
ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
ΟΜΙΛΙΑ ΠΕΡΙ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ

Έν τίί βιβλιοθήκη τοΰ καθηγητοΰ τοϋ Πανεπιστημίου Αθηνών κ. 
Γεωργίου Μαριδάκη άπόκειται καί χειρόγραφον, δπερ ούτος, κατ’ αιτησίν 
μου, μοί παρεχώρησε προς έξέτασιν, δι’ ρπερ θεωρώ καθήκον καί εντεύθεν 
θερμώς νά ευχαριστήσω αυτόν. Έν τφ χειρογράφιρ τοΰτψ, προς τοις άλ- 
λοις, εΰρηται έργον φέρον την ακόλουθον επιγραφήν’ «'Ομιλία, ήτοι λόγος 
επιδεικτικός περί ίερωσΰνης, συντεθεΐσα παρά Μελετίου μητροπολίτου 
’Αθηνών καί έκφωνηθεΐσα παρ’ αυτοΰ, ήνίκα παρά τοϋ πανιερωτάτου 
καί σοφωτάτου μητροπολίτου Φιλαδέλφειας κυρίου Γερασίμου Βλάχου 
τοϋ Κρητός εις τον τής ίερωσΰνης βαθμόν άνήχθη».

Έν τή όμιλίφ ταΰτη ό χειροτονηθείς Μελέτιος αναπτύσσει κατ’ άρ- 
χάς τά τής συστάσεως καί σημασίας τοΰ μυστηρίου τής ίερωσΰνης καί 
έπειτα πλέκει τό εγκώμιον τοΰ χειροτονήσαντος αυτόν μητροπολίτου Φι
λαδέλφειας Γερασίμου Βλάχου.

Ώς γνωστόν, ό Γεράσιμος Βλάχος εγένετο μητροπολίτης Φιλαδέλ
φειας τφ 1679 διαδεχθείς τον Μεθόδιον Μοριόνης (1677—1679) καί ετε- 
λεΰτησε τφ 1685 σχών ώς διάδοχον αυτοΰ τον Μελέτιον Τυπάλδον έκλε- 
γέντα κατά Μάρτιον τοΰ 16851 επομένως ή χειροτονία τοΰ Μελετίου θά 
εγένετο μεταξύ τών ετών 1679—1685.

Οι περί τοΰ βίου τοΰ Μιχαήλ Μήτρου, τοΰ μετά ταΰτα μητροπολίτου 
’Αθηνών Μελετίου, γράψαντες έλαχίστας παρέχουσιν ήμίν ειδήσεις περί 
τοΰ βίου αυτοΰ καί ταΰτας ήντλημένας ιδία έκ τής συντόμου αυτοΰ βιο
γραφίας τής προτασσομένης τής πρώτης έκδόσεως τής Γεωγραφίας αυτοΰ 
τής γενομένης «Ένετίησιν αψκη' παρά Νικολάφ Γλυκεΐ».

Κατά τάς ειδήσεις ταΰτας ό Μελέτιος έγεννήθη έν Ίωαννίνοις τφ 
1661 καί έτελεΰτησε τφ 1714 έν Κωνσταντινουπόλει έν ήλικία 53 έτών. 
Παιδευθείς έν Ίωαννίνοις παρά Βησσαρίωνι τφ Μάκρη, έχειροτονήθη

1 Πρβλ. Ίωάννου Βελούδου, 'Ελλήνων ορθοδόξων αποικία έν Βε- 
νετίρ σ. 79. 2 ά θ α, Νεοελ. φιλ. σ. 336. Α. Δ η μ η τ ρ α κ ο π ο ύ λ ο υ, Προσθήκαι 
καί διορθώσεις σ. 68. Κατ’ άλλας ειδήσεις εγένετο μητροπολίτης Φιλαδέλφειας 
τφ 1681 διατελέσας τοιοϋτος μέχρι τοϋ 1684 πρβλ. Γ. Ζ α β ί ρ α, Ν. 'Ελλάς σ. 218 
καί Α. Δημητρακοπούλου, Προσθήκαι καί διορθώσεις σ. 54.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:48:07 EEST - 34.211.113.242



Κ. Δυοβουνιώτου

υπό τοΰ μητροπολίτου Ίωαννίνων Κλήμεντος 1 ιερεΰς. Μετά ταΰτα ήλθεν 
εις Βενετίαν, όπόθεν έπανακάμψας έγένετο διδάσκαλος τοΰ έν Ίωαννί- 
νοις σχολείου τοϋ Έπιψανίου Ηγουμένου. Κατά Νοέμβριον τοΰ 1692 
έχειροτονήθη μητροπολίτης Ναύπακτού καί ’Άρτης καί τφ 1703 εγένετο 
μητροπολίτης ’Αθηνών. Τέλος έκτου αρχείου τής Βενετίας 2 πληροφοροϋ- 
μεθα δτι ό αίδ. Μιχαήλ Μήτρος εξ Ίωαννίνων επί τή βάσει πιστοποιητι
κού τοϋ σεβ. αρχιεπισκόπου Φιλαδέλφειας διωρίσθη διδάσκαλος έν Βενε- 
τίρ τή 8η Μαρτίου 1686, παρέμεινε δ’ έν αυτή διδάσκων καί μισθοδοτού
μενος έκ τοϋ κληροδοτήματος Έπιφανίου Ηγουμένου, τοΰ προσδιορισμέ
νου διά τον έν Ίωαννίνοις διδάσκαλον, μέχρι τής 28 ’Ιουνίου τοΰ 1687, 
οπότε έπέστρεψεν είς ’Ιωάννινα, έ'νθα έκλεγείς υπό τοΰ μητροπολίτου 
καί των προυχόντων ’Iojavvivojv διωρίσθη διά μίαν τριετίαν διδάσκαλος 
τής έν Ίωαννίνοις σχολής τοΰ Έπιφανίου Ηγουμένου έπικυριοθέντος 
τοΰ διορισμοΰ αΰτοϋ υπό τοϋ έν Βενετία συλλόγου τών τεσσαράκοντα 
καί προσθήκης τή 24 Μαρτίου 1688.

