κρά
τους, είχαν διαμορφωθεί δύο ήγετικές ομάδες: ή μία, των άξιωματούχων των 
άνακτόρων καί των κλασικιστών, συνδεμένη με τήν άνθηση τών κλασικών 
γραμμάτων πού είχε προηγηθεΐ τόν δέκατο τρίτο αιώνα, ώς άποτέλεσμα τής 
πολιτικής τών ελληνικών Βασιλείων μετά τήν άλωση τής Πόλης άπό τούς 
Σταυροφόρους20. Ή δεύτερη ομάδα ήταν εκείνη τής Εκκλησίας, διαιρεμένη 
μέν σέ πολλές μικροομάδες άλληλοσυγκρουόμενες, άλλα κατά τήν μεγάλη 
της πλειοψηφία άντίθετη προς τίς αύτοκρατορικές μεθοδεύσεις γιά τήν ένω
ση τών ’Εκκλησιών καί τήν νόθευση τής ’Ορθοδοξίας. Συμπαγέστερη όλων, 
πλέον άξιόλογη καί ισχυρή μέ άπήχηση στον λαό, ήταν εκείνη ή μερίδα τής 
’Εκκλησίας, ή όποια άντιπροσώπευε τά μεγάλα μοναστικά ιδρύματα τά 
όποια είχαν μεγάλη ισχύ καί άκτινοβολία εντός καί εκτός τών ορίων τού 
κράτους21.

Μέ τόν θάνατο τοϋ Μιχαήλ Η', τήν απομάκρυνση τοϋ Πατριάρχη Ίωάν- 
νου ΙΑ' Βέκκου, καί τήν άνοδο στον θρόνο τό 1282 τοϋ ’Ανδρονίκου Β', ή

19. Ή αναγνώριση τοϋ 'Αγίου ’Αθανασίου άκολούθησε τήν περιπέτεια τής άποκαταστά- 
σεως τοϋ 'Αγίου Γρηγορίου Παλαμά στον δυτικοευρωπαϊκό χώρο. Στα κείμενα πού έχουν 
γραφεί γιά τήν σχέση τοϋ Αγίου ’Αθανασίου μέ τήν θρησκευτική άνθηση τοϋ δέκατου τετάρ
του αίώνος (συνοπτικά βλέπε Boojamra, δ.π., σσ. 160-162), υπάρχουν άρκετές παρανοήσεις, 
όπως γιά παράδειγμα όσον άφορά τήν σχέση του μέ τήν νοερά προσευχή. Ό "Αγιος ’Αθανάσι
ος δέν άφήνει περιθώρια αμφισβητήσεων γιά τήν συμμετοχή του στήν παράδοση τής προσευ
χής τής ’Ανατολικής ’Εκκλησίας όταν λέγει: «Καί τίς ό αύτοΐς ... εύρήσειν άλλον καιρόν 
άναβάσεως καί θεώσεως τής έκ προσευχής: ής ήμάς, εί βουλοίμεθα, καί οί άγιοι μεσιτεύουσιν, 
άφίξεως άλλης τώ ίερφ οΰκ έπαινετής», fol. 32ν (Laurent, δ.π., no. 1633· Talbot, δ.π., έπ. 47, στ. 
29-31, σ. 102). Ή λέξη «προσευχή» δέν είναι άποδελτιωμένη στις έργασίες τής Α. Μ. Talbot καί 
τοϋ J. L. Boojamra.

20. P. Charanis, «The Aristocracy of Byzantium in the Thirteenth Century», Studies in honor 
of A. Ch. Jonson, Princeton 1951, σσ. 336-355.

21. Boojamra, δ.π., σσ. 84-87· Δ. Ζακυθηνός, Ή "Αλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως καί ή 
Τουρκοκρατία, ’Αθήνα 1954, σσ. 15,27-28· Meyendorff, δ.π., σσ. 98-100· τοϋ ίδιου, Βυζάντιο καί 
Ρωσία, έλλ. μετ. Ν. Φωκάς, ’Αθήνα, Δόμος, 1988, σσ. 132-134, 157-159, 395 (στό έξής Μέγεν- 
τορφ, Ρωσία)· Nicol, δ.π., σσ. 105-107· Laiou, δ.π., σ. 36· Μαυρομάτης, δ.π., σσ. 36-37.
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κατάσταση διαφοροποιείται. 'Ο νεαρός Αύτοκράτορας, περισσότερο εύαί- 
σθητος από τον πατέρα του στις πνευματικές παραδόσεις του λαού του, 
προσπάθησε κατ’ αρχήν να ειρηνεύσει τά πνεύματα ώστε να σταματήσουν οί 
εσωτερικές διαμάχες. Μετά άπό κάποιες άμφιταλαντεύσεις ο ’Ανδρόνικος Β' 
έπέλεξε μία λύση, παρόμοια προς τήν περίπτωση του 858 μ.Χ. τοϋ 'Ιερού 
Φωτίου (820-891)22· ανέβασε στον θρόνο, ως Πατριάρχη Γρηγόριο Β' (1283- 
1289), τόν εκτός ιεραρχίας τής έκκλησίας λόγιο καί κλασικιστή Γεώργιο 
Κύπριο23, μαθητή τοϋ λογίου πρώην Μεγάλου Λογοθέτη Γεωργίου ’Ακρο
πολίτη (1217-1282)24. Τήν άποτυχία τής πολιτικής τού Μιχαήλ Η', ολοκλή
ρωσε ή άποτυχία τού νέου Πατριάρχη, παρά τις άγαθές του προθέσεις, όταν 
άπαντες ένωτικοι καί άνθενωτικοί, άπέρριψαν τις μεθοδεύσεις του25.

Ή μόνη επιλογή πού άπέμενε στον ’Ανδρόνικο Β', σύννομη καί μέ τήν 
προσωπικότητά του, ήταν να άνεβάσει πλέον στον θρόνο έναν έκπρόσωπο 
των μοναστών μέ κύρος, στον όποιο θά έμπιστευόταν μέρος άπό τήν λύση 
των κρίσιμων προβλημάτων πού υπήρχαν. Οί μοναχοί ήταν πιό κοντά άπό 
όλους όχι μόνον προς τό λαϊκό αίσθημα άλλά καί προς όσες οικουμενικές 
παραδόσεις αντιπροσώπευε ή 'Ιεροσύνη (Sacerdotium)26, ό έτερος άπό τήν 
Βασιλεία (Imperium) πόλος, πού χαρακτήριζε παραδοσιακά τήν ζωή τού 
χριστιανικού κράτους τής Κωνσταντινουπόλεως. Τήν πολιτική τοϋ Μιχαήλ 
Η' πού στόχευε στήν άνασυγκρότηση τού οικουμενικού κράτους τής Αύτο-

22. Για τον 'Ιερό Φώτιο βλέπε F. Dvornik, «The Patriarch Photius in the Light of recent 
Research», Πρακτικά XI Διεθνούς Βυζαντινολογικοΰ Συνεδρίου, Μόναχο 1958, τόμ. III, 2, καί 
άναδημοσίευση Photian and Byzantine Ecclesiastical Studies, Variorum Reprints 32, 1974.

23. Για τον Πατριάρχη Γρηγόριο II, βλέπε Ε. Barker, Social and Political Thought in Byzan
tium, ’Οξφόρδη 1962, σσ. 159-161 (στο έξης Barker)· Ar.Papadakis, «Late Thirteenth Century 
Byzantine Theology and Gregory II of Cyprus», Byzantine Ecclesiastical Personalities, Brooklyn, 
Mass. 1975, σσ. 57-72 καί C. N. Constantinides, Higher Education in Byzantium in the Thirteenth 
and Early Fourteenth Centuries (1204-ca. 1310), Nicosia 1982, σσ. 32-49 καί σποράδην.

24. Γιά τόν Γεώργιο ’Ακροπολίτη βλέπε πρόχειρα Κ. Κρουμβάχερ, Ιστορία τής Βυζαντινής 
Λογοτεχνίας, έλλ. μετ. Γ. Σωτηριάδη, (φωτ. άνατ. έκδ. Μαρασλή), έκδ. Γρηγοριάδη, ’Αθήνα 
1974, τόμ. Α', σσ. 578-581.

25. J. Meyendorff, A Study of Gregory Palamas, 2η έκδ., The Faith Press, Νέα Ύόρκη 1974, 
σσ. 13-15 (στο έξης Meyendorff, A Study)· Στ. Ράνσιμαν, Βυζαντινή Θεοκρατία, έλλ. μετ. I. 
Ροηλίδης, ’Αθήνα, Δόμος, 1982, σ. 146 (στό έξης Ράνσιμαν, Θεοκρατία). Ό "Αγιος ’Αθανάσιος 
άναφερόμενος στον Γεώργιο Κύπριο τόν άποκαλεϊ «Δυσσεβή», fol. 89r (Laurent, δ.π., app. no. 
IL Talbot, δ.π., έπ. 115, στ. 125, σσ. 302, 442), τήν δέ πατριαρχεία του, —όπως καί έκεϊνες πού 
είχαν προηγηθεΐ, των ’Αρσενίου (1260-1265) καί ’Ιωσήφ(1266-1275 καί 1282-1283)—ώςιιϋβρι» 
καί «άδικία» πού «άνέδραμε στήν ’Εκκλησία» fol. lv (Laurent, δ.π., app. no. 3· Talbot, δ.π., έπ. 
2, στ. 7-9, σσ. 6, 308).

26. Σχετικά μέ τόν διαχωρισμό άλλά καί τήν άρμονία άνάμεσα στήν Βασιλεία (Imperium) 
και τήν Τερωσύνη (Sacerdotium), βλέπε Barker, δ.π., σσ. 75-76· Fr. Dvornik, Early Christian 
and Byzantine Political Philosophy, Ούάσιγκτον 1966, τόμ. II, σσ. 724 κ.έξ.· I. Ε. Καραγιαννό- 
πουλος, «Ή Πολιτική Θεωρία του Βυζαντίου», Βυζαντινά, 2 (1970), σσ. 37-61. ’Επίσης βλέπε 
καί παρακάτω σημ. 46, 49· Ράνσιμαν, Θεοκρατία, δ.π., σσ. 145-146.
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κρατορίας, διαδεχόταν ή πολιτική τού ’Ανδρονίκου Β', πού έθετε ώς στόχο 
τήν διά τής άναστυλώσεως τής ’Ορθοδοξίας ανασυγκρότηση τής Οίκουμε- 
νικότητας τής ’Εκκλησίας. Μέσφ τών παλαιών μοναστικών κέντρων, τό 
Οικουμενικό Πατριαρχείο διατηρούσε τό κύρος του σέ μία περιοχή πού 
κάλυπτε μια τεράστια έκταση άπό τήν Ρωσία έως τήν ’Εγγύς ’Ανατολή. Ό 
"Αγιος ’Αθανάσιος κάνει μνεία σέ μία επιστολή του για τήν ιδιαίτερη επιλο
γή τής εκκλησιαστικής πολιτικής άπό τόν ’Ανδρόνικο Β', όταν τόν παραλ
ληλίζει μέ τόν Μεγάλο Κωνσταντίνο, τόν δε εαυτό του μέ τόν Πάπα Σιλβέ- 
στρο27.

