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ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΜΠΟΡΟΒΙΛΟΣ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΗΜΙΣΥ ΤΟΥ ΙΗ ' ΑΙΩΝΑ

Τό 1783 έκδόθηκε στή Βενετία ένα αρκετά σημαντικό γιά τό είδος του 
βιβλίο. Πρόκειται γιά τή μετάφραση στή νεοελληνική γλώσσα του έργου 
του 'Αγίου Τωάννου τοϋ Χρυσοστόμου, «Οί περί ιεροσύνης λόγοι»1, άπό 
τον αρχιδιάκονο τοϋ μητροπολίτου Σμύρνης Προκοπίου2, Γρηγόριο, τόν 
μετέπειτα (1785-1797) μητροπολίτη Σμύρνης καί τέλος Οικουμενικό Πατρι
άρχη Γρηγόριο τόν Ε'3.

Τό έργο αύτό, εκτός άπό τή Θεολογική σημασία καί τή συμβολή του 
στήν προσέγγιση τής παλαιότερης χριστιανικής γραμματείας καί γλώσσας4, 
ενδιαφέρει καί τούς μελετητές τής νεότερης ιστορίας, διότι στον πρόλογο 
παρουσιάζει μία επισκόπηση τής καταστάσεως τοϋ κλήρου στήν περιοχή 
τής Σμύρνης, ή όποια καλύπτει χρονικά τό δεύτερο ήμισυ τοϋ ΙΗ' αιώνα.

1. Οί περί ίερωσύνης λόγοι, τοϋ ίν άγίοις Γιατρός ήμών Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου, 
Μεταφρασθέντες είς κοινήν διάλεκτον παρά Γρηγορίου ’Αρχιδιακόνου τοϋ Πανιερωτάτου 
'Αγίου Σμύρνης κυρίου κυρίου Προκοπίου. Δι’ έπιμελείας καί δαπάνης τοϋ Εύγενεστάτου άρ- 
χοντος κυρίου Ίωάννου Πιττακοΰ τοϋ έκ τής πόλεως Σμύρνης. Είς ώφέλειαν των έκ τοϋ ίεροϋ 
καταλόγου καί βουλομένων λαβεΐν τό άξίωμα τής Ίερωσύνης, Ένετίησιν 1783, Παρά Νικολάω 
Γλυκεΐ τφ έξ Ίωαννίνων.

2. Πρόκειται γιά τόν Προκόπιο Πελεκάση, τόν έξ Άλαγονίας τής Μεσσηνίας, τόν μετέπει- 
τα Οικουμενικό Πατριάρχη Προκόπιο Α' (1785-89). Βλέπε σχετικά καί Χρ. Σ. Σολομωνίδης, Ή 

’Εκκλησία τής Σμύρνης, Άθήναι 1960, σσ. 178-181.
3. Γιά τήν άμφιλεγόμενη προσωπικότητα τοϋ Γρηγορίου βλέπε σχετικά: Γ. Γ. Παπαδόπου- 

λος - Γ. Γ. Άγγελόπουλος, Τά κατά τόν άοίδιμον... Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Γρηγό- 
ριον τόν Ε ', Άθήναι 1865· Ν. Χατζηκωστής, Σμυρναϊκά άνάλεκτα, Άθήναι 1906· Ν. Χατζηκω- 
στής, «Γρηγόριος ό Ε'», Ιερός Πολύκαρπος(1913), σσ. 2218-2190· Τ. Κανδηλώρος, Ιστορία 
τοϋ Έθνομάρτυρος Γρηγορίου τοϋ Ε', Άθήναι 1908· Χρ. Σ. Σολομωνίδης, Ή Εκκλησία τής 
Σμύρνης, Αθήνα 1960, σσ. 181-192· Ν. Ζαχαρόπουλος, Ό Πατριάρχης Γρηγόριος ό Ε'. Σαφής 
έκφραση τής έκκλησιαστικής πολιτικής έπί τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1974· Θ. Ζήσης, Ό 
Πατριάρχης Γρηγόριος ό Ε' στήν συνείδηση τοϋ Γένους, Θεσσαλονίκη 1986 καί Τ. Γριτσό- 
πουλος, «Τά χρόνια τής άρχιερατείας τοϋ Γρηγορίου Ε ' είς Σμύρνην. (Συμβολή είς τήν ιστορί
αν τής Σμύρνης κατά τόν ΙΗ' αιώνα)», Μικρασιατικά Χρονικά, τ. ΙΒ', σσ. 369-402. ,

4. Βλέπε σχετικά: Γ. Ε. Μποροβίλος, «Μεταφράσεις Πατερικών έργων περί τά τέλη ΙΗ ' καί 
άρχές ΙΘ' αί.», Άνάπλασις, περίοδος Γ', 323 (1989), σσ. 18, 23.
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Ό πρόλογος είναι γραμμένος άπό τον Γρηγόριο, κατά προτροπή τοϋ 
μητροπολίτου Προκοπίου, όπως διαβάζουμε στο άφιερωματικό κείμενο τό 
όποιο καί προηγείται. Στην πρώτη έκδοση (1783) —στην όποια καί θά παρα
πέμπουμε— καταλαμβάνει τις σελίδες 10 έως καί 22, ένώ στή δεύτερη 
(1879)5, τις σελίδες 1 έως καί 7.

Τό κείμενο τοΰ προλόγου έχει τή μορφή βιβ Λίκοΰ σχολιασμού με άντι- 
παραβολές άπό τή σύγχρονη ζωή τής εποχής του μέσα άπό τις όποιες εμφα
νίζεται ή έπικρατούσα κατάσταση τοϋ κλήρου. Τό ύφος είναι ιδιαίτερα όξύ 
καί ελεγκτικό ένώ προσπαθεί νά εμφανίζει τον χαρακτήρα τοϋ παραινετικού. 
Έν τέλει μπορεί νά τό χαρακτηρίσει κανείς ως κείμενο στηλιτευτικό καί 
προτρεπτικό6, διότι ό βιβλικός σχολιασμός υποχωρεί καί χρησιμοποιείται 
μόνον ώς στοιχείο συγκρίσεως καί άναφοράς.

Ή άξια τοΰ κειμένου έγκειται πρώτον στον χρόνο έμφανίσεώς του, δεύ
τερον στήν τοπική άναφορά (Μητρόπολις Σμύρνης), τρίτον στις σαφείς καί 
συγκεκριμένες πληροφορίες για τις παρεκτροπές τοΰ κλήρου, άπό τις όποιες 
μπορεί κανείς νά αντλήσει συμπεράσματα καί γιά τήν ευρύτερη κοινωνία 
τής Σμύρνης, καί τέταρτον στό ότι άποτελεΐ ένα άπό τά λίγα κείμενα τό 
όποιο έλέγχει τον κλήρο χωρίς νά προέρχεται άπό τόν χώρο τοϋ Διαφωτι
σμού, άλλα άπό τόν χώρο τής Εκκλησίας, μάλιστα δέ άπό κληρικό ό όποιος 
δεν άσπάσθηκε τις ιδέες τοΰ Διαφωτισμού, ούτε τά κηρύγματα τή Γαλλικής 
Έπαναστάσεως7.

Ό χρόνος κατά τό > όποιο έμφανίζεται τό κείμενο (1783), δίνει σ’ αύτό τή 
δυνατότητα νά παρουσιάζει στοιχεία παρεκτροπών καί κοινωνικής έκπτώ- 
σεως τοϋ κλήρου τά όποια έμφανίζονται έως καί τήν έβδομη δεκαετία τοΰ 
ΙΗ' αιώνα. Τά επόμενα γνωστά κείμενα άντικληρικοΰ χαρακτήρα έμφανί- 
ζονται ή μέν Ελληνική Νομαρχία καί ό Ρωσσοαγγλογάλλος στά 1805 καί 
1806 ό δέ «Λίβελλος κατά ’Αρχιερέων»8 ό όποιος άναφέρεται καί αύτός στή 
Σμύρνη, στά 1810 ή 1811 καί χρησιμοποιούν παραδείγματα τά όποια έχουν 
συμβεί κοντά στήν ήμερομηνία συντάξεώς τους, δηλαδή στά τελευταία χρό
νια τοϋ ΙΗ ' καί στά πρώτα τοΰ ΙΘ '.

Τά παραδείγματα παρεκτροπών τά όποια άναφέρονται, κατά κανόνα, 
άφοροΰν τήν περιοχή τής Σμύρνης. Βεβαίως όχι μόνο τήν πόλη αλλά καί τήν

5. «Οΐ περί ιεροσύνης λόγοι...», Έκδίδονται νυν τό δεύτερον ύπό Ίωάννου Παπαδοπούλου 
ίερέως, Σμύρνη 1879.

6. Δεν πρέπει νά είναι άμοιρο αυτού του εντόνου ϋφους καί άποκαλυπτικοδ χαρακτήρα, τό 
ότι τό μοναδικό άντίτυπο τής πρώτης έκδόσεως τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης είναι σταχωμένο 
χωρίς τόν πρόλογο.

