
Ο ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘΙΜΟΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ

Έν τοϊς προηγουμένοις τόμοις τής Έπετηρίδος των Βυζαντινών Σπου
δών έξέδωκα τούς δύο ανεκδότους λόγους τοΰ ’Ανθίμου Αθηνών «Εις την 
κατά σάρκα γέννησιν τοΰ Κυρίου και Θεοΰ κα'ι Σωτήρος ημών ’Ιησού 
Χριστού»1 καί «Περί τών τού αγίου Πνεύματος προόδων» 2, ώς καί την ανέκ
δοτον επιστολήν αυτού προς τον ’Ιωσήφ3, ύποσχεθείς την έ'κδοσιν τών λοιπών 
ανεκδότων έργων, τών εις αυτόν άναφερομένων, ως καί την επί τή βάσει 
τούτων έξακρίβωσιν τών άφορώντων εις τον βίον καί τα συγγράμματα αυτού.

Τήν ύπόσχεσιν ταύτην έκπληρών, εκδίδω ενταύθα τά ύπολειπόμενα 
δύο 4 έργα, τά άναφερόμενα εις αυτόν, τούς δύο δηλαδή λόγους τούς φέρον
τας έπιγραφάς «Λόγος έ'τερος, όπόταν ό μητροπολίτης “Ανθιμος τής φρουράς 
έξήλθεν» καί «Λόγος εις τον έν άγίοις πατέρα ημών ’Άνθιμον τον αρχιεπί
σκοπον Αθηνών, τον ομολογητήν» προτάσσων αυτών συντόμους τινάς 
σημειώσεις περί τού βίου καί τών έργων τού Άνθιμου.

Ό πρώτος τών λόγων τούτων περιέχεται έν τώ ύπ’ αριθμόν 30 (C. 3.16) 
κώδικι τής έν 'Ρώμη «Bibliotheca Angelica» καταλαμβάνων τά φύλλα 36 
καί 4“, ό δέ δεύτερος έν τφ ύπ’ άριύμόν 243 κώδικι τών Παρισίων Coislin. 
καταλαμβάνων τά φύλλα 191“ - 2046·

Ό συγγραφεύς τού πρώτου λόγου δεν μνημονεύεται5, ό δέ τού δευτέρου

1 Τόμ. Ζ' (1930) σ. 38 - 45.
2 Τόμ. Η' (1931) σ. 30-41.
3 Τόμ. Η' (1931) σ. 31.
4 Ό ύπό τοΰ Σάθα άναφερόμενος «Νεοφύτου Κεραμέως Λόγος εις "Ανθιμον τόν 

ομολογητήν», ό ευρισκόμενος, κατ’ αυτόν, έν τή μεγίστη Λαύρα τού άγιου ’Αθανασίου 
τοΰ άγιου Όρους (Μεσ. Βιβλ. τόμ. Λ' σ. 273) δέν υπάρχει πλέον έν αυτή, ώς ήδυνήθην 
νά έξακριβώσω.

5 Έκ τοΰ περιεχομένου τοΰ λόγου τούτου καταφαίνεται δτι ό συγγραφεύς αύτοΰ είναι
Κρής άνήκοιν είς τόν ύπό τόν ’Άνθιμον έν Κρήτη κλήρον καί ατενώς πρός αυτόν συν
δεόμενος. Έπί τών δεδομένων τούτων στηριζόμενός τις ώς καί τής όμοιότητος τοΰ ύφους 
θά ήδύνατο μετά πολλής τής πιθανότητος νά άποφανθή δτι συγγραφεύς αύτοΰ είναι 
ό ’Ιωσήφ Φιλάγρης. At περί τοΰ ’Ανθίμου ίστορικαί ειδήσεις, ας ποριζόμεθα έξ αύτοΰ, 
είναι αί άκόλουθοι. Ό Άνθιμος καταγόμενος έκ Κρήτης «ήμετέρας πατρίδος ευβοτον 
θρέμμα» έκλείσθη έν τφ λάκκο» ήμέραν Παρασκευήν «τό γάρ κατακλεισθήναι καί σε 
τάφφ, έν ή καί αυτός (ό Χριστός) κατετέθη ημέρα», έν φ διέμεινεν επτά μήνας αύστη- 
ρώς φρουρούμενος «ήμεΐς δέ τόν σόν (τάφον, δηλαδή τόν λάκκον) καταλαβόντες ούτε
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48 K. I. Δυοβουνιώτοϋ

είναι ό Νείλος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, τά Ι'ργα τοΰ οποίου περιέχει 
δ ύπ’ αριθμόν 243 κώδιξ τών Παρισίων λ

Αί περί τοΰ ’Ανθίμου ιστορικά! ειδήσεις, ας παρέχει ήμϊν ό λόγος τοΰ 
πατριάρχου Νείλου, είναι αί ακόλουθου

Οί Κρήτες έπαναστατήσαντες κατά τών Ενετών, τών κατεχόντων προ 
πολλοΰ την νήσον αυτών2, επομένως πολύ μετά τό 1204, έξήλασαν αυτούς 
τής νήσου άπαλλαγέντες ουτω δεσποτών άγνωμόνων. Άποκτήσαντες την 
ελευθερίαν αυτών άποστέλλουσι πρεσβείαν εις Κωνσταντινοΰπολιν ζητοΰντες 
παρά τοΰ πατριάρχου επίσκοπον3 προς διωργάνωσιν τής εκκλησίας των. 
Ό πατριάρχης «συντείνας εαυτόν καί πλεϊστα δή περί τοΰ προκειμένου δια- 
σκεψάμενος τον μακάριον ’Άνθιμον τοΐς πρεσβευταϊς συνεκπέμπει» καί ούτω 
«τής Αθηναίων πόλεως άφελόμενος, ή κεκλήρωτο, τη τών Κρητών εφίστησι 
νήσφ».

Ό ’Άνθιμος αψηφών τούς κινδύνους έρχεται εις την Κρήτην, ένθα 
εγένετο αύτώ ένθερμος καί εγκάρδιος υποδοχή, καί αναλαμβάνει την εκκλησια
στικήν διοίκησιν αυτής καί την διόρθωσιν τών κακώς εν αυτή έχόντων άνα- 
δειχθείς αντάξιος τών προσδοκιών τών Κρητών. Άλλ’ οί Κρήτες «έπασχον 
κακώς τώ Λατινικά» περιστοιχισμένοι πολέμψ, ταΐς περιπλεούσαις ναυσίν είρ- 
γόμενοι τό ένδέον έξωθεν είσκομίζεσθαι, αφορία τε καρπών έν πλείοσιν έτεσιν 
έπίεζεν αυτούς ό θεός». Είς τά κακά ταΰτα προσετέθησαν αί άντιζηλίαι καί 
στάσεις τών Κρητών, ας επωφεληθέντες οί Ενετοί διά δωροδοκίας καταλαμ- 
βάνουσι την νήσον. Τότε πολλοί τών Κρητών θανατοΰνται, άλλοι εξανδραπο
δίζονται καί άλλοι παντοίως τιμωρούνται, συλλαμβάνεται δέ καί ό ’Άνθιμος, 
επί προφάσει μέν δτι ήρέθιζε τούς Κρήτας προς άντίστασιν, κυρίως δμως διότι 
προέτρεπεν αυτούς νά άπέχωνται τής κοινωνίας τών Λατίνων, ένεκα τών έτερο- 
διδασκαλιών αυτών, καί κλείεται είς δεσμωτήριον «τάφου μάλλον βιαιότερον 
καί βαρύτερον», άφοΰ πρότερον προσεπάθησε ματαίως ό Λατίνος επίσκοπος 
νά πείση αυτόν νά αναγνώριση τάς έτεροδιδασκαλίας τών δυτικών.

Μετά διαμονήν ενός έτους έν αύτφ4, προσκαλεΐ εκ δευτέρου αυτόν ό 1 2 3

τόν ποθούμενον ίδεΐν ήξιώθημεν, άλλ’ ουδέ προσέγγισα» τώ τόπο»» καί έπειτα άπηλευθε- 
ρώθη «επτά τοίνυν καί αυτός έν τφ λάκκφ μήνας ποιήσας άνελπίστως τούτου, Θεοϋ 
κελεύσει, άνέθορας».

1 Ό κώδιξ Coisl. 243 (τοΰ 15 αίώνος) περιέχει τεσσαράκοντα τρεις ομιλίας τοΰ 
πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Νείλου (φ. 1-191), τόν λόγον αύτοΰ είς τόν "Ανθιμον 
άρχιεπίσκοπον ’Αθηνών καί μίαν άσκητικήν αύτοΰ πραγματείαν (φ. 191-204 καί 253-260).

2 «Τής γάρ νήσου ταύτης έκ πολλοΰ Λατίνοις δεδουλωμένης».
3 'Ως γνωστόν, μετάτήν υπό τών 'Ενετών κατάκτησιν τής Κρήτης, οί Λατίνοι άπεδίω- 

ξαν τούς ορθοδόξους έπισκόπους άνεχόμενοι μόνον τούς κατωτέρους ορθοδόξους κληρι
κούς, οΰς όμως ύπεχρέουν νά άναγνωρίζωσιν ώς προϊσταμένους αυτών τούς Λατίνους 
έπισκόπους.

* «’Ενιαυτόν όλον».’Εν τή όμιλίςι, «ότε έξήλθεν έκ τοΰ λάκκου», λέγεται «επτά μήνας».
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επίσκοπος τών Λατίνων και προσπαθεί νά πείση αυτόν δι’ απάτης, διισχυρι- 
ζόμενος δτι πάντες οι ανατολικοί επίσκοποι άνεγνώρισαν την δυτικήν εκκλη
σίαν έλθόντες εις κοινωνίαν προς αυτήν, νά έλθη και αυτός εις κοινωνίαν καί 
αναγνώριση τήν δυτικήν εκκλησίαν. Επειδή δμως ό ’Άνθιμος δεν επείθετο, 
μή πιστευων εις τά λεγάμενα, ρίπτεται πάλιν εις τό δεσμωτήριονΜετά δια
μονήν εν αυτφ «έφ’ ετέροις δυσίν ετεσιν» έρχεται ό επίσκοπος εις τό δεσμω
τήριον και έρωτα αυτόν, εάν δέχεται τήν μετά τών Λατίνων κοινωνίαν, επειδή 
δε εκείνος ήρνήθη, ρίπτεται πάλιν εις τον λάκκον «τά τελευταία πνέων». Ουτω 
«προνοίας έρημος παντελώς ου διήρκεσεν επί πλεΐστον, αλλά προς ον επόθει 
Θεόν μετέστη, άδηλον δέ είμή καί παρά Λατίνων βιαιότερον άνηρέθη».

Μετά τήν τελευτήν θάπτεται ύπό τήν ψάμμον, άπαγορευθείσης τής ταφής 
αυτοΰ τοΐς όρθοδόξοις.

Έκ τών ανωτέρω γίνεται δήλον δτι ό ’Άνθιμος φυλακισθείς τρις εν 
Κρήτη, διέμεινεν υπέρ τά τρία έτη έν φυλακή. Έάν δ’ υπολογίση τις τήν προ 
τής φυλακίσεως δράσιν αύτοϋ έν Κρήτη ως διαρκέσασαν περί τό έτος, δΰνα- 
ται νά συμπεράνη δτι ή δλη δράσις αυτοΰ ως προέδρου Κρήτης διήρκεσε 
περί τά τέσσαρα έτη καί επομένως τέσσαρα έτη προ τοϋ θανάτου του είχεν 
έκλεγή πρόεδρος Κρήτης. Δύσκολου δμως είναι νά συμπεράνη τις πότε ήλθεν 
ό ’Άνθιμος εις τήν Κρήτην, καθ’ δσον ή έπανάστασις τών Κρητών, ή έπι- 
κράτησις αυτών καί ή μετ’ αυτήν κατάληψις τής νήσου υπό τών Ενετών 
περιγράφονται έν τφ λόγφ τοΰτφ ουτω γενικώς, ώστε δεν δΰναταί τις μετά 
βεβαιότητος νά άποφανθή περί τίνος έκ τών πολλών έπαναστάσεων τών 
Κρητών κατά τήν Ενετοκρατίαν πρόκειται. Έν τουτοις προς έξακρίβωσιν 
τοϋ χρόνου τής μεταβάσεως τοϋ Ανθίμου εις Κρήτην βοηθοΰσιν ημάς, ως 
νομίζω, τά έν τφ λόγφ λεγάμενα περί τής τελευταίας αίρέσεως, τής συνταρα- 
ξάσης τήν έκκλησίαν, εις ήν έλαβε μέρος ό ’Άνθιμος. Περί αυτής, μεταξύ 
άλλων, παρατηρεί ό Νείλος «Αλλά πώς αν έτέρως τήν τοϋ Θεοϋ χάριν ΐσχυ- 
σεν ημών άφελεΐν καί τής έκειθεν βοήθειας άποστερήσαι ή πείσας μή θεΐόν 
τι χρήμα νομίζειν μηδ’άϊδίως Θεφ προσεΐναι, κατά τήν αναλογίαν τής καθάρ-

1 Έκ τών λεγομένων έν τφ λόγφ τούτφ «τοϊς ίερεΰσι τών Κρητών έκέλευεν έπαγγέλ- 
λειν ίλάσκεσθαι τόν Θεόν εύχαϊς καί ίκεσίαις καί δάκρυοιν καί πάσιν οίς οίδε Θεός πρός 
έλεον έπικάμπτεσθαι, ώστε τήν έπερχομένην πονηρόν πείραν διαφυγείν», καί κατωτέρω 
«επί τήν εκείνου καταφεύγουσι προστασίαν καί δέονται πρός απολογίαν αυτούς άλείψαι 
καί οίς τισι λόγοις χρώμενοι τόν πειράζοντα νικήσουσιν ύποθέσθαι, ών καί τυχόντες» 
κτλ. φαίνεται ότι μεταξύ τοΰ τέλους τής πρώτης φυλακίσεως καί τής αρχής τής δευτέ- 
ρας έμεσολάβησε χρόνος ούτως ώστε κατ’ αύτόν ήδύνατο νά έκφωνηΰή δ λόγος «ότε έκ 
τής φυλακής έξήλθεν», ή τούλάχιστον ότι κατά τήν δευτέραν φυλάκισιν οί περιορισμοί 
δεν ήσαν μεγάλοι ούτως ώστε ό “Ανθιμος ήδύνατο νά συνεννοήται μετά τών εξω. Τό 
τελευταΐον τούτο υποδεικνύεται καί έκ τοΰ λόγου τοϋ ’Ανθίμου περί τών προόδων τοϋ 
αγίου Πνεύματος, τοΰ έκδοθέντος έκ λάκκου, δηλαδή έκ τής φυλακής, καί έκ τής έπι- 
στολής αύτοϋ πρός τόν ’Ιωσήφ, τής γραφείσης έπίσης έκ τοϋ λάκκου.

{0 ’Αθηνών “Ανθιμος καί πρόεδρος Κρήτης, ό ομολογητής.

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδον , δτος Θ'. 4
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σεως εκάσιφ χορηγουμένην καί θείας κοινωνούς φύσεως tfj μετουσία ταύτης 
εργαζομένων, αλλά κτίσμα καί τών χτισμάτων ούχ όσα μέν εί πρός χρόνον 
καί διαμονήν τινα καί πήξιν έχει τοΰ είναι, άλλ’ δσα γίνεσθαι καί διαλύε- 
σθαι πέφυκε καί τής αυτής ημέρας πολλάκις, ϊν’ή μή μόνον ασεβές άλλα καί 
λίαν υβριστικόν τό εγχείρημα έκ τής άνωτάτω δόξης επί την έσχάτην τών 
κτισμάτων ατέλειαν καταγόντων».

Έκ τών ανωτέρω καί τών καθόλου περί τής αϊρέσεως ταύτης λεγομέ
νων προκύπτει, κατά την γνώμην μου, άναμφισβητήτως δτι ενταύθα πρό
κειται περί τής ησυχαστικής έριδος, τής άρξαμένης διά τοΰ Βαρλαάμ, τοΰ από 
Καλαβρίας, καί καταδικασΟείσης έπειτα έν τοΐς συνόδοις ταΐς γενομέναις έν 
τή αγία Σοφία τφ 1341, έν fj κατεδικάσθη ό Βαρλαάμ, έν τοΐς Βασιλείοις τφ 
1347, έν ή καθηρέθη ό Γρηγόριος, ό ’Ακίνδυνος καί οί οπαδοί αΰτοΰ, καί 
έν τφ Τρικλίνφ τών Βλαχερνών έπί πατριάρχου Καλλίστου, έν ή καθηρέθη- 
σαν καί άπεκηρύχθησαν πάντες οΐ φρονοΰντες τά τοΰ ’Ακίνδυνου. Κατά 
ταΰτα ό ’Άνθιμος έξελέγη πρόεδρος Κρήτης κατά τό τέλος τοΰ πρώτου ήμί- 
σεος ή τό πολύ τάς άρχάς τοΰ δευτέρου τοΰ δεκάτου τετάρτου αίώνος'. 
Την ορθότητα τοΰ ανωτέρω συμπεράσματος ένισχΰουσι καί τά ακόλουθα. 
Ό Νείλος έπατριάρχευσεν έν Κωνσταντινουπόλει κατά τούς άκριβεστέρους 
υπολογισμούς 1 2 από τοΰ 1380- 1388, επομένως ό λόγος αύτοΰ εις τον Άνθι
μον έξεφωνήθη κατά τό χρονικόν τοΰτο διάστημα, έκτος έάν δεχθή τις δτι 
οΰτος έξεφωνήθη υπό τοΰ Νείλου προ τής άνόδου αύτοΰ εις τον πατριαρχικόν 
θρόνον3, επομένως προ τοΰ 1380, δπερ δεν φαίνεται πιθανόν. Πάντως ό 
Άνθιμος είχε τελευτήσει ολίγον χρόνον προ τής έκφωνήσεως τοΰ λόγου τού
του 4, ήτο δέ σύγχρονος τοΰ τε ρήτορος 5 καί πολλών τών ακροατών 6 καί έπο-

1 Πρβλ. καί τά λεγάμενα «λέγω τον ού πρό πολλοΰ πρός άλλήλους κεκινημένον 
ήμιν καί τοΐς πολιτικοΐς πράγμασι νοσοΰσι καί διακειμένοις κακώς, συμμετεσχηκυίας 
τής λύμης τής εκκλησίας, τών τότε ποιμένων άφρόνως τόν αμπελώνα Κυρίου λυμαινο- 
μένων καί λύκων όφθέντων αντί ποιμένων» καί «τών δή τοιούτων ύπέρ τής εύσεβείας 
αγώνων τε καί σκαμμάτων οΰδ’ ό μακάριος "Ανθιμος άπελείπετο, άλλα καίτοι νέαν 
άγων τήν ηλικίαν».

2 Πρβλ. Μ. Γεδεών Πατριαρχικοί πίνακες Κατά τόν Ζαχαρίαν Μαθάν έπατριάρχευ
σεν από τοΰ 1378 -1388 (Κατάλογος Πατριαρχών Κων/πόλεως) καί κατά τόν Κρουμβά- 
χερ από τοΰ 1379-1387, ('Ιστορία τής Βυζ. Λογοτεχνίας κατά μετάφρασιν Γ. Σωτηριά- 
δου τόμ. Α'. σ. 349).

2 Τοΰτο θάήδύνατό τις νά συμπεράνη έκ τών υπό τοΰ Νείλου λεγομένων περί τοΰ 
πατριάρχου, τοΰ έκλέξαντος τόν "Ανθιμον πρόεδρον Κρήτης «τόν αυτόν δέ τρόπον καί 
ό τηνικάδε τών ιερών αρχών τήν μεγίστην πεπιστευμένος», πρβλ. καί «πρός τόν μέγαν 
τής βασιλευούσης πόλεως ταύτόν δ’ ειπεΐν καί τής οικουμένης αρχιερέα».

4 Πρβλ. «Τών προσφάτων άμελητέον» καί «ως τά νΰν έπ’ οψεσιν ώσπερ κείμενα καί
μονονουχί φωνήν άφιέντα».

6 Πρβλ. «Ός καί ζών ημάς έν τοΐς πρώτοις ήγες τών φιλουμένων καί κοινωνούς, 
έν οίς έξήν επεοθαι, παραλαμβάνειν ούκ άπηξίους».

6 Πρβλ. «Άλλ’ έπεί θαυμαστός τις καί υπέρ ημάς, δν είλόμεθα, τών λόγων άγων 
δοκεϊ, ύμεΐς οί τά έκείνου σαφώς είδότες κουφίοατέ μοι τόν πόνον περί τόν λόγον 
κάμνοντι».
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μένως άπέθανε κατά τό τέλος τοϋ πρώτου ήμίσεος ή τάς άρχάς τοϋ δευτέρου 
τοϋ δέκατου τετάρτου αίώνος.

