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Η ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ» 
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ 

ΜΕ ΤΟ «EXERCICIOS SPIRITUALES»
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ DE LOYOLA

Είναι γνωστόν αλλά καί φανερόν ότι ό "Αγιος Νικόδημος ό Αγιορείτης1, 
δέν έζήτησε συγγραφικός δάψνας ούτε έξ άλλων του έργων2 3, ούτε εκ του βι
βλίου το όποιον εκυκλοφόρησε μέ τό όνομά του: «Γυμνάσματα Πνευματικά»8. 
Τό μόνον γεγονός τό όποιον διαπιστώνει ό ερευνητής είναι ότι ό Άγιος 
Νικόδημος δ Αγιορείτης δέν αναφέρει τον συγγραφέα του βιβλίου, τό όποιον 
είχεν ως βάσιν διά να γράψη τό ίδικόν του. Πάντοτε όμως άναφέρει ότι άλ
λοτε κάνει προσθαφαιρέσεις εις τό άρχικόν κείμενον καί άλλοτε μεταφράζει 
ώρισμένα κεφάλαια, προσθέτων βιβλικάς ή πατερικάς παραπομπάς. Άλλοτε 
μάλιστα εκλέγει ώρισμένα μέρη άπό ενα κεφάλαιον καί, τέλος, άλλοτε προσ
θέτει καί ό ίδιος εις τό ελληνικόν κείμενον παραγράφους ή καί κεφάλαια.

1.'Ο'Άγιος Ιγνάτιος de Loyola καί τό «Exercicios 
Spirituale s».

Ό Ιγνάτιος de Loyola (1491-1556), άγιος τής Ρωμαιοκαθολικής Εκ
κλησίας (t 31 Ιουλίου), είναι γνωστός καί εις εκείνους οί οποίοι δέν άσχο- 
λοΰνται άκόμη μέ θρησκευτικά ή θεολογικά θέματα4. Είναι ό γνωστός Τ

Ι . Διά τον Άγιον Νικόδημον τον Αγιορείτην βλ. συνοπτικώς: K. Κ. Παπουλίδη, 
Περίπτωσις πνευματικής έπιδράσεως του Άγιου "Ορους είς τόν βαλκανικόν χώρον κατά 
τόν 18ον αιώνα, «Μακεδονικά», τ. 9 (1969), σ. 278-294, ένθα καί ή σχετική βιβλιογραφία.

2. Διά τόν «Αόρατον Πόλεμον» τοϋ Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου βλ. K. Κ. 
Παπουλίδη, Ή συγγένεια τοϋ βιβλίου «Αόρατος Πόλεμος» τοϋ Νικοδήμου Αγιο
ρείτου μέ τό «Combattimento Spirituale» τοϋ Lorenzo Scupoli, «Μακεδονικά», τ. 10 (1970), 
σ. 23-34.

3. Ό πλήρης τίτλος τοϋ βιβλίου είναι: «Εις δόξαν Πατρός, Υίοϋ καί Άγιου Πνεύμα
τος τοϋ Ενός Θεοϋ, Γυμνάσματα Πνευματικά διαμοιρασμένα είς Μελέτας, Εξετάσεις καί 
Αναγνώσεις. Άπερ προσθήκαις οτι πλείσταις, καί άφαιρέσεσι, καί άλλοιώσεσι καλλω- 
πισθέντα τε καί μετ’ έπιμελείας διορθωθέντα, καί σημειώσεσι διαφόροις καταγλαϊσθέντα 
παρά τοϋ Όσιολογιωτάτου έν μοναχοΐς κυρίου Νικοδήμου τοϋ Αγιορείτου...», α' εκδ., 
Βενετία 1800, β' Άθήναι 1869, γ' Άθήναι 1895 καί δ' Βόλος (6κδ. οίκος Σ.Ν. Σχοινά) 1950. 
(Έν συνεχεία θά παραπέμπω είς τήν δ' εκδοσιν).

4. Τεραστία είναι ή βιβλιογραφία διά τόν Άγιον ’Ιγνάτιον de Loyola καί τούς Ίη-
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σπανός μοναχός καί ιδρυτής τοϋ Τάγματος των Ιησουιτών, αλλά συγχρόνως 
είναι καί ό συγγραφεύς τοϋ βιβλίου: «Exercicios Spirituales»* 1, τό όποιον απο
τελεί τον πνευματικόν οδηγόν τοϋ Τάγματος.