7. Περί αύτοΰ βλέπε σχετικά Φ. Ήλιού, Κοινωνικοί αγώνες καί Διαφωτισμός. Ή περίπτω
ση τής Σμύρνης, (1819), ’Αθήνα 1986, σσ. 9-11 καί Ν. Γρ. Ζαχαρόπουλος, Ό Πατριάρχης 
Γρηγόριος ό Ε'..., δ.π., σσ. 22 κ. έξ.

8. Βλέπε σχετικά: Π. Κιτρομηλίδης, «’Ιδεολογικές συνέπειες τής κοινωνικής διαμάχης στή 
Σμύρνη», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 3 (1982), σσ. 9-39.
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ευρύτερη περιοχή. Καί αύτό θά πρέπει να γίνει δεκτό γιά τον λόγο ότιτό 
ενδιαφέρον τοΰ μητροπολίτου Σμύρνης θά στρεφόταν στό νά διορθώσει 
πρωτίστως τόν κλήρο τής περιφέρειας του καί ώς έκ τούτου θά ήταν συνεπές 
τα παραδείγματα νά αφορούν, ώς έπί τό πλείστον, παρεκτροπές τοΰ έκεΐ 
κλήρου. Όταν μάλιστα ό Προκόπιος είχε τή φήμη άνδρός ακεραίου καί μή 
άνεχομένου τήν παρεκτροπή. «Σεμνός τό πολίτευμα, πεπαιδευμένος καί φι
λομαθής άπήρεσκε τοΐς συγχρόνοις διά τό έλεγκτικόν καί όργίλον»9, όπως 
γράφει ό Μ. Γεδεών.

Επίσης, στοιχεία τά όποια βρίσκουμε στό κείμενο τού Γρηγορίου καί 
χαρακτηρίζουν τή σμυρναϊκή κοινωνία10, όπως ή ύπερβολική διάθεση πλου
τισμού καί ή έπιθυμία έπιδείξεως καί προβολής, «ίπποι άργυροχαλίνωτοι καί 
πλούσια καί πολυτελή ένδύματα», προσιδιάζουν σέ μιά «έξελιγμένη εύρωπαΐ- 
ζουσα»11 κοινωνία, όπου ό πλούτος φανερώνεται μέ τήν άπόκτηση άγαθών 
έπιδείξεως καί όχι μέ τή συσσώρευση άγαθών πρώτης άνάγκης.

Οί άναφορές τού κειμένου σέ υπερβάσεις έπισκόπων οί όποιοι χειροτο
νούσαν άδιακρίτως επ’ άμοιβή ιερείς καί οί όποιοι μέ τή σειρά τους άσκοΰ- 
σαν προφανώς έπικερδές «έπάγγελμα», αύτό τής ίερωσύνης, προϋποθέτουν 
πλούσια κοινωνία όπως οί κοινωνίες τών πόλεων τής Μικρός ’Ασίας.

'Ως προς τό θέμα τών παρεχομένων πληροφοριών, τό κείμενο τοΰ Γρη- 
γορίου πρέπει νά ληφθεΐ σοβαρά ύπόψη, διότι αύτός λόγω τής ιδιότητάς του 
γνωρίζει άμέσως τά τεκταινόμενα στό χώρο τοΰ κλήρου. ’Επίσης γνωρίζει 
καλά τήν κοινωνία τής Σμύρνης διότι έζησε έκεΐ από τό 1767. Ό Γρηγόριος 
έν προκειμένω γράφει λόγω τών διαπιστωμένων παρεκτροπών καί μέ σκοπό 
τόν φρονηματισμό, σέ άντίθεση μέ τούς διαφωτιστές άντικληρικούς συγ
γραφείς οί όποιοι άπορρίπτουν πρωτογενώς τήν ’Ορθόδοξη πίστη καί τήν 
έκκλησιαστική άναγκαιότητα στηρίζοντας τή συλλογιστική τους μέ παρα
δείγματα τά όποια προκαλοΰν τό κοινό αίσθημα καί τήν τρέχουσα ήθική.

'Η μελέτη, τέλος, τοΰ κειμένου αύτού έπιτρέπει μιά έκ νέου θεώρηση τής 
δομής καί τής συνθέσεως τής ’Ορθόδοξης ’Εκκλησίας κατά τήν περίοδο τοΰ 
ΙΗ ' αιώνα. Διαπιστώνεται μιά δυνατότητα πολυφωνίας καί έσωτερικής κρι
τικής στον έκκλησιαστικό οργανισμό, πράγματα τά όποια δέν έπιτρέπουν τή

9. Μ. Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες..., Κωνσταντινούπολις, α.έ., σ. 670.
10. Για τή σμυρναϊκή κοινωνία βλέπε: Π. Κιτρομηλίδης, δ.π.· Φ. Ήλιου, δ.π.· Μ. Παρανί- 

κας, Ιστορία τής Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, Άθήναι 1885’ Ν. Χατζηκωστής, Σμυρναϊκή 
άνάλεκτα, ο.π.· Χρ. Σολομωνίδης, Ή ’Εκκλησία τής Σμύρνης, δ.π.· Κυριακή Μαμώνη, «’Αγώ
νες τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά τών Μισσιοναρίων. Σμύρνη», Μνημοσύνη, 8 (1980- 
81), σσ. 184-189· Ν. Βέης, «Συμβολή εις τά σχολικά πράγματα τής Σμύρνης», Μικρασιατικά 
Χρονικά, Α' (1938), σσ. 193-237· Φ. Μπουμπουλίδης, «’Ανέκδοτον στιχούργημα περί τών σχο
λικών πραγμάτων Σμύρνης», Μικρασιατικά Χρονικά, Η' (1959), σσ. 402-445· Dan. Goffman, 
Izmir and the Levantin World 1550-1650, Univ. of Washington Press, Seattle & London 1990.

11. Κυριακή Μαμώνη, δ.π., σ. 184.
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θεώρηση του εκκλησιαστικού σώματος ώς μιας μονολιθικής τάξεως συγ
κροτημένης πάνω στή βάση του οργανωμένου συμφέροντος.

Το κείμενο τοϋ προλόγου θά πρέπει νά ένταχθεΐ, σύμφωνα μέ την ιδιαιτέ
ρως εύστοχη άνάλυση τοϋ καθηγητή Π. Κιτρομηλίδη, στά'κείμενα τοϋ «ορ
θόδοξου ήθικιστικοΰ άντικληρικαλισμοϋ»12, σέ άντίθεση μέ τά κείμενα τοϋ 
Διαφωτισμού τά όποια έχουν άναχωνεύσει τόν θρησκευτικό σκεπτικισμό καί 
προσπαθοΰν νά άνατρέψουν τή θρησκευτική πίστη διότι τήν θεωροϋν δε
σμευτική για τόν άνθρωπο.

Στο σημείο αυτό τήν μόνη νύξη πού θά μπορούσε νά κάνει κανείς είναι 
ότι ό θρησκευτικός σκεπτικισμός άναπτύχθηκε καί απέδωσε καρπούς ώς 
κριτική τής δογματιστικής μεταφυσικής, ή όποια διεδέχθη τή σχολαστική 
θεολογία στό χώρο τής Δυτικής Ευρώπης. Στό χώρο όμως τής ’Ορθόδοξης 
Εκκλησίας, όπου ποτέ ή σκέψη καί τό δόγμα δέν οργανώθηκαν στό οικοδό
μημα τής δογματιστικής μεταφυσικής, οί κριτικές τοϋ Διαφωτισμοΰ μάλλον 
πρέπει νά κριθοΰν ώς κατασκευάσματα θαυμάσια, άλλά άσύμβατα ώς προς τή 
στοχοθεΐάα τους13.

Τό κείμενο

Τό κείμενο άρχίζει μέ μια εκτενή εισαγωγή (σσ. 10-15), όπου ό Γρηγόρι- 
ος προσπαθεί νά δείξει τό ύψος τοϋ αξιώματος τής Τερωσύνης, σχολιάζον
τας τήν προς Τιμόθεον επιστολή τοϋ άποστόλου Παύλου, μέ εύστοχες παρα
τηρήσεις γιά τις παρεκτροπές τής έποχής του. Ή άνάπτυξη τοϋ σκεπτικού 
έμφανίζει ώς τούς δύο μεγάλους παράγοντες τής έκπτώσεως τοϋ κλήρου τά 
ανθρώπινα πάθη καί άδυναμίες άφ’ ενός καί τήν οργάνωση τής εκκλησίας 
άφ’ ετέρου ή όποια επιτρέπει τήν αυθαιρεσία καί ώς έκ τούτου τή διαιώνιση 
τών κακών. Ώς πρώτο στοιχείο τής κακής καταστάσεως τοϋ κλήρου θεωρεί 
τήν αύθαιρεσία τών επισκόπων:

σ. 10: Τόμέγα ’Αξίωμα τής Ίερωσύνης, ώς υψηλόν όπου είναι καί θαυμά-

12. Π. Κιτρομηλίδης, ό.π., σ. 38.
13. Σχετικά μέ θέματα σχέσεως φιλοσοφίας καί ’Ορθοδόξου πίστεως βλέπε: Γρηγορίου 

