
ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΚΡΗ,

ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

ΤΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΟΥ

Ή ύπαρξις βιογραφίας τοϋ αγίου Άνδρέου, αρχιεπισκόπου Κρή
της, τοΰ Ίεροσολυμίτου, υπό τοΰ κατά τον δέκατον πέμπτον αιώνα άκ- 
μάσοιντος Μακαρίου τοΰ Μάκρη, ήτο γνωστή προ πολλοί. Παράφρα- 
σις ταΰτης έδημοσιεύθη ήδη τό 1863 υπό Νικοδήμου τοΰ 'Αγιορείτου1 
και πάλιν τό 1893 υπό Δουκάκη 2 *, σύντομον δ’ άνάλυσιν αυτής παρέ- 
σχεν ό Loparev8, τό 1897, εξ αυτοί δέ πσρέλαβον οί Παπαδόπουλος- 
Κεραμεΰς4 *, Vaihle8, Ehrhard6 καί Loenertz 7. Τό κείμενον δμως 
παρέμεινεν μέχρι τοίδε ανέκδοτον.

’Από την άποψιν πληροφοριακών στοιχείων Μακάριος ό Μακρής 
δεν προσφέρει τίποτε τό άγνωστον μέχρι τοίδε, διότι έστηρίχθη απο
κλειστικούς επί τής βιογραφίας τοΰ 'Αγίου Άνδρέου τής συνταχθείσης 
υπό τοΰ Νικήτα, πατρικίου καί κυαίστορος, άκμάσαντος πιθανώς κατά 
τό δεύτερον ήμισυ του δέκατου αίώνος, και εκδοθείσης διά πρώτην 
φοράν τό 1898 υπό Παπαδοπούλου Κεραμέως8. Τό κείμενον δμως πα
ρουσιάζει ενδιαφέρον άφ’ ενός μεν λόγιρ τής προσωπικότητος τοΰ δια- 
σκευαστοί, άφ’ ετέρου δέ ως ενδειξις τής έκτιμήσεως την οποίαν εύρεν 
ό βίος καί τό έργον τοΰ Άνδρέου Κρήτης άνά τούς αιώνας9 * * * * *. “Ηδη εις 
την υπό τοΰ Νικήτα συνταχθεΐσαν βιογραφίαν ό άγιος Άνδρέας, κατά 
τό πρότυπον δλων τών βίων αγίων, παρουσιάζεται, εις δλας τάς 
εκδηλώσεις τής ζωής του, ως ιδεώδης μορφή. Τον τύπον αυτόν ακολου
θεί καί Μακάριος ό Μακρής, ύπερβάλλων δμως τώρα δσα ειχεν εΐπει δ

*) Νικοδήμου Αγιορείτου, Νέον έκλόγιον, Κωνσταντινούπολή
1863, 151 - 155.

2) Δουκάκη Κ., Μέγας Συναξαριστής, ’Ιούλιος, "Αθήναι 1893, 35 - 42.
*) Loparev Chr., Περί τινων βίων αγίων ελληνιστί γεγραμμένων, «Βυ

ζαντινά Χρονικό» 4, 1897, 345 - 348 (εις ρ\ «σσικήν).
*) Παπαδοπούλου Κεραμέως, Άνάλεκτα Ίεροσολυμιτικής στα-

χυολογίας, 5, Πετρούπολις, 1898, 423.
8) Vaihle S., Saint Andre de Crete, «Lchos d’ Orient» 5, 1902, 379.
”) Ehrhard H., Veberlieferung . . .Ill, Leipzig 1936, 320 καί 337.

Πρβλ. καί BHG, 114.
’) Loenertz R. J., Ecrits de Macaire Macres et de Manuel Pa-

leologue dans les mss. Vat. gr. 1107 etCrypten. 161. OCP, 15, 1949,187.
e) Ένθ·. άν. 169 - 179.
β) Βιογραφία Μακαρίου τοϋ Μάκρη : Petit L·, DTC, 12’, 1927, 1507-1508.
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64 Βασ. Λαούρδα

Νικήτας. Ή δ’ύπερβολή αύτη συντελεί ενίοτε καί είς άλλοίωσιν των υπό 
τοΰ Νικήτα διδόμενων πληροφοριών. Ουτω π.χ. ενώ δ Νικήτας αναφέ
ρει άορίστως δτι κατά την μετάβασιν τοΰ Άνδρέου εκ Κρήτης εις Κων- 
σταντινούπολιν «πολλοί προς αυτόν ώφελείας χάριν άόκνως παρεγίνον- 
το» ,0, 6 Μακρής έπεκτείνων την είς την φράσιν αυτήν τοΰ Νικήτα δη- 
λουμένην φιλικήν προς τον Άνδρέαν ατμόσφαιραν εν Κωνσταντινου- 
πόλει, λέγει δ'τι καί 6 βασιλεύς καί οί άρχοντες καί ή ιερά σύνοδος 
τον ύπεδέχθησαν ως νά ήρχετο προς αυτούς δχι από τήν Κρήτην «άλλ’ 
ούρανόίλεν άγγελος και ταμίας μεγάλων δωρεών» “. Ή έπέκτασις αύτη 
τής πληροφορίας τοΰ Νικήτα είναι βεβαίως αδικαιολόγητος, διότι δ 
Άνδρέας μετέβη εις Κωνοταντινοΰπολιν κατά πάσαν πιθανότητα επί 
τής εικονομαχίας, λέγων δέ δ Μακρής δτι δ Άνδρέας έγένετο έγκαρ 
διώτατα δεκτός υπό τοΰ αύτοκράτορος Λέοντος Γ' τοΰ Ίσαΰρου καί 
τών περί αυτόν αύλικών καί εκκλησιαστικών άξιωματοΰχων, παρου
σιάζει τον Άνδρέαν ώς ύπέρμαχον τής εικονομαχίας ls. Παρομοία υπερ
βολή υπάρχει επίσης καί είς τ«ν περιγραφήν τής μάχης είς τό «οχύρω
μα τον Αριμέως» είς Κρήτην δ Νικήτας λέγει απλώς δτι δ Άνδρέας 
συνέβαλε διά τών ευχών του είς τήν νίκην καί δτι οί ’Άραβες «τό 
άπρακτον έαντοϊς περιεποιήοαντο, ζημίαν την ίδιαν κατάλνοιν άντί κέρ
δους τής αίχ,ιιαλωοίας οίκειωσάμενοι» Ύπερβάλλαιν δ Μακρής λέγει: 
(δ Άνδρέας) «ον μόνον άνωτέραν ταΐς εύχαΐς τον κίνδυνον τήν πάλιν 
πεποίηκεν, άλλα καί τοΐς βαρβάροις δεινόν τε και φοβερόν Ιμβαλών 
δέος, οντω φενγειν έ'πειαε, διώκοντος μηδενός, ώ; εκ τής άτακτου φυ
γής τε και σνγκλονήοεως τους πλείστονς διοφ&αρήναι και τή ϋαλ,άοση 
καί ταΐς τών πολιορκουμένων χερσί» 14. Καί μία τρίτη υπερβολή: Ό 
Νικήτας αναφέρει δτι δ Άνδρέας ώμίλησε είς τον ενθρονιστικόν του 
λόγον περί τών ευθυνών τοΰ ίερέως : «Καί λόγον τώ λαφ προοεφώ- 
νηαε, δ Γ αυτοϋ φανερώς δεικννων τό, ώς εΐρηται, επικείμενον τοΐς ίε- 
ρενσι φορτίον» Ι5. Ό Μακρής χαρακτηρίζει τόν λόγον αυτόν ώς «άγαν 
πι&ανόν καί χαρίεντα» 18 καί περιγράφει τό περιεχόμενόν του. Ή υπερ
βολή, είς τήν περίπτωσιν αυτήν, εύρίσκεται είς τό δτι δ Μακρής χαρα
κτηρίζει καί συνοψίζει κείμενον ουδέποτε ύπάρξαν είς τήν πραγματι- * 18

