
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΟΙΣ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ

Έν τφ ύπ’ άριθ. 1457 χειρογράφφ τής ήμετέρας Εθνικής Βιβλιοθήκης 
από σελίδος 1648-16(54 εΰρίσκομεν άξιοσπούδαστον διατριβήν περί τοΰ έν 
'Ιεροσολυμοις αγίου φωτός υπό την επιγραφήν «Περί τοΰ επιταφίου φωτός».

Ό κώδιξ ΰπ’ αριθμόν 1457 μετά τοΰ ΰπ’ αριθμόν 1458 καί τρίτου τίνος 
άπολεσθέντος ή άποτελοΰσι νομοκανονικόν έργον, γραφέν, κατά πάσαν πιθα
νότητα, υπό τοΰ Νεοφύτου Καυσοκαλυβίτου, ώς απέδειξα έν τή διατριβή μου 
«Έκ τών νομοκανονικών χειρογράφων τής βιβλιοθήκης τοΰ Πανεπιστημίου 
τά ύπ’ αριθμόν 1457 καί 1458», τή δημοσιευθείση εν τή έβδομηκονταπενταε- 
τηρίδι τής Ριζαρείου εκκλησιαστικής σχολής2.

’Ασχέτως προς τό περιεχόμενον τοΰ νομοκανονικοΰ τοΰτου έργου παρεν
τίθεται από σελίδος 1648-1664 ή ανωτέρω μνημονευθεΐσα διατριβή περί τοΰ 
επιταφίου φωτός διακόπτουσα οΰτω τήν συνέχειαν τοΰ νομοκάνονος, οΰτινος 
ή συνέχεια3 τής σελίδος 1647 πρέπει νά ζητηθή εις τήν σελίδα 1666.

'Ως φαίνεται ή άρίθμησις τοΰ νομοκάνονος έγένετο μετά ταΰτα, καθ’ ήν 
δηλαδή εποχήν εξ απροσεξίας είχε παρεντεθή ή περί τοΰ επιταφίου φωτός 
διατριβή, ήτις, άποτελοΰσα ιδίαν διατριβήν Ιξ οκτώ φύλλων, παρεντεθεΐσα 
εις τον νομοκάνονα, ήριθμήθη ώς νά άπετέλει μέρος αΰτοΰ.

Ή πραγματεία αυτή συνδέεται ατενώς προς τό νομοκανονικόν έργον, τό 
περιεχόμενον εις τούς μνημονευθέντας κώδικας, ου μόνον διότι ή γλώσσα καί * *

1 Όρθώς ό Σακελλίων έν τφ έαυχοΰ καταλόγφ τών χειρογράφων τής ’Εθνικής 
βιβλιοθήκης τής Ελλάδος (σ. 260) έκ τής άριθμήσεως τών σελίδων τών δύο τούτων 
χειρογράφων, τοΰ μέν άρχομένου άπό σελίδος 552-1243, τοΰ δέ άπό σελίδος 1244-1945 
συμπεραίνει δτι τών δύο τούτων κωδίκων προηγείτο τρίτος, δστις, άρχόμενος άπό σελίδος 
1-551 άπετέλει τόν πρώτον τόμον τοΰ δλου έργου. Κατά ταΰτα τό όλον έργον άπετελεϊτο 
έκ τριών τόμων, ών, άπολεσθέντος τοΰ πρώτου, σώζονται οί δύο τελευταίοι. Τουναντίον 
έξ άβλεψίας ό Σακελλίων έχει έσφαλμένως άριθμήσει τούς δύο σφζομένους τόμους, τοΰ 
δευτέρου τούτων, τοΰ άρχομένου άπό τής σελίδος 552-1243 φέροντος τόν άριθμόν 1468 
καί τοΰ τρίτου, τού άρχομένου άπό σελίδος 1244— 1954 φέροντος τόν άριθμόν 1457.

’ Έν Άθήναις 1920 σ. 185-202 Ή περιγραφή τών δύο τούτων χειρογράφων ένθ’άν. 
σ. 185-189.

* Ή σελίς 1647 τελευτά «τότε γάρ καί μόνον καί κατά τόν Χρυσόστομον άπαλλατ- 
τόμεθα τής έπί τοΐς σκανδαλιζομένοις κειμένης τιμωρίας, δταν έκ τοΰ σκανδάλου 
κέρδος» ή δέ σελίς 1666 άρχεται «λου κέρδος έτερον τίθεται τής άπό τοΰ σκανδάλου 
βλάβης μεΐζον». Άπό τής σελίδος 1648 άρχεται ή διατριβή περί τοΰ έπιταφίου φωτός 
καί τελευπϊ εις τήν σελίδα 1664 οΰτως ώστε ή σελίς 1665 μένει άγραφος.
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4 K. I. Δυοβουνιώτου

αί ίδέαι τών δυο τούτων έργων συμφωνοϋσιν1, άλλα καί διότι δ γράι^ας την 
περί τοΰ επιταφίου φωτός πραγματείαν ήν, ως καί ό γράψας τό νομοκανο- 
νικόν εργον, μαθητής τοϋ Γερασίμου1 2 καί διέμενε κατά την εποχήν εκείνην 
έν Βουκουρεστίω3 4 *. Κατά ταΰτα 6 συγγραφευς ταυιης καί ό τοΰ νομοκανο- 
νικοϋ έργου είναι είς καί ό αυτός. Επειδή δμως, ώς αλλαχού έδείχθη *, συγ
γραφευς τοΰ νομοκανονικοϋ έργου είναι ό Νεόφυτος ό Καυσοκαλυβίτης καί 
τής περί τοΰ επιταφίου φωτός διατριβής συγγραφευς είναι ό αυτός Νεόφυτος, 
δστις, ως γνωστόν, είχε γράψει, μεταξύ άλλων, καί πραγματείαν φέρουσαν 
επιγραφήν «Περί τοΰ επιταφίου φωτός»6. Κατά ταΰτα συγγραφευς τής 
ήμετέρας διατριβής είναι ό Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης.

Περί τοΰ έν Ίεροσολύμοις αγίου φωτός έχουσι γραφή πολλά, περιέχοντα 
ιδία ειδήσεις περί τής τελετής τοΰ αγίου φωτός καί μαρτυρίας περί τής πραγ
ματικότητας αύτοΰ6. Παρά ταυτας από μακροΰ ύπήρχον άμφιβολίαι περί τής

1 Πρβλ. Ιδίφ σελ. 1635 έ. ένθα γίνεται λόγος περί τής σημασίας τής μεταβάσεως είς 
τά 'Ιεροσόλυμα καί σελ. 1782 ένθα, μεταξύ άλλων, περί τοΰ επιταφίου έν Ίεροσολύμοις 
φωτός γέγραπται· «ός (Έφραίμ) καί περί τοϋ έν Ίεροσολύμοις έπιταφίου έκείνου φωτός 
παρά του των έσω λόγων κατ’ ιδίαν έρωτηθείς, άπεκρίνατό οί ώς εΐ γε έπ’ έμοί ήν, 
φησι, κατήργησα άν καί τήν έκείνου χειροποίητον μηχανουργίαν» ακριβώς δηλαδή ώς 
καί έν τή ήμετέρφ περί τοΰ έπιταφίου φωτός διατριβή γέγραπται έν αρχή· «Έφραίμ τών 
Ιεροσολύμων πατριάρχης, ό έξ ’Αθηνών, έρωτηθείς έν Βουκουρεστίω τής Ούγγροβλαχίας 
κατά τό ,αψξθ' παρά του τών έσω λόγων κατ’ ιδίαν περί τοΰ έν Ίεροσολύμοις έπιταφίου 
έκείνου φωτός άπεκρίνατό οί ένδημούντων τό τηνικαΰτα έκεϊ καί ημών, ώς εϊ γέ, φησιν, 
έν έμοί ήν, κατήργησα άν καί τήν έκείνου χειροποίητον μηχανουργίαν».

! Πρβλ. τά έν άρχή τοΰ περί τοΰ έπιταφίου φωτός έργου γεγραμμένα' «περιστήσας 
έν τή νήσω Πάτμφ τούς έν τή σχολή μαθητάς σχολαρχοΰντσ; έκεΐοε τοΰ άοιδίμου έκείνου 
καί έν Ίεροσολύμοις ήγιασμένου Γερασίμου, ω καί αυτός τό τηνικαΰτα έμαθήτευον» 
προς τά έν σελ. 1781 τοΰ νομοκανονικοϋ έργου γεγραμμένα· «δς (Έφραίμ) σύν ήμΐν έν 
τφ έν τή νήσω Πάτμφ σχολαρχήσαντι ήγιασμένφ έμαθήτευσεν».

‘ Πρβλ. τά έν σελ. 1781 γεγραμμένα· «έλεγε γάρ ήμΐν (ό Έφραίμ) έν Βουκουρεστίω 
τής Ούγγροβλαχίας έπιδημήσας κατά τό ,αψξη'».

4 Ένθ’ άν. σελ. 192 έ.
‘ Πρβλ. Σάθα, Νεοελ. φιλολ. σ. 512 ένθα μάλιστα προστίθεται «χειρόγραφον παρά 

Σοφ. Οίκονόμφ».
6 Πρβλ. ίδίφ Χρυσ. Παπαδοπούλου, Ιστορία τής εκκλησίας τών Ιεροσολύμων 

σ. 309 έ. Τ. Π. Θ έ μ ε λη,Ή τελετή τοΰ άγιου φωτός έν τή έκατονταετηρίδι τοΰ πανίερου 
ναοΰ τής άναστάσεως σ. 115-118. Ά ρ χ. Καλλίστου, «Τό άγιον φώς» έν Νέφ Σιών 
τόμ. 28 (τοΰ 1933) σ. 238 έ. Άγιοταφίτου, Αί σύγχρονοι τελεταί τής έκκλησίας 
Ιεροσολύμων Ε', Ή τελετή τοΰ άγιου φωτός, έν Νέφ Σιών τόμ. Α’ (τοΰ 1904) σ. 385 έ. 
"Αξιόν σημειώσεως είναι ένταΰθα δτι ό Παίσιος Λιγαρίδης βέβαιοί τά τοΰ άγιου φωτός 
ώς αύτόπτης μάρτυς «καί τό είδα καί έγώ (τό άγιον φώς) καί ό έωρακώς μεμαρτύρηκε 
καί άληθινή έστιν ή μαρτυρία αύτοΰ» Πρβλ. τήν έμήν διατριβήν «Παϊσίου Λιγαρίδου 
λόγοι άνέκδοτοι» έν Νέφ Σιών τοΰ 1922 σ. 387 έ. Πρβλ. έτι ίδίφ ώς πρός τάς μεταξύ 
Ελλήνων καί ’Αρμενίων έριδας περί τής τελετής τοΰ άγιου φωτός Παπαδοπούλου 
Κεραμέως, Άνάλεκτα ίεροσολυμιτικής βιβλιοθήκης τόμ. 3 σ. 252-253 καί 263 καί 
τόμ. 4 σ. 451-453.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
22/05/2023 22:41:56 EEST - 107.22.115.94



Περί τοϋ έν Ίεροσολύμοις άγιου φοιτάς. 6

πραγματικότητος τοϋ αγίου τοΰτου φωτός', ώς και έκ τής προκειμένης δια
τριβής φαίνεται. ’Ήδη ό Ελευθέριος Μιχαήλος ό Λαρισσαΐος κατά τό 1775 
έρωτά τον Νικηφόρον Θεοτόκην 1 2, μεταξύ άλλων, και περί τοϋ θείου τούτου 
φωτός «αληθές ή πλάσμα τό έν θεοδέγμονι τοϋ Σωτήρος τάφφ κατά'την 
κυριώνυμον τοϋ Πάσχα ημέραν φώς», ό δε Νικηφόρος Θεοτόκης άπαντά ώς 
ακολούθως3.