’Εάν δεχθώμεν δτι αί ανωτέρω ειδήσεις περί τοΰ βίου τοΰ Μελετίου 
’Αθηνών, αί στηριζόμεναι καί έπί τής συντόμου βιογραφίας αΰτοΰ, είναι 
ακριβείς, πρέπει να δεχθώμεν δτι οΰτος ήλθεν είς Βενετίαν κεχειροτονη- 
μένος ήδη ιερεΰς υπό τοΰ μητροπολίτου Ίωαννίνων Κλήμεντος καί επομέ
νως δεν έχειροτονήθη ιερεΰς έν Βενετία υπό τοΰ Φιλαδέλφειας Γερασί
μου Βλάχου. Κατά ταΰτα ό έν τώ ήμετέρφ χειρογράφφ περιεχόμενος λό
γος δεν έξεφωνήθη υπό τοΰ Μελετίου έν Βενετίρ. «ήνίκα είς τον τής ίε- 
ρωσΰνης βαθμόν άνήχθη» υπό τοΰ Φιλαδέλφειας Γερασίμου Βλάχου, άλλ’ 
ΰπ’ άλλου τίνος ΰπ’ αΰτοϋ χειροτονηθέντος, έκτος έάν ΰποθέσωμεν δτι ή 
εΐδησις περί τής χειροτονίας τοϋ Μιχαήλ Μήτρου είς ιερέα υπό τοΰ μη
τροπολίτου Κλήμεντος δέν είναι αληθής ή δτι ό Μιχαήλ προ τής χει- 
ροτονίας αΰτοΰ εις ιερέα υπό τοΰ Κλήμεντος είχε μεταβή ως λαϊκός διά 
πρώτην φοράν εις Βενετίαν, ένθα έχειροτονήθη υπό τοΰ Γερασίμου Βλά
χου διάκονος. ’Εννοείται δμως δτι αί υποθέσεις αΰται, δπως γίνωσιν άν- 
αμφισβητήτως δεκταί, πρέπει νά στηριχθώσιν έπί άρχαιοτέρας τινός μαρ
τυρίας, ήν δέν κατώρθωσα νά εΰρ<». Παρά ταΰτα ό λόγος οΰτος είναι 
άξιος δημοσιεΰσεως καί διά τά περί τοΰ Γερασίμου Βλάχου, ενός τών 1 2
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1 Πρόκειται περί τοϋ μητροπολίτου Ίωαννίνων Κλήμεντος τοΰ Χίου, δστις 
κατά μέν τόν Άραβαντινόν καί Άλεξουδην άνήλθεν εις τον μητροπο- 
λιτικόν θρόνον Ίωαννίνων τφ 1686 καί παρέμεινεν έν αΰτφ μέχρι τοϋ 1714, κατά 
δε τόν Σεβ. Παραμυθίας καί Πάργας’Αθηναγόραντφ 1680 καί 
παρέμεινεν έν αΰτφ μέχρι τοΰ 1716. (’Ηπειρωτικά Χρονικά έτ. Γ' (1928) σ. 38 έ.). 
Ή δευτέρα αΰτη γνώμη φαίνεται πιθανωτέρα. Πάντως ό Κλήμης άνήλθεν εις τόν 
μητροπολιτικόν θρόνον Ίωαννίνων πρό τοΰ 1686.

2 Πρβλ. Ηπειρωτικά Χρονικά έτος 11 (1936) σ. 70—74.
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διαπρεπών λογίων τού δέκατου εβδόμου αίώνος, εν αύτφ άναφερόμενα. 
Εκδίδω λοιπόν κατωτέρω τον λόγον τούτον, άντιγράψας εκ τοΰ είρημέ- 
νου χειρογράφου.

’Άξιον σημειώσεως είναι ένταΰθα δτι ό συγγραφεύς τής ήμετέρας 
ομιλίας δέχεται, ως καί τινες των ανατολικών, πάντως έξ έπιδράσεο>ς τής 
δυτικής εκκλησίας, δτι ή ίεριοσύνη έντυποί εις τον χειροτονοΰμενον άνε- 
ξάλειπτον χαρακτήρα, δν δμως δεν διακρίνει από τής υπό τοΰ μυστηρίου 
παρεχομένης χάριτος. Επίσης αξιον σημειώσεως εΐναι δτι ό συγγραφεΰς 
αναφέρει την ίερωσΰνην ως τό έβδομον μυστήριον και δεν εχει σαφή 
ιδέαν περί τής μεταδιδομένης χάριτος έν τισι τών μυστηρίων (βάπτισμα 
καί χρίσμα). Τέλος εκ τών συγγραμμάτων τοΰ Γερασίμου Βλάχου 1 αναφέ
ρει ό συγγραφεύς δύο, τά καί σπουδαιότερα καί τύποις έκδοθέντα, τό λε
ξικόν αύτοϋ, τό φέρον επιγραφήν «θησαυρός τής εγκυκλοπαιδικής βά- 
σεως τετράγλωσσος», τό έκδοθέν τό πρώτον τύποις έν Βενετία τφ 1659 
καί την «‘Αρμονίαν οριστικήν τών ό'ντων κατά τούς Ελλήνων σοφούς», 
την έκδοθεΐσαν τό πρώτον τύποις έν Βενετία τφ 1661.

'Ομιλία, ήτοι λόγος επιδεικτικός περ'ι ίερωσΰνης, συντεϋεΐσα παρά 
Μελετίου μητροπολίτου Ά$ηνών και έκφωνηΰλεϊσα παρ’ αυτόν, ηνίκα παρά 
τον πανιερωτάτου καί σοφωτάτον μητροπολίτου Φιλαδέλφειας κυρίου Γε
ρασίμου Βλάχου τον Κρητός εις τον της ίερωσΰνης βαϋμόν άνηχϋη.