Τό χαρακτηριστικόν τοϋ μικροΰ αύτοϋ βιβλίου2 είναι ότι δέν ήμπορεΐ 
να όνομασθή ηθικοπλαστικόν ανάγνωσμα διότι δέν είναι γραμμένον δΤ 
άνάγνωσιν ή μελέτην άλλά είναι σύνολον οδηγιών διά πνευματικός 
ασκήσεις εις τάς οποίας άσκοΰνται ορισμένοι πιστοί τής Ρωμαιοκα
θολικής Εκκλησίας, όσοι κυρίως άκολουθοΰν τήν ίησουϊτικήν πνευματι
κότητα. Ένα άλλο χαρακτηριστικόν τοϋ μικροΰ αύτοϋ βιβλίου είναι ότι 
ήμπορεΐ νά όνομασθή καί ή περίληψις ένός έποικοδομητικοΰ βιβλίου. ’Άλ
λωστε άπό τόν 16ον αίωνα καί έντεϋθεν, πολλοί συγγραφείς εποικοδομη
τικών βιβλίων, είς τήν Δυτικήν Ευρώπην, έγραψαν διάφορα έργα με βάσιν 
τό «Exercicios Spirituales», τοϋ Αγίου ’Ιγνατίου de Loyola. Μερικοί συγ
γραφείς μάλιστα, όπως θά ίδωμεν, έγραψαν χρησιμοποιοϋντες άκόμη καί τόν 
ίδιον τίτλον τοϋ βιβλίου τοϋ ’Ιγνατίου.

2. Τα «Γυμνάσματα Πνευματικά» τοϋ Αγίου Νι
κοδήμου τοϋ Αγιορείτου.

Τά «Γυμνάσματα Πνευματικά» παρουσιάσθησαν είς τήν έλληνικήν 
γλώσσαν άπό τόν Άγιον Νικόδημον τόν Αγιορείτην (1749-1809). Σήμερον 
κυκλοφοροϋν είς σχ. 8ον μέ 473 σελίδας.

Μέ μίαν πρώτην έξέτασιν θά ελεγε κανείς, ότι ό Άγιος Νικόδημος ό

σουίτας είς σημεϊον, ώστε νά ύφίσταται ακόμη καί ειδική σειρά βιβλιογραφίας διά τό θέμα. 
Βλ. καί τά βασικά έργα: Monumenta historica Societatis Jesu, Monumenta ignatiana, (4 
σειραί), I, 6 τόμοι, Μαδρίτη 1903-1907 κ.έ. A. A s t r a i n, Historia de la Compania de Je
sus en la Asistencia deEspana, Μαδρίτη 1902 κ.έ. B. Duhr, Geschichte der Jesuiten in 
den Ländern deutscher Zunge, Freiburg i. Br. 1907. T. Hughes, The History of the So
ciety of Jesus in North America, Λονδίνο 1907. P. Tacchi-Venturi, Storia della 
Compagnia di Gesù in Italia, Ρώμη - Μιλάνο 1909. H. Fouqueray, Histoire de la Com
pagnie de Jesus en France, Παρίσι 1910 κ.έ. D. B a r t ο 1 i, Saint Ignace de Loyola, fonda
teur de la compagnie de Jésus, 2 τόμοι, Παρίσι - Λίλλη 1893. H. B œm er, Les Jésuites, 
Παρίσι 1910. A. G u i 11 e r m o u, La vie de Saint Ignace de Loyola, Παρίσι 1956. ToC 
αύτοϋ, Les Jésuites, Παρίσι (P.U.F.) 1961.

1. Tà «Exercicios Spirituales» μετεφράσθησαν είς πολλάς γλώσσας καί έγνώρισαν πολ- 
λάς έκδόσεις είς κάθε γλώσσαν. Είς τήν έλληνικήν μετεφράσθησαν ύπό τοϋ Έλληνος 
Ρωμαιοκαθολικού ίερέως Μάρκου Ρούσουμέ τόν τίτλον: 'Αγίου Ιγνατίου Λοϋόλα, 
ίδρυτοϋ τοϋ Τάγματος τοϋ Ίησοϋ, Πνευματικές ’Ασκήσεις, ’Αθήναι ’Ιούνιος 1969 (πολυ- 
γραφημένη εκδοσις).