Ή πολύπλευρη συμβολή τού 'Αγίου ’Αθανασίου είναι ϊσως χωρίς άντί- 
στοιχο προηγούμενο- συνετέλεσε στήν άποκατάσταση τοΰ Οικουμενικού 
κύρους τοΰ πατριαρχικού θεσμού καί τήν άναστύλωση τής ’Ορθοδοξίας- μία 
αναστύλωση αντίστοιχης σημασίας μέ εκείνη τής πρώτης μεταεικονομαχι- 
κής περιόδου τοΰ ενάτου αίώνος. Δεν είναι τυχαίο ότι ή άφετηρία τής εκ
πληκτικής άνθήσεως τής εκκλησιαστικής τέχνης τής εποχής συμπίπτει μέ 
τήν περίοδο τής πρώτης πατριαρχείας τού 'Αγίου28. Δέκα περίπου χρόνια

27. « Άρχήθεν περί τήν έκκλησίαν ένέδειξε τόν κατ’ έπίγνωσιν ζήλον καί σπουδήν καί 
άναδοχήν, δι ’ ήν ού διέλιπε κήδεσθαι, έπαίνοις καί εύφημίαις καταγεραίρειν, καί στολαΐς 
ίεραρχικαΐς καί ίεραίς είκοσι ταΐς μετά κόσμου καί εύεργεσίαις άσυγκρίτως τήν έκκλησίαν 
καταπλουτών, ώς οΰποτε τών πατριαρχούντων τίνος τοιούτων έπαπολαΰσαι προς τών άνέκαθεν 
ευσεβών αύτοκρατόρων, εί μήπου καί τήν παρίσωσιν προς τφ τούτου πατρί κατά πνεύμα, τω 
μεγάλφ φημί καί ίσαποστόλφ, είκάσειεν άν τις —δηλαδή τόν Μ. Κωνσταντίνο— εν ταΐς κατά 
τόν έν άγίοις έκείνον ίερώτατον Σιλβέστρον, εί κάκείνου τό μέσον προς τα ήμέτερα όσον 
άκτΐνος προς αυτήν άτενίζοντας», fol. 85r-85v (Laurent, ó'.tt., no. 1666- Talbot, δ.π., έπ. 112, στ. 
7-16, σ. 286). ’Επίσης ό "Αγιος ’Αθανάσιος « Έγίγνωσκε τήνάγίαν ψυχήν—του ’Ανδρονίκου— 
εις τήν τών Χριστιανών έκκρεμαμένην προκοπήν καί έπίδοσιν», fol. Ir (Laurent, δ.π., app. no. 
3- Talbot, δ.π., έπ. 1, στ. 19-20, σ. 1), καί τόν θεωρούσε ώς «ròv τής σοφίας τοΰ Θεού υιόν, δν 
προγνώσει προόρισε Κύριος, δν συνέσει καί οικτφ ή έκκλησία βασιλικός έμαιεύσατο, ÓV καί 
άρχειν καί βασιλεύειν θαυμασίως έτιθηνήσατο, καί σοφώς έδικαίωσεν, ού φαιδρύναι καί μόνον 
τή παρουσία θεία ανάκτορα, άλλ’ έγκύψαι καί μάλα προς άγνωστον γνώσιν, τήν τών πάντων 
φρικτώνμυστηρίων έκπλαγησομένον δύναμιν, κάντεΰθεν σοφίας πλησθήναι καί θείου φρονή
ματος, τοΰ δουλεύειν Κυρίω έν φόβφ τή έννόμω ζωή καί νηφούση ψυχή, πρός τά φίλα Θεω 
διεγείρειν καί ποδηγεΐν έν σπουδή καί τό απαν υπήκοον, πρός τό δράξασθαι θείας παιδείας, 
προφητικής, άποστολικής, ευαγγελικής, ώς όρθοδόξοις εξόν, μήπως έπί πολύ όργισθή Κύριος, 
ώς ή πείρα ήμΐν παριστα», fol. 37ν (Laurent, δ.π., no. 1700- Talbot, δ.π., έπ. 55, στ. 4-14, σσ. 122, 
365). Ό ίδιος Πατριάρχης έπίσης θεωρούσε δτι « Ή έκ Θεού βασιλεία τού ’Ανδρονίκου, έσπού- 
δασε μετά Κύριον τήν έκκλησίαν καθάραι συγκοινωνίας ’Ιταλών», fol. 6r (Laurent, δ.π., no. 
1594· Talbot, δ.π., έπ. 9, στ. 1-2, σσ. 24, 315), είχε δε «έπίγνωσινέν τή άνατολή τών πόλεων τήν 
έξολόθρευσιν», fol. 13ν (Laurent, δ.π., no. 1598- Talbot, δ.π., έπ. 30, στ. 1-2, 340, σ. 62), άπό τούς 
Τούρκους. Όσον άφορά τήν άναστύλωση τής ’Ορθοδοξίας βλέπε: Laiou, δ.π., σ. 35- Nicol, δ.π., 
σσ. 99-156- Καλομοιράκης, δ.π., σημ. 175-176.

28. ’Εκτός άπό τήν άναφορά πού περιέχεται προηγουμένως, σημ. 27, fol. 85r (Talbot, δ.π., σ. 
286), σέ άλλες έπιστολές του ό Πατριάρχης άναφέρεται μέ λεπτομέρειες στήν πολιτική τοΰ 
’Ανδρονίκου Β' όσον άφορά τήν έκκλησιαστική τέχνη, ιδίως fols. 44v-46r (Laurent, δ.π., no. 
Ι790- Talbot, δ.π., έπ. 66, σσ. 152-158, 376-379), άλλα καί fol. 72ν (Laurent, δ.π., no. 1720-
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μετά τήν πυρπόληση του Πρωτάτου, του καθεδρικού ναοΰ τής μοναχικής 
πολιτείας τοΰ 'Αγίου Όρους (κατά τίς επί Βέκκου ταραχές), στήν νέα του 
ιστόρηση ό κλασικιστικός άνθρωπισμός των ανακτορικών κύκλων τής έπο- 
χής συμπληρώθηκε άπό τήν οίκουμενικότητα τοΰ ανθρωπισμού πού αποκα
λύπτει ή λειτουργική έμπειρία τής ’Ορθόδοξης έκκλησίας29.

Ό "Αγιος ’Αθανάσιος εκτός άπό τήν συμπαράσταση τοΰ ’Ανδρονίκου 
Β', στηρίχθηκε κατά πολύ στήν βοήθεια πού τοΰ παρείχε με τό παράδειγμά 
του, ό πνευματικός του άδελφός Μητροπολίτης Φιλαδέλφειας Θεόληπτος 
( 12501324/26), άπό τίς ήγετικές έκκλησιαστικές φυσιογνωμίες τής επο
χής30. Άπό τούς μοναχούς —κοινοβιάτες καί ασκητές— πού τόν άποκαλοΰ- 
σαν όπως καί ό ’Ανδρόνικος Β', νέο Χρυσόστομο, είχε τόν ιδιαίτερο θαυμα
σμό τοΰ Όσιου Μαξίμου τοΰ Καυσοκαλύβη (f 1320)31. Ό λαός τόν άγαποΰ- 
σε γιά τήν άπλότητα των τρόπων του καί τήν αγιότητα τοΰ βίου του, χαρί
σματα αποτελεσματικά κατά τόν έλεγχο πού άσκοΰσε στούς ισχυρούς υπέρ 
τών άδυνάτων.

Ώς έκκλησιαστικός ήγέτης ό "Αγιος ’Αθανάσιος κρίνεται ισότιμος τών 
μεγάλων Προφητών τής Παλαιός Διαθήκης, τών Μεγάλων Πατέρων τής 
Έκκλησίας τοΰ τετάρτου αίώνος —Μεγάλου Βασιλείου καί 'Αγίου Ίωάν- 
νου τοΰ Χρυσοστόμου—, τοΰ 'Αγίου Θεοδώρου τοΰ Στουδίτου τής είκονο- 
μαχικής περιόδου, καί τέλος τών μεγάλων διδασκάλων τής μυστικής θεολο
γίας τής ’Ανατολικής ’Εκκλησίας32· κατά τήν άσκηση τών καθηκόντων του 
έπιδίωκε τήν άποκατάσταση άντίστοιχης έκκλησιαστικής τάξης μέ έκείνη ή 
όποια είχε διαμορφωθεί κατά τόν ένατο αιώνα μετά τίς είκονομαχικές διαμά
χες καί τήν αναστύλωση τών Εικόνων33. Ό "Αγιος Γρηγόριος ό Παλαμδς 
τόν άναγνώριζε ώς συνδεόμενο μέ τήν νηπτική άνθηση τοΰ δεκάτου τετάρ

Talbot, δ.π., έπ. 88, στ. 12, σσ. 232,417). Βλέπε έπίσης Καλομοιράκης, δ.π., σημ. 174-177· τοΰ 
ίδιου, «Ή ’Εμπειρία», δ.π., σσ. 23-26.

29. Καλομοιράκης, δ.π., σημ. 174-177. Γιά τήν ευρύτερη βιβλιογραφία τοΰ μνημείου βλέπε 
σύνοψή της δ.π. σημ. 2.

30. Γιά τόν "Αγιο Θεόληπτο βλέπε Talbot, δ.π., σσ. 333-334· Καλομοιράκης, δ.π., σημ. 5-6, 
9, όπου καί ή σύνοψη τής προγενέστερης βιβλιογραφίας.

31. Fr. Halkin, «Δύο Βίοι τοΰ 'Αγίου Μαξίμου Καυσοκαλύβη του Όρους “Αθως του Μου 
αίώνος», Analecta Bollandiana, 53 (1936), σ. 72, άναδημοσίευση: Saints moines d’orient, Vario
rum Reprints 17, 1973.