Ι°) “Ενθ·. αν. 178.
”) § 15 τής παρούοης έκδόσεως.
18) Τά σχετικά περί Άνδρέου καί εικονομαχίας ίδε είς «Κρητικά Χρονικά» 

5, 44 - 47.
“) Έν6·. άν. 177.
“) § 12 τής παρούοης έκδόσεως.
Ι5) "Ένθ·. άν. 175.

§ 8 τής παρούοης έκδόσεως,
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κότητα' είναι, νομίζω, εντελώς «πιθανόν νά ύποθέσωμεν δτι εσώζετο 
μέχρι τοΰ δέκατου πέμπτου αίώνος ενθρονιστικός λόγος τοΰ Άνδρέου, 
προσιτός εις τον Μακρήν καί κατόπιν άπολεσθείς. Τό πιθανώτερον 
είναι δτι δ Νικήτας, οΰδ’ αυτός έχων υπ’ δψιν του ωρισμένον κείμε
νον τοΰ Άνδρέου, ομίλων συμβατικούς περί τοϋ ενθρονιστικού λόγου 
τοΰ Άνδρέου παρέσυρε τον Μακρήν εις τον χαρακτηρισμόν έργου ανυ
πάρκτου' ενδεχομένως δ’ 6 Νικήτας όμιλεΐ περί τοΰ ενθρονιστικού αυ- 
τοΰ επί τή βάσει τής άπολεσθείσης πλέον βιογραφίας τοΰ Άνδρέου, εξ 
ής ήντλησεν καί τάς άλλας πληροφορίας του.

Πρωτότυπος είναι δ Μακρής μόνον εις τάς περί των έργων τοΰ 
Άνδρέου ειδήσεις του. Ό Νικήτας λέγει απλώς δτι δ Άνδρέας έγρα- 
ψεν εγκώμια τής Θεοτόκου, Ίωάννου τοΰ Προδρόμου καί «ετέρων ά
γιων και οσίων πατέρων» 17. Ό Μακρής αναφέρει τά εγκώμια πρός 
την Θεοτόκον, τον Σταυρόν, καί κατόπιν μιας γενικής έκφράσεως «και 
άλλας ονκ δλίγας δεαποτικάς έορτάς καί τών άγιων ονκ ολίγους προσ- 
φϋέγγεται» προσθέτει «κανόνας συχνονς καί τροπάρια» 18 καί τον Μέ- 
γαν Κανόνα. Άτυχώς δ Νικήτας άοριστολογεΐ, άλλως αί περί τών έρ 
γων τοΰ Άνδρέου γνώσεις του θά άπετέλουν σημαντικώτατον βοήθημα 
διά την διευκρίνισιν τής εις τους κώδικας άκρως συγκεχυμένης παρα- 
δόσεως‘9. Ή μνεία τοΰ Μακρή διά τον «Μέγαν Κανόνα» άποδεικνυει 
δτι τό θαυμάσιον αυτό ποιητικόν έργον ήτο ήδη καιά τον δέκατον πέμ- 
πτον αιώνα δημοφιλές.

Τό κείμενον τοΰ βίου έχει διασωθή εις ένα μόνον κώδικα, τον ύπ’ 
αριθμόν 635 τής μονής Βατοπεδίου τοΰ αγίου ’Όρους, γραφέντα τό 
1422 καί περιέχοντα λόγους πανηγυρικούς20. Έκ τής χρονολογίας καί 
τοϋ τόπου δπου εύρίσκεται δ κώδιξ, προκύπτει δτι Μακάριος δ Μα
κρής έγραψε τον βίον εις ηλικίαν τριάκοντα περίπου ετών καί διε ακό
μη ευρίσκετο εις τό Βατοπέδι ως μοναχός. Ό συγγραφεύς, γεννηθείς 
τό 1391, άπέθανεν τό 1425, εις ηλικίαν τριάκοντα τεσσάρων ετών.