Προς τό συμπέρασμα τοϋτο φαίνεται άντικείμενος ό ύπ’ αριθμόν 30 
(C. 3. 16) κώδιξ τής έν Ρώμη Bibliotheca Angelica \ δστις περιλαμβάνει 
τον λόγον τοϋ ’Ανθίμου περί των προόδων τοϋ αγίου πνεύματος 1 2 καί την 
επιστολήν αϋτοΰ εκ τοϋ λάκκου προς τον ’Ιωσήφ 3, ως κα'ι τον έτερον λόγον, 
όπόταν ό μητροπολίτης ’Άνθιμος τής φρουράς έξήλθεν4.

Ό κώδιξ δηλαδή οϋτος πλήν των φύλλων 197 - 203 έχει γραφή υπό τοϋ 
’Ιωσήφ τοϋ Φιλάγρη, δστις είναι καί ό συγγραφεϋς πολλών έργων περιεχο
μένων εν αϋτώ 5 κατά τά έτη 6 1393 καί 1394, Ιπομένως πολύ μετά τον μαρ
τυρικόν θάνατον τοϋ ’Ανθίμου.

Ούτως δμως έχόντων τών πραγμάτων θά άνέμενέ τις καί εν τώ κώδικι 
τοΰτω, τώ περιέχοντι τά έργα τοϋ ’Ανθίμου καί λόγον εις αυτόν, όπόταν τής 
φρουράς εξήλθε καί γραφέντι υπό τοϋ Ιωσήφ τοϋ Φιλάγρη τοϋ Κρητός, τοϋ 
συνδεομένου στενώς μετά τοϋ ’Ανθίμου καί γνωρίζοντος τον θάνατον αύτοΰ, 
σημείωσίν τινα τουλάχιστον περί τοϋ μαρτυρικοΰ αύτοϋ θανάτου.

Είναι φανερόν δτι ό Φιλάγρης, γράφων τον κώδικα μετά τον μαρτυρικόν 
θάνατον τοϋ ’Ανθίμου, έπρεπεν ιδία μετά τον λόγον «όπόταν ό μητροπολίτης 
Άνθιμος τής φρουράς έξήλθεν» ή τήν επιστολήν τοϋ ’Ανθίμου εκ τοϋ λάκκου 
νά σημειώση τι περί τοϋ μαρτυρικοΰ θανάτου τοϋ ’Ανθίμου. Ή έλλειψις δμως 
πάσης σημειώσεως έν τφ κώδικι τοΰτφ περί τοϋ θανάτου τοϋ ’Ανθίμου 
δυναται νά έξηγηθή, ως φρονώ, εάν δεχθή τις δτι, έν τή μετά ταϋτα εποχή 
τών δυτικών τις άπέσχισε τό φΰλλον ή τά φύλλα, εις τά όποια ύπήρχον αι 
σημειώσεις περί τοϋ μαρτυρικοΰ θανάτου τοϋ ’Ανθίμου, δπως ούτως από
κρυψη, ως ένόμιζε, τάς βιαιότητας καί ωμότητας τών όμοδόξων αύτοϋ 7. Έκ

1 Πρβλ. Piccolomini Index codicum Graecorum Bibliothecae Angelicae 
έν Studi Italian! di filologia classica τόμ. Δ' (1896) σ. 64 έ.

2 Έν φύλ. 342 β - 358 β.
1 Έν φύλ. 358 β.
4 Έν φύλ. 3 β - 4 “.
5 Πρβλ. έν φύλ. 5“ «Ίστέον ότι τά νέα σχόλια, άτινά είσιν ώς παραπληρώματα, είσίν 

’Ιωσήφ μοναχού τού Φιλάγρη, τού γράψαντος τό βιβλίον, και εί καλώς πρός τήν έννοιαν 
έχουσι, λαμβανέτωσαν οΐ άναγινώοκοντες, εί δέ ου, καταλειπέτωσαν, ώς άχρηστα» και έν 
φύλ. 346 β «τού γράψαντος τήν βίβλον ’Ιωσήφ».

6 Πρβλ. έν φύλ. 117 β ιΔιερμηνεύθησαν δέ έν τφ Κωφηνίφ δρει έν τή μονή τών
τριών μεγάλων Ιεραρχών παρά τού ’Ιωσήφ τού Φιλαγρίου, τού τής αυτής μονής κτήτο- 
ρος έν έτει ,ζ^Α'» καί έν φύλ. 138 β ’ επομένως κατά τό 1393 καί 1394.

7 Ή ύπόθεσις δτι ό Φιλάγρης μένων έν Κρήτη δέν έγραψέ τι περί τοϋ θανάτου τοϋ 
’Ανθίμου έκ φόβου τών κρατούντων, δέν φαίνεται πιθανή, τοσοΰτο μάλλον καθ’ όσον, 
έάν ό Φιλάγρης έφοβεΐτο τούς κρατούντας, ήδύνατο καί έπρεπεν απλώς καί άνευ σχολίων 
νά άναφέρη τουλάχιστον τόν θάνατον τοϋ ’Ανθίμου.
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τοΰτου δΰναταί ίσως νά έξηγηθή και ή εν τώ κώδικι νΰν παρατηρούμενη ελλει- 
ψις τής συνεχείας τής επιστολής τοΰ ’Ανθίμου εκ τοΰ λάκκου προς τον ’Ιωσήφ1.

Έκ τής δλης διηγήσεως τοΰ Νείλου περί των έν Κρήτη φυλακίσεων 
τοΰ ’Ανθίμου καί των κατ’ αΰτάς βασάνων αΰτοΰ γίνεται δήλον δτι δταν 
ετελεΰτησεν 6 Άνθιμος, δεν ήτο γέρων. Τοϋτο άποδεικνυεται, ως φρονώ, 
καί έκ τής μακρας, υπέρ τά τρία έτη, διάρκειας αυτών καί προ παντός έκ τοΰ 
δτι οΰδένα ποιείται λόγον ό Νείλος περί τής γεροντικής ηλικίας τοΰ ’Ανθί
μου. Είναι φανερόν δτι ό Νείλος κατά την περιγραφήν τής φυλακίσεως καί 
τών στερήσεων, ας ΰφίστατο ό Άνθιμος, πάντως, έάν οΰτος ήτο γέρων, θά 
έτόνιζε τό γεροντικόν τής ηλικίας αΰτοΰ, τοσοΰτο μάλλον, καθ’ δσον οΰτω θά 
έξήρεν έτι μάλλον τό άπάνθρωπον τών στερήσεων καί θά έκίνει την συμπά
θειαν τών ακροατών. Κατά ταΰτα έκ τής δλης διηγήσεως τοΰ Νείλου περί 
τών φυλακίσεων καί τών βασάνων τοΰ Ανθίμου δΰναταί τις νά συμπεράνη 
δτι οΰτος δεν είχεν ΰπερβή τό εξηκοστόν έτος τής ηλικίας αΰτοΰ. Τό συμπέ
ρασμα τοΰτο ένισχΰεται καί έκ τών ακολουθών.

Κατά την διήγησιν τοΰ Νείλου, ό Άνθιμος ζών βίον έγκρατή καί οίονεί 
ασκητικόν καί προ τοΰ γίνη μοναχός 2, γενόμενος τοιοΰτος έν νεαρά ηλικία 
έξηκολοΰθει την άσκησιν καί τους υπέρ τής εΰσεβείας αγώνας 3 έπί εΐκοσιν 
οκτώ δλα έτη 4. Κατά ταΰτα δ Άνθιμος γενόμενος μοναχός έν νεαρά ηλικία, 
οΰχί λοιπόν άνωτέρα τών εΐκοσιν έτών, έξηκολοΰθει την άσκησιν καί τους υπέρ 
τής εΰσεβείας αγώνας έπί εΐκοσιν οκτώ δλα έτη, μέχρι δηλαδή τοΰ θανάτου 
του5. Επομένως ό Άνθιμος έτελεΰτησεν έν ηλικία τό πολύ τεσσαράκοντα 
οκτώ έτών.

Έπί τών ανωτέρω συλλογισμών σιηριζόμενοι δυνάμεθα νά έξαγάγωμεν 
τό ασφαλές συμπέρασμα, έφ’ δσον, έννοεΐται, οί ανωτέρω συλλογισμοί είναι 
ασφαλείς, δτι 6 Άνθιμος γεννηθείς κατά τό τέλος τοΰ δεκάτου τρίτου αίώνος 
ή τάς άρχάς τοΰ δεκάτου τετάρτου, έιελευτησεν έν ηλικία τό πολύ πεντήκοντα 
έτών κατά τό τέλος τοΰ πρώτου ήμίσεος τοΰ δεκάτου τετάρτου αίώνος.

1 "Αξιόν σημειώσεως είναι ένταΰθα δτι έκ τοΰ κωδικός τοΰτου έλλείπουσι πολλά 
φύλλα καί ενιαχού δλα τετράδια. Έάν τοϋτο είναι τυχαΐον, δΰναταί τις βεβαίως νά 
δεχθή δτι τυχαίως έξέπεσον καί τά φύλλα ή τό φύλλον, είς α ό Φιλάγρης είχε γράφει περί 
τοΰ θανάτου τοΰ ’Ανθίμου. Ή τυχαία δμως αΰτη σύμπτωσις φαίνεται είς έμέ απίθανος.

2 «Καίπερ δέ οΰτω καί πριν είς τών μοναστών τελεϊν τόν χορόν έν τοις καλοϊς εαυτόν 
άπασιν έξασκήσας».

8 «Τών δέ τοιούτων ύπέρ τής εΰσεβείας αγώνων τε καί σκαμμάτων οΰδ’ ό μακάριος 
"Ανθιμος άπελείπετο, άλλά καίτοι νέαν άγων τήν ηλικίαν κατατεταγμένος υπό καθηγητή 
τής θεοσεβείας καί τής πρός ουρανούς φερούσης τρίβου καί τής έμπράκτου φιλοσοφίας».

4 «Καί ταΰτα ούκ έπί δύο καί τρισί καί δίς τοσούτοις, άλλ’ έφ’ δλοις οκτώ πρός τοις 
εΐκοσιν έτεσιν ποιαν απολείπει καλοκαγαθίας υπερβολήν».

5 Οΰτω νομίζω δτι πρέπει νά νοηθή τό ανωτέρω δπως δήποτε σκοτεινόν χωρίον 
«έφ δλοις όκτώ έιεσιν πρός τοις εΐκοσιν».
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Υπολείπεται ή εξέτασις τοΰ ζητήματος πότε ό ’Άνθιμος εγένετο μητρο
πολίτης ’Αθηνών και έπειτα πρόεδρος Κρήτης καί υπό τίνος πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως.

Οί περί τον ’Άνθιμον άσχοληθέντες, δεν γνωρίζω ποΰ στηριζόμενοι, 
νομίζουσιν δτι οΰτος εγένετο Αθηνών καί άπεστάλη εις την Κρήτην επί 
πατριάρχου Αθανασίου τοΰ Α' (1289-1293 καί 1304- 1310). Ή γνώμη 
αυτή, εάν τά ήμέτερα συμπεράσματα είναι ασφαλή, δεν είναι ορθή, τοσοϋτο 
μάλλον, καθ’ δσον έκ τής διηγήσεως τοΰ Νείλου καταφαίνεται, ως νομίζα), 
δτι ά'λλος ήτο ό πατριάρχης, ό έκλέξας τον Άνθιμον Αθηνών καί άλλος 
πρόεδρον Κρήτης. Ίδοΰ τί λέγει ό Νείλος περί τοΰ εκλέξαντος τον Άνθι
μον Αθηνών «τελευταΐον υπό τών καλώς είδότων τά τοΰ παντός άξια περιέ- 
πειν καί πολλής έπιμελείας άξιοΰν τά πάσης τιμής επέκεινα, έφ’ υψηλήν 
ανάγεται τών αξιωμάτων περιωπήν τής Αθηναίων πόλεως την προστασίαν 
έγχειρισθείς» καί περί τοΰ εκλέξαντος αυτόν Κρήτης «ό τηνικάδε τών ιερών 
αρχών την μεγίστην πεπιστευμένος προς τοΐς άλλοις, οίς έκεκόσμητο πλεονε- 
κτήμασι καί λόγφ καί σοφία τών ΰπ’έκεϊνο κρατών τοΰ χρόνου καί καλώς είδώς 
πράγμασι χρήσθαι καί τώ καλφ καί δικαίφ μόνον ορθή ψήφω καί διανοίας 
εύθΰτητι προστιθέμενος τοΰ καιροΰ τότε καί τών πραγμάτων τον άριστον έν 
πράξεσι καί λόγοις έπιζητοΰντων». Έκ τών ανωτέρω λόγων τοΰ Νείλου 
καταφαίνεται δτι πρόκειται περί δυο διαφόρων πατριαρχών τοσοΰτο μάλλον, 
καθ’ δσον, εάν ό αυτός πατριάρχης είχεν εκλέξει τον Άνθιμον ’Αθηνών και 
έπειτα Κρήτης, πάντως θά ετονίζετο τοΰτο υπό τοΰ Νείλου *.

Καί ταΰτα μέν ως προς τον βίον τοΰ Ανθίμου, ως προς δε τά έργα 
αΰτοΰ παρατηρώ δτι εκτός τών τριών σφζομένων καί ύπ’ εμοΰ έκδοθέντων 
θά είχε καί άλλα γράψει δ Άνθιμος. Την εικασίαν ταΰτην στηρίζω επί τών 
λεγομένων υπό τοΰ Νείλου «ου μήν, άλλ’ επειδή περ εν τοΰτψ γεγένημαι τώ 
μέρει τοΰ λόγου καί δει καθάπερ τινά πίνακα τής εκείνου περί την θεολογίαν 
ακρίβειας ύμΐν προθεΐναι, φέρε μικρόν τι τώ λόγφ προσδιατρίψωμεν ως αν 
εγώ τε τοΐς περί εκείνου λόγοις καί διάνοιαν καί γλώτταν καθαγιάσω καί 
υμείς ήδίους γένησθε τοΐς σφόδρα φίλοις διηγήμασιν ύπέχοντες άκοάς».

Λόγος ετερος, όπόταν ό μητροπολίτης ’Άνθιμος 

της φρουράς έξηλϋεν.

Χρέος έστί τοΐς υπό χεΐρα πάσι κοινόν τοΰ προσφέρειν έκαστον τφ 
οίκείφ δεσπότη, εξ ών οίδεν έργάζεσθαι. Ό μέν αγρόν εργαζόμενος έν τώ 1

1 Τό ζήτημα τοΰτο ώς καί το τοΰ χρόνου τής ακμής τοΰ ’Ανθίμου θά ήδύνατο νά 
λυθή ασφαλέστεροι·, εάν εΐχομεν κατάλογον χρονολογικούς ακριβή καί όπως δήποτε 
πλήρη τών επισκόπων ’Αθηνών. Πάντως τό νομιζόμενον δτι ό "Ανθιμος εγένετο ’Αθηνών 
μετά τόν Μελέτιον ’Αθηνών καί πρόεδρον Μαδότου, δέν δύιαται νά γίνη δεκτόν.
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καλοΰνπ καιρώ τάς οπώρας τούτα) προσφέρει, τό μέντοι έαρ κρίνα συλλέξας 
ή ρόδα προς τον οίκεΐον δεσπότην πορεύεται, μετά μικρόν δέ καί καρπούς 
εις εκείνον αποκομίζει, 6 γεωργός δέ καί ποιμήν καί πάντες ίσως, εξ ών έκα
στος κέκτηται, τφ εαυτού προσφέρει δεσπότη. Κάκεΐνοι μέν τά τούτων δεσπό
ζοντες σώματα σωματικάς οΐδασι καί παρ’ αυτών λαμβάνειν τάς άπαρχάς. 
Έγώ τοίνυν προς τον κηδεμόνα καί φροντιστήν των ήμετέρων βουλόμενος 
σήμερον ψυχών άπελθεΐν, έξ ών καί αυτός κέκτημαι ποιούμαι την εισφοράν. 
Δέομαι δέ τφ έμφ δεσπότη μη άπώσηται ταΰτα διά την τούτων σμικρότητα' 
ουδέ γάρ άλλο τι μεΐζον τούτου ειχον προσφέρειν νυνί, τοΰ καιρού καί 
μάλιστα τούτο καλούντος, εί μήπως καί αυτός, ως ό ποτέ κολοιός τοΐς άλλο- 
τρίοις έκαλλωπίσθη πτεροΐς. Οιδα γάρ σε μεμαθηκότα τούτο παρά τού κοινού 
πάντων ημών διδασκάλου, τό τά μικρά τών μεγάλων δώρων προκρίνειν, ως 
καί αυτός τά δύο τής χήρας προέκρινε τών πολλά βαλλόντων έν τφ γαζοφυ- 
λακίφ λεπτά. ’Έμελλεν άρα καί τοΐς μεταγενεστέροις ήμΐν τήμερον ό παρά 
τών αρχαίων τιμώμενος ίωβηλαΐος χρόνος άναφανήναι. Έν έκείνοις μέν γάρ 
ό νόμος οΰτος εκράτει παν τό εις δουλείαν προσαγόμενον ζφον επτά μόνον 
έτεσι διατρίβειν έν ταύτη, τον δέ μετά ταύτα ίωβηλαΐον καλεΐσθαι, ος τοΐς 
ζώοις ελευθερία τάξεως πάσης έτύγχανε δουλικής. Ούτος δέ καί τύπον φέρει 
τού μέλλοντος' έβδομη γάρ παρά τισιν ό παρών αιών λέγεται, ό δέ μέλλων 
όγδοη, δν καί μάλιστα πρώτην έτύγχανε λέγεσθαι ώς αρχήν βιοτής έτέρας 
καί τής έλευθερίας υπάρχοντα. Ό γάρ τον αριθμόν τών επτά έξ αρχής τιμή- 
σας ή μάλλον εύλογήσας Θεός καί σε νύν τον ήμέτερον ποιμένα καί ιεράρχην 
δι° έκείνου ηύδόκησεν εύλογήσαι- εΐρηται γάρ καί εύλόγησεν ό Θεός τήν 
ημέραν τήν έβδόμην καί έν επτά ήμέραις, ώς φησιν, ό ίερεύς τελειούται καί 
Θεός αυτός έν τοΐς επτά πνεύμασιν αναπαύεται. Ου βούλομαι πολλά περί 
τούτων λέγειν πεφιλοσόφηται γάρ άλλφ τινί κάλλιστά τε καί υψηλότατα. 
Επτά τοίνυν καί αυτός έν τφ λάκκφ μήνας ποιήσας άνελπίστως τούτου, 
Θεού κελεύσει, άνέθορεν. Ουτωσί γάρ έδει διά τών πραγμάτων τάς αξίας 
χαρακτηρίζεσθαι. Ό μέντοι δεσπότης πάντων καί πλάστης Θεός βουληθείς 
βροτός γέγονεν, ύπέστη πάθος έκών, τό τής ανθρώπινης ύποδεικνύων τεκμή- 
ριον φύσεως, πάντα τε καί τφ τάφφ κατακλεισθείς τριήμερος έκεΐθεν έγή- 
γερται. Ού γάρ τριέσπερος, ώσπερ τις άλλος, ώνόμασταί' πώς γάρ έδει τούτον 
έ'σπερον καλεΐσθαι, όπου ό τής δικαιοσύνης έτύγχανεν ήλιος. Κάκεΐνος μέν 
τό τρισυπόστατον ήμΐν τής αυτού ύποδεικνύων θεότητος τριήμερος έκ τάφου 
έγήγερται πάσι τοΐς έξ Άδάμ άνάστασιν παρασχών. Οιμαι ουτωσί διά τού 
πράγματος λέγων δ θέλων τής άναστάσεως τυχεΐν συν έμοί δει πάντως αυτόν 
υπέρ έμού καί παθεΐν καί σταυρωθήναι καί ταφήναι καί ούτως άναστήναι 
καί τής έμής βασιλείας γενέσθαι συμμέτοχον. Συ δ’ ώς έκείνου γνήσιος 
δούλος έπί σταυρού μέν ούκ άνήλθες, άλλ’ ίσως ε’ίποι καί τούτο τις· έκ
παλαι γάρ φαίνη διά τούτο βαστάζων αυτόν, πάθει δέ καί ταφή ζών έτι
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παρεδόθης υπέρ εκείνου. Άλλ’ αΰιός σε τοϋ τάφου μετά τόν τής δουλείας 
χρόνον έρρΰσατο. Πάντα μέν γάρ τα παρά Θεοΰ γινόμενα θαυμαστά είσι 
και παράδοξα. Εισί δέ τινα των άλλων θαυμαστικώτερα" τό γάρ κατακλει- 
σθήναι καί σε τώ τάφφ, έν ή καί αυτός κατετέθη ήμερα, των άλλων πάντων 
έστί θαυμαστότερον. Καί διά πάντων μέν ώς εκείνου γνήσιος φαίνη διιΰλος, 5 
διά τοι τοΰτου καί των μετά ταΰτα βασιλείας άξιος είναι δοκεΐς. Άλλ’ εις 
τόν τάφον εκείνου ποτέ μυροφόροι έρχόμεναι τό ποθούμενον έ'βλεπον σώμα, 
ημείς δέ τόν σόν πολλάκις καταλαβόντες, οΰτε τόν ποθούμενον ϊδεϊν ήξιώ- 
θημεν, άλλ’ ουδέ προσεγγίσαι τφ τόπφ, δ καί μάλλον των άλλων την έμήν 
όδύνει ψυχήν. Όσα τά κατά σέ έκ των έγγιστα καί τών μακρόθεν ήκούομεν, ίο 
τίς σοι ταΰτα καταλεπτώς ικανός διηγεΐσθαι; ’Ώ εΰχαριστοϋμεν τφ ήμετέρφ 
Θεώ, τφ κηδεμόνι καί φροντιστή καί ΰπηκόφ τών αύτοΰ δουλών, ος οΰκ 
εΐασεν ημάς επί πολύ ταΰτη κρατηθήναι τή λύπη, αλλά μετά τό φθαρήναι 
πάσαν ημών τήν ελπίδα την αναψυχήν ήμΐν καί παράκλησιν έδωρήσατο καί 
σέ τών ορθοδόξων τό καύχημα καί στύλον τής τοΰ Χριστού εκκλησίας καί 15 
ποδηγέτην καί αρχηγόν τοϋ νέου λαού βάθρον τε καί θεμέλιον τής αρραγούς 
ημών πίστεως, τών ιερέων πάντων τήν καλλονήν, τόν θύτην καί ιερέα, ή 
μάλλον άμωμον θύμα, εί θέμις ούτως ε’ιπείν, τέθυκας γάρ σαυτόν υπέρ ημών 
τφ θανάτω, άνείλκυσε τοΰ βυθού καί τοΐς άναξίοις ήμΐν ό'ψιν τήν σήν 
έχαρίσατο. Ός γάρ ποτέ τόν Δανιήλ έκ τοϋ λάκκου έρρΰσατο καί Ήλιου τής 20 
χειρός Ίεζάβελ καί παιδας τρεις τής καμίνου αβλαβείς διεφΰλαξε καί ήμΐν 
σήμερον τήν αναψυχήν έχαρίσατο ταΰτην ώστε καί ημάς άξιώσαι χαρμονι- 
κώς εν τώ παρόντι ασαι καιρώ εκείνο, δ καί μόνον τήν φωτοφόρον οΐδ’ 
ημέραν άδεσθαι, λέγω δή τό φωτίζου, φωτίζου, ή νέα 'Ιερουσαλήμ. Τίνα με 
οΐει γενέσθαι, όπόταν ταύτην ήκουσα τήν φωνήν, τήν λέγουσαν άρτι λελΰ- 25 
τρωσαι τών δεσμών, ώς Μαρίαν καί Μάρθαν, τάς λαβοΰσας ζώντα τόν εαυ
τών αδελφόν ή μίαν τών γυναικών τών καθημένων τοΰ ζωοποιού απέναντι 
τάφου, α'ί παρ’ ελπίδα τόν Ίησοϋν θεασάμεναι τή χαρά συσχεθεΐσαι καί 
θάμβει άφωνοι διετέλουν; Έπήλθε τότε λέξαι κάμοί τό τοΰ Εύμαίου ρητόν, 
τό ήλθες, Τηλέμαχε, γλυκερόν φάος. Άλλ’ ώ πατέρων άκρότης, στάθμη τών 30 
μοναζόντων, κανών αρετών, ιερέων ποιμήν, μαρτύρων καί δικαίων εφάμιλλε, 
αρχιερέων κλέος, εκκλησίας έρεισμα, πιστών εγκαλλώπισμα, ώράϊσμα μονα
χών, ήμέτερον καύχημα, ήμετέρας πατρίδος εΰβοτον θρέμμα, δέξαιο τήν 
έμήν απαρχήν εϊ σοι φίλον τό κατά δύναμιν καί μή τήν έμήν άναξίαν 
προσφοράν άποπέμψη, αλλά τό θειον υπέρ ημών εξευμένιζε, δπως σύν σοι 35 
τών μελλόντων αγαθών άπολαύσωμεν, ών άξιωθήναι γένοιτο πάντας ήμάς 
χάριτι καί φιλανθρωπία τής ζωαρχικής καί αδιαιρέτου Τριάδος, τοΰ άγεννή- 
του καί άνάρχου πατρός καί τοΰ γεννητοΰ καί όμοουσίου αυτού υίοΰ σύν 
τφ παρά πατρός έκπορευομένφ ζωοποιφ Πνεύματι νϋν καί αεί καί εις τούς 
αιώνας τών αιώνων. 40
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Λόγος εις τον έν άγίοις πατέρα ημών "Αν&ιμον Αρχιεπίσκοπον 