32. Boojamra, δ.π., σ. 15. ’Επίσης βλέπε παρακάτω σημ. 34.
33. Ό ’Αθανάσιος άναφερόμενος στον έαυτό του όμολογοϋσε, όπως τό Συνοδικό τής Κυρι

ακής τής ’Ορθοδοξίας, δτι «...ώς οί τοΰ Κυρίου μου Ίησοΰ έδογμάτησαν καί παρεδεδώκασιν 
άγιοι μαθηταί καί απόστολοι, καί οί τούτων διάδοχοι θεοφόροι πατέρες, καί ώς ή άγια έκκλησία 
τοΰ Χρίστου καί Θεού ήμών έδέξατο πιστεύω καί προσκυνώ καί δέχομαι καί άσπάζομαι καί 
κηρύττω», fol. 84ν (Laurent, δ.π., no. 1557· Talbot, δ.π., έπ. 111, στ. 28-32, σ. 282). Μνεία του 
Συνοδικού τής ’Ορθοδοξίας ύπάρχει καί άλλη φορά, fol. 44r (Laurent, δ.π., no. 1665· Talbot, 
δ.π., έπ. 64, σχόλιο στίχου I, σσ. 150, 375).
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του αίώνος34. Ή παρατήρηση αύτή έδωσε τήν βάση να άντιμετωπισθεΐ προς 
στιγμήν, στήν εποχή μας κυρίως, ώς ένας πρόδρομος του Ησυχαστικού 
κινήματος35. Τό ακριβέστερο είναι ότι πρόκειται για τόν Πατριάρχη από τόν 
όποιο άρχίζει τήν πορεία της ή θρησκευτική πολιτική τής άναστυλώσεως 
τής ’Ορθοδοξίας, πού άποδείχθηκε καθοριστική για τόν δέκατο τέταρτο 
αιώνα36. Με άποφάσεις τού 'Αγίου ’Αθανασίου εδραιώθηκαν νέες μητροπό- 
λεις ύπαγόμενες στήν δικαιοδοσία του καί επέβαλε στους ’Επισκόπους νά 
παραμένουν κοντά στό ποίμνιό τους καί όχι στήν Πόλη37· στόχος των ενερ
γειών του αύτών ήταν ή στήριξη των υποδουλωμένων τήν εποχή εκείνη 
Ρωμιών στους Τούρκους38, τών έλεγχομένων Ρώσων από Μογγόλους καί 
Πολωνούς39, καί έν γένει τών «πειραζομένων» ορθοδόξων από Λατίνους, 
Εβραίους καί ’Αρμενίους40. ’Ιδιαίτερα στον χώρο τής προσωπικής προσπά
θειας ενός έκάστου, τόνισε τήν άνάγκη τού ήθικου βίου41, φρόντισε γιά τήν 
τάξη τής λειτουργικής ζωής42 καί ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τήν προσωπική 
άσκηση καί κυρίως τήν προσευχή43 44.

Ώς οικουμενικός ήγέτης συνεργαζόμενος μέ τόν Αύτοκράτορα, άνέλαβε 
καί έφερε είς πέρας μία μεγάλη εκκλησιαστική μεταρρύθμιση44, είσηγήθηκε

34. «...καί Νικηφόρον δε τόν "Οσιον έκείνον δς, πολυετή χρόνον εν ήρε μ ία καί ήσνχία 
διενεγκών, έπειτα τοϊς έρημικωτέροις μέρεσι του άγιου όρους έμφιλοχωρήσας καί άπασχολή- 
σας έαυτόν, έκ πασών τών πατερικών φωνών συνειλοχώς, τήν νηπτικήν ήμϊν παρέδωκεν πρά- 
ξιν... Καί τί λέγω τούς παλαιούς τών άγιων; "Ανδρες προ ήμών μεμαρτηρημένοι καί άποδεδειγμέ- 
νοι έν δυνάμει τού πνεύματος άγιου τοΰθ’ ήμϊν παρέδωκαν, ... τόν φερωνύμως Θεόληπτον έκεί
νον ακούεις, τόν Φιλαδέλφειας πρόεδρον, μάλλον δ’ άπό ταύτης ώς άπό λυχνίας τόν κόσμον 
φωτήσαντα, τόν Αθανάσιον έκείνον, δς έπ’ ένιαυτούς ούκ όλίγους τόν πατριαρχικόν έκόσμησε 
θρόνον, ού καί τήν σορόν ό Θεός έτίμησε... τούτους πάντας ακούεις... κάτεχεις τούς βουλομέ
νους τήν παράδοσιν ταύ την... 'Ημείς δέ καί τών άγιων εκείνων έστιν οίς αυτοπροσώπως ώμιλή- 
σαμεν καί διδασκάλοις έχρησάμεθα», PG, 150, 1116.

35. Meyendorff, A Study, δ.π., σσ. 20-25.
36. Καλομοιράκης, «Ή ’Εμπειρία», δ.π., σσ. 24-25.
37. Boojamra, δ.π., σσ. 110-119.
38. "Ο.π., σσ. 211-213.
39. Μέγεντορφ, Ρωσία, δ.π., σσ. 131-133.
40. Fol. 12r (Laurent, δ.π., no. 1621 ■ Talbot, δ.π., έπ. 23, σσ. 52, 330-331), fols. 16v-17r 

(Laurent, δ.π., no. 1639· Talbot, δ.π., έπ. 36, σσ. 70, 345), fols. 18r-19r (Laurent, δ.π., no. 1622· 
Talbot, δ.π., έπ. 41, σσ. 82-84, 348-350)' Boojamra, δ.π., σσ. 118, 181-195· του ίδιου, Athanasios, 
ο.π., σ. 27.

4L Laiou, δ.π., σσ. 198-199’ Boojamra, δ.π., σσ. 119-123.
42. Έπΐ τών ήμερων του άρχισε ή συστηματική κωδικοποίηση τών λειτουργικών έθίμων δι’ 

αναγραφής μέ έρυθρογραφίες τών όδηγιών πού αφορούν τήν τέλεση τών καθημερινών άκολου- 
θιών καί τής Θείας Ευχαριστίας, βλέπε Μέγεντορφ, Ρωσία, δ.π., σσ. 170-1717 ,

43. ’Εκτός άπό τήν έμμεση άναφορά πού ύπάρχει στις έπιστολές του 'Αγίου ’Αθανασίου, 
δ.π , βλέπε έπίσης καί Γρήγορός, I, CSHB, δ.π., σσ. 258-259.

44. Boojamra, δ.π., σσ. 84-87, 215-222.
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στον ’Ανδρόνικο Β' λύσεις για τήν εσωτερική ανασυγκρότηση τής Αυτο
κρατορίας, οί όποιες έγιναν αποδεκτές, καί μακροπρόθεσμα ή λογική τους 
ήταν αύτή πού συνέτεινε στήν διατήρηση τής ΟΙκουμενικότητας τής ’Ορθο
δοξίας. Ή ιδιαίτερη αύστηρότητα του χαρακτήρα τού 'Αγίου καί ή φιλαν
θρωπία του βοήθησαν ώστε νά αναζωογονηθούν οί παραδοσιακοί θεσμοί καί 
ή κοινωνική ήθική στό κράτος καί τήν εκκλησία, πού είχαν υποχωρήσει από 
τήν εισδοχή δυτικοευρωπαϊκών προτύπων45. Έπί των ήμερων του τέλος εν
δυναμώθηκε ό ιστορικός θεσμός τής διακρίσεως άλλα καί αρμονικής συνερ
γασίας, στήν λειτουργία τού Κράτους τής Κωνσταντινουπόλεως, άνάμεσα 
στήν «Βασιλεία», καί τήν « Ίερωσύνη», μέ ένισχυμένη θεσμικά τήν θέση τής 
δεύτερης46.

’Εκτός από τά ποιμαντικά του καθήκοντα ό "Αγιος άσχολήθηκε εξίσου 
σοβαρά μέ τά προβλήματα έπιβιώσεως πού άντιμετώπιζε τό ποίμνιό του, άπό 
τήν αγάπη του για τούς πάσχοντες άπό τά ’ίδια τους τά λάθη, ’Ορθοδόξους47 48. 
Κατά τά λεγόμενό του εκείνοι, έχοντας έγκαταλείψει τις παραδόσεις καί 
τούς νόμους τής ’Εκκλησίας, δοκιμάζονταν άπό τον Θεό όχι για νά χαθούν 
αλλά γιά νά επιστρέφουν στούς κόλπους του. Τό είδος τού ελέγχου πού 
ασκούσε, ως Πατριάρχης, προς εαυτούς καί άλλήλους, έάν θεωρηθεί κατά 
επιφανειακό τρόπο, είναι δυνατόν νά κριθει ότι πρόκειται γιά κοινό αγιολο
γικό τόπο αντιστοίχων πατερικών κειμένων. Ή κριτική όμως τού είδους 
αύτοΰ άπό τόν "Αγιο, παραπέμπει στις επιπτώσεις τής άνυπακοής των Πρω
τοπλάστων καί τού γένους των ’Ισραηλιτών άπό άλλη σκοπιά έπίσης θυμί
ζει καί τήν άρχαιοελληνική στάση, όπως αύτή είχε κατ’ άρχήν διατυπωθεί 
στήν ’Οδύσσεια μέ τούς εισαγωγικούς λόγους τού τμχτέρα άνδρών τε θεών τε: 
ότι οί βροτοί, όντες προειδοποιημένοι, δέν πρέπει νά αίτιώνται τούς Θεούς 
διότι «σφήσιν άτασθαλίησιν υπέρ μόρον κακά άλγεα εχουσιν»^.

45. Laiou, δ.π., σσ. 198-199· Nicol, δ.π., σσ. 114-129· Talbot, Athanasius, δ.π., σσ. 13-16· 
Constantelos, δ.π., σσ. 624-625· Boojamra, δ.π., σσ. 70-74, 119-123.

46. Boojamra, δ.π., σσ. 62-70, 74-84. Ό "Αγιος ’Αθανάσιος χρησιμοποιούσε τούς όρους 
« Ίερωσύνη» καί «Βασιλεία» μέ πολιτειακό περιεχόμενο. Σχετικά βλέπε: fol. 59r (Laurent, δ.π., 
no. 1636· Talbot, δ.π., έπ. 81, στ. 2, σσ. 202, 403).

47. «...παρώρμησε γάρ με προς τούτο τό των πασχόντων φίλτρον των Χριστιανών» fol. Ir 
(Laurent, δ.π., app. no. 3· Talbot, δ.π., έπ. 1, στ. 18, σ. 1), «τοσούτου κινδύνου επικειμένου ήμΐν, 
καί μικρού καταδυομένων ορθοδόξων, διά νομίμων άθέτησιν, τω πελάγει των συμφορών» fol. 
43r (Laurent, δ.π., no. 1705· Talbot, δ.π., έπ. 62, στ. 37-38, σ. 146), «Φιλανθρώπως παιδεύειν ήμάς 
τον Θεόν, ού προς όλεθρον άλλα προς έπιστροφήν» fol. 14r (Laurent, δ.π., no. 1598· Talbot, δ.π., 
έπ. 30, στ. 7-8, σ. 62), «Οι5 γάρ ’Αθανάσιον άβοήθητον, άλλ' Οικουμενικόν Πατριάρχην καί 

’Εκκλησίας καταστροφήν εβλεπον, ήτις καί φαίνεται σήμερον τοϊς μή τυφλώττειν θελήματι 
όρεγομένοις, μηδέ τής άληθείας τό ψεύδος θέλουσι προτιμάν» fol. 2r (Laurent, δ.π., app. no. 2· 
Talbot, δ.π., έπ. 2, στ. 21-24, σ. 6).