«"Οτε μεν έκ τοϋ τάφου 6 φωτοδότης άνέοτη, τότε φως έν τώ τάφφ 
θεόσδοτον ώφθη, δι’ ου ό Πέτρος παρακύψας τά όθόνια κατεΐδε καί τό 
σουδάριον, ο ήν έπί τής τού Δεσπότου κεφαλής, ου μετά τών όθονίων, 
αλλά χωρίς, έντετυλιγμένον εις ένα τόπον άλλως γάρ άμέλει τι, εϊ ούκ ήν φώς, 
ούκ άν, σκοτίας έτι οϋσης, ταΰτα εωράκει ό Πέτρος. "Ενθεν τοι καί ή έκκλησία 
άδει «άναστάς έκ τοΰ τάφου ώς αληθώς ταις όσίαις προσέταξας γυναιξί 
κηρύξαι την έγερσιν άποστόλοις, ώς γέγραπται, καί δρομαίος ό Πέτρος έπέστη 
τώ μνήματι καί τό φώς έν τώ τάφφ ορών κατεπλήττετο- δθεν καί κατεΐδε 
τά όθόνια μόνα»· ούδείς γάρ βλέπειν δύναται έν νυκτί τά προκείμενα. "Οτι 
δέ έκτοτε έν τοΐς εφεξής χρόνοις έτησίως τούτο έγίνετο, τών μεν παλαιοτέρων, 
δσον έγώ σύνοιδα, ούδείς μεμαρτύρηκεν ή έμνήσθη τό σύνολον, ό δέ 'Ιερο
σολύμων Νεκτάριος έν τώ κατά Λατίνων έκδεδομένφ αυτού πονήματι περί 
τοϋ θαύματος τούτου διαλαμβάνει ώς έν ταΐς κατ’ αύτόν τελουμένου ήμέραις. 
Είτε ούν αύτός αλήθειαν εΐρηκεν, είτε έψεύσθη, είτε κατά την τοϋ δημώδους 
ύπόληψιν άπερισκέπτως έλάλησεν, έγώ κριτής ου γίνομαι, έπεί εύσεβώς ό άνήρ 
τον βίον έξετέλεσε. Τί δέ έν ταΐς καθ’ημάς γίνεται ήμέραις, τούτο έρώ σοι, 
δπερ παρά τών κορυφαίων χοϋ τόπου έκείνου άκήκοα άνδρών, καί μάλα 
αξιόπιστων καί πάσης αιδοϋς άξιων καί εύλαβείας, ών τινες μέν έν Κυρίφ 
κεκοίμηνται, τινές δέ έτι έν τώ βίω περιάγουσιν. Ούκ άπ’ ούρανοϋ κατέρχεται, 
ούδ’ άπό τοϋ τάφου άναβλύζει, άλλ’ ό έπί την διακονίαν ταύτην ταχθείς 
άρχιερεύς έν τώ λεγομένφ εϊσελθών Κουβουκλίω, τον πυρίτην παίων πϋρ 
έξάγει έπάνω τοΰ ζωοδόχου τάφου, εϊτα έφάψας τάς έν τώ τάφφ πρότερον 
τριβείσας λαμπάδας κρατών εξέρχεται καί τό φώς μεταδίδωσιν ώς ήγιασμένον 
τή έπαφή καί προσψαύσει τοΰ Παναγίου Τάφου. Καί ό μέν άγελαΐος λαός 
έκ τοΰ τάφου τό φώς εκείνο άναβλύσαν νομίζει, ούδείς δ’ αύτώ τούναντίον 
είπεΐν θαρσεΐ, δεινόν τι παθεΐν δεδιττόμενος. Ώς ούν όράς, ούκ έ'στι πλάσμα, 
ούδέ γάρ πλάττουσί τι ή κατασκευάζουσιν δλακ, ούδέ δη τό γινόμενον κρύ- 
πτουσι κατ’ ιδίαν έρωτηθέντες οι έκεΐ προεδρεύοντες, την δέ τοϋ χύδην λαού 
ύπόληψιν θεραπεϋσαι μη δυνάμενοι ο’ικονομικώς σιωπώστ καί γάρ ούδεμίαν 
έπιφέρει βλάβην ή τοιαύτη ύπόληψις».

1 Πρβλ. Ιδίφ Ά δ α μα ν τ ί ο υ Κοραή, Διάλογος περί τοΰ έν Ίεροσολύμοις άγιου 
φωτός ("Ατακτα τόμ. 3 σ. 329-381 πρβλ. καί Σημειώσεις, "Ενθ’ άν. σ. 382-424).

2 Πρβλ. Κ. Δυοβουνιώτου, Νικηφόρος ό Θεοτόκης σ. 14.
1 Ένθ’ άν. σ. 15.
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6 K. I. Δυοβουνιώτου

Έκ της άπαντήσεως ταΰτης τοΰ Θεοτόκη γίνεται φανερόν δτι και ούτος 
αμφιβάλλει περ'ι τοΰ θείου φωτός προσπαθών να έξηγήση τοϋτο φυσικώς 
'Έτι δμως λεπτομερέστερα είναι ή κατωτέρω διατριβή τοΰ Νεοφύτου, ής ή διά 
τύπου έκδοσις είναι αναγκαία, δπως ούτω καταστή δυνατή ή αντικειμενική 
έξέτασις των υπέρ καί κατά επιχειρημάτων προς διαφωτισμόν τοΰ ζητήματος 
τούτου.

Έκδίδων κατωτέρω τήν διατριβήν ταύτην τοΰ Νεοφύτου σημειώ ενταύθα 
δτι διορθώσεις τινάς, ελαχίστας, έπέφερον εις το κείμενον, άςτινας δεν ένόμισα 
άναγκαΐον νά αναφέρω.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΦΩΤΟΣ

Έφραίμ των 'Ιεροσολύμων πατριάρχης, ό εξ ’Αθηνών ', ερωτηθείς εν 
Βουκουρεστίφ τής Ουγγροβλαχίας κατά τό ,αψξθ' παρά του τών έσω λόγου 
κατ’ ιδίαν περί τοΰ εν 'Ιεροσολύμοις επιταφίου εκείνου φωτός άπεκρίνατό οί, 
ένδημούντων τό τηνικαΰτα εκεί καί ημών, ως εΐ γέ φησιν επ’ έμοί ήν, κατήρ- 

5 γησα αν καί τήν εκείνου χειροποίητον μηχανουργίαν. Ού μήν αλλά μιχκρώ 
προ τούτου καί ό ιεροπρεπής εκείνος καί άποστολικός άνήρ, ό καί τον βίον καί 
τον τρόπον καί τον λόγον φιλόσοφος, ’Αγάπιος λέγω ό ’Ιθακήσιος1 2, περιστήσας 
εν τή νήσφ Πάτμφ τούς έν τή σχολή μαθητάς, σχολαρχοΰντος έκεΐσε τοΰ 
αοιδίμου εκείνου καί έν Ίερομονάχοις ηγιασμένου Γερασίμου 3, φ καί αυτός 

10 to τηνικαΰτα εμαθήτευον, ύπετίθετο ήμΐν άναπείθειν πειράσθαι τους προσκυ- 
νήσεως χάριν αίρουμένους άπιέναι εις 'Ιεροσόλυμα δΓ αυτόν τούτον τον ζωο- 
δόχον τοΰ ’Ιησού Χριστού τάφον έκεΐσε αποδημείν κούχί διά τό χειροποίητον 
εκείνο φώς, ου κάγώ, φησι, τήν δραματουργίαν αύτοψεί κατανοήσας μικρού 
καί κατελεύσθην υπό τών εκεΐσε φωτοποιών, ως δήθεν κατάσκοπος. ’Αλλά 

15 καί Χΐός τις τών ελλογίμων άνήρ καί τή λαμπρότητι ών πλουτεΐ αρετών τήν 
οίκείαν πατρίδα εί καί τις άλλος καταγλαΐζων, Νικολάκις τούνομα, τούπίκλην 
Δρακάκης, έπανελθών από τής τού ζωοδόχου τάφου προσκυνήσεως, έπεί 
μάθοι παρά του τών συνόντων μοι άττα περί τών εις 'Ιεροσόλυμα άπιόντων 
δ τε Νύσσης Γρηγόριος έγραφε καί ημείς ενδημούντες τή Χίφ έπεξειργασά- 

20 μέθα, ούδέν έφη ήνυσε (περί ημών τούτο λέγων) μή τήν τού φωτός εκείνου 
δραματουργίαν τώ λόγφ άπογυμνώσας. Τούτων ημείς άκούσαντες καί άττα 
καθ’ εαυτούς διηπορήσαμεν έξαγγεΐλαι δεΐν έγνωμεν δ, τι δήποτε ών μέν οί 
τών Ευαγγελιστών, Λουκά τε καί Ίωάννου, τάφοι κατ’ έτος έν τή μνήμη

1 Περί τοΰ πατριάρχου Έφραίμ πρβλ. Ζαβίρα, Ν. Ελλάς σ. 299. Σάθα, Νεοελ. 
φιλολογία σ. 507 καί ίδίφ Χρυσ. Παπαδοπούλου, 'Ιστορία τής έκκλ. Ιεροσο
λύμων σ. 645 έ.

