
Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΛΛΩΝ 
ΕΝ ΤΩι ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΩ.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Οι πολυμαθείς σχολιασταί των Βυζαντινών χρονογράφων και εις νεωτέ- 
ρους χρόνους ό Σλούμπερζε, πρώτοι αυτοί έγραψαν περί Συγκέλλων, ελάχιστα 
δμως καί ασαφή, μή δυνηθέντες νά κατανοήσωσι τον θεσμόν τούτον.

«Τί ήσαν οι Σΰγκελλοι, λέγει ό Ρεΐσκιος, δέν είναι βέβαιον εις εμέ δμως 
φαίνεται δτι ήσαν βοηθοί καί βικάριοι τών επισκόπων, έν απουσία ή ασθε
νείς τών οποίων διεξήγον τάς εκκλησιαστικός υποθέσεις διαδεχόμενοι, αν δχι 
πάντοτε, αυτούς επί τού επισκοπικού θρόνου». Θά ίδωμεν πόσον ατελής είναι 
ό ορισμός ούτος· ελάχιστα δέ αληθές τό συμπέρασμα τού Σλουμπερζε δτι 
οί Σύγκελλοι τού Πατριάρχου ήσαν Μητροπολΐται, οί τών Μητροπολιτών 
Επίσκοποι καί ο! τών Επισκόπων Ηγούμενοι ή άπλοι ιερείς * 1.

Έκ τών ήμετέρων πάλιν οί γράψαντες οπωσδήποτε εκτενείς εκκλησια
στικός ιστορίας παρέρχονται τούς Συγκέλλους, παντελώς σιωπώντες περί 
αυτών δσοι δέ ήθέλησαν νά άσχοληθώσι περί αυτών 2 δέν προσέθεσαν πλεί- 
ονα εις δσα είπον οί προγενέστεροι αυτών.

Φιλότιμον προσπάθειαν πρός έξερεΰνησιν τού θεσμού τών Συγκέλλων 
κατέβαλεν εσχάτως ό ελλόγιμος Καθηγητής τού Εθνικού Πανεπιστημίου καί 
τέως τοιοΰτος έν τή θεολογική Σχολή Χάλκης ’Αρχιμανδρίτης Βασίλειος 
Στεφανίδης, δημοσιεύσας ιδιαιτέραν όλιγοσέλιδον μελέτην υπό τον τίτλον 
«οί Σύγκελλοι έν τφ Διοικητικά) συστήματι τού Οικουμενικού Πατριαρχείου3», 
άλλα καί ούτος μή χρησιμοποιήσας πάσας τάς πηγάς, ατελείς παρέχει πληρο
φορίας καί δέν έ'φθασεν εις θετικώτερα συμπεράσματα.

Ημείς ήδη έπιχειρούντες τήν συγγραφήν τής παρούσης μελέτης θά 
εΐμεθα ευτυχέστεροι τόσων σοφών καί περιφανών άνδρών; Έάν τό έπιτύχω- 
μεν, θά είναι δΓ ημάς τίτλος ύψίστης τιμής καί έπιβράβευσις πολυμόχθων 
προσπαθειών, ύφ’ ας συνθήκας μάλιστα διατελούμεν σήμερον, οπότε μετά 
κόπου κατωρθώσαμεν νά προμηθευθώμεν τά διά τό ζήτημα ημών απαραί
τητα βοηθήματα.

1 S c hi u m b er ge r, Sigillographie 412.
1 Ευαγγελικός Κήρυξ τόμ. A'. 318, Εκκλησιαστική ’Αλήθεια τόμ. ΙΕ'. 408, 193, 

2. Βυζαντίου, Ή Κιονσταντινούπολις τόμ. Γ'. 525.
’ Β. Στεφανίδου, Συμβολαΐ εις τήν Εκκλησιαστικήν 'Ιστορίαν καί τό ’Εκκλη

σιαστικόν δίκαιον, έν Κων/πόλει 1921.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

Υπουργοί χαί συναντιλήπτορες τον Οικουμενικού Πατριάρχου εν τη εξασκήοει 
των πολλαπλών αυτόν καθηκόντων.

Τό εργον των Επισκόπων Κωνσταντινουπόλεως, περί τού οποίου εν τή 
παρουση μελέτη πρόκειται, ήτο πολυσχιδές καί πολυπονον. Ό 'Επίσκοπος 
Κωνσταντινουπόλεως, ή, ως άπ’ αρχής έπεκράτησε να λέγηται, ό Πατριάρχης 
Κων/πόλεως, έκιός των λειτουργικών αυτοΰ καθηκόντων, τά όποια οΰκ ολί
γον άπησχόλουν αυτόν, και έκτος τών διαφόρων εις τα ανάκτορα απασχολή
σεων, αί όποΐαι μέγα μέρος τοΰ χρόνου αυτοΰ άπερρόφουν, είχε νά φροντίση 
καί περί τών περιουσιών τής εκκλησίας, περί ευταξίας καί προαγωγής τών 
'Ιερών Μονών, περί εΰπρεπείας καί συντηρήσεως τών ναών, περί προστασίας, 
περιθάλψεως καί παρηγοριάς τών ορφανών, τών γερόντων, τών πτωχών, τών 
ασθενών, τών εν φυλακή, περί εξαγοράς τών αιχμαλώτων, περί διδασκαλίας 
τών αιρετικών καί τής επιστροφής αυτών εις την ορθόδοξον πίστιν, ως καί 
περί έκχριστιανίσεως τών απίστων, περί απονομής τής δικαιοσύνης καί τής 
ηθικής προαγωγής τών πισιών καί περί πάσης άλλης ανάγκης πνευματικής 
τοΰ εις την μέριμναν καί προστασίαν αυτοΰ έμπεπιστευμένου λαοΰ.