Παλαμά, 'Υπέρ τών ίερώς ήσυχαζόντων, Συγγράμματα, τ. A ’, Θεσσαλονίκη 21988, σσ. 313-694' 
Ν. Ματσούκας, «Ή διπλή θεολογική μεθοδολογία Γρηγορίου τοϋ Παλαμά», Πρακτικά θεολο- 
γικοΰ Συνεδρίου 12-14 Νοεμβρίου 1984, Θεσσαλονίκη 1986, σσ. 73-105' Λ. Μπενάκης, Νεωτερι- 
κή κριτική του μεταβυζαντινού ’Αριστοτελισμού στον έλληνικό χώρο κατά τόν 18ο αί., Άθή- 
ναι 1981, ανάτυπο άπό τά Πρακτικά παγκοσμίου συνεδρίου « ’Αριστοτέλης», Θεσσαλονίκη 7-14 
Αύγουστου 1978, τ. 2' Π. Κονδύλης, Ή κριτική τής μεταφυσικής στή νεότερη σκέψη, ’Αθήνα 
1983' τοϋ ίδιου, Ό νεοελληνικός διαφωτισμός. Οί φιλοσοφικές ιδέες, ’Αθήνα 1988, σσ. 47-57' 
Θ. Παπαδόπουλος, Ή νεοελληνική φιλοσοφία άπό τόν 16ο εως τόν 18ο αιώνα, ’Αθήνα 1988, 
σσ. 1·51 -161 ' Ή Ελληνική φιλοσοφία άπό τό 1453 ώς τό 1821, ανθολογία κείμενων μέ εισαγωγή 
καί σχόλια Ν. Κ. Ψημμένου, τ. Β-, ’Αθήνα 1989, σσ. 419-498' Θ. Ζήσης, ΓεννάδιοςΣχολάριος. 
Βίος - συγγράμματα - διδασκαλία, Θεσσαλονίκη, Π.Ι.Π.Μ., 1980, σσ. 448-535.
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σιον χρειάζεται καί θεϊκήν ψήφον βέβαια, διά νά εύρεθή ό άξιος 
τούτου του επαγγέλματος καί όχι μόνον παλαιό έγένετο τοιουτοτρό
πως, αλλά καί τώρα ήμπορεΐ νά γίνη χωρίς άμφιβολίαν, όταν κάμω- 
μεν τάς ψήφους καί τάς έκλογάς χωρίς κανένα πάθος άνθρώπινον'*.

Άφοΰ κάνει αναφορά σε Άποστολικές πράξεις καί τρόπους οί όποιοι 
ήσαν άπαλλαγμένοι άπό ίδιοτελή συμφέροντα συνεχίζει:

σ. II: ότι δεν άπέβλεπον όλοτελώς εις φιλίαν άνθρωπίνην ή κέρδος ή 
άλλο τι. Τοιουτοτρόπως έπρεπε νά γίνεται καί είς ή μάς κατά τούς 
παρόντος καιρούς βεβαιότατα· ήμεΐς όμως έξεπέσαμεν είς μίαν 
άκραν αμέλειαν, καί δεν έξετάζομεν ούδέ τά πλέον φανερά φευ τής 
άθλιότητος· καί όπόταν τά φανερά παραβλέπωμεν, πώς θέλει ξε
σκεπάσει ό θεός είς ημάς καί τά άπόκρυφα;'5

Στήν επόμενη σελίδα κάνει μιά πρώτη άποστροφή προς τούς επισκόπους 
τούς όποιους θεωρεί ώς τούς πρώτους υπευθύνους για τά κακώς κείμενα στήν 
’Εκκλησία.

σ. 12: Εϊ τις ουν ’Επισκοπής ορέγεται καλού έργου έπιθυμεΐ, ώς φησιν ό 
θείος ’Απόστολος· διότι ’Επισκοπή λέγεται τό νά επισκέπτεται, νά 
κυβερνά καί νά διευθύνει τούς πάντας είς τά καλά καί σωτήρια- 
όθεν είναι καλόν καί θεάρεστον έργον πρέπει όμως ό ’Επίσκοπος 
νά ήναι ανεπίληπτος, δηλαδή νά έχη όλας τάς άρετάς· ώστε όποιος 
γνωρίζει είς τόν εαυτόν του αμάρτημα δεν επιθυμεί καλώς [...] ό 
τοιοΰτος δεν είναι ικανός νά έξουσιάζη αλλά νά εξουσιάζεται.

'Ο επίσκοπος κατά τόν Γρηγόριο οφείλει νά έχει άρετές καί συγχρόνως 
νά είναι σώφρων καί όξύνους.
σσ. Π, 12: νά ήναι νηφάλιος, διορατικός, νά έχη οφθαλμούς άναριθμήτους 

άπό κάθε μέρος, όπου νά βλέπη όξέως. Διότι έχει νά άπαντήση 
πολλά συμβεβηκότα, πολλάς περιστάσεις, τά όποια άμβλύνουσι 
καί σκοτίζουσι τόν νουν, καί δεν τόν άφίνουσι νά βλέπη καθαρά, ώς 
έχουσι τά πράγματα· νά ήναι άγρυπνοι, ώσάν όπου δεν φροντίζει 
μόνον διά τόν έαυτόν του άλλά καί διά τούς λοιπούς.

Στά επόμενα ό Γρηγόριος εμφανίζεται ιδιαίτερα ρεαλιστής. Ζητεί εκ 
μέρους των έπισκόπων πράγματα τά όποια μπορεί νά συναντήσει κανείς 
στον κάθε ακέραιο άνθρωπο. 14 15

14. Είναι άξιο προσοχής δτι καί ό άνώνυμος συντάκτης του «Λιβέλλου κατά ’Αρχιερέων» 
γράφει στή σελίδα 97: «Οί λεγόμενοι των ’Αποστόλων Κανόνες θεσπίζουν δτι ό μέλλων προβι- 
βασθήναι εις τό τής έπισκοπής άξίωμα πρέπει νά έκλέγεται ύπό του ποιμνίου δηλαδή ύπό του 
λαού καί τότε ή εκλογή έπικυρούται διά τής Χάριτος του Χριστού. 'Αγιότατοι αρχιερείς, τίς έξ 
υμών έλαβε τοιαύτην εκλογήν; ούδείς...», Π. Κιτρομηλίδης, δ.π., σ. 15.

15. Πρβλ. έπίσης «Λίβελλος» σ. 98: «Οί αύτοί κανόνες προστάζουν δτι έάν τις επίσκοπος 
λάβη τήν έπισκοπικήν άξίαν διά χρημάτων ή διά τής δυνάμεως κοσμικών άρχόντων καθαιρή- 
σθω καί άφοριζέσθω», Π. Κιτρομηλίδης, δ.π., σ. 15.
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σ. 13: νά ήναι σώφρων, κόσμιος, φιλόξενος, διδακτικός· όχι μέθυσος, 
υβριστής, αυθάδης, πλήκτης σκανδαλοποιός, αισχροκερδής· άλλ ’ 
έπιεικής, άφιλόνεικος, άφιλάργυρος.

Καί κλείνει τήν εισαγωγή στην όποία περιγράφει τον τύπο τού έναρέτου 
κληρικού θέτοντας ένα δίλημμα:

σσ. 15, 16: Επειδή άνίσως ή ζωή μας έλαμπε τόσον δεν έχρειάζοντο λόγοι 
οΰτε διδασκαλίαι· άνίσως ήμεϊς ήμεθα τή άληθεία ώς πρέπει, άνί
σως έφυλάττομεν τάς έντολάς του Χρίστου, ύπομένοντες όταν άδι- 
κούμεθα, εύλογοΰντες όταν ύβριζώμεθα, εύεργετοΰντες όταν κακο- 
ποιούμεθα, κανείς δέν ήτον άγριον θηρίον τόσον, ώστε νά μή δρά- 
μη εις τήν ευσέβειαν.16

Άπό τή σελίδα 16 άρχίζει μια συστηματική καί έντονη κριτική για όλα 
τά έπίπεδα τού κλήρου ξεκινώντας άπό τούς ’Αρχιερείς τής εποχής του. 
Πρώτο στοιχείο τό όποιο λείπει άπό αυτούς κατά τον Γρηγόριο είναι ή 
άρετή. Λέει συγκεκριμένα:

σ. 16: ΕΙς ήτον ό Παύλος καί τόσους έσυρενείς τήν πίστιν άνίσως ήμεθα 
καί ήμεϊς τοιοΰτοι, πάσας οίκουμένας ήθέλομεν σύρει εις τήν ευσέ
βειαν; άλλά τί βλέπω; εις μεν τάς τέχνας των άνθρώπων είς Μαΐ- 
στωρ ήμπορεϊ νά διδάξη έκατόν παϊδας, είς δέ τήν Πίστιν όπου 
είναι τόσοι ’Αρχιερείς, δηλαδή τόσοι διάδοχοι του Παύλου, τής 
αύτής χάριτος ώς έκεΐνος, καί μαθηταί πλέον περισσότεροι, κανείς 
δέν έρχεται είς τήν Πίστιν άλλά μάλλον έκπίπτουσι σωρηδόν, καί 
ή αιτία είναι αδτη. ότι όσοι διδάσκουσι άποβλέπουσι είς τήν αρε
τήν των διδασκάλων, καί όταν βλέπουν καί ημάς νά έπιθυμώμεν τά 
αυτά, δόξας, πλούτη, καλλωπισμούς, εξουσίαν πώς ήμποροΰν νά 
θαυμάσωσι τόν Χριστιανισμόν;

Καί εύθύς προχωρεί σέ μια λεπτομερέστερη απαρίθμηση εκτροπών, τις 
όποιες άντιλαμβάνεται ό λαός καί αποτελούν τήν αιτία τής ανυποληψίας, 
σσ. 16, 17: Βλέπουν ζωήν άτιμον, βλέπουν ψυχάς γηΐνας, βλέπουν νά συνάζω- 

μεν χρήματα καί νά έπιθυμώμεν ώσάν έκείνους: [...] διά έξουσίαν 
καί αυθεντίαν καί διά τήν φιλαργυρίαν κατακόπτομεν εαυτούς, καί 
κολακεύομεν τούς λοιπούς.