5 Πρβλ. Ζαβίρα, Ένθ’ άν. σ. 162 καί 169.
3 Πρβλ. Ζαβίρα, Ένβ’ άν· σ. 215 καί 2άθα, Ένθ" άν. σ. 600.
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αυτών άνεδίδοσαν (δ μέν φημι κόνεως ό δέ κολλουρίου εϊτ’ οΰν χρώματος, 
ό τοΰ Λουκά) μνημονεύει ή εκκλησία, τοϋ δέ έν 'Ιεροσολΰμοις επιταφίου 
εκείνου φωτός, τοϋ κατ’ έτος φημί, ούκ έμνημόνευσεν ούθ’ ή εκκλησία τά 
εγκαίνια τοΰ ναού τής τοϋ Χριστοϋ άναστάσεως κατ’ έτος τελούσα, ούτε τις 
τών θεοφόρων πατέρων, εν οίς περί τής τοϋ Χριστοϋ σταυρώσεως και ταφής 
καί άναστάσεως ωμίλησεν. Ουδέ γάρ συνηγορήσει τοΐς περί τον 'Ιεροσολύμων 
Μελέτιον φωτουργοΐς, δ ό Πέτρος κατά τον μελφδόν Δαμασκηνόν έν τφ 
τάφφ έώρα φώς· έκεϊνο μέν γάρ καί νυκτός, ως αυτός δίδει, ώπται καί έν τφ 
τάφφ (ϊν’ οίμαι ΐδή Πέτρος τά έν τφ τάφφ) καί μετά την άνάστασιν τοϋ 
Κυρίου, τοϋτο δέ καί έν ημέρα καί προ τοϋ άναστασίμου καιροϋ καί οϋδ’ έν 
τφ τάφφ, άλλ’ έπί τοΰ μνήματος, δειλής εσπέρας Σαββάτου, μάλλον δέ μικρόν 
μετά μεσημβρίαν άναθρώσκον έπιπολάζει. Ουδέ γάρ, επειδή καί την ώραν, 
καθ’ ήν άνέστη δ Κύριος, οΰκ άπηκρίβαισαν οί Εϋαγγελισταί, τούς καιρούς 
μόνον άναγράψαντες, καθ’ οΰς οί έπί τό μνημεΐον έλθόντες άνεστηκότα τον 
Κύριον εύρηκέναι έφασαν, παρά τοϋτο προσήκει προ όψέ τής μιας Σαββάτου 
έν αύτφ τφ Σαββάτφ, έν φ κατά τε τάς τών ’Αποστόλων Διαταγάς καί τό 
δόγμα τής έκκλησίας ό δημιουργός υπό γήν ήν, φωτουργεΐν τό τής άναστά
σεως μάλλον δέ τό μετά την άνάστασιν φώς πριν 5) λέγω μετά Πέτρου 
δραμόντες, μάλλον δέ προ Πέτρου μετά τών μυροφόρων ό'ρθρου βαθέως 
έλθόντες έπί τό μνημεΐον ίδεΐν τε καί άκοϋσαι άττα καί οί περί την Μαγδα- 
ληνήν Μαρίαν ίδοΰσαι καί άκούσασαι τοΐς περί τον Πέτρον άπαγγεΐλαι 
άπεστάλησαν. Τό γάρ παρά καιρόν γιγνόμενον τών παρ’ έντολήν έστι κατά 
τον μέγαν Βασίλειον, τά δέ παρ’ έντολήν ούκ οίδα δπως ποτέ τό θειον έ'ξει 
συνήγορον καί τήν άνωθεν ροπήν σύνδρομον. Προανακρούει μέν γάρ 
ή έκκλησία εσπέρας Σαββάτου τά τής άναστάσεως, άλλ’ ούχί καί τά μετά τήν 
άνάστασιν προ τής άναστάσεως τελεί, έπεί δρα καθ’ έκάστην εσπέραν Σαβ
βάτου καί τά εωθινά τών μυροφόρων άναγινώσκειν ευαγγέλια καί τό ιερόν 
εύαγγέλιον εις άσπασμόν προτιθέντας τό άνάστασιν Χριστοϋ θεασάμενοι κ. λ. 
έπιφωνεΐν. Τίς δέ καί τών Ευαγγελιστών εΰρηταί που τον Πέτρον καί φώς έν 
τφ τάφφ εωρακέναι είπών δ γάρ έκ Δαμασκοϋ φωστήρ (δν καί συγγνώναί μοι 
τής τόλμης αίτοϋμαι, άνθ’ <δν δ λόγος ούχί αύτφ, άπαγε, άλλ’ οίς άλλοι, έξ ών 
έκεΐνος άπεριέργως έμελογράφησε, περιέργως άναπλάττειν άντιφέρεται) προΰ- 
ποθέμενος, ως έοικε, τον Πέτρον έν νυκτί καί καταλαβεΐν τό μνημεΐον καί 
παρακύψαντα ίδεΐν έν αύτφ, άπερ εΐδεν. ’Εντεύθεν, οίμαι, συνελογίσατο ώς 
έν νυκτί φωτός μή παρόντος ούκ αν ΐδοι τις τά προκείμενα (ούδείς γάρ, φησι, 
βλέπειν δύναται, έν νυκτί τά προκείμενα), άλλά μήν Πέτρος έν νυκτί είδεν, 
υπό φωτί άρα είδεν. Άλλά γάρ ό Πέτρος έδραμεν έπί τό μνημεΐον κατά μέν 
τον Λουκάν μεθ’ δ υπό τών μυροφόρων τήν άνάστασιν τοϋ Κυρίου εύαγγε- 
λισθείς μετά τών περί αυτόν ήπίστησεν, αί δέ μυροφόροι μετά τήν άνατολήν 
τοϋ ήλιου άπό τοϋ μνήματος ύποστρέψασαι εύηγγελίσαντο τοΐς άποστόλοις
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8 K. I. Δυοβουνιώτου