Εις δλην αΰιήν τήν ποικίλην καί επίπονον εργασίαν δεν ήτο δυνατόν 
να έπαρκέση εις καί μόνος, δσον μεγάλη καί αν ήτο ή προθυμία, ό ζήλος καί 
ή αντοχή αυτοΰ. Καί είχε μεν κατ’ άρχάς, άπ’ αυτών τών Άποστολικών χρό
νων, περί αυτόν ό Επίσκοπος συναρωγούς καί συναντιλήπτορας τούς πρεσβυ- 
τέρους «Τό τίμιον πρεσβυτέρων», δπερ κατά την έκφρασιν ’Ιγνατίου τοΰ 
θεοφόρου «οΰτω συνήρμοσται τφ έπισκόπφ, ώς χορδαί καθάρμ», καί τούς 
διακόνους «τήν έν Χριστώ διακονίαν», επί κεφαλής έχουσαν τον ’Αρχιδιάκο
νον, άλλα σύν τφ χρόνω, καί δη από τών αρχών τοΰ Ε'. αίώνος καί ιδιαί
τερα πρόσωπα, έκ τοΰ Ιδιου κλήρου λαμβανόμενα έκ τών έπ’ αρετή καί 
παιδεία καί πείρα διακρινομένων, εν κατ’ άρχάς, δύο έπειτα καί περισσότερα 
μετά ταΰτα, εις τά όποια ένεπιστεΰετο τήν μέριμναν καί φροντίδα καί διεξα
γωγήν τών πολλαπλών αυτοΰ καθηκόντων πάντοτε υπό τήν άμεσον έπίβλε- 
ψιν καί επιστασίαν του.

Πρώτον τοιοΰτον κληρικόν περί τό πρώτον τέταρτον τής Ε' εκατονταε
τηρίδας άπαντώμεν έν Κωνσταντινουπόλει τον Φλαβιανόν, Σκευοφύλακα τοΰ 
Πατριάρχου Πρόκλου καί μετά ταΰτα διάδοχον αυτοΰ (447-449), έπειτα 
’Ακάκιον Όρφανοιρόφον καί από τοΰ 471 Πατριάρχην Κωνσταντινουπό
λεως, Εύφήμιον Πτωχοτρόφον καί από τοΰ 490 Πατριάρχην, Μακεδόνιον
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Σκευοφύλακα κα'ι από τοΰ 496 Πατριάρχην και Τιμόθεον Σκευοφύλακα κα'ι 
από τοΰ 511 - 518 Πατριάρχην Κων/πόλεως1. Πολύ πρότερον όμως απαντά
ται εν τή εκκλησία τό αξίωμα τοΰ Οικονόμου.1 2 * * Εφεξής δέ, εφόσον έμορ- 
φοΰντο διάφοροι ύπηρεσίαι, άνεδεικνύοντο και διάφορα αξιώματα, ως τοΰ 
Σακελλαρίου, Γηροκόμου, Σακελλίου, Χαρτοφύλακος, Ρεφερενδαρίου, Ιίρω- 
τεκδίκου, Τερομνήμονος, 'Υπομνηματογράφου κα'ι άλλα τοιαΰτα κατωτέρας 
ση μασίας.

'Ως ήτο επόμενον, οι τοιοΰτοι αξιωματικοί, οί ιδιαίτεροι υπουργοί και 
οίονεί σύμβουλοι και συμπάρεδροι τοΰ Πατριάρχου, οι διευθύνοντες τά διά
φορα Σέκρετα, Πατριαρχικά δηλ. γραφεία, κα'ι άποτελοΰντες την Πατριαρχι
κήν Σύγκλητον, συν τφ χρόνω άπέβαινον ισχυρότατοι, εχοντες συνήθως εΐς 
τά τής Επισκοπής πράγματα την βαρύνουσαν γνώμην, καθ’ δσον μάλιστα 
εν κα'ι τό αυτό πρόσωπον συνεκέντρου εΐς εαυτό δύο, τρία κα'ι πολλάκις περισ
σότερα αξιώματα. Διά τοΰτο βλέπομεν, δτι από τά μέσα τοΰ Ε'. αΐώνος καί 
εφεξής διά πολλών αιώνων, ως επί τό πλεΐστον εκ τής τάξεως αυτών έξελέ- 
γοντοοίΠατριάρχαιΚωνσταντινουπόλεως, μη επιτρεπόμενης άλλωςτε εξάλλου 
θρόνου μεταθέσεως, πλήν ελάχιστων εξαιρέσεων εΐς εκτάκτους περιστάσεις.

Παρόμοιόν τι συνέβη καί εΐς τάς άλλας πατριαρχικός εκκλησίας καί έν 
αυτή τή Επισκοπή τής Ρώμης, έν τή οποία από τοΰ ΣΤ.' αΐώνος παρουσιά
ζεται καί ό τίτλος Καρδινάλιος «Presbyterus Cardinalis»,8 χωρίς νά είναι 
εισέτι τίτλος τών φερόντων αυτόν μελών τοΰ Ρωμαϊκοΰ κλήρου, διότι ό 
χαρακτηρισμός ούτος, έπί σειράν αιώνων, δεν περιωρίζετο μόνον εΐς τον κλή- 
ρον τής Ρωμαϊκής Εκκλησίας, άλλ5 * * άπεδίδετο καί εΐς κληρικούς άλλων Εκ
κλησιών, καί δη εΐς τον έπίσημον κλήρον τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου. 
Οίίτω π. χ. ό Πάπας Ρώμης Ιωάννης ό Η '. γράφων πρός τον Αύτοκράτορα 
Βασίλειον τόν Μακεδόνα, έξ αφορμής τής δευτέρας έπί τοΰ Οΐκουμενικοΰ 
θρόνου ανόδου τοΰ Πατριάρχου Φωτίου, ως γνωστόν έπί τοΰ Αύτοκράτορος 
Μιχαήλ τοΰ Γ'. άθρόον εκ λαϊκών άνελθόντος έπί τοΰ Οικουμενικού θρόνου,

1 Banduri, Iraperium Orient, τόμ. A'. 78. —’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια τόμ. Ε'. 270.
2 Μ ansi, Conciliorum collectio Δ'. 1228, 1357.
5 Ό,τι συνέβη έν τή εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως συνέβη και εΐς τάάλλα Πατριαρχεία