2. Έχω ύπ’ δψιν τήν ισπανικήν εκδοσιν τοϋ 1956: Exercicios Spirituales de San Ig
nacio do Loyola, autografo espanol, novena edición, Madrid 1956 (editorial Apostolado de 
la Prensa, S. A.).
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'Αγιορείτης έπήρε ώς βάσιν το «Exercicios Spirituales» του ’Ιγνατίου καί 
πολλά άπό τά κεφάλαιά του είχε μόνον ώς βάσιν εις άλλα πάλιν εκαμε 
προσθαφαιρέσεις καί, τέλος, όλα τά κεφάλαια εις την έλληνικήν γλώσσαν 
έδιπλασιάσθησαν ή έτριπλασιάσθησαν άπό τάς σημειώσεις καί παραπομ- 
πάς τοϋ Νικοδήμου 'Αγιορείτου — όπως έγένετο άλλωστε, καί είς τό βιβλίον 
του «’Αόρατος Πόλεμος»1.

Είναι άληθές ότι τά άνωτέρω υποστηρίζουν πολλοί, διότι έβασίσθη- 
σαν είς τό γεγονός, ότι ό "Αγιος Νικόδημος μάλλον άπό κάπου θά εϊχεν 
αντιγράψει. Βλέποντες λοιπόν τήν φράσιν «Γυμνάσματα Πνευματικά» νά 
όμοιάζη μέ τό «Exercicios Spirituales», έγραψαν, ύπεστήριξαν καί μάλιστα 
κατήγγειλαν ότι... ήλθαν είς τήν Ελλάδα διά του 'Αγίου Νικοδήμου τοϋ 
'Αγιορείτου, τά «Exercicios Spirituales» τοϋ 'Αγίου ’Ιγνατίου de Loyola.

'Όσοι ύπεστήριξαν αύτήν τήν έκδοχήν, παρεσύρθησαν άπό τήν αστο
χίαν τοϋ λογίου μάλιστα μοναχοΰ τοϋ 18ου αίώνος, τοϋ Θεοδωρήτου, προη
γουμένου Λαυριώτου, τοϋ έξ Ίωαννίνων, ό όποιος ήτο καί άντικολλυβάς2. 
Τό κείμενον τοϋ Θεοδωρήτου, τό όποιον άκολουθεϊ, είναι χαρακτηριστικόν 
δείγμα τής άγνοιας άλλά καί τής άγραμματωσύνης τής εποχής3.

Υπόμνημα άναγκαϊον προς άσφάλειαν των ’Ορθοδόξων, δτι τό βιβλίον 
((Γυμνάσματα Πνευματικά» καλονμενον καί τό περ'ι «Μιμήσεως Χρίστου» 
είσ'ιν Λατίνων δυτικών ποιήματα ώς εις τά βιβλία Μελετίου ’Αθηνών ’Εκκλη
σιαστικής 'Ιστορίας φαίνεται, Iva μή πλανιόνται οι τά βάθη τοϋ Σατανά μη εί- 
δότες ευσεβή.

Μή θαυμάσεις, άγαπητέ, εάν καί εις βιβλία τινά κακοδόξων πονήματα 
εύρίσκιονται πολλά ωφέλιμα διηγήματα προς ρϋθμισιν ενάρετου πολιτείας, δτι 
εν 'Ιερόν Ευαγγελίαν εις δλα τά διάφορα σχίσματα τών καλούμενων Χριστια
νών ενρίσκεται άπαράτρωτον. Και πολλοί τών ήμετέρων διδασκάλων ερρανι- 
ζόμενοι άπό τά συγγράμματα δυτικών ελλογίμων καί δσα άδογματίστως εύρί- 
σκονται εν εκείνοις σνλλέγονσι καί μεταφέρονσιν είς τά εαυτών συγγράμματα 
καί λόγους· άδύνατον όμως είναι όπου νά μή εύρίσκεται συμπεφυρμένος καί ο 
ιός τής εκείνων κακοδοξίας, διότι ου δύναται δένδρον ακαρπον ποιήσαι σϋκα, 
ουδέ εκ βάτου τρυγώσι σταφυλήν κατά τήν φωνήν τοϋ Κυρίου...4.

Καί συνεχίζει τό κείμενον:
Περί τοϋ βιβλίου «Γυμνάσματα Πνευματικά» (διά Νικοδήμου εκδοθέν-

1. Βλ. σχετ. ύποσημ. 2 της σ. 168.
2. Διά τό θέμα «Κολλυβάδες» καί «Άντικολλυβάδες», βλ. Κ. Κ. Π α π ο υ λ ί δ η, 

Περίπτωσις πνευματικής έπιδράσεως τοϋ Άγιου "Ορους, ε.ά., σ. 278-294.
3. Κωδιξ Κυριάκου Άγιας Άννης, τόμος πρώτος, σ. 636 κ.έ. Βλ. άποσπάσματα ύπό 

Κουρίλα Εύλογίου, μητροπολίτου Κορυτσάς, Κατάλογος άγιορειτικών χειρο
γράφων, «Θεολογία», τ. 16 (1938), σ. 350 κ.έ.