Ή -ενταύθα έκδοσις γίνεται επί τή βάσει αντιγράφου παραχωρη- 
θέντος ευγενώς υπό τής μονής Βατοπεδίου διά τά «Κρητικά Χρονικά». 
Αί παραπομπαί εις τά ευαγγελικά χωρία τής παρούση; έκδόσεως οφεί
λονται εις τον θεολόγον κ. Π. Χρήστου, πρός τον όποιον εκφράζω καί 
από εδώ τάς ευχαριστίας μου.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

”) Ένθ. άν. 175.
18) § 10 της παρούσης έκδόσεως.
19) Έπί τοΰ θέματος αυτού ελπίζω νά έπανέλθω.
20) Εΰστρατιάδου Σωφ., Άρκαδίου, Κατάλογος τών έν τή ίερρ. μονή 

Βατοπεδίου άποκειμένων κωδίκων. Cambridge lgT4> 126.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ζ. 5
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ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΊΟΥ Μ ΑΚΡΗ,ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ 
ΗΜΩΝ ΑΝΑΡΕΟΥ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΡΗΊΗΣ ΊΟΥ ΙΕΡΟΣΟΑΥΜΙΤΟΥ

1. Ονδ'εν αν οϊμαι γένοιτο δώρον φίλτερόν τε και οίκειόιερον τοΐς 
ελλογίμοις τών &είων ανδρών ή λόγος τά τούτοις πεπολιτενμένα διε- 
ξιών, και τούτο μεν προς ευφροσύνην και δόξαν Θεοϋ κινών τους α
κούοντας, τοϋτο δε μύωπι ζήλου τάς φιλοίλέονς νύττων ψυχάς και προς 
αρετής διεγείρουν ασκησιν. ΕΙ γάρ και τά μάλιστα τής παρ’ ημών δό- 
ξης ουδέ δει τοΐς μακαρίοις έκείνοις, τής ΰείας και άκηράτου δόξης ήδη 
βεβαίως έπειλημμένοις, αΜά τής Θεού δόξης καί τής ημών ώφελείας 
καί οφόδρα γε μέλλει' καί υπέρ ών έν γη ζώντες άπαντα πόνον ήδέως 
εΐλοντο, τούτων καί μεταοτάντες εις ουρανόν, πολύν τινα λόγον έχονσι, 
καί μάλιστα πάντων εξέχονται, καί χάριν άν είδεΐεν, τοΐς τούτων κατά 
δνναμιν προνουΰσιν. Ού μην άλλ’ ειτις αύιοΐς καί αμοιβήν εισφέρειν 
έάέλοι, τών προς ημάς ύπηργμένων σφίσι λογικών χαρίτων κατάλλη
λον, ούχ δρώ τίνα μάλλον ή ταύτην εξει γνησίαν τε καί αρμόδιον. 
Επειδή τοίνυν καί χάριεν αν εΐη δώρον 6 λόγος καί αμοιβή πρέπου
σα, ώς κορυφαία) τον ιερού τών σοφών τε καί άγιων χορού τφ Θειο- 
τάτο) Άνδρέα, προσοιστέον τον λογικόν στέφανον καί τά κατ’ αυτόν 
διηγητέον καί ύμνητέον εις δύναμιν. 'Ο γάρ ύλεΐος εκείνος άνήρ ού μό
νον είχε γλώτταν ήδύ τε καί μελιχρόν ρέουσαν καί προς ηδονήν καί 
ώ ρέλειαν τάς συνουσίας διατι&εΐσαν έκάστοτε, αλλά καί βίον λαμπρόν 
καί τή γλώττη κα&’ άπαξ σννηχονντα καί σνμφάεγγόμενον καί οΐον έκ 
μόνης τής διηγήσεως μεγίστην ηδονήν καί ώφέλειαν εμποιεΐν δυνάμε- 
νον τοΐς άκούουσι. Λεγέσάω τοιγαρούν τά εκείνου καί προτιάέσϋν) τοΐς 
φιλοκάλοις εις ακοής εντρύφημα καί ψυχής μεγίστην ωφέλειαν.

2. Πατρίς μεν ούν τώ ϋαυμασίω Δαμασκός ή περίδοξος, ή πολλοΐς 
καί μεγάλυις εγκαλλτοπίζεσάαι καί μεγαλαυχεί ν άγα&οΐς έχουσα, ούχ 
ούτω τοΐς άλλοις έΟέλει σεμνύνεσϋαι ώς τώ γε ΙΙαύλω τον σκόταν λύ- 
ααι ψυχρής τε καί σώματος, καί τώ μεν ούρανίω πατρί τούτον είσποιή- 
σ α διά τού ϋείον βαπτίαιιατος καί καταρτίσαι προς τό βαστάσαι τού
τον ιό άαυμαστόν όνομα, τή οικουμένη όέ πάση πατέρα καί διδάσκαλον 
εύαεβείας άποτεκεΐν' καί ίξ εκείνον, κα&άπερ τι γέρας εξαίρετοι· ϋεό- 
•άεν κληρώοασιΊαι, άνδρας άγαμους φύει ν καί διδασκάλους τφ τής Χρι
στού ’Εκκλησίας πληρώματι, ών κορωνίς καί κεφόλαιον δ νύν ήμΐν 
εις εύφηιιίαν προκείμενσς. Πατέρες δε ϋεοφιλεΐς τε καί κόσμιοι καί α
ρετής μάλλον ή τής κάτω κτήσεως πλούτον κομώντες καί σεμνννόμει οι" 
Γεώργιος καί Γρηγορία τούτοις ονόματα. Τούτο>ν δ ιερός Άνδρέας ού 
μάλλον κατά Βεσμόν φύοεως ή κατά ϋείαν χάριν έκφύς, εις ενιαυτόν 
έβδομον τήν γλώτταν είχε αιγώααι καί μηδέν όλως φάέγγεσϋαι δυνα- 
μένην, ώς καί πικράς τοΐς γονεύσιν νποτείνειν ελπίδας, οίομένοις αν-
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τον είαάπαν κωφεύσειν και μηδέποτε φθέγξεσθαι. Τδ δε ήν άρα παιδα
γωγία τις καί προτέλεια φΰαεοτς, έπ'ι την υψηλοτάτην αυτόν γυμναζού- 
οης φιλοσοφίαν, Πυθαγόρου παντός άμεινον ίσως δε κα'ι ΐνα, την χά- 
ριν τοΰ λόγου ονκ από φύαεως άλλα θεόθεν δεξάμενος, έκδήλος ειη 
μόνα τα ύιρηλά τε και ίλεΐα φρόνησών τε καί φθεγξόμενος. Δήλον δε' 
καί γάρ εβδόμου παρωχηκότος αϋτφ ενιαυτόν εκ γεννήσεως, προσήει 
συνήθως συν τοϊς πατράσι τη θεία καί ζωοποιώ μεταλήψει τοΰ πανα
χράντου καί σωτηρίου Χρίστου σώματός τε καί αίματος' καί μετασχών, 
είχε μεν την ψυχήν κοινωνόν τής απορρήτου καί θείας αστραπής, τής 
τον λόγου θεότητος, είχε δε καί τό σώμα αυμμεριζόμενον τάγαθά καί 
την γλώτταν τής φυσικής λελυμένην πέδης καί άπαρεμποδίσιως ύπη- 
ρετεΐαθαι δνναμένην τφ λόγφ καί τάφανή τής ψυχής μηνύειν κινήματα 
καί βουλήματα.