καί εις τήν Ρώμην, διότι αί ϊδιαι άνάγκαι έδημιούργησαν τά ίδια αξιώματα. Εΐς τήν Ρωμαϊ
κήν ’Εκκλησίαν κατ’ άρχάς παρουσιάζονται οί καρδινάλιοι Διάκονοι έργον εχοντες τήν
διανομήν τών ελεών· μεταξύ δέ αυτών διεκρίθησαν οί έν τή υπηρεσία τοΰ ΓΙάπα διατε-
λούντες Diaconi Palatini κατά τόν έκτον αιώνα καί οί πρεσβΰτεροι καρδινάλιοι· άλλ’οΰτε
ο τύπος τής εκλογής, ούτε ιδιαίτερα προνόμια διακρίνοντα αυτούς από τόν λοιπόν κλήρον 
καί τούς άλλους άξιωματούχους τής Ρωμαϊκής Εκκλησίας είχον εισέτι καθορισθή· τά 
άφορώντα εΐς αυτούς ήσαν έτι εις κατάστασιν ρευστήν άποκρυσταλλωθεΐσαν βαθμηδόν. 
Τούς πρεσβυτέρους καί διακόνους καρδιναλίους ό Πάπας μετεχειρίζετο ώς συμβούλους 
τής Ρωμαϊκής Εκκλησίας, είδος Γερουσίας. Κατόπιν έγίνοντρ καί ’Επίσκοποι Καρδινά
λιοι έκ τών πλησιοχώρων ’Επαρχιών τής Ρώμης,
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συνιστάί, όπως τοϋ λοιπού ό Πατριάρχης μή έκλέγηται έκ λαϊκών ή αύλικών, 
εί μή μόνον de Cardinalibus Presbyteris et diaconibus Constanti- 
nopolitanae Saedis.1

Ενίοτε, πολύ βραδύτερον δμως, καί ύπό τών ήμετέρων εκαλούντο καρ- 
δινάλεις οί περί τον πατριάρχην επίσημοι ούτοι κληρικοί, ώς ό Μ. Χαρτοφύ- 
λαξ, περί τού οποίου ό Βαλσαμών λέγει «ό κατά καιρούς Χαρτοφύλαξ από 
τού παρόντος ίνδίκτου δικαιούται καβαλλικεΰειν κατά τήν λιτήν τών αγίων 
Νοταρίων τό πατριαρχικόν ά'λογον μετά δθονίου λευκού, έδει δέ καί τήν κεφα
λήν αυτού ώς Καρδηναλίου ΙΙατριαρχικοΰ σκέπεσθαι μετά χρυσής τιάρας».1 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΟΙ έγκριτώτεροι τών αξιωματικών τοϋ ΟΙκουμενικοϋ Πατριάρχου και οι 
κατ εξοχήν σύμβουλοι και οικείοι αύτοϋ.

Καί δμως, μεθ’όλους τούτους τούς συνεργούς καί συμβούλους, ό Πατριάρ
χης Κωνσταντινουπόλεως ευθύς έξ αρχής ήσθάνετο περί αυτόν τι τό κενόν, τό 
όποιον δεν ήδύνατο ν’ άναπληρώσωσι πάντες οί περί αυτόν υπουργοί καί 
παραστάταυ ήσθάνετο δηλ. ό Πατριάρχης τήν ανάγκην νά έχη παρ’ έαυτω ώς 
σύνοικον καί όμόστεγον καί όμοδίαιτον ιδιαίτερον πρόσωπον, «ομόψυχον» 
αυτού, τό όποιον νά μεταχειρίζηται ώς έμπιστον σύμβουλον καί συνεργόν 
καί συναντιλήπτορα εις τό δυσχερές ποιμαντορικόν αυτού έργον, έν άλλο εγώ, 
άφωσιωμένον κατά πάντα καί ικανόν έν πάση περιστάσει νά βοηθήση καί 
άναπληρώση αυτόν, καί τό πρόσωπον αυτό εξέλεγε πάντοτε εκ τών εγκρίτων 
αυτού αξιωματικών, τών καρδιναλίων αυτού, έκ τών έχόντων περισσότερα 
προσόντα, καί διά τής μεγάλης αυτών πείρας άποκτησάντων περισσήν ικανό
τητα. Ενίοτε δμως, δταν μάλιστα ό Πατριάρχης προήρχετο έξ άλλης έκκλη- 
σίας, προσελάμβανεν έξωθεν έκεΐνον, δστις, άφωσιωμένος ψυχή καί σώματι, 
ήτο έτοιμος νά ύποστή υπέρ τού Πατριάρχου καί προϊσταμένου αυτού 
πάσαν θυσίαν.

Τοιούτον συνεργόν καί συναντιλήπτορα τού Πατριάρχου άπαντώμεν κατά

1 Mansi, Ένθ’ άν. ΙΖ'. 136.—Η i n s ch i u s, Kirchenrecht τόμ. A'. 318 «Καί τοΰτο 
θεσπίσας, γράφει ό Πάπας πρός τόν Αύτοκράτορα, παραινοΰμεν τήν Υμών θεοφρούρη- 
τον Βασιλείαν, ϊνα μετά τήν άποβίωσιν τοΰ άγιωτάτου Φωτίου καί συλλειτουργού ήμών 
καί αδελφού, μηδείς από κοσμικών αξιωμάτων εις τήν αρχιερατικήν τάξιν ψηφίζηται 
καί χειροτονήτσι, άλλ’ ή έκ τών πρεσβυτέρων τών Καρδηναλίων κ.τ.λ.» (πράξ. Β'. τής έπί 
Φωτίου τό 879 Συνόδου). Καί έν τή Δ' πράξει τής αυτής Συνόδου έν Γ'. κεφαλαίο) «ώστε 
μή έξ άλλης έκκλησίας προάγεσθαι εις αρχιερέα, άλλ’έκ τών καρδηναλίων πρεσβυτέρων 
καί διακόνων».