4. Έ.ά. χφ. σ. 636, Κουρίλα, ε.ά., σ. 350.
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τος τύποις). Εύρίσκεται περί τούτον τον βιβλίου άνακάλνψις εις τον νεοτνπω- 
θέντα Λ' τόμον της ’Εκκλησιαστικής 'Ιστορίας σελ. 233, ότε ο' Ιγνάτιος Λουΐλας, 
Πατριάρχης 'Ισπανίας, Λατίνος (καθώς καί εν ’Ενετίαις εχονσι πατριάρχην 
οι Λατίνοι). Οϋτος έν έτει 1534 εγινε πρώτος εφευρέτης τον τάγματος των 
’Ιησουιτών (γιεζουβίτων) καί πλανηθείς από τούς δαίμονας εις απατηλός θεω
ρίας φανταστικώς, δπου τον εδείκνυον ονχϊ εκ θείας άποκαλύψεως καί αρπαγής 
υψηλής, άληθοϋς θεωρίας, άλλ’ εκ τοϋ πονηρού πνεύματος πλανώμενος. Οϋτος 
ελθών εις εκστασιν οκτώ ημέρας, ώς συνήλθεν, εις εαυτόν εσύνθεσε βιβλίον 
καλέσας αυτό Γυμνάσματα Πνευματικά. Τούτο μετέφρααεν εις την ήμετέραν 
διάλεκτον ανώνυμός τις, οπερ ευρών ο Νικόδημος, προσθέσας καί αυτός, όσα 
εδοξεν αύτώ περί άνατροφής τοϋ Κυρίου, εξέδωκεν εις τύπον 
ένθα κατά την δόξαν των Λατίνων δεσπόζονς καλεϊ τους συγγενείς τοϋ 
Κυρίου ήτοι τέκτονας· ( ντεσπόζο γάρ λέξις ιταλική εστι τό εκ ξύλων γε- 
γλνμμένων κουβούκλιον δηλοϋν...)1.

Είναι λοιπόν φανερόν ότι οί κατήγοροι τοϋ 'Αγίου Νικοδήμου του 
'Αγιορείτου όχι μόνον δέν έγνώριζαν τά πράγματα, άλλά παρέσυραν καί 
άλλους μέ τάς αστοχίας των. Ό Θεοδώρητος π.χ. γράφει ότι διά τά «Γυ
μνάσματα Πνευματικά» τοϋ 'Αγίου Νικοδήμου τοϋ 'Αγιορείτου έγραψε πρώ
τος ό μητροπολίτης ’Αθηνών Μελέτιος. Καί ό άναγνώστης σχηματίζει τήν 
έντύπωσιν ότι ό μητροπολίτης ’Αθηνών Μελέτιος εις τον 4ον τόμον τής 
Εκκλησιαστικής 'Ιστορίας άσχολεΐται μέ τό γεγονός ότι ό "Αγιος Νικό
δημος δέν εγραψεν ό "ίδιος τά «Γυμνάσματα Πνευματικά», αλλά τά άντέ- 
γραψεν άπό τό ομώνυμον βιβλίον τοϋ 'Αγίου ’Ιγνατίου de Loyola.

Τίποτε όμως άπό όλα αύτά δέν συμβαίνει. Εις τον 4ον τόμον τής Εκκλη
σιαστικής 'Ιστορίας του ό μητροπολίτης ’Αθηνών Μελέτιος2 άναφέρεται 
μ ό V ο V εις τόν ’Ιγνάτιον de Loyola καί τούς Ίησουίτας, μέ τό πολεμικόν 
πνεύμα τής εποχής τοϋ 18ου αίώνος3 4. Αυτή είναι ή όλη άνακάλυψις τοϋ Θεο- 
δωρήτου. Έξ άλλου ό Θεοδώρητος προσθέτει εις τήν πολεμικότητα τοϋ 
Μελετίου καί τήν παραποίησιν, διότι ενώ ό μητροπολίτης ’Αθηνών Μελέ
τιος γράφει:

...’Ιγνάτιος Λονόλα, Πατριάρχης και θεμελιωτής ταύτης τής 'Εταιρείας, 
εγεννήθη εν 'Ισπανία..Λ

