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"ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ" (1796) 

"ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ" (1800) 

Ή πατρότητα των «μεταφράσεων» 

του Νικόδημου 'Αγιορείτη 

ΔΥΟ ΑΙΝΙΓ,ΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΣ των παλαιών μικτών καταλόγων 

(χειρογράφων και εντύπων) της Πατμιακής Βιβλιοθήκης θα ήταν δύ

σκολο να αφήσουν αδιάφορη την προσοχή του μελετητή.1 Εξηγούμαι. Στους 

παλαιότερους άπ' αυτούς, του 1769αφενός, πού αποτελεί κατάβαση απογρα

φή τών βιβλίων της Πατμιάδας σχολής λίγο πριν άπο τήν οριστική ενσω

μάτωση τους στή βιβλιοθήκη της Μονής του αγίου 'Ιωάννου του Θεολόγου, 

και του 1793 αφετέρου, συντάκτης του οποίου αποδείχθηκε 6 πρώην Κο

ρίνθου Μακάριος Νοταράς, εντοπίζεται ή παρουσία του τίτλου Γυμνάσματα 

Πνευματικά,2 γνωστού άπο το ομώνυμο έργο τοΰ Νικόδημου 'Αγιορείτη 

(1800), σωστότερα, άπο τή μετάφραση τών Esercizi Spirituali di S. Igna

zio Loiola τοΰ ιησουίτη Giovanni Pietro P inamont i . 3 Στους δύο πάλι 

πρώτους καταλόγους του 19ου αιώνα, στον δημοσιευμένο ήδη άπο το 1814 

κατάλογο πού συντάχθηκε γύρω στα 1810-1811 για λογαριασμό ενός ιρ

λανδού περιηγητή, τοΰ μαρκήσιου τοΰ Sligo, και στον πληρέστερο δλων, 

1. ΟΙ κατάλογοι αυτοί έχουν παρουσιαστεί σχολιασμένοι στην ανακοίνωση μου 
στο Διεθνές Συμπόσιο της Πάτμου το 1988, βλ. Έμμ. Ν. Φραγκίσκος, «Οι σωζόμε
νοι κατάλογοι τών εντύπων της βιβλιοθήκης της Μονής άγ. 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου 
Πάτμου», στον τόμο τών πρακτικών: /. Μονή άγ. 'Ιωάννου τον Θεολόγου - 900 χρό
νια ιστορικής μαρτυρίας (1088-1988), 'Αθήνα 1989, σσ. 311-330. Δημοσιεύονται 
τώρα στο Παράρτημα του πρώτου τόμου της Πατμιακής Βιβλιοθήκης. Κατάλογος 
τών εντύπων, 'Αθήνα, ΚΝΕ/ΕΙΕ, 1993, σ. 323 κέ., πού επιμελήθηκε ό υποφαινόμε
νος μαζί με το βιβλιοθηκάριο της Μονής διάκονο Χρυσόστομο Γ. Φλωρεντή. 

2. Πατμιακή Βιβλιοθήκη. Κατάλογος τών έντυπων, δ.π., σ. 328, 333. Ό τί
τλος στο εξής συντομευμένος: Γ.Π. 

3. Ό ιταλικός τίτλος στο έξης συντομευμένος: E.S. Πρώτος υπέδειξε ώς πηγή 
τοΰ βιβλίου τοϋ Νικόδημου τα E.S. τοΰ Pinamonti ό M. Viller, «Nicodème l'Ha-
giorite et ses emprunts à la littérature spirituelle occidentale. Le Combat Spiri
tuel et les Exercices de S. Ignace dans l'Eglise byzantine», Revue d'Ascétique et 
de Mystique 5 (1924) 176. Πβ. Κωνσταντίνος Κ. Παπουλίδης, «Ή συγγένεια τοϋ 
βιβλίου "Γυμνάσματα Πνευματικά" τοϋ αγίου Νικόδημου τοϋ Άγιορείτου με το 
"Exercicios Spirituales" τοΰ αγίου 'Ιγνατίου de Loyola», Μακεδόνικα 11(1971)171. 
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του 1829, τον οφειλόμενο στον πάτμιο Ποθητό Νικολαΐδη, ή προηγούμενη 

αναγραφή έχει πάψει να εμπεριέχεται, έχει όμως κάνει την εμφάνιση της 

μια καινούρια: Πόλεμος Πνευματικός.**}! τελευταία παρέπεμπε στο γνω

στό επίσης έργο του Νικόδημου, τον 'Αόρατο Πόλεμο (1796), στην παραλ

λαγμένη δηλαδή ελληνική εκδοχή του Combattimento Spirituale του 

ιταλού θεατίνου μονάχου Lorenzo Scupoli. 5 

Το αξιοπερίεργο της παρουσίας τών δύο αυτών τίτλων στους παλαιούς 

πατμιακούς καταλόγους έφτανε να προσφέρει το κίνητρο για παραπέρα δια

κριβώσεις. Στο προστάδιο αύτης της έρευνας τα πρώτα συμπεράσματα έ

μοιαζαν αυταπόδεικτα και άφηναν να διαφανεί ένα βάσιμο ενδεχόμενο: τα 

δύο κείμενα αποκλειόταν να ήταν αντίτυπα τών εκδόσεων του έλληνα μονα

χού οχι μόνο για λόγους χρονικής διαφοράς, όπως συνέβαινε με την περί

πτωση τών Γ.Π., άλλα και για λόγους αναγόμενους στην αξιοπιστία τών 

'ίδιων τών πηγών. Π.χ. ό 77.77. τών καταλόγων δεν διαφοροποιούνταν μο

νάχα ως προς τον τίτλο άπο το έντυπο τού Νικόδημου 'Αγιορείτη, άλλα 

επιπλέον περιγραφόταν ρητά σε έναν άπ' αυτούς, τού 1829, ως βιβλίο χει

ρόγραφο και μάλιστα χαρτώο. 6 Μέ δεδομένη, λοιπόν, τήν υπόσταση τών 

δύο έργων, ή πιθανότητα να είχαν αυτά κάποια σχέση μέ τις εκδόσεις τού 

4. Πατμιακη Βιβλιοθήκη. Κατάλογος τών έντυπων, δ.π., σ. 345, 374. Ό τί

τλος στο έξης συντομευμένος: 77.77. Ό κατάλογος του μαρκήσιου του Sligo δημο

σιεύτηκε στο περιηγητικό του Ed. D. Clarke, Travels in various countries of Eu

rope, Asia and Africa, τ. I l l , Αονδίνο 1814, σ. 7-15. 

5. Οί τίτλοι στο έξης συντομευμένοι: .4.77., 77.77., CS. Ή συσχέτιση τών δύο 

έργων οφείλεται -ρωταρχικά στον Ph. Meyer, «Beiträge zur Kenntnis der neueren 
Geschichte und des gegenwärtigen Zustands der Athosklöster», Zeilschrift für 

Kirchengeschichte 11 (1890) 419-26. Πβ. Κων. Κ. ΙΙαπουλίδης, « Ή συγγένεια του 

βιβλίου '"Αόρατος Πόλεμος" του Νικόδημου 'Αγιορείτη μέ το "Combatt imento 

Spirituale" τοϋ Lorenzo Scupoli», Μακεδόνικα 10 (1970) 31. Μέ τον πραγματικό 

τίτλο και μνεία τοϋ συγγραφέα του [Ό Πνευματικός πόλεμος τοϋ Λαυρεντίου Σκού-

πολη τον Θεατίνου) το έργο μεταφράστηκε επίσης άπο τον καθολικό 'ιερέα 'Αντώνιο 

Μαρινέλλη και εκδόθηκε στην Ερμούπολη το 1856, βλ. Μάρκος Φώσκολος, «Συμ

πλήρωμα στις ελληνικές 'ιστορικές βιβλιογραφίες (1523-1874)», Ό 'Ερανιστής 12 

(1975) 49, άρ. 41. Έκτος άπο το περιγραφόμενο, άλλο αντίτυπο του απόκειται στη 

βιβλιοθήκη της Μονής τών Ίησουιτών στην 'Αθήνα. 

6. 'Αντίθετα, στον Κατάλογο τών έντυπων (Catalogue of Books) τοϋ μαρκή

σιου τοϋ Sligo δέν διευκρινίζεται δτι πρόκειται για χειρόγραφο, δπως γίνεται μέ ορι

σμένους άπο τους περιεχόμενους εκεί τίτλους, άλλα είναι διαπιστωμένο δτι σ' αυτόν 

έχει ενταχθεί και ένας ακόμη αριθμός χαρτώων χειρογράφων χωρίς τήν ένδειξη MS 

πού συνοδεύει τις προηγούμενες αναγραφές, Έ μ μ . λ". Φραγκίσκος, «ΟΊ σοοζόμενοι 

κατάλογοι», δ.π., σ. 321. 
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1796 καί τοΰ 1800 δεν έπρεπε καθόλου ν' αποκλειστεί. 'Από εδώ και πέρα 

ανοιγόταν ενα νέο κεφάλαιο σε μια υπόθεση πού δεν είχε απλώς βιβλιολογι-

κο ενδιαφέρον, άλλα διαπλεκόταν και με ιδεολογικά ζητήματα. Γιατί ήταν 

εκ των προτέρων άγνωστο με ποιο τρόπο ή τυχόν επαλήθευση της υπο

ψίας θα σηματοδοτούσε τη θεολογική συζήτηση πού επί ενα σχεδόν αίό)να 

διεξάγεται αναφορικά με την επίδραση του καθολικισμού στή σκέψη και 

το έργο τοΰ Νικόδημου 'Αγιορείτη, ακόμη περισσότερο όταν επίκεντρο της 

συζήτησης αυτής είναι κυρίως οι δύο συγγραφές για τις όποιες μιλάμε 

ακριβώς τώρα. 7 

Πέντε σημεία θα χρειαζόταν αρχικά να φωτιστούν πριν άπο τίς τελικές 

απαντήσεις. Πρώτο, ποια ήταν ή τύχη τών πατμιακών χειρογράφων τοΰ 

77.77. και τών 7 .̂77. στα μεταγενέστερα χρόνια; Δεύτερο, επρόκειτο για 

μεταφράσεις τών έ'ργων τοΰ Scupoli καί τοΰ Pinamont i αντίστοιχα; Τρί

το, ποιος ήταν ό μεταφραστής; Τέταρτο, άπο τη συγκριτική εξέταση απο

δεικνυόταν άραγε οποιαδήποτε εξάρτηση τών εκδόσεων τοΰ Νικόδημου άπο 

τά πατμιακά χειρόγραφα; Καί πέμπτο, σε μια τέτοια περίπτωση, πώς τα 

τελευταία είχαν φτάσει στα χέρια τοΰ άθωνίτη μοναχού, ό όποιος, άπ' δσο 

είναι γνωστό, δέν επισκέφθηκε ποτέ την Πάτμο; Σ ' αυτή τήν αλληλουχία 

ερωτημάτων ή έρευνα προσπάθησε ν' απαντήσει μέ τή μεγαλύτερη δυνατή 

τεκμηρίωση. Νά δούμε τα πορίσματα της. 

1. rH τύχη τών πατμιακών χειρογράφων 

Το χειρόγραφο τών 7Λ77., δπως ε'ίπαμε, για τελευταία φορά μνημονεύεται 

στον κατάλογο τοΰ Μακάριου Νοταρά (e. 1793), ενώ το άγνοοΰν οι παλαιοί 

7. "Υστερα άπο τίς πρώτες καίριες προσεγγίσεις τών Ph. Meyer (1890) καί Μ. 

Viller (1924), μια σειρά θεολόγων καί ιστορικών, ελλήνων καί ξένων, συνέχισαν καί 

συνεχίζουν ως τίς μέρες μας να αναλύουν ερμηνευτικά το γεγονός της συνάντησης του 

Νικόδημου 'Αγιορείτη μέ τα έργα της δυτικής θεολογίας. Σπουδαία συμβολή σ' αυτό 

αποτελεί ή πρόσφατη διδακτορική διατριβή του Italo Citterio, L'orientamento 

ascetico-spirituale di Nicodemo Aghiorita, Alessandria 1987, όπου καί δλη ή ως 

τότε γνωστή βιβλιογραφία για το θέμα. Σημειώνω εδώ μερικά νεώτερα κυρίως δημο

σιεύματα πού προσεγγίζουν μέ ενδιαφέροντα τρόπο τα σχετικά ζητήματα: Angelo 

Amato, II sacramento della penitenza nella Teologia greco-ortodossa, Θεσσαλο

νίκη ['Ανάλεκτα Βλατάδων 38], 1982, σ. 260-261, Gerhard Podskalsky, Grie

chische Theologie in der Zeit der Türkenherrschaft (1453-1821), Μόναχο 1988, 

σ. 377 κέ., Kallistos of Diokleia, «The spirituality of the Philokalia», Sobor-

nost 13 (1991) 17-18, Χρήστος Γιανναράς, 'Ορθοδοξία και Δύση στη νεώτεοί) 'Ελ

λάδα, 'Αθήνα 1992, σ. 196 κέ. 
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κατάλογοι του 19ου αιώνα. 'Εξάλλου δεν το περιγράφουν ούτε δ κατάλογος 

χειρογράφων του 'Ico. Σακκελίωνα (1890)8 ούτε το «Συμπλήρωμα» του 

Δ. Καλλίμαχου (1912-1918).9 "Αρα το χειρόγραφο έχει χαθεί η λανθάνει. 

Στο 'ίδιο συμπέρασμα θα έπρεπε να καταλήξει κάνεις και για το χειρό

γραφο του Π.Π. Μετά το 1829 δεν αναφέρεται επίσης πουθενά ούτε περι

γράφεται στους νεώτερους καταλόγους. 'Ωστόσο στην προκειμένη περί

πτωση ή έρευνα στάθηκε πιο τυχερή. Το μυστικό κρυβόταν στο χφ. 561 

της Πατμιακής Βιβλιοθήκης. Στον κατάλογο του Σακκελίωνα το τελευταίο 

περιγράφεται ως τεύχος χαρτώο 4ου σχήματος, συγκείμενο άπο 132 φύλ

λα, ελλιπές και τιτλοφορούμενο Σύντομος ερμηνεία προς βοήθειαν όποιον 

ευρίσκεται είς το τέλος της ζωής τον olà va άποθάνη καλώς.1® Στην πραγ

ματικότητα ό τίτλος αυτός άφορα μονάχα τα πρώτα εννέα γραμμένα φύλ

λα του κώδικα' στο φ. 15, μετά την παρεμβολή τριών λευκών φύλλων, προ

τάσσεται ευκρινώς μια δεύτερη επιγραφή: Πόλεμος Πνευματικός. Πρό

κειται χωρίς αμφιβολία για το λανθάνον χειρόγραφο τών παλαιότερων κα

ταλόγων. Τί μπορεί άραγε να είχε συμβεί ώστε να πάψει να μνημονεύεται 

ή ύπαρξη του τα μεταγενέστερα χρόνια; Την απορία την έλυσε και πάλι η 

αυτοψία.1 1 Πραγματικά στη δερμάτινη ράχη του κώδικα ανιχνεύονται, 

έξίτηλα πλέον, τα γράμματα του τίτλου όπως τον διέσωσαν οί παλαιότε

ροι κατάλογοι και όπως αναγράφεται στο φ. 15, ένώ ή κατάσταση του ο

δηγεί στο συμπέρασμα ότι ό κώδικας ανακαινίστηκε τον 19ο αιώνα. Τότε 

ακριβώς είναι πιθανόν το κυρίως έργο. ό Π.Π., να σταχώθηκε δεύτερο 

στη σειρά, γεγονός πού έγινε αιτία να μείνει απαρατήρητο άπο τους 

νεώτερους καταλογογράφους. "Αλλωστε και το πρώτο κείμενο προερχό

ταν άπο το χέρι επίσης του γραφέα του 77.77., κατά σύμπτωση μάλιστα 

τα δύο έ'ργα δεν ήταν άσχετα μεταξύ τους, όπως θα γίνει φανερό στη συ

νέχεια. 

8. Ί ω . Σακκελίων, Πατμιακη Βιβλιοθήκη, ήτοι 'Αναγραφή τών... χειρογρά
φων τευχών, 'Αθήνα 1890. 

9. Δημ. Καλλίμαχος, «Πατμιακής Βιβλιοθήκης Συμπλήρωμα», στους τόμους 
10-17 (1912-1918) του π. Εκκλησιαστικός Φάρος 'Αλεξανδρείας. 

10. Πατμιακη Βιβλιοθήκη..., ο.-., σ. 237. 
11. Για τη μελέτη τοϋ κειμένου χρησιμοποίησα, υστέρα άπο ευγενική παραχώ

ρηση της Διευθύντριας τοϋ ΚΒΕ/ΕΙΕ κυρίας Χρύσας Μαλτέζου, το mf της συλλογής 
τών μικροφωτογραφήσεων τών χειρογράφων της Πάτμου τοϋ Κέντρου Βυζαντινών 'Ε
ρευνών, βλ. "Αοχε'ιο μικροταινιών, 'Αθήνα 1980, σ. 47. "Οσα ζητήματα έχρηζαν αυτο
ψίας ανέλαβε με πολλή προθυμία να τα διαλευκάνει ό βιβλιοθηκάριος της Μονής τοϋ 
άγ. 'Ιωάννου διάκονος Χρυσόστομος Φλωρεντής. Τον ευχαριστώ θερμά και άπο εδώ. 
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2. Ta δεδομένα για τη σχέση των χειρογράφων με τα «Esercizi Spirituali» 

τον G. P. Pinamonti καϊ το «Combattimento Spirituale» τον L. Scupoli 

Για το χειρόγραφο τών Γ.Π., εφόσον λανθάνει ακόμη, το μόνο πού μας 

επιτρέπεται να υποθέσουμε είναι οτι ή ταυτωνυμία με τον ιταλικό τίτλο 

δεν μπορεί παρά να υποδηλώνει και την αντιστοιχία του περιεχομένου, αν 

και ό τίτλος Esercizi Spirituali δεν εΐναι μοναδικός στην ιησουίτικη φιλο

λογία.1 2 Παρακάτω θα αναφερθούμε σε μια ενισχυτική της υπόθεσης αυτής 

ένδειξη, πού όμως άφορα τή σχέση του χειρογράφου προς το έντυπο του 

Νικόδημου'Αγιορείτη.'Αντίθετα, ή ανακάλυψη του χειρογράφου του 77.77., 

καθώς επέτρεπε τήν άμεση σύγκριση με το πρωτότυπο, διευκόλυνε τή συ

ναγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Πραγματικά έχουμε να κάνουμε έδώ 

με πιστή μεταφορά στα ελληνικά του κειμένου του Scupoli. 1 3 Μεταφράζον

ται ολα τα κεφάλαια, δηλαδή και τα 66, του πρώτου μέρους πού περιλαμ

βάνει το κυρίως κείμενο του Combattimento Spirituale (φφ. 15-115). 