3. Εντεύθεν γραμματιστή παραδίδοται, πάσαν την εν λόγοις παι
δείαν φιλοπόνως παιδεύεαθαι. Καί δή, γένναιότητι καί δξιπητι φύ- 
αεως σπουδήν συνάψας αντίρροπου, ίππος ήν εις πεδίον τάχιστα δια- 
θέων καί άκριβούμενος των μαδημάτων τά κράτιστα καί αεί τι καινό- 
τερον έπιζητών έκδιδάσκεσθαι' γραμματικήν τε τάρ εκμανθάνει καί 
προσλαμβάνει ρητορικήν καί των φιλοσοφίας δογμάτων έπιβατεΰει με
τά σννέσεως, καί απλώς είπειν τοϊς άρίστοις των ‘Ελλήνων σνγγεγονώς 
καί τών μαδημάτων μνησθείς δσον κάλλιστον, τήν τε γλώτταν καθαί- 
ρεται καί τήν ψυχήν προς άνάληψιν αλήθειας καί αρετής επιτηδειοτά- 
την καθίστησι καί τον νουν προς ϋψηλοτέρας θεωρίας ποιείται έπήβο- 
λον. ’Εντεύθεν ταΐς ίιραΐς βίβλοις καί θεόπνευστα ις μετ’ επιστήμης 
έγκύψας καί φωτισθεί; έξ αυτών τήν διάνοιαν, εραστή; τής δνττος σο
φίας μάλα θερμός γίνεται, καί ζητεί τήν εκείνης συνάφειαν, καί δλω 
τφ νφ προς αυτήν βλέπει καί τών εκείνης ερώτων μανικώς άγαν έξήρ- 
τηται. ’Έγνω τοίνυν μή αν άλλως εκείνη συμμίξαι τή άϋλω καί καθα
ρά αίθεροβάμονι ή τών γεηρών καί ένύλατν λυθέντα καί άπαθείας έαυ- 
τφ περιθέμενον πτέρυγας, άς καί Δαυίδ ό θείος ζητεί, άνομα πε
ριστεράς21 έπιφημίαας τή άπαθεία καί καθαρότητι.

4. Πείθει τοιγαροϋν τούς γονέας, άντιδοϋναι τούτον καί άφιερώσαι 
τφ δόντι Θεφ, ώς μηδέν κοινόν προς τήν κατά κόσμον ζωήν εν ψυχή 
φέροντα. Οι καί, κατά θειοτέραν πάντως κίνησιν, λαβόντες αυτόν άγου- 
σιν είς ’Ιεροσόλυμα, καί τή πηγή τής ήμών άναστάσεως, τφ ζωοδόχω 
τοΰ Σωτήρος ημών μνήματι, εκούσιον θϋμα προσάγουσιν, ίερειον άμω- 
μον, εύπρόσδεκτον προσφοράν, θυσίαν ζώο αν, αγίαν.

>') Ψαλμ. νδ' 6.
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68 Βασ. Λαούρδα

ευάρεστο ν, λ ο γ ι κ ή ν 28, Παύλος αν δ μακάριος εΐπεν. * Ην δ’ άρα 
κατ’ εκείνο τον καιροϋ τής Έκκληπίας προεοτηκώς άνήρ άριστος και 
την αρετήν απαράμιλλος' Θεόδωρος τφ Πατριάρχη τδ δνομα. "Ος τον 
ιερόν νεανίαν ΰπτίαις χερσίν εΐσδεξάμενος και υΐυ&ετήσας διά τον 
ϋείου πνεύματος, τφ }»άρ δμοίω, φαοίν, χαίρει τό δμοιον, άποκείρει τε 
κατά μονάχους και τφ πρώτφ τής ίερωούνης έγκαταλέγει βαέέμφ και 
όλοι τής επιμελείας και κατά Θεόν προκοπής αυτόν γίνεται, πάοαν 
σπονδήν ποιούμενος κατ’ αρετήν αυτόν εκίλρέιμαι και είς μέτρο ν ηλικίας 
προαγαγεΐν τον πληρώματος τον Χριοτοΰ. Και δή προς τήν άρίοτην 
εμπειρίαν τής αυτού γεωργίας επιτυχής γεγονώς και γής εύγέου και λι
παρός και τφ άρότρω πάντα είκούοης, μάλα βα&εϊαν ανατέμνει τήν 
αύλακα και τον ίέειον σπόρον χύδην εγκατατί&εται. Καί μέντοι καί των 
χρηστών ελπίδων ούμενουν τό παράπαν εψενσατο, άλλ’ αυτός τε συν 
αγαλλιάσει τον ίλερισμον γίνεται καί τφ κοινφ τής Εκκλησίας είς παν
δαισίαν προτίίλησι. Κάκ των δρωμένων καί περί των έςής βεβαίως εί
χε μαντεύεσϋαι, ώς είς εκατόν οισει τον καρπόν ιό δασύτατον λήϊον. 
Άλλ’ δ μέν, μή τον καλόν, τοΰ δέ πλούτον συγχωρήσεις είσάπαν άπό- 
ναοϋαι, τον σωματικόν δεσμού λύεται, καί, τής τού παιδός καί κλη
ρονόμου τής αρετής χεροίν ήδέως εναποψύξας, προς τόν άνω Πατέρα 
καί δεσπότην μεταχατρεϊ, τής άρίστης οικονομίας λαμπρά τά γέρα λη- 
ψόμενος.

δ. Καταλείπει δε τόν δσιον, σύν γε τφ οικονομώ τής εκκλησίας, 
τών εκκλησιαστικών πραγμάτων διοικητήν καί επίτροπον. Τού γάρ θρό
νου διάδοχον ονκ εΐα τό κομιδή νέον τής ηλικίας καταλιπειν, άλλά μέ
χρι μεν τού σχήματος τό νέον ήν εμποδών, αρετής δε άλλως καί πρό
νοιας κοινής ενεκα καί προστασίας και ώφελείας όλης τής ’Εκκλησίας, 
ονδενός τών πώποτε προστάνττον αυτής Άνδρέας δ Ιερός άπελείπετο, 
άλλ’ ήν αυτή πάντα : καί πατήρ καί διδάσκαλος καί υπηρέτης καί οι
κονόμος καί πάσης ιδέας καλών παράδειγμα έναργές.