48. ’Οδύσσεια A 32-34. Γιά τήν συνειδητοποίηση τών ιδίων σφαλμάτων άπό τόν άνθρωπο 
στον Όμηρο βλέπε Ν. Π. Μπεζαντάκης, Ή ’έννοια τής μετάνοιας στον "Ομηρο, ’Αθήνα 1980, 
σσ. 126-131.



Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α' ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ 35

TÒ αίτημα για « ’Επιστροφή» καί «Μετάνοια», κύριο σημείο των παραινέ
σεων τοΰ Οικουμενικού Πατριάρχη 'Αγίου ’Αθανασίου Α', χρησιμοποιήθη
κε άπό τον Αύτοκράτορα ώς ό άξονας τής πρακτικής του, στήν προσπάθεια 
του να άνασυγκροτηθεΐ κυρίως ή « Ίερωσύνη» («Sacerdotium»), παρά αύτή 
καθ’ έαυτή ή «Βασιλεία» του (({Imperium»)*9. Ή επιλογή τού ’Ανδρονίκου 
Β', τήν όποια άκολούθησαν έν συνεχεία .κατά κανόνα καί οί διάδοχοί του, 
υπήρξε σωτήρια γιά τήν επιβίωση όλων των ’Ορθοδόξων —άσχέτως γε
νών— άκόμη καί μετά τήν πτώση τής Βασιλεύουσας49 50.

Ή διδασκαλία τον Πατριάρχη προς τούς κατοίκους 
τής Μικρός ’Ασίας

Τρεις κυρίως ιστορικές πληροφορίες περιέχονται στήν δημοσιευόμενη 
Διδασκαλία τοΰ Αγίου ’Αθανασίου, πού καλύπτει τά fols. 230r-232r, τοΰ 
ελληνικού κώδικα τής Βατικανής Βιβλιοθήκης άρ. 2219, πίνακες 1-551. Κατ’ 
άρχήν άναφέρεται ότι ή διδασκαλία τοΰ Πατριάρχη συντάχθηκε μετά τήν 
δεύτερη άνοδό του στον Οικουμενικό θρόνο (στις 23 ’Ιουνίου τοΰ 1303), καί

49. «Ei ούν βουλόμεθα καί εαυτούς καί τον κόσμον κερδήσαι έκαστος έπιγνώμεν καί τά 
οικεία καί τά κοινά, οί διοικούντες τά δημόσια έξαιρέτως καί τά του κόσμου καί τά των 
εκκλησιών... εί δέ ουδόλως [γένηται ή επιστροφή], καν μυρίας έπιβολάς στρατευμάτων ή κα- 
στελλίων άνεγέρσεις έπινοήσωμεν. άλλα καί δπερ άν των εις ασφάλειαν δοκούντωνμεταχειρι- 
σώμεθα, εις τό εναντίον έκβήσεται. ... διά ταΰτα ήθέλησα ό ανάξιος εγώ του ουρανού καί τής 
γης άνοΐξαι τήν θύραν, καί τούς ερχομένους καί εις δύναμιν νουθετειν προς επιστροφήν καί 
μετάνοιαν... βλέψωμεν προς επιστροφήν καί μετάνοιαν... ζητήσωμεν τά άρέσκοντα τω Θεω, 
σπεύσωμενδιορθώσαι καί τά οικεία καί τά κοινά» fol. 17r-17v (Laurent, δ.π., app. no. 7· Talbot, 
δ. π., in. 37, στ. 16-37, σ. 78). νέπεί δέ σωτήριον ζήλον υπέρ αύτής ό υπεράγαθος κύριος άνήψεν 
έν τή καρδία τής έκ Θεού βασιλείας σου —του ’Ανδρονίκου Β'— γένοιτο ταύτης άξιωθήναι 
παρά Θεού καί τά τής εκκλησίας ίδεϊν καί τά τής βασιλείας άναδραμεϊν προς τό βέλτιον. ού γάρ 
διά τήν βασιλείαν ή ίερωσύνη άπεχαρίσθη τφ χριστώνύμφ λαφ, άλλα διά τήν ίερωσύνην ή 
βασιλεία ϊνα... άντικρατύνηται πάλιν αϋτη καί συνίσταται αύξομένη υπό Θεού, καί τή αυτού 
έκκλησία επαγον σύστασιν καί προς τά κρείττω βελτίωσιν καί πράττειν καί λέγειν τήνέκ Θεού 
βασιλείαν σου. ούκ αποδέχομαι μόνον, άλλα καί εύχομαι προς Θεού πλουτισθήναι καί τούτο 
καί άλλο παν αγαθόν τή έκ Θεού βασιλεία σου» fol. 80ν (Laurent, δ.π., no. 1730· Talbot, δ.π., έπ. 
104, στ. 22-33, σ. 264). Βλέπε επίσης καί σημ. 46.

50. Boojamra, δ.π., σσ. 221-222.
51. Τό χειρόγραφο Codex Vaticanus Grecus 2219 (Colonensis 58), fols. l-274r, άνάγεται στήν 

1η πενηνταετία του δέκατου τετάρτου αιώνα· έχει διαστάσεις 23,8 x 15,5 έκ. καί φύλλα l-274r. 
Πρόκειται γιά τό παλαιότερο καί πληρέστερο χειρόγραφο, τό «V», στο στέμμα των κωδίκων πού 
περιλαμβάνουν κείμενα του 'Αγίου ’Αθανασίου. ’Από τις έκατόν ογδόντα μία επιστολές, όμιλί- 
ες καί τήν Νεαρά πού περιλαμβάνει τό χειρόγραφο, έχουν δημοσιευθει κυρίως ή επίσημη 
άλληλογραφία του προς τον Αύτοκράτορα, τά μέλη τής αΰτοκρατορικής οικογένειας καί τούς 
άξιωματούχους (fols. l-99r). Τό μεγαλύτερο μέρος του χειρογράφου (fols. 100r-274r) μέ τήν 
άλληλογραφία προς τούς ιερείς, τούς μοναχούς καί τό πλήρωμα τής εκκλησίας, πού δεν περι
λαμβάνεται στα υπόλοιπα σωζόμενα χειρόγραφα, είναι γνωστό στήν πλειονότητά του άπό
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εξηγούνται οί λόγοι αύτής τής αποδοχής από τήν πλευρά του (στ. 5-6)52. 
Στήν συνέχεια περιγράφεται ή δραματική κατάσταση στήν όποια ζοϋσαν οί 
Μικρασιάτες καί διατυπώνονται τά κατά τον Πατριάρχη αίτια τής συμφο
ράς. Τέλος συνιστάται από τον συντάκτη τής Διδασκαλίας ή ενεργοποίηση 
των Μικρασιατών καί προαναγγέλλεται έμμεσα ή άφιξη απεσταλμένου του 
Αύτοκράτορα στον όποιο καί θά πρέπει να δείξουν ύπακοή γιά τήν σωτηρία 
τους (στ. 94-100).

Ή κατάσταση πού επικρατούσε τότε στήν Μικρά ’Ασία ώς θέμα άναφέ- 
ρεται καί σέ τρεις άλλες ’Επιστολές τού Πατριάρχη προς τον Αύτοκράτορα, 
χρονολογούμενες ανάμεσα στά έτη 1303-1305 (fols. 17r-17v, 16r, 13ν)5·\ 
Εκτός των άλλων στήν χρονολογούμενη πρώτη (fol. 17r-17v), άναφέρονται 
έμμεσα καί οί Καταλανοί ενώ στις άλλες δύο (fols. 13ν, 16τ) μνημονεύονται 
επώνυμα. Μέ βάση τις πληροφορίες πού περιέχει ή δημοσιευόμενη εδώ Δι
δασκαλία, δίδεται ή δυνατότητα να άναχρονολογηθεΐ ή πρώτη τών τριών 
Επιστολών (fol. 17r-17v) κατά έξι μήνες περίπου αργότερα, όχι πριν τήν 
άνοιξη άλλά πριν τό φθινόπωρο τού 1303. Στήν Επιστολή εκείνη ό Πατρι
άρχης ελέγχει τόν Αύτοκράτορα επειδή δεν είχε δεχθεί τήν πρότασή του νά 
πέμψει κάποιον στήν Μικρά ’Ασία γιά νά στηρίξει τόν κόσμο54, άντ’ αύτού 
δε σκεπτόταν νά έμπιστευθεΐ τις τύχες τών Μικρασιατών σέ πολεμιστές άπό

σύντομες περιλήψεις κάθε κειμένου, βλέπε Laurent, δ.π. Γιά τις σχετικές ιστορικές καί φιλολο
γικές πληροφορίες πού άφοροΰν τό χειρόγραφο βλέπε Talbot, δ.π., σσ. xxxiii-xlvi. Για ορισμέ
νες άπό τις άδημοσίευτες έπιστολές του «V», προετοιμάζεται έκδοση άπό τόν ύπογράφοντα καί 
τόν Άλ. Άλεξάκη.

52. Βλέπε καί Laurent, δ.π., no. 1589, όπου ή σχετική περίληψη. 'Ορισμένα άποσπάσματα 
άπό τήν ίδια επιστολή (fol. 230ν-231 r, στ. 38-41,47-50), έχουν ήδη δημοσιευθεϊ άπό τον ύπογρά
φοντα, βλέπε Καλομοιράκης, δ.π., σημ. 177.

53. Fol. 17r-17v (Laurent, δ.π., app. no. 7· Talbot, δ.π., έπ. 37, στ. 11-31, σσ. 78, 345-346), fol. 
16r (Laurent, δ.π., no. 1630' Talbot, δ.π., έπ. 35, στ. 14, σ. 344), fol. 13ν (Laurent, δ.π., no. 1598· 
Talbot, δ.π., έπ. 30, στ. Ι,σσ. 62, 340). ’Απότό 1299 οί Τούρκοι κυριαρχούν πλέον στήν περιοχή 
τής Μικρός ’Ασίας φθάνοντας προ τών πυλών σχεδόν τής Πόλεως, βλέπε σχετικά G. G. Arna- 
kis, Οί πρώτοι ’Οθωμανοί. Συμβολή εις τό πρόβλημα τής πτώσεως τοΰ έλληνισμοΰ τής Μικρός 

’Ασίας (1282-1337), Texte und Forschungen sur byzantinisch-neugriechischen Philologie, 41 
('Αθήνα 1947), σ. 7L Laiou, δ.π., σσ. 76-93. Βλ. επίσης Speros Vryonis, Jr., The Decline of 
Medieval Hellenism in Asia Minor and the Process of Islamization from the Eleventh through the 
Fifteenth Centuries, Berkeley 1971.