'Από τις τέσσερις μικρότερες πραγματείες του δεύτερου μέρους (1. Ag

giunta al Combattimento Spirituale, 2. Della pace interiore ovvero 

Sentiero del Paradiso, 3. De' dolori mentali di Cristo nella sua Pas

sione, 4. Del modo di consolare, et ajutare gl'Infermi a ben morire) 

ό μεταφραστής κατέγινε με τις τρεις τελευταίες. Συγκεκριμένα μετέφρασε 

και τα 15 κεφάλαια του Sentiero del Paradiso (Περί της τιν(ευματ)ικής 

ειρήνης ή οδός τον Παραδείσου, φφ. 116 ν-135 ν), τρεις άπο τους 8 «νοη

τούς πόνους» του De' dolori mentali di Cristo (φφ. 135 ν-141 ν· με το κεί

μενο αυτό τελειο^νει το χειρόγραφο, άλλα προφανώς υπήρχε και συνέχεια 

12. 'Αναφέρεται π.χ. το ομώνυμο έργο και ή μέθοδος τοΰ Paolo Segneri τοΰ 
νεώτερου (1673-1713), πού δημοσιεύτηκε μετά θάνατο στη Μοδένα (1720) άπο τον 
L. Α. Muratori και είχε διάφορες επανεκδόσεις, βλ. Dictionnaire de Théologie 
Catholique, τ. 14, 1941, σ. 1775. 

13. Μετά άπο άκαρπες αναζητήσεις στην Ελλάδα τοϋ βιβλίου τοϋ Scupoli, 
είχα τήν τύχη να βρεθεί αντίτυπο του στη βιβλιοθήκη της Ρουμανικής 'Ακαδημίας 
στην έκδοση Ρώμης τοϋ 1725, ή οποία δεν αποκλείεται ν' αποτέλεσε τή βάση της ελ
ληνικής μετάφρασης. Ό ακριβής τίτλος της είναι: Combattimento Spirituale del 
Padre D. Lorenzo Scupoli Chierico Regolare Teatino Parte prima... Roma 
Presso a Gio: Maria Salvioni Stampator Vaticano MDCCXXV... Θεωρώ υπο
χρέωση μου να ευχαριστήσω θερμά τήν Διευθύντρια τοϋ ΚΝΕ/ΕΙΕ κυρία Λουκία 
Δρούλια πού εντόπισε τήν έκδοση και μοϋ μετέφερε τις πρώτες πληροφορίες καθώς και 
τήν κυρία Maria Rafailä, προϊσταμένη τμήματος στή Βιβλιοθήκη της Ρουμανικής 
'Ακαδημίας για τήν ευγενή καλοσύνη της να στείλει στο ΚΝΕ φωτοτυπημένο το κεί
μενο δύο έργων τοϋ βιβλίου, τοΰ CS και τοΰ Sentiero del Paradiso. 
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πού έχει έκπεσε!.) καί, τέλος, πέντε άπο τα 37 κεφάλαια., σε ατελή μετάφρα

ση, του De/ morfo di consolare, et ajutare gl'Infermi a ben morire. Tò 

τελευταίο δεν είναι άλλο άπο το κείμενο πού στο χφ. 561 είδαμε τη με

τάφραση του να προτάσσεται των υπολοίπων καί να έχει δώσει έτσι τον 

τίτλο του α ολόκληρο τον κώδικα: Σύντομος ερμηνεία προς βοήθειαν 

οποίον ευρίσκεται εις το τέλος της ζίΰης τον κτλ. Είναι σημαντικό έξαλλου 

να προσθέσουμε οτι στο σημείο της μετάβασης άπο το πρώτο στο δεύτερο 

μέρος (φ. 116ν) ό μεταφραστής μνημονεύει για μοναδική φορά τον συγγρα

φέα τών μεταφραζόμενων κειμένων: Μέρος βον των έργων των πν(ενματ)ι-

κών τον πατρός κνρ. λανρεντίον σκούπολι σνγγραφέοις τον πν(ενματ)ικον 

πολέμον. Ή διατύπωση αντιστοιχεί με ακρίβεια σχεδόν στον τίτλο του 

πρωτοτύπου: Dell' opere spirituali del Padre D. Lorenzo Scupoli Chie

rico Regolare Teatino Parte seconda. 

3. Ό γραφέας καί μεταφραστής τον «Πολέμον Πνευματικού» 

*Av στον κατάλογο χειρογράφων της Πατμιακης Βιβλιοθήκης ή περιγρα

φή του κώδικα ελέγχεται για βασικές ελλείψεις, ή ταύτιση τοΰ ανώνυμου 

γραφέα —τώρα μπορούμε να λέμε και μεταφραστή— του κειμένου τεκ

μηριώνεται εκεί αδιαμφισβήτητα: ό γραφικός χαρακτήρας είναι πανομοιό

τυπος μέ αυτόν πού εμφανίζεται σε άλλα επώνυμα χειρόγραφα ενός λογίου 

τοΰ 18ου αιώνα, τοΰ 'Εμμανουήλ (ή Μανουήλ) Ρωμανίτη. 1 4 Κρητικής κα

ταγωγής (μέ το πατριδωνυμικο «Κρής» συμπλήρωνε πάντα το οικογε

νειακό του όταν υπέγραφε ως λόγιος: μεταφραστής, κτήτορας βιβλίων κτλ.) 

καί μέ σπουδές άπο τις όποιες απέκτησε γερή ελληνομάθεια καί ίταλομά-

θεια,1 5 ό Εμμανουήλ Ρωμανίτης φαίνεται πώς είχε εγκατασταθεί στην 

14. Ή ταύτιση άπο τον Ί ω . Σακκελίωνα γίνεται μέ βάση τον γραφικό χαρα
κτήρα τών χειρογράφων 560, 562 καί 563, οχι όμως σε αντιπαραβολή καί μέ τα χει
ρόγραφα 296, 297 καί 564 πού είναι επίσης ιδιόχειρα τοΰ Ρωμανίτη, όπως υπέδειξε ό 
Ά θ . Δ. Κομίνης, Πίνακες χρονο?.ογημεν(αν πατμιακών κωδίκων, 'Αθήνα 1968 (βλ. 
γι' αυτά παρακάτω). 

15. "Οσα βιογραφικά στοιχεία παρατίθενται έδώ για τον Ρωμανίτη προέρχονται 
άπο μια πρώτη έρευνα τών πηγών. ΟΊ ως τά>ρα δημοσιευμένες γι' αυτόν πληροφορίες 
περιορίζονται αποκλειστικά στα βιβλιογραφικά τών εκδόσεων του, βλ. Α. Παπαδό-
πουλος-Βρετός, Νεοελληνική Φιλολογία, Α', 1854, σ. 69, 252, Κ. Σάθας, Νεοελλη
νική Φιλολογία, 1868, σ. 600, Γ. Ζαβίρας, Νέα 'Ελλάς, 1872, σ. 287, 455, Μ. Γεδεών, 
π. 'Εκκλησιαστική 'Αλήθεια 36 [=40], 1916, σ. 86, Ν. Κ. Χ. Κωστής, π. Σμνρναϊκά 
'Ανάλεκτα, Α' (1906) 89, σημ. 1 (προσθέτει οτι ήταν Καγκελλάριος της Πάτμου καί 
ζοϋσε το 1729). Τί είδους σπουδές έκανε καί που παραμένει ζητούμενο. Το δνομά του 
δέν αναγράφεται σέ κανέναν άπο τους γνωστούς καταλόγους ελλήνων σπουδαστών του 
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Πάτμο τουλάχιστον άπο τις αρχές του 18ου αιώνα, άφοΰ άπο το 1717 τον 

βρίσκουμε να άσκει καθήκοντα δημόσιου «καντζελαρίου», δηλαδή γραμ

ματέα της Κοινότητας της Πάτμου. 1 6 Το αξίωμα αυτό το κατείχε, όπως 

εξάγεται άπο τα έγγραφα του 'Αρχείου της Κοινότητας, επί, σαράντα πε

ρίπου χρόνια. Μετά το 1758 το ονομά του παύει να αναγράφεται στις διά

φορες δικαιοπραξίες, ενώ άπο το 1762 υπογράφει ως «καζιλέριος» ό Μα-

νουήλ Ιερεύς Νεοτάρης.1 7 Πρέπει, λοιπόν, να αποσύρθηκε ή ακόμη και να 

πέθανε στο ενδιάμεσο διάστημα. Δεν υπάρχει σαφής ένδειξη δτι άνηκε στις 

τάξεις του κλήρου, μολονότι τα λόγια ενδιαφέροντα του, δποος θα δούμε, 

προδίδουν άνθρωπο με εκκλησιαστική ανατροφή,1 8 και πάντως δεν φαίνε-

Κολλεγίου του άγ. 'Αθανασίου της Ρώμης και των άλλων ιταλικών πανεπιστημίων. 

Το πιθανότερο είναι δτι τα ιταλικά τα έμαθε στην Κρήτη. Στα 1730 φέρεται ως μαθη

τής τοϋ Μακάριου Καλογερα στην Πατμιάδα, όπου συγγράφει επιστολικό γύμνασμα 

στην αρχαία γλώσσα εγκωμιαστικό τοϋ Νεόφυτου Μαυρομμάτη πού επισκέφθηκε τότε 

τήν Πάτμο, βλ. Ναυκράτιος Τσουλκανάκης, « Ό μητροπολίτης Άρτης Νεόφυτος 

Μαυρομμάτης και αϊ σχέσεις του προς το κατά Πάτμον φροντιστήριον Μακαρίου Κα

λογερα», Κληρονομιά 9 (1977) 125. 'Ωστόσο, σύμφωνα τουλάχιστο μέ δσα γνωρίζου

με για τήν παραμονή και τή δράση του στην Πάτμο, δεν φαίνεται λογικό να διετέλεσε 

μαθητής στα 1730. Ή άρχαιομάθειά του πάντως επιβεβαιώνεται και άπο άλλου: με

ταφράζει αρχαία κείμενα (βλ. παρακάτω), έχει στή βιβλιοθήκη του εκδόσεις αρχαίων 

συγγραφέων μία άπο τις όποιες σώζεται σήμερα στή βιβλιοθήκη της Πάτμου, τά 

'Ηθικά Νικομάχεια τοϋ 'Αριστοτέλη, Αέυντεν 1607, Πατμιακή Βιβλιοθήκη. Κατά

λογος των εντύπων, δ.π., άρ. 205, σ. 71 (σώζεται επίσης καΐ έ'να εκκλησιαστικό βι

βλίο, Λειτονργίαι, Παρίσι 1560, ο.π. άρ. 127, σ. 47. Και τα δύο πέρασαν στην κατοχή 

τοΰ σχολάρχη της Πατμιάδας Βασιλείου Κουταληνοΰ, 1740-1769). 

16. Στέλιος Α. Παπαδόπουλος — Διάκ. Χρυσόστομος Φλωρεντής, Νεοε}./.)\νικο 

'Αρχείο Ι. Μονής Ίωάννον θεο/.όγον Πάτμον. Κείμενα για την τεχνική και τήν τέχνη, 

'Αθήνα, Πολιτιστικό Τεχνολογικό "Ιδρυμα ΕΤΒΑ, 1990, άρ. εγγράφου 71, σ. 52. 

Στον τόμο δημοσιεύεται και μια σειρά ακόμη εγγράφων, συνταγμένων και υπογραφό

μενων άπο τον Ρωμανίτη, ώς ακαντζελάριο» της Κοινότητας, άπο έ'να μεγαλύτερο 

αριθμό πού απόκειται στους φακέλους 2 και 3 τοΰ Νεοελληνικού 'Αρχείου της Μονής. 

Να σημειωθεί δτι ή Μονή εΐχε δικό της «καντζελάριο». 

17. Ή τελευταία δικαιοπραξία πού υπογράφει ό Ρωμανίτης είναι της 5 Μαρ

τίου 1758 και ή πρώτη μέ τήν υπογραφή τοΰ Μανουήλ Νεοτάρη της 3 Νοεμβρίου 

1762, Νεοελληνικό 'Αρχείο, φάκ. 3 (1751-1800). Για τήν εντόπιση των χρονικών 

ορίων ερεύνησα το φωτογραφημένο στην ταινιοθήκη τοΰ ΚΝΕ/ΕΙΕ υλικό, mf. 11, 

Πάτμος 1961, βλ. Β. Π. Παναγιωτόπουλος, «'Αρχείο Μονής 'Ιωάννου Θεολόγου 

Πάτμου (ταξινόμηση και φωτογράφηση)», rO 'Ερανιστής 3 (1965) 146 και Τ. Ε. 

Σκλαβενίτης, «Κατάλογος Μικροταινιοθήκης», Τετράδια 'Εργασίας ΚΝΕ/ΕΙΕ, 1 

(1982) 22. 

18. Ά π ' δσο μπόρεσα να εξακριβώσω, πουθενά στα δημόσια ή 'ιδιωτικά έγγραφα 

πού συνέταξε ώς γραμματέας της Κοινότητας Πάτμου, καθώς επίσης σέ κανένα άπο 
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ται να ήταν αδελφός τής Μονής του άγιου 'Ιωάννου άφοϋ ό θάνατος του 

έμεινε άκαταχώρητος στο «Βραβεΐον» της. 1 9 

Στα χρόνια της διαμονής του στην Πάτμο, παράλληλα με τις κοινοτικές 

ασχολίες του, επιδόθηκε σε μια συγγραφική δραστηριότητα τής οποίας 

γνωρίζουμε καλά μόνο τη μία πλευρά, τη μεταφραστική. Οι μεταφράσεις 

του έχουν γίνει αποκλειστικά από τα ιταλικά και τα αρχαία ελληνικά ((εις 

την άπλήν φράσιν των Ρωμαίων» —για να χρησιμοποιήσουμε δική του 

διατύπωση 2 0 — και άπα αυτές στην ελληνική βιβλιογραφία είναι γνωστές 

μονάχα δύο, όσες δηλαδή είδαν τότε το φως τής δημοσιότητας, rO Με-

τανοών διδασκόμενος και Ό Πνευματικός διδασκόμενος, εκδόσεις τής Βε

νετίας (Ν. Γλυκής) του 1742. 2 1 Ό 'ίδιος αποσιωπά τον συγγραφέα τους, 

πρόκειται δμοος για τον πολυγραφότατο και πολυεκδεδομένο στην εποχή 

τα έκδεδομένα ή ανέκδοτα βιβλία του και τα κτητορικά σημεκύματά του δεν δηλώνεται 

ώς ιερωμένος. 

19. 'Αντίθετα δύο άλλοι πάτμιοι λόγιοι τοϋ 18ου και 19ου αι. με το επώνυμο 

« Ρωμανίτης» καί το παρωνύμιο «Σγρομαλλινος» ή «Σγουρομαλλινός», οι Νικηφόρος 

και Κύριλλος (προφανώς αύτάδελφοι, άλλα με αδιευκρίνιστη τη συγγένεια τους ώς 

προς τον Μανουήλ) ήταν ιερομόναχοι καί ο θάνατος τους μνημονεύεται στο «Βραβεΐον» 

της Μονής, βλ. Διάκ. Χρυσόστομος Γ. Φλωρεντής, Βραβεΐον τής ίερας Μονής άγ. 

'Ιωάννου τον Θεολόγου Πάτμου, 'Αθήνα 1980, σ. 81, 103. Ό Νικηφόρος είναι κτήτο-

ρας τοϋ κώδικα 52 τής Βιβλιοθήκης τής Βουλής πού περιέχει τρεις μεταφράσεις τοϋ 

Έ μ μ . Ρωμανίτη, βλ. σημ. 27, καί ό Κύριλλος χρημάτισε υποδιδάσκαλος τής Πατμι-

άδας καί σχολάρχης μετά τον θάνατο τοϋ Παίσιου Καραπατά (1817), Μ. Η. Μαλαν-

δράκης, Ή Πατμιας σχολή, 'Αθήνα 1911, σ. 30 καί άλλου. Στην περίπτωση τοϋ τε

λευταίου φαίνεται ότι το παρωνύμιο επικράτησε τοϋ επωνύμου (έμεινε γνωστός ώς 

Κύριλλος Σγουρομαλλινός), άλλα ενα βιβλιογραφικό σημείωμα του σε μαθηματάριο 

τής περιόδου των σπουδών του στή σχολή τής Πάτμου επιβεβαιώνει το πραγματικό 

του όνομα: «Είληφε τέλος χειρί τε τοϋ Κυρίλλου τοϋ καί Πατμίου τήν κλήσιν Ρωμανί-

του», Σωφρόνιος Εύστρατιάδης-Άρκάδιος ίεροδ. Βατοπεδινός, Κατάλογος των εν rfj 

ιερά Μονή Βατοπεδίου άποκειμένων κωδίκων, Παρίσι 1924, χφ. 225, πβ. Ν. Α. Φο-

ρόπουλος, «Δανιήλ Κεραμεύς, ό διδάσκαλος καί σχολάρχης τής Πατμιάδος σχολής», 

άνάτ. άπο τον τ. Ζ' των δωδεκανησιακών Χρονικών, 'Αθήνα 1979, σ. 33. 

20. Πατμιακή Βιβλιοθήκη..., δ.π., χφ. 560 (άπο τον τίτλο τής περιεχόμενης με

τάφρασης). 

21. Ε. Legrand, Β.Η., 18ος αί. Ι, Παρίσι 1918, άρ. 292, σ. 296-98. 'Αναδημο

σιεύεται εκεί άπο τήν έκδοση τοϋ Μ.Δ. καί ή αφιέρωση τοϋ Γλυκή στον ηγεμόνα τής 

Μολδοβλαχίας Κωνσταντίνο Μαυροκορδάτο, οπού ή πληροφορία δτι για το τύπωμα 

τής μετάφρασης ενδιαφέρθηκε άμεσα ό 'Ιωάννης Μαρσελίνης, «άνήρ τίμιος καί σεβά

σμιος» («έντιμότατον άρχοντα» τον αποκαλεί στην αφιέρωση τοϋ Π.Δ.), πού τοϋ εγ

χείρισε τα χειρόγραφα των έργων στην Κωνσταντινούπολη. Δεν διαθέτω άλλα στοιχεία 

για το πρόσωπο αυτό, προφανώς ιταλικής εθνικότητας, πολύ περισσότερο για τις σχέ

σεις του με τον Ρωμανίτη. 
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του ιησουίτη ιεροκήρυκα P a o l o S e g n e r i , 2 2 πού δεν άφησε ανεπηρέαστο 

τον ποιμαντικό και κηρυκτικο λόγο και στην Ε λ λ ά δ α του 17ου και 18ου 

alcova/*5 L· αυτόν Uà έστρεφε κ α τ ε ς ο χ η ν την προτίμηση του ο Ρ ω μ α ν ι τ η ς 

και. θα μετέφραζε στα ελληνικά τ α κυριότερα έργα του. ' Α π ό τ ις έντεκα 

μεταφράσεις του, δημοσιευμένες και ανέκδοτες, όσες σώζονται σήμερα 

στην Π ά τ μ ο και άλλου, οι πέντε άφοροΰν σ υ γ γ ρ ά μ μ α τ α του S e g n e r i ή α π ο 

διδόμενα στον S e g n e r i : Ό Μετανοών διδασκόμενος (Il Penitente istruito), 

Ό Πνευματικός διδασκόμενος (Il Confessore istruito)^ r0 αναπολόγη

τος δύσπιστος (L'incredulo senza scusa),25 Tò μάννα της ψνχής (La 

22. 'Από τον Legrand (και τους εκδότες των τόμων της Β.Η. του 18ου αι. L. 