2 Β αλσαμώ ν, Σχόλ. ειςΝομοκάνοναΦωτίου, κεφ. Α . τίτλ. Η'. Σχόλιονα'. έν Ράλλη 
καί Ποτλή, Σύνταγμα τών θείων καί ιερών κανόνων Α'. 149.
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πρώτον ’Αναστάσιον τον πρεσβύτερον, φίλον άφωσιωμένον και εραστήν διά- 
πυρον τών αιρετικών δοξασιών τού κακόφρονος Πατριάρχου Νεσιορίου 
(428-431), δστις κατά τον ιστορικόν Σωκράτη «συνήν αύτώ άμα αύτώ έξ 
’Αντιόχειας σταλείς, και τοΰτον Νεστόριος διά τιμής είχε πολλής καί εν τοίς 
πράγμασι συμβούλιο έχρήτο».1 «’Αναστάσιος», λέγει καί ό Εύάγριος, «τοΰ 
Νεστορίου καί τών Νεστορίου ιουδαϊκών δογμάτων διάπυρος εραστής καί 
συνέκδημος οί γέγονε προς τήν Επισκοπήν άπαίροντι».2

Τον άφωσιωμένον τοΰτον σύμβουλον τοΰ Πατριάρχου Νεστορίου δ χρο
νογράφος Θεοφάνης ονομάζει Σύγκελλον. «"Αμα δέ τώ θρόνφ έπέβη 
(Νεστόριος) παραυτίκα ή αυτού κακοπιστία καί τό έν τοίς δόγμασι διεστραμ- 
μένον φρόνημα έδείκνυντο' ομιλίαν γάρ περί πίστεως έδωκε τώ έαυτοΰ Συγ- 
κέλλω κελεύσας αύτώ ταύτην έπ’εκκλησίας κηρΰξαι».3 Άλλ’ ό Θεοφάνης έκ 
τών υστέρων άπέδωκε τήν ονομασίαν ταύτην εις τον ’Αναστάσιον, διότι 
επί τού Νεστορίου ό όμόστεγος καί όμοδίαιτος ούτος σύμβουλος αυτού δεν 
διεκρίνετο είσέτι διά τής επισήμου προσωνυμίας Συγκέλλου, ή οποία ήτο 
γενική καί άπεδίδετο εις πάντας τούς έν τφ Πατριαρχεία) διαμένοντας καί 
μετά τού Πατριάρχου συζώντας ιδιαιτέρους αυτού κληρικούς· ό δέ ’Αναστά
σιος ήτο γνωστός μόνον ως πρεσβύτερος. Ούτως απλώς πρεσβύτερον καί 
ό Πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς Κύριλλος καλεΐ τον ’Αναστάσιον γράφων προς 
τον κλήρον τής Κωνσταντινουπόλεως,4 καί αυτός δ’ό Νεστόριος, προς τον αυτόν 
κλήρον έπίσης γράφων έξ ’Εφέσου, πρεσβύτερον μόνον τον ονομάζει.5

Ό Ιδιαίτερος σύμβουλος τοΰ Πατριάρχου, ό όμόστεγος καί ομοτράπεζος 
ούτος κληρικός, κατ’ άρχάς έλέγετο «Σύσκηνος», ή σύνοικος τού Πατριάρχου. 
Ούτω π.χ. περί τοΰ Λαοδικείας Έλπιδίου, Θεοδώρητος ό Κύρου λέγει δτι 
«έγένετο σύσκηνος τοΰ Πατριάρχου ’Αντιόχειας τοΰ Μεγάλου Μελετίου».6 
Αλλά μήπως καί ό ’Αναστάσιος δεν λέγεται σύσκηνος ή σύνοικος τοΰ Νεστο

ρίου; Τό «συνήν αύτώ» τοΰ ιστορικού Σωκράτους τί άλλο σημαίνει; Καί 
έλέγοντο σύσκηνοι ό Έλπίδιος, ό ’Αναστάσιος καί οί λοιποί ως αυτοί σύμ
βουλοι τών Πατριαρχών έν άντιθέσει καί προς διάκρισιν τών άλλων περί τον 
Πατριάρχην κληρικών τών έκτος τοΰ Έπισκοπείου ή Πατριαρχείου δια- 
μενόντων, τών μετά ταΰτα ώς έξωκατακοίλών χαρακτηριζομένων.

1 Σωκράτους, ’Εκκλησιαστική Ιστορία ΣΤ'. 32.
* Εύαγρ ίου, Εκκλησιαστική Ιστορία Α'. 2.
’ θεοφάνους, Χρονογρ. 88.13.
* Mansi, Ένθ’άν. Δ'. 1104.
6 Mansi, Ένθ’ ιίν. Δ'. 1004. Καί ό Πατριάρχης Νικηφόρος έν τή χρονογραφίρ του 

58.26 (De Boor) δέν ονομάζει τόν Αναστάσιον σύγκελλον, άλλ’ απλώς κληρικόν τής 
Μ. ’Εκκλησίας.

'Θεοδώρητου, ’Εκκλησιαστική 'Ιστορία Κεφ. κζ'. έν Migne, P.G. τόμ. 82 
στήλ. 1266.
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"Ωστε σύσκηνοι ή σύνοικοι ή σύγκελλοι έλέγοντο οί ιδιαίτεροι άνθρωποι 
τού Πατριάρχου, ό ιδιαίτερος κλήρος αυτόν, από τοΰ ανώτατου μέχρι τοΰ 
κατωτάτου, οί συν αυτφ εν τή αυτή cella, έν τώ αΰτω κελλίω, οίκήματι, 
διαμένοντες.

Ό Διάκονος καί ’Αρχιμανδρίτης Βασίλειος γραφών προς τον Αύτοκρά- 
τορα Θεοδόσιον τον Β'. καί καταγγέλλων τάς αίρετικάς δοξασίας τοΰ Νεστο- 
ρίου καί τάς κατ’ αΰτοϋ καί άλλων ορθοδόξων βιαιοπραγίας αυτού λέγει καί 
τα εξής: «οίδε γάρ ό Νεστόριος, ως οΐεται, δτι καί φόβω πολλούς άμβλΰνας 
άποστήση τής πίστεως· καί λοιπόν ευρών όμογνώμονας αυτού παράσχη αύτοϊς 
θάρσος άίστε καί εως πληγών δημοσία έπιχειρείν καί διωγμόν ποιείν ού 
μόνον δε τούς αυτού δήθεν κληρικούς ή συγκέλλους, άλλα καί 
έκ τών έξωθεν παροικιών προσελάβετό τινας κτλ.»1

Έκ τών λόγων τούτων τού μοναχού Βασιλείου δείκνυται σαφέστατα, δτι 
δεν πρόκειται εΐσέτι περί ιδιαιτέρου αξιώματος, αλλά περί γενικής ονομασίας 
καί χαρακτηρισμού τού ιδιαιτέρου Πατριαρχικού κλήρου. Όχι δε μόνον τού 
Πατριάρχου οί ιδιαίτεροι κληρικοί ελέγοντο συγκελλοι, αλλά καί αυτών τών 
Ηγουμένων καί ’Αρχιμανδριτών οί ιδιαίτεροι άνθρωποι, οί όμόσκηνοι καί 
σύνοικοι. Τοιοΰτον σύγκελλον άπαντώμεν εις τά πρακτικά τής Δ', έν Χαλκη- 
δόνι Συνόδου τον μοναχόν Ναρσήν πρεσβύτερον καί σύγκελλον τού αιρετικού 
’Αρχιμανδρίτου Ευτυχούς2. 'Γοιούτος επίσης ήτο καί ό Άγόραστος, περί τού 
οποίου, έν τοΐς αύτοϊς πρακτικούς, λέγεται, δτι ήτο σύγκελλος Διοσκούρου 
Πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς3.