54. «...διά ταντα και πεμφθήναί τινα, εί καί ούκ είσηκούσθην, ύπέμνησα προς Ανατολήν, 
καί πάλιν παρακαλώ καί τά ίχνη κατασπάζομαι τών ποδών σου, βλέψωμεν προς έπιστροφήν καί 
μετάνοιαν..μ, fol. 17ν, Talbot, δ.π., έπ. 37, στ. 30-33, σ. 78. Γιά τήν χρονολόγηση πριν τόν 
Μάρτιο τού 1303 είχε χρησιμοποιηθεί ή περιλαμβανόμενη πληροφορία στήν έπιστολή γιά τό 
ένδιαφέρον τού Νικηφόρου Χούμνου νά γίνει ό γάμος τής κόρης του, γεγονός τό όποιο έγινε 
κατά τήν περίοδο τού Πάσχα τού 1303, «...μηδέ τάς όρέξεις ζητώμεν ήμών, ώσπερ ό κανικλείου 
(ό Ν. Χούμνος), μή ζητών καταλλαγήναι Θεφ εις δσα τή έξουσία έχρήσατο άσυμφόρως, άλλά 
μόνον γενέσθαι τούς γάμους.,.η δ.π., στ. 33-35, σσ. 347,425-426. Ή πληροφορία αυτή όπως είναι 
διατυπωμένη δέν έμποδίζει νά χρησιμοποιηθεί καί ώς terminus postquem.
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τήν δυτική Εύρώπη, προφανώς τούς Καταλανούς55. Ή Επιστολή του Πα
τριάρχη προς τον Αύτοκράτορα διαφωτίζει άπό τήν πλευρά της τήν δημοσι
ευόμενη εδώ Διδασκαλία του προς τούς Μικρασιάτες· αποκαλύπτει ότι πρέ
πει να είχε προηγηθεϊ τής Διδασκαλίας σχετική εισήγηση τού Πατριάρχη 
προς τον Αύτοκράτορα να σταλεί άξιωματοϋχος στήν Μικρά Άσία, γιά τήν 
άφιξη τού όποιου προϊδέαζε στήν Διδασκαλία του τούς Μικρασιάτες. Καί 
στήν Διδασκαλία καί τήν Επιστολή τονίζεται ότι αν δεν έχουν « ’Επιστρο
φή» καί «Μετάνοια» δέν πρόκειται καμία δύναμη νά τούς σώσει.

Μέ αφετηρία τά στοιχεία αύτά ή Επιστολή προς τόν Αύτοκράτορα (fol. 
17r-17v) δέν είναι δυνατόν νά χρονολογηθεί μετά τόν Αύγουστο τού 1303, 
διότι κατά τόν Σεπτέμβριο έφθασαν στήν Πόλη οί Καταλανοί. Κατά τόν ’ίδιο 
τρόπο ή Διδασκαλία πρός τούς Μικρασιάτες πρέπει νά είχε συνταχθεί μέσα 
στον πρώτο μήνα μετά τήν δεύτερη άνοδό του στον Οικουμενικό θρόνο, περί 
τόν ’Ιούλιο. Καθώς ή μία περιορίζει τόν χρόνο τής άλλης, καί τά δύο κείμε
να πρέπει νά είναι άπό τά πρώτα τής δευτέρας πατριαρχείας τού 'Αγίου, κατά 
τό θέρος τού 1303. Είναι χαρακτηριστικό ότι ή περιγραφή τής καταστάσεως, 
τά επιχειρήματα καί οί διαπιστώσεις τών αιτίων πού περιέχονται στα δύο 
κείμενα είναι σχεδόν ταυτόσημες.

Μέ κύριο άξονα τήν επέλαση τών Τούρκων στήν Μικρά ’Ασία, στήν 
Διδασκαλία του ό Άγιος διεκτραγωδεί μέ πόνο ψυχής τήν κατάσταση πού 
είχε διαμορφωθεί στήν περιοχή. Όπως καί σέ άλλες επιστολές ώς αίτια τών 
κακοτυχιών εκείνων θεωρεί τις υπερβολικά άστοχες ενέργειες όλων πέρα 
άπό τό θέλημα τού Θεού καί άπό ο,τι αρμόζει σέ ελευθέρους άνθρώπους, ... 
«Si ’ άμαρτίας υπερβολήν καί άλλο ούδέν» (στ. 12-13), «Ιερείς καί λαός έξέ- 
στημεν έπί τό αυτό4 διά ταΰτα πάντα εύρεν ημάς τά δεινά» ... (στ. 18-19). 
Προσπαθώντας νά δώσει κουράγιο σέ όλους ό Πατριάρχης μέ ταπεινότητα, 
θεοφιλία καί φιλανθρωπία, αποκαλύπτει πόσο συμπάσχει μέ τό ποίμνιό του' 
σάν Προφήτης τής Παλαιός Διαθήκης τούς νουθετεί εκλιπαρώντας τους γιά 
« ’Επιστροφή» καί «Μετάνοια». Ό Άγιος άναφέρει, όπως ό ’Ιωνάς, τήν 
περίπτωση τών Νινευϊτών οί όποιοι, παρά τά μεγάλα κρίματά τους, σφθηκαν 
όταν μετανόησαν υπενθυμίζει, όπως ό Ιερεμίας, τήν περιοχή Γαλαάδ- στά 
λόγια του παρεμβάλλει αποσπάσματα άπό τόν Ζαχαρία, τόν Μαλαχία, τόν 
Άμώς, τούς Ψαλμούς καί επιπλέον αναφέρει περιστατικά εν γένει άπό τήν 
Βίβλο, μέ τόν Δαυίδ, τήν Πόρνη, τόν Ληστή. Ό Πατριάρχης ζητά άπό τό 
ποίμνιό του νά φροντίζουν ενεργά γιά τήν ύπακοή εαυτών καί άλλήλων στον 
νόμο τού Θεού καί τις αποφάσεις καί τούς έκπροσώπους τού « ‘Αγίου του» 
Αύτοκράτορα. Έάν λαός καί άρχοντες είχαν « ’Επιστροφή» καί «Μετάνοια»,

55. «...καί μή νομίσης ώς δι’ επιβολής στρατευμάτων Ισχύσομέν τι· λέγω γάρ καί πάλιν 
ένώπιοντοΰ Θεού, ώς ούδ’ αν ή έσπέριος, εί ήν δυνατόν, δλη συνήχθη εις τήν βοήθειαν, άλλά τι; 
έπιστροφή καί μετάνοια...», δ.π., στ. 12-14, σσ. 78, 346. Βλέπε επίσης καί σημ. 49: «εί ουν 
βουλόμεθα...».
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μέ τις δικές τους δυνάμεις καί τις πατριαρχικές υποδείξεις ήταν δυνατόν νά 
άντιμετωπίσουν τούς Τούρκους.

Κατά τήν μεταγραφή τού κειμένου, έκτος άπό τις διορθώσεις των έλαχί- 
στων όρθογραφικών λαθών, έπιδιώχθηκε νά άποκατασταθεΐ συντακτική συ
νέπεια, σέ ορισμένες περιπτώσεις κυρίως ύποθετικών λόγων. Στο κριτικό 
υπόμνημα δηλώνονται οί άντίστοιχες γραφές τού χειρογράφου. Στον σχολι
ασμό πού άκολουθεΐ τό κείμενο, γίνεται αναφορά κυρίως σέ εκείνα τά ση
μεία τής διδασκαλίας τά όποια άποτελούν κοινούς τόπους γιά τις επιστολές 
τού 'Αγίου ’Αθανασίου. Έν πρώτοις ή μεγάλη συνάφεια τού κειμένου μέ 
έπιστολές τόσο προγενεστέρων όσο καί άρκετά μεταγενεστέρων χρόνων, έν 
συνεχείςι ή βεβαιωμένη πληροφορία ότι ό Οικουμενικός Πατριάρχης υπαγό
ρευε τις έπιστολές του56, τέλός ό χαρακτήρας των βιβλικών αποσπασμάτων ή 
τών δικών του θέσεων, όπου διαπιστώνονται, φανερώνουν τήν σταθερότητα 
μέ τήν όποια υποστήριζε τις έκτιμήσεις του καί τήν θεμελίωσή τους. Πα
ράλληλα προβάλλει ή προφητική του μορφή, ή άσβεστη πατρική του αγω
νία γιά τό ποίμνιό του καί ή ενεργός συμμετοχή του στά κοινά.

(fol. 230r) Διδασκαλία του Πατριάρχου 
τοΐς ίερεϋσι καί μοναχοΐς καί ολω τω Χριστωνύμω λαω, 

τοΐς οίκοϋσιν έν ταΐς πόλεσι τής ανατολής

Τοΐς έν άγίω πνεύματι άγαπητοϊς τέκνοις ίερεϋσι καί μοναχοΐς καί 
ολω τω Χριστωνύμω λαω, χάρις ύμϊν καί ειρήνη άπό Θεοϋ Πατρός καί 
Κυρίου ’Ιησού Χριστού.