(εϊ γε κατά τόν Διονύσιον ’Αλεξάνδρειάς έρμηνεύοντα έν τή εαυτού προς 
Βασιλείδην κανονική επιστολή τού Μάρκου τό και λίαν πρωί έρχονται επί 
τό μνημεΐον άνατείλαντος τού ήλιου, τήν μέν ορμήν τού επί τό μνημεΐον 
δρόμου ό'ρθρου βαθέως εΐτ’ οΰν λίαν πρωί, ταύτοδύναμα γάρ είσί φησιν 
έκάτερα, έποιήσαντο, τήν δε επί τό μνημεΐον πορείαν καί τήν περί αυτό 
διατριβήν παρέτειναν μέχρις ανατολής ήλιου). Κατά δε τόν Ίωάννην, μεθ’ δ 
ή Μαγδαληνή Μαρία πρωί σκοτίας έτι οΰσης έλθοΰσα εις τό μνημεΐον 
έδραμεν έπειτα προς αυτόν τού Κυρίου ουχί τήν άνάστασιν, άλλα κλοπήν, 
ώς ύπενόησεν, αύτω άπαγγέλλουσα, μετά τούτο έ'δραμε καί αυτός επί τό 
μνημεΐον οΰ πάντως δε καί έν σκοτία αυτό κατέλαβεν ουδέ γάρ ούδ’ ή προ 
αυτού Μαγδαληνή έν σκοτία πάντως αυτό κατειλήφει, αλλά τής έπ’ αυτό 
ορμής καί τού δρόμου, έν σκοτία άρξαμένη πρωίας αυτό, ώς είκός, κατέλαβεν 
ώς καί παρά τφ Μάρκα) περί τών άλλων μυροφόρων εϊρηται δτι λίαν πρωί 
έπί τό μνημεΐον όρμήσασαι άνατείλαντος τού ήλιου ήλθον έπ’ αυτό, οπότε 
ούδ’ εί ή Μαγδαληνή καθ’ ΰπόθεσιν σκοτίας έτι οΰσης καιειλήφει τό μνη
μεΐον, ουδέ οΰτω φημί έπεται καί τόν μετ’ αυτήν δραμόντα Πέτρον έν σκοτία 
καταλαβεΐν αυτό’ είκός καί γάρ έν τή παρατάσει τού χρόνοι’, καθ’ δν ή Μαγ
δαληνή άπό τού μνημείου προς τόν Πέτρον τρέχουσα μετ’ αυτού έπί τό 
μνημεΐον έπανέδραμε, παρελθεΐν τήν έτι έπικρατούσαν σκοτίαν. Εϊποιεν 
δ’ αν ίσως ώς οΰχ ϊνα Πέτρος ΐδη τά έν τφ τάφφ τό φως έν αύτω έωράτο, 
άλλ’ είς έκπληξιν θαύματος- άπήλθε γάρ φησι πρός εαυτόν θαυμάζων τό 
γεγονός. Καί μήν τόν Πέτρον τά έν τφ τάφφ όθόνια κείμενα μόνα έξέπληξε 
καί τό σουδάριον, δ ήν έπί τής κεφαλής χωρίς έντετυλιγμένον είς ένα τόπον. 
Εί δέ καί φως ήν έκπλήττον αυτόν, οΰκ αν τούτο παρέδραμον οί τά τε έν τφ 
τάφφ καί τά περί τό μνημεΐον έκπληκτικά εΐτ’ οΰν υπερφυή άνιστορήσαντες, 
τόν μέγαν λέγω γεγονότα σεισμόν, τό τού σφόδρα μεγάλου λίθου άπό τής 
θΰρας τού μνημείου έξ άγγέλου άποκύλισμα, τόν έπ’ αυτού καθεζόμενον 
άστραπόμορφον άγγελον, τήν τών τηρούντων έκ τούτου μικρού δεΐν άπό τού 
φόβου άπενέκρωσιν, τόν έν τφ τάφφ λευχείμονα νεανίσκον καί τούς έν 
έσθήτεσιν άστραπτούσαις έπιστάντας ταΐς έν τφ τάφφ γυναιξί δύο άνδρας, 
εΐτ’ οΰν άγγέλους, έν λευκοΐς καθεζομένους, ένα πρός τή κεφαλή καί ένα 
πρός τοΐς ποσίν, δπου έκειτο τό σώμα τού ’Ιησού. Κατελάμπετο μέν γάρ 
ομολογεί ό τού Κυρίου τάφος έκ τών έν αύτω άστραπομόρφων άγγέλων, 
παρόντων δήλον δτι, εΐτ’ οΰν δπτανομένων καί όμιλούντων ταΐς γυναιξίν, 
εΐ γε καί τφ Πέτρφ έπιστάντος άγγέλου φώς φησιν έλαμψεν έν τφ οίκήματι- 
φωτεινοί γάρ οί άγιοι άγγελοι ώς τού προπου φωτός φώτα λειτουργικά 
δεύτερα κατά μέθεξιν χρηματίζοντες, κατά τόν θεολόγον Γρηγόριον. Άλλ’ 
οΰθ’ ό Πέτρος τινί τούτων είσελθών είς τό μνημεΐον έντετυχηκώς φαίνεται, 
οΰτε τήν έκείνου έν τφ τάφφ έξαστράπτουσαν αΐγλην ό λόγος σκοπεί, 
άλλ’ εΐπερ καί άποστάντων τών άγγέλων καί πρό τής έκείνου έπιστασίας
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φώς υπερφυές έν τώ τάφψ έωράτο, ούτινος προς μίμησιν φωτουργοΰσιν 
οί μετά ταΰτα' ήν γάρ άν, εΐπερ εις λόγον γραφικής ιστορίας, τό φώς εκείνο 
οΰδέν έλαττον οίμαι των φώτων εκείνων, τοΰ τε τον Παϋλόν φημι κα'ι τους 
περί αυτόν ημέρας μέσης περιαστράψαντος καί τοΰ έν τώ τοΰ Πέτρου οίκή- 
ματι νυκτός λάμψαντος, τής έπί τοΰ Θαβώρ τούς αποστόλους έπισκιασάσης 5 
φωτεινής νεφέλης, τών τοΰ πάλαι Ισραήλ προηγουμένων πυρός καί νεφέλης 
στύλων, τής την βάτον άκαταφλέκτως πυρπολούσης φλογός, τοΰ τάς νομικάς 
θυσίας όλοκαυτοΰντος αχειροποιήτου πυρός καί άνωθεν έξ ούρανοΰ καί 
κάτωθεν έκ πέτρας, τής νεφέλης έκείνης, τής ένθα μέν έν εΐδει πυρός την 
σκηνήν καλυπτοΰσης, ένθα δέ, τον οίκον Κυρίου πληρούσης. ΓΙολλφ γάρ 10 
κρείττων είς λόγον σεβάσματος ό τοΰ Κυρίου τάφος καί τά έν αύτώ τοΰ τε 
Σινά καί τής νομικής σκηνής καί τοΰ Σολομωντείου ναοΰ, ναι δή καί τών 
αύτοΐς· ιδού γάρ φησιν ό Κύριος μεΐζον τοΰ ίεροΰ καί πλειον Σολομώντος ώδε. 
’Έγωγε μέντοι έκ τής τών έλαττόνων συγκρίσεως τεκμαίρομαι, μάλλον δέ καί 
πέπεισμαι ούδέν ήττον εί μή καί μάλλον καταφωτισθήναι τήν νύκτα έκείνην 16 
ύπερουρανίφ φωτί καί τον τό φώς τοΰ κόσμου ύποδεξάμενον ζωοδόχον τάφον, 
σιγήσαι δέ τοΰτο τούς Εύαγγελιστάς προαναστέλλοντας, οίμαι, ήν έώρων τώ 
πνεύματι τών μετά ταΰτα προς μίμησιν τοΰ φωτός έκείνου δραματουργίαν 
καί γάρ ού'τε τήν σκηνήν τοΰ μαρτυρίου μετά τήν τοΰ Ίορδάνου διάβασιν 
έν τή γή τής έπαγγελίας καταπαύσασαν φαίνεται που ή έπί τοΰ Ίησοΰ τοΰ 20 
Ναυή ή έπί Δαβίδ νεφέλη έν εΐδει πυρός, ως καί πρότερον καλύπτουσα, 
ού'τε τον τοΰ Σολομώντος ναόν κατ’ έτος πληροΰσα ούτε έπί τοΰ άγνισμοΰ 
αύτοΰ μιάναντος αυτόν τοΰ “Αχαζ, άλλ’ ουδέ έν τοΐς έγκαινίοις αύτοΰ ή τοΐς 
πρώτοις ή τοΐς δευτέροις, ού μήν ουδέ τό άπαξ παρά Κυρίου έξελθόν πΰρ 
καί καταφαγόν τά έπί τοΰ θυσιαστηρίου ολοκαυτώματα καί έφ’ έκάστης θυσίας 25 
ή κατ’ έτος κατήρχετο, αλλά καύσει ξύλων διηνεκεΐ άσβεστον διατηρούμενου 
ταΐς έν τώ ναώ θυσίαις δήλον δτι καί αυτό συνεξέλιπεν έμπρήσαντος τον ναόν 
τοΰ Ναζουζαρδάν, μάλλον δέ καί προ τοΰ έμπρησμοΰ έπί "Αχαζ, τοΰ μιά
ναντος τον οίκον Κυρίου καί άποκλείσαντος τάς θύρας αύτοΰ ώστε μήτε 
λύχνους άπτειν, μήτε θυμίαμα θυμιάν, μήτε ολοκαυτώματα άναφέρειν ουδέ 30 
γάρ ούδ’ αυτό φαίνεται ή έν τώ άγνισμφ τοΰ ναοΰ ή έν τοΐς έγκαινίοις κατ- 
ερχόμενον. Τάς γάρ έπί τών αποστόλων γλώσσας τών μαθητών καί προφη
τείας καί τά σημεία καί τάς εξής έκ τών μαρτυρικών καί όσιακών λαρνάκων 
άναβλύσεις τοΰ μύρου καί ά'ττα οί τάφοι τών δυοιν είρημένων αποστόλων 
κατ’ έτος άνεδίδοσαν, ταΰτα πάντα πάλαι πεπαυμένα άφίημι. Τό γάρ πάλαι 35 
καθιέμενον ούρανόθεν πΰρ έπί τά θεία θυσιαστήριά φησι Κύριλλος ’Αλε
ξάνδρειάς τοΰ κατά Χριστόν μυστηρίου προαναφώνηρις ήν. Άπειπών γάρ 
ό θείο; νόμος τό έπεισφρήσαι πΰρ άλλότριον έτύπου ως είς έστιν καί μόνος 
ό φύσει καί αληθώς Θεός συναριθμών εαυτώ παντελώς ούδένα τον σκηνήν 
τήν άληθεστέραν, τούτ’ έστι, τήν έκκλησίαν νοητώ καταυγάξοντα φωτί. Ήμΐν 40
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10 K. I. Δυοβουνιώτου

δέ άπόχρη διά των τηνικάδε δρωμένων καθάπερ εν πίνακι τής αλήθειας 
τό κάλλος διαμορφούμενον τοίς τής διανοίας δμμασι καθοράν, θύομεν δέ 
μακρώ κρεΐττον ημείς ή οί πάλαι· κάτεισι γάρ ουρανόθεν ού πΰρ αισθητόν 
τής άρρητου φΰσεως εικόνα πληρούν, άλλ’ εκ πατρός δι’ υιού τό Πνεΰμα τό 
ά'γιον καταφωτίζον την εκκλησίαν, προσιέμενον δέ και τάς θυσίας τάς προς 
ημάς πνευματικός δήλον δτι και νοητάς. Όράς ως νϋν τό ουρανόθεν κατερ- 
χόμενον καί καταφωτίζον την εκκλησίαν ου πΰρ αισθητόν έστιν. Άλλ3 ουδέ 
έξ εκείνου αυτών τοΰ λόγου έξουσί τι πλέον οί τής μηχανικής ταυτης φωτουρ- 
γίας τό άνιστόρητον έκ των τοΰ μελωδοΰ συγκροτεΐν πειρώμενοι, ώς άρα 
τά προφανή τών κατ’ έτος ωσαύτως γινομένων ιστορίας, ήςτινοσοΰν ουδόλως 
χρήζει, ώς την τών όρώντων δψιν ιστορίας άπάσης τορώτερον επιμαρτυρού
σαν έχοντα. Άντεποίσοι γάρ ά'ν τις καί προς ταΰτα τί προφανέστερο ντής 
τού γιγαντοδρόμου ήλιου ανατολής τε καί δΰσεως καί ώς εκλείπει μέν ήλιος, 
σελήνη δέ φθίνει καί ώς υψηλός μέν ό ουρανός, νεοσσοί δέ γυπός επί τά 
υψηλά πέτονται, ό δέ άνθρωπος ταπεινός; Τί γνωριμώτερον τών άνά μέσον 
τών όρέων διερχομένων ύδάτων καί τών έν φάραγξι πηγών, τής τών πετει
νών τοΰ ουρανού επί τά ό'ρη κατασκηνώσεως καί ώς νυκτός μέν τά θηρία 
επί βρώσιν διέρχονται, άνατείλαντος δέ τού ήλιου εκείνα μέν εις τάς 
εαυτών μάνδρας συναγόμενα κοιτάζονται, άνθρωπος δέ εξέρχεται επί τήν 
εργασίαν αυτού έ'ως εσπέρας; Καί ώς ανθρώπου καρδίαν στηρίζει μέν άρτος, 
ευφραίνει δέ οίνος, τό δέ πρόσωπον εν έλαίω ίλαρυνεται; Καί ώς εΰφραινομέ- 
νοις μέν θάλλει πρόσωπον, έν λυπαις δέ οΰσι σκυθρωπάζει; Τίς τών ποιουν- 
των εργασίαν έν ύδασι πολλοΐς ήγνόησεν ώς ευρύχωρος τε ή θάλασσα ό'ρεσιν 
άμιλλωμένη ταΐς τρικυμίαις καί έν αυτή άναρίιθμητα καί ερπετά νηκτοπόρα 
καί πλοία ποντοπόρα; Τίς ού βλέπει συμπάντων τών δρωμένων τήν κατά τον 
Εκκλησιαστήν καί τον Ψαλμωδόν ματαιότητα ή τήν άνθρωπίνην ζωήν ώς 
έβδομηκοντούντις ή όγδοηκοντοΰτις καί τό πλεΐον αυτής κόπος καί πόνος καί 
δτι ώσεί χόρτος αϊ ήμέραι τού ανθρώπου καί πάσα δόξα ανθρώπου ώς άνθος 
χόρτου; Αλλά γάρ καί τούτων έκαστον, ϊνα τά πλεΐστα παραλείψω, καίτοι 
μή κατ’ έτος μόνον, αλλά καί καθ’ έκάστην, ώς είπεΐν, καί γιγνόμενον καί 
όρώμενον, ούδέν ήττον καί γραφικής ιστορίας ήξίωται. Εί τοίνυν τά φυσικά 
ταύτα καί καθ’ εκάστην ύπ’ δ'ψιν προκείμενα ιστορίας ό λόγος ήξίωσε, τί 
δήποτε τό υπερφυές, ώς φασι, τής έπιταφίου τήςδε κατ’ έτος φωτοφάνειας 
άνιστόρητον τοίς θεοφόροις πατράσι παρώπται καί μάλιστα τώ Νυσσαέων 
λαμπρφ φωστήρι, τφ καί αυτοπροσώπως τά 'Ιεροσόλυμα ίστορήσαντι καί 
περί τών εις 'Ιεροσόλυμα προσκυνήσεως χάριν άπιόντων λόγον ούκ άγενή 
μετά τήν έπάνοδον σι^γεγραφότι (τούς γάρ περί τε Κύριλλον ’Αλεξάνδρειάς 
καί Χρυσόστομον πνευματοφόρους πατέρας μηδέν μηδόλως έν τή εις τό κατά 
Ίωάννην εξηγήσει ή περί ού ό Πέτρος κατά τον Δαμασκηνόν έν τώ τάφφ 
έωράκει φωτός ή περί τής έπιταφίου κατ’έτος φωτοφάνειας είρηκότας παρή-
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Περί τού έν Ίεροσολύμοις αγίου φωτός. 11