Peti t καί Η. Pernot) δεν ταυτίστηκε δ συγγραφέας των πρωτοτύπων, δπως νωρί

τερα δεν είχε ταυτιστεί άπδ τους έλληνες βιβλιογράφους τοΰ 19ου αι., βλ. σημ. 15. 

Ό πρώτος ωστόσο πού αντλώντας άπα τον Παπαδόπουλο-Βρετδ (1854) θα συσχέ

τιζε, 22 χρόνια πριν άπδ την ε'κδοση της Β.Η. τοϋ 18ου αι., τις μεταφράσεις τοϋ Ρω-

μανίτη με τα έργα τοϋ Segneri II Penitente istruito καί II Confessore istruito ήταν 

δ Carlos Sommervogel, δ συντάκτης της Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, 

βλ. τδν τόμο 7 της σειράς (1896), στήλη 1058 (φωτομηχανική ανατύπωση Louvain 

1960). Να σημειωθεί δτι ή ταύτιση διέφυγε της προσοχής καί τοϋ Θωμά Ι. Παπαδό

πουλου ώστε να αξιοποιηθεί στδ σημαντικό έργο του 'Ελληνική Βιβλιογραφία (1466 

CÌ.-1800). Τόμος πρώτος. 'Αλφαβητική και χρονολογική άνακατάταξις, 'Αθήνα 

[Πραγματεΐαι της 'Ακαδημίας 'Αθηνών, τ. 48] 1984, άρ. 4271 καί 4888. 

23. Βλ. πρόχειρα Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη, Ό Βικέντιος Δαμοδός. Βιο

γραφία- Εργογραφία 1700-1752. Διδακτορική διατριβή, 'Αθήνα 1982, σ. 197, 213-

214, καί εδώ τή σημ. 57. 

24. Στή βιβλιοθήκη της Μονής τοϋ αγίου 'Ιωάννου σώζονται καί τα χειρόγραφα 

τοϋ Ρωμανίτη, άρ. 563 (έτος γραφής 1725) καί 562 αντίστοιχα, ή πρώτη προφανώς 

μορφή τών μεταφράσεων, άφοΰ αυτές παρουσιάζουν διαφορές άπδ τα τυπωμένα κεί

μενα. Ό Ί ω . Σακκελίων, Πατμιακή Βιβλιοθήκη..., ο.π., σ. 237, δεν προβαίνει στον 

συσχετισμό χειρογράφων καί έντυπων, παράλειψη πού αποκατέστησε δ Ά θ . Δ. Κο-

μίνης, Πίνακες χρονολογημένων πατμιακών κωδίκων, 'Αθήνα 1968, άρ. 124 καί 123, 

σ. 58. Καί οι δύο τίτλοι περιέχονται στδν κατάλογο τοΰ 1769, ενώ στδν ελλιπή, λόγω 

έκπτωσης τών φύλλων, κατάλογο τοΰ Μακάριου Νοταρά (e. 1793) μόνον δ Πνευμα

τικός διδασκόμενος, βλ. Πατμιακή Βιβλιοθήκη. Κατάλογος τών εντύπων, δ.π., σ. 331, 

336. Στδν κατάλογο τοΰ 1829 δ Π.Α. περιγράφεται ως έντυπο, δ.π., σ. 361. Να ση

μειωθεί δτι στδ τμήμα τοΰ τελευταίου καταλόγου με τις αναγραφές τών ξενόγλωσσων 

βιβλίων συναντάει κανείς τους τίτλους διάφορων έργων τοΰ Segneri, δπως Χριστιανός 

διδασκόμενος {Il Cristiano istruito), Δημηγορίαι έκκλησιαστικαι (Quaresimale) κ.ά., 

δ.π., σ. 391. Σήμερα σώζεται μόνο ενα ακέφαλο αντίτυπο τών Quaresimale (18ος 

αι.), δ.π., άρ. 938, σ. 313. 

25. Ί ω . Σακκελίων, Πατμιακή Βιβλιοθήκη, άρ. 297, σ. 150, αυτόγραφο τοΰ 

Ρωμανίτη, Ιτος γραφής 1720. Πρώτη ταύτιση τοϋ γραφέα άπδ τδν Ά θ . Δ. Κομίνη, 

δ.π., άρ. 120, σ. 57. Το χειρόγραφο εμφανίζεται επίσης στδν κατάλογο τοΰ 1769, 

Πατμιακή Βιβλιοθήκη. Κατάλογος τών έντυπων, δ.π., σ. 327. 
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manna dell'anima),™ rH αληθινή σοφία (La cera sapienza), έργο στην 

πραγματικότητα του G. P. Pinamonti , του συγγραφέα των Γυμνασμάτων 

Πνευματικών, συνεργάτη του Segneri στην ιεραποστολική και συγγραφι

κή δράση, στην έργογραφία του οποίου αναφέρονται, μεταξύ άλλων, και οι 

πραγματείες // cuor contrito και L'Inferno aperto al Cristiano perche non 

c'entri, μεταφρασμένες επίσης άπο τον Ρωμανίτη: Ή καρδία συντετριμ

μένη, Ό "Αδης άνεωγμένος εις τον Χριστιανάν δια να μη εισελθη.21 Να υπο

θέσουμε δτι και το χαμένο χειρόγραφο τών Γ.Π. βγήκε άπο το μεταφρα

στικό εργαστήρι του κρητοπάτμιου λογίου; "Ολα, κατά τα φαινόμενα, 

προς τα έκεΐ συγκλίνουν. Ώ ς προς τήν υπόλοιπη μεταφραστική παραγω-

26. Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Ίεροσολνμιτική Βιβλιοθήκη, Πετρούπολη 

1899, άρ. 413, σ. 391 (σήμερα στην Ε.Β.Ε.). Πβ. 'Ανδρόνικος Δημητρακόπουλος, 

ΠροσΟήκαι καί όιορθώσεις εις την Νεοελληνικών Φιλολογίαν Κωνσταντίνου Σάθα, 

Λιψία 1871, σ. 101. Στο χειρόγραφο, αυτόγραφο του Ρωμανίτη, αναγράφεται ώς 

χρονολογία περάτωσης του το 1753. 

27. Σπ. Λάμπρος, ((Κατάλογος τών κωδίκων τών εν 'Αθήναις βιβλιοθηκών πλην 

της Εθνικής. Α' Κώδικες της βιβλιοθήκης της Βουλής»,Νέος Έλλψομνήμων 3(1906) 

114, άρ. 52. Κτήτορες του αυτόγραφου κώδικα, ό όποιος περιέχει και τις τρεις 

μεταφράσεις του Ρωμανίτη, εμφανίζονται αρχικά ό ίερομ. Νικηφόρος Ρωμανίτης, 

δ.ττ., σ. 115, και στα μεταγενέστερα χρόνια ό Μ. Γεδεών, πού πιθανολογεί την προέ

λευση άπο τη βιβλιοθήκη της Πατμιάδας, π. Σωτήρ 1 (1877-78) 59. Για τήν πατρό

τητα της Vera sapienza, βλ. Carlos Sommervogel, ο.π., τ. 6, στήλες 763-64. Της 

Vera sapienza καΐ του Inferno aperto al Cristiano γνωρίζουμε επίσης μεταφράσεις 

τυπωμένες στα φραγκοχιώτικα το 1791 και 1763 αντίστοιχα με αναφορά στον Pina-

monti ώς συγγραφέα άλλα χωρίς όνομα μεταφραστή, Α. Dallegio, ((Bibliographie 

analytique d'ouvrages religieux en grec imprimés avec des caractères latins», 

Μικρασιατικά Χρονικά 9 (1961) 415, 417, άρ. 8 και 12, πβ. Λαδάς-Χατζηδήμος, 

Ελληνική Βιβλιογραφία τών ετών 1791-1795, 'Αθήνα 1970, άρ. 45, σ. 101. Για τον 

μεταφραστή, τον Ρ. Ant. Gagliardi, βλ. C. Sommervogel, ο.π., τ. 4, στ. 1099 και τ. 

6, στ. 765, και τη μελέτη τοϋ Μάρκου Φώσκολου, «"Τα φραγκοχιώτικα βιβλία": Πα

ράγοντας της θρησκευτικής και κοινωνικής διαμόρφωσης τών καθολικών κοινοτήτων 

Κυκλάδων», στον τόμο Το βιβλίο στις προβιομηχανικές κοινωνίες [Πρακτικά Α' 

Διεθνούς Συνεδρίου ΚΝΕ/ΕΙΕ], 'Αθήνα 1982, σ. 220, 228. Μια άλλη ελληνική με

τάφραση της Vera sapienza είχε δημοσιευτεί ήδη το 1718 στή Βενετία άπο τον κερ

κυραίο γιατρό Πέτρο Κασιμάτη χωρίς μνεία τοϋ συγγραφέα καί με τίτλο: Στόχασες 

ώφελιμώτατες δια τήν απόκτησιν τον φόβου τον θεοϋ κτλ., δηλαδή τον επεξηγημα

τικό υπότιτλο τοϋ έργου (Considerazioni utilissime all'acquisto del santo timor 

di Dio κλπ.). Ή αναγραφόμενη στον τίτλο πληροφορία «συλλεγμέναις καί διορθωμέ-

ναις, επιμέλεια...» υποδήλωνε δτι δεν επρόκειτο για πρωτότυπη συγγραφή, Legrand, 

Β.Η., 18ος αι., Ι, άρ. 121, σ. 151, όπου δμως δεν γίνεται συσχέτιση με το κείμενο τοϋ 

Pinamonti, παρόμοιχ καί στον θ . Παπαδόπουλο, Έλλιμ'ΐκή Βιβλιογραφία, ο.π., άρ. 

3051. 
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γή, αύτη περιλαμβάνει μιαν απόδοση τοΰ De imitatione Christi τοΰ Tho

mas a Kempis (Νονθεσίαι ωφέλιμοι εις την πνευματικην ζωήν)28 και της 

Ηθικής Φιλοσοφίας ενός άγνωστου προς το παρόν ίταλοΰ συγγραφέα τοΰ 

17ου αιώνα, 2 9 μια «μεταγλώττιση» ενός ιταλικού εγχειριδίου Περί της 

τέχνης τών επιστολών^0 καί, βέβαια τη μετάφραση των πραγματειών του 

L. Scupoli. Τέλος, καταρτισμένο άπα τον 'ίδιο και μεταφρασμένο άπο το 

αρχαίο πρωτότυπο γνωρίζουμε έ'να ανέκδοτο Έκλόγιον αποφθεγμάτων και 

γνωμών και υποθηκών βασιλέων, στρατηγών, φιλοσόφων τε και ρητόρων 

σωζόμενο στη βιβλιοθήκη της Πάτμου. 3 1 

4. Ή εξάρτηση τών «Γυμνασμάτων Πνευματικών» και τοϋ «'Αόρατου 

Πολέμου» τοϋ Νικόδημου 'Αγιορείτη από τα χειρόγραφα της Πάτμου 

Ή περίπτωση τών Γ.Π. δεν θα μας απασχολούσε έδώ αν δεν βρισκόταν 

στο κέντρο μιας μαρτυρίας, σύγχρονης τοΰ Νικόδημου Αγιορείτη, πού δεν 

28. Ί ω . Σακκελίων, Πατμιακή Βιβλιοθήκη, άρ. 564, σ. 238, Ά θ . Δ. Κομίνης, 

δ.π., άρ. 123, σ. 58. Αυτόγραφο τοϋ Ρωμανίτη, έτος γραφής 1724. Πρόκειται για 

διαφορετική μετάφραση σε σχέση με τις γνωστές τυπωμένες κατά τον 18ο αι. με

ταφράσεις της Μιμήσεως Χρίστου. 

29. Ί ω . Σακκελίων, δ.π., άρ. 296, σ. 150. Αυτόγραφο τοϋ Ρωμανίτη (έκτος τοΰ 

ευρετηρίου), έτος γραφής 1718. Πρώτη ταύτιση τοΰ γραφέα άπο τον Ά θ . Δ. Κομίνη, 

δ.π., άρ. 117, σ. 56. Ή παρουσία τοΰ χειρογράφου εντοπίζεται και στους πατμιακούς 

καταλόγους τοΰ 1769 καί 1793, Πατμιακή Βιβλιοθήκη. Κατάλογος τών εντύπων, 

δ.π., σ. 326, 335. Στον κατάλογο τοΰ 1829 περιγράφεται ως έντυπο, δ.π., σ. 358* 

πρόκειται έδώ για τη μετάφραση τής 'Ηθικής Φιλοσοφίας (Filosofia morale) τοΰ 

L. Α. Muratori άπο τον Ίώσηπο Μοισιόδακα, έκδοση Βενετίας 1761, έργου πού δεν 

έχει καμιά σχέση με το περιεχόμενο τοΰ χφ. 296 τής Πάτμου. Στο τελευταίο θα 

επανέλθουμε καί παρακάτω. 

30. Ί ω . Σακκελίων, δ.π., άρ. 560, σ. 237. Πρόκειται για αντίγραφο. Στο πρώτο 

φύλλο αναγράφεται ως χορηγός τής δαπάνης τής αντιγραφής κάποιος «Βασίλειος», 

πού πρέπει, νομίζω, να ταυτιστεί με τον Βασίλειο Κουταληνό, το σχολάρχη τής Πα-

τμιάδας, στην κατοχή τοΰ όποιου πέρασαν καί άλλα βιβλία τής συλλογής τοΰ Ρωμανί

τη, βλ. σημ. 15. Θα μποροΰσε μάλιστα να υποστηριχθεί δτι σ' αυτόν άνηκαν και δσα 

χειρόγραφα τοΰ Ρωμανίτη εντοπίζονται στον κατάλογο τοΰ 1769, δηλ. στην απογραφή 

τών βιβλίων τής Πατμιάδας πού έγινε επί σχολαρχίας του εξαιτίας τής δικής του κα-

διαχείρισης τών οικονομικών καί τής βιβλιοθήκης τής σχολής, βλ. Έ μ μ . Ν. Φραγκί

σκος, «Οι σωζόμενοι κατάλογοι τών έντυπων», δ.π., σ. 313-316. Στο χφ. 702, «Περί 

επιστολικών τύπων», αυτόγραφο τοΰ Ρωμανίτη, διασώζεται ανολοκλήρωτο το κείμενο 

μιας πρωτότυπης, δπως φαίνεται, σύνθεσης τοΰ κρητοπάτμιου λογίου, Ί ω . Σακκε

λίων, δ.π., σ. 273. 

31. Ί ω . Σακκελίων, δ.π., άρ. 653, σ. 259. Πρόκειται για αντίγραφο. 
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έχει ληφθεί σοβαρά υπόψη άπο τους μελετητές. 'Αναφέρομαι στην αποκά

λυψη του Θεοδώρητου Λαυριώτη του εξ Ιωαννίνων, γνωστού αντίπαλου 

του κινήματος των κολλυβάδων,32 δτι ή έκδοση των Γ.Π. έγινε με βάση 

κάποια ανώνυμη χειρόγραφη μετάφραση πού έπεσε στα χέρια του Νικό

δημου: «Τοϋτο μετέφρασεν εις την ήμετέραν διάλεκτον ανώνυμος τις, όπερ 

εύρων ό Νικόδημος, προσθέσας και αυτός δσα έδοξεν αύτω περί ανατροφής 

του Κυρίου, έξέδωκεν εις τύπον».3 3 Οι μελετητές αρκούνται να αμφισβη

τήσουν γενικά την πνευματική κατάρτιση και την αξιοπιστία τού Θεοδώ

ρητου,34 ένώ αφήνουν ασχολίαστη τη συγκεκριμένη εκδοχή πού εκείνος 

υποστηρίζει για την προϊστορία της δημοσίευσης του έργου. Γνωρίζοντας 

τώρα πια δτι μια τέτοια μετάφραση των Γ.Π. είχε φιλοτεχνηθεί και σωζό

ταν στη βιβλιοθήκη της Πάτμου πολύ πρίν άπο την έκδοση τού 1800, 

και ακόμη δτι δεν αποκλείεται καθόλου να ήταν ανώνυμη, δπως τόσες άλλες 

άπο τις μεταφράσεις τού Ρωμανίτη —ανωνυμία πού άφορα οχι μόνο τον 

μεταφραστή άλλα συχνότατα και τον συγγραφέα των πρωτοτύπων—, δι

καιούμαστε να θεωρήσουμε αξιόπιστη τή μαρτυρία τού Θεοδώρητου και 

να ταυτίσουμε το υποκρυπτόμενο στή διατύπωση του χειρόγραφο μέ το 

πατμιακό. Θα έχουμε έτσι εξηγήσει τή σιωπηρή, έστω. άρνηση του Νικό

δημου να σφετεριστεί τήν ιδιότητα του μεταφραστή τού έργου: πουθενά 

32. Λ. Βρανούσης, «"Αγνωστα πατριωτικά φυλλάδια και ανέκδοτα κείμενα της 

έποχί,ς τοϋ Ρήγα και του Κοραή», Έπετηρίς τον Μεσαιωνικού 'Αρχείου 15/16 

(1965/66) 257, σημ., οπού σημαντικές ιστορικές και βιβλιογραφικές πληροφορίες και 

για τους άλλους άντικολλυβάδες. Νεώτερη βιβλιογραφία βλ. στό: Θεοδώρητου ιερο

μόναχου άγιορείτου (έπιμ.), 'Αθανασίου τοϋ Παρίου, Δήλωσις της εν τω 'Άγίω "Ο-

ρει ταραχών 'Αληθείας ('Ιστορία και Θεολογία τον Κολλυβαδικοϋ κινήματος βάσει 

ανεκδότων χειρογράφου), 'Αθήνα 1988. 

33. Εύλόγιος Κουρίλας, «Κατάλογος αγιορείτικων χειρογράφων», Θεολογία 16 

(1938) 351. Πβ. Κων. Κ. Παπουλίδης, « Ή συγγένεια τοϋ βιβλίου "Γυμνάσματα 

Πνευματικά"», ό'.π., σ. 170 (αναδημοσιεύεται ολόκληρο το κείμενο του Θεοδώρητου). 