6. Τής δέ άγιας καί Οικουμενικής ”Εκτης Συνόδου τηνικαύτα συγ- 
κροτηδείσης εν Κωνσταντινονπόλει, Κωνσταντίνου τού ευσεβούς βασι- 
λέως κινούντος, τού νίειδού ’Ηρακλείου, καί τούς κακώς ουναλείφον- 
τα; καί σνγχέοντας τάς άσυγχύτους επί Χριστφ δύο φύσεις, διά τής συν- 
αιρέσεως μάλλον δέ άναιρέσεως τών δύο ϋελημάτων τε καί ενεργειών, 
λαμπρώς καϋελούσης καί στήλην ευοεβείας άνεγειράσης τόν τόμον τόν 
ιερόν, γράμματα καί δεσπίσμαια κατά πάσαν έφοίια τήν Έκκλ-ησίαν 
Χριστού τής ευοεβείας τόν ορον έπικυρούντα καί πάσι παρεγγυώντα 22

22) Ριυμ. ιβ' 1, Βλ. καί Φιλιππ. δ' 18.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:50:12 EEST - 54.161.213.156



τοϊς εύσεβεϊν έ&έλονσι κατ’ ίχνος επεσΰαι τούτφ. °Α και προς την εν 
'Ιεροσολύμοις φϋάνουσιν εκκλησίαν και πολλής αυτήν {λυμηδίας πλη- 
ροΰσι καί πνευματικής ήδονής, την πρόσ&εν πολεμυνμένην ευσέβειαν 
ανΰις όρώσαν κρατννομένην περιφανώς. Συνελ&όντων δέ πάντων καί 
κοινή σννδιασκεψαμένων, εφ’ φ προς τον βασιλέα διαπρεσβεΰσασίϊαι 
καί σύμφρονας σφας αυτούς δεΐξαι τοϊς δεδογμένοις τή Θεία Συνόδφ, 
κοινή ψήφος εξηνέχδη παρά πάσης τής ’Εκκλησίας τον πάντ’ άριστον 
Άνδρέαν, δύο συμπαραλαβόντα των τοΰ κλήρου λογάδων, διακονήσα- 
σδαι τή πρεσβεία, ώς αν σύννουν δντα καί όμόφρονα τή άγια Συνόδφ 
καν τοϊς τοιούτοις μάλλον ενδιαπρέποντα δυνάμει λόγου καί πνεύμα
τος. Καί τοίνυν συμπαραλαβών οϋς αυτός ειλετο, εύίλύ Βυζαντίου έχω- 
ρει καί τήν πάλιν καταλαβών τον μεν Κωνσταντίνον ούχ εύρεν, ήδη τον 
βίον άλλάξαντα, Ίουστινιανφ δέ εντυγχάνει τφ εκείνου υίεΐ καί κλη- 
ρονόμφ τής βασιλείας, καί τήν τε ομολογίαν εγχειρίζει τής ’Εκκλησίας 
καί αυτός τή καλή γλώττη τό εν δέον άναπληροϊ. Θαυμασ&είς δε υπό 
πάντων καί βασιλέως αύτοϋ, καί τήν πρεσβείαν κατ’ οίκείαν βούλησιν 
δια&έμενος, τους μέν συνανελϋόντας οικαδε αποπέμπει, τής πρεσβείας 
τό πέρας τοϊς πέμψασι μηνύσοντας.

7. ^Ιΰτός <5έ βουλόμενος εαυτόν εκκλησιαστικών λϋσαι ϋορύβων, αν. 
τοΰ μένει, βίον έλόμενος μοναδικόν καί ήσύχιον. Καί τοίνυν πάντο&εν 
συνεσταλκως εαυτόν καί πάσης εισάπαν άποσχών εύλογου τε καί αλόγου 
μερίμνης, μόνη δε τή ΰεία σχολή τε καί θεωρία συντεταχως τον νοΰν 
καί νηστείαις καί άγρυπ νίατς2* καί δάκρυα ιν δλον έαυτόν δε- 
δωκώς, άγνίζεται μεν τό σώμα, κα&αίρεται δε τήν ψυχήν, τον δε γε 
νοΰν δλον φωτίζεται, καί ουτω πανταχόϋεν προσήκων Θεφ, ενοΰται 
μυστικώς αυτφ καί ϋεοΰται, καί τής μελλούσης κληρονομιάς δι’ άρρα- 
βώνος γεύεται συγγενούς. Συχνόν τοίνυν χρόνον εν ησυχία διαβιούς, 
εαυτόν μεν τών τελεωτάτων μέτρων τής αρετής άξιοι, τοϊς προσφοιτώσι 
δέ έκάατοτε πολλής ώφελείας αίτιος γίνεται. Αλλά γάρ ούκ ήν, ουτω 
τοϊς άγα&οΐς εργοις καί λόγοις λάμποντα, διαλα&εϊν καί τφ τής ησυ
χίας εις τέλος μ ο δ ί φ21 συγκαλυφύλήναι. Ούκοΰν ουδέ διέλαϋεν, αλλά 
χφ βασιλει καί τή Εκκλησία δήλος γενόμενος, βία. τοΰ καίλ’ ησυχίαν 
έκσπασύλείς βίου χειροτονείται τής Μεγάλης ’Εκκλησίας διάκονος. ΕΙτα 
καί τήν τοΰ ορφανοτροφείου οικονομίαν καί λειτουργίαν πιστεύεται, εν 
ή καί διαλάμψας, καί όντως πατήρ καί τροφεύς ορφανών καί πτοτχών 
αναφανείς 6 θαυμάσιος, καί άμφοτέρων τών ’Ορφανοτροφείων έπιμε- 
ληϋείς μεγαλοπρεπώς, δ τι μάλιστα καί τάς τε προσόδους ίπαυξήαας 23

Μακαρίου Μάκρη, βίος τοΰ αγίου Άνδρέου 69

23) Β' Κορ. ια', 27. 
,4) ΜαιΟ·. ε', 15.
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Βασ. Λαοΰρδα

καί τών ευαγών οίκων την στενοχώριαν εϊς ευρυχωρίαν μεγάλαις οίκο· 
δομαϊς διαμείψας, έπεί μείζονος οικονομίας ήν άξιος, μείζονος καί 
τυγχάνει, καί εϊς τον υψηλόν τής ιεραρχίας θρόνον ανάγεται καί τής 
περιφανούς τών Κρητων Μητροπόλεως τους οϊακας εγχειρίζεται, μάλ
λον δέ, διά μιας πόλεως, πάοης τής τοΰ Χρίστου ’Εκκλησίας άποκαθί- 
σταται διδάσκαλος καί ποιμήν.