"Οσαις φοραΐς ό πανάγαθος θεός έπροώρισε να δώση εις τό ανθρώ
πινον γένος μεγάλα καί υψηλά χαρίσματα διά νά δείξη τήν άπειρόν 
του εύσπλαγχνίαν, πολύν καιρόν προτήτερα ήθέλησε διά μέσου τών 
Προφητών νά τά προμηνύση, ίσως ή διά νά έπιθυμήσουν οι άνθρω
ποι περισσότερον, ζητώντές τα μέ άκοίμητον προσευχήν ή διά νά έτοιμα- 
σθώσι νά τά λάβουν μέ μεγαλίτερην εύλάβειαν. Έτζη θέλωντας ό προ- 
άναρχος πατήρ νά στείλη τον μονογενή του υιόν διά νά ίατρεύση τό άν- 
θριόπινον γένος από τήν προπατορικήν πληγήν προσημαίνει τό μυστή
ριον διά μέσου τοΰ προφητάνακτος Δαβίδ λέγωντας «αυτός έξαποστελεΐ 
τον Λόγον αύτοΰ καί ίάσεται αυτούς». Καί ή αειπάρθενος Μαρία μέλ- 
λωντας χωρίς άνδρός κοινωνίαν νά συλλάβη εις τήν πανάχραντον μή
τραν της τον θειον Λόγον, τό προμηνά προτήτερα πολύν καιρόν διά στό
ματος τοΰ Ήσαΐου μέ τοΰτα τά λόγια’ «ιδού ή παρθένος έν γαστρί έ'ξει».

Εις τον δμοιον τρόπον θέλωντας νά παραδώση εις τον άνακαινισμέ- 
νον τούτον κόσμον (άνακαινισμένον τον λέγω, επειδή ύστερα από τήν έ'ν-

' Περί τών έργων τοΰ Γερασίμου Βλάχου πρβλ. Ιδία Α. Δ η μ η τ ρ α κ ο π ο ΰ- 
λ ο υ, Προσθήκαι καί διορθώσεις σ. 53—58.
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σαρκον οικονομίαν κατά τον απόστολον Παύλον τά αρχαία παρήλθε καί 
γέγονε τά πάντα καινά) θέλωντας, λέγω, νά παραδώση τό ουράνιον τής 
ευαγγελικής ίεραισύνης μυστήριον βοά είς τήν α των Βασιλειών κεφ. β' 
δι’ ενός θείου άνδρός προς τον ιερέα τοϋ παλαιού νόμου, Ήλί λέγωντας' 
«καί άναστήσω έμαυτφ ιερέα, πιστόν, δς πάντα τά έν τή καρδία μου καί 
τά εν τή ψυχή μου ποιήσει» δήλ. μέ νέαν ίερωσΰνην. Τούτην τήν προ- 
μηνυμένην ίερωσΰνην, όπου από τον πλουσιόδωρον Θεόν έδόθη είς τήν 
αγίαν εκκλησίαν, σκοπός μου είναι σήμερον μέ βραχυλογίαν νά δείξω διά 
μέσου τοϋ ιερατικού χαρακτήρος πόσον είναι μεγάλη καί θαυμαστή. Καί 
επειδή ή ίερωσΰνη είναι μία σφραγίδα, όπου από τό πανάγιον Πνεΰμα 
τυπώνεται καί σφραγίζεται είς τους χειροτονημένους, ζητά δτι καί ή 
άφεντεία σας νά σφραγίσετε μέ τήν σιο>πήν τό στόμα. Καί αρχίζω.