ΆΦηνών, τον όμολογητήν.

Των διηγήσεων έκείνας μάλλον θαυμάζουσιν άνθρωποι, δσαις τφ μεγέ- 
θει των πεπραγμένων και ή από τοΰ χρόνου σεμνόιης πρόσεστιν, ό'γκον 
τινά τοΐς πράγμασι προστιθεϊσα και προς φιλοτιμίαν ώσπερ έφελκομένη και 
τούς ακούοντας καί τούς λέγοντας, εΐ γε μέλλοιεν οί μεν έρεΐν, οι δ’ άκού- 

5 σεσθαι θαυμάσιων διηγημάτων, προς τοΐς άλλοις καί τοΰτω σεμνυνομένων 
δτι δή παλαιοΐς άνδράσι καί προ πολλοϋ κατώρθωται χρόνου. Έμοί δέ καί 
ταϋτα μέν έ'χειν ου φαύλην φαίνεται φιλοτιμίαν, ου μήν διά τούτο τών 
προσφάτων άμελητέον, άδοξίαν κατεγνωκότας. Εί γάρ καί τφ χρόνφ τών 
αρχαίων λείπεται, άλλα τοΐς άκροωμένοις ίσως προς ωφέλειαν ούκ έλαττον 

10 συμβαλεΐται· ου γάρ ούτως ερεθίζει ψυχήν τά πάλαι ποτέ πεπραγμένα, ως τά 
νϋν επ’ ό'ψεσιν ώσπερ κείμενα καί μονονουχί φωνήν άφιέντα, δτι καί τοΐς 
πάλαι καί τοΐς νΰν ούκ άνακειμένοις ουδέ ρέγχουσιν, άλλ’ ίδρώτι πολλφ καί 
καρτερία πόνων ή τής αρετής προσεγένετο κτήσις καί παντί γε έ'ξεστι τφ 
βουλομένφ μή ραθυμεΐν τοΐς πάλαι βεβοημένοις επί μεγίστοις έ'ργοις εξισω- 

15 θήναι καί τής όμοιας τυχεΐν εύκλειας, ού τής κάτω μόνον καί παρ’ ήμΐν, ής 
ούδ’ έν επιθυμία γένοιντ’ αν οί θεοφιλείς καί σπουδαίοι, άλλ’ ήδη καί τής 
παρά ταΐς άνω δυνάμεσι, μάλλον δέ τής παρ’ αύτφ τφ Χριστφ, δς τών τοιού- 
το>ν έργων κάθηται βραβευτής ού μικροΐς τισι δώροις καί λυομένοις άμειβό- 
μενος τούς άγωνιζομένους, άλλά μεγέθει μέν άπαν ύπεραίρουσι μέτρον, άπει- 

20 ρίμ δέ καί άϊδιότητι καί αύτών ύπερεκτεινομένοις αιώνων.
Τοιγαροΰν επειδή γε ΐσην τήν ωφέλειαν έκ τε τών νέων καί παλαιών, 

εΐ σπουδαία τύχοιεν δντα, διηγημάτων τοΐς άκροωμένοις, έδίδαξεν ούσαν ό 
λόγος καλώς ποιών, τά τοΰ μακαρίου κατορθώματα διηγητέον ήμΐν ’Ανθί
μου, ούχ’ ΐν’ έκείνφ τι προσθώμεν εΐς εύφημίαν, ούδέ γάρ αν δέοιτο τών 

25 παρ’ ημών επαίνων, μικρών γε δντων, τφ δήμφ τών άγγέλων επί τού κοινού 
δεσπότου πάντων άνεκεκηρυγμένος λαμπρώς, άλλ’ ΐν’ ήμΐν ό λόγος παρά- 
κλησις εΐη προς άρετήν ώσπερεί άρχέτυπον τον εκείνου βίον όρώσι καί 
πάσαν έκεΐθεν άναλεγομένοις καλών ’ιδέαν.

Τό μέν ούν εγκωμίων χρώμενον νόμοις, έφ’ α μή βέλτιστον διατρίβειν, 
30 μεγέθη πόλεων καί θέσιν άρίστως έχουσαν καί γής καί θαλάττης δορυφορίαν 

καί τών άναγκαίων απάντων άφθονον χύσιν, ήδη δέ καί τών περιττών, καί 
οικιστών τε καί οΐκητόρων λαμπρότητα καί δόςαν έκ τινων μύθων συνειλε- 
γμένην, έτι δέ προγόνων περιφάνειαν καί πλούτον καί πολιτικός άρχάς καί 
τιμάς δημοσίους καί τ’ άλλα, οις χαίρουσιν αν οί ταπεινοί καί ταπεινά φρο- 

35 νοΰντες καί μηδέν ύπεοαρθήναι τής γής δυνάμενοι, εύλόγως μοι δοκώ παρή- 
σειν, ού μόνον δτι προύργου τών τοιούτων ούδέν έκείνφ, άλλ’ δτι μή δ’ ήμΐν
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ό λόγος ώσπερ εν συγγραφή προς πάνθ’ όσα φιλοτιμίαν έκείνφ φέρει την 
ορμήν έχει. Ουδέ γάρ εκείνον έαυτοΰ λαμπρότερον εκ τών λόγων άποδείξειν 
τό προκείμενον ήμϊν, άλλ’ ί'ν’ έκ των εκείνφ πεπραγμένων βελτίους αυτοί 
γενόμενοι προς την κτήσιν άναπτερωθώμεν τοΰ τελεωτάτου των αγαθών. 
Τοϋτο δέ έστι πάντα ρύπον άποθεμένους καί καθάραντας εαυτούς ως έστι 
μάλιστα, προς υποδοχήν τών θείων απαυγασμάτων τήν έκεΐθεν ακτίνα δέξα- 
σθαι καί τώ φωτ'ι τής αλήθειας καταυγασθήναι καθ’ όσον εφικτόν μετασχόν- 
τας τής όντως μακαριότητος. Ούκούν επειδή τών εκείνου πράξεων ώσπερ 
εικόνα τινά προστήσασθαι δει, ως αν πρός εκείνην άποσκοποϋντες προς 
μίμησιν όρθοΰ βίου καί σώφρονος έθίζωμεν εαυτούς, εκείνου μόνου μνημο- 
νευτέον, καί τά εκείνου διηγητέον τών περιττών καί ματαίων άπεχομένους, 
ϊνα μή έν τοΐς παρέργοις τήν ακοήν άποκναίσαντες ού σφόδρα περιτύχοιμεν 
προθύμοις έν τοΐς καιρίοις καί τοΐς έξ ών υπάρχει πολλήν ωφέλειαν καρπω- 
σαμένοις ένθένδε άναχωρείν εύδαίμονας όντας και λεγομένους.

Άνήρ γάρ εκείνος έκ πατέρων φύς οΐων τον τοιοΰτον είκός, ουδέ γάρ 
τούτο μικρόν έπί τό πρός ύψος αρετής άρθήναι οΐκοθεν έχοντα τό παρά
δειγμα τών καλών, έδειξεν ευθύς από γραμμής οιος έσται τό φρονούν τής 
ήλικίας άπολαμβάνων ού γάρ έχαιρεν έφ’ α χαίρουσι παΐδες άπαλότητι 
φΰσεως έπτοημένοι περί μικρά, άλλ’ έν άτελεΐ πάνυ τή ηλικία τελείων εΐχετο 
φρονημάτων τά κάλλιστα τών έν άνθρώποις κτήσασθαι τιθέμενος διά σπου
δής καί α μόνα τών έχόντων έστι κυρίως· δόξα μέν γάρ καί πλούτος καί 
χρημάτων καί κτημάτων περιουσία ού τών έχόντων μάλλον έστιν ή τών 
μή κεκτημένων, άλλοτε άλλως φερόμενα καί μεταρριπτούμενα καθάπερ έν 
κύβοις, ή δέ τής σοφίας κτήσις μόνιμός έστι καί βεβαία, ομοίως εύ πράτ- 
τοντι παραμένουσα καί κακώς, μάλλον δέ πάντα πρός τό κρεΐττον διατιθεΐσα 
καί μηδέν έώσα τών προσπιπτόντων λυπεΐν, αλλά πάσι χρωμένη καί τοΐς 
δοκούσιν έναντιωτάτοις πρός εύδοκίμησιν. "Οπερ ούν κάκεΐνος συνιδών 
εύθύς έξ αρχής πρός τήν ταύτης κτήσιν όλον έπιδέδωκεν εαυτόν, ού ταύ- 
την λέγω μόνον τήν έλευθέραν καί παριστώσαν Θεφ καί ή τώ τής σοφίας 
δνόματι κυρίως προσαγορεύεται όμοιους Θεφ ποιούσα τούς αύτή χρω- 
μένους ως έφικτόν, αλλά καί τήν έξω καί τής πρώτης παιδίσκην, ήν 
άγονόν τε καί στεΐραν καί αεί μέν ωδίνουσαν, μηδέποτε δέ ζωογονούσαν τον 
τοκετόν τών παρ’ ήμϊν σοφών τις προσηγόρευσεν εύ είδώς, ή διά τούτο 
σπουδάζεσθαι δικαία μόνον, ΐν’ εΐη πρός τήν όντως χειραγωγός ύπερεί- 
δουσά τι καί τά τελευταία τών αύιής ένδυμάτων, ταΰτα δ’ αν εΐη τά φαινό
μενα καί ύποπίπτοντα τή αίσθήσει, ύπανέχουσα δουλικώς. Προσθήσω δ’ έτι 
καί ΐν’ έχοιεν οι ταύτης ύπερορώντες όσον τό μέσον άμφοτέρων εΐδέναι ως 
αν τής μέν πρώτης έχοιντο πάση δυνάμει ως ούκ ένόν άλλως ενωθήναι Θεφ 
καί τώ έκεΐθεν συγγενέσθαι φωτί, τής δ’ ύπερορφεν, ως μηδέν πρός τελειό
τητα δυναμένης είσενεγκεΐν, άλλ’ άχρι μέν τής τών κτισμάτων γνώσεως χει-
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ραγωγοΰσης, περαιτέρω δέ προϊέναι μή δυναμένης εϊ δή και τοΰτοις έπιστή- 
σειεν ασφαλώς καί μή προς πλάνας τινάς καί ματαίας άποβοιικολήσειε δόξας, 
ο καί τών Ελλήνων παΐδες παδόντες φαίνονται, έξ ών έδει Θεόν είδέναι, εκ 
τούτων άγνοήσαντες μάλλον καί λατρεύσαντες τή κτίσει, παρά τόν κτίσαντα. 

δ Άλλ’ οΰχί καί ό νΰν ευφήμου μένος πέπονδέ τι τοιοΰτον ή γοΰν έμέλλησεν, 
άλλα τάχεί φύσεως σπουδήν άριστα συνεισενεγκών εν δλίγφ μεν τής έξω 
παιδείας συνελέξατο τοσοΰτον, δσον οΰδ’ αν έ'τερος τών έν βιβλίοις κατασα- 
πέντων, προς δέ τήν έλευδέραν τάχιστα μετετάξατο, ώσπερ αίσχυνόμενος τής 
αγόνου καλεΐσδαι παϊς, Μωσεΐ τφ μεγάλφ χρώμενος παραδείγματι, δς τό 

10 συγκακουχεΐσθαι τφ λαφ τοϋ Θεοϋ τής Φαραώ δυγατρός ήλλάξατο παΐς 
καλεΐσδαι διά Φαραώ Θεός έχειροτονήθη παρά Θεοΰ καί τήν προστασίαν 
έπιστεΰθη τών ομοφύλων καί διασχών τόν γνόφον καί τής νεφέλης εΐσω γενό- 
μενος οΰκ ήκουσε μόνον, αλλά καί πλαξίν έδέξατο νόμους δείους Θεοΰ 
δακτΰλφ κεχαραγμένους. Οΰ μήν οΰδ’ έως έτι διδασκαλείοις έφοίτα καί τοΐς 

15 τεκοϋσι συνήν, καίτοι πάνυ νέαν άγων τήν ηλικίαν, τών τής ό'ντως φιλοσο
φίας καλών η μέλει, άλλ’ αυτός έαυτφ γενόμενος άριστος παιδοτρίβης προς 
εκείνα τών μαδημάτων ερρΰδμιζεν εαυτόν, α συνοίσειν έμελλεν οΰ μικρόν 
προς έξιν τής τελειότητος καί α μέρος ήδει φιλοσοφίας, δσον εις πράξιν ήκει 
καί οίόν τινα πρόθυρων έπέχει λόγον. Αΰταρκείας γάρ αΰτφ δεσμούς έπετί- 

20 δει, άπαν μέν ηδονής έξορίζων πάθος, ως οΰ καλόν άνδρί γε δντι δηλΰνεσδαι 
καί πάδεσι δουλεύειν άνελευδέρως, τών δ’ άναγκαιοτάτων προσαπτόμενος 
μόνον ομοίως εν ένδΰμασι καί τροφαΐς καί τούτο τακτή περιόδφ χρόνου, 
ώσπερ αίσχυνόμενος εΐ γε καί τοΐς άναγκαίοις άδεώς χρφτο, αλλά μή πεφει- 
σμένως καί τοΰτοις καί δσον τόν τής σαρκός συνέχειν δεσμόν αίδοΐ τοΰ συνδή- 

25 σαντος, καί τοι γε οΰδ’ άγώνος χωρίς άνύειν τά τοιαϋτα έξήν αΰτφ, άλλ’ έδει 
τής .προς τήν φΰσιν πάλης, τήν προς τήν τεκοΰσαν ΐσχυροτέραν είναι πολλφ 
υπό πολλής φιλοστοργίας έπικειμένην καί τί μέν οΰ λέγουσαν, τί δέ οΰ ποιού
σαν, ώστε κρεών τόν παΐδα γεύεσδαι πείδειν, οις εκείνος έκ πρώτης ηλικίας 
εΰδύς άπείπατο, τών έν Βαβυλώνι παίδων ζηλώσας τήν άρετήν, ών καί τής 

30 φιλοδεΐας κληρονόμος έμελλεν είναι, έως εκείνος δρδοΐς καί δικαίοις προς 
αυτήν χρησάμενος λόγοις ήδη καί τού μέτρου πολύ διά τό φίλτρον έκφερο- 
μένην καί πληγάς έπιτιθεΐσαν μή πειθομένφ, έπεισε καλώς μή λίαν περιέχε- 
σδαι τής σαρκός, μηδέ μέγα τι τήν τρυφήν καί τήν βλακείαν νομίζειν, του
ναντίον μέν οΰν καί κακών έσχατον έκ τών ύψηλοτέρων καί σεμνοτέρων έπί 

35 τήν γήν κατασπώσαν καί χοιρώδη βίον τού προσήκοντος άνδρώποις παρα- 
σκευάζουσαν άνδαιρεΐσδαι. Ούτως ήν καί πριν καδαρώς ελέσδαι φιλοσοφίαν 
τά φιλοσοφίας πράττων οΰκ έν παρέργφ, ώσπερ οί τά τακτικά μελετώντες 
καί πριν άντικαταστήναι τοΐς πολεμίοις, πάσιν εαυτόν έξασκήσας οίς έμελλεν 
ύστερον χρώμενος ώσπερ δπλοις τούς άντιτεταγμένους νικάν καί στεφανίτης 