’Έχοντας ώς δεδομένο όλα αυτά, θέτει ένα καίριο ερώτημα:
σ. 17: Τό λοιπόν τί νά ϊδωσι καί νά πιστεύσωσι; τά θαύματα; άλλά τήν 

σήμερον δέν γίνονται· τήν καλήν ζωήν καί πολιτείαν; άλλά δέν

16. Πρβλ. «Λίβελλος», σ. 101: «τούς πτωχούς έπαπειλεϊ, τούς άμαθεϊς έξαπατά, τούς ειδήμο
νες καταπλήττει τοΐς πάσι τά πάντα γίνεται ϊνα έκ πάντων κερδίση», δ.π., σ. 19 καί «Λίβελλος», 
σ. 102: «’Εξέρχεται μετά ταύτα είς τά διάφορα μέρη τής επαρχίας δχι διά νά κηρύξη τό εύαγγέ- 
λιον, άλλά διά νά άρπάση άπό τά στόματα των πεινασμένων Γραικών τον έπιούσιον άρτον», 
δ.π., σσ. 19-21.
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εύρίσκεται εις κανένα· τήν άγάπην, άλλ’ αύτή έσβέσθη με τελειό
τητα καί δεν εύρίσκεται ουδέ σημεϊον.'1

Καί συνεχίζει στήν ίδια σελίδα, αφού προηγουμένως κάνει λόγο για τό 
κακό καί τή βλάβη πού προξενεί στο λαό μια παρόμοια συμπεριφορά, ότι 
σημασία έχει τό τί πράττει κανείς καί όχι τί λέγει:

σ. 17: Πρέπει ούν νά έξυπνήσωμεν από τήν πλάνην καί νά δεικνύωμεν επί 
γης πολιτείαν Ουράνιον, νά λέγωμεν, ότι ημών τό πολίτευμα εν 
Ούρανοΐς υπάρχει· διό νά δείξωμεν τήν άθλησινεπάνω είς τήν γην, 
ότι τις ή ωφέλεια αν εχωμεν τον Χριστόν, άν έχωμεν 'Αγίους; Λέ- 
γουσιν οί άπιστοι πόθεν νά πιστεύσωμεν; δεν βλέπομεν νά κάμνετε 
κατά τήν πίστιν σας, δείξατε εκείνα όπου έπαγγέλλεσθε.

'Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα τό όποιο θέτει ό Γρηγόριος είναι αύτό τής 
μαγείας καί τής μαντείας. Αυτό τό θεωρεί ώς τή μεγαλύτερη πλάνη.

σ. 17: Καί τό χείριστον ότι καί είς οίωνισμούς, κληδωνισμούς, μαγείας 
καί μαντείας τινές ύπέπεσον, άλλοι μεν δεχόμενοι αυτά καί άλλοι 
μή άποκόπτοντες.

'Ως τελευταία περίπτωση παρεκτροπής θεωρεί τήν άσυνειδησία των επι
σκόπων στό νά χειροτονούν άνεξέταστα ιερείς, οί όποιοι δεν στέκονται στό 
ύψος τού λειτουργήματος.

σ. 19 ’Εγώ έξετάζων νά ευρώ κανέν έμπόδιον τής καλής ζωής δεν ευρί
σκω [...] παρά μίαν πλάνην, μίαν πρόφασιν ή άσυνειδησίαν διότι 
όταν χειροτονώσι ν ιερείς άπλώς χωρίς τίνος βίας καί ήθελεν ίδή τις 
περισσοτέρους ιερείς είς μερικούς τόπους παρά λαϊκούς, τί είναι τό 
αίτιον;17 18

Καί άφοϋ κάνει λόγο περί αυλής των άρχιερέων ή όποια συγκροτείται 
άπό αμαθείς καί ανυπόληπτους ιερείς επαναλαμβάνει στήν τελευταία παρά
γραφο τά περί τής άκόρεστης επιθυμίας τού πλούτου καί κλείνει μέ προτρο
πή προς μετάνοια.
σσ. 21, 22: Τίμιμούμεθα εκείνους όπου φορούν λαμπρά καί πολυτελή καί περι

έρχονται με ίππους όργυροχαλινώτους; αυτά είναι των άσεβών, 
ημείς πρέπει νά καλλωπιζόμεθα (sic) μέ τά έργα τού επαγγέλματος 
καί όχι με εκείνα όπου έχουν καί οί άτιμοι, οί μιαροί, ήμεϊς πρέπει 
νά διαφέρωμεν άπό έκείνους ότι διωρίσθημεν νά περιπολεύωμεν τά

17. ΓΤρβλ. «Λίβελλος», σ. 115: «Τήν σήμερον οί λεγόμενοι τής χάριτός σου διάδοχοι τί ήθελε 
έκφωνήσωσιν; αυτοί οϋτε θλίψιν ύπομένουσιν, ούτε στεναχώριαν δοκιμάζουσιν ούτε λιμόν 
φοβούνται οϋτε διωγμόν υπέρ Χρίστου φαντάζονται, οϋτε γυμνότητα ονειρεύονται, οϋτε βέβαια 
αυτοί ήθελε εκφωνήσουν μετά χαράς τά άκόλουθα. Τις υμάς χωρίση άπό τής άγάπης του 
χρυσοϋ· τή κραταιά του δυνάμει καί άρχομεν καί δοξαζόμεθα...», ό.π., σ. 27.

18. Πρβλ. «Λίβελλος», σ. 123: «Χειροτονεί ό άρχιερεύς ιερέα τού γένους καί όδηγόν ψυχών 
ένα άμαθή καί άναλφάβητον νέον διά έξήκοντα γρόσια καί άπεμπολεΐ τό τής ιεροσύνης χάρι
σμα διά εύτελές κέρδος είς τον τρισβάρβαρον», δ.π., σ. 34.
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Ουράνια. "Οθεν όταν δεν θαυμάζωμεν αυτά, άλλά φροντίζομεν διά 
τά Πνευματικά, τότε γινόμεθα αίδέσιμοι, καί ένταΰθα καί έν τη 
Βασιλεία των Ουρανών, ής όξιωθείημεν απαντες διά αγίων υμών 
ευχών. ’Αμήν,19

Διαπιστώσεις

Έν κατακλείδι αξίζει να ύπογραμμισθεΐ ότι στό σχολιασθέν κείμενο ή 
απαρίθμηση των παρεκτροπών τοϋ κλήρου γίνεται μέ προοπτική τήν έκποί- 
μανση -καί τον σωφρονισμό των ιερέων καί επισκόπων καί όχι τήν εξουθέ
νωσή τους από το κατηγορητήριο ένός ιθύνοντος. Στόχος του κειμένου είναι 
ή αφύπνιση τής συνειδήσεως καί ή ύποδήλωση τρόπου «επιστροφής» στήν 
άποστολική γνησιότητα τού Παύλου, γεγονός πού μπορεί να συμβεί όταν ό 
κρινόμενος δεν λάβει αμυντική στάση, άλλα «συγκλονισθεΐ» από τό μεγα
λείο τοϋ κόσμου πού τόν άναμένει «έν τή Βασιλεία των Ούρανών 
» (βλ. άν.). 'Ο Γρηγόριος τό πετυχαίνει χρησιμοποιώντας σύνταξη απρόσω
πη (εί τις ούν ’Επισκοπής ορέγεται... [σ. 00] / νά ήναι νηφάλιος... [σ. 00]) 
άπό τή μιά, ενώ δεν θέτει τόν εαυτό του εκτός τής κριτικής (όνίσως ημείς 
ήμεθα τή άληθεία ώς πρέπει... [σ. 00] / άνίσως έφυλάττομεν τάς έντολάς... [σ. 
00]). Τό κείμενο τοϋ Γρηγορίου είναι μιά άξιοσημείωτη μαρτυρία πώς ή 
’Ορθόδοξη Εκκλησία μέσα άπό ένα αύστηρά στηλιτευτικό κείμενο δεν 
δημιουργεί στον κλήρο καί τήν κοινωνία πού έλέγχει διασπαστικές τάσεις 
ήθικιστικοϋ χαρακτήρα άλλά συντηρεί τήν ενότητά τους έπί τή βάσει τής 
διδασκαλίας τών δογμάτων. Σέ μιά τέτοια προοπτική ή μελέτη αύτοϋ τοϋ 
κειμένου μπορεί νά άποβεΐ γόνιμη.