σειν μοι τέως δοκώ, ώς μήπω, ώς οίμαι, έπ’ εκείνων δραματουργηθείσης). 
Άλλ’ υπέρ μέν τής τοΰ ζωοδόχου τάφου προσκυνήσεως πολύς παρά πολλοΐςκαϊ 
όρεσιτρόφοις και πολιούχοις Πατράσιν ό λόγος και μάλιστα τφ ίερώ Ίερω- 
νύμω, περί δέ τής επί τοΰ μνήματος κατ’ έτος φωτοφάνειας ούδείς παρ’ ούδέ- 
σιν ουδέ παρ’ αύτώ τφ μετά Δοσίθεον Χρυσάνθφ, τφ την εις 'Ιεροσόλυμα 5 
προσκυνήσεως χάριν οδοιπορίαν σωτηρίας και μετανοίας ού τό τυχόν τιθεμένφ 
δτι μή παρά μόνφ τφ υπό τού Δοσιθέου προχειριζομένφ, άσήμφ τινί ίστορικώ, 
είς έλεγχον μάλλον ή εις σΰστασιν τοΰ πράγματος. Τί γάρ δη καί βούλεται Δοσί- 
θεος αυτός μέν έν τή πολυμαθεστάτη αύτοΰ δωδεκατεύχφ βίβλφο ύδέν ούδαμοΰ 
οΐκοθεν εΐρηκώς περί ής καί αύτόπτης, τυχόν δέ καί αυτουργός ήν επιταφίου 10 
κατ’ έτος φωτοφάνειας, άπαξ δέ που εισάγει ώς δήθεν έαυτοΰ άξιοπιστότερον 
τον έτεροίως τε καί παρηλλαγμένως έφ’ έαυτοΰ ή ώς επί εκείνου καί τον καιρόν 
καί τον τρόπον τής είρημένης φωτοφάνειας ίστοροΰντα, κάτα τοΰ τε καιροΰ 
καί τοΰ τρόπου τό παρηλλαγμένον δέον αίτιολογήσασθαι, ό δέ σιωπή παρα
τρέχει ; Έπί γάρ βασιλέως, φησί, Δέοντος τοΰ σοφοΰ, ώς γράφει ό Καισα- 15 
ρείας Άρέθας προς Ού'ίζήρ τον φύλαρχον των ’Αράβων αυτή τή ημέρα 
τής τοΰ Χριστοΰ άναστάσεως παντός πυρός σβεσθέντος έν Ίεροσολύμοις 
έσκευάζετο κανδήλα μετά έλλυχνίου καί ίσταμένου τοΰ μέν κατά την Ιερου
σαλήμ Άμηρά έγγύς τοΰ αγίου τάφου έσφραγισμένης τής θύρας ύπ’ αύτοΰ, 
τών δέ Χρισιιανών έξω είς τον ναόν τής άγιας Άναστάσεως καί κραζόντων τό 20 
Κύριε έλέησον έξαίφνης αστραπής γενομένης άνήπτε εις την κανδήλαν φως 
καί έξ αύτοΰ τοΰ φωτός οί κατοικοΰντες έν Ιερουσαλήμ πάντες έλάμβανον 
καί άνήπτον πΰρ. Καί οΰτω μέν τότε, έφ’ ημών δέ ούτε μετ’ αστραπής, ώς 
τό πάλαι, ούτε κατ’ αύτήν τήν άναστάσιμον ημέραν, ούτε έκ μόνης τής καν- 
δήλας, αλλά καί αστραπής δίχα καί έν τή πρό τής άναστάσεως ημέρα καί 25 
έπ’ αύτοΰ τοΰ ζωοδόχου τάφου, μάλλον δέ τοΰ έπί τοΰ τάφου αγίου λίθου 
χεόμενον κάκεϊθεν διαδιδόμενου είδώς ό Δοσίθεος τό φώς ούδέν περί τής 
παραλλαγής καί τοΰ χρόνου καί τοΰ τρόπου καί τοΰ τόπου ήτιολογήσατο.
Ή ούχί συνιέναι έκ τούτων δίδωσι τοΐς γινώσκειν έχουσιν, α άναγινώσκουσιν,

ούδέ γρΰ, τό τοΰ λόγου, είς συνηγορίαν οΐκοθεν συνεισήνεγκεν. (Ού μήν άλλ’ 
ούδέ Ούρβανός ό β' πάπας μνημονεύουν παρά Βαρωνίφ λατίνφ κατά τό 
χιλιοστόν ένατον σωτήριον έτος έν τή κατά Κλαρομοντεσίφ συνόδφ τοΰ έν τή 
έκκλησία τοΰ αγίου τάφου κατ’ έτος γινομένου, ούδέ ούτος, φημί, σύμφωνα 
τοΐς έφ’ ημών έκεΐ πραττομένοις έξ άκοής ιστορεί. Πάσαι γάρ φησιν αι τοΰ 35 
ίεροΰ καί τοΰ τάφου λυχνίδες σβεννύμεναι, πάλιν θεόθεν άπτουσιν. Έφ’ ημών

τούτφ ώρισμένως έσκευασμένη άπασών ΰψιστα ύπ’ αύτήν τήν αψίδα τοΰ ναοϋ 
προανελκυσθεΐσα, ΐνα, ώς έοικε, λήσει τούς οφθαλμούς τών κάτω, δπως τε 
κατεσκεύασται καί δπως άπτει. ’Επιταφίου δέ φωτός ούδέ έκεΐνος δλως μνη- 40
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12 K. I. Δυοβουνιώτου