’Αναμφίβολον είναι καί φανερόν πώις τό μέγα καί θαυμαστόν τής 
ευαγγελικής ίερωσΰνης μυστήριον έπροτυπώθη είς τον νόμον τής φϋσεως 
καί είς τον μωσαϊκόν, άμή έ'λαβεν αρχήν εις τον μυστικόν δεΐπνον από τον 
θεάνθρωπον Λόγον, ό όποιος κατά τον ιερόν ΓΙαϋλον, ώντας μέγας άρ- 
χιερεύς μέ θεϊκήν καί άφατον δϋναμιν έμετουσίωσε τον άρτον καί οί
νον είς τό πανάχραντόν του σώμα καί αίμα καί ευθύς ώς άρχιερεύς τούς 
μαθητάς του επρόσταξε λέγωντας «τούτο ποιείτε είς τήν έμήν άνάμνησιν», 
μέ τά όποια λόγια έχειροτόνησεν ιερείς δλους τούς ιερούς μαθητάς του 
καί τούς έ'δωσεν εξουσίαν νά τελειώνουν κατά μίμησιν εδικήν του καί είς 
άνάμνησιν τοΰ πάθους του τό άχραντον τής ευχαριστίας μυστήριον. Έδι- 
ατάχθη λοιπόν τής καινής Διαθήκης ή άγια ίερωσΰνη από τον αληθώς 
άρχιθΰτην καί ιεράρχην Χριστόν καί δχι από άνθρωπον ψιλόν ή άγγε
λον ή αρχάγγελον ή άλλην κτιστήν δΰναμιν, ώς τό κηρύττει ή χρυσήλα- 
τος σάλπιγξ τοΰ θείου Πνεύματος, ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος λέγωντας 
«ούκ άνθρωπος, ούκ άγγελος, ούκ αρχάγγελος, ούκ άλλη τις κτιστή δύνα- 
μις, άλλ’ αυτός ό Παράκλητος ταύτην διετάξατο τήν ακολουθίαν». Μηδέ 
άς ταραχθή κανείς πώς ό Χρυσόστομος ειπεν δτι τό άγιον Πνεΰμα εδιέ- 
ταξε ταύτην τήν ίερωσΰνην, «άλλ’ αυτός ό Παράκλητος ταύτην διετάξατο 
τήν άκολουθίαν», επειδή κατά τούς ιερούς θεολόγους τά έ'ργα τής αγίας 
Τριάδος οπού γίνονται είς τά έ'ξω πράγματα είναι κοινά καί εις τά τρία 
πρόσωπα «τά τής Τριάδος έ'ργα προς τά έξω κοινά έστιν». Επειδή λοιπόν 
τοΰτο τό δώρον τής ίερωσΰνης δίδεται είς τά έξω, είς τούς άποστόλους 
δηλαδή καί διαδόχους των, άνάγκη νά δίδεται καί νά διατάττεται δχι 
άπό έ'να πρόσωπον μοναχά, άλλά άπό τήν τρισυπόστατον μακαρίαν Τρι
άδα. Καλά λοιπόν εϊπαμεν καί εμείς μέ τον Ευαγγελιστήν Λουκάν δτι δ 
Χριστός τήν εδιάταξε «τοΰτο ποιείτε είς τήν έμήν άνάμνησιν». Καλά, 
καλά καί δ Χρυσόστομος ’Ιωάννης, δτι ούκ άνθρωπος, ούκ άγγελος κτλ. 
άπό τήν όποιαν διάταξιν τής τρισηλίου θεότητος τόσον περισσότερον λά
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μπει το αξίωμα και ή μεγαλειότης τής ίερωσύνης. Και σημειώσατε πώς 
δταν ό Χριστός έχειροτόνησε τούς αποστόλους ή και δταν δ άρχιερεύς 
χειροτονώ διά τής επιθέσεως των χειρών, δίδεται τό Πνεύμα τό ά'γιον εις 
τον χειροτονούμενον. "Οθεν δ ιερός Λουκάς εις τας Πράξεις των αποστό
λων κεφ. η' λέγει’ «Είδώς δε δ Σιμών δτι διά τής επιθέσεως των χειρών 
δίδοται τό Πνεύμα». Αυτό λοιπόν τό πανάγιον Πνεύμα, δποΰ δίδεται 
σφραγίζει καί τυπώνει μίαν σφραγίδα ή ένα χαρακτήρα άνεξάλειπτον 
εις τον χειροτονούμενον, δ δποιος χαρακτήρ κατά τούς ιερούς Λεολό
γους κάμνει δύο εξαίρετα αποτελέσματα, τό πρώτον είναι δτι κάμνει 
επιτήδειον και ικανόν τον χειροτονούμενον ιερέα νά επιχειρίζεται καί νά 
επιτελή δλα τάλλα τής εκκλησίας μυστήρια, τά όποια ού'τε άγγελος, 
ούτε αρχάγγελος έδωκεν ό θεός γράφει δ χρυσορρήμων Ιωάννης1.

'Επτά είναι τά μυστήρια, με τά όποια δ ουράνιος νυμφίος στολίζει 
την νύμφην του, τήν εκκλησίαν, τά όποια, ως επτά λυχνίαις, φέγγουσιν 
έμπροστά τού Θεού καί ώς επτά πλανήτες ακοίμητοι λάμπουσιν εις τό 
στερέωμα τής εκκλησίας. Πρώτον είναι τό βάπτισμα, τό όποιον, κατά 
τον αρεοπαγίτην Διονύσιόν έστιν αρχή καί όδοποίησις τής προς τον Θεόν 
οίκειοόσεως καί τής έπουρανίου κληρονομιάς. Δεύτερον τό χρίσμα, τό 
όποιον, κατά τον Συμεόιν Θεσσαλονίκης, τήν σφραγίδα τήν πρώτην κα 
τό κατ’ εικόνα εντίθησιν, δπερ διά παρακοήν άπωλέσαμεν. Τρίτον ή θεία 
ευχαριστία, ή δποία, κατά τον φωστήρα τής Δαμασκού Ίωάννην, έστί κοι
νωνία, δι’ ής τής ’Ιησού σαρκός τε καί θεότητος μεταλαμβάνομεν. Τέ
ταρτον ή μετάνοια ή έξομολόγησις οπού είναι κατά τον Χρυσόστομον 
ίατρεΐον αποθετικόν πάσης αμαρτίας. Πέμπτον δ γάμος, τον όποιον ’Ιώβ 
ό μοναχός κράζει μυστήριον προς τεκνοποιίαν καί διαδοχήν γένους καί 
σύστασιν. Έκτον τό εύχέλαιον, τό όποιον ορίζεται από τόν πρώτον τής 
εκκλησίας ταύτης ποιμένα, Γαβριήλ τόν Σεβήρον, χρίσμα δΓ ελαίου κα
θαρού κατεσκευασμένον, δύναμιν έχον ϊασιν ψυχικήν καί σοφιστικήν πα- 
ρέχειν. "Εβδομον καί τελευταΐον ή ιερωσύνη, ήτις εστίν τάξις θεία δύνα- 
μιν έχουσα πνευματικήν ένεργουμένην υπέρ τής τών άνθρώπο^ν σωτηρίας.

Λυτά είναι τά μυστήρια τής εκκλησίας, δώρα Θεού θεοπρεπέστατα 
κατ’ αλήθειαν καί ψυχωφελέστατα. Μ’ δλον τούτο έξω από τήν ιερωσύ-

Μελετίου, μητροπολίτου ’Αθηνών, 'Ομιλία περί ίερωσύνης. Ιοί

1 Είναι φανερόν δτι έξ απροσεξίας τοϋ άντιγραφέως τοΰ ήμετέρου χειρογρά
φου παρελείφθησαν λέξεις τινές τοΰ κειμένου ενταύθα, έν αις θά άνεφέρετο τό 
δεύτερον αποτέλεσμα τοΰ ανεξάλειπτου χαρακτηρος τής ίεριοσΰνης. Ευτυχώς ό 
συγγραφεύς αναφέρει κατωτέρω «καί επειδή εΐδαμεν τό πρώτον αποτέλεσμα τοΰ 
χαρακτηρος, ας έλθωμεν είς τό άλλο» καί εξής, έξ ών δΰναταί τις νά πληροφο- 
ρηθή ποιον τό δεύτερον αποτέλεσμα, κατά τόν συγγραφέα, τοΰ ανεξάλειπτου χα- 
ρακτήρος τοΰ μυστηρίου τής ίερωσύνης.
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νην δεν θέλεις εύρη κανένα από αυτά νά είναι τελειωτικόν τοΰ άλλου, 
διατ'ι μόνος εκείνος, όπου έχει τον ιερατικόν χαρακτήρα, έχει άδειαν καί 
εξουσίαν ν’ άποτελή δλα τά άνωθεν επτά μυστήρια' «καί εξουσίαν έλα- 
βον, ήν» κτλ.