19. Οί κατηγορίες πού εμφανίζονται καί στό κείμενο του Γρηγορίου καί στον «Λίβελλο» 
είναι σχεδόν οί ίδιες, σέ πολλά μάλιστα σημεία όμοιάζει άκόμη καί ή διατύπωση. Αυτό έπιτρέ- 
πει νά υποθέσουμε ότι ένδεχομένως ό άνώνυμος συντάκτης τοϋ «Λιβέλλου» νά είχε υπόψη του 
τό κείμενο τοϋ Γρηγορίου έστω καί αν δέν γίνεται έκ μέρους του μνεία. Διότι είναι σχεδόν 
άδύνατο ένας άνθρωπος τών βιβλίων, όπως δείχνει ό άνώνυμος συντάκτης τοϋ «Λιβέλλου», ό 
όποιος κατοικεί στή Σμύρνη έστω καί είκοσι χρόνια άργότερα νά μήν είχε συναντήσει βιβλίο 
τό όποιο κυκλοφορούσε στό χώρο τής ιωνικής πρωτεύουσας, όταν μάλιστα άναφέρεται σέ θέμα 
πού τόν ένδιέφερε. Βεβαίως ή άπουσία όποιασδήποτε νύξεως μάς έπιτρέπει νά συμπεράνομε ότι 
τό βιβλίο δέν κυκλοφορούσε πλέον, ή κυκλοφορούσε χωρίς τόν πρόλογο όπως τό άντίτυπο τής 
’Εθνικής Βιβλιοθήκης, μέ άποτέλεσμα νά μήν μπορεί νά πληροφορηθεϊ ό άνώνυμος τό περιεχό
μενο τού προλόγου. ’Επίσης θά μπορούσε νά γνώριζε τό κείμενο άλλα λόγω τής άπέχθειας πού 
έτρεφε για τούς άρχιερεϊς νά μήν τό άναφέρει, έφόσον καί ό Γρηγόριος ήταν άρχιερέας καί 
μάλιστα σημείο άντιλεγόμενο για τούς Σμυρναίους. Μάλλον όμως θά πρέπει νά καταλήξει 
κανείς στό ότι δέν θά πρέπει νά γνώριζε τό περιεχόμενο τού προλόγου τού Γρηγορίου ή νά τό 
έγνώριζε πλημμελώς διότι δέν προσάπτει τήν κατηγορία τής μαγείας πράγμα τό όποιο άναφέρει 
ό Γρηγόριος.

Τέλος όφείλει κανείς νά ομολογήσει ότι ή ταυτότητα τών άπόψεων ένώ αύξάνει τήν άξιοπι- 
στία τών κειμένων, εμφανίζει συγχρόνως τή διάσταση τού πνεύματος τό όποιο διέπει τά δύο 
κείμενα.
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1$ β^ΛμΖ'.ωι }·χβ(ΐν 70 \ζ/ωμχ 

τκς Ivp4)(rut7r(é

SM?

&

ft

»

«
ft

ft

ft
§

X qc4·T»·y. Ε’ΝΕΤΓΗΣΙΜ, 1 “8 S
^ Π<*Ρ* Ν/ΧβλβΑ» ΡλοΧίί 77«ί IàJXff/tW, "»S

^ Con Licenza de'Superiori , c Privilegio. ^

* Tò κείμενο του προλόγου πού παρατίθεται προέρχεται από τήν πρώτη έκδοση (1783). Οί 
διαστάσεις του φύλλου είναι 11 X 17 cm.

Ευχαριστίες όφείλονται στή Γεννάδειο Βιβλιοθήκη ’Αθηνών ή όποια παρέσχε τό άντίτυπο 
καί τήν άδεια φωτογραφίσεως καί στον φίλο κ. ’Ιωάννη Μαρκότση ό όποιος έπιμελήθηκε τή 
φωτογράφιση.
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» X IO X «

Tors EK TOT

i'EPOr ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
Ουτ/vuc-itv ΐ,'παγγίλμαπς , Α'ξ/ωμαης

Τη'Ν δοτλοπρεπη' ΠΡοΣΚΤΝΗΣΙΝ.

Ε» toç «»fò Τ/μοθΈβΡ EV/ç-βλίς τκ Θείου
Πα^°'ς ατηχντη nun^tyxtra/i ·

Ο μίγα Αξίωμα τϋς Γιρωσ-νυύης , 
<Jç ι/^χλο'»- ΟΡΤΗ wax, ^ §αυμάαηον 
χ,ειαζϊταΛ è (diHtlw ßißtua ,

*« <Γρίθ»ϊ β α£/βς »τον tè »- 
»*»ίλμαπς. χ* οχ/ μ4η>ν παλαιοί 

iyiwv musτο’ξίιτως , α^α ^ 7ωρ* »μπορεί rà 
y vif X*>?U ΛμΐΐβολΙαΜ , ora» χάμνωμί^μ τας >j,x- 
$>»< , {cq **c »xAcyaç ^4»pjç xoMCjla πά$ος ai· 
S ρω π t tor , C7TCTOM Je» ^οβλίττωμ^ η’ς xatt-

!·*
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% X ■■ X ψ

►a x»$pvirnc;· ή'λας . ôiiÿti ai ** ici 
nrOf ΓΤ:·*0//β , *!ς e! il»^,«arr;cpöi Πβ^ρΚ t 
*a; 0tÌα Α'τόςολοί , μ ϋλοτ vin fî/at ύίρχ*πς 
• xctAs,* σχοπ:; tat nip» τ’ιν Θπα* >xiim , ^aì 
yfipcmlxr c-ίς ν>* ίχλο^ΰυ η χ^ικΗμίμ* * iT*t- 
Λ μντ* ci Α’τ*Γθλθ/ μ,τ·:ιχ*. Π'ίΐ7*Λ,Γ' , 
?ro# »Vj.»·'πΓΐν nr Mar&.aa, α^β <*-
»uVamç W n^àj-u* «ς t·^:- 0tia? . tt/cr.-»' £* Πρ*"
r/.yi· *vpr;· rr';· *£<?;· , o- rt* cr;/} 

iç· Æ" E*:/rXa Α'-Ύϊτόλν. . Cr: /cr sTtÎVtw 
"> .τ-λί,· r<'ç Ç/> /αν xi^p&T t >îlu , * x-pJ^ç , « λ le rl. 
Tciifn'Çiv*>; τ''Sp<7« ra }i-irx: x. «ç ^ «<

L

. rnr; xa.'ps«c $*3xtànrx. nu&( *u«t; c*^itixa
r‘ ‘ r _/v^,;tr arcar sui if::-.* , f· f.v * ?-.TT ^C UCS

v-tpc.n
>OfJ

~\ri 73 v'ar*pr *,'J t* : a?A.;'. Ò
rai- rs *$p.S\fr#:tìf , ~vÇ >·>;« ^«·»*·«*
T r .-Ci - Θ. fi; *uï: rr X-râxjM. *a ; ar/Vac «î 

7Γ rr<c^·· , ■·' f'Air Λ· itxirufy *rt?;ï , irï'tc-
V.Vf '»à* Arrr iti’*.·’ *' *^i:· , T'^ Jr

, J^;V /; j7f λΛ*"»'* :îV?i vT/ ^
] Icîi rtiac , Λ V*t/r st*

: * n.r;v- , Bap/aS-t? <

sc ai4· a: , *'·<*
X.;:,-s /'.'t; :.'.'/, ^t/Aac-an·* * 
*: T /' * T 7f : U}' r.^/r a'. T-

’ c/ stî.'.'. < f.tj a; :<£sVs:
- · , λ; ? I· ·: '?ιΑ: , >' I · *

! c-i: *'4>·: '-rr Xt

! Ì;i:sr; A : .
T/:?*?»·*-■ . <' a'

3 77 k' rcxriirxi TS

V ' P»-I T.n.ftsm 
\* , V, TI’V
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_ff X 12 X % t_______________________