μονεύει, ώσπερ οΐν ούδ’ ό παρά τοΰ Δοσιθέου Ιστορικός, δήλον ώς υστερο
γενούς· έμνημόνευσαν γάρ αν κάκείνου, κα'ι μάλιστα εκείνου, εΐπερ ήν παλαι- 
γενές. Νΰν δέ υστερογενούς εκείνου εκ των δυοιν τούτων Ιστορικών προφανώς 
δεικνυμένου, ουδέ τών σβεννυμένων άρα λυχνίδων ή πάλαι μεν, ώς φασι, 
πασών εξ άσπραπής έν ττ) άναστασίμφ, νΰν δέ μιας και αυτομάτου καί έν τώ 
Σαββάτφ αψις ανύποπτος)· τί γάρ έκώλυε κάκεΐνον, εί μηδέν άλλο, ό γοΰν 
ό Πέτρος έν τώ τάφφ ορών κατεπλήττετο φώς εις άπόδειξιν προχειρίσασθαι; 
’Αλλά γάρ ήδει μέν ώς τό φώς εκείνο ού προ τής άναστάσεως, αλλά μετά την 
άνάστασιν ώπται τώ Πέτρω και ουδέ έξωθεν τοΰ τάφου επί τοΰ μνημείου 
άνωθεν τοΰ σπηλαίου ρυτώς άνακεχυμένον και δραξί ταΐς τών μυροφόρων 
ή τοΰ Πέτρου δίκην ΰδατος άρυόμενον, άλλ’ έν αύτφ τώ τάφφ άναφώς έξα- 
στράπτον καί ουδέ περί σταθεράν που τής ημέρας μεσημβρίαν, άλλ’ εωθεν 
κατά μέν τον Ευαγγελιστήν σκοτίας, κατά δέ τον έκ Δαμασκοΰ φωστήρα 
νυκτός έτι ούσης. ’Ήδει δέ καί ώς φώς τό αχειροποίητον, φημί δη τό άνω
θεν έκ τοΰ πατρός τών φώτανν καταβαΐνον καί άϋλον, καί χερσίν άνέπαφον 
καί ουδέ δλως εί'τ’ οΰν ποτέ καυστικόν, ής αν έπεδράξατο ύλης, ει γε δλως καί 
δώμεν ύλης τίνος τό άϋλον εις φαΰσιν είναι έπιδεές. ’Απόρροια γάρ τις ούσα 
καί οίον άπόμοιρα τοΰ έν τή παλλιγγενεσία άνεσπέρου έκείνου φωτός, έν fj οί 
δίκαιοι έκλάμψουσιν ώς ό ήλιος, καυστικής ένεργείας πάμπαν άπήλλακται, ώς 
ούχί τοΰ έμπυρου τοΰδε φωστήρος, αλλά τοΰ νοητού τής δικαιοσύνης ήλιου 
δν απαύγασμα, δς ώς δρόσος φησίν έσται τώ ’Ισραήλ καί φώς αιώνιον. 
Καί τί λέγω φώς; 'Οπότε ουδέ φλόξ αχειροποιήτου πυρός καίειν δλως 
πέφυκεν ής αν άψαιτο ύλης. Ούτε γάρ ό υπό τό Σινά βάτος έκεϊνος έν φλογί 
πυρός καιόμενος κατεκαίετο, ούθ’ ή σκηνή τοΰ μαρτυρίου έπυρπολεΐτο, νεφέ
λης έν ύλη πυρός ούτως αυτήν καί κατακαλυπτούσης καί πληρούσης, ώς 
μή δύνασθαι τον Μωυσήν είσελθεΐν εις τήν σκηνήν. Άλλ’ ουδέ τοΰ Σινά 
αϊ έπ’ αυτού έως τοΰ ουρανού καιόμεναι λαμπάδες πυρός ήψαντο δλως. 
Τάς γάρ έφ’ ένα έκαστον τών αποστόλων άφλέκτως καθεσθείσας ώσεί πυρός 
γλώσσας παρήσειν μοι τέως δοκώ. Ή δέ ύγρόϋλος έκείνη καί άμυδρόφωτος 
φλόξ έκδαπανήσασα μέν τήνέαυτής πνευματώδη καί φλογοτρόφον ύλην, τήν έκ 
τής αυτομάτως ύφάπτειν πεφυκυίας πυρίτιδος κόνεως έξάπτουσαν, σβεσθεΐσα 
μάλλον δέ έκλιποΰσα οϊχεται, παχυτέρας δέ τίνος ύλης δραξαμένη τοΰ πυρός 
ούδέν έλαττον αύτήν έπινέμεται, έξ ού έδόκει φωτός άπύρου εις καυστικόν 
αυτόχρημα πΰρ μεταβάλλουσα, μάλλον δέ έαυτήν οποία τις ούσα τήν φύσιν 
έν προοιμίοις έλάνθανεν έξελέγχουσα. Ή ούχί πΰρ ούσα έλέγχεται, ήτις 
δέσμας δλας κηρίων κατέδεται; Εί δέ που καί τό αχειροποίητον εΐτ’ ούν 
έξ ουρανού πΰρ άναλωτικόν, δ έστι καυστικόν, ώπται, άλλ’ ούχί πΰρ, άλλά 
φώς φασι καί άπυρον καί απτόν είναι τήν έπί τοΰ μνημείου άμυδρόφωτον 
έκείνην άνάχυσιν. Τίνα ούν λόγον τό έν προοιμίοις καί άπυρον, ώς φασι, καί 
απτόν έκεΐνο φώς είς πΰρ άναφές τε καί παμφάγον μετά βραχύ μεταβάλλει
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μή προκειμένων μήτε νομικών θυσιών είς όλοκαύτωσιν, μηθ' ών to αχειρο
ποίητον πΰρ είώθει έκ θεομηνίας κατέδεσθαί, φημι δη γογγιστών τινων 
ή Κοριτών ή Άχαάβ αποστόλων; Ποΰ δή καί εΰρηται τής Γραφής ή τό 
άναλωτικόν πΰρ εξ απόρου φωτός μεταβεβληκός ή τό άπυρον φώς είς πΰρ 
μεταβάλλον; "Οτι δέ οΰκ όίπυρος, άλλ’ έμπυρος εστι καί καθ’ έαυτήν ή άμυ- 
δρόφωτος εκείνη καί άδρανόφλοξ άνάχυσις μάρτυς, ΐνα, α κατέδεται κηρία 
έάσω, καί αυτός ουτος ό ΰφ’ οΰ, ώς φασιν, έξέδωκε φωτός διερρηγμένος 
ΰποδεικνυμενος κίων, εΐ γε ούχί φωτός απόρου, έμπυρου δέ μάλιστα φλογός 
καί απλώς πυρός τό ρήσσειν τά έν οίς όπως ποτ’άν άψοι στεγανοΐς σώμασιν, 
ΐνα τί δή μή ώσπερ έκ τοΰ έπιταφίου λίθου οΰτω τοι καί έκ τοΰ κίονος 
άρρήκτως τό φώς τηνικαΰτα έξέθορεν; ή ούχί πρόδηλον ώς έμβόλιμον έσχεν 
ό κίων έγχειριδίω τρηθείς, ήν ώς ρευστήν οΰχ οίός τε ήν έπί τής όρθιας καί 
κυλινδρικής έπιφανείας άρρεόστως συσχεΐν μέχρι τής αυτομάτου έξάψεως 
πνευματώδη ΰλην; "Ινα τί δέ καί τών ’Αρμενίων, ώς φασι, τό τηνικαΰτα τό 
τοΰ Κυρίου μνήμα προκατασχόντων ουχί έκ τής έν τώ βήματι ίεράς τραπέζης, 
τής τον τάφον τοΰ Κυρίου τυπουσης, άνεδόθη τό φώς, άλλ’ έκ τοΰ έξωθεν 
κίονος; τί γάρ κοινόν κίονι καί τφ ζωοδόχφ τάφφ; τίνα δ’αΰ λόγον ουτινος 
τοΐς Άρμενίοις τό τηνικαΰτα ό φωτοδόχος τοΰ Κυρίου τάφος ώς άναξίοις 
μεταδοΰναι, ώ; φασιν, ούκ ήξίωσε, τούτου σφίσιν ό φωτεκφόρος κατ’ έτος 
ώς άξίοις μεταδίδωσι τών χαρίτων τή μέν τοΐς πιστοΐς, τή δέ τοΐς Άρμενίοις, 
άμα καί ώσαυτως φωτοδοτών; Ουδέν γάρ διοίσει είτε αμέσως από τοΰ 
τάφου είτε έμμέσως διά τής φωτεκφόρου ύλης τοΐς άναξίοις Άρμενίοις 
όσα καί τοΐς άξίοις πιστοΐς τό έπιτάφιον φώς μεταδιδόμενον. Καί δήτα 
δυοΐν άνάγκη θά'τερον ή μή κάκείνοις φωτοδοτεΐν ή τον διερρωγότα κίονα 
κατορόττειν, ώς μηδ’ όράσθαι τό σόνολον, εΐ γε Άρμενίοις φωτοφορία 
καί κίονος, ΐνα μή φωτοφορώσι, ρήξις άλλήλοις άσυμβίβαστα. Άλλ’ 
ό κίων, φασί, έρράγη, ουχ’ ΐνα μή κάκεΐνοι φωτοφορώσιν, άλλ’ ΐνα μή 
πρώτοι έκεΐνοι φωτοφορήσαντες τήν τών πρωτείων άνατρέψωσι, ταύτόν 
είπεΐν, ύφαρπάσωσι τάξιν, οί έσχατοι πρώτοι γενόμενοι. Καί μήν εις έλεγχον, 
μάλλον δέ καί άνατροπήν τής περί τά πρωτεία άταξίας αυτάρκης οΰσα μόνη 
ή τοΰ είθισμένου φωτός υποστολή, περιττήν, μάλλον δέ καί περίεργον έλέγχει 
τήν τοΰ κίονος φωτοπάροχον ρήξιν, τοΰ μηδέν, ώς εΐρηται, κοινόν προς τον 
τοΰ Κυρίου τάφον έχοντος, καθότι καί τον Κάϊν ό Θεός ουδέν άλλο ή έπί 
ταΐς θυσίαις αΰτοΰ μόνον μή προσχών άπεδοκίμασεν. Είτα ό τον κίονα, ΐνα 
μή τάξις πρωτείων άνατραπή, έξερρωγότα δεικνός, πώς ποτέ αυτός περί τον 
τής φωτοφάνειας καιρόν άτακτεΐ πρωθύστερου φωτεκφορών; ή γάρ σΰχί καί 
ουτος τά τής άναστασίμου πρεσβεία προαρπάζων τώ προ αυτής νεκρωσίμω 
Σαββάτω ταΰτα άτάκτως κληροδοτεί, τό μέν Σάββατον ταΐς τής άναστασίμου 
φωτοφανείαις καταγλαΐζων, τήν δέ άναστάσιμον τό μέν είς τήν ιδίαν έαυτής 
φωτοφάνειαν ήκον άφωταγώγητον άγων, ή δέ κακείνη, λαμπαδουχεΐ μέν, οΰ
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14 K. I. Δυοβουνιώτου