40 άναγορεύεσδαι.
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Καίπερ δέ ούτω και πρ'ιν εις των μοναστών τελεΐν τον χορόν εν τοϊς 
καλοΐς εαυτόν άπασιν έξασκήσας ου δ’ ούτως ήνέσχετο τό τής ψυχής εύγενές 
παραναλίσκειν έν τοϊς μικροΐς. Λέγω γάρ ουν μικρά αυτόν εαυτφ συγκρίνων 
και τοϊς ύστερον ύπερφυέσι τά πρώτα παρατιθείς, α καίτοι τό θαυμάζεσθαι 
δικαίως έχοντα παρ’ αύτοΐς, παρά τών ύστερον άφαιρεΐται τό πρωτεΐον έχειν, 6 
επειδή και τών λαμπρών τε και θαυμάσιων θαυμασιώτερα και μείζω εστ'ιν 
εΰρεΐν, αλλά πάντων ύπερφρονήσας ως ούκ άξιων δντων κωλύειν προς ήν 
έπόθει φιλοσοφίαν και άποστολικώς είπεΐν πάντα σκύβαλα ήγησάμενος, ΐνα 
Χριστόν κερδήση, τή τών εαυτούς άναθέντων Θεφ χορεία συνέταξεν εαυτόν, 
ό και πριν ανατεθειμένος, εί καί μή προ γεννήσεως ώσπερ 6 Σαμουήλ. Ού 10 
μην ούδ’ έν τουτφ τοϊς πολλοΐς ομοίως ήνέσχετο τά τίμια μετελθεΐν, ούδ’ 
άσόφως τής προς φιλοσοφίαν φερούσης άψασθαι, ώσπερ νΰν όρώ τούς πολ
λούς πριν δ ιδαχθή ναι τό τής διδασκαλίας έαυτοΐς μέτρον περιτιθέντας καί 
πριν τον ουδόν ΰπερβήναι τών άδυτων εΐσω νομίζοντας γεγενήσθαι. Άλλ’ ούχί 
κάκεϊνος ούτω περί τών μεγάλων έγνω μικρολόγως διανοεΐσθαι, άλλ’ ώσπερ 15 
έδει βέλτιστα συνιδών ως ουδέ τών τεχνών τούτων δή τινα τών μικρών καί 
περί φαΰλα ήσχολη μενών προς άκρίβειάν έστιν έξασκήσαι, εί μή τοϊς έν 
περινοίςι ταύτης γεγενημένοις όδηγοΐς προς τήν άνάληψιν χρήσαιτο, μή τοί γε 
δή τήν πασών ύψηλοτέραν καί ήνπερ δή τεχνών τέχνην οί περί ταϋτα δεινοί 
καί δνομάζουσι καί νομίζουσι τών ταύτην προωδευκότων, τώ βελτίστφ 20 
φέρων έκδίδωσιν εαυτόν τάξιν άρίστην τής πάντα ταττούσης καί προς τό 
δέον ρυθμιζούσης τιθέμενος φιλοσοφίας. Καί πολλούς μέν πόνους ύπήνεγκεν 
έν τφ σώματι, πλείους δ’ αύ τούτων έν τή ψυχή τοϊς πάθεσιν άνθιστάμενος 
καί παν είδος κακίας καί μοχθηρίας μετά πολλής σφοδρότητος άπελαύνων ή 
μηδέ τήν άρχήν έγγίζειν έών. Ού μήν άλλ’ έπεί θαυμαστός τις καί υπέρ ημάς, 25 
δν είλόμεθα, τών λόγων άγων δοκεϊ, υμείς οί τά εκείνου σαφώς είδότες κου- 
φίσατέ μοι τον πόνον περί τον λόγον κάμνοντι. Καί ό μέν θαυμαζέτω τό 
οΐον άϋλον καί άσώματον, ολίγα προσαπτόμενον τών γήινων, δτι μή πάσα 
άνάγκη, ό δέ τό έν πόνοις καρτερικόν καί γενναΐον. Καί τούτων οί μέν τούς 
έν νηστείαις καί άϋπνίαις καί προσευχαΐς, ά'λλοι δέ τούς έν πάση διακονία' 30 
ούδέν γάρ ούτως ευτελές έστι καί μικρόν, ο μή μέγιστον ήν έκείνω καί μετά 
πλείονος έπράττετο σπουδής, ό δέ τό προς πάντας ήμερον καί φιλάνθρωπον 
ως δοκεΐν άπαντας έν τή ψυχή περιφέρειν, ΰφ’ ου τοϊς έντυγχάνουσιν ούτως 
ήν ποθεινός, ώς ράον είναι εαυτφ τινα άπεχθάνεσθαι ή έκείνφ, ό δέ τό 
ταπεινόν τε καί άτυφον, ου καί τών άλλων μάλλον αύτώ περιήν υπερέχοντας 35 
εαυτού πάντας λογιζομένω καί τό δεσποτικόν έκεΐνο παράγγελμα σαφώς επί 
τών έργων άποπληροΰντι πάντα μέν τά διατεταγμένα ποιοΰντι, άχρεΐον 
δ’ εαυτόν δοΰλον άποκαλοΰντι. Τό δέ δή μέτριον αύτφ τού σχήματος καί 
κατεσταλμένον, τό δ’ ευπροσήγορον έν όμιλίαις, τό δέ άπλοΰν τού ήθους καί 
άπερίεργον, τίς ούτως άπειρόκαλος ώστ’ άνευ θαύματος παρελθεΐν. ’Αλλά μήν 40
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τόν τοσούτων αγαθών χορώ περιηνθισμένον μή μέγα φρονήσαι μηδ’ απαλ
λαγήν τοΰ ύφ’ έτέρφ ζητεΐν τετάχθαι, άλλ’ ή διά πάσης ελευθερίας την διά 
Χριστόν ήγεΐσθαι δουλείαν καί τοΰτ’ ούκ επί δυο καί τρισί καί δίς τοσούτοις, 
άλλ’ έφ’ δ'λοις οκτώ έ'τεσι προς τοΐς είκοσι, ποιαν απολείπει καλοκαγαθίας 

5 υπερβολήν. Άλλ’όταν εις την των τοσοΰτων πόνων άποβλέψο) καί των καμά
των επικαρπίαν καί τούς τής γνώσεως θησαυρούς, οΐς πλουτοΰσιν οί των 
θείων ενταλμάτων έσχολακότες τή εργασία καί τόν Θεόν ένοικον έσχηκότες 
τφ πάσης υλικής εμπαθείας έκκεκαθάρθαι καί ΐδω τό βάθος των νοημάτων 
καί μυστήρια Θεοΰ λεγόντων ακούσω Ικπλήττομαι μέν Θεού φιλανθρωπίαν 

10 δστρακίνοις σκεύεσι θησαυρούς σοφίας τοσούτους έντεθεικότος, μακαρίζω δέ 
τούς εύτυχηκότας τών αγαθών καί τούτων σφοδρά μέν είναι βούλομαι καί 
αύτός, άσθενεία δέ ψυχής απολειπόμενος, δ λεΐπόν έστι, θαυμάζω τούς 
άνδρείως ήγωνισμένους καί τών επάθλων άγαμαι καί τό μέγεθος καί τό 
κάλλος καί τοΐς τετυχηκόσι συμπανηγυρίζω τε καί συνήδομαι καί τούτους 

15 οικείου μα ι ύφ” ηδονής, ώσπερ έν τοΐς θεάτροις οί σφόδρα φιλοθεάμονες. 
Ταύτης καί δ τφόντι θαυμαστός καί τοΰ παντός έμοί τιμώμενος, οίδα δ” εύ 
δτι καί πάσιν ύμΐν, τής αμοιβής έπέτυχεν ’Άνθιμος τής πολλής περί Θεού 
εύνοιας καί τής δι’ εκείνον κακοπαθείας μυστήρια Θεοΰ διδαχθείς καί τώ τής 
θεολογίας δρει καλώς προβάς καί νόμους Θεοΰ δεξάμενος ούκ έν πλαξί λιθί- 

20 ναις, άλλ’ έν πλαξί καρδίας σαρκίναις, δ φησι Παύλος, ού τούς έξωθεν μόνον 
δσον προς λατρείαν φέρει καί την έκπλήρωσιν τών θείων παραγγελμάτων, 
αλλά καί δσον ένδον καί τών άποκρύφων έχεται τής θεολογίας θεωρημάτων 
καί ’Ισραήλ τού νέου τήν οδηγίαν ένεπιστεύθη καί τής αγίας γής, ήν πραέων 
πατοΰσι πόδες, κατέσχε τήν κληρουχίαν ένί τούτφ καί Μωσέα τόν μέγαν εί 

25 μή τολμηρόν είπεΐν παρελάσας τφ μή Σιών τής νοουμένης άπολειφθήναι, 
έπειδή Θεού προνοία μειζόνων πραγμάτων ένεκα μή τής αισθητής εκείνος 
έπιβήναι συνεχωρήθη.

Ού μήν άλλ’ έπειδή περ έν τούτφ γεγένημαι τφ μέρει τού λόγου καί 
δει καθάπερ τινά πίνακα τής έκείνου περί τήν θεολογίαν ακρίβειας ύμΐν 

S0 προθήναι, φέρε μικρόν τι τώ λόγφ προσδιατρίψωμεν, ως αν έγώ τε τοΐς 
περί έκείνου λόγοις καί διάνοιαν καί γλώτταν καθαγιάσω καί ύμεΐς ήδίους 
γένησθε τοΐς σφόδρα φίλοις διηγήμασιν ύπέχοντες άκοάς.

Ήν δτε τό ήμέτερον ήνθει γένος καί παντοίοις έκόμα τοΐς άγαθοΐς καί 
ούδενός ένέδει προς τήν έσχάτην μακαριότητα, ούχ δτι παράδεισον ωκει 

35 μόνον καί βίον άλυπον είχε καί κακίας άπάσης άπηλλαγμένον, αλλά καί τώ) 
πολλής άπολαύειν παρά Θεοΰ τιμής καί θείων χαρισμάτων έμπλεων είναι 
καί δόξη τή άνωθεν περιστέλλεσθαι, δι’ ήν οί προπάτορες δντες ούκ ήσχύ- 
νοντο γυμνού τί γάρ έδει φαύλων τε καί γήινων τοΐς άφθάρτων εύποροϋσι 
καί ουρανίων τών ένδυμάτων; Έπεί δέ τή κάκιστη τού δφεως έπείσθημεν 

40 συμβουλή καί διά τής ηδονής κλαπέντες τών θείων κατωλιγωρήσαμεν ένταλ-
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μάτων καί τοΰ φυτού τής γνώσεως ήψάμεθα μή κατά καιρόν ούδ’ έπιτηδείως, 
τής μέν τρυφής εκείνης ώς ουκ άξιοι καί τής μακαριότητος εκβεβλήμεθα, 
φθοράν δέ τής άϊδιότητος ήλλαξάμεθα καί κακών φοράν τής πρφην ευημε
ρίας. Καί ουδέ μέχρι τούτων ήμΐν έστη τά τής κακοπραγίας, άλλ’ όδφ βαδί- 
ζοντος αεί τοΰ κακού καί προς τό χείρον έπιδιδόντος καί τού Θεόν είδέναι 5 
παντάπασιν άπέστημεν, τον μόνον αληθινόν Θεόν, καί έλατρεΰσαμεν τή 
κτίσει παρά τον κτίσαντα ήλίω καί άστράσι προσκυνούντες, έστι δ3 δπου καί 
ζφοις άλόγοις καί κνώδαλών καί ερπετών τοΐς άτιμοτάτοις. Καί ού μόνον 
άλλ’ ήδη καί λίθοις καί ξύλοις τφ λίθφ λέγοντες πατήρ μου ει σύ καί τφ 
ξΰλψ σύ με εγέννησας κατά τήν Γραφήν ού γάρ ήρκεσε τφ φθονερώς ημάς 10 
άποστήσαντι τού Θεού, εί μή καί λίθων άναισθητοτέρους έργάσαιτο καί 
ξύλων ατιμότερους, ών ουκ ήνεγκε τήν τιμήν χειρί Θεού καί είκόνι τετιμη- 
μένων. Ούτω δέ κατενεχθέντας ημάς καί προς τοσούτον κακίας έληλακότας 
επεί παριδεΐν ού Θεού, πέμπονται μέν προφήται πρός βοήθειαν ήμετέραν, 
δίδοται δέ νόμος άνακόπτων τήν μοχθηρίαν καί τών ματαίων σεβασμάτων 15 
ημάς άπάγων καί πρός ενός Θεού τοΰ πλάσαντος ημάς καί συνέχοντος καί 
συντηρούντος προνοίας λόγοις τήν επίγνωσιν έπανάγων καί πάντα φιλαν- 
θρώπως πράττεται τά συντείνοντα πρός σωτηρίαν τήν ήμετέραν ως αν μηδε- 
μία πρόφασις άπολείποιτο τφ άμπελώνι Κυρίου τήν ακαρπίαν έγκαλουμένφ, 
ώς έξειναι λέγειν τφ γεωργφ τών καλών τί έ'δει με ποιήσαι τφ άμπελώνί 20 
μου καί ούκ έποίησα, ί'να ποιήση σταφυλήν, έποίησε δέ άκάνθας. Έπεί δέ 
πρός τοσαύτην κακίας ρύμην τών προλαβόντων ήρκεσεν ούδέν, άλλ’ επί 
πάντας εβασίλευσεν ή αμαρτία καί πάντων ϊσχυσεν έπιλαβέσθαι, αύτός 6 τού 
Θεού Λόγος, δι’οΰ τά πάντα έγένετο τήν ιδίαν είκόναπ ατουμένην άτίμως καί 
περιυβρισμένην όράν μή φέρων καιροΐς ίδίοις, κατά Παύλον, έπεδήμησε πρός 25 
ήμάς εύδοκία Πατρός καί συνεργία Πνεύματος αγίου καί σάρξ άτρέπτως 
γέγονεν ό άϋλος καί άσώματος καί ψυχή νοερά παραπλησίως ήμΐν έμίχθη 
καί νέος Άδάμ είναι τε καί λέγεσθαι κατεδέξατο τφ πρωτοπλάστω τοΐς 
πάσιν όμοιος χωρίς αμαρτίας καί τής πτωχείας ού παρητήσατο καί τής άδο- 
ξίας τής ήμετέρας μεταλαβεΐν, ΐν’ ήμεΐς τοΰ πλούτου τής αύτού φιλανθρω- 30 
πίας έμφορηθώμεν καί πρός τήν άρχαίαν έπανέλθωμεν δόξαν, μάλλον δέ 
καί μείζονος καί θαυμασιωτέρας έπιλαβώμεθα, όσφ τότε μέν έν μετουσία 
μόνον τών παρ’ αύτού χαρισμάτων ήμεν, νυνί δέ τήν ήμετέραν φύσιν λαβών 
αύτός όμόθεον άπειργάσατο καί συνεδρία πατρός έτίμησε καί προσκυνεΐσθαι 
παρά πάσης κτίσεως επίσης πατρί καί πνεύματι παρεσκεύασεν. ’Αλλά τήν 35 
τοσαύτην δόξαν καί τής τιμής τό μέγεθος, ής άπελαύσαμεν Θεού έπιδεδημη- 
κότος ήμΐν, καί τήν τών άπορρήτων άγαθών κοινωνίαν καί τήν τής φύσεως 
θέωσιν πώς ήν ένεγκεΐν τον έξ άρχής βάσκανον καί πολέμιον γένει τφ 
ήμετέρω καί μηδέποτε κόρον έσχηκότα τών ήμετέρων κακών, άλλ’ άεί τοΐς 
προλαβοΰσι μείζω καί χαλεπώτερα εξευρίσκοντα, ΐν’ ενί γε τφ τρόπω τής 40
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αλήθειας παρασπάσας ημάς τοΐς αΰτώ τεταμιευμένοις υποβάλη κολαστη- 
ρίοις; Οΰκουν ουδέ ήνέσχετο, άλλα καίτοι σειραΐς "Αδου και ζόφφ παραδε- 
δομένος υπό τοΰ τον κόσμον νενικηκότος Χρίστου καί έκνενευρισμένος καί 
την καθ’ ημών ίσχύν περιηρημένος τής αρχαίας οΰκ έπελάθετο διπλόης 
καί πανουργίας καί των καθ’ ημών αΰτοΰ τεχνασμάτων δσφ καί πονηρότε
ρος αυτός εαυτοΰ γέγονεν εκ τής ήμετέρας εΰδοκιμήσεως προς μείζω την 
μανίαν έξαφθείς, ώσπερ τών θηρίων τά πονηρότατα βληθέντα μάλλον ερε
θίζεται προς άμυναν τοΰ βαλόντος, οΰ μην την αυτήν, ήνπερ καί πρότερον, 
προς την ήμετέραν έξαπάτην έδοκίμασεν έλθεΐν, άλλα τό μέν παντάπασιν 
άποστήναι πείθειν Θεοϋ μη ράον είναι μάλλον δέ άδυνατον συνορών· ήδει 
γάρ τοΰ επί γής όφθέντος καί την άνθρωπείαν φΰσιν τή θεία καταμίξαντος 
άσυγχΰτως άμαχον οΰσαν την ίσχΰν, ος γε καί πριν αΰτοΰ πείραν σχεΐν καί 
τό κατά πάντων κράτος άφαιρεθήναι, οίδά σε τίς εί, έλεγεν ό τοΰ Θεοΰ υιός, 
τό μέντοι φαΰλως περί αΰτοΰ δοξάζειν καί την μόνην άτμητον φΰσιν κακώς 
καί άθέως συνάπτειν και διαιρεΐν προς τφ μηδέν προς άσεβείας έ'λαττον 
είναι λόγον έτι ράδιον δν, τοΐς γάρ ώσίν ένίων ώσπερ καί πρότερον τής Εΰας 
τάς κατά Θεόν βλασφημίας ΰποψιθυρίσας έΰρεν ετοίμους προς υποδοχήν ή 
μάλλον προσεξευρίσκοντας καί συμφιλοτιμουμένους αΰτφ την φλόγα τής 
άσεβείας επί μέγιστον έξαίρειν, ταΰτη δη καί προσέβαλλεν ήμΐν διά τών 
σαθρότερων ώσπερ επιτιθέμενος καί πολλάς είσήγαγε πλάνας καί δόξας εν 
τοΐς περί Θεοΰ πιστευομένοις καί λεγομένοις οΰ τή αλήθεια μόνον, αλλά καί 
σφίσιν αΰταΐς έναντιωτάτας καί τοΰ προσήκοντος επίσης άποπιπτοΰσας. Καί 
οί μέν αΰτών την Τριάδα συναιροΰντες κακώς οΰ πραγματικήν είσήγον τήν 
διαφοράν τών προσώπων, ώς είναι τον Θεόν έν μια οΰσία διακεκριμένον 
τρισί προσώποις έκάστου μετά τής ίδιότητος καί τήν ΰπόστασιν ιδίαν έχον- 
τος καί ό'ντος Θεοΰ τελείου, εί καί μή τρεις, άλλ’ εις τό λατρευόμενον ήμΐν 
έστι Θεός, ονόματα δέ μόνον είναι πραγμάτων έ'ρημα, κακώς ένόουν μηδε- 
μίαν έ'χοντα προς άλληλα τήν άναφοράν ή τήν σχέσιν, ώς τον αΰτόν ποτέ 
μέν πατέρα, ποτέ δέ υιόν, ποτέ δέ πνεΰμα άγιον καλεΐσθαι, οί δέ παντάπασιν 
απεναντίας καί δ φασι τοΐς προσώποις εκ διαμέτρου μή τοΐς προσώποις 
μόνον άλλά καί τή οΰσία τον Θεόν έλεγον διαιρεΐσθαι εις έκφυλους άνομοιό- 
τητας κατατέμνοντες οΰδέν ήττον εί μή καί μάλλον τών προτέρων άσεβοΰν- 
τες, καί τφ μέν πατρί τό άγέννητόν τε καί άναρχον ταΰτόν δ’ είπεΐν άκτιστον 
άπονέμοντες μόνφ, τον υιόν καί τό πνεΰμα κατήγαγον εις τήν κτίσιν, μή 
είναι ποτέ καί χρονικήν άρχήν έσχηκέναι καί τοιαΰτά τινα δογματίζοντες 
κακώς καί άθέως, εί καί τών λοιπών κτισμάτων πρώτον τή τε άξια καί τφ 
χρόνφ τον υιόν έλεγον είναι καί δι’ αΰτοΰ πάνθ’ ώς δι’ οργάνου γεγενήσθαι 
τά μετ’ αΰτόν, καί τό γε εις αΰτοΰς ήκον τή κτίσει λατρεΰειν άναπείθοντες ή 
τφ κτίσαντι καί προς τήν άρχαίαν πλάνην έπανάγοντες, τήν είδωλολατρείαν. 
ΓΙόσον γάρ αν διενέγκοι κτίσματος κτίσμα καν τής πρώτης άπολαυγι τιμής
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τε και προεδρίας· ομοίως γάρ έστι χτίσμα κα'ι τής αυτής φύσεώς τε και συγ
γένειας. “Ετεροι δέ τοΐς περ'ι τοΰ υίοΰ δήθεν ύγιαίνοντες λόγοις τοΰ πνεύ
ματος ύπεβίβαζον την αξίαν, ού τής αυτής πατρί και υίφ συγχωροΰντες 
φύσεως είναι, άλλα τή κτίσει συντάττοντες, από κοιλίας δ'ντως αυτών φθεγ- 
γόμενοι και άνοήτοις καταχραίνοντες την θεολογίαν κενολογίαις. Άλλ’ ού 
μέχρι τούτων ό κατά Θεοΰ πόλεμός έστιν τοΐς άσεβέσιν ή τφ τούτων μάλλον 
πατρί, δς δι- ύπερηφανίαν καί τό έπαρθήναι κατά Θεοΰ τό σκότος ήλλάξατο τοΰ 
φως είναι τε καί όνομάζεσθαι, ούδ1 ήγάπησεν έν τοΐς προτέροις έληλεγμένος 
καί ήσχυμένος, αλλά τή τοΰ Σωτήρος υπέρ ημών οικονομία τάς γλώττας έπα- 
φήκε τών αύτώ πειθομένων καί μωρίας πάλιν έπεισήγαγε τών πιστών τή 
εκκλησία τάς ταραχάς. Καί γάρ οί μέν αυτών μηδέ σεσαρκώσθαι τον υιόν 
έ'λεγον τοΰ Θεοΰ, αλλά φάσμα τό φαινόμενον είναι καί ούκ άνθρωπον αλη
θώς καί δοκειν μέν σταυροΰσθαι καί τραυματίζεσθαι καί τών πληγών άπορ- 
ρέειν αίμα, πάντα δ’ είναι φαντασίαν καί απάτην τών οφθαλμών καί μηδέν 
διενηνοχέναι τών έν σκηναις και δράμασι τελουμένων, οί δ’ απεναντίας τού- 
τοις την θείαν φύσιν εις σάρκα μεταβεβλήσθαι και τών ανθρωπίνων παθών 
μετέχειν καί σταυροΰσθαι καί θνήσκειν καί θάπτεσθαι μάταια λέγοντες αλη
θώς καί άσεβειν έγνωκότες διακενής. “Ετεροι δ’αύ πάλιν σάρκα μέν έκ παρ~ 
θενικών αιμάτων άνειληφέναι άνουν διισχυρίζοντο καί άψυχον άνοήτως τής 
θεότητος δηλαδή ψυχής έπεχούσης λόγον έν τώ Χριστώ, ώσπερ δεδοικότες 
μη καί ψυχάς άγιασθώμεν τή μεταλήψει, μάλλον δ’ ινα παντάπασιν αθεράπευ
τοι διαμείνωμεν τοΰ πρώτου πεσόντος υπό την αμαρτίαν αβοήθητου καταλει- 
φθέντος. Καί οί μέν αυτών ούχ’ ένα καί τον αυτόν είναι Θεόν καί άνθρωπον, 
άλλ’ έ'τερον μέν τον άϊδίως γεγεννημένον έκ τοΰ πατρός, όμοούσιον αύτώ καί 
όμόχρονον, έ'τερον δέ τον χρονικήν έκ τής παρθένου δεδεγμένον αρχήν, καί 
τοΐς κατά φύσιν πάθεσιν υποκείμενον τής σαρκός, μόνη τή όμοβουλία καί τή 
προς πάντα υποταγή τφ τοΰ Θεοΰ ήνωμένον λόγφ, δι’ ήν αιτίαν αύτφ καί 
συμπροσκυνεΐσθαι καί συνδοξάζεσθαι καί θεοφόρον άνθρωπον χρηματίζειν 
αλλά μή σαρκοφόρον Θεόν καί τοιαΰτα δή πολλής παραπληξίας γέμοντα ή 
μάλλον άσεβείας καί αθεΐας. Οί δέ τό ίσον κακόν έκ της έναντιότητος ύπε- 
νόησαν σύγχυσιν τών φύσεων δογματίσαντες διά τήν άκραν τών υποστάσεων 
ένωσιν ως έκ τούτου συμβαίνειν μήτε τώ πατρί τον υιόν μήθ’ ήμΐν όμοού
σιον είναι, αλλά τινα φύσιν έτέραν καί Θεοΰ καί ανθρώπων επίσης άφεστη- 
κυΐαν καί τοιαΰθ’ έ'τερα προσεξεΰρον φιλοτιμούμενοι τήν ασέβειαν ού γάρ 
νΰν προς ακρίβειαν έκαστα καταλέγειν τό προκείμενον ήμΐν, άλλ’ ό'σον ύπο- 
μνήσαι μόνον δτι τής άρχαίας τέχνης καί τής καθ’ ημών μαγείας ούδ’ άχρι 
νΰν ό δημιουργός άπέσχετο τής κακίας, άλλ’ ώσπερ έξ άρχής ούτω δή καί 
νΰν οργάνων πονηρών εύπορήσας καί τής αύτοΰ μοχθηρίας χωρητικών ού 
παύεται πολέμους έπεγείρων, τοΐς εύσεβοΰσι καί τοΰ Χριστοΰ ταράττων καί 
συγχέων τήν έκκλησίαν, ήν αύτός ίδίφ αΐματι συνεστήσατο καί άνάλωτον
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έσεθαι και πυλών ύπερτέραν "^.δου, οιμαι δέ τών πονηρών του σκότους 
προμάχων, δι’ ών ώσπερ τινών εισόδων κατά τής εύσεβείας πόλεμος άναρρή- 
γνυται τά ζόφου καί σκοτίαςάξια προαγόντων εις φώς καί ρήματα καί νοήματα 
προηγόρευσεν. Έπεί γάρ πάσαν διεξελθών μηχανήν καί πάντα κάλων κινή- 