ηψ παρά τή Παϋλ» , (Ο'μιλ. *.) Αιονυαιος , *) 
Ι'ίρόθιΟς, ή, d'Ävc/ ττ-ο^ο/' , 7^ όποιων tu Δ/Λ»- 
ιΓχαλιαι μάλιςα τή ΐΐαΰλα ρυΒμι'ζ*ο·ι , Λ* 
SxaxHtri μί'χ,ι ατυυυτΐλειας a?ruv το χξρςππωνυ- 
μον πλήρωμα . E/r/ς «ρ Έπιατχοπής operai , 
χαλή fpy* fàiSviueì , &>ς ç>w/p ο Θ«ος A 
ς-ολος · Siότι Ε'π/σ-χοπ» λ/yirxe w va Srhtrxt- 
jTTiTUZ , να χυβιρνα , j^ìj rei SidvBiwti τους 
πούντας «ς ra χαλά . t/cy σωνίζια * oBev eivxi 
χαλον , y« ^-«apiçop spj/OP . ΊοριπΗ Ομως ο ϋ- 
πιατχοπος va eheu αχίπιλχπτος , cTm^äJm ρλ ï^w 
ρλβς 7κς αρετής * a>Vê όποιος γνωρίζει ας τον 
iαυτόν nt αμαρτήματα Je* SohBupéì χαλως , Sto
ri ίλήγ^ίται yjzw τΐίς σ·υο)€ΐήήσ·ίως , vcq ίχβάλ- 
λ« λρ tatnvv του *ζω Sfy τρ tpyav, ;vq 6 7?- 
τΰίος Sev eìvau ι χανός νχ οζχαιάζχ , α$ν£ ρα I 
όζχοηάζίται . Οτι ο A ρχων Τίροΐςως <ζφί π η 
va eìvau λαμπφοπρΟζ Χπό χαΒί λαμπτήρα , 
να λα μ π y , ^ ρλ φωτιζρ τους ο» αχό rei χ α
τά το Θίίορ Aoytov y ήτΐύ λαμ^ατω το φως υ
μών ίμ<ηρο&ον i^S αήΒρωπων , όπως ιόω<τι τά 
καλα υμών ipya , ^ ήοζασ·ωαΊ τόν Τΐχτερχ υ
μών πV cv τοίς Ουρανΰϊς . Κ«< <3>ρος ΐΗίοις να 
ϊχχ ζωίυυ αχνλιόωτνν ? ωςί νχ ^ττοβλίπωτιν1 
Ολοι >ωρός ίχΗΐον , ìfcif να όξοιχονίζ*!’ τίχυ ζωήν 
ηυς μί tIuj txchou . va et vau νχφάλιΟς , Sto 
ρατιχός , νχ ì’y» όφΒαλμοός αήα^Βμήπυς
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Χτό χαθί y dir» tût βλίπωπν .

Διότι i%n νά άπονη!? ji πολλ.ά σ-νμβίβνχότα , 
ΎΟ'Αας Îr£/ç-a<rfiç , τα οποία άμβλ-αχιπη , ^ 
<τχοτι ζχ(τι τον ρηρ » igì Scp τον άφίνουπ να 
βλατγ καθαρά , ως fyari rat πράγματα ’ νά 
et ναι αχυτνος , eira» oV« Scv φροντί'α uòvo» 
& π V » αυτόν του } αλλά ^ S/j, τάς λοιπά; ,! 
νά t ζάλον «ς τΐω καρά ία» , να Ζτυμωνγ 
κατα ήά ζνοαηίων . va drat rei<ppe»v , Kér\ 
μιθς , φιλοζζνΟς , άιάακτικΟ; . Οχι μί$υ?θ; , J- 
/Sotriîç, αυ^αάχς , πλάκνι;, ?:ΐΌνάα> οπθ/òr. , αι- 
%ρΟχίράάς * άλλ.ά lîfXMÇ , άφιλό: Ηχο; , ά·ιιλάρ
γυρο; * Jci> (ìrrzv ò ΤΙαυλος νά (irai Ράίγ^'-λος , 
Pût /«Zu) χζζό/.οιται ft ς V.ανzva πά^ϊος α,ν^ράπι- 
νοι> , η rai XûtT-pO-^cru sxftïot C'/T'i eiÿTCP ô X^t- 
ç-ô' , τα άργ τον "Σταυρόν αυτά , ρα 7tp α-
χθλα$>!τ)ι’ νά Βυηάζγ τΐ/ά \υγβαιί-.·< υττίρ των 
προβάτων * να ηκρβοτγ νχ μ*.λγι m Üoh' vi; γ~ς , 
Pût ")iaroTricoìrai παη ni; υπάργμη, ρα μ'·ά φι 
ρνΐ «W πάρα» , a c'a ράβάον * J/Or/ οροίβλίπί 
πως màrci , ολίγοι ’•.μ-'/}/·, νά ίίρίΖ-ωπ * Ε- 
πίακοποι άί ττολλ.ο: και d; χ«·3·* Γ J ο Λ/: * τη' Λ<?/- 
τγο'ρ tVrtcV ?Vμ·ϊ t να άιαφ^αρωηΐ' ol Ilpc/cût- 

Έάκκλνιπων , TOTO Γυμβνλάι ι αρί- 
\tLuj μίμί^αμάμΐιν , c^t txdvfu) τ^υ υ>|,>»Υ,<»· . 
iά/ότι η νά eivat άιορατιχά; , xOj-μιο: , :"■»·· 
'^■ptyp , m ly*n καί οί πολλοί «rjp·.; , ' ;·
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1 ■ 1 Ρ \ ~ " ■' *~~ *
»αιΛς y ίμοιβος ^ το να ϊχ**ΐ τίχνα ay a* 
3·« y ^ νπΗκοα · Διακόνους ημνάς , \<μ &Λ 
λχβπς * το οποίον £ιθξ}ζ& ο Θίί®ΐ £ης A arV* 
ς-ολος , ρλ i%e»<ri η καλόν πΑράό^μα oi 
Ε'π/σ-χοποι y nçq Πptr/Sortpoi ‘ióro τά comnet 
των, *Ve*Jìf ποιος $ίλ& viçdlera y on to ας IV 
piCç , C5T» Je» ìSujjiÌ&h voi ά·υμβχλ<£ατγΐ tèv 
tjóv nu y τIw yiujoixa no tUò φχ/Λίλ/αρ του y 
η αίας Ε'πίτχ&πΟς ιός uiSpωπνςη y $ίλα >Ή
νγ ικανός va. xaSoSxyxTM αΑον j Η* Ε’χχλρκτ/α 
Sci A ναι aiï.o παρά μία tìnta y %α) κα$Ας di 
eoa όαπήτιον oCeJe-xovreu nouS'et , ^>νωύάχίς y Sä* 
λοι y rgj è oSip Si veti Π pot ς ιός . ηίπη^όπαίς 
«ç tLuj Ε\χλκ<η'αν Sci fhou όίΆο , <®^è πω* 
Sia y yuvouxiç y όόλοι * ixAvO; euv 0*5 Std 
Aveu ικανός va. οιχονομγιοτνι ci iaxritiov y πως 
όμπορΑ va xoßtpvirx ΕκκλικτΙαν \ Διά non 
τορίπα va iyf νσόλχ·*f,/v χαλιού y ^S> Map το*
ojav ayaSlu) VtfD τάς »ξα> , SrìaS» Vére τάζ
Λα/xb'ç , re re |Wcp /a reV MXaßävreu , tire 
Λ' 4»' pa βτυμβπλ&ρ t^ij «t>reç reç λοιπός *·! 
λόί&*ρα>ς όταν ο-φά^Λιιην , Æptorç αν,πίλνπηζ 
Vero όλατνύματη , ιμμ όπόταν ζινμ^ο *μΑς ηΐΗ* 
η^οπ*ις , κανόνας et» S/Ah μας xavtyΟρκο·* 
*η ιχ&ρός y ärs 0πι<?ος , re >a «r«i >£ ας 
Ας απ/çvr, aiS\ουμοι t οιτΟι λ.ίμπχιην Αζ rlw 
aptrlw * Sièri J a λ i$tin \πτ70μίζα $Αυμα·
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& X *5 )( $
τίως ylf τύς *\$ρ*ς · «7Λ >*ρ πολφός
atptrlw 5αυμχζ&* atjçôç * ^ ciaç τυ
φλός Je# »μττορπ ri terri to'/ Η λ/β/ TußTcir&r , 
cu fiumiμ$μας της ObjbX«4^Ç iff ιτ*Άω* * totwpJ’o 
jrroç i£ to/ craptror χαταταμ: Jet ηά*λ% xctveyOp*- 
τγ y ct?kà m Αόγμχτm fteVe/ /Va;; * 4&' /* 
T Iw χολιτ&βΜ xareretç f β&Α *3*λκ# to/ θ«/· 
μοίζωτι 9%>/ατίτιρον ·