8. Καί δη λοιπόν τής αύτοϋ ποίμνης λαμπρώς έπιβάς καί προσδε- 
χθείς νφ’ απάντων, ουχ ι ματιών ύποστρώαεσιν ονδεκλά- 
δ ο ι ς έ λα ι ών™ ουδέ μόναις ευφημίαις νηπίων26, ώσπερ ό Δε 
απάτης ημών καί Σωτήρ, άλλ’ υπτίαις ψυχαϊς καί μύρων έκχύαεσι καί 
μεγίστη παρά πάντων δοξολογία Θεοϋ, άνθ’ ών τοιούτου ποιμένος ήξί- 
ωνται παρ’ αυτόν, είτα έργου λοιπόν ειχετο καί τής άρίστης οικονομίας 
γενναίως άντείχετο καί δλος τής τών έμπεπιστευμενών έπιδόσεως καί 
σωτηρίας εγίνετο. Καί γε ούκ εις μακράν Εδειξε τό τε μεγαλοφυές αυ
τόν τής ψυχής καί τό τής αρετής άπαράμιλλον καί την τελεωτάιην εξιν 
τής ποιμαντικής επιστήοιης. Καί πρώτα μεν άφ’ εστίας άρξάμενος, δ δή 
λ,έγεται, τάττει λίαν σεμνώς καί πανσόφως την ίεράν τάξιν τοΰ βήμα
τος, λόγον έκφωνήσας περί λειτουργικής τάξεως, άγαν πιθανόν καί χα- 
ρίεντα, εν φ δείκνυσιν όποιον δή τινα χρή τελεΐν τον έγγίζειν ήξιωμέ- 
νον τφ άπροσίτω καί πρώτα) φωτί, καί τούς άλλους φωτίζειν επαγγελ
λά μεν ον t καί διαλλάττειν προς τον Θεόν, ώς διαφανή τε καί καθαρόν 
καί λεΐον την ψυχήν, καί οίον δέχεσθαι καί χωρεΐν τάς εκεί δεν ακτί
νας καί τοΐς άλλοις διαπορθμεύειν εχειν τό φώς.

9. ”Επειτα τούς παρθενώνας καί τά σεμνεϊα ρυθμίζει καί περί 
βίου νομοθετεί μοναχών, τών εν γάμφ επιμελείται, πείθων τώ Θεώ 
μάλλον ή τή σαρκί προστίθεσθαι, καί τών μεν εν βίω καταφρονεΐν η
δονών, τών θείων δε εντολών λόγον πλείω ποιεΐσθαι, καί τής σφετέρας 
αυτών εξέχεαθαι σωτηρίας. Παιδαγωγεί την νεότητα, συνετίζει την πο- 
λιάν, τούς άμαρτάνοντας επιστρέφει, τοΐς μετανοονσιν έγγυάται τον 
θειον έ'λεον, τούς άγωνιζομένους αλείφει, τοΐς καλώς τρέχουσιν ευτο
νίαν προστίθησιν, άμΰνει πολέμου μένοις, περιτ ρεπό μένους ϋπανέχει, 
πίπτοντας άνορθοΐ, υποστηρίζει τούς όκλάζοντας, νικώντας στεφάνοις 
λαμπροϊς άναδεΐ' γίνεται τοΐς μεν έστώσιν ασφάλεια, τοΐς δέ κ ε ι μ έ- 
ν ο ι ς άνάστασις21, άσθενοϋσι ρώσις, άθυ μούσι παραμυθία, ολιγω- 
ροΰσιν αναψυχή, πατήρ ορφανών, προστάτης χηρών, πενήτων άσυλος θη
σαυρός, πεινώντων τροφή, ριγών των έσθής. Τί δει πάντα λέγοντας δια-

,5) Μαιθ·. κα', 8 εξ. και παράλληλα.
,β) Ματθ. κα', 16, ψαλμ. η', 2.
ί7) Άπήχησις τοΰ Λουκ. β', 34.
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Μακαρίου Μάκρη, βίος του αγίου Άνδρέου ΤΙ

τρίβειν; Πάσι γίνεται πάντα, ί να σώση πάντας™, και τους 
πιστεύσαντες θεώ ποοσαγάγη, κάί καθάπερ ελπίς τοίς άγίοις επί τον 
μέλλοντος ΰπάρξειν τον Κύριον, τροφήν τε και ένδυμα, και φώς και 
ζωήν, και δόξαν καί ηδονήν, καί παν ό προς την όντως τείνει μακα
ριότητα, όντως καί τοϊς μαθηταϊς κατά το δυνατόν αντί πάντων ήν (5 
μακάριος, ου μόνον δσα την έλπιζομένην ευδαιμονίαν μνηστεύεται, αλ
λά καί δι’ ών αν τις άλύπως ιόνδε τον βίον διάξειεν.