1. Έ.ά. χφ. σ. 636, Κ ο υ ρ ί λ α, έ.ά., σ. 351.
2. Ό πλήρης τίτλος του έργου είναι: Μελετίου, Μητροπολίτου "Αθηνών, Προσθήκη 

τής "Εκκλησιαστικής 'Ιστορίας, τόμος Δ', Βιέννη 1795.
3. Έ.ά., σ. 233-245: «Περί τοΟ Τάγματος τών "Ιησουιτών. Περί τής άρχής, αύξήσεως, 

καί ξεπεσμού, διδασκαλίας, καί ήθικής αύτών».
4. Έ.ά., σ. 233.
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Ό Θεοδώρητος γράφει ή μάλλον παραποιεί άτέχνως:
...’Ιγνάτιος Λονΐλας, Πατριάρχης 'Ισπανίας, Λατίνος (καθώς και εν Ένε- 

τίαις εχονσιν...1.

3. Τά «Γυμνάσματα Πνευματικά» καί τά έργα 
τ ο ϋ J. - P. Pinamonti.

'Ο Γάλλος Ρωμαιοκαθολικός Μ. Viller (S. J) απέδειξε πρώτος, δτι, ναι 
μέν τά «Γυμνάσματα Πνευματικά» έχουν δυτικοευρωπαϊκήν έπίδρασιν, δέν 
προέρχονται όμως άπό το «Exercicios Spirituales» του 'Αγίου ’Ιγνατίου de 
Loyola άλλά άπό τά έργα του Ίταλοϋ J. - P. Pinamonti2.

Tò βιβλίον τοϋ J.-P. Pinamonti 
είχεν ώς τίτλον:

«EXERCIZI SPIRITUALI 

di S. Ignatio di Loyola 
distinti e divisi 
nelle meditationi, 
negle exami 
e negle lezioni...»3

Tò βιβλίον τοϋ 'Αγίου Νικοδήμου 
τοϋ 'Αγιορείτου είχε ώς τίτλον: 
«Εις δόξαν Πατρός, Υίοϋ 
καί 'Αγίου Πνέύματος τοϋ 
Ενός Θεοϋ,
ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ

Διαμοιρασμένα 
εις Μελέτας,
’Εξετάσεις 
καί ’Αναγνώσεις.
'Άπερ προσθήκαις...»4.

'Ο ’Ιταλός Pinamonti συνέθεσε πολλά έποικοδομητικά βιβλία μέ βάσιν 
πάντοτε τά «Exercicios Spirituales» τοϋ 'Αγίου ’Ιγνατίου de Loyola. Ό "Αγιος 
Νικόδημος ό 'Αγιορείτης μεταφράζων εις τήν έλληνικήν τό «Exercizi Spi
rituali» τοϋ Pinamonti προσέθεσε πολλάς βιβλικάς καί πατερικάς παραπο- 
μπάς.

Άλλ’ ας ίδωμεν τάς διαφοράς άναλυτικώτερον: Αί «’Αναγνώσεις» τοϋ 
'Αγίου Νικοδήμου τοϋ 'Αγιορείτου5, έχουν ληφθη έκ τοϋ βιβλίου τοϋ Pina-

1. Εύλογίου Κουρίλα, ε.ά., σ. 351.
2. Μ. V i 11 e r, S. J., Nicodème L’Agiorite et ses emprunts à la littérature spirituelle 

occidentale. Le Combat Spirituel et les Exercices de S. Ignace dans l’Église byzantine, 
«Revue d’Ascétique et de Mystique», τ. 5 (1924), σ. 176 κ.έ. Πρβλ. καί I. Η a u s s e r, S. J., 
Les Exercices Spirituels de Saint Ignace et la méthode d’oraison hésychaste, «Or. Chr. Per.», 
X. 20 (1954), σ. 7-26.

3. A' εκδ. Βενετία 1704.
4. Για τον πλήρη τίτλο βλ. ύποσημ. 3 τής σ. 168.
5. Βλ. «Γυμνάσματα Πνευματικά», εκδ. δ', Βόλος 1950, σ. 340-361.



172 K. K. Παπουλίδη

monti: Via del Cielo Oppianata1. Ή τελευταία όμως άπό τάς ’Αναγνώσεις 
(ή 8η): «Περί των μέσων όπού πρέπει να μεταχειρίζεται τις διά να φυλλάττη 
τον καρπόν όπού άπόκτησεν εκ των παρόντων πνευματικών άσκήσεων»2, 
έχει ληφθή έκ του έργου του Pinamonti: Religiosa in Solitudine3.