5 σας ούδέν άπώνατο τής κακίας ουδέ την άσπιλον τοϋ Χριστού νύμφην ί'σχυσε 
καταισχύναι, άλλ’ ώπται λύκος μάτην τό τού λόγου χάνων, τών γενναίων τής 
αλήθειας υπασπιστών καί προμάχων τής εύσεβείας στερρώς άντιτεταγμένων 
καί πάσαν αυτού διπλόην καί πανουργίαν δίκην αραχνιών διαλυόντων καί 
τό μεν ευσεβές καί ορθόδοξον αλήθειας ύποστηριζόντων λόγοις καί τώ ιθεμε- 

10 λίφ τής πίστεως εδραζόντων, δ καταβέβληται προφήταις καί άποστόλοις, τό 
δ’ ασεβές καί κακόδοξον οια λίθοις τοΐς λόγοις άποσοβοΰντων τή σφενδόνη 
τού πνεύματος καί σθένει παντί καθαιρούντων παν ύψωμα κατά τής γνώσεως 
έπαιρόμενον τού Θεού, έπεί ταύτην αύτοϊς την δύναμιν ούκ άλλοθέν ποθεν 
έώρα προσγινομένην ή τού θεόν αύτοϊς ένοικεΐν καί θείας πληρούν χάριτος 

15 καί δυνάμεως, ταύτης αύτούς άποστερήσαι βουληθείς τής επικουρίας, κακούρ- 
γως μέν ούκ άνοήτως δ’ ούν όμως· ήν γάρ ή κρατίστη τών επιβουλών, εϊ 
προύχώρησεν αύτφ ρμστα κρατήσειν αόπλων καί αφυλάκτων λογιζομένφ 
ταύτη καί έπεστράτευσε πονηροΐς τισι καί τής αύτού μυσταγωγίας άξίοις 
χρησάμενος προς συμμαχίαν καί δι" αυτών την εκκλησίαν συνταράξας Χριστού 

20 καί κλύδωνι μεγάλφ καί σάλω περιβαλών ούρίως εΐπέρ ποτέ φερομένην 
καί ταΐς τού αγαθού πνεύματος αύραις όδηγουμένην καί πολλής γαλήνης 
ούκ ολίγον ήδη χρόνον άπολαύουσαν.

Αλλά πώς αν έτέρως την τού Θεού χάριν ΐσχυσεν ημών άφελεΐν καί 
τής έκεΐθεν βοήθειας άποστερήσαι ή πείσας μη θεΐόν τι χρήμα νομίζειν, μηδ’ 

25 άϊδίως Θεώ προσεΐναι κατά την αναλογίαν τής καθάρσεως έκάστω χορηγου- 
μένην καί θείας κοινωνούς φύσεως τή μετουσία ταύτης έργαζομένην, αλλά 
κτίσμα καί τών κτισμάτων ούχ όσα μέν εί προς χρόνον καί διαμονήν τινα 
καί πήξιν έχει τού είναι, άλλ’ όσα γίνεσθαι καί διαλύεσθαι πέφυκε καί τής 
αύτής ημέρας πολλάκις ΐν’ ή μή μόνον ασεβές, αλλά καί λίαν υβριστικόν τό 

30 εγχείρημα έκ τής άνωτάτω δόξης επί την έσχάτην τών κτισμάτων εύτέλειαν 
καταγόντων. Ταύτην την θολεράν τών δογμάτων ανατροπήν έκ μικράς τίνος 
καί τής τυχούσης άρξαμένην αιτίας καί πριν καθαρώς εις φώς προελθεΐν 
άλλ’ έν ώδΐσι μένουσαν έτι κινδυνεύσασαν ολίγου δεΐν αύταΐς ώδΐσι διαφθα- 
ρήναι τού πρώτου τον πονηρόν θησαυρόν τής καρδίας έξενεγκόντος δίκην άκο- 

35 λάστουγλώττης ώσπερ ήν άξιον δεδωκότος καί τών ιερών έξοστρακισθέντος 
περιβόλων τής έκκλησίας έπίσης τοΐς πώποτε κατά τής εύσεβείας λελυττηκόσιν 
έπ’ ίση τής ορθής πίστεως προδοσία πολέμου τών πώποτε μνημονευομένων 
χαλεπωτάτου τά ήμέτερα καταλειφότος καί πάντα στάσεως καί ταραχής καί 
άταξίας έμπεπληκότος είδόσι λέγω, τον ού προ πολλού προς άλλήλους κεκινη- 

40 μένον ήμϊν καί τοΐς πολιτικοΐς πράγμασι νοσοϋσι καί διακειμένοις κακώς, συμ-
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μετεσχηκυίας τής λύμης τής εκκλησίας των τότε ποιμένων άφρόνως τον αμπε
λώνα Κυρίου λυμαινομένων καί λύκων όφθέντων αντί ποιμένων καί την 
επιθυμητήν τοΰ Θεοΰ μερίδα καταισχυνόντων επί τοσοϋτον αΰξηθήναι συνέβη 
καί οΰτω κρατήσαι ως πολλούς μέν έσχηκέναι τους σπουδαστάς, ου μικροΰ 
δέ τής οικουμένης μέρους έπιλαβέσθαι, πολλών δέ κινδύνων καί πειρασμών 5 
τοΐς ταύτην καταλύειν εσπουδακόσι πρόξενος καταστήναυ παραδίδονται γάρ 
καί δίκαιοι πολλάκις τοΐς άρρήτοις τοΰ Θεοϋ κρίμασιν, οίς τόδε τό παν διευ
θύνεται τε καί διεξάγεται, χερσίν ασεβών, ούχ’ ΐν’ εκείνοι τό πλέον σχοΐεν, πώς 
γάρ οις γε καί τοΰτο προς μείζω κατάκρισιν συγχωρεΐται κατά τό γεγραμ- 
μένον εις ημέραν πονηράν τηρουμένοις, άλλ’ ΐνα ούτοι μάλλον έκ τής πεί- ίο 
ρας λαμπρότεροι καταστάντες μεγάλων επιτύχωσι τών επάθλων, ήνίκα παν 
έργον ημών καί λόγος καί διανόημα τοΰ πάντα σαφώς είδότος γυμνά τφ 
βήματι παραστάντα καί χωρίς τίνος επικαλύμματος καί προβλήματος δικαίας 
τύχωσι τής ευθύνης έκάστου κατ’ αξίαν τών πεπραγμένων άπολαμβάνοντος. 
Καί τής τοιαύτης δυναστείας καί κατά τών δικαίων τών ασεβών μάστιγος τφ 15 
τοΰ Θεοΰ κλήρφ προς καιρόν έπαφιεμένης προς μείζω ευδοκίμησιν ούκ Ίώβ 
μάρτυς μόνον, ος δίκαιος είναι θεοσεβής τε καί ά'μεμπτος υπό τής αλήθειας 
μαρτυρηθείς καί τό σύμπαν εϊπεΐν πάσης κακίας άπηλλαγμένος πολλοΐς καί 
συνεχέσι περιεσχέθη κύμασι πειρασμών, ου χρημάτων καί κτημάτων καί τής 
άλλης περιουσίας, αλλά καί φιλτάτων αυτών αποστερηθείς άθρόον εν βραχεί 20 
χρόνφ καί πολλήν έν τφ σώματι κάκωσιν ύποστάς σφοδρότατά τε πιεσθείς 
ενδεία τών αναγκαίων, ό πολλοΐς επαρκέσας πρότερον ένδεέσι καί πάσι τοΐς 
χρήζουσιν εν παντί χρόνφ την οικίαν παρεσχη μένος άνεφγμένην καί ό πολλών 
πενήτων ώμους θάλψας γυμνός επί κοπριάς έξω τής πόλεως καθεσθείς, εί καί 
λαμπρώς επί τέλει τών άθλων άνεκηρύχθη διά νεφέλης καί λαίλαπος αύτώ 25 
χρηματίσαντος τοΰ Θεοΰ καί πάσι γνώριμον καταστήσαντος ως ου διά κακίαν 
ώσπερ φοντο τών φίλων οί γνησιώτατοι κακών εις πράξιν άλλ’ ου βάσανον 
αρετής νομίζοντες την παρούσαν κακοπραγίαν, άλλ’ ΐνα μάλλον άναφανή 
δίκαιος ταΰτα συνεχωρήθη, ούδ’ άναισχύντου τίνος προφάσεως ύπολειπομένης 
τφ διαβόλφ ου δωρεάν άλλ’ άντίδοσιν τών ύπηργμένων άγαθών την Ίώβ 30 
ευσέβειαν δνομάζοντι. Ου τοίνυν Ίώβ μόνον τοΰ κακώς τούς δικαίους 
πάσχειν έ'στιν δτε συγχωρεΐσθαι παρά Θεοΰ μάρτυς άξιόχρεως ήμΐν, άλλά 
καί πάς τών αγίων δήμος, οΐ περιήλθον υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακου- 
χούμενοι κατά Παΰλον, πολλώ δέ μάλλον οί Χριστοΰ μαθηταί, οις άπας ό 
βίος ήν μία Ολΐψις, εί καί χαίροντες τοΐς άλγεινοΐς προσωμίλουν, τής άγαθής 35 
έλπίδος ύποτεμνομένης την αΐσθησιν τών δεινών έώ γάρ λέγειν τούς μαρ
τύρων άθλους καί τά παλαίσματα, οΐ ραον ήνεγκαν έν τοΐς ίδίοις σώμα- 
σιν άγωνιζόμενοι τά δεινά ή άν τις έτερος πάσχοντας ορών μόνον. Τών 
δη τοιούτων υπέρ τής εύσεβείας άγώνων τε καί σκαμμάτων ούδ’ ό μακά
ριος ’Άνθιμος άπελείπετο, άλλά καίτοι νέαν άγων τήν ηλικίαν καί τετα- 40

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος Θ'. Ο
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γμένος υπό καθηγητή τής θεοσεβείας και τής προς ουρανούς φερούσης 
τρίβου καί τής εμπράκτου φιλοσοφίας, επεί κάκεΐνος τής αυτής ήν, δ φασι, 
κεραμείας, καί λόγους ήδει κίβδηλους τών αληθινών διακρίνειν τής θεολογίας 
δογμάτων καί τό μέν νόθον άπαν άπαναίνεσθαι, τής δέ αλήθειας περιέχε- 

5 σθαι παντί σθένει καί διά ταϋτα πολλοϊς παρά τών τής άσεβείας προεστηκό- 
των περιπεπτώκει τοίς πειρασμοΐς έλαυνόμενος καί περιϋβριζόμενος καί 
θεάτροις καί άγοραϊς άτίμως περιελκόμενος καί δεσμωτηρίοις κακουργών 
δίκην προσομιλών τών γάρ λαοΰ προστασίαν πεπιστευμένων είς ήν καί 
πάντα ύπομένειν έτοιμος υπέρ τοΰ την καλήν τοϋ Χριστού νύμφην, λέγω την 

10 εκκλησίαν, μη περιιδεΐν νόθοις καί παρεγγράπτοις δόγμασι μολυνομένην, 
υπέρ ά>ν καί μάλιστα καθ’ εαυτού τών διωκτών έξεκαλέσατο την μανίαν, 
επειδή προς τό λυπούν εΐωθε μάλιστα τό πολεμούν άντιπαρεξάγεσθαι. Πώς 
δ’ αν άνθρώποις έχρήσαντο φιλανθρώπως οί κακοί τοΰ λόγου σπαράκται καί 
τήν αλήθειαν ραδίως παραχαράττοντες; Επειδή τοίνυν ό καθηγητής αύτφ 

15 τοιούτοις ένετρύφα τοίς υπέρ εύσεβείας διωγμοΐς καί κινδύνοις, ούδ’ εκείνος 
άπελείπετο παραθέων, αλλά πάσι παρήν κινδύνοις τήν ΐσην έπιδεικνύμένος 
προθυμίαν ού τφ σφοδρώς άντιπνέειν μόνον τή άσεβεία καί πάντα πράττειν 
προς κατάλυσιν αυτής, αλλά καί τψ παν δτιούν αίρεϊσθαι τών δυσχερών 
υπέρ τοΰ μή τοίς διώκουσιν ώτα δούναι καί ταΐς βεβήλοις αυτών συνθέσθαι 

20 κενοφωνίαις. Καί Τιμόθεος ήν ά'ντικρυς ά'λλος, Παύλφ προς τό κήρυγμα συγ- 
κακοπαθών τού Ευαγγελίου καί πάσαν δση δυνατή παρ’ εαυτού συνεισφέρων 
εν τοίς προκειμένοις συνεισφοράν, δ καί μεΐζον έδόκει παντός κέρδους 
τφ διδασκάλφ καί παντός ήν ήδιον αύτφ θεάματος, 8ν αυτός έθρέψατο 
λόγοις εύσεβείας όράν είς τοΰθ’ ηλικίας ήκοντα καί φρονήσεως μάλλον 

25 δέ ρώμης καί ανδρείας πνευματικής, ως εν μηδενΐ τών καλών αύτού 
δι’ ασθένειαν άπολείπεσθαι, δ πατράσιν έργον ευχής τούς παΐδας αύτοΐς 
βελτίους τών γεγεννηκότων όφθήναι καί τούτοις ού δάκνονται παρευδοκι- 
μούμενοι μόνον, αλλά καί χαίρουσιν. Ού μήν έν τοίς άγώσι μέν καί τοίς κινδύ- 
νοις ούτω πρόθυμος ήν υπέρ τού μή τήν αλήθειαν όράν πατουμένην ότιοΰν 

30 πάν αίρεϊσθαι, τών διωγμών δέ πεπαυμένων καί τών κινδύνων ύφήκε τής 
τόλμης, ή μικρόν γοΰν προς τον κατά τής αίρέσεως άπερραθύμησε πόλεμον 
ώσπερ αγαπητόν ηγούμενος εϊ μή τό πλέον έ'χοιεν οί κακοί, άλλ’ αντίπαλα 
ή τά τής εύσεβείας προς τήν κακίαν. Άλλ’ εί μή παντάπασι τών θείων 
έξελάσειε περιβόλων, ούδέ βιώσιμον έδόκει μεθ’ ηδονής· ως γάρ έδει ποτέ τής 

35 εύσεβείας άναλαμψάσης καί τής προσηκούσης παρρησίας καί τιμής έπιλα- 
βομένης, τοΰ σκότους δέ τών αιρέσεων έκχωρήσαντος πολλαΐς έληλεγμένου 
τών προεστηκότων τής εκκλησίας συνόδοις καί άποδείξεσι καί φανερώς άπο- 
κηρυχθέντος έγγράφοις τοίς διατάγμασιν, ϊν’ ή πάσι καταφανής ή κακία καί 
μή τήν αλήθειαν ύποκρινομένη δελεάζη τούς άπλουστέρους, ούδ’ εκείνος τό γε 