0*5c* τωχτο'ξίπως morrei r* ζωμί* f Un r<* 
μνι βλατψχμϋτΛΐ to' e/o/tn » Θί» * ft»/· we /* 
πο0λίττωμ%τ ως ritti aji&ponrirhv So tour r ft»rt 
ττόλιι rei λαμ/3**ωρήμ. xentluj 3πτόλ*^ι» *. a^ctl 
?*' φυλαττωμ^ rZoò συμμορία* t ^ «Ç toc#, 
mj «*ς to' atfvo , £gì /α Μ4βθΛ pwrift? «TÇ *m 
Köpfte/ . Sj£ να. χΰαη?Λ&ωμ%υ ·Αι£ατχαλθι 
α&ωτ . Sfai /a ®&/*3Γ*7ωμ& «ς top KeVftfl/ ως 
Κγγ%λοι* Sfa. ri υττάρχωμί^ ως aiSpις ft«£tî fit 
TTOuSicL μιχρο y ως Γίνάμοτιχοι μ*} \υχιηων · 

ta βύψίλίΙντχι ixeïrOi * /« νπαίρχωμ^ι
(χβζρμΛτα <χγα£& y ι& /« φίρωμψ xMpvor πο- 
λνυ . EV«J» αΜίτως » ζων μας ϊλχμτη rwror y 
Sor ifòtia^om λίγοι , »ri J/JcKnuxA/ett * «# <* 
<tû^ »μης *py* ^peroÇ » xaocrttç Je#
Sto# ίτηςος τοσοι * cui/τως χμως χμί&Λ ry a* 
λ*ι$ΚΛ y ως otpiortt * cci/τως *φυλαίττνμ$υ της 
Ε'τύλος m Xe#* y 'JzTOftc/emç er«# a/rxWfCt- 
3n , <&λογ*νπς ore» υβ°/ζωμ&Λ , iS%pyknùr~
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_______ ___ S& X »6 X %
I era* χαχοποιήμ&α , xoJciia; cTeV m top a-

"XW $*ίΐθΡ riorov , Sri να μίχυ Spa μ* &ς rlw 

Eixrtßeia».

K« 48? vài xamXaßupfyj τντο , ας άχήαω- 
μ%ι , οας tnov ο ΥΙαυλος , ;aq τοιτας taupeο 

raw ττ/Γ»' ωηαοΛς χμ&α to πτνιοι y
7T0aa; »/xxufyjaç η$ί\αμ$μ ανρ* e+ς τίυυ Ευαί- 
ßetav ■ λ /λα τ/ βλίπω ; βς μβ/j της ιίχνας

σί^ρωττων οίνος Mai ça/p χμπορθ* rat Si Saß* J 
txatov Παί£ας · ίίς St r!w Y[iriv , c;r« «*α< 
ita οι Α'ρχίίρ&ς , ΛλαΛ τότοι w Π*
λ» , wç αυτής χά&πς , *ίς ίχάρος , /ua-
3weu ττλίορ 7TiZjLasònpot , χααοάας Sc* tp^trou 
**ς riaa rifÇ/P * α^α' μχ?λον tx7rÎ7mtn αωρχ- 
Sòr y ngj « αίτια, et vau axjvt * 2r/ cV#/ Jicfa-
txoi’tou 'ϊαπβλί7Γ*<η (ίς rlw àpttlw ôuSa- 
αχαλων , ^ era# /SAtnttert çtf) ημάς ret ffoS-u- 
μνμφν ni αυτά , So£aç , 7rAsw , xa^u7rio-
μ*ϊ , ο(ραία» , jraîç χμττορϋν ι<χ ^αυμάαωαλ 

τον Χ&ςιβΜίτμόρ ; βλίττπν ζωίυυ άτιμον , /3λ*- 

x«r 4ϋλα'? χηίνας » βλίπαν να α-υυιάζωμ^ι χρή

ματα , ^ *α' π* Ράι^νμωμβμ uro» ίχπνχς , « 

jgù ^oAt? «^torOTFpe»' "icnj ίκπνας * ^ομάατομον 

τον Savant ως tzcSvoi * φοβήμ-tSa rlw 7ττωχιαΜ

J I ^ » · Vομοίως , ημ αγαναχημον ας της appari ας , λ. 
λοιπλς qfçjiraa·^ * 40e' ή^υτίοΜ , {ο!) aSSev-

rffii » ΐφ} Sfa fluì φιλάργυρο* χατηχόπττμζν

t au-
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$ )( >7 )(
, n&i κολαχύί'ομΐ^ τής λοιχής , 

τι y a. iJun } va mrdfran ; m §α0(αλ·
t7kà τΐω o*H^Ufepον Szv yivovran . τΙιι> κα 

λίω ζωίιυ , yjj πολιτείαν ; α)λχ «Ter £&Γχ*· 
reu ας xaizvA . tÌu) Kyaorlui y a^'avnì ir· 

μ* τελαονηα , rçaù Je# JJeirKirxi oCJt 
γη μα ον . Sfa τη το *%o^j va Ja\ταμ%μ λόγο:· ας 
ixavo το φοβ%pèv Kem°ioy y οχί Jj/£ ret iJixA 
μχ; Αμαρτήματα μόιύν , ctAst veìj τIw βλοί·
ßluj , C7TH ίπγοϊζνήταμ^) ας τής α?λ*ς · mfi~ 
7ΤΗ Oui) voi όζυπνΗΓύυμζν ’Xttd τίω 7rXxilw , >£ 
va Jhkivcνμον S9i γης πολιτάαβ Ουράνιον f va 
λ*γωμζν , οτι ιίμαν η ττολίτάίμχ er Ο«^α»ο?ς 
υπαρχα . J£v ήαξ&>μ%> τίω α$λητιν tor aia 
ας tLuj ylxZ y on τις ή α^ίλαα αν tyapi^j wv 
"Χ.ξΐ~7θν , a# ϊχαμνμ A'yiae ; Aiyxnv <?/ aor/- 
çoi 7ioSzv va fòhroLreομον ÿ Je* βλ>ττομζν vi. 
χαμίίτF t/mJ jt/çvp crac , Ja^arv inni - οποΰ
i7rayyiÂiài .

Πβ/oç vi μΙ>χ/ γίλχσγ ή μας ; ποιος Jzv Sl~ 
\η μ*ζ <»V» , ό j·/ ήμί$Α πλι/νίμ^ία > /3λ*- 
7rcdvrrte φ/λθΓθ£ωμcv μί λόγια , *;#j ο^/ μ«

, *cù ,α' ήμί^Α &*ς 7*ς Λο/,τκς ςιλονα-
voi y φιλοιαραχοι , ^ to χα^ςον en ας
οιωΐΊτμήζ y κλΥΐίανιτμήζ , μαγαας y \α> μ*Μ- 
τιίας τινίς νττίπ*Γθν , αΑοι μ%> <&χθμ%,α ου 
to à/’&o/ μ» όποΜττηντίς . Il-an»'- «Οι®

*. Λ<
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t-l'.jt! fOpipci , Û ilinvx VX ì^x\'<V τίΐν W)OJ)XK· 
τχσ·ίΐ· τη Θίπ rir, χμχς ότι <tq> κ ϊταλί mv

Tt / * y - χ -, $ 9i°v Tvii top μοιογοίΊΐ ffy tUu ay-X7niv μα;, zra- 
\7τοπλμα<μ§. tίς αυτόr.

Τ/ λοιπόν ; eie# rirau <x^<? , <7ï>^c Opi-Vfi va 
χλαιωμο» y cri ολίγο/ oi ααιζόμονοι , i[CM 0/ a- 
ντσΤλύγrovoi χούροιται y ατού» όπου ίχΗΠ 7Γθ\· 
λ»ς c'f(o0eT/7nrç , ^ ττίΛ1?/ λόγχην , en ολοι 
X7r.tr, 7τολιτ.<ίανται , ^oìj ^ταρΜ^ορκΓτα^ μί τχτσ , 
νομιζονττς Οτι xaS-ró; Sópi<rxou%j^ mapryορίαν ,
° Vαν σ-υμπαiScò f m/xm'fójre»; ^ ixfi · 
ri7Ti μοι ανιατως ·πψ0Γαχ3γ vet χαυ'όό rivela , y- 
Tram /»/yI α^ορ »μιαρός τ* ρλ χαίίται , i^atj ρ* ' 
td/ycvx μ τζιχνα Χττ5 7t* xp/amr , Jcp θ/Art I 

"Sto top φόβον vi j ßißjtx . όλιότι 't» 
y χάνοι οττχ βλόττην murrt α&^λύονται , ^ *fo-
μαοχΗΠ * ttoAJ Ο^ιατόπρον όχανοι όπ» πχ (Ρθ- 
χιμχζχχι * λοιπόν ττο'.α» ωφίλαου» ; ποιου» πχ- 
pviyopji.au» H-ühAç; λάβν\ ixa y oui iyytr, χοινωνχς 

Tur, χολαηως ; txcì òjτ* avat χλαυ^μός ά>κ>$χ-
μυ$ητος , ytewa ττυρος y >·^ αχοτος rßcore
ρον y ßpυyμOr, oSovtwv , γη) τα αχόλ*3α . ο-
3cV J'.j V Όψ. 77( t va fÇxitpJcrX'HftPo 7PTO/XP rny.Ó- 

■),·,*»/ » / \ φαην y x/r\x να. 7ηα·&>μον ας μιτουναα* y rg^
vói. àpyiroiucv mv δρόμον vi y^rayyiλμamς .
F.?yui ν^ίταζαιντης và topi» xautovx ίμχόίιον
καλόν, ζωχς ας η» l'tpòv Κατάλογον , Se» ^.