Τα μέρη «Μελέται»4 καί «Εξετάσεις»5 του 'Αγίου Νικοδήμου του 'Α
γιορείτου προέρχονται άπό τό εργον τοϋ Pinamonti, τό όποιον άνεφέραμεν, 
«Exercizi Spirituali»6. ’Εκ του μέρους «Μελέται» τού 'Αγίου Νικοδήμου, ή 
δευτέρα (μικρά): Ημέρα Β': «Περί τοϋ άβεβαίου τής ώρας τοϋ θανάτου»7, 
έχει ληφθη έκ τοϋ έργου τοϋ Pinamonti: Religiosa in Solitudine8, ένώ ή ει
κοστή τρίτη: «Περί τής ζωής τοϋ Ίησοϋ Χριστοϋ γενικώς θεωρουμένης»9 
δέν υπάρχει εις τά έργα τοϋ Pinamonti καί ίσως άνήκει όλη εις τόν "Αγιον 
Νικόδημον τόν 'Αγιορείτην10. Τέλος, εις τό τμήμα «Μελέται» ό "Αγιος Νι
κόδημος δέν άκολουθεΐ τήν σειράν τοϋ Pinamonti11.

Τό βιβλίον, λοιπόν, «Γυμνάσματα Πνευματικά» τοϋ 'Αγίου Νικοδήμου 
τοϋ 'Αγιορείτου δέν έχει καμμίαν συγγένειαν μέ τό βιβλίον «Exercicios Spi
rituales» τοϋ 'Ισπανοϋ 'Αγίου ’Ιγνατίου de Loyola, άλλά προέρχεται έκ τοϋ 
βιβλίου «Exercizi Spirituali» τοϋ Ίταλοΰ J.-P. Pinamonti.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. ΙΙΑΙΙΟΧΛΙΔΗΣ

1. Βλ. J. Ρ. Ρ i n a mo η t i, Opere Complete, Venezia 1762, σ. 83-133 καί Μ. V i 11 er,
S. J., ε.ά., σ. 176.

2. «Γυμνάσματα Πνευματικά», ε.ά., σ. 445-461.
3. Βλ. J. Ρ. Ρ i η a m ο η t i, ë.à., σ. 254 καί Μ. V i 11 e r, S. J., ε.ά., σ. 176.
4. «Γυμνάσματα Πνευματικά», ε.ά., σ. 11-304, 305-313.
5. «Γυμνάσματα Πνευματικά», ë.à., σ. 313-340.
6. Βλ. J. Ρ. Ρ i η a m ο η t i, ε.ά., σ. 1-82 καί Μ. V i 1 1 er, S. J., ë.à., σ. 176-177.
7. «Γυμνάσματα Πνευματικά», ë.à., σ. 305.
8. Βλ. J. Ρ. Pinamonti, ë.à., σ. 162-163 καί Μ. V i 1 1 e r, S. J., ë.à., σ. 176-177.
9. «Γυμνάσματα Πνευματικά», ë.à., σ. 182-199.
10. M. Vil 1er, S. J., ε.ά., σ. 177. Πρβλ. καί τήν γνώμην τοϋ Θεοδώρητου τήν όποιαν 

άνεφέραμεν: «...προσθέσας (ό "Αγιος Νικόδημος ό 'Αγιορείτης) καί αύτός, οσα εδοξε αύτφ 
περί άνατροφης τοϋ Κυρίου,...».

11. Διά πλείονα βλ. Μ. V i 11 er, S. J., ë.à., σ. 176-177.



RÉSUMÉ

Constantin Papoulidis, Comparaison du livre «Γυμνάσματα 
Πνευματικά» de Nicodème L’Hagiorite avec «Exercicios Spirituales» d’Ignace 
de Loyola.

L’auteur approfondit à l’influence occasionelle de l’Église Catholique - 
Romaine sur les écrits de Saint orthodoxe, Nicodème L’Hagiorite et spécia
lement sur la parenté de son livre «Γυμνάσματα Πνευματικά» avec «Exerci
cios Spirituales» d’Ignace de Loyola, se mettant d’accord avec M. Viller, S. 
J., que Nicodème L’Hagiorite utilisa les écrits de J. P. Pinamonti et spécia
lement son «Exercizi Spirituali» et non le livre cité d’Ignace de Loyola.
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