40 είς αύτόν ήκον ήμέλει, αλλά δυνάμει τε πνεύματος καί θείων εμπειρία λόγων
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καθωπλισμένος έχώρει κατά χής πλάνης τούς μέν μήπω τοΐς εκείνων βρόχοις 
εμπεπτωκότας λόγοις αλήθειας υποστήριξών καί όμονοία τών λογιών τού 
πνεύματος καί τής αίρέσεως τό αίσχος δσον τή παραθέσει τών ορθών δογμά
των ύποδεικνύς, τών προεμπεσόντων δέ τό μέν δσον ίάσιμον έπανάγων καί 
χειραγωγός αύτοϊς γινόμενος ομοίως πρός τε την αΐρεσιν τής αλήθειας καί την 5 
τής πλάνης αποφυγήν, τούς δ’άνιάτως έχοντας στερραΐς αποδείξεων άνάγκαις 
έπιστομίζων καί κακούς έθελοντάς όντας άποδεικνύς άγνοια τών Γραφών 
άποπλανηθέντας καί μοχθηρία φύσεως τφ 'ψεύδει εναπομείναντας. ΤΑρ’ συν 
εΐλετο μέν τό αγαθόν αυτός, ομοίως έν τε λόγοις καί πράγμασι, καί παν 
αρετής έξήσκησεν είδος, ώσπερ τινά στήλην εκείνης έμψυχον εις κάλλος έαυ- 10 
τον άποξέσας, έτέροις δέ τών όμοιων αίτιος ου κατέστη; ή πολλούς μέν ετέ
ρους ένήγε πρός αρετήν λόγοις τε καί τφ καθ’ εαυτόν ύποδείγματι, ούκ 
επίσημος δέ ήν, μηδέ ταΐς πάντων γλώτταις περιαδόμενος μετά θαύματος; ή 
τοΐς πάσι μέν περίβλεπτος ήν καί θαυμαζόμενος ώσπερ άξιον, ου τετίμηται 
δέ τά είκότα, μηδ’ επί την λυχνίαν ό λύχνος έτέθη, ϊν’ ή πάσιν οδηγία πρός 16 
ευθύτητα καί λόγου καί βίου, τοΐς δυναμένοις τφ φωτί τής άληθείας ένατε- 
νίζειν; Ούδαμώς, άλλ’ ώσπερ παν είδος άρετής έπήλθε πρότερον έν κόσμφ 
καί κατά τάξιν, άπό τών άτελεστέρων επί τά τελειότερα μεταβαίνων, οΰτω 
δη καί πάντα βαθμόν ιερωσύνης πρότερον μετελθών καί πάσι καλώς καί ως 
προσήκεν ένδιαπρέψας τελευταΐον υπό τών καλώς είδότων τά τοΰ παντός 20 
άξια περιέπειν καί πολλής έπιμελείας άξιοΰν τά πάσης τιμής επέκεινα, έφ’υψη
λήν άνάγεται τών άξιωμάτων περιωπήν, τής ’Αθηναίων πόλεως την προστα
σίαν έγχειρισθείς, τιμήσας τήν καθέδραν μάλλον ούχ’ ύπ’ αυτής τιμηθείς 
καί άρετής άθλον, άλλ’ ού προστασίας άνθρωπίνης ή σπουδής έργον τήν 
άξίαν εΰράμενος καί βιασθείς κατά Θεόν μάλλον, άλλ’ ούκ είσωθήσας εαυτόν 25 
τή πασών λειτουργιών ύψηλοτάτη καί σεμνοτάτη καί ούκ άνάγνοις, δ φασι, 
χερσίν ούδ’ άπαιδεύτφ τή διανοία άλλά καί λίαν ήγνισμέναις καί ψυχή τά 
θεία πεπαιδευμένη καί καλώς είδυία νόμους Θεού τών άγιωτάτων προσεφα- 
ψάμενος. Τοιγαροΰν ούδ’ εφησύχασε τοΐς προλαβοΰσι πόνοις τε καί καμάτοις, 
ούδ άρκεΐν ήγεΐτο τήν εκ τοΰ θρόνου δόξαν προσγινομένην ώσπερ αν άλλος 30 
τις τών χαμαί συρομένων καί ταπεινοφρονεΐν περί μεγάλων διεγνωκότων, 
άλλά τήν μέν έξωθεν τιμήν προσγινομένην, ού τών έχόντων μάλλον ή τών 
δεδωκότων είναι νομίζων, τήν δέ έκ τής άρετής καί τών οικείων κατορθω
μάτων ιδίαν είναι καί καθαρώς τών κατωρθωκότων, μάλλον έπέτεινεν εαυτόν 
πρός εργασίαν τών άγαθών ώσπερ αύτός πρός εαυτόν τήν άμιλλαν ένστησά- 35 
μένος καί τοΐς έπιγενομένοις τούς προλαβόντας πόνους ύπερβαλέσθαι φιλο- 
νεικών. Ποιον γάρ άρετής ούκ έπήλθεν είδος, μάλλον δέ ποιον ού μεθ’ 
υπερβολής ή τί τις τών αύτοϋ θαυμάσαι προθυμηθείς ούκ αν αύτός αύτοϋ 
καταγνοίη ώς μείζοσιν ή κατά λόγου δύναμιν τον λόγον άντεπεξάγων ώσθ’ 
εκατέρωθεν τήν νικώσαν εκείνον έχειν, εΐθ’ οίς αν άποκνοίη τις ώς μείζοσιν 40
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ή καθ’ αυτόν προσάπτεσθαι των εγκωμίων εκείνου, εϊθ’ οις έγχειροίη παρά 
πολύ φαινόμενος απολειπόμενος τής αξίας. Άλλα τον ούτω μέν θαυμαστόν, 
ουτω δε τοΐς απάντων περιαδόμενον στόμασι, μή καί μείζω προϊέναι προς δόξαν 
ώσπερ δή καί παρά Θεφ ούδέν ήττον καί παρ’ άνθρώποις, πώς αν ήν λόγον 

5 σώζον ή μή καί παντάπασι τοϋ ευπρεπούς έξω πΐπτον καί τού δικαίου; Ούκουν 
ουδέ ήνείχοντο οί καλοί των εκείνου κριταί καί δοκιμασταί μή καί μείζοσι 
πράγμασι καί τής εκείνου δεομένοις επιστασίας έφιστάν τήν μεγάλην ψυχήν 
εκείνην καί μεγάλην δύναμιν κεκτημένην, άλλ’ ώσπερ των στρατηγών τούς 
εύδοκιμωτάτους οί τών μεγάλων εξηγούμενοι στρατοπέδων, αν φθάσωσι μή 

10 τοϊς πονοϋσι τής στρατιάς μέρεσιν έπιστήσαντες έν ταϊς μάχαις ου μάλα τοΐς 
δεδογμένοις έθέλουσιν έπιμένειν, άλλ’ όξέως συνιδόντες μετατάττουσι προς 
τό δέον, πολλήν ποιούμενοι πρόνοιαν τοΐς φοβερωτέροις τών πολεμίων τών 
παρ’ αύτοΐς τούς εύδοκιμωτάτους άντεπεξάγειν, τον αυτόν δή τρόπον καί ό 
τηνικάδε τών ιερών αρχών τήν μεγίστην πεπιστευμένος προς τοΐς άλλοις, οίς 

15 έκεκόσμητο πλεονεκτήμασι, καί λόγω καί σοφία τών έπ’ εκείνο κρατών τού 
χρόνου καί καλώς ειδώς πράγμασι χρήσθαι καί τφ καλώ καί δικαίφ μόνον 
ορθή ψήφφ καί διανοίας εύθύτητι προστιθέμενος, τοϋ καιρού τότε καί τών 
πραγμάτων τον άριστον έν πράξεσι καί λόγοις έπιζητούντων, έπεί καλώς 
ευρισκεν εκείνον ούκ ένδεώς παρεσκευασμένον προς τήν χρείαν τού ζητου- 

20 μένου, τής ’Αθηναίων πόλεως άφελόμενος, ή κεκλήρωτο, τή τών Κρητών 
εφίστησι νήσψ, τής εκείνου δεομένη καί γλώττης καί διανοίας προς τήν εκ 
μακροϋ τού χρόνου κατασχόντων αυτήν απαλλαγήν δυσχερών. Τής γάρ νήσου 
ταύτης εκ πολλοΰ Λατίνοις δεδουλωμένης καί τής προς ημάς ένεκα τών 
δογμάτων διαφοράς καί τής ως εΐκός άπεχθείας έκ τούτου προσγινομένης 

25 ποιμένα καί τής εύσεβείας διδάσκαλον παρ’ ημών αύτοΐς εφίστασθαι κωλυόν- 
των καί μή τή βία μόνον επί τής ελευθερίας κεχρημένων τή αναιρέσει, αλλά 
υπό πολλής ωμότητός τε καί αγροικίας καί τήν εύσέβειαν τυραννούντων καί 
μικρόν ηγουμένων τών σωμάτων τήν δυναστείαν, ειμή καί τών ψυχών τών 
άρχομένων κρατοΐεν, επεί προς τήν ελευθερίαν οί Κρήτες παρορμήσαντες 

30 σφάς αύτούς τοΐς τυραννοϋσιν έπέθεντο καί κρατήσαντες έξήλασαν τής νήσου 
εαυτών ήδη γενόμενοι καί δεσποτών άγνωμόνων άπαλλαγέντες, δεινόν ηγούντο 
σώφροσι λογισμοΐς κεχρημένοι εΐμή καί τής προς τήν αμαρτίαν δουλείας 
άπαλλαγεΐεν. ’Ήδεσαν γάρ βαρυτέραν παντός κινδύνου καί μόνην είναι προσ- 
ήκουσαν άνθρώποις ελευθερίαν, μή πάθεσι δουλεύειν άνελευθέροις μηδέ τήν 

35 σάρκα κατεξανιστάντας τω πνεύματι δύναμιν αύτή παρέχειν τοϋ κρείττονος 
περιγίγνεσθαι, άλλ’ ώσπερ εξ άρχής έκτισται μάλλον τήν ψυχήν ήγεΐσθαι τού 
σώματος καί τον λόγον τής άλογίας κατακρατεΐν, τούτο δ’ ούκ αν άλλως αύτοΐς 
γενέσθαι, εί μή διδασκάλων εύποροΐεν τής εύσεβείας τή προς τό κρεΐττον οδη
γία δυναμένων αύτούς προς τήν οδόν Ιπανάγειν τής σωτηρίας. Ταύτην δή 

40 τήν καλήν επιθυμίαν σπουδήν έχοντες εις πέρας ιδεΐν ελθοΰσαν πρεσβεύονται

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:45:15 EEST - 34.211.113.242



Ό ’Αθηνών "Άνθιμος καί πρόεδρος Κρήτης, ό ομολογητής. 69

προς ιόν μέγαν τής βασιλευούσης πόλεως, ταυτόν δ’ είπεΐν και τής οικουμένης 
άπάσης, αρχιερέα δεόμενοι μή σφάς παριδεΐν, ώσπερ ποίμνιον άνεπίσκοπον, εις 
διαρπαγήν πάσι θηρίοις έτοιμον, ώσπερ υπό θυέλλης τίνος και ζόφου μεγάλου 
των κατεσχηκότων διεσκεδασμένον βαρβάρων, και τα μέν παθόν ήδη, τα δέ κα'ι 
μέλλον, εί μή τής δεοΰσης προνοίας άξιωθεΐεν. Τοιαϋτα μέν ή Κρητών έδεΐτο 5 
πρεσβεία πολλάς προστιθέντες ίκετηρίας. Ό δέ, και γάρ ουδέ ένήν παριδεΐν 
αυτούς τοιαϋτα συν λόγω κα'ι μετά συνέσεως δεομένους, συντείνας εαυτόν 
και πλεΐστα δη περ'ι τοϋ προκειμένου διασκεψάμενος, τον μακάριον ’Άνθιμον 
τοΐς πρέσβεσι συνεκπέμπει μόνον αξιόχρεων είναι νομίσας χρονίοις πάθεσι 
και παραπτώμασιν άντιστήναι κα'ι την έπιπολάσασαν άνελόντα κακίαν θείους 10 
επεισαγαγεΐν νόμους καί την προσήκουσαν άγίοις έπανασώσασθαι πολιτείαν.

Εντεύθεν ό τοϋ μαρτυρίου στέφανος αρχήν έκείνφ λαμβάνει. Τί γάρ 
εί μή καί παρά τήν αρχήν ευθύς παρεδίδετο τοΐς δημίοις καί δεσμωτηρίοις 
ώμίλει καί παρεστήκει τυράννοις το καινόν έγκλημα τήν ευσέβειαν έγκαλού- 
μενος. Μάρτυς ήν άπηρτισμένος τη προαιρέσει καί χωρίς αίματος στεφανίτης 15 
καί νικητής καί προ των αγώνων εκ πρώτης τον αόρατον τύραννον τρεψά- 
μενος προσβολής. Ού γάρ ως πολλοΐς μέν εντευξόμενος πειρασμοΐς, βιωσό- 
μενος δ' ούν δμως, δ δή καί τοϋτο ψυχής γενναίας καί άποστολικής, άν 
τις όρθώς δικάζων τιθείη, εί τό έτέροις μόνον αλλά μή τό καί αύτφ συνοΐ- 
σον έσκόπει, ουδέ τοιαΰτην γνώμην έχων έπλεεν επί Κρήτην, άλλ’ ευ είδώς 20 
ως επί θάνατον φανερώς, ούδέν μικρόψυχον ούδ’ αγενές οϋτ’ εΐπεν οϋτ’ ενε- 
νόησεν, αλλά τό μέν καιρού καλοϋντος μή πρόθυμον είναι προς τούς κινδύ
νους, αλλά πάση διαδιδράσκοντα μηχανή εν άνέσει καί ραστώνη βιοϋν εθέ- 
λειν, παντός καί τοϋ τυχόντος λογιζόμενος είναι, τό δ’ υπέρ τής ετέρων 
σωτηρίας διακινδυνεύειν ή μάλλον τής αγάπης αυτού Χριστού, δς διά τήν 25 
τής προς ημάς αγάπης υπερβολήν, ούχ’ ομοιοπαθής ήμΐν γενέσθαι μόνον, 
αλλά καί σταυρόν καί θάνατον άτιμον κατεδέξατο, των τον σταυρόν άραμέ- 
νων καί μηκέτι Ιαυτοΐς αλλά τφ υπέρ αυτών άποθανόντι ζώντων Θεώ, προ- 
θύμως έχώρει τήν επί θάνατον μονονουχί καί δυσχεραίνων δτι μή πάρεστιν 
ήδη, μάλλον δέ τό άναλϋσαι μέν καί Χριστφ συνεΐναι καί λίαν Ιπιποθών, τό 30 
δ’ έτι μένειν έν σαρκί διά τούς Κρήτας άναγκαιότερον, ΐν’ εκείνοι πολλής, 
άπολαύσωσιν ώφελείας, τοΐς ποτίμοις τής εκείνου διδασκαλίας νάμασιν άρδευ- 
θέντες. Ού μήν ουδέ τον πλοϋν αυτόν άνευ πολλών καί μεγάλων ήνυσε τών 
κινδύνων, τοϋτο μέν προς βίας ανέμων καί θαλάττης αγριότητα και κλύδω- 
νας καί χειμώνας, τοϋτο δέ προς πειρατάς διακινδυνεύουν. ’Αλλά πάντα 35 
φόβον νικήσας τφ προς πάντα παρεσκευάσθαι καί θανάτου καταφρονεΐν 
ούτως επέβη τής νήσου, μεθ’ δσης αν εΐποι τις τής προθυμίας υποδεχθείς 
καί τής πρότερον επιθυμίας άξίως. Πανταχόθεν γάρ συρρεύσαντες ώσπερ εκ 
πολλών χειμάρρων έφ’ ενός ποταμού σύστασιν, ούχ δσον μόνον τού βήματος 
καί ιερωμένον, αλλά καί δσον μοναδικόν καί φιλόσοφον, ού μήν άλλα καί 40
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παν τό εύγενές τε καί προΰχον αξία, ήδη δέ κα'ι τού πλήθους πολύ καί αρι
θμόν ΰπερβαΐνον ουκ άνδρών μόνον αλλά καί γυναικών, οΰτω την ύπάντη- 
σιν έποιούντο, πλήθει μεν την εκεί καλύπτοντες γην καί ουδέ οφθαλμοί; 
παρέχοντες τέλος όρίζον, βοαΐς δέ καί ύμνφδίαις καί αυτόν πληροϋντες τον 

5 αέρα, πλήθει δέ λαμπάδων καί μύρων έκχύσεσι καί οίς ά'λλοις οίδεν εορτή 
φαιδρύνεσθαι πάσι χρωμένων πολυτελώς καί έλευθερίως έκαστου μικράν την 
παρ’ αυτού συνεισφοράν νομίζοντος τφ μεγέθει τής προαιρέσεως καί ολίγα 
διδόντος τό μεΐζον άντιλαμβάνειν, αυτό τούτο τό μετασχεΐν τοιαΰτης ευφροσύ
νης καί πανηγύρεως. Καί οί μέν αυτών εγγύς έλθεΐν καί μετασχεΐν αγιασμού 

10 τών χειρών εκείνου τή επιθέσει τού παντός έτιμώντο, οί δέ καί φωνής άκού- 
σαι μόνον καί προσρήσεως άξιωθήναι, οί δέ μέγα ήγον καί θέας μόνης εμφο- 
ρηθήναι ως ένόν κάντεΰθεν αγιασμού τίνος μετασχεΐν. Καί ού'τιος από θαλάτ- 
της ήγον επί την χώραν ρεύματα μιμούμενοι ποταμών τουναντίον ή προσήκεν 
από τής θαλάττης επί την ήπειρον ανιόντα' τά γάρ εν μέσω παραλείπω, φδάς 

15 καί κρότους καί φιλοφροσύνας έν έστιάσεσι καί ιδία καί δημοσία καί οσοις 
φιλεΐ δήμος έορτάζων φαιδρύνεσθαι υπό πολλής περιχαρείας εξαγόμενος καί 
τού μέτρου, ΐνα μη καί απειρόκαλος τις είναι δόξω, μικρά θαυμάζων καί οίς 
ούδ’ αν αυτός ίσως ήδέως είχεν, υπέρ ου ταύτα έγίνετο. ΤΑρ’ ούν προεκρίθη 
μέν ως ά'ριστα βεβιωκώς εις προστασίαν λαού τοσούτου, παρ’ αυτών δ’ εκεί- 

20 νων, ών έπιστεύθη την προστασίαν, ένδεέστερον ή προσήκε προσεδοκήθη; ή 
προσεδοθήκη μέν άξίως, ου προσεδέχθη δέ καταλλήλως τή προσδοκία; ή ύπε- 
δέχθη μέν, επί τών έ'ργων δ’ ήλέγχθη μεΐζον ή προσήκε προσδοκηθείς; 
Ούδαμώς, αλλά πάνθ’ ώσπερ αρμονίαν τινά καί τάξιν άρίστην σωζοντα άλλή- 
λοις έπηκολούθησεν, ό βίος, ή πρόκρισις, τών ύποδεξαμένων ή προθυμία, τό 

25 μετά την υποδοχήν εύδόκιμον εν πάσι φανήναι, έν έργοις, έν λόγοις, έν τοΐς 
υπέρ εύσεβείας άγώσί τε καί κινδύνοις. "Αμα γάρ έπιβαίνει τής νήσου καί 
πάντα πάσιν έγίνετο, ΐνα κερδήση πάντας ή πλείονας, διδάσκων, νομοθετών, 
είσηγούμενος, έπιπλήττων, έν κρίσει μέν τούς λόγους οίκονομών καί τούς μέν 
πείθων τών προτέρων εαυτούς άποκαθαίρειν αμαρτημάτων, κακίας πάσης 

30 άποσχομένους καί πρός την τρίβον τής αιωνίου ζωής καί σωτηρίας έπανιόν- 
τας, ένίους δέ καί αύστηροτέροις θεραπεύων φαρμάκοις, οσοις έώρα τά έλκη 
πολλής δυσωδίας γέμοντα καί βαθείας δεόμενα τής τομής, έ'ργφ δέ πάσης 
εαυτόν αρετής υπόδειγμα προτιθείς καί αγαθού παντός τύπον, ΐν’ εΐη καί 
σιγών άρκοΰσα πρός τού αγαθού την αΐρεσιν, αλλά μη φθεγγόμενος, παρά- 

35 κλησις μόνον. Τίς γάρ τό άσκευον έκείνου καί απέριττου, ολίγα τών άΰλων λει- 
πόμενον, καθορών ουκ αν έπείσθη καταφρονεΐν τών χρημάτων καί μόνην 
άνθρώπφ προσήκουσαν ήγεΐσθαι κτήσιν την έν ούρανοΐς άποκειμένην έλπίδα, 
άργυρον δέ καί χρυσόν καί την από σηρών καί χρυσού βιασθέντος έσθήτα καί 
τάλλα, οίς νομίζουσιν οί νεύοντες κάτω καί γή καί τοΐς γηίνοις έγκαλινδού- 