10. ’ Ανοίξας δέ καί τον αγαθόν θησαυρόν τής κ α ρ δ ί α ς29, 
λόγους αγαθούς έξηρεύξατο, καί πλατννας τό στόμα“°, επλήρω- 
σε πνεύματος. Καί τοίνυν μετά σοφίας τε καί συνέαεως καί θειοτέρας 
έμπνεύσεως λογογραφει, καί βιβλία αυντίθηαιν, αντίκρυ Μουσών καί 
Χαρίτων άγάλματα, δι’ ών άμφότερα καί ςήτωρ αγαθός καί ιεροφάν
της θεόληπτος άναδείκννται. Καί υμνεί μεν την του θεόν λόγον πάνα- 
γνον μητέρα λαμπρώς, εν διαφόροις αυτής πανηγύρεσιν, υμνεί δε καί 
τον προσκννητόν καί ζωοποιόν τοϋ Σωτήρος Σταυρόν, εν φ τό μακά
ριον πάθος καί τον εκούσιον ό απαθής ενεγκών υπέρ ημών θάνατον, 
κοινωνούς ημάς προίκα τής αυτόν άναστάσεως καί τής θείας δόξης 
καί βασιλείας εϊργάσατο. Φαιδρύνει τε καί γεραίρει καί άλλας οϋκ δλί- 
γας Αεσποτικάς εορτάς, καί των άγιων ουκ ολίγους προσφθέγγεται, καί 
τούς αυτών άθλονς οίκειοϋται τοίς κρότοις, καί των άλλων μάλιστα 
τον εν γεννητο ΐς γυναικών ϋ π ε ρ έ χ ο ν τ α*', σνντίθησι δε 
προς την μουσικήν άγαν εναρμονίως κανόνας συχνούς καί τροπάρια, 
άμα μεν φαιδρύνων τάς εορτάς καί προς πνευματικήν ευφροσύνην καί 
θυμηδίαν τον λαόν προκαλονμένος, άμα δε καί κατανύξεως έντιθείς 
μύωπα ταίς ψυχαΐς καί προς δακρύων έλκων πηγάς, προς δ καί τον 
μέγαν καί πολυύμνητον κανόνα συνέταξεν, ου μόνον κατανύξεως καί 
μεμεριμνημένης μετάνοιας δντα παράκλησιν, αλλά καί προτροπήν πο- 
λνμαθίας καί διδασκαλίαν τινά εμμελή, μεθ’ οΐας άρα προσήκει τής 
διαθέσεως επιέναι πάντας τάς ιεράς Ιστορίας καί θεωριών υψηλότερων 
λήμματα ποιείσθαι καί άφορμάς.

11. Καί ου μόνον λόγοις την αύτοΰ ποίμνην κοσμεί, καί άπλώς 
πάσαν Εκκλησίαν άγάλλει, αλλά καί εργοις ούδέν ελλειπομένοις τής 
των λόγων μεγαλοπρεπείας καί αρετής. Τούς τε γάρ καμώντας τών 
θείων ναών άνορθοϊ καί έγκαινίζει, πλούσια καί φιλοτιμώ χειρί, καί 
αυτός εκ βάθρων ανεγείρει πάντων κάλλιστόν τε καί μέγιστον, καί τώ 38 39 * *

38) Α' Κορ. «■', 22.
39) Ματθ·. ιβ’, 35.
“°) Άπήχησις τοϋ Β' Κορ. στ', 11.
*') Ματθ·. ια', 11, Λουκ. ξ’ 28.
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Βασ. ΛαούρΒα

περικαλλεΐ τε καί ϋπερονρανίω του Θεόν λόγω έμψνχφ ναώ, zfj Θεο* 
μήτορι καί Παρ&ένω, τούτον άνατίϋησι, Βλαχέρνας Τέμενος όνομα. 
”Ετι τε καί ξενώνα εξ αυτών κρηπίδων Ιδρύεται, εις θεραπείαν γεγη- 
ρακότων) εις Ιατρείαν καί ακος νοσούντων, εις ξένων καί πενήτων σκε
πήν τε καί κατανομήν. Οίς ον μόνον δαψιλώς έχορήγει τά προς χρείαν 
άπασαν καί διατροφήν, τά τοϋ Θεόν έλείως καί πανσόφως ό πάνσοφος 
άνακαλών, αλλά καί τον ανιόν Δεσπότην μιμούμενος καί διδάσκαλον, 
ώς καν τοΐς αλλοις άπασιν, οίκείαις τοϊς νοσονσι διηκονεΐτο χερσί, 
λεν τ ί φ ζωννύμενος καί προς τοϊς π ο σ ί χεϊ ρ ας νίπτων καί 
κεφαλάς33, καί έλκη κα&αίρων, καί τους μυδώντας Ιχώρας μονονον 
τή γλώττη άπομάττων καί εκμυζών. Οντως αυτόν είλεν ή τοϋ Θεοϋ καί 
τοϋ πλησίον αγάπη.

12. Ονδεν δε olov καί ίΐαύματος ενός ή δυοΐν επιμνησίλέντας εκ 
τοϋ κρασπέδου, φασίν, όλον δεϊξαι τό ύφασμα. Βαρβαρικοϋ στόλον τή 
νήοφ έπι&εμένον καί αυτή δη τή τοϋ μεγάλου ποίμνη επιχειρήσαντος, 
καί κνκλφ ταύτην των πολεμίων διαλαβόντων, καί παντοίαν μηχανήν 
καί έλέπολιν κεκινηκότων, καί όλως δεινήν τινα καί άφυκτον κατ’ αυ
τής πηξαμένων πολιορκίαν, ου μόνον άνωτέραν ταΐς εύχαΐς τον κινδύ
νου την πάλιν πεποίηκεν, άλλά καί τοΐς βαρβάροις δεινόν τε καί φοβε
ρόν εμβαλών δέος, οντω φεύγειν επεισε διώκοντας μηδενός, ώς εκ τής 
άτακτου φυγής τε καί συγκλονήσεως τους πλείστους διαφ&αρήναι, καί 
τή έλαλάσση καί ταΐς των πολιορκουμέναιν χερσίν.

13. τΗρος ήν ϋποχώρησις καί ϋ·έρΟυς λοιπόν προσήει διαδοχή' καί 
δ μεν ήλιος μάλα φλογώδης προσέβαλλε καί λαμπρός, όμβρος δε ουδα- 
μοϋ, λήϊον δε άπαν μεμάρανται καί προς μοίρας δεινώς ύποκέκλιται, 
χαί, προς την ιδίαν μητέρα ελεεινώς νενευκός, γάλακτος έζήτει ρανίδας 
ή κακώς ύπέσχετο εναπο&ανεΐν όσον ονκ ήδη. ΟΙ δε άν&ρωποι καί τφ 
φόβφ βαλλόμενοι τοϋ λιμοϋ καί τώ αύχμφ καταξηραινόμενοι καί τή 
σφοδρότητι τών άκτίνων καταφλεγόμενοι, παρεΐντο λοιπόν καί άπελέ- 
γοντο την ζωήν. Τί ονν ή ουμπα&ής εκείνη καί έλεήμων ψυχή; Παρεΐ- 
δεν οντω δεινώς κατατρυχομένην την ποίμνην καί τοΐς όλοις έκτριβο- 
μένην; Ούδαμώς' άλλ’ εις ουρανόν χεΐρας καί όμματα άνασχών καί τον 
νοϋν προς τον Δεσπότην άνυχρώαας τοϋ ουρανού καί αυτόν έκβοησάμε- 
νος, τον περιβάλλοντα τον ουρανόν εν νεφέλαις3", ώς 
φησίν 6 προφήτης, καί έτοιμάζοντα τ ή γ ή ν ετόν, άνοίγον- 
τ ά τ ε την χ ε ΐ ρ α καί παν ζ ώ ο ν ευδοκίας έμπιμπλών- * 8