Καί αν κανείς ανίερος τολμήση βιαίως νά έπιχειρισθή την ιερουρ
γίαν, σκληρότατα τιμωρείται από τον Θεόν, καθώς έσυνέβη τοΰ μιαρού 
Όζία, ό όποιος έστωντας καί νά έλαβε την βασιλείαν εις τον δέκατον 
έκτον χρόνον τής ηλικίας του, ήλθεν εις τόσην ευτυχίαν, όπου όχι μοναχά 
μεγάλαις νίκαις καί τρόπαια ήφερεν από τούς εχθρούς, άλλα καί πολλαΐς 
χώραις εις τό όνομά του έκτισε καί τόσον αύξησε την δύναμίν του, όπου 
έμέτρησεν εις τήν υποταγήν του στρατιώτας τριακόσιαις επτά χιλιάδες. 
Τέλος τόσον εύτύχησεν εις τούς πολέμους καί εις τήν ειρήνην, όπου ή 
φήμη πετώντας εις κάθε τόπον, έκήρυττε μέ χίλια στόματα τά κατορθώ- 
ματά του καί τήν δόξαν του. Άμή τί; Ύψώθη, λέγει ή αγία Γραφή, ή 
καρδία αυτού καί ήδίκησε εν κυρίφ Θεφ αυτού τόσον, οπού μέ άνυπό- 
φερτον υπερηφάνειαν έτόλμησε νά άρπάξη καί τήν αξίαν τής ίερωσύνης. 
Καί νά, πιάνωντας τά ιερά σκεύη καί τό θυμιατόν έμπήκεν εις τό θυ
σιαστήριον νά θυμιάση. Άλλ’ Άζαρίας ό άρχιερεύς κινημένος από θεϊ
κόν ζήλον έπάσχισε νά τον έμποδίση λέγωντας ού σοι, Όζία, θυμιάσαι τφ 
Κυρία.), αλλά τοίς ίερεΰσιν, έξελθε εκ τοΰ αγιάσματος. Άλλ’ έναντιούμε- 
νος ό βασιλεύς, λέπρα κακωτάτη τον εκόλλησεν, ή οποία άπεμάκρυνεν 
αυτόν καί από τον λαόν, καί αντί τά βασιλικά παλάτια τής πόλεως έκα- 
τοίκησεν εις ένα καλύβι τής ερήμου. Παίδευσις πολλά αρμόδιος, επειδή 
εκεί οπού μέ τήν αξίαν τής ίερωσύνης ήθελε νά λαμπρυνθή, μέ τήν λέ
πραν έσκοτεινιάσθη καί έγίνη θέατρον καί άγγέλοις καί άνθρώποις καί 
εκεί οπού έπεθύμα νά έξουσιάζη ολα τά λογικά, διωγμένος εις τήν έρη
μον εγίνη υπεξούσιος των αλόγων ζώων.

Καί ό ανόητος Σαούλ, τον όποιον δι’ αυτό τό άσέβημα τόσον τον έμί- 
σησεν ό Θεός, οπού όχι μοναχά από τήν βασιλείαν, αλλά καί από τήν 
ζωήν τον έστέρησε. Διαβάζω εις κεφ. ιστ' των ’Αριθμών πώς ό Κορέ, ό 
Δαθάν καί ό Άβειρών όμοΰ μέ άλλους μερικούς συντρόφους θεωρώντας 
τήν αξίαν τής ίερωσύνης ως φθονεροί εζήλεψαν καί ήθελον καί αυτοί μέ 
βίαν νά βάλουν τά ανίερα καί ακάθαρτα τους χέρια εις ταΐς ίεραΐς 
θυσίαις, άλλ’ ή θεία πρόνοια μή ύποφέροντας τέτοιαν παρανομίαν καί 
ιεροσυλίαν, τόσον τούς έτιμώρησεν καί εκατεδίκασεν, οπού παρευθύς ή 
γή έμπροστά εις δλον τον ίσραηλιτικόν λαόν ζωντανούς τούς εκατάπιε 
«καί ήνοίχθη ή γή καί κατέπιε αυτούς καί τούς οίκους αυτών καί πάντας 
τούς άνθρώπους, τούς όντας μετά Κορέ καί πάντα τά κτήνη αυτών». 
Τιμωρία κατ’ αλήθειαν άξια τής άφροσύνης των, επειδή ελπίζοντες μέ 
τό αξίωμα τής ίερωσύνης νά ύψιοθώσιν, εταπεινοόθησαν καί έξέπεσαν εις
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την άβυσσον τής αιωνίου κολάσεως. Τά δμοια έτόλμησε καί δ Ίωσίας 
καί άλλοι τών οποίων ή τιμωρίαις φανερώνουσι καθαρά πώς μόνον εκεί
νος, όπου έχει τον ιερατικόν χαρακτήρα ήμπορεί νά μεταχειρισθή τα 
θεία μυστήρια.

Καί επειδή εΐδαμεν τό πρώτον αποτέλεσμα τοϋ ίεροΰ χαρακτήρος, 
ας έλθωμεν εις τό άλλο, τό όποιον είναι, δτι δποιος έχει τούτον τον ιε
ρατικόν χαρακτήρα εις την εξουσίαν τών μυστηρίων είναι δμοιος μέ 
τον Χριστόν, διατί δλην την εξουσίαν όπου ό μονογενής υιός έλαβεν από 
τον άναρχον πατέρα εις τήν γήν καί εις τον ουρανόν, «εδόθη μοι πάσα 
εξουσία εν ούρανφ καί επί γής», αυτήν δλην τών ιερέων έδωκε λέγωντας’ 
«όσα αν δήσητε επί τής γής έσται δεδεμένα έν τφ ουρανφ».