40 μενοι καλλωπίζεσθαι, άνόνητόν τι καί περιττόν ήγεΐσθαι καί μηδέν εις τον
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βίον συνεισενεγκεΐν δυνάμενον πλέον ότι μή πολέμους έγείρειν δημοσίους 
καί Ιδία; άπεργάζεσθαι συμφοράς τών περί ταϋτα έπτοημένων την επιθυ
μίαν άνάπτοντα δίκην φλογός καί πάντα τολμάν καί τα δεινότατα βιαζόμενα.
Ή τίς ουκ άποσχέσθαι θυμού καί τών από θυμοϋ κακών εις την εκείνου 
πραότητα καί μακροθυμίαν Ιπεθύμησεν αν ίδών; ’Αγάπης δέ τής προς τον 5 
πλησίον καί συμπάθειας τών καθ’ ήντινα οΰν κακοπραγίαν κακοπαθοΰντων, 
τίς ή θερμότερος εκείνου παντί σθένει συνεισενέγκασθαι την έκάστφ γιγνο- 
μένην επικουρίαν ή τοΐς ά'λλοις περί τών όμοιων τήν εκπλήρωσιν διδάσκαλος 
ακριβής; Δοκοΰσί μοι καί ξένοι τον φιλόξενον έπιζητήσειν καί τον προστά
την εν άνάγκαις καί πένητες τον πλουτιστήν καί πλούσιοι τον σωφρονιστήν, ίο 
οί εν άθυμία τήν παραμυθίαν, οί εν ευθυμία τήν νουθεσίαν, τήν βακτηρίαν 
οι γήρα κάμνοντες καί ή νεότης τον παιδευτήν, οί νοσοϋντες τον συναιρόμε- 
νον αΰτοϊς τήν νόσον καί τούς πόνους ΰποκουφίζοντα, ου τή παρακλήσει 
τών λόγων μόνον οίς έπειθε τά παρόντα φέρειν γενναίως τών προτέρων 
άπαλλάττοντα μολυσμάτων ή τήν εύδοκίμησιν εις τό μέλλον ταμιευόμενα, 15 
άλλα καί τή θεραπεία καί υπουργία, ήν αυτός δι’ εαυτού προσάγειν ουκ 
άπηξίου, ου τή χρεία μόνον, τή τιμή δέ τών οδυνών τό πλεϊον ύποτεμνόμενος, 
οί ύγιαίνοντες τον καί τής ένδον καί κατά ψυχήν ποριστήν υγείας, ήν αύτοΐς 
ένεποίει, νόθον μεν άπαν καί παρέγγραπτον καί ήθος καί δόγμα καί τής 
εύσεβείας άλλότριον έξορίζων, αλήθειας δέ λόγοις καί συμφωνία τών λογίων 20 
τού Πνεύματος, ορθοδοξίαν δογμάτων εμφυτεύων αύτοΐς καί βίου σεμνό
τητα καί Θεώ πολιτείαν φίλην, ως αν μή τώ έτέρω σκάζοιεν απολειπόμενοι 
τού τελείου, μηδέ νεκρόν παρέχοιντο βίον ή λόγον έκ τού μή τή συναφεία 
τού ετέρου διακρατεΐσθαι καί οιον ρώννυσθαι, αλλά τής ούτως ένθέου καί 
υψηλής πολιτείας καί τών κατά Θεόν αγώνων τε καί καμάτων ου μείζους 25 
μόνον, αλλά καί πολλφ λαμπρότεροι καί περιφανέστεροι κάματοι διαδέχονται 
άγώνά τινα προς εαυτόν ώσπερ ένστησάμενον έξ αρχής μηδαμού τής προς τό 
κρεΐττον επιδόσεως άπολείπεσθαι, άλλ’ άποστολικώς είπεΐν επί τό βραβεΐον 
τρέχειν τής άνω κλήσεως τών δ'πισθεν έπιλανθανόμενον, έπεκτεινόμενον δέ 
τοΐς έμπροσθεν μετά πολλής τής υπερβολής, ούς εΐ τις άντίδοσιν τών προτέ- 30 
ρων καί Θεού φιλότιμον αμοιβήν λέγειν έθέλοι, ού πάνυ μοι δοκεΐ τού 
καλού καί τού προσήκοντος άμαρτήσεσθαι- επ’ αυτό γάρ άφΐκτο τό πρώτον 
τών αγαθών στεφάνω μαρτυρίου τήν κεφαλήν κοσμηθείς ό καί διά βίου 
παντός δλον εαυτόν άναθείς τφ Θεώ καί μαρτυρίου δρόμον τρέχων τή 
προαιρέσει, τό δ’ δπως ό λόγος ήδη δηλώσων έρχεται. 35

’Έπασχον κακώς οί Κρήτες τώ Λατινικφ περιστοιχισμένοι πολέμψ, 
ταΐς περιπλεούσαις ναυσίν είργόμενοι τό ενδέον έξωθεν είσκομίζεσθαι, αφο
ρία τε καρπών έν πλείοσιν έτεσιν έπίεζεν αυτούς ό Θεός, οίς οίδε λόγοις 
άρρήτοις οικονομίας. Οί δέ καί τρίτον κακόν αυτοί προσεπεσκεύασαν εαυ
τοί; στασιάσαντες προς άλλήλους καί πάντα τολμώντες επί τή σφετέρα 40
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καταδουλώσει και χρήμασιν δλίγοις, α λατίνοι προΐεντο, την ελευθερίαν απο
διδόμενοι. Ούκοΰν επειδή προς τοσαύτην ούκ ήν άντέχειν κακών φοράν, 
άλλ’ έδει καί συμφορών μειζόνων είς πείραν αυτούς έλθεΐν, τί γάρ δει πάντα 
καταλέγειν συν ακρίβεια; ου γάρ δή την ών εκείνοι πεπόνδασιν είλόμεθα 

5 συγγραφήν, καταπροδιδόασι μέν άλλήλους, πάσχουσι δέ τά δεινότατα ώσπερ 
είκός τούς δπλοις κεκρατημένους, οί μέν οίκτίστφ θανάτψ διαφθαρέντες, οι 
δ’ έξανδραποδισθέντες πανοικεσία, έτεροι δ’ άλλο τι τών ών έδόκει τοΐς 
κεκρατηκόσι δυσχερών ύποστάντες καί άλλως μέν οΐα βαρβάροις ούσιν άπα- 
ραιτήτοις προς τάς όργάς, τότε δ’ ύφ’ ών αύτοί πεπόνθασι καί μάλλον προσ- 

10 αναφθεΐσι προς άμυναν τών δεδρακότων κακώς. Έν τοΰτοις καί δ καλός 
ποιμήν καί τοΰ Θεού άνθρωπος συλλαμβάνεται, πρόφασιν μέν ως έρεθίζων 
τούς Κρήτας αύτοΐς άνθίστασθαι καί χρονιώτερον τον πόλεμον είργασμένος- 
τούτο γάρ αύτοΐς ώσπερ προσωπεΐον τής παρανόμου πράξεως έξευρέθη, τή 
δ’ αλήθεια τών προτέρων αμυνόμενοι διδαγμάτων, οις ένήγε τούς Κρήτας 

15 τής Λατίνων άπέχεσθαι κοινωνίας, κακώς περί τήν πίστιν διατεθέντων καί 
τούς τών αγίων πατέρων ορούς καί λόγους ίσον δ’ εϊπεΐν καί Θεού, βλα- 
σφήμφ γλώττη καί γνώμη κεκινηκότων καί δυοΐν κακών θάτερον αίρεΐσθαι 
πάντως ήναγκασμένων, ή τήν μίαν αρχήν θεότητος είς δυο κακώς διαιρεΐν ή 
τό πνεύμα τό άγιον πατρός καί υιού κατά τον τής ούσίας λόγον άλλοτριούν, 

20 εΐ περ μή προσωπικήν τήν γέννησιν νοούσι καί τήν έκπόρευσιν, άλλ’ ούσιώδη, 
επειδή μήτε γεννά τό πνεύμα μήτε προβάλλει. Δι° α δή καί τού κοινού τής 
εκκλησίας σώματος ώσπερ νενοσηκός άποτέμνηνται μέλος, ΐν’ ή διορθω- 
θοΐεν τήν ύγιά πίστιν έλόμενοι καί κοινήν ή τώ ύγιαίνοντι μή λυμαίνοιντο, 
δόξης πονηράς καί διαστροφής δογμάτων άναπιμπλάντες. ΤΩν δή τότε τήν 

25 ήτταν ώσπερ ανακαλούμενοι δεσμωτηρίφ τον άγιον κατακλείουσιν, έτερον 
μέν ούδέν δτι μή τήν κατά τήν πίστιν έγκαλούντες διαφωνίαν, μέγα δ’ ηγού
μενοι εΐ πεΐσαι τούτον ή βιάσασθαι δυνηθεΐεν αύτοΐς συνθέσθαι καί τήν 
κοινωνίαν αύτών άσπάσασθαυ φοντο γάρ, εί τούτον έλοιεν, ραδίως απάντων 
Κρητών κρατήσειν, ώσπερ τινά ψήφον εξ ούρανού νομιζόντων, δσ’ άν εκείνφ 

30 δοκοίη καί μηδέν τής ένοικούσης χάριτος νοεΐν ή φθέγγεσθαι άναξίως. 
Άλλ’ εψεύσατο ή αδικία προφητικώς είπεΐν εαυτή, τούναντίον, ου προσ- 
εδόκησε, μάλλον έκ τών έργων έκβεβηκότος καί τοΐς υπέρ εύσεβείας εκείνου 
πόνοις τε καί κινδύνοις ού Κρητών μόνον, αλλά καί δσους ό σωτήριος έπέ- 
δραμε λόγος τοΐς δρθοΐς τής εκκλησίας δόγμασι στηριχθέντων. Τίςγάρ εκείνον 

35 ούτω στερρώς υπέρ τοΰ μή προσέσθαι τήν εκείνων έν τοΐς δόγμασι κοινωνίαν 
άκούων ήγωνισμένον ώς καί θανεΐν έλέσθαι μάλλον, ΐνα μή τάς μελλούσας 
ελπίδας καταπροδώ, ούκ αν τήν εκείνων καταμάθοι διαστροφήν καί προθύ- 
μως καιρού καλούντος τήν ΐσην έλοιτο καί αύτός έπιδεΐξασθαι καρτερίαν, 
ΐνα καί τών ίσων επιτύχη στεφάνων; Ό τοίνυν παρά Λατίνοις τον τής Κρή- 

40 της θρόνον πεπιστευμένος μέγα ώσπερ έφημεν άγων, εί ’Άνθιμον έλοι καί τή
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σφετέρα κακοδοξία πείσαι συνθέσθαι, πρώτα μεν πολύς ήν θωπείαις χρώμε- 
νος και αγαθών, ώς αυτός φετο, μεγάλων, επαγγελίαις, τρυφήν καί πλούτον 
καί κοινωνίαν προς αυτόν τού θρόνου καί τής έκ τούτου δόξης έπαγγελλό- 
μενος καί τοιαΰτα όίττα, α φαύλα τοΐς εΰ φρονούσι καί τού μηδενός άξια 
νομιζόμενα, μεγάλα δοκούσι τοΐς μηδέν υπέρ τό σώμα τό τής ψυχής δμμα 5 
δυναμένοις διάραι καί κατοπτεΰσαι καλώς τί μέν τό όντως αγαθόν καί 
μηδέποτε μεταπΐπτον μη δ’ άλλοιούμενον, τί δέ τά ρέοντα καί φθειρόμενα καί 
δοκούντα μέν ούκ’ όντα δέ αγαθά, καν δοκή τοΐς περί τό σώμα καλινδουμέ- 
νοις. Έπεί δ’ εκείνον έώρα μηδαμώς ήττώμενον τών παρόντων, άλλ’ αληθώς 
τό πολίτευμα κεκτημένον εν ούρανοΐς καί προς την εκεΐθεν δόξαν βλέποντα 10 
μόνον καί διά τούτο τών μέν επαγγελιών ολίγα φροντίζοντα, τών εκείνου, τής 
δ’ αληθούς βεβαίως πίστεως άντεχόμενον καί υπέρ ταύτης άποθανεΐν, εΐ δέοι, 
παρεσκευασμένον προθύμως, τό μέν αύτίκα θάνατον εκείνου καταψηφίζεσθαι 
παρητεΐτο, ού διά φιλανθρωπίαν μάλλον ή κακουργίαν, δεσμωτηρίφ δ’ εκέλευε 
καθειργνύναι, δυοΐν θατέρου νομίζων πάντως ούχ άμαρτήσεσθαι, ή γάρ τον 15 
τόνον τής ένστάσεως παραλύσειν, τή χρονίφ χαυνωθέντος κακώσει ή τό γε δεύ
τερον τή εκείνου λυμανεΐσθαι δόξη καί μετά θάνατον, ώς ούχ υπέρ εύσεβείας 
άποθανόντος, δημοσίων δ’ εγκλημάτων διδόντος δίκας. Τό δεσμωτήριον δέ ούχ 
ώς άν τις ύπολάβοι καί μικράν τινα παρέχον ήν τώ δεομένφ παραψυχήν, 
άλλ’ άτεχνώς “Αδου χωρίον καί τάφος άντικρυς ή καί τάφου μάλλον βιαιό- 20 
τερον καί βαρύτερον, όσα) τάφοι μέν άψυχα σώματα καί άναισθήτως έ'χοντα 
δεχόμενοι τών κακών ούδέν λυπούσι, τό δέ θανάτου παντός άπανθρωπότερον 
καί βιαιότερον ήν άνθρώπφ ζώντι καί τής βίας αίσθανομένφ· δρώρυκτο μέν 
γάρ υπό γήν ούκ ολίγον βάθος, κάτω δ’ εύρύτητά τινα παρεχόμενον, όσον 
ανθρώπου μήκει σύμμετρον είναι, προϊόν αεί τού εύρους ΰφηρει, άχρις ου 25 
προς αύτφ γινόμενον τφ στομίφ, μόλις δίοδον παρεΐχεν άνθρώπφ καί τούτφ 
γυμνφ. Έξεστιν ούν έννοεΐν, όσης άνάπλεων βίας ήν, φωτός μέν παντάπασιν 
άπεστερημένον, άέρος δέ δυσώδους καί διεφθαρμένου μεστόν, νοτίδος δέ καί 
σήψεως καί μυρίων άλλων κακών χωρίον, ών έκαστον έξήρκει τον κατακε- 
κλεισμένον εν όλίγφ κατεργάσασθαι χρόνφ. Έν τούτφ τον γενναΐον εκείνον 30 
αθλητήν φέροντες κατακλείουσι γλίσχρως πάνυ καί πεφεισμένως καί τών άναγ- 
καιοτάτων αύτών, άρτου καί ύδατος, παρεχόμενοι τήν χρείαν, ΐνα μή τή τού 
δεσμωτηρίου κακώσει παλαίη μόνον, αλλά καί λιμφ καί δίψη καί πάσιν 
άνιαροΐς. Άλλ’ ούδέν εκείνου καθίκετο τής μεγάλης καί θαυμασίας ψυχής, 
ούδ’ άγενέστερον όφώήναι προς τήν υπέρ τής αλήθειας ένστασιν παρεσκεύασε, 35 
πάντα γάρ ύπήνεγκε μακροθύμως, τή μέν διηνεκεΐ νηστεία, ούτω γάρ τήν 
ολιγάρκειαν εκείνην καλεΐν προσήκει, μάλλον ένηδόμενος ή τών φιλοσάρκων 
οί σφόδρα χοιρώδεις τή καθημερινή μέθη τε καί τρυφή, τών δ’ ύπερλάμπρων 
καί χρυσορρόφων οίκων καί μαρμάροις καί ψηφίσι διηνθισμένων τον ζοφώδη 
λάκκον εκείνον αίρετώτερον ηγούμενος καί βελτίω, εΐ γε εκεΐθεν μέν ούδέν 40
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έσιι προς λυσιτέλειαν άπώνασθαι ·ψν»χης, τοϋ δ’ ήδει σαφώς την μετ’ αγγέλων 
οίκησιν άλλαξόμενος και τό άΐδιον εκείνο φώς, δ τούς αγίους περιαστράψει, 
φώς καί αυτούς γενησομένους τη μεταλήψει καί τφ μεγάλφ φωτί καί πρώτφ 
συνεσομένους.

5 Έπεί δ’ ενιαυτόν δλον συνέζησε τη τοσαΰτη κακοπαθεία, νομίσας
ό θήρ εκείνος μάλλον η ίερεύς καί τοϋ άνθρωποκτόνου μαθητής, άλλ’ ου 
τοΰ πράου καί φιλάνθρωπου, την ένστασιν εκείνφ καταβεβλήσθαι καί ράονι 
πολλφ καί ταπεινοτέρφ διά την εκ τοΰ δεσμωτηρίου κακουχίαν περιτεύ- 
ξεσθαι καί ραδίως αίρήσειν καί προς την άθεσμον τοΰ πονηροΰ δόγματος 

10 ύπάξεσθαι κοινωνίαν καί δευτέραν προσήγε πείραν μετακαλεσάμενος εκ τοΰ 
λάκκου προς εαυτόν. Ού μην ώσπερ πρότερον έλευθερίως γοΰν καί χωρίς 
τίνος απάτης εσκέψατο προσβαλεΐν, άλλ’ αγαπητόν ηγείτο καν εί δι’απάτης τής 
ορθής άπαγαγεΐν πίστεως δυνηθείη καί τής εκείνου στερράς ψυχής τον πύρ
γον καταβαλεΐν. Καί τί δέ φησι; Σύ μόνος άποσχήση τής κοινωνίας τής ήμετέ- 

15 ρας καί προς τοσοΰτον έκτραχηλισθήσει βάραθρον άπονοίας, ώστε Βυζαντίων 
καί των ά'λλων όπουδήποθεν επισκόπων την προς ημάς ομόνοιαν άσπασα- 
μένων καί πολλά την επί τοΰ προτέρου χρόνου μετακλαιομένων παρατροπήν» 
αυτόν ώς τι πλέον πάντων διεγνωκότα τής ενστάσεως έχεσθαι καί μηδ’ υπό 
τών περισχόντων γοΰν σωφρονισθήναι κακών, άλλ’ ούτως άδοξον αίρεΐσθαι 

20 θάνατον άνοήτως καί ταΰτ’ εξόν μη τών κακών μόνον άπαλλαγήναι, άλλά 
πολλών μέν άπολαΰσαντα τών ευεργεσιών παρ’ εμοΰ, πλειόνων υπό τοΰ 
'Ρώμης, δς εστι κεφαλή πάσης εκκλησίας, ζηλωτόν είναι καί μακαρίως ζήν 
θαυμαζόμενον υπό πάντων; Ό δ’ δπερ ήν, άπάτην είναι τά εϊρημένα καί 
ψεΰδος συνείς, ουδέ γάρ αν τούς ούτω βίφ καί δόγμασι διεφθαρμένους υγιές τι 

25 λέγειν ή φρονεΐν ποιήσεσθαι περί πλείστου, έμοί φησιν, αί παρ’ υμών εύερ- 
γεσίαι τε καί τιμαί τών συνεχόντων ώσπερ έφης αυτός κακών μάλλον κακίους 
φαίνονται καί διά τοΰτο φευκταί. Καί γάρ χρημάτων μέν περιουσίας τις αν 
γένοιτο χρεία τφ τοϊς άναγκαίοις μόνοις ζήν είθισμένφ, τιμήν δέ, ή τής 
τοΰ Θεοΰ δόξης άποστερεΐ, τίς αν νοΰν έχων μή φαυλοτέραν πάσης άτιμίας 

30 ήγοΐτο; "Οτι μέντοι τής περί τήν πίστιν καινοτομίας άπαντες ύμϊν οί τής έώας 
κεκοινωνήκασι, τίς ή άπόδειξις; Ού γάρ τοϊς σοίς θαρρήσομεν λόγοις, εί μή 
καί γράμματα παράσχοις μαρτυροΰντα τήν κοινωνίαν, δπου γε καί τούτου 
παρόντος ούδ’ούτως ημάς εύκολους δει καί τοϊς καιροΐς συμμεταβαλλομένους 
ραδίως είναι, άλλά χρή τοϊς ά'λλοις συγγενομένους καί τών άμφισβητουμένων 

35 ένεκα δόντας λόγον καί δεξαμένους, ούτως ή δέχεσθαι τά δεδογμένα, δν μετά 
λόγου καί κρίσεως ορθής ώσιν έψηφισμένα, ή τής προτέρας έχεσθαι διανοίας, 
ε’ί γε τής ορθής περί Θεοΰ δόξης εφαπτομένη φαίνοιτο μάλλον ού γάρ 
άνάγκην, άλλά πειθώ προηγείσθαι τής πίστεως άναγκαΐον καί προς τούς 
κήρυκας τής πίστεως συμφωνίαν καί τούς μετ’ εκείνους τά εκείνων, τή τοΰ 