μήν οΐκοθεν, άλλ’ εκ τής τοΰ Σαββάτου φωτοφάνειας μεταλαβοΰσα τό φώς 
ταυτη γε τά δευτερεΐα έχουσαν δεικνΰς. Άλλ’ ουδέ υπέρ πρεσβειών, φασίν, ή 
έκ τοΰ διερρωγότο ςκίονος φωτοφάνεια, άλλ’ ως κατ’ έξαίρετον τοις 'Ιεροσολυ- 
μίταις άνωθεν, δ έστιν άρχήθεν, άποκεκληρωμένον εν θεοσδότω φωτοφάνεια 
άγειν την τοΰ Κυρίου άνάστασιν, τοΰ οΰδαμοΰ, άλλ’ή έν 'Ιεροσολΰμοις εύδο- 
κήσαντος τά τής ένσάρκου οικονομίας έκτελέσαι. Καί τοΰτου, φασί, σαφής 
άπόδειξις αυτός ουτος ό ζωοδόχος τοΰ Κυρίου τάφος κατ’έτος διδοΰς άχειρο- 
ποίητον φώς, ουτινος κατασχεθέντος τό τηνικαΰτα υπό των ’Αρμενίων τό 
εκείνου φώς έκ τοΰ διερρωγότος άνέθορε κίονος. Πόθεν οΰν δήλον ως καί 
ή έκ τοΰ διερρωγότος κίονος φωτοφάνεια καί επιτάφιος καί άχειροποίητος 
ταΰτόν είπεΐν θεόσδοτος τοΰ μηδέν, ως εϊρηται, κοινόν πρός τον ζωοδόχον 
τάφον έχοντος, οπότε, οΰδ’ αυτή, ή άπό, μάλλον δέ ή επί τοΰ ζωοδόχου τάφου, 
ομολόγου άχειροποίητος ως οΰκ έν ταΐς απάντων ό'ψεσιν, άλλα καί έν άπροσίτα) 
σκόιει (φημί δη έν άθυριδώτω καί κεκλεισμένφ τώ κουβουκλίφ) και έν πανυ- 
πόπτοις προφυλακαΐς τε καί προδιαθέσεσιν υφιστάμενη τε καί άναδιδομένη; 
Πώς δέ καί άρχήθεν λέγουσι τους Ίεροσολυμίτας έν θεοσδότφ φωιοφανεία 
τελεΐν τό Πάσχα, οι άδυνατοΰντες δεΐξαι, ήν λέγουσι θεόσδοτον φωτοφάνειαν 
έμφαινομένην υπό τής τοΰ Κυρίου άναλήψεως άχρις οΰ ό μέγας Κωνσταν
τίνος συν τώ Γολγοθά καί τον τοΰ Κυρίου τάφον εις τοΰμφανές άναχώσας 
κατέστησεν. Εί δέ φήσουσιν, ως έξ δτου ό ζωοδόχος τάφος εις τοΰμφανές 
κατέστη, έκτοτε καί τό άχειροποίητον φώς άναδίδοται, οΰκοΰν, έπειδή ουδέ 
τοΰτο έκ τίνος ιστορίας άξιοπίστου πιστοποιεΐν έχουσιν (δ γάρ ό Πέτρος 
κατά τον έκ Δαμασκοΰ φωστήρα έωράκει έν τώ τάφφ φώς ε’ικός έκλιπεΐν 
τοΰ τάφου, άχρις οΰ ή μακαρία βασιλίς Ελένη αυτόν άνεκάθηρε τοις τής 
πόλεως, ώς ό λόγος, φορητοις τε καί περικαθάρμασι κατακεχωσμένον) έάσθων, 
εϊ δοκεΐ, (καί μηδείς ημάς ταυτης τής περιεργείας καταιτιάσθω άκαιαιτίωτον 
είδώς τον έπί τοις τοιοΰτοις πολλώ ημών περιεργότερον Θωμάν) έάσθων, 
φημί, αί μέν έν τε τώ ναφ καί τφ κουβουκλίφ άπηωρημέναι φωταγωγοί 
ε’ίτ’ οΰν κανδήλαι άνεπισκεόαστοι (λέγω δη τό τε έλαιον καί τάς θρυαλλίδας 
άνεγκαινίαστοι) άψηλάφητοί τε καί δλως άνέπαφοι, ή δέ τοΰ κουβουκλίου 
θύρα άνεφγμένη, μάλλον δέ έκ περιουσίας καί θυρίδες πάντοθεν, κύκλω 
φημί τοΰ κουβουκλίου, έξανοιγέσθωσαν (ή γάρ άκριβής περιέργεια καί αυτό τό 
άθυρίδωτον κουβουκλίου περιαιρεισθαι έθέλει), ΐνα ή καί αυτός οΰτος ό έπι- 
τάφιος λίθος πανταχόθεν πάσι τοις περιεστώσι δλος καθ’δλην αΰτοΰ φημί την 
έπιφάνειαν διαφαινόμενος (τί γάρ κωλύει μη έν σκοτομήνη, άλλ’ έν ό'ψεσι 
πάντων όράσθαι την άρχήν άναθρώσκον εϊτ’ οΰν άναχεόμενον τό έπιτάφιον 
έκεΐνο φώς, εΐ γε καί κατά τον άπόστολον πάν τό φανεροΰμενον φώς έστιν, 
ή οΰχί καί Ήλιοΰ τής ιδίας θυσίας, τό πάντη άνεπίληπτον πραγματευόμενος 
έπ’ δψεσι πάντων καί κατακλυσμό) ύδάτων αυτήν έσπαργάνωσε καί τό ουρά
νιον πΰρ κατήγαγεν οΰχί πάλαι ή άρτι όλοκαυτωμένην (ως οί ιερείς τοΰ
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Βήλ πάλαι δεδαπανημένα τά παρατιθέμενα οί) άλλ’ ήδη μάλλον όλοκαυτου- 
μένην αυτήν παριστάς. Οί δε θυρωροί άποστήτωσαν, μάλλον δέ στήτωσαν 
μέν οΰ μήν οί εθισμένοι ’Αγαρηνοί, άλλα τών παρεπιδήμων προσκυνητών 
οί περιεργότεροι. Οί δέ τοιοϋτοι φιλοπραγμονήσαντες πρότερον αΰτοψεί 
τοΰ επιταφίου λίθου τήν επίπεδον επιφάνειαν, μάλλον δέ, εί δοκεΐ, καί 5 
τον λίθον αυτόν δλον ΰδατι καθαρψ αΰτοχείρως άποσμήξαντες, ου μήν άλλα 
καί υδρίας ΰδατος κατά ζήλον Ήλιου ή καί μή τρίς, άπαξ γοΰν, έπιχέαντες, 
στήτωσαν έπειτα έξωθεν (προ τής θΰρας άνεφγμένης, ως εϊρηται) έκ διαδο
χής διείργοντες προ παντός αΰτοΰ τοΰτου τοΰ φωτεκφόρου τήν είσοδον, 
μάλλον δέ καί τήν παρουσίαν αυτήν, από τής πρωίας τής μεγάλης πέμπτης 10 
άχρι πρωίας τής άναστασίμου, κάπειδάν έπιφωσκούσης τής άναστασίμου 
φωταΰγειά τις επ’ δψεσι πάντων όφθή αυτομάτως επί τοΰ μνημείου άναθρώ- 
σκουσα, εΐτ’ οΰν άναχεομένη τε καί έπικυμαίνουσα, τηνικαΰτα προσκληθείς 
είσίτω 6 φωτεκφόρος (εΐθ’ό Ίεροσολυμίτης εϊτε τις άλλος τών παρεπιδήμων 
επισκόπων, καθ’ δτι οΰχί μείζων ή κρείττων ή διακονία εκείνη τής άναιμάκτου 15 
θυσίας, ής συλλειτουργός γίνεται έν έκάσιη παροικία πάς παρεπίδημος εΐτ3 οΰν 
υπερόριος επίσκοπος) καί περιδραξάμενος άμφοΐν, ως φασιν, ταϊν χεροΐν, 
όποιον ποτ’δν ή τήν άφήν, φημί δή τήν ΰλην, τό χαμερπώς έπικυμαΐνον εκείνο 
έξαμμα, είτε έμπυρόν φημι είτε άπυρον, (μή γάρ δή οΰτω φρενών έκσταίη- 
μεν ώστε τοΰ ύλίκοΰ τοΰδε εΐτ’ οΰν ήλιακοΰ καί απλώς φυσικοΰ φωτός, αΰτοΰ 20 
καθ’εαυτό άναφοΰς ό'ντος τό υπερφυές χείραπτον οΐεσθαι) πυρσευέτω τοΐς έξω, 
έν οίς ήψε σπιρτοδεότοις κηρίοις· οΰτω γάρ αν εΐη καί προνοούμενος κατά 
τον απόστολον καλά ενώπιον καί Θεοΰ καί ανθρώπων καί συνείδησιν έχων 
άπρόσκοπτον καί προς τον Θεόν καί προς τούς ανθρώπους, έτι μήν καί οΰ 
ΰποδείκνυσι διερρωγότος κίονος πολλώ άξιοπιστότερον. Εί δέ μόνος μέν καί 25 
καθ’ εαυτόν τα εντός τοΰ άθυριδώτου κουβουκλίου έν σκοτομήνη προδιαθέ- 
μενος καί κατασφραγίζειν τήν τούτου θύραν αξιών καί θυρωρούς αποτόμους 
έφίστησιν (οΰχί ΐνα μή παρά του φώς, ως φασιν, έπεισαχθή χειροποίητον πώς 
γάρ μυριάνδρου τών θεωροΰντων περιεστώσης πληθύος; άλλ’ ΐνα μή ή τοΰ 
χειροποιήτου φωτός λανθάνουσα προδιάθεσις ΰπανοίξαντός του τήν θύραν 30 
φωραιθή). Τάς δέ υπό τοΰ νεωκόρου σύμπαντα τον άλλον χρόνον έπισκευα- 
ζομένας εν τφ ναώ φωταγωγούς, φημί δή τάς άπηωρημένας κανδήλας, τό 
τηνικαΰτα μόνος αΰτός αΰτοχείρως περιιών προσδιασκευάζει (ΐνα δήλον δτι 
μία τις τούτων τής από τοΰ δυνάμει επί τό ένεργεία ήδη προόδου τής έν 
τώ κουβουκλίφ προδιαθέσεως τή ταυτοπαθεία προάγγελος γένηται). Σημείου 35 
γάρ έξωθεν προφανοΰς τής έσωθεν άφανοΰς εΐτ’ οΰν εγκλείστου φωταγω- 
γίας μή προεπισκευασθέντος, ε’ικός μή κατ’ αΰτήν ταύτην τήν φωταγωγίαν, 
αλλά μικρόν προ αΰτής καί μετ’ αΰτήν ήδη διαπνευσθεΐσαν είσελθόντα 
καθ’ έκατέρας τάς εισόδους διαμαρτεΐν τής φωτεκφορίας. Τών δέ άνά χεΐρας 
κηρίων τά φωτύλια κτενίω προαναξαίνει καί σικεροπνεύματι εΐτ’ οΰν σπίρτφ 4j
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έπιδεύει, ΐνα μή ή ύγρόϋλος εκείνη έμπυραύγεια to τής Ιδίας ύλης πνευ
ματώδες καθ’ έαυτήν δαπανήσασα μετά βραχύ άποπνεύση, άλλα διά συγ
γενούς πάλιν ύλης· πνευματώδες γάρ τι καί τό σπίρτον τών κηρίων άψα- 
μένη διαρκής ή, επιτρέπει δε την φωτεκφορίαν ούδενί, τών παρεπιδήμων 

5 επισκόπων, ούδ’ άν ή τις τούτων την αρετήν και τήν αγιότητα άλλος άδελ- 
φόθεος, άλλ’ ή αύτώ μόνφ· τών δ’ αύ περιεστώτων προσκυνητών καί αυτόν 
εί τύχοι τον σφόδρα επιφανή καί αίδέσιμον, έτι μήν καί σύμπαντας τούς 
άλλους τή χρηματοδοσία παρευδοκιμήσαντα, εΐπερ τής θύρας ήδη άνοιγο- 
μένης τώ φωτεκφόρφ περιέργως συνεισελθεΐν πειραθείη, είσπεσόντες άθρόως 

10 οί θυρωροί ούτως αυτόν τών έν χερσί φραγκελλομαστίγων ταΐς νιφάσι 
διατιθέασιν, ώς μικρού φοράδην αυτόν οΐκαδε άπάγεσθαι. ’Έστ’ άν φημι 
ταύτα έπιτηδεύηται, ούδ’ αν πλείους ύποδειχθώσι διερρωγότες κίονες, ούθ’ 
ούτω πτοήσουσιν δλως οί εν αύτοΐς ύπεμβόλιμοι πρηστήρες τούς τόν ζωο- 
δόχον τού Κυρίου τάφον καί δίχα τής φωτοφάνειας ούδέν ήττον καί πανσέ- 

15 βασιον ό'ντα είδότας καί πάντιμον καί προσκυνητόν τό γάρ τήν παντός 
μάλλον πιστωτικήν περιέργειαν τών κατά Θωμάν φιλοπραγμόνων ύποπαραι- 
τεΐσθαι, ήν ούθ’ ό Κύριος ημών άπεποιήσατο, έλεγχος άν εΐη σαφής τού 
δραματουργίαν αύτόχρημα είναι, άττα καί διά πολλών άλλων ό λόγος 
έξήλεγξεν, ούχ ώς ταΐς θεοσημείαις έξαπιστεΐν τί γάρ αδυνατεί τών θεοπρεπών 