3
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ft<rx4> *cTc» , μ/atf πλανίιυ , μ/Μ# <apOJwi·
cr/p y N a<rujjnSnr/au> * J/or/ óra# χαροπνωσιν 
I *peîç απλώς χωζ}ς τίνος βίας , iS^Ac# / Jw 
r/#«ç Ό^μττοπρας Vtpetç eïç μίζ/χνς τίττονς, ττα 
ρα λαικχς , τι ήτοι to αίτιον ; ór*·« Je# ι^ω* 
<r/ Δ/ακθ;»ς πμια'ς ΚΛβ> π# Α'πο'ς-ιλον , «*<#- 
φ ρότας y αίιπιλχπνίς y «/λα J/AJ}/s/ç , νπίλνς , 
JoAtpàç , χοΑαχβς, ai^poxfpjrtç τί'ς # auictyxx ;

μαλις-α ναις «ς tfXixiu» fvipîpa» <ptu της «- 
,ΟΆ/όη/ττς ; ας γονωμον , ας ^,ονωμον αζιόπι- 
-οι «ς to pts^a wro y ^aj (pyx-rtv ÎAvçxqjov , 
αυτός c#4TT/retire# «ς ' «μας toVot μίγα , jjaj 
υ·φ«Αοτ Mt/ç·» £/οτ , )ti w/utÎç Je# ίμπιςόίομζ» eie 
αυτό# ad* ^Μ/«ατπί μας λ»}/« va rat iionppi- 
πτωμεν ^ tLuu Ayanlwtx , ^gù 3-sA« μας rat 
Jae·*! ίχατονταπλατιως «ç τίω Bacr/Afia# rw# 
Ου’ρατώτ y )jûù «’J» ομοίως , jgjì) Je# to πιτ&ο- 
μον * Jìo τ/ είπί μοι τ οι AVoVoA·/ Je# aVep’p/- 
4«# πούντα, j α*/λα τ/ e/raSw ; η σιχαμοί» ολ« 
Jc#' vi τον i J/X.M τκς j Je#' ίβ oui α» ολο/ rat ρίματα 
«ς τ»'ς πο^αςτων ; Je# βκαμναν αυτός xvßtpvvi 
της y χαί όζαο-ιατάς τίτων ; Je#' sJ/Jot βλο/ «ς 
«υ\κς τας ·\>υχάς χωτ ; Je# ί κρίματα» ολον ττ; 
ίαυην τχς e/ç τας χίίρας των ; Je#' uVi^apotrr 
JhAc/ 7«ς ; χ) τώρα ομοίως Je#' βλίπομον τα at
ra ; ποΆοί Α'ρχίίρίις , $ Γίρ«ς aVò «^*μ/- 
μιχροί , κ} όί’τίλτις erra n<ra# , χα* J/x.^a»

Α'/Γ»'
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I ίΐ*τηχ&&ζ<)μθ4/οι , μη ζχοντες SSI τα avayxcux 
σώματος , ίφανησαν μ.ιχαλγπεροι \πο πο?λ.»ζ , 

ro) Vrr' Βασίλης ίτιμή^ησαν · eScv ος τις St- 
λα να ίχγ χρήματα , ας καταφρονήσει τα fónda
ne , οςτις SiÄet να πλανίσγ, ας ycvn πτωχές · 
Sion τίτοια είναι m θαύματα τν Θ«β , Je# 3·«- 
λει τα χινΰμ&α πλήσιοι μ· τίνυ tSixhjj μας 
φροντίδα , Sfoci μι tIuj ISikIw τα χά^ν , αφή
σατε ας ίμ\ , λίγα , αυτίω tI/jj φρovriSa , τα 
Υ\ν&ματικά μόνον φροντίζατε , ret γνωίίσητε 
7 '</) Suaiαμίν μπ . φύυγίτε tIw σν,λαβίαν τγ} ^w-
ματταν , Stori εως oVâ we ο/κ&οιτοια&ί , a&t 

/ / " \ / ' πανηη τητύχοι . ora# τα καταφρονησητί , ytvî-
3ί ττλήσιοι ύίττλασίως , tots έρχονται σωρχίόν
"&TD καθί /Wèpoç , \7TO iteti va όπή 0/ πο)λ.οί
ίχχσι fäeia* y συ μονος aerai αν e ν Sai ς · μίυυ
εχητε τίποτε , να ίίχητε πούντα * ζητείτε τον
Ουρανόν y vet 'Χπολαΰση τε τΐυ) y Iw , κατα-
φρονήσατε τα yiuva, τα nr χ^ρΛ'σχτε , ζνταπ
•στρωτόν rlw Βασιλεία* fî/ù Ουρανών , mina
πάντα •topoçtSxTtTou ύμιν . τι θαυμάζετε %' »»
Χτελή y à> ποταπαί ÿ τί φροντιζίτε «££·' τη μη St-
ιός λόγα άζια j οοναβλ(\ατε εις ην Ουρανόν ,
ςοχχ&ητε ».κείνον ην πλότον , xaro:^iAaVar? top
χ>υσόν y Κι y.dSrr» rlw χζησιν τα, y' ór/ πάρο/χα
ίτμ$ 'e# 7*f J» 7ή)’ βίψ y <£&υς όπχ tuyn » ·£υ·
χή m αροτάζχσιν αΑ»ι , ^ "ióro txciixç a λ-
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Λ*/ , Μ ζαιντες , ιϊ μ? SxixTCi· , νμ.πς St \·>Ρ3·
' ηζνομ^ν γυμνοί , άγ*)'·'ΐζϊμ*<ζ'Χ , Χ~οκτωμ9μ , Ä 
ΰμ(ίς κοπιάζομαι , ^oj a^c/ ra ;ναίρθΡτα< , £*<·■- 

/U5;or «ρ«< iV/χα μας , tx.i-.vx πίρνΟμ^μ μ::~ 
\ζύμχς , ί<τα χΛττρΟ-αχτ&μ^ «ς rijJ μας ·
χ«λ&ι- λ4^(-/ ΐ'/α xc/pm Π(*ρ<Μ/.(/α τ a/&« trcçce- 
Tuw . άγρί 7Γ°σ'*ζ au Seem ς ιχ&ς ; ποσ~·ς : 

pä λαβή: j το αυγό * μπορεί να ειπγ τι- , 
να; , >ù c-ì; τα χρήματα , χ< «; τας οικίας, λοι- '■ 
πόν ας σβί&ρ « ΖτΗ^ιιμια rfy χμηματζύ'.', ^ ια 

[ XVΛ^3·Μ Μ êxficré * J/Cr/ p6>ç 07γ» α^τα
cTh^uμνμ0> , κ aveva χ^λόι· «Τζι' xarop^rft'i σμ^ . Λ

> ' ‘ ~ ' ' r> 1 ' _V ~ Τ7’αοτη afô&WTXt τα παχτα, e·/ a top τα ηι ς IL κ- 
χλγτίας ispida tyovovw . iVeicTw Joo ίτίι^υμιαι 
χωμάτων , j^y' Ονραϋ*ώ>ί' μί.σα η ; t!w xapfiav 

Riveli να cruvcixiurcori « pD τον a y 
μιαν, an; , *aj τον ίττρον άγαπ>;(Γ^ς y m tS evò;
αν^ίζν , t-jxj τκ iiîpa xofTtsf^pOPnVfTç . Τ/ μι-1
ιικμίΖνα ίκανας Ιπ* (popnv λαμ^α , χ) τταλυτί- 
Λρ , pai ‘C^/Zp^opraz μ; ιππχς άργυροχαλινω· 
η: · αιίτα èirou rty art 3ων , νμοις οψίπet να 
ααΚωπιζόι/ί.9-λ 4 rat êpjn* 7« ίπαγχίλματος , 

ν:υ οχ/ μί txi-na , ο τ» tw î^sp *·* 0/ άτιμοι , 
ο! μιαροί y *μας Ίΰρίπη va ifeç-'pωμ^ο Χγγό txrt- 
/-ιζ y οτι cf/Ä/^t&ppJJu i x ‘S^yLTr^ÀiCa/itor τα ()ο
ρ à.y . Ο i'rcu’ Set· Ζ"αυμχ'ομον αυτά , λ λ |
i r rpr.ii'onrv X/j τα ιίρΛιματικά , τοττ
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tt-Ζ'Λ cùJicri'ïoi , >() rvraroO·« , <Jt TM Baw/- 

λ Λ r1^ Οο'|)χρΛ)Ρ , κς a.ïiùiZ-ciYifxcv ατηνιης ifo 
.ϊ} / υμ.<Α>ν óu'/ur . Α'μΟ/j *

I ΙαρΛχαλ& Ονρί/οις w' λαβοντας a*a χήρας 
Τλ'ς λογης τίζνς , τα ifyßaßbxri αύηις μ.< ~/>ι τ· - 
λχς , on cVop <tefoßaävn<ri , toj-op «p^oj-otì-
pW γίμασΊ yctçj.iwv ^ \μ* Π νάματίΜξ Ew^pe-
α-υυΰ^ς »
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