40 θείου πνεύματος ενεργείς καλώς τρανώσαντας διδασκάλους ώς δν κατά Παΰλον
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επί τφ θεμελίφ τών αποστόλων και προφητών ώμεν έρηρεισμένοι. Τούτοις 
τοΐς λόγοις ώσπερ βροντής ήχφ καταπλαγείς επί την βίαν αΰθις έχώρει και 
τον λάκκον κατεψηφίζετο. Καί τών προτέρων σκαμμάτων ό στερρός αγωνι
στής τής πίστεως καί τής φύσεως είναι φιλονεικών υπέρτερος εΐχετο πάλιν 
ούδέν αγενές ουδέ μικράψυχον ή παθών ή μελλήσας, αλλά φωτί τφ άκραι- 
φνεστάτφ φωτιζόμενος την ψυχήν καί θεωρίαις θείαις κατατρυφών καί άρρη
τόν τινα καρπούμενος ηδονήν, εΐ καί σκότος βαθύ τό σώμα περιεχεΐτο καί 
λιμφ καί δίψη καί γυμνότητι συνέζη διηνεκεΐ. Ουδέν δέ περιττόν ούδ’ επί
φθονον ίσως, εί καί τινα τών μελλόντων εκείνου πρόγνωσιν, ώσπερ ήδυσμα 
τφ λόγφ προσθώμεν, ΐν’ είδώμεν οποίας ήξίωτο χάριτος παρά Θεφ, εί 
τφ περιόντι τής ταπεινώσεως ανεκλάλητα κατείχε τά πλεΐστα παρ’ έαυτώ, 
τήν παρ’ ανθρώπων διωθούμενος ευφημίαν, ής ούδ’ εξ αρχής ώφθη πώποτε 
έπιθυμήσας άρκεΐν ηγούμενος τήν παρά τοΰ είδότος τά κεκρυμμένα προσγι- 
νομένην. Τοΐς ίερεϋσι τών Κρητών έκέλευεν έπαγγέλλειν ίλάσκεσθαι τον 
Θεόν εύχαϊς καί ίκεσίαις καί δάκρυσι καί πάσιν οίς οΐδε Θεός προς έ'λεον 
έπικάμπτεσθαη, ώστε τήν έπερχομένην τοΰ πονηρού πείραν διαφυγεΐν καί μή 
ταΐς μηχαναΐς εκείνου παραχθέντας καί κακουργίαις παθεΐν τι τών άνηκέ- 
στων. Είναι γάρ ου μικρόν τον κίνδυνον ούδ’ επί μικροΐς, άλλ’ εις ψυχήν 
άγοντα τήν ζημίαν, ού μήν ούδ’αύτόν τοΰ καθήκοντος άμελήσειν, αλλά συλλή- 
ψεσθαι πάση δυνάμει, θαρρεΐν δέ επείθοιντο καί κρείττους αύτούς φανεΐσθαι 
τοΰ πειρασμοΰ. Καί γάρ ήδει σαφώς τίς δ μόνος εξαρκέσων άντιστήναι τφ 
πονηρφ, εί καί τής εκείνων συνεργίας τφ μετρίφ τοΰ φρονήματος έ'φασκε 
δεΐσθαι, εύγνωμονεστέρους ποιών εκείνους καί προς τον Θεόν καταφεύγειν 
διδάσκων εν πειρασμοΐς καί τήν έκεΐθεν βοήθειαν άπεκδέχεσθαι. ’Ολίγον τό 
μεταξύ καί δ Λατίνος τον τών ιερωμένων σύλλογον συναθροίσας, τής πίστεως 
εύθύνας άπήτει καί τήν αύτοΰ δεΐν έ'φασκεν άσπάζεσθαι κοινωνίαν, εί μή 
βούλοιντο κακών εις πείραν πολλών ελθόντες εαυτούς πολλά τής αβουλίας 
ύστερον καταμέμψασίίαι. Τί ούν εκείνοι; Τον μέγαν μέν τής προρρήσεως 
έξεπλήττοντο’ καί γάρ ήν φανερώς εις έ'ργον έκβάσα, ήδη δέ καί περί τοΰ 
μέλλοντος ασφαλείς έ'χοντες τάς ελπίδας επί τήν εκείνου καταφεύγουσι προσ
τασίαν καί δέονται μή τά προς Θεόν αύτοΐς μόνον γενέσθαι καί τήν προσ
βολήν άποκρούσασθαι ταΐς εύχαϊς, αλλά καί προς απολογίαν αύτούς άλεΐψαι 
και οίς τισι λόγοις χρώμενοι τον πειράζοντα νικήσουσιν ύποθέσθαι, ών καί 
τυχόντες καί τοΐς εκείνου φραξάμενοι λόγοις καί εύχαϊς απαθείς κακών καί 
τής πείρας ώφθησαν κρείττους, τον βιαζόμενον καταισχύναντες καί πολλά τής 
προπέτειας εαυτόν παρασκευάσαντες καταμέμφεσθαι. Τοΰτο μέν δή τοιοΰτον 
καί τών πολλών εν, ών εκείνος ήξίωτο χαρισμάτων. Έπεί δέ τήν πικράν εκεί
νην βάσανον καί τής εκείνου ψυχής ήττωμένην μόνον, εφ’ έτέροις δυσιν 
έ'τεσι μετά πολλής μακροθυμίας διεκαρτέρησεν, επί τρίτην αΰθις άγεται 
πείραν, ώσπερ δ έμός πρότερον Ίησοΰς τρις έπειράσθη κατά τήν έρημον
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άναχθείς, ώς αν κα'ι οΰτος έκείνφ χρώμενος διδασκάλφ, τρίτον νικήσας, 
νομίμως στεφανωθή, την πίστιν τηρήσας καί τον καλόν αγώνα ήγωνισμένος. 
Ου μην ώσπερ πρότερον ό τύραννος έθάρρησεν άντιτάξασθαι φανερώς, ουδέ 
παρρησία αΰτφ τίνος μεταδοϋναι καί καιροΰ προς απολογίαν ήδει γάρ 

5 οΰδ’ άντιβλέψαι δυνησόμενος προς ολίγον, άλλ’ αυτός προς τφ δεσμωτηρίφ 
γεγονώς καί κελευσας άχρις όσφύος τον άγιον άνιμήσασθαι, έτι τοΐς σχοινίοις 
ήωρημένον μετά πολλής τής δεινότητος καί πικρίας, εί τή χρονίφ αΰ γοϋν 
ήρώτα κακοπαθεία σωφρονιστείς, αίροίτο την αυτών άσπάσασθαι κοινωνίαν 
ή τοις αΰτοΐς έπιμένων εις τον λάκκον αΰθις άπορριφθή βιαίως την ψυχήν 

10 άπορρήξων. Ό δέ, καί γάρ ήδη τή πολλή κατείργαστο ταλαιπωρία πάσης 
αΰτφ δυνάμεως άναλωθείσης καί μόνφ τφ άναπνεΐν πιστευόμενος δτι ζή, 
μόλις την γλώτταν ύποκινήσας, εί τοϋ νΰν έ'χοντος, εΐπεν, εκατονταπλασίονι 
λάκκφ με κατακλείσεις, τής ορθής πίστεως ουκ ά'ν ποτέ μεταστήσαις, οΰδ’ άντι- 
πείσαις άλλο φρονεΐν παρά τά δεδογμένα κοινή ταΐς άγίαις τών πατέρων 

15 συνόδοις, οίς ώσπερ λογίοις υπό τοΰ Θεοΰ κεχρηματισμένοις έμοί τε καί χρι
στιανό» παντί προσέχειν ανάγκη. ’Έτι δέ βουλομένου τον λόγον συναίρειν καί 
τελεωτέραν την απολογίαν ποιεΐσθαι ό τύραννος ώσπερ έκ πρώτης άφειη- 
ρίας νενικημένος καί την εκείνου μετάθεσιν άπογνους έκέλευεν άπάγειν την 
επί θάνατον επί τόν λάκκον άπορρίψαντας αΰθις καί μη δ’ ήςτινος οΰν προ- 

20 νοίας προσεπειπών άξιοΰν. ’Έρριπτο μέν οΰν επί τόν λάκκον ό τών ουρανών 
άξιος καί τών αγγέλων συμπολίτης ήμιθνής ήδη καί τφ πλείστφ μέρει τοΰ 
σώματος έκδημήσας· καί γάρ ήν ίδεΐν εκείνον δακρύων άξιον θέαμα, εΐ τις 
προς την φύσιν άποβλέποι καί την ασθένειαν τής σαρκός. Σάρκας μέν γάρ 
άφήρητο πάσας, οστά δέ μόνον ήν ενειρμένα νεύροις καί δέρματι συνεχό- 

25 μένα καί τούτφ μέλανι καί κατεσκληκότι, τρίχας δ’ άπερρΰηκε παντελώς 
καί όφθαλμοΐς έγνωρίζετο μόνοις άνθρωπος είναι, αλλά μη φάσμα τι ξένον 
καί φοβερόν ίδεΐν τε καί προστυχεΐν. Οΰτω δέ τά τελευταία πνέων εις τόν 
λάκκον άπορριφθείς, άλλως τε δέ καί προνοίας έρημος παντελώς οΰ διήρκε- 
σεν επί πλεΐστον, αλλά προς δν έπόθει Θεόν μετέστη τών πολλών αγώνων τε 

30 καί καμάτων φιλότιμους καί θαυμασίας άποληψόμενος άμοιβάς. ’Άδηλον 
δ’ εί μη καί παρά Λατίνων βιαιότερον άνηρέθη· καί τούτο γάρ έχει λόγος 
οΰδενός τίνος τόν τρόπον έγνωκότος τής αΰτοΰ τελευτής, έπεΐ μηδέ τών γνω
ρίμων ή τών οικείων ή προς εκείνον είσοδος συνεχωρεΐτό τινι πλήν δτι 
τούτο πάσι γνώριμον καί σαφές ώς μαρτυρίου δρόμον άνύσας καί στερρώς 

35 υπέρ τής εΰσεβείας ήγωνισμένος μαρτυρικφ καί τελεί κατέλυσε την ζωήν. 
Μετά μέντοι την τελευτήν άναχθείς τού λάκκου προς τών άνηρηκότων αυτόν 
άτίμως τό τοΰ παντός άξιον υπό ψάμμον τινά κατεκρύφθη σώμα, τό καί 
άγγέλοις αίδέσιμον άναιδώς τε καί άπανθρώπως ή τό γε άληθέστερον ασε
βώς εΐπείν περιυβρισθέν. Οΰ γάρ συνεχωρήθη τοΐς δρθοδόξοις ή εκείνου 

40 ταφή τόν εκ τών πραγμάτων έλεγχον μηχανωμένων τών άνηρηκότων διαδι-
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δράσκειν. ’Ήδεσαν γάρ ως μάρτυρα τε τιμηθησόμενον καί πολλής δορυ- 
φορίας άπολαΰσοντα και τιμής. Τίσιν ούν άν τις χρησάμενος λόγοις ή ποιων 
εγκωμίων υπερβολή τής αξίας ουκ αν δόξειεν άπολείπεσθαι μηδέ πλέον είναι 
τοΰ προσληφθέντος τό παρεθέν; Εΐλετο μέν γάρ έκ βρέφους την αρετήν καί 
πολλοΐς ένίδρωσε πόνοις άσκητικοΐς καί παν μέν τής ψυχής έξώρισε πάθος, 
ουκ επί τινα χρόνον ούδ’ ανακωχήν διδούς τφ προς τήν κακίαν πολέμφ, άλλα 
διά βίου παντός, ίσος έαυτώ καί όμοιος αναφανείς καί ως περ αρμονίαν 
τινά καί τάξιν ά'λυτον εν παντί χρόνφ διατηρήσας, παν δ5 αρετής έξήσκησεν 
είδος ώσπερ εικόνα τινά παντός καλοϋ καί αρχέτυπον εις κάλλος εαυτόν άπο- 
ξέσας. Ουτω δέ καλώς τήν πράξιν έκμελετήσας έπέβη τής θεωρίας καί τά 
τής θεολογίας ασφαλώς ήρεΰνησε βάθη, έξ ής ακριβής ορθών δογμάτων 
διδάσκαλος άπεδείχθη, οΰ κηρύξας μόνον καί παρρησιασάμενος, τοΰ καιρού 
καλοϋντος, άλλα καί υπέρ αυτών έλόμενος άποθανεΐν, ώστ’ αυτόν έξεΐναι 
τφ βουλομένφ πάση καλών ιδέα κατασεμνΰνειν, άσκητικώς μέν τήν σάρκα 
καταπαλαίσαντα καί φιλόσοφον έ'ργοις άποδειχθέντα, διδασκαλικοΐς δέ χαρί- 
σμασι κοσμηθέντα καί τό τοΰ Κυρίου ποίμνιον έπιστημόνως καί ώς έκείνφ 
φίλον τής εΰσεβείας έκθρέψαντα τή νομή καί τελευταΐον άδλητικοϊς άγωνί- 
σμασιν έγκαρτερήσαντα μέχρι θανάτου καί τούς στεφάνους τής νίκης άπειλη- 
φότα καί φιλότιμων βραβείων παρά τοΰ δικαίου κριτοΰ καί άγωνοθέτου 
τετυχηκότα. Τοιγαροΰν ουδ’ εί τοΐς άρχαίοις εθέλοιμεν παραβάλλειν, δικαίως 
τις αν ήμΐν έπισκήψαι ως τοΰ δέοντος έξω πίπτουσι' προς εκείνους καί γάρ 
ευθύς εξ άρχής τήν ά'μιλλαν ένεστήσατο μηδενός εκείνων, έν οΐς ευδοκιμούν, 
σπουδάσας άπολειφθήναι. ’Ολίγα δ’ όμως έκλεξάμενοι τών εκείνου καί τών 
άρχαίων τοΐς κατορθώμασι παραθέντες έκ τών διδασκάλων τον μαθητήν 
γνώριμον καταστήσομεν.

Οι έν Βαβυλώνι παΐδες λατρεΰσαι τή τοΰ τυράννου μή πεισθέντες 
είκόνι, παρεδόθησαν τφ πυρί καί πλήν τών δεσμών άθηκτοι διεσώθησαν 
καθάπαξ εν τή φλογί καί οΰτος, ΐνα μή τήν εικόνα τής εύσεβείας παραχαρά- 
ξας άλλο τι σέβοιτο μάλλον ή Θεόν τό τοΰ τυράννου πρόσταγμα καταπτήξας 
τή φλογί τών πειρασμών παρεδόθη, ύφ’ ών τοΰ σώματος άπολυθεΐς τών 
δεσμών άθικτος καί άκέραιος τοΐς άγγέλων τάγμασιν ήριθμήθη τον τρισ- 
άγιον ύμνον άκαταπαΰστως Θεφ προσάγων.

Δανιήλ ένεβλήθη λάκκφ λεόντων καί τών θηρίων ήμβλυνε τή κατ’αυτόν 
χάριτι τάς όρμάς άπαθής κακών διαμείνας καί τροφάς έδέξατο πεμφθείσας έκ 
Θεοΰ, προφήτου χειρί. ’Αλλά καί ούτος λάκκω πολλαπλασίονα χρόνον έκαρτέ- 
ρησε καί τάς όρμάς τοΰ νοητοΰ λέοντος ουκ άπήμβλυνε μόνον, άπράκτους άπο- 
δείξας πάσας καί μάτην έσπουδασμένας, άλλά καί παντελώς ένέκρωσε τουναν
τίον άπαν έκ τών έργων δείξας έκβεβηκός' τφ μέν γάρ δι’ εκείνου τούς άλλους 
ύπαχθήναι τή πλάνη σπουδή πολλή, ό δ’ έξ ών άνδρείως άντικατέστη προς 
πάντα κίνδυνον, πάντας ώπλισε προς τούς υπέρ εύσεβείας διωγμούς καί κινδύ-

Ό ‘Αθηνών "Ανθιμος καί πρόεδρος Κρήτης, ό ομολογητής. 77
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νους. Εί δέ μή δι’ αγγέλου τροφήν έδέξατο σωματικήν, άλλα τοΐς Θεοΰ λόγοις 
ένετρύφα πάσαν ημέραν, οΐ τούς άξιους τής αισθητής τροφής μάλλον ΐσασι 
τρέφειν, έπεί και Χριστός αυτός έν οίς έπειράζετο ούκ επ’ άρτφ ζήσεσθαι 
μόνον άνθρωπον, άλλ’ έν παντί ρήματι Θεοΰ προς τον πειραστήν άπεφήνατο. 

5 Εί δη μή παντάπασιν άδηλα κατελείφθη τά προς εκείνον υπό Θεοΰ πεπραγμένα 
κατά τον λάκκον, τάχ’ άν ουδέ ταΰτης οί περί εκείνου λόγοι τής φιλοτιμίας 
άπεστερήθησαν ουδέ γάρ επί τοσοΰτον ήρκεσε χρόνον άσιτίφ μακρά παλαιών, 
είμή νοητήν ή καί αισθητήν έξ ούρανοΰ δεχόμενος ήν τροφήν. 'Ιερεμίας 
ένεβλήθη λάκκφ βορβόρου, άλλ' επ’ ολίγον, τοΰτφ δ’ είμή ομοίως ό λάκκος 

10 δυσώδης ήν, άλλα τή παρατάσει τοΰ χρόνου τήν τοΰ βορβόρου δυσωδίαν 
τίς πειραθείς ούχ ήττον εύρήσει προς κακοπάθειαν, ’Ιώβ επί καρτερία 
παρά πάντων υμνείται δτι, καίτοι δίκαιος είναι μεμαρτυρημένος υπό Θεοΰ, 
δμως υπό τοΰ πειράζοντος αίτηθείς πολλοϊς κακοΐς ενεβλήθη, ΐνα δίκαιος 
μάλλον άναφανή καί τραυματίας δλος καί γυμνός μετά τοΰ πλούτου τήν 

15 άφαίρεσιν καί των παίδων τήν άποβολήν καί παραμυθίας τίνος χωρίς 
καθήμενος επί κοπριάς ούδέν άγενές προς τον Θεόν ένενόησεν ή έφθέγξατο, 
άλλ’ εύγνωμόνως καί μακροθύμως ήνεγκε τάς πληγάς καί προς των φίλων 
άντέσχε τάς παροινίας κακώς παραμυθουμένων καί των σωματικών πικρο- 
τέρας έπαγόντων τή τοΰ δικαίου ψυχή πληγάς. ’Αλλά καί ούτος παρά 

20 πάντα μεμαρτύρηται τον βίον άμεμπος είναι καί πλούσιος έπ’ εργασία τών 
εντολών τοΰ Χριστοΰ καί υπό τοΰ πειράζοντος ώσπερ εκείνος έξαιτηθείς 
άνηκέστοις κακοΐς καί πειρασμοΐς ενεβλήθη, άλλ’ έν πάσι τούτοις ούδέν προς 
Θεόν ήμαρτηκώς ουδέ τοΐς χείλεσι γοΰν εύρέθη. Τουναντίον μέν ούν αυτός 
τε δόξαν ήν Θεώ προσάγων διά παντός, εφ’ οις ήξίωτο πάσχειν υπέρ εκείνου 

25 καί τούς άλλους προς ευφημίαν έξεκαλεΐτο, έφ’ οις εκείνον έώρων τής εύσε- 
βείας ύπεραθλοΰντα. Εί δέ μή φίλους είχε τούς ονειδίζοντας καί τήν παρού
σαν κάκωσιν έκτισιν προτέρων λογιζομένους αμαρτημάτων, άλλ’ ή τών οικείων 
άποστέρησις πάντων καί φίλων καί τών γνωρίμων ούκ έλάττους τούτου τή 
ψυχή τάς άλγηδόνας έμποιεΐν δικαίως άν νομισθείη. Εί δέ δει καί τοΐς μετά 

30 τήν χάριν έπ’ εύσεβεία γενομένοις γνωρίμοις τά εκείνου παρεξετάζειν, τών 
Χριστού μέν μαθητών φανεΐται τον ζήλον ένδεδειγμένος καί τήν προς τοΰ 
ευαγγελίου τό κήρυγμα σπουδήν τε καί προθυμίαν, ποιμένων δέ καί διδασκά
λων τήν έν τοΐς δόγμασιν άκρίβειαν καί τήν έπιμέλειαν τοΰ ποιμνίου μεμυη- 
μένος, οσίων τήν άκτησίαν καί τό έν προσευχαΐς οιον άϋλον καί άσώματον, 

35 μαρτύρων δέ τής καρτερίας καί τής προς τούς τυράννους παρρησίας ούδέν 
άπολελειμμένος' έξ <δν καί τών αύτών αύτοΐς βραβείων έτυχε καί στεφάνων 
μέχρι θανάτου τή καλή τής πίστεως έγκαρτερήσας ομολογία. Τούτοις σου 
τοΐς έγκωμίοις καί ήμεΐς έγκαλλωπιζόμεθα, ποιμένων άριστε καί διδασκάλων, 
καί τι νομίζομεν παραπολαύειν τής εύφημίας τφ τηλικαΰτα περί σοΰ τοΐς 

40 άλλοις έχειν έκδιηγεΐσθαι, δς καί ζών ημάς έν τοΐς πρώτοις ήγες τών φίλου-
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μενών καί κοινωνούς εν οΐς έξην έπεσθαι παραλαμβάνειν οΰκ άπηξίους, εί δέ 
καί μεταστάντας ταΐς σεαυτοί σκηναΐς δέξαιο τφ μεγάλφ τοΰ Χριστού βήματι 
παραστήσας άκατακρίτους σόν έργον καί τής σής παρρησίας καί τής προς 
τούς φιλούντας κηδεμονίας έν Χριστώ ’Ιησού τφ Κυρίφ ημών, φ ή δόξα 
καί τό κράτος εις τούς αιώνας τών αιώνων ’Αμήν. δ

Κ. I. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ
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