20 τώ Θεώ, άλλ’ ώς εΐδώς τά μέν άρχαΐα σημεία κατά τε τάς γλώσσας καί τάς 
προφητείας πάλαι πεπαυμένα, τήν δε επιτάφιον εκείνην φωταγωγίαν ούτε 
άρχαίως ποθέν άποδεδειγμένην, άλλά καί θεόσδοτον άλλως ύποτεθεΐσαν εκ γε 
μήν τών περί αύτήν επιτηδευμάτων άποφάσκουσαν τούθ’ δπερ καί λέγεται' 
τά γάρ παρά τών έν προοιμίοις άξιοπίστων εκείνων άνδρών περί αύτής 

25 είρημένα παρήσειν μοι τέως δοκώ ώς καί παρά τινων άλλων άγιοταφιτών 
έστιν οίς τών τήν φωτεμπορίαν διελεγχόντων ύποψιθυριζόμενα. Σκοπεΐν 
δ’ επί πάσι τοΐς είρημένοις κάκεΐνο- ομόλογον ώς ή τών έκασταχοΰ εκκλη
σιών ιερά τράπεζα τύποι, ώς προείρηται, τόν τού Κυρίου τάφον. Τί ούν δή
ποτε οί Τεροσολυμΐται δέον μάλιστα έπ’ αύτοΰ τούτου, τού τών ιερών τρα- 

30 πεζών άρχετύπου, τού επί τού τάφου, φημί, αγίου λίθου λειτουργεΐν, οί δέ 
επί τούτου μέν ούδαμώς, άλλαχοΰ δέ προσφέρουσιν ή πάντως δι’ ήν επ’ αύτού 
οί παπίσται καί οί ’Αρμένιοι καί Χαμπέσιοι τελούντως μιαράν καί κατά τόν 
ιερομάρτυρα Κυπριανόν βέβηλον εαυτών τελετήν βεβηλούσιν ού λέγω τόν 
εν μυχοΐς τού Κυρίου τάφον ούτος καί γάρ ούχ δπως τοΐς παρεπιδήμοις 

35 προσκυνηταΐς, άλλ’ ούδ’ αύτών τών άγιοταφιτών τοΐς πλείστοις απτός, μάλλον 
δέ ούδέ ορατός δλως έν άδύτοις, ώς εΐρηται, μυχοΐς κείμενος, άλλά τόν έπιτά- 
φιον λίθον (εί γάρ αί τών άσεβών θυσίαι βδέλυγμα τώ Θεώ κατά τόν παροι- 
μιαστήν, οί δέ αιρετικοί κατά τούς άποστολικούς κανόνας είσί καί άσεβεΐς 
καί άπιστοι, αιρετικοί δέ καί οί Λατίνοι ώς τής αύτών προς ημάς δια- 

40 φοράς περί τής είς Θεόν πίστεως καί απλώς περί δόγματος ούσης, ώσπερ
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έστίν ό όρος τής αίρέσεως κατά τον α' κανόνα τοΰ μεγάλου Βασιλείου και 
αί τών Λατίνων ά'ρα θυσίαι καί απλώς αί άτέλεστοι τελεταί βδελυγμό είσι 
τώ Θεφ ταύτόν είπεϊν ακάθαρτοι)· μιαίνεται γάρ έκ τών ακαθάρτων οΰ μόνον 
τά κοινά κατά τον Άγγαϊον καί τούς άποστολικούς κανόνας (46), αλλά καί 
τόπος ιερός καί ναός άγιος κατά τόν Δαυίδ. Ό γοϋν επιτάφιος εκείνος λίθος, 5 
ό ού μάλλον διά τόν ενδόμυχον τοΰ Κυρίου τάφον άγιος ή διά την επ’ αύτοΰ 
τών βέβηλων αιρετικών τελετήν βέβηλος καντεΰθεν τής άναιμάκτου θυσίας 
ανεπίδεκτος όπως ποτέ φωτός, ώς φασιν, αγίου γίνεται επιδεκτικός. Έπεί δέ 
προ τούτου ό λόγος ήξίου τούς τών έν 'Ιεροσολΰμοις ιερών τόπων φιλοθεά- 
μονας πέμπειν μάλλον ώς ποτέ ή Μακεδονία καί Άχαΐα ήν αν εκεί γινό- 10 
μενοι εχορήγησαν τοϊς τώ ζωοδόχφτ άφω προσεδρεύουσιν ευλογίαν, αυτούς 
δέ μένοντες κατά χώραν κερδαίνειν μέν τάς καθ’ οδόν τε καί επάνοδον καί 
πολυμόχθους καί πολυδαπάνους, έστι δέ οϊς καί επικινδύνους ταλαιπωρίας 
κερδαίνειν δέ καί δσα άν παρά την ειρημένην ευλογίαν τών εκεί ’Αγαρηνών 
τοϊς τοποτηρηταϊς τε καί όδοστάταις προσεπεχορήγησαν (τούτων καί γάρ ταΐς 15 
είθισμέναις εΐσπράξεσιν εΐεν αν ίκαναί, μάλλον δέ καί ύπερίκανοι αΐ τε έν μια 
εκάστη τών άπανταχοΰ τής γής έκκλησιών καθ’ έκάστην μεγαλώνυμον ημέραν 
καί άπαραιτήτως καί προηγουμένως γινόμεναι λογίαι καί αί τών έκασταχοΰ 
μετοχίων άδραί συνεισφοραί παρεκτός ών ή τε τοΰ προέδρου καί μάλιστα ή 
τών ύπ’έκείνου έξαποστελλομένων παγκόσμιος περιήγησις έκ περιουσίας συν- 20 
εισφέρει καί έμπορων έμπορίας καί ναύκληρων ποντοπορίας καί εύπορων 
περιουσίας καί απόρων υστερήματα καί απέριττων αύταρκείας καί τεθνεώτων 
διαθήκας καί απλώς ολίγου δεΐν άπαντας ζώντάς τε καί νεκρούς δασμολογούσα, 
τών δέ ζώντων τούς πλείστους καί δι’ ών μάλιστα σφισι την τών ών πνευμα- 
τικοϊς πατράσι προεξηγόρευσαν περιττώς, ώς αν εΐποι τις, μνηστεύεται έγγρα- 25 
φον, ϊνα μη λέγω ώνητήν άφεσιν). Κερδαίνειν δέ φημι διανέμοντας ταΰτα 
τών πατριωτών τοϊς ένδεέσιν, ινα ώσπερ υπέρ ής έ'πεμψαν ευλογίας, ούτω 
τοι καί υπέρ ών τοϊς άδελφοΐς τοΰ Χριστού μάλλον ή Άγαρηνοΐς τε διένειμαν 
καν ταΐς όδοιπορίαις άνήλωσαν έ'χωσι τόν μισθόν. Έπεί, φημι, ούτως ήξίου 
6 λόγος. Έξεδόθη δέ συνοδικόν τούς την τοιαύτην οδοιπορίαν κωλύοντας έπι- 30 
τιμίοις καθυποβάλλον, ρητέον δέ καί προς τούτο δτι οί κανονικώς έπιτιμητέοι 
τών παρ’έντολήν τι ποιούντων ή λεγόντων ομόλογοί είσι κατά τόν β' κανόνα 
τής έν Τρούλλψ καί απλώς τών έντολήν τινα έκκλησιαστικήν εΐτ’ ούν κανονικήν 
όπως δήποτε παραλυόντων (καί γάρ τό δεσμεΐν καί λύειν καί κατ’ αυτόν τόν 
Κύριον, τόν τούτου τήν ’Εξουσίαν τοϊς άποστόλοις καί δι’έκείνων τοϊς έκείνων 35 
διαδόχοις δόντα, ούχ απλώς, άλλ’ επί μόνων τών αμαρτημάτων έχει τήν χώραν 
λάβετε γάρ φησι Πνεύμα άγιον, άν τινων άφήτε τάς αμαρτίας άφίενται αύτοϊς, 
άν τινων κρατείτε κεκράτηνται). 'Αμαρτήματα δέ τά διά τών πνευματοληπτών 
δετέα ή λυτέα είσίν ού πάνθ’ δσα απλώς τοϊς αύτοϊς απαρέσκει, αλλά μόνα 
τά έν παραβάσει θείας έντολής τολμώμενα. ’Αλλά μήν τής είρημένης όδοιπο- 40
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ρίας μή ούσης τών κατ’ εντολήν και κατ’ αυτούς τούτους, τούς περί τόν 
μακαριώτατον Χρύσανθον (εν τφ προσκυνηταρίφ τής 'Ιερουσαλήμ), οί ταύτην 
όνησίμως εΐτ’ ούν έπικερδώς και τοΐς τφ ζωοδόχφ τάφφ προσεδρεύουσι και 
τοϊς κωλυομένοις κωλύοντες ού τών παρ’ εντολήν τι ποιούντων ή λεγόντων 

5 είσίν, ως μηδεμίαν εντολήν εντεύθεν λύοντες, ούκ ά'ρα τοΐς παρά κανόνα, ΐνα 
μή λέγω άλόγοις επιτιμίοις, ενέχονται. ’Άρα γάρ ματαία ώς όρνεα πετάμενα 
καί στρουθοι ούδενί έπελεύσεται κατά τόν παροιμιαστήν. Δειχθήτω πρότερον 
εντολή ούσα ή εις 'Ιεροσόλυμα προσκυνήσεως χάριν οδοιπορία, είθ’ ούτως 
έπιτιμάσθωσαν οί ταύττ) προσιστάμενοι, μάλλον δε πολύ προ τούτων σύμπαν- 

10 τες οί .τήν οδοιπορίαν άποδημεΐν ένόν έκοντί παραιτούμενοι, εΐ γε τά τής 
εντολής ούχ οί μέν, οί δέ ού, αλλά σύμπαντες απλώς έκπληροΰν άπαραιτήτως 
όφείλουσι, εστ’ αν δέ και ύπ’ αύτών τούτων τών έπιτιμώντων ού τών κατ’ 
εντολήν ούσα όμολογεΐται αργεί καί τά επιτίμια, έπεί εΐη αν πρό πάντων 
καί μετά πάντων ό μέγας τής εκκλησίας φωστήρ, ό Νύσσης, λέγω, Γρηγόριος, 

15 έπιτιμώμενος, ό δπωςδήποτε κωλύων τήν εις 'Ιεροσόλυμα αποδημίαν.

18 K. I. Δυοβουνιώτου, Περ'ι τοϋ έν Ίεροσολύμοις αγίου φωτός.
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