Γινώσκειν ύμάςβούλομαι άδελφοί, ώς ό ποιων πάντα καίμετασκευά- 
5 ζων Θεός μόνω τω βούλεσθαι, άφανεϊς όντας ημάς καί μηδαμινούς, 

άνεκαλέσατο πάλιν εις τό φροντίζειν τής εκκλησίας αυτού. "Οθεν τά 
συμπεσόντα Χριστιανούς ού μόνον είδότες, αλλά καί βλέποντες τοσοϋ- 
τον τή λύπη κατεκρατήθημεν, ώς ήγεΐσθαι μακάριον είναι μετά τών 
ζώντωνμή εύρίσκεσθαι, άναλογιζόμενοι πώς ελευθέρους άνθρώπους καί 

10 τω μόνω ύψίστω Θεω ανατεθειμένους, ού μόνον «τό αίμα αύτών ώς ύδωρ 
έξέχεεν» ή «τού ’Ισμαήλ μάχαιρα», άλλά καί άναριθμήτους εις αίχμα-

(έπικεφαλίδα) τοΐς Ιερεϋσι, V: προς ίερεϋσι || πόλεσι, V: πόλεσιν || 5 τφ βούλεσθαι, V: τό 
βούλεσθαι || 8 είναι, V: εί καί || 9 εύρίσκεσθαι, V: εύρισκόμεθα

56. Τήν πληροφορία δίδει ό Θεόκτιστος, σ. 24, καί επιβεβαιώνει φιλολογικά ή Α. Μ. Talbot,· 
δ.π.. σ. XXX.
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λωσίαν άπήγαγε τό ελεεινότεροι, δι’ άμαρτίας υπερβολήν καί άλλο 
ούδέν. Καταλιπόντες γάρ έκουσίως τό καί δι ’ έργων είναι δούλους Θεού 
καί τοϊς νόμοις αυτού καί θελήμασι ζην καί ώς διδάσκει τά ιερά εύαγγέ- 

15 λια άναστρέφεσθαι καί οΰτω φυλάττεσθαι προς Θεού, δούλους τής [fol. 
230ν] άμαρτίας αυτούς πεποιήκαμεν όπίσω των πονηρών θελημάτων καί 
των σαρκικών ορέξεων τής καρδίας ήμών πορευόμενοι. Ei καί είπεϊν 
λίαν ελεεινόν, ιερείς καί λαός έξέστημεν έπί τό αύτό' διά ταΰτα πάντα 
εύρεν ημάς τά δεινά· διά ταΰτα όνειδισμός καί χλεύη τοϊς άθέοις έχθροΐς 

20 καί καταπάτημα έγενήθημεν διά ταΰτα τό όνομα βλασφημεϊται τοΰ με
γάλου καί μόνου Θεοΰ εν τοϊς εθνεσι καί τοιαύτη τά πρόσωπα ήμών 
ατιμία έπλήρωσε' τό δε τούτων ελεεινότερου ή αναισθησία μικρούς 
<εποίησε> καί άναλγήτως διάκεισθαι ήμάς καί μή έπιποθεϊν βλέψαι 
καν άπό γε τοΰ νυν είς μετάνοιαν.

25 Διά ταΰτα πικρίας ένεπλήσθην εγώ καί σκοτία λύπης κατέσχε μου 
τήν ψυχήν καί μάλλον ότι μή βλέπω τόν συναλγοΰντα καί συλλυπούμε- 
νον έν τούτοις άπολεγόμενος τήν ζωήν, άνεμνήσθην τής τήδε ζωής τό 
πολύστροφον καί πώς είς πέταυρον "Αδου τινάς καταντήσαντας, άνεκα- 
λέσατο ή μετάνοια ένθεν καί τό πολύ τής λύπης άποσεισάμενος, πάντας 

30 ύμάς δυσωπώ, περιπτύσσομαι πάντας, χειρών άπτομαι καί γονάτων, μή 
άτιμάσητε τοΰ ποθούντος ύμάς έκ ψυχής φωνήν καί παράκλησιν. Μνή- 
σθητε «τήν Νινευϊτών διεγηγερμένην μετάνοιαν». Μνήσθητε πόρνην 
καί τόν έν σταυρω ληστήν, ϊνα μή λέγω καί τόν προφήτην Δαυίδ μειζό- 
νως μετά τό πτώμα τή μετανοία έκλάμψαντα καί άλλους άναριθμήτους. 

35 Άκούσωμεν τοΰ μεγάλου καί μόνου Θεοΰ, όταν «έπιστραφείς είπόντος 
στενάζης, τότε σωθήση»- καί «έπιστράφητε πρός με καί έπιστραφήσο- 
μαι πρός ύμάς»· καί πάλιν «μή ρητίνη ούκ εστιν Γαλαάδ;» τήν μετάνοι
αν οΰτω καλών, «ή ιατρός ούκ εστιν εκεί; διά τί ούκ άνέβη ϊασις θυγα- 
τρός λαού μου»· καί εάν θέλητε καί είσακούσητέμου, τά αγαθά τής γής 

40 φάγεσθε, «ϊνα σιωπήσω τό δύσφημον». Καί πάλιν «ει ό λαός μου ήκου- 
σέ μου, καί ή κληρονομιά Χριστού ταΐς όδοϊς μου εί έπορεύθη, έν τω 
μηδενί αν τούς εχθρούς αύτών έταπείνωσα καί έπί τούς έχθρούς αύτών 
έπέβαλον αν τήν χεΐρά μου». Αίσθανθώμεν [fol. 231r] παρακαλώ τών 
αγίων τούτων φωνών. Φύγωμεν μίμησιν άσπίδος βυούσης τά ώτα καί 

45 κωφευούσης.Δείξωμεν ένεργώς ώς όσα καί προεγράφη δι ’ ήμετέραν ώφέ- 
λειαν. Κρίνωμεν ορφανόν καί δικαιώσωμενχήραν. Έν κρίσει πρόσωπα 
μή λαμβάνωμεν. Μή έκθλίβωμεν πένητας, τής αΰλακος ή τοΰ τέρμονος 
αύτών καθαρπάζοντες. Μή χρώμεθα τούτοις έν τάξει ύποδημάτων. Μή

15 οΰτω, V: οϋτως || 16 αυτούς, V: αύτρύς || 18 ιερείς, V: ίερεύς || 23 καί άναλγήτως, V: καί τό 
άναλγήτως || 30 περιπτύσσομαι, V: περιπτύσομαι || 35 έπιστραφείς, V: έπιστραφής || 39 θέλητε, 
V: θέλετε || είσακούσητε, V: είσακούάετε || 41 ταΐς, V: τοϊς ||
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τήν τού πένητος άρπαγήν έν τοΐς οΐκοις είσάγωμεν, ϊνα μή 
50 ώσπερ ως σιδήρω καταφάγη καί τά ήμέτερα. Μή, κακώς πλουτοΰντες, 

φρονήσωμεν καί κακώς' ευλογητός Κύριος λέγοντες, δτι καί πεπλουτή- 
καμεν τυραννοΰντες ή κλέπτοντες. Φύγωμεν τήν κακίαν. Μή τή κακίφ 
συντελεσθώμεν. Μή στερηθώμεν κακώς τά παρόντα καί τών μελλόντων 
έκπέσωμεν. Βλέψωμεν προς μετάνοιαν άληθή, μή χείλεσι μόνον, άλλά 

55 καί τή καρδίςι. Εϊπωμεν μετά συντριβής τφ πάντα είδότι: «ήμάρτομεν, 
ήνομήσαμεν, ήδικήσαμεν, μή συντηρήσαντες καί ποιήσαντες, S ήμΐν 
ένετείλατο». Άκούσωμεν Ζαχαρίου: «έπιστράφητε πρός με» βοώντος 
«εν νηστεία καί έν κλαυθμφ καί έν κοπετω». Λιαρρήξωμεν τάς καρδίας 
ημών καί μή τά ίμάτια, ήμείς δέ καν τά ίμάτια. Λώμεν ύπόσχεσιν έν 

60 πνεύματος συντριβή τφ Θεφ, ού μόνον έκκλίνειν άπό κακού, άλλά καί 
πράττειν τά άγαθά. Νουθετήσωμεν εαυτούς καί γυναίκας καί παϊδας. 
Λ ιδάξωμεν καί συγγενείς καί γνωρίμους τούς σχίζεσθαι τών άγιων εκ
κλησιών, ημάς άναπείθοντας αυτόν μισεΐν τόν διάβολον καί άπέχεσθαι 
γοητειών, μαντειών, κριθαρευμάτων, κληδονισμών, μοιχείας, πορνείας, 

65 αιμομιξίας, λύσσης άρρένων καί ζώων, άδικίας, πλεονεξίας, άρπαγής, 
φθόνου διαβολής, τόκου καί μέθης, βλασφημιών εις τε τό βάπτισμα καί 
τήν άμώμητον πίστιν καί όσας τοιαύτας φωνάς ό εύρέτης τής κακίας 
λαλεί, δι’ a έξήφθη καί όλόθρευσιν άπειλεΐ τού παντός ή οργή τού 
Θεού. ’Έφη γάρ «μή θελήσει θέλειν τον θάνατον τοϋ αμαρτωλού, ώς τό 

70 έπιστρέψαι καί ζην αύτόν». Ού γάρ ισχυρότεροι ημών οί Ίσμαηλΐται, 
άλλ ’ ότι άθετηταί ήμείς τών τού Θεού έντολών εις χειρας θλιβόντων 
παραδιδόμεθα. Μνημονεύσωμεν έν αίσθήσει τήν βεβήλωσιν τών θείων 
ναών, τήν δουλείαν [ίοί. 231 ν] τού γένους ήμών, τήνχύσιν τού αίματος 
καί όσα συνήντησεν αύτοΐς λυπηρά. Σχολάσωμεν μετά δακρύων πι- 

75 κρών, εις λιτάς, εις παρακλήσεις καί στεναγμούς, εις έλεημοσύνας τού 
γένους ήμών. Άρνησώμεθα τήν κακίαν. Τό άγαθόν έργασώμεθα καί αν 
καταγνώμεν απερ έπράττομεν φαύλα, καί μετάνοιαν άξιόλογον ένδειξώ- 
μεθα, ού μόνον τόν θυμόν αυτού άποστρέψει ό Θεός άφ ’ ήμών, πρεσβευ- 
ούσης τής Θεομήτορος, άλλά καί ειρήνην πάλιν βραβεύσει καί παρέξει 

80 τά άγαθά, εί μόνον ώς δει τάς καρδίας έπιστρέψομεν πρός αύτόν.
Πάλιν υμάς καί πολλάκις παρακαλώ ώσπερ έν τοΐς κακοϊς έσπουδά- 

σαμεν, σπουδάσωμεν άπό γε τού νυν έν τοΐς άγαθοϊς, ϊνα Θεόν θεραπεύ- 
σωμεν καί αν οΰτω διατεθώμεν ού μόνον Θεόν εύφρανούμεν άλλά καί τό 
μνημόσυνον ήμών διά τήν σπουδαίαν έπιστροφήν καί μετάνοιαν εις 

85 αιώνας διαμένει. "Αν δέ καί άτακτοΰντες μετά τοσαύτην πληγήν, όπερ 
απεύχομαι, φανώσι τινές, παραδίδοτε τούτους τοΐς αρχουσιν. Ούτοι γάρ

63 ήμάς, V: υμάς || 69 αύτόν, V: ώς αύτόν || 64 κληδονισμών, V: κληδονησμών || 75 παρακλή
σεις, V: παράκλησιν || 76 äv, V: εί || 83 αν, V: εί || 84 ήμών, V: υμών || 85 "Αν, V: Εί || 86 φανώσι, 
V: φανώσιν || παραδίδοτε, V: παραδίδοται || τούτους, V: τούτοις || 90 "Αν, V: Εί ||
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εύρίσκονται, εί κατά τήν κέλευσιν τοΰ άγιου μου βασιλέως διάγονσιν, 
ένδικοι εις οργήν τφ το κακόν πράσσοντι4 οί γάρ άρχοντες, ώς ό Μέγας 
Παύλος διδάσκει, «ουκ είσι φόβος των εργαζομένων τό αγαθόν, άλλα 

90 των πραττόντων τα πονηρά». "Αν δε καί τινες εξ αυτών εύρεθώσι μήτε 
τον του Θεόν φόβον τηροΰντες καί τά προστάγματα τοΰ κρίμα δίκαιον 
κρίνειV μέλλοντος, καί <είπόντος> κρίνατε ορφανόν, καί δικαιώσατε 
χήραν, μήτε τάς τοΰ άγιου μου βασιλέως κελεύσεις καί νουθετήσεις, ας 
τούς έκπεμπομένους εις τά τοιαΰτα λειτουργήματα νουθετεί <είκός>, 

95 συ νωδά τοίς τοΰ μεγάλου Θεοΰ τοΰ αυτόν βασιλεύσαντος άγίοις κελεύ- 
σμασιν, άναφέρειν τοΰτο προς ήμάς, μή όκνεΐτε. Φιλαληλήθως μόνον 
καί ενώπιον τοΰ Θεοΰ μή ψευδόμενοι1 rò ψεύδος γάρ έκ τοΰ πονηρού4 
οπερ ήμεϊς εις άκοάς είσκομίζοντες τοΰ εύσεβεστάτου καί φιλοχρίστου 
άγιου μου βασιλέως, υμάς μεν ύπεραποδέξεται καί 'έτερον άποστελεϊ 

100 είδότα [fol. 232r] φοβεισθαι Θεόν4 τούς δε νοσήσαντας τήν παρακοήν ή 
δικαία βασιλική ή μάλλον καί θεϊκή μετελεύσεται άγανάκτησις.