Ή πληροφορία τοϋ καθ. Κ. Κ. Παπουλίδη, δτι άπο το 1704 κυκλοφοροΰσε, δημο

σιευμένη στή Βενετία άπο τον G. P. Pinamonti, μια «πολύ γνωστή» ελληνική μετά

φραση των Γ.Π. (σημ. προφανώς σέ φραγκοχιώτικη γραφή) δεν επιβεβαιώνεται 

βιβλιογραφικά, βλ. Nicodème l'Hagiorite (1749-1809), 'Αθήνα 1967, σ. 94. Δέν 

μπόρεσα επίσης να εξακριβώσω αν είχε ανακινηθεί παρόμοιο θέμα και για τον Α.Π., 

δπως μας πληροφορεί ό Θεόκλητος Λιονυσιάτης, "Αγιος Νικόδημος ό 'Αγιορείτης. 

Ό βίος και τα έργα του 1749-1809, 'Αθήνα 1959, σ. 190. 

34. Κ. Κ. Παπουλίδης, « Ή συγγένεια», ό'.π., σ. 169-170. Το δτι δμως δέν 

επρόκειτο για τυχαίο λόγιο, το μαρτυρούν δλα τα στοιχεία πού διαθέτουμε γι' αυτόν, 

βλ. σημ. 32. 
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στην έκδοση δεν αναφέρει, βτι το μετέφρασε 6 'ίδιος, πολύ περισσότερο βτι 

αυτός είναι δ συγγραφέας του. 3 5 

Τώρα, μέσα άπο ποιο δρόμο του κοινοποιήθηκε το χειρόγραφο, μια και 

δεν γνωρίζουμε κανένα ταξίδι του στο νησί της Άποκαλύψεως, είναι θέμα 

πού θα μας απασχολήσει παρακάτω σε συσχετισμό και με το δεύτερο άπο 

τα συζητούμενα έργα, τον Α.Π. Για κάποιους επίσης ιδιάζοντες γλωσσι

κούς τύπους πού απαντούν στα κείμενα των Γ.Π. και των άλλων μεταφρά

σεων του Ρωμανίτη, ή παρουσία των όποιων θα μπορούσε να ενισχύσει την 

υπόθεση για κοινή πατρότητα δλων αυτών τών έ'ργων, θα γίνει λόγος μετά 

τη συγκριτική εξέταση του χειρογράφου του 77.77. με τήν έκδοση του Α.77. 

(1796). 

Να το πούμε άπο τήν αρχή. Ό παράλληλος έλεγχος της χειρόγραφης 

και της έντυπης μετάφρασης απέδειξε, χωρίς καμιά αμφιβολία, τήν άμε

ση και απόλυτη εξάρτηση της δεύτερης άπο τήν πρώτη. Πριν άπ' δλα να 

θυμηθούμε Οτι ό Α.Π. άπο τα πέντε έργα της ιταλικής έκδοσης περιέχει 

μεταφρασμένα υπό ενιαίο τίτλο μονάχα τα δύο, το Combattimento Spi

rituale και το Sentiero del Paradiso^ αυτά δηλαδή πού στο χειρόγραφο 

της Πάτμου συγκροτούσαν τον βασικό κορμό του καί ήταν τα μόνα πού 

σώζονταν σε ολοκληρωμένη μορφή. Να ήταν άραγε τυχαίο το γεγονός; 

"Υστερα, ό μελετητής τοΰ χειρογράφου τοΰ 77.77. διαπιστώνει δτι κάποιος 

τρίτος είχε εγκύψει παλιά στην ανάγνωση τοΰ κειμένου καί είχε αποτυπώ

σει τα 'ίχνη του στα περιθώρια τών σελίδων. Το άφρόντιστο καί ενίοτε βια

στικό γράψιμο τοΰ μεταφραστή (πρόκειται σαφώς για μια μεταφραστική 

δοκιμή σέ πρώτο στάδιο) το καθιστά συχνά δυσανάγνωστο, ένώ άλλες φο

ρές συμβάλλει σ' αύτο ή φθορά ορισμένων τμημάτων τοΰ γραμμένου χαρ-

35. 'Αντίθετα, ορισμένα σχόλια του υποσημειωμένα στο κείμενο τών Γ.Π. άφη
ναν να υπονοηθεί δτι δεν τοϋ άνηκε ή πατρότητα τους. 'Αναφέρομαι στις επαινετικές 
κρίσεις του για ορισμένες συγγραφικές αρετές τοΰ βιβλίου, τις όποιες ασφαλώς θα 
απέφευγε να δημοσιεύσει άν αφορούσαν δικά του συγγραφικά επιτεύγματα. «"Ορα, 
αγαπητέ, πόσον αρίστη είναι ή τάξις καί μέθοδος δπου μεταχειρίζεται το βιβλίον τοΰ-
το» υποσημειώνει στη σ. 6. Πβ. ενδεικτικά καί τις σ. 47, σημ. 1, 64, σημ. 1 καί σ. 
11 τοϋ Προλόγου (το σχετικό απόσπασμα βλ. εδώ σ. 129). 

36. "Εχει ήδη παρατηρηθεί δτι ό Νικόδημος, ένώ κράτησε τη διαίρεση πρώτου 
καί δεύτερου μέρους, κατάργησε τον τίτλο τοϋ δεύτερου καί την κεφαλαιοποίηση τοΰ 
πρωτοτύπου μεταθέτοντας ορισμένα κεφάλαια άπο το ενα μέρος στο άλλο. "Ετσι το 
πρώτο μέρος, αντί για 66, στην έκδοση τοΰ Α.Π. απαρτίζεται άπο 53 κεφάλαια καί 
το δεύτερο αντίστοιχα άπο 27 αντί για 15. Λεπτομερή συγκριτικά στοιχεία βλ. στο 
Κ. Κ. Παπουλίδης, «Ή συγγένεια τοΰ βιβλίου '"Αόρατος Πόλεμος"», ο.π., σ. 27-30. 
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τιου. Ό άγνωστος χρήστης σε τέτοια ακριβώς σημεία αναγνωστικής δυ

σκολίας ερχόταν να δηλώσει την παρουσία του: προσπαθούσε ν' αποκρυ

πτογραφήσει, σημειώνοντας την στο περιθώριο, δποια λέξη τον προβλη

μάτιζε, κάποτε μάλιστα με εμφανή επιφύλαξη ώς προς τήν ορθότητα της 

ανάγνωσης του, και σε μια περίπτωση θεώρησε αναγκαίο ν' αποσαφηνίσει 

νοηματικά το περιεχόμενο μιας παραγράφου.3 7 Χωρίς άλλο έχουμε να 

κάνουμε με κάποιον πεπαιδευμένο μοναχό του 18ου αιώνα πού διάβαζε το 

χειρόγραφο οχι απλώς για δική του πνευματική εντρύφηση και οικοδομή, 

άλλα με σκοπό εϊτε να το αξιοποιήσει ενδεχομένως ό 'ίδιος αργότερα ε'ίτε 

να προλειάνει το έδαφος για κάποιον επόμενο αναγνώστη ή αντιγραφέα του 

κειμένου.38 ,νΑν ό Νικόδημος 'Αγιορείτης, δπως πιστεύω, αποτέλεσε έναν 

από τους κρίκους αυτής τής διαδικασίας, παίρνοντας στην κατοχή του το 

χειρόγραφο (πρωτότυπο ή αντίγραφο) και αποφασίζοντας τελικά να το τυ

πώσει δεν διέθετε παρά δύο επιλογές: ή να μεταφέρει αυτούσια τη μετά

φραση του Ρωμανίτη στην έκδοση του ή να επέμβει σ' αυτήν προσαρμό

ζοντας την στις ανάγκες και δεκτικότητες τόσο τις προσωπικές δσο καί 

των αναγνωστών του. Ό ανεπεξέργαστος, εν πολλοίς παρωχημένος3 9 καί 

ατελής εκφραστικά εξελληνισμός του ιταλικού κειμένου, άλλα καί ή τάση 

του Νικόδημου να διορθώνει καί να «καλλωπίζει» σύμφωνα μέ τή γνωστι

κή του περιουσία καί το γλωσσικό του αισθητήριο τα κείμενα πού εξέδιδε, 

τον οδήγησαν να υιοθετήσει τή δεύτερη μέθοδο: «... 'Αόρατος Πόλεμος. 

Σνντεθεν μεν πριν παρά τίνος σοφον ανδρός, καλλωπισβεν δε νυν και διορ-

θίϋθέν μετά πολλής επιμελείας» κτλ. Στην επιγραφή του βιβλίου, βέβαια, 

θα φροντίσει ν' αποσιωπήσει, για λόγους ευνόητους, το όνομα του μνη

μονευόμενου κάπου στο χειρόγραφο συγγραφέα του έργου άλλα καί να 

παραλλάξει τον τίτλο του (κανόνα πού τήρησε καί στο εσωτερικό του κει-

37. Βλ. π.χ. τα φφ. 17, 17ν, 18, 18ν (περίπτωση αναγνωστικής αμφιβολίας), 
19 (αποσαφήνιση του κειμένου), 71 ν, 74, 76, 78, 79, 80 (περιπτώσεις φθοράς τοϋ 
χαρτιού), 80ν (διάστιχη ανάγνωση). Ή υπογράμμιση της λέξης «καθαρτήριο» στο 
κεφ. 14, φ. 39ν, ίσως προέρχεται άπα το ίδιο αυτό χέρι, άφοϋ στο τυπωμένο κείμενο 
αντικαταστάθηκε μέ άλλη λέξη («βάσανος») ανώδυνη για τον ορθόδοξο αναγνώστη. 
"Ομως οι περισσότερες παρασελίδιες ή διάστιχες εγγραφές, παραπομπές, διαγραφές 
κτλ. πού βελτιώνουν τή μετάφραση, ανήκουν στον Ρωμανίτη. 

38. Παρ' δλες τις προσπάθειες ή ταύτιση τοΰ άγνωστου χεριού στάθηκε αδύνατη 
καί πάντως δεν πρόκειται για το χέρι τοϋ ϊδιου τοϋ Νικόδημου 'Αγιορείτη. Ή γραφή 
εΐναι τοΰ 18ου α'ι. 

39. Συχνό παράδειγμα παρωχημένης διατύπωσης αποτελεί ή εισαγωγή των 
αιτιολογικών προτάσεων μέ τον ίταλισμο «έστοντας και νά», έκφραση ή οποία εκ
συγχρονίστηκε γλωσσικά παντοΰ στο κείμενο τοΰ Νικόδημου. 
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μένου) με το δικαίωμα πού του έδινε προφανώς ή ιδιότητα, του ουσιαστι

κού διασκευαστή της μετάφρασης. 

Γενικά, οι επεμβάσεις θα γίνουν, κατά τη συνήθεια του Νικόδημου, στα 

επίπεδα τής μορφής, του περιεχομένου και τής γλώσσας. Στα δύο πρώτα 

οί παρατηρήσεις δσες θα είχε κανείς να διατυπώσει συμπίπτουν με εκείνες 

πού έχουν ήδη καταγραφεί άπο την έρευνα ώς αποτέλεσμα τής συγκριτι

κής εξέτασης τοΰ Α.Π. με το ιταλικό πρωτότυπο. Διαπιστώνονται δηλαδή 

προσθήκες, παραλείψεις και ανακατανομές κεφαλαίων μεταξύ Α' και Β' 

μέρους, συμπληρωματικές αναπτύξεις και επεξηγήσεις τμημάτων τους και 

άλλες μορφολογικές αλλαγές, παρεμβολές γραφικών και πατερικών πα

ραθεμάτων κτλ., για να μήν αναφερθούμε στις σημειώσεις, την κυρίως 

δηλαδή προσωπική συμβολή τοΰ Νικόδημου στην έκδοση.4 0 Μια μόνο 

αναγκαία διευκρίνιση σχετικά μέ το ζήτημα των κεφαλαίων 61 τοΰ πρώ

του μέρους και 8 τοΰ δεύτερου πού φέρονται Οτι αποκλείστηκαν άπο το έν

τυπο για διάφορους λόγους. Δεν φαίνεται να συνέτειναν σ' αυτό θεολογικές 

ή ιδεολογικές αμφισβητήσεις για το περιεχόμενο τους. 4 1 'Απλώς συνέβη, 

δπως έ'χει άλλωστε παρατηρηθεί, να θυσιαστούν στην οικονομία τής εκ-

δοσης.42 Το κεφ. 61 εμφανίζει συγγενικές αντιστοιχίες μέ το κεφ. 15 

(στον αδιάλειπτο και γενναίο πόλεμο κατά τοΰ έαυτοΰ μας τη νίκη εγγυά

ται ό ουράνιος στρατηγός), τέτοιες ώστε ασφαλώς κατέστησαν περιττή τη 

δημοσίευση του,4 3 ένώ το σύντομο κεφ. 8 (ή στάση τοΰ πιστοΰ απέναντι 

40. Κ. Κ. Παπουλίδης, «Ή συγγένεια», δ.π., σ. 27-30, Italo Citterio, 
L'orientamento ascetico-spirituale di Nicodemo Aghiorita, δ.π., σ. 126 κέ. Στις 
«άλλες μορφολογικές αλλαγές» συμπεριλαμβάνονται π.χ. ή νέα παραγραφοποίηση 
τοΰ κειμένου καθώς και ή αντικατάσταση τοϋ γυναικείου προσώπου («θυγατέρα», fi
gliuola,) στο όποιο απευθύνονται οί συμβουλές τοϋ συγγραφέα μέ απρόσωπο αποδέ
κτη («άναγνώστα», «τέκνον,» «αδελφέ», ((αγαπητέ» κ.ά.). Είναι χαρακτηριστικό, ώς 
προς το τελευταίο αυτό, δτι καί ό Ρωμανίτης αρχίζοντας να μεταφράζει είχε, φαί
νεται, καταλήξει σέ παρόμοια λύση : «Θέλωντας εσύ τέκνον άγαπητον έν Χριστώ» 
κτλ. "Αλλαξε δμως γνώμη καί, άφοΰ διόρθωσε την αρχική αύτη φράση τοϋ 77.77. σέ 
«Θέλουσα εσύ θύγατερ αγαπητή έν Χριστώ», συνέχισε να μένει πιστός στο πρωτότυ
πο. Χωρίς αλλαγές στην προσφώνηση τυπώθηκε καί ή μετάφραση της Ερμούπολης 
τοΰ 1856, βλ. σημ. 4. 

41. Κ. Κ. Παπουλίδης, δ.π., σ. 30, σημ. 1 καί 3. 
42. Κατά τον Η. Α. Hodges, τα κεφάλαια παραλείφθηκαν «perhaps because 

the merely repeat what is said elsewhere», βλ. την Εισαγωγή του στην αγγλική 
μετάφραση τοΰ 'Αόρατου Πολέμου (Unseen Warfare) άπο τους Ε. Kadloubovsky 
καί G. Ε. Η. Palmer, Λονδίνο 1952, σ. 45. 

43. Την αιτία αύτη άλλωστε υπαινίχθηκε καί ό ϊδιος ό Νικόδημος στην αρχή τοΰ 
επόμενου κεφ. 62 (= Α.Π., Μέρος Β', κεφ. Θ'), δταν θεώρησε αναγκαίο νά κάνει μια 
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στο μυστήριο τ η ς θ . Ευχαριστ ίας) τελικά έχει συμπεριληφθεί, αν και οχι 

ολόκληρο, στον Α, //., μετατοπισμένο ό μ ω ς σε άλλη θέση: το π ρ ώ τ ο μισό 

ένσωματοοθηκε άπο τον Νικόδημο στο ανάλογο κεφ. Γ ' του Β ' μέρους του 

Α.Π. (κεφ. 5 5 του Τ7./7.). 4 4 

Σ τ ο τρίτο επίπεδο, το γλωσσικό, οι διακριβώσεις τ η ς έρευνας πρόσφε

ραν το βασικό κλειδί γ ι α την ανίχνευση και έπιβεβαίοοση της συγγένειας 

ανάμεσα στον Α.Π. και στη μετάφραση του Ρ ω μ α ν ί τ η . Π α ρ ' όλους τους 

μορφοσυντακτικούς εκσυγχρονισμούς ή τις προσθαφαιρετικές παρεμβολές 

του Νικόδημου, μεγάλες ή μικρές, στο π ρ ό τ υ π ο του, το τελευταίο προδί

δεται σε κάθε β ή μ α του τυπίομένου κειμένου, ορισμένα μάλιστα μέρη του 

έχουν α ν α π α ρ α χ θ ε ί σχεδόν ακέραια στην έκδοση. " Ε τ σ ι τ ώ ρ α μπορούμε 

να π ο ΰ μ ε οτι ή π ι σ τ ό τ η τ α του Α.Π. απέναντι στο ιταλικό π ρ ω τ ό τ υ π ο , την 

οποία διέκριναν οί μ ε λ ε τ η τ έ ς . 4 5 οφειλόταν οχι στην ίταλομάθεια του έκδο

τ η και τή μ ε τ α φ ρ α σ τ ι κ ή α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η του ξενόγλωσσου κειμένου, άλλα 

στην ύ π α ρ ξ η τ η ς ενδιάμεσης π ι σ τ ή ς , ό π ω ς έχουμε αναφέρει, μετάφρασης 

του χε ιρογράφου τ η ς Π ά τ μ ο υ . Μερικά π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α άρκοΰν γ ι α να θε

μελιώσουν το σημαντικό αυτό σ υ μ π έ ρ α σ μ α . 4 6 

Α.Π., Μέρος Α ' , κ ε φ . Κ ζ ' , σ. 126. 77.77., κεφ. 25, φ φ . 58-58^. 

Δ là τούτο, εχε πάντοτε άγρυπνον μίαν Δια τούτο κράτει πάντοτε άγρυπνον μίαν 

βίγλαν ήτις, ευθύς όπου va Ιδη κάθε τι, βίγλαν, ή οποία ευθύς όπου να ίση κάθε 

όπου ημπορεί να σε ενόχληση και να σε πράγμα όπου ήμπορή νά σε ενόχληση και 

σύγχυση, ας σον κάμνη σημάδι, δια νά νά σε σύγχυση, να σού κάμνη σημεϊον 

λαμβάνης εϊδησιν, και να πιάνης τα άρ- òià va λαμβάνης εΐδί^σιν και νά πιάνης 

ματα, εις το να διαφεντεύεσαι: σνλλογι- τα άρματα δια να διαφενδευθής συλλο-

ζόμενος, οτι όλα εκείνα τα κακά, και γιζομένη οτι όλα εκείνα τα κακά και 

άλλα παρόμοια πολλά, άγκα/.ά και φαί- πολλά άλ.λα παρόμοια, άγκαλά και νά 

νωνται εξωτερικώς και κατά την αϊσθη- φαίνονται εξωτερικούς δεν είναι δμως 

σιν κακά, ήτοι κακωτικά όμως δεν είναι άλίβινά κακά ούτε ήμπορονσι νά μας 

άλ.ηθινά κακά, ούτε δύνανται νά μας άφαι- αφαιρέσουν τά άλι/θινά κα?Λ και οτι 

εμβόλιμη αναφορά στο κεφ. 15 για να θυμίσει οτι τα σχετικά θέματα (αυτά δηλαδή 

πού αναπτύσσονταν στο κεφ. 61) τα εΐχε διαπραγματευτεί νωρίτερα: (('Αγκαλά και 

δλη μας ή ζωή ήναι ένας παντοτεινος πόλεμος επάνω εις την γήν, και πρέπει να πο-

λεμοϋμεν παντοτεινά, έως ε'ις το τέλος της ζωής μας, ώς εϊπομεν εις το ιε' Κεφάλαιον 

του α' Μέρους» κτλ. 