Κατά ταύτα σύγκελλοι κατ’ άρχάς ώνομάζοντο πάντες οί ιδιαίτεροι κλη
ρικοί τού Πατριάρχου, οί όποιοι, ως οικείοι αυτού, ήτο φυσικόν ν’ άποκτή- 
σωσι τιμήν καί αξίαν μεγαλειτέραν καί ωρισμένα προνόμια, διακρίνοντα 
αύτούς από τών λοιπών κληρικών καί τών άλλων άξιωματικών τής Εκκλησίας· 
διά τούτο βλέπομεν καί έν τώ ναφ τής 'Αγίας Σοφίας «τής Μεγάλης Εκκλη
σίας» αυτοί νά προεξάρχωσι πάντων τών άλλων έπισήμων έν αυτή κληρικών, 
τών καγκελλαρίων, έκδίκων, ρεφερενδαρίων, νοταρίων, σκευοφυλάκων καί 
τών άλλων πρεσβυτέρων καί διακόνων.

Καί μεταξύ πάλιν δλων αυτών τών συγκέλλων ήτο φυσικοί’ ό είς νά 
είναι άνώτερος τών άλλων, ό πρώτος δλων.

Πόσοι ήσαν οί ούτω λεγόμενοι Σύγκελλοι άκριβώς δεν γινώσκομεν 
τούτο μόνον είναι βέβαιον, δτι έπί τού Πατριάρχου Σέργιου (610- 638) ήσαν 
περισσότεροι τών δύο καί δτι ό αυτός Πατριάρχης περιώρισε τον αριθμόν 
αυτών είς δύο μόνον 4 καί έκ τών δύο μετ’ ού πολύ παρέμεινεν είς καί μόνος. * *

1 Mansi, “Ενθ’ άν. Δ'. 1101, 1108.
’ Mansi, ’’Ενθ’ άν. ΣΤ'. 724.
8 Mansi, 'Ενθ’άν. ΣΤ'. 1033.
* Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα τών θείων καί ιερών κανόνων Ε'. 230.
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Ό Σΰγκελλος ούτος, επί παιδεία και αρετή και πείρα, αλλά και άφο- 
σιώσει προ; τον προϊστάμενον αύτοϋ διακρινόμενος, διέμενε μετ’ αύτοϋ όμό- 
στεγος καί δμοδίαιτος, συμπράττων καί συνεργών μετά τοΰ Πατριάρχου έν 
τή διοικήσει τής Εκκλησίας και τή έξασκήσει τών πολλαπλών αύτοϋ καθη- 
κόντων, φέρων πάντοτε έ'ν, ή δύο, ή καί τρία αξιώματα εκ τών επισημότερων 
τής Πατριαρχικής αυλής καί τής Μ. Εκκλησίας ώς ό ’Ιωάννης, δστις Σΰγ
κελλος ών ήτο συνάμα Οίκονόμος, Σκευοφΰλαξ, Πρωτέκδικος καί Γηροκόμος.

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ

9Αηοκρυστάλλωσις του &εσμοΰ τών Συγκέλλων* οΐ Σύγκελλοι οι ανώτατοι 
αξιωματικοί του Πατριάρχου.9Επίδοξοι διάδοχοι του Πατριάρχου.

Ό σοφός Goar μόνος έξ δλων τών σχολιαστών κατανοήσας τον θεσμόν 
τοΰ Συγκέλλου, μάς έφιλοτέχνησεν ώραίαν καί πραγματικήν άπεικόνισιν 
αύτοϋ. «Οί Πατριάρχαι, λέγει, διά τοΰ τίτλου τούτου έτίμων εκείνον, τον 
όποιον άπεδέχοντο εις συγκατοικίαν, ώς σύντροφον τής ιδιωτικής των ζωής, 
κοινωνόν τών σκέψεών των, σύμβουλον τών έργων των, διευθυντήν τής 
ψυχής των, πατέρα εις τάς εξομολογήσεις των καί τών αυτών Εφεστίων 
σύντροφον καί συγκελλιώτην».1

Ό Σΰγκελλος, ούτος ό «ομόψυχος τοΰ Πατριάρχου»,2 ώς ήτο επόμενον, 
άπέκτα συν τφ χρόνφ μεγίστην σημασίαν, πρώτος υπάρχων μεταξύ τών 
άλλων κληρικών καί αυτών τών επισημοτάτων διά τοΰτο καί επί πέντε αιώ
νας, ίσως δε καί περισσότερον, ώς επί τό πλειστον, έκ τών Συγκέλλων έξελέ- 
γοντο οί Οικουμενικοί Πατριάρχαι. Καί έχομεν σειράν δλην τοιούτων από 
Συγκέλλων Πατριαρχών, ώς Ίωάννην Β' τον Καππαδόκην (518-520), Σύγ- 
κελλον καί διάδοχον τοΰ Πατριάρχου Τιμοθέου, Έπιφάνιον Σύγκελλον καί 
διάδοχον τοΰ Ίωάννου (520 - 536), Ίωάννην Λ'. τον Νηστευτήν, Σακκελλά- 
ριον καί Σύγκελλον τοΰ Ευτυχίου (582-595), Ίωάννην Ε' (669-675), Πρω- 
τέκδικον, Σκευοφύλακα, Οίκονόμον, Γηροκόμον καί Σύγκελλον τοΰ Πατρι
άρχου Θωμά, Θεόδωρον τον A'. (677 - 679), Σκευοφύλακα, Καγγελλάριον 
καί Σύγκελλον τοΰ Πατριάρχου Κωνσταντίνου τοΰ Α'., Γεώργιον τον A'. 
(679-686), Σκευοφύλακα καί Σύγκελλον καί διάδοχον τοΰ Θεοδώρου, ’Ανα
στάσιον (738-754) Σύγκελλον καί διάδοχον τοΰ Ίεροΰ Πατριάρχου Γερμα- 
νοΰ, Ίωάννην Ζ'. τον Γραμματικόν (834-843), Σύγκελλον καί διάδοχον 
’Αντωνίου τοΰ AΣτέφανον τον A'. 886-893), Σύγκελλον καί διάδοχον