Καί εκείνο όπου ό ίερεΰς εργάζεται καί κάμνει εδώ κάτω εις τήν 
γήν, ό Θεός εις τον ουρανόν χωρίς καμμίαν αμφιβολίαν επικυρώνει ως τό 
βεβαιώνει ό θείος Χρυσόστομος' «καί άπερ αν έργάσωνται κάτω οί ιε
ρείς, ταϋτα ό Θεός άνω κυροι καί τήν τών δουλών γνώμην ό δεσπότης 
βέβαιοί».

Τούτην τήν ομοιότητα τής εξουσίας, όπου έχει ό ιερεύς μέ τον Χρι
στόν θέλωντας νά φανερώση καί ό θεοφόρος Ιγνάτιος λέγει' ίερεΰς 
έστιν ό τόπον έχων Χρίστου καί τήν εξουσίαν έχει τοΰ βασιλέως. Ή δια
φορά είναι εις τά πρόσωπα, επειδή άλλος είναι ό τοποτηρητής καί άλλος 
ό βασιλεύς, άμ’ δχι εις τήν εξουσίαν, διατί τήν ίδιαν εξουσίαν, όπου έχει 
ό βασιλεύς δίδει καί τοΰ τοποτηρητοΰ του, εις τον αυτόν τρόπον καί ό 
ιερεύς ώντας τοποτηρητής τοΰ Χριστοΰ, ιερεύς εστιν ό τόπον έχων Χρι
στού, έχει καί τήν ιδίαν εξουσίαν τοϋ Χρίστου. Ό Χρυσόστομος «ό Πα
τήρ πάσαν εξουσίαν έδο^κε τφ Υίφ καί ό Υιός τήν αυτήν πάσαν έδωκε 
τοΐς ίερεΰσι».

Στοχάζομαι εις τον ευαγγελιστήν Ίωάννην δτι δταν ό Χριστός ήθέ- 
λησε νά στέλλη τούς μαθητάς του διά νά κηρΰξουσι τήν ευαγγελικήν 
αλήθειαν εις τον κόσμον τούς λέγει' «καθώς άπέσταλκέ με ό πατήρ κάγώ 
πέμπω υμάς». ’Αλλά πώς, εις τίνα τρόπον ό ουράνιος πατήρ στέλλει τον 
υίον; Τί σημαδεύει τό καθώς άπέσταλκέ με; ’Ίσως τήν ομοιότητα τής 
γεννήσεως; ’Όχι βέβαια, επειδή ό πατήρ γεννά άχρόνως. Τούς μαθητάς 
του λοιπόν σημαδεύει; Ούδέν άλλο παρά ομοιότητα εξουσίας όπου ό πα
τήρ έδωκε τοϋ υίοΰ καί ό υιός τών μαθητών του. «Καθώς άπέσταλκέ με 
ό πατήρ κάγώ πέμπω υμάς». 'Ωσάν νά ήθελε νά λέγη ό θεάνθρωπος Ίη- 
σοΰς, εγώ, ώ μαθηταί, τήν ίδιαν εξουσίαν, όποΰ μοΰ έδωσεν ό πατήρ 
στέλλωντάς με εις τοΰτον τον κόσμον, τήν αυτήν δλην σάς δίδω «καθώς 
άπέσταλκέ με ό πατήρ, κάγώ κτλ.». Καί σημαδεύσατε εκείνο τό επίρ
ρημα καθώς, τό όποιον, ως λέγει ό Θεόδωρος ό Γαζής καί Κωνσταντί
νος ό Λάσκαρις μέ τούς λοιπούς γραμματικούς, είναι επίρρημα όμοιώσεως
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καί φανερώνει καθαρά την ομοιότητα τής εξουσίας καί διά τοΰτο λέγει 
ό Χριστός καθώς άπέσταλκέ με κ. τ. λ. Καί δ Θεοφύλακτος Βουλγαρίας 
εξηγώντας τοΰτο τό ρητόν τοϋ Ευαγγελίου, λέγει πώς πέμπωντας ό Χρι
στός τούς αποστόλους εις τό κήρυγμα τούς παραμυθεϊ καί θαρρΰνει λέ- 
γωντάς τους δτι τό έργον τό έμόν άναδέχεσθε, δηλαδή τό έργον όποϋ 
δέχεσθε από εμένα είναι ίδιον ίδικόν μου. Διά τοΰτο μέ την εξουσίαν 
όποΰ ό Χριστός τό αποτελεί, μέ την αυτήν καί 6 ίερεΰς, «τό έργον τό 
έμόν άναδέχεσθε».

Επειδή κατά την μικράν μας δύναμιν εδείξαμεν τό μέγα καί θειον 
τής ίερωσΰνης αξίωμα, πρέπον είναι, μάλιστα καί χρέος, νά φανοΰμεν 
ευχάριστοι μέ μικρόν έ'παινον προς τον ευεργέτην καί έστωντας ή ευχα
ριστία κατά ’Ανδρόνικον τον περιπατητικόν φιλόσοφον νά μην είναι άλλο 
παρά μία επιστήμη τοΰ τίνι καί πότε παρεκτέον την χάριν.