44. Α.Π., σ. 244. 'Αναδημοσιεύεται εδώ στη σ. 118 σε αντιπαραβολή προς το 

αντίστοιχο τμήμα τής χειρόγραφης μετάφρασης. 

45. Η. Α. Hodges, δ.π., σ. 47, 49, 56, Italo Citterio, δ.π., σ. 127, 128, 129, 

131. 

46. Στο χειρόγραφο κείμενο τοΰ Ρωμανίτη έχουν αποκατασταθεί ή στίξη, ό 

πνευματισμός των λέξεων, δπου δεν σημειωνόταν, και άλλες απροσεξίες του. 
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ρέσονν τά αληθινά καλά και 'ότι, όλα τα 

προστάζει, ή τα παραχωρεί ό Θεός, δια 

τα ρηθέντα ορθά, και συμφέροντα εϊς 

ημάς τέλη, και δι' άλλα, όπου δεν είναι 

γνωστά εις ημάς' άλλα δικαιότατα, και 

αγιότατα αναμφιβόλως. 

Α.Π., Μέρος Β', κεφ. Γ', σ. 244. 

Σπούδασε δε νά αύξησες, και νά περισ-

σεύσης εις την ψυχήν σον κάθε ήμέραν, 

περισσότερον την πίστιν, εις τοϋτο το 

Πανάγιον Μυστήριον της ευχαριστίας' 

και μη παύσης ποτέ νά θαυμάζεσαι εις 

ούτως άκατάληπτον Μυστήριον και νά 

χαίρης, συλλογιζόμενος πώς δείχνεται ό 

Θεός ύποκάτω εις εκείνα τά ταπεινά, και 

καθαρά εϊδ>] τοϋ άρτου, και τον οίνου, 

δια νά σε κάμη άγιώτερον, άξιώτερον, 

και μακαριώτερον. Διότι, μακάριοι είναι 

εκείνοι, όπου δεν θεωρούν, και πιστεύουν, 

Κατά τό λόγιον τοϋ Κυρίου' «μακάριοι οι 

μη ίδόντες, και πιστεύσαντες»' (Ίωάν. 

κ 29). Μην έπιθυμήσης νά σον δείχνεται 

ό θεός εις τούτην την ζωήν νποκάτω άλ

λου είδους και επιφανείας, παρά αυτής 

των Μυστηρίων γύρευσαι νά θερμάνης 

την θέλησίν σου εις το Μυστήριον αντό, 

και νά ήσαι καθ' ήμέραν προθυμότερος 

εις τό νά κάμνης το θέλημα τοϋ Θεοϋ εις 

όλα τά πράγματα. Πάντοτε δέ, όταν 

προσφέρεσαι εις τον Θεόν με τοϋτο τό 

Μυστήριον ήγουν, όταν μεταλ,αμβάνης, 

πρέπει νά ήσαι διαθεμένος και ετοιμα

σμένος, νά πάθης δι άγάπην τον, όλα τά 

βάσανα και όλας τάς θλίψεις, και νβρεις, 

όπου σον τύχουν, και κάθε σο)ματικήν 

άρρωστίαν. 

όλα τά προστάζει ή παραχωρεί ό Θεός 

δια τά ρηθέντα ορθά τέλη και δι' άλλα 

όπου δεν είναι γνωστά εις ημάς αλλ' 

αναμφιβόλως δικαιότατα και άγιώτατα. 

77.77., Μέρος Β' {='0δος τον Πα

ραδείσου), κεφ. 8, φφ. 124ν-125. 

Σπονδασαι νά αύξησης και νά περισσεύ-

σης εις την ψυχήν κάθεμέραν περισσό

τερον τήν πίστιν εις τό Πανάγιον μυστή

ριον, οντε θέλεις κατάπαυση ποτέ νά 

θαυμάζης εις οντω άκατάληπτον μυστή

ριον και νά χαίρης συλλογιζόμενος πώς 

δείχνεται ό θεός νπό κάτω εις εκείνα τά 

ταπεινά και καθαρά εϊδη δια νά σε κάμι\ 

άξιώτερον, διότι μακάριοι είναι εκείνοι 

όπου δεν θεωροϋσι1 και πιστενουσι' μήν 

έπιθυμήσης ότι νά σοϋ φαίνεται2 εις 

τούτην τήν ζωήν νποκάτω ά/.λης επι

φανείας παρά αυτής, γυρεύσης νά θερμά

νης τήν θέλησίν σου εις αντό και νά είσαι 

κάθεμέραν προθυμώτερος νά κάμνης τό 

θέλημα τον εις όλ.α τά πράγματα. Πάν

τοτε όταν προσφέρεσαι εις τον Θ(εό)ν εις 

τοϋτο τό μυστήριον, έχεις νά είσαι διαθε

μένος και ετοιμασμένος νά πάθης δι άγά

πην του όλα τά βάσανα θλίψεις και ύβρεις 

όπου σοϋ τύχουσι και κάθε άρρωστίαν. 

1 πρώτη γραφή: Ιδοϋσι 2 πρώτη γραφή: 

δείχνεται 

CS., XXV, σ. 84: Però tieni sempre desta una guardia, che subito, che 
scuopre qualsivoglia cosa, che possa turbarti, ed inquietarti, tene dia segno, 
accioche tu prenda l'armi per la difesa; considerando, che tutti quei mali, e 
molti altri simili, benché du fuori così appajono, non sono però veri mali, né i 
veri beni togliere ci possono; e che tutti gli ordina, ο permette Iddio per li detti 
fini, ο per altri a noi non manifesti, ma senza dubbio giustissimi, e santissimi. 
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S.P., VIII , σ. 69: Studiati di aumentare, ad accrescere nell 'anima tua ogni 

giorno più la fede fel Santissimo Sacramento; né cesserai mai di ammirart i 
di così incomprensibile misterio, e rallegrartene: considerando come si dimostra 
Dio sotto quello umili, e pure specie, per farti più degna; perchè beati sono 
coloro, che non veggono, e credono. Non desiderare, che ti si dimostri in questa 
vita sotto altra apparenza, che questa. Procura d'infiammare la tua volontà 
in lui, e devi esser'ogni di più pronta a far la sua volontà in tut te le cose sempre. 
Quando ti offerirai a Dio in questo Sacramento, ha da essere disposta, ed 
apparecchiata a patire per suo amore tut t i i tormenti, pene, ed ingiurie, che ti 
occorreranno, ed ogni infermità. 

Α.Π., Μέρος Β', κεφ. Z \ σ. 2 5 8 . 77.77., κ ε φ . 59, φ. 109^. 

Και εάν κάμμίαν φοράν ή τοιαύτη ψνχρό-

τ>ις και ξιιρασια fjvai σννοδενμένί/ άπό 

τόσον πολλάς σκοτεινάδας τοϋ νου, ώστε 

όπου εσύ, να μην ηξεύρης, οντε τι να κά-

μης, οντε που να στραφης, με όλα ταντα, 

μη φοβηθης' άλλα στέκον στερεός είς τον 

σταυρόν, μακράν άπό κάθε επίγειον ήΟο-

νήν, όπου ήθελαν σον προσφέρη ό κόσμος, 

η τά κτίσματα. Κρύπτε δε και το πάθος 

σον τοντο άπό κάθε πρόσωπον, και φα

νέρωνε το μόνον εις τον πνευματικόν σον 

πατέρα' ά?2ά και είς αυτόν νά το φανε-

ρώνης, όχι όιά νά ελαφρωθής άπό τό βά-

σανον, άλλ.ά όιά νά σον έρμι^εύση τον 

τρόπον νά το ύποφέρης, καθώς είναι 

άρεστόν εις τον Θεόν. 

Kai άνισους καμίαν φοράν ή ξηρασία ήθε-

λεν εισται συνοοευμένη άπό τόσας και 

οϋτω πυκνάς σκοτινάδας τον νου όπου 

εσν νά μην ήξεύρης οϋτε πον νά στραφής 

οντε ποιον μέρος νά λάβι/ς, με όλον τοντο 

μην φοβ)}θης άλλα στέκου μόνη καΐ στε

ρεά εις τον στ(αν)ρόν μακράν άπα κάθε 

επίγειον ήδονήν όπου ό κόσμος ή τά κτί

σματα έθέλασι σου προσφέρει. Κρύπτε τό 

πάθος σου είς κάθε πρόσωπον και μόνον 

φανέρωνε το είς τον πν(ευματ)ικόν σου 

π(ατέ)ρα εις τον όποιον θέλεις τό φανερώ

νει όχι διά ελάφρωσιν βασάνου άλλα δια 

νά σον έρμι/νεύση τον τρόπον να τό 

ύποφέρης καθώς είναι άρεστόν είς τον 

Θεόν. 

CS., LIX, σ. 190-91: E se l 'aridità tal 'ora fosse accompagnata da tante, e COSÌ 
folte tenebre di mente, che tu non sappia, ne dove volgerti, né che parti to 
prendere; non però ti sbigottire; ma sta solitaria, e salda in croce, lontana da 
ogni diletto terreno ancora, che dal mondo, ο dalle creature ti fosse offerto. 

Occulta la tua passione a qualunque persona, eccetto che al tuo Padre 

spirituale: al quale la scoprirai, non per alleggerimento di pena: ma per tuo 

ammaestramento del modo di sopportarla, secondo il piacimento di Dio. 

,4.77., Μέρος Β ' , κεφ. Κ', σ. 292 . 

Αύται δέ α'ι πράξεις, ας fjvai πάντοτε, 

χωρίς βίαν και δυναστείαν της καρδίας 

σου, διά νά μη σε αδυνατίσουν διά μέσου 

Π.Π., Μέρος Β ' (~Οδος τον Πα

ραδείσου), κεφ. 7, φ. 1 2 3 . 

Και αύται α'ι πράξεις ας είναι πάντοτε 

χωρίς βίαν και δυναστείαν της καρδίας 

σον διά νά μην εχουσι διά μέσου αντών 
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Πατμιακδ /φ. 561, φ. 15. Ή άρ/ή του Πολέμου Πνευματικοί·. 
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τών γυμνασμάτων, των αδιάκριτων και των γυμνασμάτων των αδιάκριτων και 
ενοχλητικών και ϊσως να σε σκληον- ενοχλητικών να σε άδννατήσονσι και 
νουν, και να σε κάμουν άπρόσδεκτον, και ίσως να σε σκληρύνουσι και να σε κάμουν 
μη χωρητικόν. Λάβε εις τοϋτο και την άπρόσδεκτον και μη χωρητικόν. Λάβε 
συμβουλήν των εμπείροίν, και γύρευσαι την συμβουλήν εκείνων όπου είναι εμ-
νά συνειθίζης πάντοτε να διατριβής με πείροι και γύρευσαι να συνηθίσ>ις πάν-
επιθυμίαν εις την θεωρίαν της άγαθότη- τότε με την επιθυμίαν και όταν ημπορείς 
τος τοΰ Θεοΰ, άπό την αρχήν, εως τέ- με το έργον να προσεχής εις την θεωρίαν 
λους, και εις τήν θεωρίαν τών διηνεκών της θείας αγαθότητας και τών διηνεκο)ν 
και εράσμιων ευεργεσιών του' και δέχου και εράσμιων ευεργεσιών και δέχου με 
με ταπείνωσιν τα κατασταλ.άγματα, και ταπείνωσιν τα κατασταλάγματα όπου 
γλ.νκάδας, όπου θέλουν κατέβουν εις την άπό την ανέκφραστοι· αύτοϋ χρηστότητα 
ψυχήν σου άπό αυτήν την ανέκφραστοι· εις την ψυχήν σου θέλ.ουσι κατέβί). 
του άγαθότί/τα. 

S.P., VII, σ. 65: e questi atti siano sempre senza forza e violenza del tuo 
cuore; acciò non abbiano mediante questi esercizi indiscreti, ed importuni, ad 
infiacchirti: e forsi a indurarti, rendendoti incapace. Piglia il consiglio di quelli, 
che sono esperti, e cerca d'avezzarti sempre col desiderano, e quanto potrai 
con l'opera, ad attendere alla contemplazione della bontà divina, e de' suoi 
continui, ed amorosi benefici, e ricevi con umiltà i distillamenti, che dalla sua 
inestimabile bontà nell'anima tua discenderanno. 

Μολονότι, το υπόστρωμα της έκδοσης τοΰ Α.Π. έχει, νομίζο:», αποκα

λυφθεί σε βαθμό πού να είναι περιττό να επικαλεστεί κάνεις νέες απο

δείξεις, μερικά πρόσθετα στοιχεία, πάλι άπό τή γλωσσική περιοχή, έρ

χονται να διαλύσουν και τήν παραμικρή υποψία μήπο^ς τυχόν βρισκόμαστε 

εδώ μπροστά σε μια περίπτωση καθαρής συμπτο^ματικής ομοιότητας (δύο 

μεταφραστές τοΰ ϊδιου αιώνα, πού απέχουν δμως χρονικά και γεο^γραφικά 

μεταξύ τους, τυχαίνει να ενεργοποιούν, αποδίδοντας στα ελληνικά το ΐδιο 

ξενόγλωσσο κείμενο, ταυτόσημους εκφραστικούς τρόπους). Πρόκειται για 

τήν παράλληλη παρουσία στα αντίστοιχα σημεία τών μεταφράσεων, χει

ρόγραφης και έντυπης, ορισμένων λόγιων ή διαλεκτικών σχηματισμών πού 

δεν ήταν προϊόν κοινής γλωσσικής συνήθειας και χρήσης και πού επιβίωσαν 

στην επεξεργασμένη γραφή τοΰ Νικόδημου παρά τήν αντίσταση ενίοτε τοΰ 

ϊδιου. Μια πρόχειρη μάλιστα έρευνα εντόπισε αυτές και άλλες παρόμοιες 

ιδιοτυπίες και στις γνωστές μεταφράσεις τοΰ Ρωμανίτη, τον Πνευμα

τικό διδασκόμενο και τον Μετανοονντα διδασκόμενο (1742), καθώς καί, 

το σπουδαιότερο, στα Γυμνάσματα Πνευματικά, μια μετάφραση ή οποία 

εικάζεται οτι άνηκε επίσης στον «καγκελάριο» τής Πάτμου. Τα γλοοσσικά 
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ευρήματα ενισχύουν ακόμη περισσότερο αυτό το ενδεχόμενο. Ν α σ τ α χ υ ο 

λογήσουμε τ α κυριότερα (ή λ η μ μ α τ ο γ ρ ά φ η σ η γίνεται α λ φ α β η τ ι κ ά κ α τ ά 

λεξικογραφικό τ ρ ό π ο ) : 

αναδευτέρο)σις ( = επανάληψη), 77.77., φ. 57 ν , .4.77., σ. 100. Στα 77.4., σ. 126, 

221 καί Μ.Δ., σ. 156, 160 άπαντα και το ρ. άναδεντερώνοί, ένώ στα Γ.Π., σ. 172, 

564 και Μ.Α., σ. 35, 125, 146, όπως καί στο χφ. τοϋ 77.77., φ. 100, γίνεται χρήση 

καί τοϋ παράλληλου ρηματικού αναδιπλώνω ( = διπλασιάζω). 

ανταρκονμαι ( = αρκούμαι, μένω ικανοποιημένος), 77.77., φ. 101, Α.Π.,σ. 237. 

Πβ. Μ.Δ., σ. 17, 75, 127, 208, Π.Δ., σ. 41. 

δοκόφρων ( = ισχυρογνώμων), Π.Π., φ. 130, Α.Π., σ. 307. 

εντηρονμαι ( = ντρέπομαι, φοβούμαι), 77.77., φ. 44 ν , Α.Π., σ. 70. Στα Γ.Π., 

σ. 346, 399, Μ.Δ., σ. 147 καί στο χφ. τοϋ 77.77., φφ. 4 1 ν , 47 ν έκτος άπο το ρήμα 

άπαντα καί το ουσιαστικό έντΎ\ρι\σις. Στον Α.Π., σ. 60, 75, το τελευταίο έχει αντι

κατασταθεί άπο τον Νικόδημο με το λόγιο ανατολή. Οι λέξεις υποδηλώνουν προέλευση 

άπο το κρητικό ιδίωμα, οικείο στον Ρωμανίτη.4 7 

ενκολόκλιτος ( = επιρρεπής), 77.77., φ. 84, Α.Π., σ. 188. Πβ. Μ.Δ., σ. 163. 

κεφαλιακος ( = κεφαλαιώδης, βασικός), Π.Π., φ. 83, Α.Π., σ. 185. 

περικράτησις (= στερέωση, στήριγμα), Π.Π., φ. 65 ν , Α.Π., σ. 144. 'Αντίθετα 

στη σ. 20 τοϋ ^..77. στη θέση της λέξης χρησιμοποιήθηκε άπο τον Νικόδημο ή κοινό

τερη άκούμβιαμα καί στη σ. 215 αντί της διατύπωσης «οϋτε έχοντας άλλην περικρά-

τησιν» ή περίφραση «με το να μην έκρατεΐτο άπο άλλο». Παρόμοια στη σ. 93 το συγ

γενικό ρ. περικρατώ τοϋ χειρογράφου (φ. 126) αποδόθηκε μέ το ρ. μένίο. Ουσιαστικό 

καί ρήμα απαντούν καί στα Γ.77., σ. 326, 610, 650, 651, 653, Π.Δ., σ. 91, 107, 

177, Μ.Δ., σ. 53, 55, 155. Ή προέλευση των λέξεων άπο τα πατερικά κείμενα.48 

στεροκαρδία ( = δυνατή καρδιά), 77.77., φφ. 111 ν , 116, Α 7 7 , σ. 262, 277. 

σνναρέσκομαι ( = αρέσκομαι), 77.77. φφ. 57, 58, 83 ν , ,4.77., σ. 100, 125, 187. 

Στον Α.Π., μέ εξαίρεση τίς τρεις αναφερόμενες περιπτώσεις, δλες τίς άλλες φορές το 

σνναρεσκομαι ή το ούσ. σνναρέσκεια τοϋ χειρογράφου έχουν αντικατασταθεί άπο τον 

Νικόδημο μέ συνώνυμες ρηματικές καί ονοματικές εκφράσεις: αρέσκομαι, θέλω, ενα-

ρεστοϋμαι, αρέσκεια, θέλησις κτλ. Πβ. Μ.Δ., σ. 66, 67, 223. 