1 Goar, εις Γ. Σύγκελλον τόμ. Β' 56 καί έξης.
- 'Ομοψύχους συγκέλλους καλεΐ τούς αντιπροσώπους τών τής Έψας Εκκλησιών έν 

τή Ζ' Οικουμενική Συνοδοί Θωμάν καί Ίωάννην ή έπιοτολή τών Πατριαρχών πρός τήν 
Σύνοδον. Mansi, ΈνΘ’ άν. IB'. 1131,
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τοΰ 'Ιεροί Φωτίου, Εΰθΰμιον (907-912), Σΰγκελλον τοΰ Στεφάνου καί διά
δοχον τοί Νικολάου, Θεοφΰλακτον (933-956), Σΰγκελλον καί διάδοχον τοΰ 
Τρΰφωνος, ’Αντώνιον Γ'. τον Στουδίτην (974-980), Σΰγκελλον τοΰ ΙΙατρι- 
άρχου Πολυεΰκτου καί Μιχαήλ τον Κηρουλλάριον, Σΰγκελλον καί διάδοχον 
’Αλεξίου τοΰ Στουδίτου (1043-1058). Πολύ πιθανόν καί άλλοι από Συγκέλ- 
λου νά άνήλθον επί τοΰ Πατριαρχικοί θρόνου, άλλ’ελλείψει σχετικών πηγών 
δεν μνημονεύονται εις τούς Πατριαρχικούς καταλόγους, εις τούς οποίους δεν 
αναγράφονται ούτε ό ’Αντώνιος Στουδίτης, 1 ούτε Μιχαήλ ό Κηρουλλάριος, 
αν καί είναι μεμαρτυρημενον, δτι καί αυτοί διετέλεσαν Σΰγκελλοι, πριν ή 
Πατριαρχεΰσωσι.1 2

Πάντες οΰτοι οί εκ Συγκέλλων Πατριάρχαι, πλήν μιας ή δΰο εξαιρέ
σεων, ήσαν άνδρες γεραροί, ευλαβείς καί φιλόθεοι, αγνοί τον βίον καί ορθό
δοξοι τό φρόνημα, δικαίως ταχθέντες υπό τής εκκλησίας εις τον χορόν των 
'Αγίων, υμνούμενοι καί γεραιρόμενοι ύπ’ αυτής.

“Ενεκα τής αλλεπαλλήλου ταΰτης διαδοχής καί άνυψώσεως των Συγκέλ- 
λα>ν επί τοΰ Πατριαρχικοί θρόνου, έπεκράτησεν ή ιδέα παρά τοΐς μεταγε
νεστέρου Βυζαντινοΐς, δτι οί Σΰγκελλοι ήσαν οί άμεσοι ή μάλλον οί επίδοξοι 
διάδοχοι των Πατριάρχων διά τοΰτο καί οί Χρονογράφοι Σκυλίτζηςκαί Ζωναράς 
άναγράφοντες τά κατά τήν έπίσκεψιν τοΰ Σερίφου των ’Οθωμανών εις Κων
σταντινούπολή, επί τοΰ Αύτοκράτορος Κωνσταντίνου τοΰ Μονομάχου λέγουσι: 
«Δΰναται δέ τοΰτο τό όνομα προς τον αυτοί Χαλιφάν, δπερ ό παρ’ ήμΐν, 
Σΰγκελλος προς τοΰ Πατριάρχου πάλαι έδΰνατο' εκείνου γάρ άποθανόντος, 
αυτός ευθύς εις τούτου τον θρόνον εγκαθιδρύεται» καί ό Ζωναράς: «Ούτος 
έστί παρ’ αύτοΐς πάλαι, δ παρ’ ήμΐν ό λεγόμενος Σΰγκελλος' ως γάρ δ Σύγκελ- 
λος τον Πατριάρχην θανόντα εις τον εκείνου τόπον αντικαθίστατο, ούτω καί 
ό Σέριφος, τοΰ Χαλιφά θανόντος, τον τελευτήσαντα διαδέχεται».3

Αυτό τοΰτο έγίνετο καί έν Ρώμη κατά τούς πρώτους αιώνας επί τών ’Αρχι
διακόνων, οϊτινες δεν ήσαν απλώς πρώτοι μόνον επί τών διακόνων, αλλά 
καί τών πρεσβυτέρων ως αντιπρόσωποι τοΰ Πάπα, αυτοί δ’ άποθνήσκοντος, 
τον διεδέχοντο επί τοΰ θρόνου' διά τοΰτο, ως αναφέρει δ Εύλόγιος Πατρι
άρχης ’Αλεξάνδρειάς, τον Ναυάτον, ’Αρχιδιάκονον δντα, ό Πάπας Κορνήλιος, 
ϊνα έμποδίση ν’ άνέλθη επί τοΰ θρόνου, πρεσβύτερον έχειροτόνησε. «Ναυάτον, 
άρχιερατεύοντος Κορνηλίου Ρώμης, τον πρώτον βαθμόν τής διακονίας εχειν 
λαβόντα παρά Κορνηλίου' είναι δέ τότε θεσμόν τής εκκλησίας Ρώμης, τον

1 Πβ. Λέοντα τόν Διάκονον, Ίστορ. 164.13.
2 Ά ν α> ν ΰ μ ο υ, Σύνοψις Χρονική 164 «Κηρουλλάριος οΰτος έτύγχανεν, δς καί σΰγ

κελλος έτετίμητο πρότερον». Σάθα, Μεσ. Βιβλ. τ. Δ'. XXXIX έν υποσημειώσει καί 
τόμ. Ζ'. σελ. 164.