Υ2

*2) Ίωάνν. ιγ', 4 έ|.
8S) Ψαλμ. ιμστ', 8.
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ϊα84, τον αυνήϋη τή γή δίδωσιν ϋετόν καί καταψύχει τους έκτακέντας 
και την μάοτιγα άναατέλλει τον λιμόν. Ον μόνον δε, άλΑά και άλλοτε, 
λοιμού τους ανθρώπους έπινεμομένου κα'ι πάντας άύλρόον επιβοσκομέ- 
νου και πάσαν έλεεινώς ηλικίαν καταμερίζοντας, έπέχει ταις προς Θεόν 
Ικεσίαις και δάκρνοι την φοράν, και την νομήν ΐατησι τοΰ κακού.

14. Έπιλείποι δ’ & ν ή μας δ βίος τα ύλαύματα τούτον δ ι- 
ηγον μένους™, και δσων τε κα'ι ήλίκων την Ιδίαν ποίμνην έλυσε 
συμφορών, ώς αν τις οτερρδς πρόβολος κα'ι πύργος άσειστος προς τάς 
έκάστοτε των δεινών έοτώς παντοίας επιφοράς. Τον γάρ Θεόν έχων αυ
τά) προσκείμενον διά την καίλαρότητα της ψυχής, μάλλον δ’ ένοικον τή 
ψυχή περιφερών, τοις μεν μαύληταις έκεΐΊλεν έπήγαζε τάγαίλά, κακών 
παντοίων απαλλαγήν καί κτήσιν άφροναν μνηστενόμενος άγαίλών, αν. 
τφ δέ τάς τούτων σεσωσμένας προσήγε ψυχάς, προσφοράν την όντως 
τίμιαν τε καί εύπρόσδεκτον καί άνταξίαν τον κόσμου παντός.

15. ’ Αλλ’ ουτα> πάντοίλεν τής κατ' αυτόν ’Εκκλησίας ευρυνόμενης 
καί πλειατον δσον επιδιδούσης έφ’ άπασιν άγαύλοϊς, χρεία τις αναγ
καία καί απαραίτητος προσπεσοναα, αναγκάζει τον μέγαν επί τήν βασι
λίδα τών πόλεων άφικέσίλαι. Καί δη λοιπόν άφικνεΐται καί προσδέχε 
ται μεν παρά βασιλέως καί τών εν τελεί καί παντός τον ιερού τής ’Εκ
κλησίας συστήματος μεϋ’ δ,τι πλείστης τιμής καί αεβάαματος, ώς αν 
ούκ από Κρήτης, άλλ’ ουρανοί!εν άγγελος καί ταμίας μεγάλων δωρεών 
αντοΐς άφιγιιένος' διατρίβει δε χρόνον ου πάνν συχνόν καί πάσαν τήν 
πάλιν τής εν τή ψυχή τού {λείου πνεύματος ευωδίας πληροί, καί δια- 
ίλρύπτει πεινώσι τον άρτον τον λογικόν καί ο νρ ά ν ι ο ν36, καί 
διψώντας τό άλλόμενον νάμα87 ποτίζει τού {λείου πνεύματος, ού 
μήν άλλά καί αοιματικός εατιάτωρ τοΐς ένδεέοι γίνεται, καί πολλούς λ,ι- 
μώ τηκόμενους έμπίμπλησι, καί αδικούμενους άμύνει, ορφανών προΐ- 
αταται, καί υπερασπίζει χηρών, καί ρύεται καταπονούμενους βίαιων 
χειρών.

16. ’Έπειτα δε καί επανόδου μέμνηται. Καίτοι γε προειδώς τε καί 
προαημάνας ώς ουκέτι τήν ιδίαν υψεται ποίμνην, πλήν δίδωσιν εαυτόν 
άγειν τφ κινούντι ίλείφ πνεύματι, καί ώς ενήν άπτεται τής εις τήν 
ποίμνην φερούαης, εις πλοΐον έμβάς. Καί προσίσχει μέν τό πλοιον τή 
Λέσβφ, δ δέ αοίδιμος τον χώρον πυύόμενος, δατις εΐη, καί δτι δή κα- * *·)

Μακαρίου Μακρή, βίος τοΰ αγίου Άνδρέου Ϊ3

’4) Ψαλμ. ιμδ', 16.
,δ) Άπήχησις τοΰ Έβρ. ια', 32.
*·) Ίωάνν. στ', 32 έξ.
*') Ίωάνν. δ', 14.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:50:12 EEST - 54.161.213.156



η Βασ. Λαούρδη

Aotro Περισσός, ένταϋιν εϊπε~ δει με την εικόνα άποδοΰναι τώ δεδω- 
κάτι Θεφ. Χωρει δέ ΐλεως προς ον επόϋει Θεόν και προς δν εκ πάνυ 
τι νέας όρων ηλικίας και βίον άπαντα και λόγον έρνϋμιζε, Κα'ι δ μεν 
σΰνεατιν ήδη τοϊς οϋρανον πολίταις, την μακαρίαν έλίττων χορείαν πε- 
ρ'ι τον πάντων βασιλέα, καί τον Απορρήτου κάλλους αυτοϋ κατατρυφών, 
κα'ι τη άπροοίτψ τής ϋεύτητος αίγλη λαμπόμενος. Τό δέ τής &είας αυ
τόν ψυχής ενδιαίτημα, τό σκήνος τό ιερόν, εν τώ τής άγιας και καλλι
νίκου μάρτυρος ’ Αναστασίας ναώ κατατίϋεται, ϋησανρός άσυλος, όλβος 
πολυτελής, πηγή θαυμάτων άείρροος, είς δόξαν Ιΐατρός, ΥΙον, καί 
άγιου Πνεύματος, τής άνάρχου καί δμοουσίου ϋείας Τριάδος, του μό
νον Θεόν καί Σωτήρος ήμών, φ πρέπει πάσα δόξα, τιμή καί προσκύ- 
νησις, είς τους αιώνας τών αιώνων. ’Αμήν.
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