Έγό) πότε άρμοδιιότερον ήμπορώ νά ευχαριστήσου παρά σήμερον 
όποΰ τό δώρον τής ίερωσΰνης έδέχθηκα; Καί τίνι; Ποιον δηλαδή πρέπει 
νά ευχαριστήσω παρά εσένα, πανιερώτατε καί σοφώτατε άρχιερεϋ Γερά
σιμε, όποΰ μέ τό αξίωμα τής ίερωσΰνης μέ εστόλισες; Καί άγκαλά ή με
γάλη σου μετριότης άποστρέφεται καί διώχνει τούς ίδιους επαίνους, μέ 
δ'λον έτοΰτο εγώ αχάριστος ήθελα φανή σιωπώντας ταις πολλαΐς καί με- 
γάλαις σου άρεταΐς, διά ταΐς όποίαις οί πρόκριτοι καί φρονιμώτατοι τοΰ 
γένους μας άξιον τής Φιλαδέλφειας ποιμένα έκριναν.

Καί πρεπούμενα κατ’ αλήθειαν, επειδή καί ήξευραν δ'χι μοναχά πώς 
έγεννήθης ευγενικά εις τήν περίφημον Κρήτην, αλλά καί πώς έτυχες άγω- 
γής προσηκοΰσης τφ γένει, διατί από μικράν ηλικίαν έσυναναστρέφου- 
σουν, μέ τούς πλειό φημισμένους διδασκάλους τής Κρήτης, από τούς 
οποίους διδασκόμενος τήν εγκύκλιον παίδευσιν εις ολίγου χρόνου διά
στημα τόσην προκοπήν εις τά μαθήματα έκαμες, όποΰ τούς συμμαθητάς 
όλους πολύ έξεπέρασες. ’Επειδή μέ τήν θαυμαστήν σου αγχίνοιαν συν- 
τροφιασμένην είχες καί μεγάλην φιλοπονίαν, διά τοΰτο όχι μονάχα τούς 
συνηλικιώτας ΰπερέβηκες, άμή καί τούς μεγαλυτέρους έφθασες ήμπορών- 
τας νά είπής προς τον διδάσκαλον τό ομηρικόν εκείνο τό «τί με σπεΰ- 
δοντα καί αυτόν ότρΰνεις».

Καί όχι μοναχά σε έθαΰμαζον οί συμπολιται εις τήν έπίδοσιν καί 
προκοπήν τών γραμμάτων, αλλά καί μάλιστα εις τήν θεοσέβειαν, τό 
όποιον εις τούς νέους ή δέν εύρίσκεται ή σπάνιον εύρίσκεται, διότι ή 
σπουδή σου ήτον νά συναναστρέφεσαι μέ ιερείς καί θεοσεβείς ανθρώ
πους, από τούς οποίους έδιδάχθης τά μυστήρια τής εκκλησίας καί ως φι
λόπονος μέλισσα εσυμμάζωξες από όλα τά κάλλιστα καί ωφέλιμώτατα.

Καί πρεπούμενα κατ’ αλήθειαν ήθέλησες νά σμίξης τήν σπουδήν μέ 
τήν θεοσέβειαν διά νά φανής από τούς άλλους εξαίρετος. ’Επειδή κατά
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τον θεολόγον Γρήγορων «τών άλλων οι μέν βίον μόνον, οί δέ λόγον κα- 
τωρθωκόκες φαίνονται», άμ’ εσύ σμίγωντας τον λόγον με τον βίον, την 
μάθησΐν δηλαδή με την θεοσέβειαν καί τά ήθη, δλους πολλά έπερίσσευ- 
σες, διά τά όποια δσην τιμήν, δσην δόξαν καί έπαινον απόκτησες, εις 
ολίγον καιρόν καί από τούς προεστούς καί από δλον τον λαόν τής πατρί- 
δος. Λογιάζω να μην είναι κανένας, οπού νά μην τό ήξεύρη. ’Έτζη λοι
πόν άνατραφείς κατά την μεγάλην τού Θεού βουλήν καί πρόγνωσιν, ή 
πόρριοθεν καταβάλλεται τών μεγάλων πραγμάτοιν τάς ύποιΊέσεις, άξιος 
εκρίθης από δλους νά λάβης τό τής ίερωσύνης άξίιυμα τού άρχιερέως. 
Γνωρίζοντάς σε καθαρόν κατοικητήριον καί άξιον δοχειον τού παναγίου 
Πνεύματος, ευθύς εις την ίερωσύνην σε άνέβασεν. Άλλ’ εκείνο όπου συμ
βαίνει εις τον ήλιον, όταν άνεβαίνη υψηλότερα εις τό ήμισφαίριόν μας, 
τούτο έσυνέβη καί εις εσένα, άφ’ ού άνέβης εις τό τής ίεροοσύνης αξίωμα. 
Επειδή εκείνος απ’ εκεί δχι μοναχά πέμπει λαμπρότεραις άκτίναις, άμή 
καί τά υπό σελήνην πράγματα περισσότερον τρέφει καί αυξάνει, έτζη καί 
συ, σεβασμιώτατε δέσποτα, φθάνωντας εις τό υψηλόν τής ίερωσύνης αξί
ωμα δχι μοναχά έδειξες πλέον λαμπραΐς ταΐς άκτίναις τών αρετών σου, 
άμή καί δλην την πατρίδα περισσότερον άρχισες νά φωτίζης καί νά 
ωφελής.

Μάρτυρας τούτων, οπού λέγω, εσάς κράζω, ώ γεννήματα καί θρέμ
ματα τής Κρήτης, εσάς, συμπατριώται τού Γερασίμου, οί όποιοι δχι μίαν 
ή δύο, αλλά πολλαΐς φοραΐς ακούσατε τά ιερά του λόγια, τού οποίου δχι 
μοναχά έθαυμάσατε τήν ρητορείαν, άμή καί πολλά μέ ταΐς νουθεσίαις 
του ωφελήθητε.