ταχνδρομία ( = βιασύνη), 77.77., φ. 7 1 ν , Α.Π., σ. 159. Πβ. 77.4., σ. 124, δπου 

ρήμα ταχνδρομώ. 

ψήφος, το ( = υπολογισμός, υπόληψη), 77.77. φ. 108^, 130^, Α.Π., σ. 256, 308. 

'Αντίθετα στη σ. 156 τοϋ Α.Π. ή λέξη έχει αντικατασταθεί μέ τήν αντίστοιχη λογα

ριασμός, ένώ στη σ. 301 προστέθηκε άπο τον Νικόδημο ή φράση «κάποιαν ύπόληψιν 

καί ψήφος» χωρίς να υπάρχει στο χειρόγραφο (καί φυσικά στο πρωτότυπο). Το ρ. 

ψηφώ-ψι/φάμαι άπαντα επίσης σέ εορύζερτ, χρήση. 

47. Εμμανουήλ Κριαράς, Λεξικό της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμ

ματείας 1100-1669, τ. ζ ' Θεσσαλονίκη 1978, σ. 74. 

48. G. W. Η. Lampe, A Patristic Greek Lexicon, 'Οξφόρδη 1961, σ. 1067. 
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δ. Ό «Πόλεμος Πνευματικός», τά «Γυμνάσματα Πνευματικά» καί άλλα 

χειρόγραφα της Πάτμου ατά χέρια του Νικόδημου 'Αγιορείτη. rO πι

θανός δρόμος κοινοποίησης τους 

Το χφ. 561 του 77.77. καί υποθετικά εκείνο των Γ.Π. δεν ήταν τα μοναδικά 

πατμιακά χειρόγραφα πού χρησιμοποίησε ό Νικόδημος στο συγγραφικό 

του έργο. 'Αφήνοντας κατά μέρος τις περιπτώσεις των κειμένων «Τύποι 

και χαρακτήρες επιστολών ελληνικών τεσσαράκοντα» του Λιβάνιου και 

«Περί της πρώτης του Θεού Λατρείας ή Νόμος Ευαγγελικός» του Γεννά

διου Σχολάριου πού δημοσιεύτηκαν στον Κήπο Χαρίτων (1819) άγνο^στο 

αν άπο αθωνικά ή άλλα χειρόγραφα, όπως π.χ. τα ύπ' άρ. 407 και 390 αν

τίστοιχα της Πατμιακής Βιβλιοθήκης,49 σήμερα μπορούμε να υποδείξουμε 

με βεβαιότητα και Ινα τρίτο προερχόμενο άπο την Πάτμο πού πέρασε απο 

τα χέρια του Νικόδημου σύμφο^να με έμμεσες άλλ' αναγνωρίσιμες μαρτυ

ρίες του 'ίδιου του έργου του. Συμπτωματικά ( ;) πρόκειται για μιαν ακόμη 

άπο τις μεταφράσεις του Ρωμανίτη, την 'Ηθική Φιλοσοφία, τον χαρτώο 

δηλαδή κώδικα 296. Σύγγραμμα, καθώς έχουμε πει, ιταλού συγγραφέα 

τοΰ 17ου αιώνα, συγκροτημένο στο σχήμα της αριστοτελικής ηθικής, δια

βάστηκε άπο τον Νικόδημο καί το υλικό πού ό φιλοπερίεργος εκείνος ανα

γνώστης αποθησαύρισε άπο αυτό γνωρίζουμε τώρα πια οτι το αξιοποίησε 

σ' ενα τουλάχιστο και μάλιστα άπο τα θεωρούμενα πρωτότυπα βιβλία του, 

στο 'Εγχειρίδιον Συμβουλευτικόν, περί Φυλακής τών πέντε ΑΙοθήαεων 

(1801). ΟΊ σχετικές αναφορές στο χειρόγραφο τής Πάτμου γίνονται αόρι

στα καί συγκαλυμμένα: «ως ειπεν ένας Ηθικός», «ένας νεώτερος Η θ ι 

κός», «Ινας νεώτερος 'Ηθικός φιλοσοφεί περί τής καρδίας και λέγει τα 

άξιάγαστα ταύτα [...] έν άνεκδότοις σωζόμενα», «άνέγνων εις μίαν χει

ρόγραφοι Ήθικήν», 5 0 ένώ τα αντλημένα άπο έκεΐ παραθέματα, όταν μά-

49. Ό Ί ω . Σακκελίων, δ.π., σ. 181 καί 176, γνωρίζει καί σημειώνει την έκδοση 
τών κειμένων στον Κήπο Χαρίτων (σ. 250-272, 223-249 αντίστοιχα) χωρίς άλλα 
σχόλια. Ό ίδιος ό Νικόδημος αναφέρει απλώς δτι βρήκε τα κείμενα σε παλαιά χειρό
γραφα, δ.π., σ. θ'. 

50. 'Εγχειρίδιον Συμβονλευτικόν, σ. 83 σημ., 107,1 11 σημ., 152, 147. Οί α
ντιστοιχίες με το περιεχόμενο τής 'Ηθικής Φιλοσοφίας, δσες μπόρεσα σε μια πρώτη 
ανάγνωση να διαπιστώσω, βρίσκονται στίς σ. 2-3, 792, 820 τοϋ πατμιακοΰ κώδικα. 
Στα πλαίσια τής εξακρίβωσης τών πηγών τοΰ όλου συγγραφικού έργου τοϋ Νικόδη
μου —και οχι μόνο τοΰ 'Εγχειριδίου— το χφ. 296 πρέπει να προσελκύσει ιδιαίτερα 
την προσοχή τής έρευνας. Για τις αρχαίες πηγές τοΰ 'Εγχειριδίου, βλ. 'Αλεξάνδρα 
Σακελλαρίδου-Σωτηρούδη, « Ή αρχαιογνωσία τοΰ αγίου Νικόδημου στο "Συμβου
λευτικόν Εγχειρίδιον"», Ι, Ε.Ε.Φ.Σ.Θ., Τμήμα Φιλολογίας, 1 (1991) 227-245 καί 2 
(1992) 234-247. 
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λ ίστα μεταφέρονται αυτούσια, έχουν υποστεί τ η συνήθη γ λ ω σ σ ι κ ή επεξερ

γασία. Κ α τ α χ ω ρ ί ζ ε τ α ι εδώ ένα μικρό δ ε ί γ μ α τ ω ν έρανισμάτων άπο τ ή με

τάφραση του Ροομανίτη, ή αρχή της περικοπής «περί της κ α ρ δ ί α ς » . 5 1 

Έγχειρίδιον Σνμβονλεντικόν, σ. 153 

«Ή καρδία, ώς πρωτότοκος των μελών, 

και ρίζα της ζωής, είναι άκόμι και όργα

νον της ορέξεοις, και έρμψεύς των πα

θών, και τών διαθέσεων, με τάς θανμα-

στάς αυτής κινήσεις. "Ελαβεν 6 'Ωκεανός 

από την φύσιν ενα ίδιον μέτρων ρεϋμα, 

καλούμενον ροή και παλίρροια, δια να 

αναπαύεται, με την κίνησίν του περιφε

ρόμενος, ωσάν παιδίον εις την κοιτίδα' 

αλλ' εάν κινηθή άπο το εμφύσημα τοϋ 

ψνχρον βορέου, ή τοϋ θερμού νότου, μή 

χωρώντας πλέον εις τον εαυτόν του, πότε 

έρχεται, πότε φεύγει' πότε ύψόνεται εις 

τον ούρανόν, πότε καταβαίνει είς την 

αβυσσον ή αύτη πρόνοια εδωσεν είς την 

καρδίαν μίαν παντοτινήν και φυσικήν 

κίνησιν άρμόδιον είς την κράσιν τοϋ αν

θρώπου, η οποία εκτείνεται και συστέλλε

ται με αναρίθμητα μέτρα δια να εναλ-

λάττη την άναπνοήν, και να διαχέη τα 

ζωτικά πνεύματα είς όλον το σώμα. 'Αλλ' 

εάν μετά ταντα αύτη ταραχθή άπο τους 

άνεμους τών παθών, το με παράδοξον εκ-

τασιν ή συστολήν, μεταβάλλουσα την ά-

ναλογίαν της φυσικής κινήσεως, άλλοιοϊ 

τάς αισθήσεις' και τόσαι είναι ai μετα-

βολαι τής καρδίας, οσαι τών παθών[...~\». 

'Ηθική Φιλοσοφία, χ φ . 296, σ. 7 9 2 . 

Ή καρδία λ.οιπόν πρωτότοκος τών μελών 

και ρίζα τής ζο)ής, άκόμι είναι το όργα

νον τής ορέξεως και δ έρμηνεύς τών πα

θών και τών διαθέσεων, με τάς θανμα-

στάς αυτής κινίσεις. "Ελαβεν ό 'Ωκεανός 

άπο την φύσιν ενα ίδιον και μέτριον ρεϋ

μα καλούμενον ρωή και άναρρωή, ίνα 

περιφερόμενον ιός παιδίον είς την κοιτίδα 

αναπαύεται εις την κίνησίν του' άλ)' εάν 

άπο το έμφύσιμα τοϋ ψυχροϋ βορέοις ή 

τοϋ θερμού νότου κινιθή μή χωράν πλέον 

είς εαυτό πότε έρχεται, πότε φεύγει, πότε 

υψώνεται είς τον ούρανόν, πότε καταβαί

νει είς τήν αβυσσον' ή αύτη πρόνοια εδω

σεν είς τήν καρδίαν μίαν παντοτινήν και 

φυσικήν κίνισιν άρμόδιον είς τήν κράσιν 

τοϋ άν(θρώπ)ου ή οποία εκτείνεται και 

συστέλλεται με αναρίθμητα μέτρα δια 

νά εναλάττη τήν άναπνοήν και νά μετα-

δίδη* τά ζωτικά πν(εύμ)ατα είς δλ,ον το 

σώμα, άλΚ εάν αυτή ύστερον ταραχθη 

άπο τους άνεμους τών παθών, τότε πα

ραδόξως εκτεινομένη, ή συστελλομένη, 

άλλοιώνουσα τήν άναλογίαν τής φυσι

κής κινίσεως άλ,λοιοϊ τάς αισθήσεις, και 

τόσαι ε'ισιν αϊ μεταβολαΐ τής καρδίας, 

οσαι τών παθών[...]. 

* πρώτη γραφή: μεταχέη. 

"Αραγε π ώ ς και π ό τ ε κοινοποιήθηκαν στον Νικόδημο τ α π α τ μ ι α κ ά 

χε ιρόγραφα, άφοΰ, ά π ' δσο είναι γ ν ω σ τ ό , ό 'ίδιος δέν επισκέφθηκε π ο τ έ τήν 

Π ά τ μ ο ; 5 2 Χ ω ρ ί ς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να επιχείρησε ενα τέτοιο 

51. Μετέγραφα το κείμενο άπο το mf τής συλλογής τοϋ Κέντρου Βυζαντινών 

'Ερευνών, βλ. 'Αρχείο μικροταινιών, σ. 40. 

52. Με βάση τίς πληροφορίες τής βιογραφίας τοϋ Νικόδημου ή Πάτμος δέν 

αναφέρεται ώς τόπος τών μετακινήσεων του στο διάστημα άπο τήν αναχώρηση του 

για σπουδές άπο τή Νάξο ώς τή μόνιμη έγκαταβίωσή του στο "Αγιον "Ορος (Σμύρνη, 

"Τδρα, "Αγιον "Ορος, Μολδαβία, Σκυροπούλα). 
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ταξίδι., ιστορικά ωστόσο αμάρτυρο (στη διάρκεια π.χ. των σπουδών του 

στή Σμύρνη ανάμεσα στα χρόνια 1765-1770 θα μπορούσε ασφαλώς να 

είχε πραγματοποιήσει επισκέψεις στο κοντινό φημισμένο κέντρο παιδείας 

πού ήταν ή Πάτμος), το πιθανότερο είναι ότι αυτά έφτασαν στα χέρια του, 

πάντως μετά το θάνατο του Ρωμανίτη (e. 1760), μέσω κάποιου τρίτου πού 

είχε πρόσβαση στή μοναστηριακή βιβλιοθήκη καί πού πρέπει να συνεργα

ζόταν μαζί του ενημερωμένος για τον εκδοτικό του σχεδιασμό στην πραγ

μάτωση του οποίου θέλησε να συνεργήσει. Οι προϋποθέσεις αυτές συγ

κεντρώνονταν στο πρόσωπο του στενού φίλου καί συνεργάτη τοΰ Νικόδη

μου, ηγετικής μορφής του κινήματος τών κολλυβάδων, τοΰ μητροπολίτη 

προόην Κορίνθου Μακάριου Νοταρά. 'Ησυχάζοντας για μεγάλα χρονικά 

διαστήματα στην Πάτμο μέσα στή δεκαετία τοΰ 1780 καί στίς άρχες της 

επόμενης, έξαρχικος επιτηρητής στή διοίκηση της Μονής τοΰ αγίου 'Ιωάν

νου σε μια ταραγμένη για τήν ιστορία της εποχή (1793), καταλογογράφος 

τών χειρογράφων καί έντυπων της βιβλιοθήκης της ( c l 7 9 3 ) καί γραφέας 

πατμιακών κωδίκων,5 3 ό Μακάριος θα επωφελήθηκε άπο τήν παραμονή 

του εκεί για να αναζητήσει καί να εντοπίσει ανέκδοτο υλικό κατάλληλο 

να αξιοποιηθεί στή συλλογική προσπάθεια πού είχε αρχίσει με τον Νικό

δημο καί άλλους λόγιους μοναχούς για έκδοση έ'ργων της πατερικής καί 

ασκητικής θεολογίας —είχαν ήδη συνεκδώσει τους τόμους της Φιλοκαλίας 

(1782), τοΰ Ενεργετινοΰ (1783) καί τοΰ 'Εγχειριδίου για τή συνεχή θεία 

μετάληψη (1783). Οι χειρόγραφες μεταφράσεις τοΰ Ρωμανίτη, ιδίως τα 

Γ.Π. και ό 77.77., αν καί συγγραφές δυτικών θεολόγων, εισήγαγαν με 

συστηματικό τρόπο τους πιστούς —καί οχι μόνο τους εκκλησιαστικούς, 

δπως συνέβαινε με τα προηγούμενα έ'ργα— στο δρόμο της πνευματικής 

άσκησης ως μέσου για τήν κατάκτηση της ηθικής τελειότητας καί της 

ένωσης με τον Θεό, καί άπο τήν άποψη αυτή θα θεωρήθηκαν άπο τον ασκη

τή ιεράρχη αναγνώσματα άξια να δουν το φώς της δημοσιότητας με τις 

αναγκαίες φυσικά προσαρμογές στίς προσδοκίες τοΰ ορθόδοξου αναγνώ

στη. Δεν γνωρίζουμε αν φεύγοντας άπο τήν Πάτμο πήρε μαζί του τα πρω

τότυπα χειρόγραφα ή αντίγραφα τους φιλοτεχνημένα ΐσως άπο τον 'ίδιο 

καί άλλους μοναχούς της Μονής (θυμίζοο ξανά τις αναγνωστικές οδηγίες 

53. Για το χρόνο παραμονής τοΰ Μακάριου στην Πάτμο καί τις ασχολίες του 
στή Μονή τοϋ αγίου 'Ιωάννου βλ. Έ μ μ . Ν. Φραγκίσκος, «Οι σωζόμενοι κατάλογοι», 
0.71., σ. 319, οπού καί βιβλιογραφία. Για τήν έν γένει παρουσία του ως ήσυχαστή στο 
νησί της Άποκαλύψεως, βλ. 'Ανθούσα Μοναχή, Έρημίται της Πάτμου καί ερημητή-
ρια (1088-1988), 'Αθήνα 1988, εκδ. Ι. Κ. Μονής «Ευαγγελισμός Μητρός ήγαπημέ-
νου», σ. 71-80. 
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πού απαντούν στα περιθώρια τοΰ 77.77.). Το βέβαιο είναι οτι οι δύο άνδρες 

συναντήθηκαν στο "Αγιον "Ορος για δεύτερη φορά το 1784 και, τότε ακρι

βώς υποθέτω ότι θα παρέδωσε στον Νικόδημο τη συγκομιδή τών πατμια-

κών κειμένων.54 Τα δύο άπο αυτά, δπως είδαμε, απαριθμούνται ακόμη 

στους καταλόγους της Πατμιακής Βιβλιοθήκης, ενώ το τρίτο, τα Γ.Π., 

εμφανίζεται μόνο στους παλαιότερους, τού 1769 και σ' εκείνον τοΰ Μακά

ριου Νοταρά, άλλ' έκτοτε τα 'ίχνη του έχουν χαθεί. 

Μέ την παρουσίαση τών νέων δεδομένων γύρω άπο τη μετάφραση και δη

μοσίευση τοΰ 'Αόρατου Πολέμου και τών Γυμνασμάτων Πνευματικών 

ή σχηματισμένη ως τώρα εικόνα για τή σχέση τού Νικόδημου Αγιορείτη 

μέ τα κείμενα τών Scupoli και Pinamonti , καί, πέρα απ' αυτό, για τήν 

επίδραση τοΰ καθολικισμού στο έ'ργο του, έρχεται ν' αλλάξει ριζικά. Είναι 

φανερό οτι ή σχέση αύτη υπήρξε τελικά έμμεση. *Av ισχύει ή υπόθεση για 

τή διαδικασία της γνωριμίας του μέ τις δύο συγγραφές (ανεξάρτητα άπο το 

πρόσωπο πού διαμεσολάβησε για να τις γνωρίσει), ό 'ίδιος έπαιξε απλώς 

το ρόλο τοΰ αποδέκτη και τοΰ εκδοτικού διεκπεραιωτή. Δέν επρόκειτο εδώ 

για «φιλολογική καί πνευματική πειρατεία» έργων της ρωμαιοκαθολικής 

54. Ή πρώτη συνάντηση τους στο "Ορος χρονολογείται άπο το 1777 (εΐχαν ήδη 

γνωριστεί νωρίτερα στην "Υδρα), όταν τοϋ παρέδωσε τα χειρόγραφα της Φιλοκαλίας 

καί τοϋ Ενεργετινον για να επιμεληθεί τήν εκδοσή τους. Για τή συνάντηση τοΰ 1784 

καί το τί επακολούθησε είναι χαρακτηριστική ή περιγραφή τοΰ βιογράφου του ιερομό

ναχου Ευθυμίου: «Εις τους 1784 ήλθε το δεύτερον [Μπιλάλης: ύστερον] ό "Αγιος Κο

ρίνθου, καί πάλιν έδιόρθωσε καί έκαλλώπισε το βιβλίον τοΰ αγίου Συμεών τοΰ νέου 

θεολόγου, έσύνθεσε καί το πρώτον έξομολογητάριον, έσύναξε καί έκαλλώπισε καί κατά 

μέρος έμελούργησε το ιερόν θεοτοκάριον. 'Ομοίως έκαλλώπισε το βιβλίον τοϋ αορά

του πολέμου ή μάλλον ειπείν έσύνθεσε καί έκεφαλοποίησεν. Όμοίως έκαλλώπισε καί 

τα [Μπιλάλης: rò] τών νεομαρτύρων καί τα Πνευματικά Γυμνάσματα», έ'κδ. Σπυρί

δωνος Ααυριώτου, Γρηγόριος ό Παλαμάς 5 (1921), 210-11 καί Ό πρωτότυπος βίος 

τοϋ άγίον Νικόδημου τον 'Λγιορείτον(17'49-1809), έπιμ. Νικόδημου (Μπιλάλη), έ'κδ. 