Εί ούν άκούσετέ μου των λόγων καί σπουδάσομεν έκαστος έξομολο- 
γήσασθαι, καί δούναι λόγον Θεω μετάνοιας, καί των επιτηδευμάτων 
ημών άποστήναι τών πονηρών, αύτός ό τών όλων Θεός καί δεσπότης, 

105 προπορεύσεται καί πολεμήσει ημών4 άποστρέψει τε τά κακά τοίς 
έχθροϊς πολλαπλάσια καί τήν καταλαβοΰσαν αισχύνην δι ’ άμαρτίας 
ήμάς τοίς τών εχθρών προσώποις έκρίψει4 καί τήν δειλίαν έμβαλεϊ ταΐς 
εκείνων καρδίαις, αν μόνον τό είναι τής άμαρτίας δούλοι έκφύγωμεν4 
καί ταΐς τών εχθρών κεφαλαΐς επιβιβάσει ημάς, ό μόνος συντριβών 

110 πολέμους νικοποιός Κύριος, ταΐς παναχράντοις πρεσβείαις τής πανυπερ
ευλογημένης Δεσποίνης ήμών Θεοτόκου, προστασίαις τών άνω Δυνά
μεων καί πάντων τών άπ’ αίώνος 'Αγίων εύχαϊς, γένοιτο, γένοιτο. f

Σχόλια

Στ. 4-5. «...ό ποιών πάντα καί μετασκευάζων Θεός μόνω τφ βούλεσθαι...» 
Άμώς, 5.8· Γρηγορίου Ναζιανζηνοΰ, 'Ομιλία 152, PG, 36, 464b· βλέπε έπί- 
σης τήν έπιστολή προς τήν Αύτοκράτειρα Ειρήνη (1305-1309:), fol. 55ν (V. 
Laurent, Les Resgestes des Actes du Patriarchat de Constantinople, no. 1629' 
A. M. Talbot, The Correspondence of Athanasius I Patriarch of Constantino
ple, Letters to the Emperor Andronicus II, Members of the Imperial Family 
and officials, έπ. 75, στ. 40, σ. 188.