’Αλλά τί κράζω εγώ μάρτυρας άπό μακράν, εκεί οπού δλοι σχεδόν 
εσείς οί παρόντες ήμπορεΐτε νά μαρτυρήσετε, επειδή άκούσατε εις τούτο 
τό-ιερόν βήμα τήν ιΊεοκίνητόν του γλώσσαν ωσάν μίαν σάλπιγγα νά εύ- 
φραίνη τάς άκοάς καί νά καταπλήττη τάς ψυχάς παρακινώντας τούς κα
λούς εις τά θεάρεστα έργα καί τούς κακούς εις τήν μετάνοιαν, βάνωντας 
έμπροστά του εις μίμησιν δχι τούς παλαιούς τών ρητόρων, Γοργίαν δηλαδή, 
Δημοσθένην καί ΙΙερικλέα, ό όποιος έλέγετο βροντάν καί άστράπτειν καί 
συγκυκάν τήν Ελλάδα πάσαν, αλλά τούς θεοπνεύστους διδασκάλους, Χρυ
σόστομον, τον Γρήγορων, τον Βασίλειον, διδάσκοντας δχι προς έπίδειξιν, 
άλλά προς διδασκαλίαν, δχι προς χάριν, άλλά προς σωτηρίαν, δχι προς τό 
ίδικόν τιον συμφέρον, άλλά προς ωφέλειαν τών άκουόντιον.

Άλλά τί; ’Ίσως μέ τήν διδαχήν μοναχά ωδήγησε τούς άνθρώπους. 
προς ίίεογνωσίαν; ’Ίσιος μέ τά άξιομίμητα παραδείγματα μοναχά τούς 
ωφέλησεν; ’Όχι βέβαια, επειδή καί εκείνους οπού διά τό διάστημα καί 
μέ τήν διδαχήν ήθέλησε νά ωφελήση μέ τά σοφώτατά του συγγράμματα. 
«Πολλή μέν έν σοφοΐσι», διά νά μεταχειρισθώ τά λόγια τού φιλοσόφου
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Άμμωνίου, ούκ ανώνυμος ή οριστική σου αρμονία των δντων κατά τούς 
Έλλήναιν σοφούς, ή οποία φροντίζει δχι μοναχά τούς ιερούς κήρυκας, 
άμή καί δλους απλώς τούς σπουδαίους. Πάρεστιν, εδώ είναι, ό τετράγλωσ
σος θησαυρός τής εγκυκλοπαιδικής βάσεως οδηγών τούς νέους προς άπό- 
κτησιν τής σοφίας.

Ποιος λοιπόν βλέπωντας ταΐς θαυμασταις σου άρεταϊς καί τά σοφά 
σου φιλοπονήματα δεν θέλει ειπή τό ρητόν εκείνο τού Ξενοφώντος περί 
Σωκράτους ώς παίζων ούδέν ήττον ή σπουδάζων ελυσιτέλεις τοΐς συνδια- 
τρίβουσι, διά τά όποια ή φήμη άπερνώντας πολλαΐς χώραις, δλες τού ονό
ματος σου ένέπλησεν. Έγώ διά βραχυλογίαν μίαν μοναχά ενθυμίζω, ή 
οποία διά μέσου τών σοφωτάτων της πολιτών ά'ξια κατά ταΐς πράξαις 
σου σέ επαινεί.

"Ενας αντί πολλών μαρτυρεί Φραγκίσκος ό Κομβέφης τής εύδαιμο- 
νεστάτης Λουτεκίας τών ΙΙαρισίων πολίτης, μέγας θεολόγος καί τών 
αγίων πατέρων μας παραφραστής βασιλικός. Τούτος εις την έκδοσιν Μα- 
ξίμου τού Όμολογητοΰ διά ταΐς μεγάλαις σου εύεργεσίαις καί άρεταϊς 
καί διά τήν καλήν διάθεσιν οπού έχεις εις δλους παρακαλώντάς σου από 
τον Θεόν ζωήν μακράν λέγει, «είθε ό αίδεσιμώτατος άββάς Βλάχος είσαεί 
άπολαύσειε τού παρόντος βίου, ϊνα διαλάμπη τό τής εσχάτης Ελλάδος 
διαυγέστατον φώς». Μόνον εσένα έγνώρισεν άξιον νά απόλαυσης παντο- 
τεινά τήν παρούσαν ζο>ήν «είθε είσαεί άπολαύσειε κ. τ. λ.». Καί μόνον 
εσένα εκατάλαβε φώς διαυγέστατον δλης τής Ελλάδος, ΐνα διαλάμπη τό 
τής εσχάτης κ. τ. λ. ΤΩ φώς διαυγέστατον, ώ φωστήρ λαμπρότατε τής 
εσχάτης Ελλάδος μας.

Ταϋτα άκούωντας καί βλέπωντας ή θεοφρούρητος σύναξις τούτου 
τού περιφήμου ναού έβόα όμοφώνως, τοιοΰτος ήμΐν έπρεπεν άρχιερεύς, 
τέτοιον αρχιερέα πρέπει νά έχωμεν, εις τον όποιον ωσάν εις επίλογον 
τών άρετών τών προαπελθόντων άρχιερέων μας, τήν σοφίαν Γαβριήλ τού 
Σεβήρου, τήν φρόνησιν Θεοφάνους τού Ξεννακίου, τον ζήλον Νικοδήμου 
τού Μεταξά, τήν πολιτείαν ’Αθανασίου τού Βαλέριου, τό φιλόπτωχον Με
λετίου τού Χορτακίου καί τήν εμπειρίαν Μεθοδίου τού Μορώνης.

Τοιούτος ήμΐν πρέπει άρχιερεύς, ό όποιος είναι έπαινος τού ποιμνίου, 
τιμή τών ιερέων, δόξα τών άρχιερέων, καύχημα δλου τού ελληνικού γένους. 
Είθε, καί εγώ λέγω κατά μίμησιν τού Κομβέφης, είθε ώ πανιερώτατε 
ίεράρχα Γεράσιμε έσαεί ή επί πολύ άπολαύσειας τού παρόντος βίου, ΐνα 
διαλάμπης τό τής εσχάτης Ελλάδος διαυγέστατον φώς εις οδηγίαν τού 
ποιμνίου, εις δόξαν τού γένους μας καί εις ωφέλειαν τών ορθοδόξων εν 
Χριστή) ’Ιησού τώ Κύριο) ημών.

Κ. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ
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