8η, 'Αθήνα 1990, σ. 10-11. Σχηματίζει κανείς τήν εντύπωση οτι ή συγγραφική δρα

στηριότητα τοΰ Νικόδημου δέν ήταν άσχετη μέ τήν άφιξη τοϋ εξόριστου ιεράρχη στον 

"Αθω. "Οτι τα χειρόγραφα της Πάτμου έφτασαν στα χέρια του πάντως μετά το 1782 

πιστοποιείται καί άπο το γεγονός οτι ο'ι αναφορές στο χειρόγραφο της 'Ηθικής θυμο

σοφίας πού άπαντοΰν στο 'Εγχειρίδιον Συμβουλευτικόν, εντάχθηκαν στο κείμενο σέ 

χρόνο μεταγενέστερο τοΰ 1782, τοϋ έτους δηλαδή της πρώτης συγγραφής του στή 

Σκυροπούλα. "Οπως μαρτυρεί ό ϊδιος, ό'.π., σ. 12, κατά τή σύλληψη καί σύνταξη τοΰ 

βιβλίου ήταν στερημένος άπο κάθε είδους βοήθημα, ένώ είναι βεβαιωμένο οτι το επε

ξεργάστηκε πολλές φορές πριν να το δημοσιεύσει, βλ. Italo Citterio, δ.π., σ. 80-81. 
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γραμματείας —για να θυμηθούμε την κατηγορία του L. Gil let 5 5 — οΰτε καν 

για απευθείας επαφή με τα πρωτότυπα. Τα δύο ιταλικά κείμενα έφτασαν 

στα χέρια του μεταφρασμένα στην κοινή γλώσσα ανώνυμα και χωρίς να 

είναι βέβαιο (στην περίπτωση τουλάχιστον πού του είχαν διαβιβαστεί αντί

γραφα των χειρογράφων) ότι περιείχαν πληροφορίες και για τους συγγρα

φείς τους. Δεν χρειαζόταν φυσικά μεγάλος κόπος για να καταλάβει ό Νι

κόδημος τή θεολογική ταυτότητα των έργων, άλλα καί να διαπιστώσει δτι 

ό αυστηρά ασκητικός δρόμος πού συμβούλευαν ως κατευθυντήρια επιλογή 

στον καθημερινό αγώνα για τήν τελείωση καί θέωση του χριστιανού αν

ταποκρινόταν ολωσδιόλου στο προσωπικό του εσωτερικό βίωμα, δπως 

προφανώς είχε συμβεί και με τον σεβάσμιο κομιστή τών χειρογράφων. 

Στο τέλος-τέλος οι δογματικές καί έκκλησιολογικές αναφορές, δσες τυχόν 

εντοπίζονταν μέσα στις σελίδες τους, σε μια ενδεχόμενη δημοσίευση θα 

μπορούσαν εύκολα να τροποποιηθούν ή να εξοβελιστούν. Στή συνείδηση 

του άλλωστε ή υιοθέτηση από τους ορθόδοξους συγγραφείς ''δεών της 

δυτικής θεολογίας δεν συνιστούσε επιλήψιμη πράξη, αρκεί τα δάνεια να 

ήταν απαλλαγμένα άπο αιρετικές κακοδοξίες. «Καί το να διαλέγη τινάς 

τα καλά καί ορθά άπο τους εναντίους, τούτο δεν κατηγορείται- άλλ' 6χι καί 

το να δανείζεται τα σαθρά καί κακόδοξα.» Τήν ανεκτική αυτή άποψη τήν 

είχε διακηρύξει κιόλας από το 1794 στην έκδοση τοΰ Έξομολογηταρίου 

του, 0 0 σ ενα εγχειριοιο οπού ο ιοιος είχε χρησιμοποιήσει, παραπεμ-

55. Στην κριτική του για τήν Εισαγωγή τοΰ Η. Α. Hodges στην αγγλική μετά
φραση τοΰ 'Αόρατου Πολέμου, Λονδίνο 1952 (βλ. σημ. 42), π. Sobornost 12 (1952) 
586. 

56. Βιβλίον ψυχωφελ,έστατον... εκ διαφόρων διδασκάλων έρανισθέν, Βενετία 
1794, σ. 67, σημ. 1. Τήν αφορμή για τή διατύπωση της θέσης αυτής τήν έδωσε ή 
επισήμανση συγκεκριμένου «αίρετικοΰ φρονήματος» στο Έξομολογητάριο κάποιου 
«μεγάλου ονόματος» (έννοοΰσε τον πατριάρχη Καλλίνικο Δ') έκδεδομένο στή Βιέννη 
το 1787 καί ουσιαστικά, κατά τον Νικόδημο, ανατυπωμένο άπο το παλαιότερο Έξο
μολογητάριο τοΰ Νεόφυτου Ρόδινου (1630), πβ. Angelo Amato, Il sacramento della 
penitenza nella Teologia Greco-Ortodossa, Θεσσαλονίκη ['Ανάλεκτα Βλατάδων 38], 
1982, σ. 341-42, Gerhard Podskalsky, Griechische Theologie in der Zeit der 
Türkenherrschaft (1453-1821), Μόναχο 1988, σ. 380 καί Italo Citterio, δ.π., σ. 
311, σημ. 189. Παρόμοια στάση καταγράφεται καί στο Έορτοδρόμιον (1836), σ. 584: 
«Τα κακόδοξα φρονήματα καί τα παράνομα εθη τών Λατίνων καί τών άλλων Αιρετι
κών πρέπει να μισώμεν καί να άποστρεφώμεθα' ε'ί τι δε ευρίσκεται εν αύτοΐς ορθώς 
έχον καί υπό τών Κανόνων τών 'Ιερών Συνόδων βεβαιούμενον, τοΰτο δεν πρέπει να 
μισώμεν καί να άποστρεφώμεθα», πβ. Θεόκλητος Διονυσιάτης, "Αγιος Νικόδημος ό 
'Αγιορείτης, δ.π., σ. 192. 'Αντίθετα, ό Θεοδώρητος Λαυριώτης διατυπώνει απόλυτες 
θέσεις ως προς τή χρήση δυτικών πηγών άπο τους ορθόδοξους συγγραφείς άπορρί-
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ποντας σ' αυτά, δύο γνωστά ιησουίτικα έργα, τα II Confessore istru

ito και // Penitente istruito του Paolo Segneri, για άλλη μια φορά 

οχι στο πρωτότυπο άλλα στις μεταφράσεις του Ρωμανίτη των εκδό

σεων της Βενετίας.5 7 Το γεγονός ακριβώς οτι και στην περίπτωση των 

Α.Π. και Γ.Π.: την 'ίδια περίπου εποχή, είχε μπροστά του ελληνικά 

καί οχι ξενόγλωσσα κείμενα του πρόσφερε μεγαλύτερη άνεση για ποικί

λες επεμβάσεις στο περιεχόμενο τους, μορφολογικές, εννοιολογικές, γλωσ

σικές. "Ετσι το τελικό αποτέλεσμα, άποκαθαρμένο δογματικά, εμπλουτι

σμένο με στοιχεία της ορθόδοξης πνευματικότητας και εκσυγχρονισμένο 

γλωσσικά, ανέμενε ο Νικόδημος οτι θα προκαλούσε την 'ίδια απήχηση καί 

την 'ίδια ικανοποίηση οσην εκείνος είχε αισθανθεί ολοκληρώνοντας την 

επεξεργασία και δίνοντας στο φώς τις μεταφράσεις τών χειρογράφων της 

Πάτμου. «Πολλά εγκώμια έπρεπε να ειπώ δια την όντως θαυμαστήν και 

σοφωτάτην ταύτην Βίβλον, πώς είναι καταπεπυκνωμένη άπό χρήσεις της 

Θείας Γραφής, πώς είναι πεπληρωμένη άπό μαρτυρίας τών Θείων Πατέ

ρων πώς είναι γεμάτη άπό Θεοσοφίαν γεμάτη άπό κατάνυξιν, γεμάτη 

άπό ώφέλειαν πνευματικήν άλλα άφίνω να την εγκωμιάσουν δια της πεί

ρας, οι μετά προσοχής και γνώσεως ταύτην άναγινώσκοντες», θα γράψει 

για τα Γ.Π. στον πρόλογο της έκδοσης του 1800,5 8 ανυποψίαστος προφα-

πτοντας έτσι τή θεοορία καί τις δοκιμές του Νικόδημου: «Μή θαυμάσης, αγαπητέ 
—γράφει στο «'Τπόμνημα άναγκαϊον προς άσφάλειαν τών ορθοδόξων» δπου ή κα
ταγγελία του για τα Γυμνάσματα Πνευματικά— εάν καί εις βιβλία τινά κακοδόξων 
πονήματα ευρίσκονται πολλά ωφέλιμα διηγήματα προς ρύθμισιν ενάρετου πολι
τείας [...] και πολλοί τών ημετέρων διδασκάλων έρανιζόμενοι άπό τα συγγράμματα 
δυτικών έλλογίμων καί δσα άδογματίστως ευρίσκονται εν έκείνοις συλλέγουσι καί 
μεταφέρουσιν εις τα εαυτών ^συγγράμματα καί λόγους" αδύνατον δμως είναι όπου να 
μή ευρίσκεται συμπεφυρμένος καί ό ιός της εκείνων κακοδοξίας», Εύλόγιος Κουρίλας, 
«Κατάλογος αγιορείτικων χειρογράφων», Θεολογία 16 (1938) 350, πβ. Κ. Κ. Πα-
πουλίδης, «Ή συγγένεια του βιβλίου "Γυμνάσματα πνευματικά"», ό'.π., σ. 169. 

57. Το οτι ό Νικόδημος επικαλείται τις μεταφράσεις καί οχι τα πρωτότυπα δεν 
προκύπτει μόνο άπό τή χρήση τών εξελληνισμένων άπό τον Ρωμανίτη τίτλων άλλα 
καί άπό το γεγονός οτι, τις ελάχιστες φορές πού παραπέμπει στις σελίδες τών δύο 
έργων, αυτές άφοροΰν το κείμενο τών μεταφράσεων. 'Από διάφορους λόγους (βιβλιο
γραφική άγνοια, αδυναμία αυτοψίας) ορισμένοι μελετητές συνέδεσαν τις αναφορές του 
Νικόδημου κατευθείαν μέ τα 'ιταλικά πρωτότυπα ή άφησαν αδιευκρίνιστη τή θέση τους 
για το τί τελικά πίστευαν οτι συνέβαινε, βλ. Virgil Cândea, «Interférences cultu
relles au Levant: les écrits de Paolo Segneri en arabe, grec, roumain et turc», 
Revue des Etudes Sud-Est Européennes 27 (1989) 55-63, Italo Citterio, ό'.π., 
σ. 117 κέ., 358-61. 

58. Γ.Π., σ. 11. 
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νώς για τους θεολογικούς προβληματισμούς πού θα ανέπτυσσαν νεώτεροι 

μελετητές σχετικά με την οπτική των Γ.Π. καί του Λ.Π. απορώντας με 

τίς επιλογές του Νικόδημου και τις «πτυχές απροκάλυπτου έκδυτικισμοΰ 

πού εμφανίζει το έ'ργο του». 0 9 

Μένει το λεπτό σημείο της σιωπής του γύρω άπο τήν πατρότητα ή 

έ'στω τήν προέλευση των μεταφράσεων, για τήν οποία ήταν απόλυτα ενή

μερος και τήν οποία ωστόσο θα άφηνε, δπως είδαμε, αδιευκρίνιστη 

και στην περίπτωση του τρίτου πατμιακοΰ χειρογράφου πού πέρασε άπο 

τα χέρια του. Και εκεί μέν, παραλείποντας τή μνεία της Πάτμου, κατέ

στησε τουλάχιστον σαφές οτι το υλικό του το άντλησε άπο ανέκδοτες πη

γές. 'Εδώ απέκρυψε και το ενα καί το άλλο και τήν αρχή της αποκάλυψης 

επρόκειτο να τήν κάνουν οι σύγχρονοι του άντικολλυβάδες. Να ύπήρςε άρα

γε, σέ σχέση μέ τή μυστικότητα πού περιέβαλλε το θέμα, κάποια κοινή 

συμφωνία ανάμεσα στα συνεργαζόμενα μέρη για λόγους προφύλαξης άπο 

το ξέσπασμα ενός ενδεχόμενου σκανδάλου; "Ηδη ό Θεοδώρητος Λαυριοιτης 

σχολιάζοντας τήν έκδοση τών Γ.Π. κατάγγελλε οτι ήταν έργο του 'Ιγνά

τιου Λογιόλα, του ιδρυτή του τάγματος τών Ίησουιτών, καί οτι κάπου το 

βρήκε μεταφρασμένο ό Νικόδημος καί το δημοσίευσε μέ δικές του προ

σθήκες.6 0 *Αν ή προϊστορία της έκδοσης του ήταν γνωστή σέ δλες τίς λε

πτομέρειες της, ίσως ό αντίκτυπος τών αποκαλύψεων του να επεκτεινόταν 

καί πέρα άπο το πρόσωπο του έκδοτη. 

'Ανεξάρτητα άπο μια τέτοια υπόθεση, το ζήτημα, πρέπει νομίζω, να 

συνδεθεί μ' ενα γενικότερο φαινόμενο, τίς νοοτροπίες καί τή στάση τών 

ελλήνων λογίων τών περασμένων αιώνων απέναντι στα θέματα της πνευ

ματικής ιδιοκτησίας. Οι κανόνες της συγγραφικής καί εκδοτικής δεοντο

λογίας λειτουργούσαν ελαστικά καί κατά συνείδηση καί δέν είναι σπάνιες 

οι περιπτώσεις οχι μόνο αποσιώπησης τών πηγών άπο τους συγγράφεις 

άλλ' ακόμη καί σφετερισμού ανέκδοτων έργων λογίων πού δέν ζούσαν πιά, 

χωρίς αυτό να σημαίνει οτι παρόμοιες ενέργειες, δταν αποκαλύπτονταν, 

έ'μεναν ασχολίαστες.6 1 Ό ίδιος ό Νικόδημος, πού το 1794 υποδείκνυε τή 

59. Χρήστος Γιανναράς, 'Ορθοδοξία και Δύση στη νεώτερη 'Ελλάδα, 'Αθήνα 
1992, σ. 199. Ό συγγραφέας επεξηγεί τίς απόψεις του στη συνέχεια τοϋ βιβλίου. 

60. Εύλόγιος Κουρίλας, δ.π., σ. 351, πβ. Κ. Κ. Παπουλίδης, δ.π., σ. 170. Βλ. 
καί σημ. 33. 

61. Το φαινόμενο τής αποσιώπησης τών πηγών παρατηρείται πρωτίστως στο 
χώρο τής θρησκευτικής γραμματείας τοϋ 17ου καί 18ου αι. "Εργα πού κυκλοφόρησαν 
ευρύτατα, δπως π.χ. ή 'Αμαρτωλών σωτηρία (α' εκδ. 1641) τοϋ 'Αγάπιου Λάνδου, οι 
Διδαχές (α' εκδ. 1700) τοϋ 'Ηλία Μηνιάτη, ο Ποιμενικός Αυλός τοϋ Προκόπιου Πε-
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συγγένεια του Έξομολογηταρίου του πατριάρχη Καλλίνικου Δ' (1787) 

προς το παλαιότερο κανονικό έργο του λατινόφρονος Νεόφυτου Ρόδινου 

(1630) ύστερα μάλιστα άπο προσωπική του έρευνα ανάμεσα στα δύο έντυ

π α , 6 2 συνήθιζε και αυτός να αξιοποιεί στίς δικές του εκδόσεις ξένα κείμενα 

σωζόμενα ανέκδοτα στίς βιβλιοθήκες του "Αθω και άλλου, χωρίς να αισθά

νεται την ανάγκη να αναφέρει κάθε φορά την πατρότητα ή την αρχειακή 

τους προέλευση. Συγχρόνως παραχωρούσε στον εαυτό του το δικαίωμα 

επέμβασης στο περιεχόμενο καί στη μορφή τους ανάλογα με τους σκοπούς 

και τις απαιτήσεις της έ'κδοσης εξασφαλίζοντας έτσι Ινα είδος αφανούς 

συγγραφικής συγκυριότητας. Με παρόμοιο πνεύμα αναμφισβήτητα αντι

μετώπισε καί τα κείμενα των μεταφράσεων τού Ρωμανίτη. Εκδίδοντας τα 

φρόντισε άπο την αρχή να προσδιορίσει τή σχέση του με αυτά. Ούτε ως 

συγγραφέας τους εμφανίστηκε ούτε ως μεταφραστής τους, άλλ' απλώς ως 

ένας εκδότης πού είχε κοπιάσει πολύ να τα «καλλωπίσει» και να τα προ

σαρμόσει στις πνευματικές ανάγκες των αναγνωστών του. 