94 νουθετεί, V: νουθετεϊν || 95 βασιλεύσαντος, V: βασιλεύοντος || 98 είσκομίζοντες, V: είσκομι- 
ζόντων II 112 τών λόγων, V: τφ λογφ || σπουδάσομεν, V: σπουδάζομεν || 104 άποστήναι, V: 
άποστώμεν || 107 έκρίψει, V: έκρίψοι || 108 äv, V: εί || 109 επιβιβάσει, V: έπιβιβάσοι ||
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Στ. 5-6. «... Ό Θεός ... άνεκαλέσατο πάλιν εις τό φροντίζειν τής εκκλησίας 
αΰτοϋ...». Άπό τήν διατύπωση αύτή προκύπτει ότι ή Διδασκαλία πρέπει να 
έχει συνταχθεί μετά τις 23 ’Ιουνίου 1303, ήμέρα τής δευτέρας άνόδου τού 
Πατριάρχη στον Οικουμενικό θρόνο. Τό γεγονός ότι ή πληροφορία αύτή 
άναφέρεται αμέσως στήν αρχή τού κειμένου, δίδει τό δικαίωμα να ύποτεθεϊ 
δτι ή ήμερομηνία συντάξεως τής έπιστολής δέν πρέπει νά άπέχει πολύ άπό 
τήν προαναφερόμενη ήμερομηνία.
Στ. 10-11. «.. .τό αίμα αύτών ώς ύδωρ έξέχεεν ή ... μάχαιρα...» Ταλμός 78,3. 
Βλέπε επίσης τήν επιστολή προς τον Αύτοκράτορα ’Ανδρόνικο Β' (μεταξύ 
των ετών 1299-1300) fol. lv (Laurent, ο.π., app. no. 3‘ Talbot, δ.π., έπ. 1. στ. 
13-14, σσ. 2, 307).
«... ’Ισμαήλ...». Στήν ’ίδια επιστολή προς τόν Αύτοκράτορα (fol. 1ν) χρησι
μοποίησε ώς συνώνυμη διατύπωση άντί τής «ή του Ισμαήλ μάχαιρα» τήν «ή 
βάρβαρος μάχαιρα». Τούς Τούρκους τούς άναφέρει πάντοτε μέ τό όνομα 
’Ισμαηλίτες, παραπέμποντας στον υιό τής ’Άγαρ· τά έπίθετα μέ τα όποια 
τούς χαρακτηρίζει είναι «παλαμναϊοι» fol. Ir (Laurent, δ.π., app. no 3' Tal
bot, δ.π., έπ. 1, στ. 11, σ. 2), καί «έπαναστάντες» fol. 17r (Laurent, δ.π., app. 
no. 7' Talbot, δ.π., έπ. 37, στ. 22, σ. 78). Ή προσαγόρευση «’Ισμαηλίτες» 
χρησιμοποιείται συχνά: fol. 18r (Laurent, δ.π., no. 1622’ Talbot, δ.π., έπ. 41, 
στ. 20, σ. 84), fol. 3Ir (Laurent, δ.π., no. 1693* Talbot, δ.π., έπ. 46, στ. 18, σ. 
96). Σε άλλη επιστολή ονομάζονται καί Άμαληκΐτες, fol. 61ν (Laurent, δ.π., 
no. 1636' Talbot, δ.π., έπ. 81, στ. 165, σ. 210).
Στ. 12. «...δι’άμαρτίας υπερβολήν...». Παράβαλε καί σημ. 47,48. ’Αντίστοι
χη άντίληψη, μέ ποικίλες διατυπώσεις εΰρίσκεται στις περισσότερες άπό τίς 
επιστολές, βλέπε: fol. 5ν (Laurent, δ.π., no. 1593’ Talbot, δ.π., έπ. 8, στ. 4, σ. 
24), fol. 7ν (Laurent, δ.π., no. 1677' Talbot, δ.π., έπ. 14, στ. 14, σσ. 32-34), fol. 
9ν (Laurent, δ.π., no. 1612· Talbot, δ.π., έπ. 17, στ. 1-5, σ. 40), fol. 14r 
(Laurent, δ.π., no. 1598- Talbot, δ.π., έπ. 30, στ. 7, σ. 62), fol. 31r (Laurent, 
δ.π., no. 1693’ Talbot, δ.π., έπ. 46, στ. 21-22, σ. 96), fol. 43r (Laurent, δ.π., no. 
1705’ Talbot, δ.π., έπ. 62, στ. 38, σ. 146), fol. 53r (Laurent, δ.π., no. 1649· 
Talbot, δ.π., έπ. 72, στ. 10, σ. 178).
Στ. 24. «...μετάνοιαν...». Ή ιδιαίτερη σημασία τού όρου στις επιστολές του 
'Αγίου ’Αθανασίου δέν έχει έπισημανθεΐ ή άποδελτιωθεΐ στήν έκδοση τής 
Α. Μ. Talbot όσο καί στήν μελέτη τού J. L. Boojamra, Church Reform... 
Μόνο στήν δημοσιευόμενη εδώ Διδασκαλία του ή λέξη άναφέρεται έννέα 
φορές, στούς στ. 24, 29, 32, 34, 37-38, 54, 77, 84, 103. Γιά τήν λέξη «μετάνοια» 
καί τά συνώνυμό της βλέπε: fol. 2ν (Laurent, δ.π., app. no. 2· Talbot, δ.π., έπ. 
2, στ. 57-58, σ. 8), fol. 3r (Laurent, δ.π., no. 1673’ Talbot, δ.π., έπ. 3, στ. 31-34, 
39, σ. 12), fol. 4ν (Laurent, δ.π., no. 1675· Talbot, δ.π., έπ. 6, στ. 7, σ. 18), fol. 
5ν (Laurent, δ.π., no. 1597· Talbot, δ.π., έπ. 7, στ. 67, σ. 22), fol. 17ν (Laurent, 
δ.π., app. no. 7’ Talbot, δ.π. έπ. 37, στ. 30, 33, σ. 78), fol. 29ν (Laurent, δ.π., 
no. 1663’ Talbot, δ.π., έπ. 43,.στ. 21, σ. 88), fol. 34ν (Laurent, δ.π., no. 1695·
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Talbot, δ.π., έπ. 49, στ. 109, σ. 110), fol. 67r (Laurent, δ.π., no. 1717· Talbot, 
δ.π., έπ. 82, στ. 31, σ. 212), fol. 8Ir (Laurent, δ.π., no. 1606· Talbot, δ.π., έπ. 
106, στ. 17, σ. 266).
Στ. 32. «...τήν Νινεύϊτών μετάνοιαν...» Τωνάς 3- Λουκάς ια', 30· Γρηγορίου 
Ναζιανζηνοΰ, Όμιλία 16, PG, 35, 953b. Ή ίδια διατύπωση υπάρχει στήν 
έπιστολή προς τον ’Ανδρόνικο (λίγο μετά τον Φεβρουάριο του 1303), fol. 3r 
(Laurent, δ.π., no. 1673’ Talbot, δ.π., έπ. 3, στ. 39, σ. 12), καί στήν έπιστολή 
fol. 34v-35r (Laurent, δ.π., no. 1695" Talbot, δ.π., έπ. 49, στ. 109-112, σσ. 110, 
360): Ό Πατριάρχης παραλληλίζει τον έαυτό του μέ τον ’Ιωνά πού προειδο
ποιούσε γιά τήν καταστροφή τής Νινευΐ, τής όποιας οί κάτοικοι αφού μετα
νόησαν, ώς ένδειξη τής μετάνοιας τους, πε.ριβλήθηκαν έως καί τού Βασιλέως 
μέ σάκκους. Παράβαλε σημ. 16, τήν περιγραφή τού Παχυμέρη, γιά τά ρούχα 
μέ τά όποια περιφερόταν ό "Αγιος ’Αθανάσιος στήν Πόλη όντας Πατριάρ
χης. ’Αναφορά στους Νινευΐτες γίνεται καί άλλες δύο φορές, fol. 52r (Lau
rent, δ.π., no. 1710' Talbot, δ.π., έπ. 70, στ. 3, σσ. 176-392), fol. 84r (Laurent, 
δ.π., no. 1735· Talbot, δ.π., έπ. 110, στ. 145, σ. 278).
Στ. 36-37. «...καί έπιστράφητε πρός με καί έπιστραφήσομαι προς ύμάς...» 
Ζαχαρίας 1.3-4· Μαλαχίας 3.7. Ή ’ίδια αναφορά γίνεται καί στήν έπιστολή 
πρός τόν Αυτοκράτορα (μετά τήν δεύτερη άποχώρηση άπό τον Θρόνο, τον 
Σεπτέμβριο τού 1309), fol. 88r (Laurent, δ.π., no. 1309· Talbot, δ.π., έπ. 115, 
στ. 41-42, σ. 298). Καί ή σημασία τού όρου «έπιστροφή» δέν είχε έπισημαν- 
θεϊ άπό τήν Α. Μ. Talbot καί τόν J. L. Boojamra, καθώς δέν περιλαμβάνεται 
μεταξύ όσων είναι άποδελτιωμένες στις σχετικές δημοσιεύσεις. Γραμματι- 
κοί τύποι τού ρήματος επιστρέφω ή τού ούσιαστικοΰ έπιστροφή συνολικά 
χρησιμοποιούνται έπτά φορές στο κείμενο: στ. 35, 36, 36-37, 57, 70, 80, 84. 
Γιά τις άλλες έπιστολές τού 'Αγίου όπου έπίσης χρησιμοποιούνται βλέπε: 
fol. 2ν (Laurent, δ.π., app. no. 2· Talbot, δ.π., έπ. 2, στ. 73, σ. 10), fol. 14r 
(Laurent, δ.π., no. 1598’ Talbot, δ.π., έπ. 30, στ. 8, σ. 62), fol. 16r (Laurent, 
δ.π„ no. 1630- Talbot, δ.π., έπ. 35, στ. 27, σ. 74), fol. 17r-17v (Laurent, δ.π., 
app. no. 7- Talbot, δ.π., έπ. 37, στ. 24, 30-33, σ. 37), fol. 29r (Laurent, δ.π., no. 
1663’ Talbot, δ.π., έπ. 43, στ. 11, σ. 88), fol. 29ν (Laurent, δ.π., no. 1665" 
Talbot, δ.π., έπ. 44, στ. 6, σ. 90), fol. 35r-35v (Laurent, δ.π., no. 1695’ Talbot, 
δ.π., έπ. 49, στ. 107, 122, σσ. 110-112), fol. 67r (Laurent, δ.π., no. 1717" 
Talbot, δ.π., έπ. 82, στ. 60, σ. 214), fol. 84r (Laurent, δ.π., no. 1735' Talbot, 
δ.π., έπ. 110, στ. 124-135, σ. 278), fol. 88r (Laurent, δ.π., app. no. 1 L Talbot, 
δ.π., έπ. 115, στ. 38-41, σ. 298).
Στ. 37-39. «...μή ρητίνη ούκ έστιν Γαλαάδ, ... ή Ιατρός ούκ εστιν έκεϊ; διά τί 
ούκ άνέβη ϊασις θυγατρδς λαοΰ μου...» Ιερεμίας 8.22. Στήν έπιστολή πρός 
τόν Αυτοκράτορα fol. 88r (βλέπε σχόλια στ. 36-37), τό άπόσπασμα αύτό άπό 
τόν Ιερεμία άναφέρεται έν συνεχεία έκείνων τού Ζαχαρία καί Μαλαχία. 'Η 
ομοιότητα τού κειμένου τής ’Επιστολής πρός τό τής Διδασκαλίας, εύκολα 
δίδει τήν λανθασμένη έντύπωση ότι ίσως νά ήταν σύγχρονες. Άπό τά χείλη 
τού Πατριάρχη ή ίδια παραπομπή άπό τήν Παλαιά Διαθήκη άκούγεται προ
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φητικά στήν άρχή τής δευτέρας του πατριαρχείας, γύρω στον ’Ιούλιο τού 
1303 καί επανέρχεται έξι χρόνια αργότερα κατά τόν Σεπτέμβριο του 1309, 
άφοΰ παραιτήθηκε τού Θρόνου.
Στ. 40-43. «.. ,εί ό λαός μου ήκουσέ μου... ταϊς όδοΐς μου ci έπορεύθη, έν τώ 
μη δε vi αν τούς έχθρούς αυτών έταπείνωσα καί έπί τούς εχθρούς αυτών έπέ- 
βαλοναν τήνχεΐράμου» Ψαλμός 80, 14-15. Τό ίδιο απόσπασμα υπάρχει καί 
στην έπιστολή προς τόν Αύτοκράτορα (1303-1305) fol. 5ν (Laurent, δ.π., no. 
1674· Talbot, ο.π., έπ. 7, στ. 54-57, σ. 22).
Στ. 57. «...άκούσωμεν Ζαχαρίου· έπιστράφητε πρός με...» ο.π. σχόλιο στ. 
36-37.
Στ. 58. «...εν νηστεία καί έν κλαυθμώ καί έν κοπετω...» Ίωήλ, 2.12* Πρός 
Ρωμαίους, 6.4. Τό ίδιο απόσπασμα έντοπίζεται άλλες δύο φορές· στήν έπι
στολή πρός τόν Αύτοκράτορα fol. 35r (Laurent, ο.π., no. 1695' Talbot, ο.π., 
έπ. 49, στ. 122, σ. 112) καί έκείνη πρός τόν Αύτοκράτορα καί τούς περί αυτόν 
(1307) fol. 29r (Laurent, ο.π., no. 1665* Talbot, ο.π., έπ. 43, στ. 13, σ. 88). 
Στ. 64-66. «...γοητειών, μαντειών, κριθαρευμάτων, κληδονισμών, μοιχείας, 
βλασφημιών...». Για παρόμοιες διατυπώσεις βλέπε στις έπιστολές πρός τόν 
Αύτοκράτορα (1299-1300 καί 1305-1306 άντιστοίχως), fol. lv (Laurent, ο.π. 
app. no. 3· Talbot, ο.π., έπ. 1, στ. 35-36, σ. 4), fol. 16ν (Laurent, ο.π., no. 1639· 
Talbot, ο.π., έπ. 36, στ. 9-10, σ. 76).
Στ. 73. «...τού γένους ημών...». 'Ο "Αγιος ’Αθανάσιος χρησιμοποιεί τήν λέξη 
«Γένος» ως συνώνυμη διατυπώσεων όπως: «Ρωμαίων Φυλή», fol. 7ν (Laurent, 
ο.π., no. 1677· Talbot, ο.π., έπ. 14, στ. 13-14, σσ. 32-34), ή «Γένος τών Χρι
στιανών» (ο.π. στ. 2), ή «Λαός τού Θεού», fol. 16ν (Laurent, ο.π., no. 1639’ 
Talbot, ο.π., έπ. 36, στ. 9), ή «ΧριστιανικόςΛαός», fol. 18r (Laurent, ο.π., no.
1691 · Talbot, ο.π., έπ. 40, στ. 1, σ. 82), σέ αντιδιαστολή πρός τούς «Λατίνους» 
καί « ’Ισμαηλίτας» (Τούρκους), τών όποιων τήν στάση θεωρούσε έξίσου επι
κίνδυνη γιά τό γένος του βλέπε: fol. 61ν (Laurent, ο.π., no. 1636· Talbot, δ.π., 
έπ. 81, στ. 155-165, σσ. 210, 407). Καθώς σέ όλες τις περιπτώσεις δέν άναφέ- 
ρεται σέ φυλετική καταγωγή άλλά χαρακτήρα πίστεως καί πολιτείας, δέν 
τεκμηριώνεται ή παρατήρηση ότι ό όρος αποδίδει μόνο τό έλληνικό έθνος, 
(Talbot, ο.π., σ. 368). Χωρίς νά αμφισβητείται ότι περιλαμβάνει στον όρο 
καί τό γένος τών Ελλήνων, ό "Αγιος ’Αθανάσιος ώς Οικουμενικός Πατρι
άρχης στοχάζεται ευρύτερα, χωρίς φυλετική στενοκαρδία, κατά τήν φιλάν- 
θρωπη παράδοση πού χαρακτήριζε άνέκαθεν τήν Βυζαντινή Κοινοπολιτεία. 
Παραπέμπει περισσότερο στό περιεχόμενο λόγων όπως τού ’Αποστόλου 
Παύλου στήν ’Αθήνα, «...έποίησε, ό άγνωστος Θεός, έξ ενός αίματος παν 
έθνος άνθρώπων... τού γάρ καί γένος έσμέν...» (Πράξεις ΙΖ' 26-28), ή «...πάν- 
τες γάρ υιοί Θεού έστέ διά πίστεως έν Χριστώ Ιησού...» (Πρός Γαλάτας Γ' 
26-28)· όποτε άναφέρεται στούς Έλληνες παραπέμπει στήν άρχαιοελληνική 
παράδοση (fol. 35r [Laurent, δ.π., no. 1696’ Talbot, δ.π., έπ. 50, στ. 1-9, σ.
1121), όπως όμως αύτή είχε περιγράφει στούς λόγους τού ’Ισοκράτη «...και
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των ’Ελλήνων όνομα [ή ’Αθήνα] πεποίηκε μηκέτι του γένους, άλλά τής 
διανοίας δοκεϊν είναι, καί μάλλον Έλληνας καλεΐσθαι τούς τής παιδεύσεως 
τής ήμετέρας ή του τής κοινής φύσεωςμετέχοντας...» (Πανηγυρικός, 51.Α'). 
Για τό ίδιο θέμα βλέπε αναλυτικά Δ. Καλομοιράκης, «Ρωμιοσύνης Διακρί
σεις ’Ασήμαντες», Παλίμψηστον, 6/7 (Δεκ. 1988), σσ. 238-247.
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Πίνακας 1
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Πίνακας 2
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Πίνακας 3
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Πίνακας 4
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Πίνακας 5
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