3 Κεδρηνοϋ, Σύνοψις ίστορ. Β'. 581.7, Ζωναρά, ’Επιτομή ίστορ. τόμ. Δ'. 173.29 
(Dindorf).
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’Αρχιδιάκονον, τελευτώντος τού Επισκόπου, εις τον Επισκοπικόν άντιχειρο- 
τονεΐσθαι θρόνον, τον δέ Κορνήλιον, θεία έμπνεΰσει, τον φίλαρχον και νεω- 
τεροποιόν ανάξιον τηλικοΰτου αξιώματος διορώντα, εις πρεσβύτερον χειροτο- 
νήσαντα μετατάξαι, την πάροδον αυτού την εις τον ’Αρχιερατικόν θρόνον 
Ρώμης παντελώς άποκλείσαντα».1

ΟΙ Σΰγκελλοι τών Πατριάρχων αναντίρρητος δεν ήσαν Μητροπολΐται, 
ώς συμπεραίνει δ Σλοΰμπερζε- ούδ’ ήτο απαραίτητον νά έχωσι τον βαθμόν 
τού πρεσβυτέρου, ώς σήμερον, κατ’ άπαράβατον κανόνα ό Μ. Πρωτοσΰγκελ- 
λος, άλλ’ ήδυναντο νά είναι καί διάκονοι, ώς ό Πατριάρχης ’Ιωάννης Α'. ό 
νηστευτής. Ό κ. Β. Στεφανίδης εις την μελέτην αυτού, οί Σΰγκελλοι έν τφ 
Διοικητικφ συστήματι τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, λέγει- 2 «έν τοΐς πρα
κτικού; τής έν Χαλκηδόνι Συνόδου άναφέρονται τά επόμενα: «δνπαρητήσατο 
(δ Πατριάρχης ’Αλεξανδρείας) έρανα διανεΐμαι πλείστοις δΓ Άγοράστου καί 
Τιμοθέου». Έκ τής άνατεθείσης αύτοίς έργασίας δείκνυνται άμφότεροι διά
κονοι ό'ντες, μετά τινας δέ γραμμάς δ Άγόραστος άποκαλεΐται Σΰγκελλος τού 
’Αλεξάνδρειάς- έκ τούτου πληροφορούμεθα, δτι τουλάχιστον έν τή έκκλη- 
σίφ τής ’Αλεξανδρείας καί διάκονοι ώρίζοντο Σΰγκελλοι. Τών μέχρι τοΰδε 
μνημονευθέλτων συγκέλλων τού Οικουμενικού Πατριαρχείου ούδείς ρητώς 
άναφέρεται ώς διάκονος, ικανοί δέ ώς πρεσβΰιεροί»1 * 3. Άλλ’ ώς ημείς 
έπληροφορήσαμεν,καί έν τή έκκλησία Κωνσταντινουπόλεως κάλλισταδιωρίζοντο 
καί διάκονοι ώς Σΰγκελλοι- έκ τού σχετικού δέ περί Άγοράστου έν τοΐς πρακτι
κοί; τής Δ'. έν Χαλκηδόνι Συνόδου μάλλον τούτο έξάγεται, δτι συν ταΐς ά'λλαις 
ύπηρεσίαις έξήσκουν οί Σΰγκελλοι, τόσον έν Αλεξάνδρειά, δσον καί έν ταΐς 
ά'λλαις έκκλησίαις καί μάλιστα έν Κωνσταντινουπόλει, καί τό έργον τής φιλαν
θρωπίας, καθώς καί σήμερον έτι ό Μ. Πρωτοσΰγκελλος, έκτος τών πολλαπλών 
αυτού καθηκόντων, έχει καί την ύποχρέωσιν νά διανέμη τά υπό τού Πατρι- 
άρχου δριζόμενα έλέη εις τούς πτωχούς τής Αρχιεπισκοπής καί εις τούς έν 
Τουρκικαΐς φυλακαΐς έγκεκλεισμένους ορθοδόξους Χριστιανούς καί ά'λλοτε, 
κυρίως όμως την παραμονήν τής Χριστού Γεννήσεως καί τό Μέγα Σάββατον- 
καί ου μόνον τούτο, αλλά καί άλλα «έρανα» άθροίζων παρά τών ευσεβών, 
καί μάλιστα υπέρογκα, νά διαθέτη αυτά υπέρ τών πτωχών, τών ορφανών, τών 
αιχμαλώτων, τών προσφύγων καί υπέρ τών φιλανθρωπικών καθιδρυμάτων 
τής Αρχιεπισκοπής4.

1 Εύλόγιος Πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς κατά Ναυατιανών έν Φωτίου 
Μυριοβίβλφ 127 (έκδοσις Βερολίνου 1824).

* Β. Στεφανίδου, Σύμβολα! εις τήν ’Εκκλησιαστικήν Ιστορίαν καί τό ’Εκκλησία, 
στικόν Δίκαιον 65.

3 “Ένθα ανωτέρω.
4 Μεγάλου Πρωτοσυγκέλλου ’Αθηναγόρα, ’Ετήσιος απολογισμός από 1 

’Οκτωβρίου τοϋ 1918 μέχρι τοϋ ’Οκτωβρίου 1919·

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:31:24 EEST - 3.236.241.27



12 Μητροπολίτου Παραμυθίας καί Πάργας Άθηναγόρα

’Όχι δέ μόνον διακόνους Συγκέλλους γνωρίζομεν, αλλά καί μοναχούς 
τοιούτους, ώς Γεώργιον τον εξ απορρήτων, γραμματέα τοϋ Πατριάρχου Ταρα- 
σίου, καί τον μοναχόν Σΰγκελλον ’Αντώνιον τον Στουδίτην, ε'τι δέ καί Συγκέλ
λους Υποδιακόνους, ως τούς Βασιλόπαιδας Στέφανον καί Θεοφύλακιον, κατά 
κατά δέ τον 110ν αιώνα καί Μητροπολίτας καί Επισκόπους. Συνέβη δηλονότι 
καί έν τή εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως δ,τι καί έν τη Λατινική έπειτα επί τών 
Καρδιναλίων, οϊτινες άποτελοΰντες τάξιν διακεκριμένην έν τή διοικήσει τής 
Εκκλησίας, έλαμβάνοντο αδιακρίτως έξ Επισκόπων, Πρεσβυτέρων καί Δια
κόνων ή μάλλον ήσαν μέν Επίσκοποι, άλλ’ έφερον καί την ονομασίαν τού 
Πρεσβυτέρου ή Διακόνου, διότι κατά την αρχικήν αυτού σύστασιν ό θεσμός 
ούτος άπετελεΐτο μόνον εκ Διακόνων καί Πρεσβυτέρων *.