"Οπως καί να είναι, κάτω άπο τή νέα οπτική τών πραγμάτων, οι ερμη

νευτικές αναλύσεις καί τα σχόλια Οσα έχουν διατυπωθεί παλαιότερα καί 

πρόσφατα βασισμένα σ' ενα αυτονόητο ως τώρα δεδομένο, τήν άμεση 

εξάρτηση τών εκδόσεων τού Νικόδημου 'Αγιορείτη άπο τα ιταλικά πρω

τότυπα, πρέπει στο ιστορικό καί το γλωσσικό τους τουλάχιστον μέρος να 

αναθεωρηθούν. Ή συνάντηση του άθωνίτη μοναχού με τα δύο κείμενα της 

ασκητικής γραμματείας τού καθολικισμού δεν προέκυψε, όπως γενικά έ'χει 

υποστηριχθεί, μέσα άπο τους δρόμους τών προσωπικών του αναζητήσεων 

καί κινήτρων ως επακόλουθο τών επιρροών πού είχε δεχθεί καί τών πνευ

ματικών δεκτικοτήτων πού είχε διαμορφώσει κατατή νεότητα του ζώντας 

σε περιοχές του Αιγαίου καί τών παραλίων του (Νάξος, Σμύρνη) με ισχυ

ρές καθολικές κοινότητες καί έντονη ιεραποστολική παρουσία τών Ίησουι-

τών. 6 3 Μια τέτοια ιδεολογική ζύμωση, αν πράγματι υπήρξε, δεν μπορεί 

παρά να είχε συντελεστεί υπό δυσμενείς κοινωνικούς ορούς. Γιατί είναι 

γνωστοί οι φραγμοί στην επικοινωνία μεταξύ ορθοδόξων καί καθολικών 

λοποννήσιου (1780), ή ανώνυμη Θύρα Μετανοίας (1795), οφείλουν πολλά σε δυτικά 
πρότυπα, δταν δεν είναι πιστές μεταγραφές τους, βλ. καί σημ. 27. Περιπτώσεις σφε
τερισμού ανέκδοτων έργων ελλήνων λογίων άπο μεταγενέστερους συγγραφείς έχουν 
επίσης επισημανθεί άπο τήν έρευνα, όπως π.χ. έργων τοΰ 'Ιωάννη Μπενιζέλου (18ος 
αι.), του 'Ιωάννη Άβράμιου (18ος αι.), τοϋ Γρηγόριου Κωνσταντα (19ος αι.) κ.ά., 
για τή μελέτη τών όποιων μπορεί να αναχθεί κανείς στην οικεία βιβλιογραφία. 

62. Βλ. σημ. 56. 
63. Italo Citterio, δ.π., σ. 122-123. 
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σ' αυτούς ακριβώς τους τόπους, ιδιαίτερα στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα, 

δπου το κλ ίμα αποξένωσης, κ α χ υ π ο ψ ί α ς και μίσους τ ώ ν μεν προς τους δε 

ήταν απαγορευτικό γ ι α να αναπτυχθούν προσεγγίσεις καί οσμώσεις τ ώ ν 

αντ ίπαλων ομολογιών στα σ τ ρ ώ μ α τ α τοΰ πληθυσμού π ο ύ ε ίχαν π ε ρ ι χ α 

ρακωθεί, ά π ο τη μια και την άλλη πλευρά, στις δικές τους δ ο γ μ α τ ι κ έ ς 

ασφάλειες καί άμυνες. «Οί "Ελληνες [σχισματικοί τ η ς Νάξου] — έ γ ρ α φ ε 

στην άπο 2 'Ιουλίου 1775 αναφορά του προς την Α γ ί α Έ δ ρ α δ καθολικός 

αρχιεπίσκοπος τ η ς νήσου G. Β. C r i s p i — [...] εδώ καί κ ά μ π ο σ α χρόνια εκ

δηλώνονται θανάσιμοι εχθροί ( n e m i c i in fens i s s imi) τού καθολικού ονόμα

τος κ α τ ά μίμηση τ ώ ν άλλων νησιών.» 6 4 Ό Νικόδημος καί λ ό γ ω κ α τ α γ ω 

γ ή ς (ανατράφηκε σε ακραιφνώς ορθόδοξο περιβάλλον) καί λ ό γ ω ηλικίας 

(το 1765 πού έφυγε άπο τη Νάξο γ ι α σπουδές στην παραδοσιακή σχολή 

Σμύρνης ήταν μόλις 16 ετών) δέν ε ίχε προλάβει ασφαλώς ν' α π ο κ τ ή σ ε ι 

παραστάσεις καί β ι ώ μ α τ α π ο ύ θα τοΰ πρόσφεραν το κίνητρο νά γνωρίσε ι 

64. G.Hofmann, Vescovadi cattolici della Grecia. IV Naxos, Ρώμη [Orien-

talia Christiana Analecta 11], 1938, σ. 50, 180. Ό Crispi στη συνέχεια της ανα

φοράς του δέν παραλείπει να τονίσει τον ειρηνικό χαρακτήρα τοΰ έλληνα μητροπολίτη 

καί την προσπάθεια του να μη δημιουργεί ενοχλήσεις στους καθολικούς. "Ομως αρ

γότερα, το 1792, μιλάει μέ σκληρή γλώσσα για τον ομόλογο του ορθόδοξο ποιμένα, 

δ.π., σ. 196-97. Να σημειωθεί Οτι ανάλογα άντικαθολικά αισθήματα θα απέδιδε στους 

((αιρετικούς» ορθόδοξους κατοίκους της Νάξου καί στην έκθεση του του 1783, βλ. 

Έ μ μ . Ι. Καρπάθιος, Ή Λατινική προπαγάνδα καί al Κυκλάδες κατά τον IH' αιώνα, 

'Αθήνα 1936, σ. 68. Για τις σχέσεις τών δύο κοινοτήτων στις Κυκλάδες καί τήν έν

ταση πού προκλήθηκε στο β' μισό τοΰ 18ου α'ι. βλ. Άπόστ. Ε. Βακαλόπουλος, 'Ιστορία 

τοΰ Νέον 'Ελληνισμού, τ. Δ', Θεσσαλονίκη 1973, σ. 120 κέ. δπου καί βιβλιογρα

φία. "Οσον άφορα, τή Σμύρνη περιορίζομαι στην έγκυρη μαρτυρία τοΰ 'Αδαμάντιου 

Κοραή πού έζησε έκεϊ τα νεανικά του χρόνια, ήταν σχεδόν συνομήλικος τοΰ Νικό

δημου καί συσχολαστής του: «Δια να αποκτήσω τήν γνώσιν της Λατινικής γλώσ

σης, έπρεπε να προσδράμω εις τους ευρισκομένους εις τήν Σμύρνην Δυτικούς ιερω

μένους, καί έξαιρέτως τους Ίησουίτας- πράγμα δύσκολον, δια τήν κατ' αυτών πρό-

ληψιν, τρεφομένην μάλιστα άπο τήν κατέχουσαν αυτούς μανίαν τοΰ προσηλυτισμοΰ, 

μανίαν τόσον σφοδράν, ώστ' ένόμιζαν, καί νομίζουν ακόμη σήμερον, οί εχθροί τοΰ 

Ίησοΰ Ίησουΐται τήν έπιστροφήν ενός γραικού εις τήν έκκλησίαν των πολύ πλέον 

άξιόμισθον έργον παρά νά κατηχήσωσι δέκα Τούρκους, ή δέκα ε'ιδωλολάτρας. Το 

πράγμα ήθελ' εισθαι πολύ δυσκολώτερον, αν έζη ό πάππος μου- πώς ήτο δυνατόν νά 

μέ παραδώση εις χείρας Ίησουϊτών, ό 'Αδαμάντιος Ρύσιος, δστις έσύνταξε ποίημα 

όλόκληρον δια στίχων 'Ιαμβικών κατά τών καταχρήσεων τοΰ Παπισμοΰ, έπιγραφό-

μενον, Λατίνων θρησκείας έλεγχος, εις 36 κεφάλαια, κ' έφρόντισε να τυπωθή ε'ις το 

Άμστελόδαμον [1748]...», Βίος [ = Συλλογή τών... Προλεγομένων, Παρίσι 1833], 

σ. ιδ' (χρησιμοποιώ τή φωτομηχανική έκδοση τοΰ Μορφωτικοΰ 'Ιδρύματος 'Εθνικής 

Τραπέζης, μέ πρόλογο Κ. Θ. Δημαρά, 'Αθήνα 1984). 
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βαθύτερα και να προσοικειωθεΐ τη λατινική θρησκευτική πνευματικότητα 

και παράδοση. Έ ν α δεδομένο πού θα φαινόταν παράδοξο να άλλαξε αργό

τερα δταν, λαϊκός ακόμα, μετά το τέλος των σπουδών του (1770), αναμί

χθηκε στα εκκλησιαστικά πράγματα ώς γραμματέας της μητρόπολης Πα-

ροναξίας και άρχισε να σχετίζεται μέ τους εξόριστους εκεί άθωνίτες κολ-

λυβάδες μοναχούς και τον Μακάριο Νοταρά στην "Υδρα. 'Αβασάνιστα 

επομένως έχουν διατυπωθεί οι απόψεις πού τον θέλουν να εϊχε πολλές επα

φές μέ τους 'Ιησουίτες (το τάγμα τους, σημειωτέον, καταργήθηκε το 1773, 

οπότε και αποχώρησαν άπο τή Νάξο), 6 5 να έμαθε τα ιταλικά μάλλον άπο 

αυτούς6 6 ή, ακόμη, να διάβασε τα βιβλία του Scupoli καί του Pinamont i 

στή Νάξο άπο το πρωτότυπο ή σέ γαλλικές μεταφράσεις τους καί μάλιστα 

να τα συναποκόμισε μαζί του φεύγοντας το 1775 για το "Αγιον "Ορος.6 7 

Ή πραγματικότητα υπήρξε διαφορετική. Μέ τα έργα αυτά διασταυρώθηκε 

αργότερα, δταν μόναζε πια στην αθωνική πολιτεία, κάτω άπο συνθήκες 

πού, αν δεν είχαν συντρέξει, είναι πολύ αμφίβολο κατά πόσο ό Νικόδημος 

θα σκεφτόταν ποτέ να αναζητήσει και πολύ περισσότερο να επιδοθεί στή 

μετάφραση παρόμοιων εγχειριδίων. "Αλλωστε μια τέτοια δραστηριότητα 

προϋπέθετε καί ανάλογου βαθμού γλωσσομάθεια, στοιχείο αμφισβητήσιμο 

επίσης στην περίπτωση του. 6 8 

65. 'Απ. Ε. Βακαλόπουλος, ο.π., σ. 128. 

66. Πρόκειται για μία άπο τις υποστηριζόμενες εκδοχές σχετικά μέ τις σπου

δές του Νικόδημου στις ξένες γλώσσες, ή οποία όμως έχει άπο παλιά αποκρουστεί μέ 

το επιχείρημα ακριβώς πού εκτίθεται διεξοδικότερα σ' αύτη τή μελέτη, τών τεταμέ

νων δηλ. σχέσεων ανάμεσα στον ορθόδοξο πληθυσμό καί τους δυτικούς ιερωμένους, 

βλ. Κ. Κ. Παπουλίδης, Nicodème ÏHagiorite, ο.π., σ. 12, σημ. 23. Οί ϊδιοι δμως 

δροι ίσχυαν καί για τή Σμύρνη (βλ. σημ. 64), ώστε να δικαιούμαστε να αμφιβάλλουμε 

κατά πόσο θα μπορούσε 6 νεαρός Νικόδημος (τότε Νικόλαος) να μάθει ή να τελειοποιή

σει εκεί τή γνώση τών ξένων γλωσσών, δπως υποστηρίζεται άπο άλλους. Επιπλέον, 

στην παραδοσιακή σχολή του 'Ιερόθεου Δενδρινοϋ (καί οχι Βουλισμά, όπως συχνά γρά

φεται άπο τους νεώτερους βιογράφους του Νικόδημου) δεν διδασκόταν άλλη γλώσσα 

έκτος άπο τήν αρχαία, ούτε καν λατινικά, ένώ ήταν πολύ δύσκολο να βρει κανείς δασκά

λους της ιταλικής καί της γαλλικής, για τίς όποιες άλλωστε ενδιαφέρονταν μόνον δσοι 

επρόκειτο να ακολουθήσουν το εμπορικό στάδιο, βλ. Ά δ . Κοραής, Βίος, ο.π., σ. ιγ'. 

Πβ. καί σημ. 68. 

67. Θεόκλητος Λιονυσιάτης, ο.π., σ. 191, 198. 

68. "Εχω τήν εντύπωση οτι ή γλωσσομάθεια τοϋ Νικόδημου εφευρέθηκε προκει

μένου να εξηγηθούν ο'ι μεταφραστικές του επιδόσεις. Άλλωστε δσοι μίλησαν για τίς 

σπουδές του στις ξένες γλώσσες δεν προσκόμισαν καμιά σχετική μαρτυρία άπο τίς 

πηγές. 'Από τήν άλλη μεριά ο'ι παλαιοί βιογράφοι του, ένώ υπογραμμίζουν μέ θαυμα

σμό τίς διανοητικές του ικανότητες καί τή φιλαναγνωσία του, πουθενά δέν αναφέρουν 
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"Οσον άφορα, τέλος, τις παρατηρήσεις τις δ ιατυπωμένες γ ι α τ ή μ ε τ α 

φραστική α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η τών κειμένων α π ό τον Νικόδημο, χ ω ρ ί ς ορισμένες 

άπο αυτές να χάνουν την άξια τους, θα ήταν περισσότερο έγκυρες εφόσον 

στηρίζονταν στα π ρ α γ μ α τ ι κ ά δεδομένα, στην ύπαρξη δηλαδή τ ώ ν ενδιά

μεσων ελληνικών π η γ ώ ν τις όποιες α ν α π α ρ ή γ α γ ε ό Νικόδημος στα βιβλία 

τ ο υ . 6 9 Θ α άξιζε να μελετήσει κανείς οχι μόνο τις φραστικές του π α ρ α λ 

λαγές στο κείμενο τοΰ Ρ ω μ α ν ί τ η άλλα και τήν υιοθέτηση λέξεων και δρων 

σ' εκείνες μάλιστα τις π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς πού απαιτούσαν "προσφυγή σε ειδικές 

θεολογικές έννοιες. Θα α π ο κ α λ υ π τ ό τ α ν τότε δτι ή γ ν ώ σ η τ ώ ν π η γ ώ ν τ η ς 

ορθοδοξίας δέν ήταν καθόλου ξένη στον κ ρ η τ ο π ά τ μ ι ο μ ε τ α φ ρ α σ τ ή . 7 0 Τ ώ ρ α , 

γ ι α τ ί αυτός h τελευταίος ασχολήθηκε να μεταφέρει στα ελληνικά τον 77ο-

λεμο Πνευματικό και τ α Γυμνάσματα Πνευματικά, κ α θ ώ ς και μια σειρά 

άπο άλλα έργα της δυτικής θεολογίας τ ώ ν προηγούμενων αιώνων, στον 

μικρό χ ώ ρ ο ενός νησιού μέ παράδοση στην ορθόδοξη μοναστική και εκκλη

σιαστική ζ ω ή άλλα και ανοικτή επικοινωνία μέ τή Ρ ώ μ η , πρέπει α σ φ α λ ώ ς 

δτι γνώριζε ξένες γλώσσες καί ότι διάβαζε ή μετέφραζε ξενόγλωσσα βιβλία. Για τον 

Α.Π. και τα Γ.Π. γράφουν απλώς, δπως ε'ίδαμε, δτι τα «καλλώπισε», βλ. σημ. 54. 

Τέλος άπο μια πρώτη Ιρευνα στις άσκητοποιμαντικές καί κανονικές εκδόσεις του και 

ιδίως στο σώμα τών σημειώσεων τους, διαπίστωσα δτι ό Ν. σπάνια παραπέμπει τον 

αναγνώστη σέ ξενόγλωσση βιβλιογραφία (παρά μόνο σε λατινική) και δτι οι αναφορές 

του σέ έργα ξένων συγγραφέων ή σέ πρόσωπα της δυτικής λογιοσύνης προέρχονται 

άπο αναγνώσεις έντυπων ή χειρόγραφων ελληνικών πηγών. Το δλο θέμα φυσικά 

χρειάζεται λεπτομερέστερη τεκμηρίωση. 

69. 'Αναφέρομαι κυρίως στις γλωσσικές παρατηρήσεις τών Η. Α. Hodges καί 

Italo Citterio. 

70. Έννοιες καί προσδιορισμοί, δπως άγνωσία, χαννότης, ξηρασία, περικράτη-

σις, επιτριβή, χωριμικός, άγαπιμικός, αισθιμικος κ.ά., τις όποιες υιοθετεί ό Νικό

δημος, έπιχωριάζουν στα αγιογραφικά καί πατερικά κείμενα. Παράλληλα διατηρή

θηκαν στα κείμενα τοϋ Νικόδημου ορισμένες εξελληνισμένες έννοιες της λατινικής 

θεολογικής παράδοσης: άξιομισθία, προσενχαί άκοντιστικαί κτλ. 'Από τις αλλαγές πού 

επέφερε στην απόδοση κάποιων έκκλησιολογικών δρων, θά σταθώ στην έκφραση 

«Santa Chiesa Romana» τοϋ ιταλικού πρωτοτύπου (C.S., κεφ. 63). Ό Ροομανίτης 

μεταφράζει «ή αγία ρωμαϊκή εκκλησία», πού ό Νικόδημος παραλλάζει σέ «ή άγια 

μου εκκλησία» (Μέρος Β', κεφ. Γ). Έ χ ω τήν αίσθηση δτι στή συνείδηση τοΰ Ρω

μανίτη ό δρος «ρωμαϊκή» δέν ήταν συνώνυμος τοϋ τοπικοΰ προσδιορισμοΰ «της 

Ρώμης» μέ το εύανάγνο^στο περιεχόμενο, άλλα τοΰ έθνοθρησκευτικοΰ προσδιορισμού 

«ελληνική ορθόδοξος», πβ. τή χρήση ανάλογης διατύπωσης στους τίτλους τών με

ταφράσεων του («είς τήν άπλήν φράσιν τών Ρωμαίων»). Ό Νικόδημος δμως προτί

μησε, φαίνεται, ν' αποφύγει τον δρο οχι μόνο για το ενδεχόμενο παρανόησης, άλλα 

ίσως καί γιατί ό ϊδιος δέν μεταχειριζόταν ως δηλωτικό της νεοελληνικής εθνότητας το 

«Ρωμαίος» καί τα παράγωγα του. 
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να εξεταστεί στα πλαίσια της ιστορικής συγκυρίας των πρώτων δεκαετιών 

του 18ου αιώνα.7 1 Άλλα σ αύτη την ενδιαφέρουσα έρευνα δεν σκοπεύει 

να επεκταθεί ή παρούσα μελέτη. 

ΕΜΜ. Ν. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 

71. Στις δεκαετίες αυτές διαπιστώνεται ένας στενός εναγκαλισμός της Μονής 

του αγίου 'Ιωάννου και ολόκληρου τοϋ νησιού άπο την 'Αγία Έδρα ώς αντάλλαγμα 

της ανταπόκρισης της στις εκκλήσεις για προστασία και βοήθεια άπο τις πειρατικές 

επιδρομές, βλ. G. Hofmann, Patmos und Rom, Ρώμη [Orientalia Christiana 41] 

1928, σ. 83 κέ., Π. Γρηγορίου, Σχίσεις καθολικών και ορθοδόξων, 'Αθήνα 1958, σ. 

184-88, Ν. Α. Φορόπουλος, «Φιλικές σχέσεις της Μονής Ίο^άννου τοϋ Θεολόγου με 

τίς καθολικές δυνάμεις της Δύσεως», ]<ύοεκαν)}θΐακά Χρονικά 5 (1976) 295, 300-303. 
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