Άλλ’ είτε Πρεσβυτεροι, είτε Διάκονοι, είτε μοναχοί απλώς ήσαν οί 
Σΰγκελλοι, είχον τιμήν καί στάσιν ’Επισκόπου.

Ό Πατριάρχης Φώτιος, γράφων περί τής ΖΟικουμενικής Συνόδου, ώς 
εξής χαρακτηρίζει τούς συγκέλλους Ίωάννην καί Θωμάν αντιπροσωπεύοντας 
έν τή Συνόδω τούς Πατριάρχας 'Ιεροσολύμων καί ’Αντιόχειας· «Ίωάννην καί 
Θωμάν ά'νδρας μοναδική πολιτεία περιωνύμους καί ιερατική τιμή διαλάμπον- 
τας καί τής ανατολικής άπάσης διοικήσεως τών άποστολικών μεγάλων θρόνων 
τοποτηρητάς καί τό τών ’Αρχιερέων προνόμιον έχοντας».2

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

Άνύψωσις τών Συγκέλλων εις τά ύπατα πολιτικά αξιώματα.
Αντοκρατοριν,οΙ πρίγκιπες Σΰγκελλοι.

'Ως εΐδομεν, τό αξίωμα τού Συγκέλλου άπέβη μέγα έν τή έκκλησία Κων
σταντινουπόλεως, τό μέγισιον καί πρώτιστον τών έκκλησιαστικών αξιωμάτων, 
χάρις εις τά πρόσωπα, τά όποια δι’ αυτού έτιμήθησαν καί τά όποια έτίμησαν 
αληθώς καί αυτό καί τούς έκλέξαντας αυτά Πατριάρχας. Διά τούτο καί οι 
Αύτοκράτορες φιλοτιμούμενοι νά ευεργετήσουν κληρικούς διακεκριμένους έπί 
άγιότητι βίου, έπί σοφία καί άλλη αρετή, ή κληρικούς, προς τούς οποίους 
ήσθάνοντο στοργήν, σεβασμόν, έκτίμησιν καί φιλίαν, δέν ευρισκον αξίαν 
κατάλληλον προς τήν αύτοκρατορικήν φιλοτιμίαν, εί μή τό αξίωμα τού Συγκέλ
λου, τό όποιον άνέδειξαν πολιτικόν αξίωμα έκ τών προκών άνυψώσαντες τον 
Σύγκελλον μέχρι τών Μαγίστρων, ώς θά ίδωμεν.

Ή τοιαύτη έξύψωσις έγένετο, άν ό'χι προ τού Αύτοκράτορος 'Ηρακλείου, 
πάντως δμως ύπ’ αυτού, δστις καί περιώρισε τον αριθμόν τών Συγκέλλων 1

1 Hinschius, Kirchenrecht, πολλαχοΰ τοϋ συγγράμματος.
- Ράλλη - Ποτλη, Σύνταγμα τών θείων καί ιερών κανόνων Α'. 38δ, — Φωτίου, 

Έπιστολαί σελ. 216 (έκδ. Ί· Βαλέττα).
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εις δυο μόνον. Τό Πασχάλιον χρονικόν αναφέρει, δτι ό Αυτοκράτωρ Ηρά
κλειος άπέστειλε προς τον Χοσδρόην, 'βασιλέα Τ'ον Περσών, πρεσβευτάς τρεις, 
τον Όλύμπιον, έπαρχον τοΰ πραιτωρίου, τον Λεόντιον, έπαρχον της πόλεως 
καί ’Αναστάσιον Πρεσβότερον τής άγιωτάτης Μ. Εκκλησίας (’Αγίας Σοφίας), 
φέροντας αποκρίσεις προς τον Χοσρόην «τούς δούλους ’Υμών άπελΰσαμεν 
’Ολύμπιον τον ένδοξότατον από υπάτων, πατρίκιον καί έπαρχον πραιτωρίων 
καί Λεόντιον τον ένδοξότατον από υπάτων πατρίκιον καί έπαρχον πόλεως καί 
’Αναστάσιον τον θεοφιλέστατον πρεσβότερον καί Σΰγκελλον» ή εξ ου κατα- 
δείκνυται, δτι οι Σύγκελλοι ήσαν πλέον τεταγμένοι εις την τάξιν τών πατρι
κίων. Άργότερον πάλιν, δταν δ Χαγάνος έπολιόρκει την Κων/πολιν καί έζή- 
τησεν «άρχοντας όφείλοντας αύτώ διαλεχθήναι», έξήλθον προς αυτόν 
«Γεώργιος ό ενδοξότατος πατρίκιος, Θεόδωρος ό ενδοξότατος πατρίκιος καί 
λογοθέτης καί Θεόδωρος ό θεοφιλέστατος Σύγκελλος καί ’Αθανάσιος ό ενδο
ξότατος πατρίκιος», ουτοι δε πάντες έν τφ αύτφ χρονικφ ονομάζονται ενδο
ξότατοι άρχοντες.1 2

Ουτω λοιπόν τό αξίωμα τοΰ Συγκέλλου, ύπάρχον πρότερον τό άνώτατον 
τών εκκλησιαστικών αξιωμάτων, άπέβη ήδη καί πολιτικόν πρώτης τάξεως, 
τασσόμενον ευθύς μετά τον πρώτον άρχοντα τής αυλής, τον Μάγιστρον, τον 
περίδοξον τούτον επί τών εξωτερικών ’Υπουργόν τής Βυζαντινής Αυτοκρατο
ρίας. Ό Συγκελλος διετέλει μέλος, καί μάλιστα πρωτεύον καί έγκριτον, τού 
μεγάλου εκείνου καί παλαιφάτου σώματος «τής περιφανούς Συγκλήτου», έν 
τή οποία κατελέγετο παν δ,τι μέγα καί έξοχον, έπί ευγενεία καί πλουτφ καί 
ανδρεία καί στρατιωτική ίκανότητι καί άξια, είχε νά έπιδείξη ή μεγάλη καί 
αιωνόβιος έκείνη Αυτοκρατορία. Υπήρξαν μάλιστα περιστάσεις, καθ’ ας δ 
Συγκελλος άπέβη καί άνώτερος τών Μαγίστροιν καί Καισάρων και Νομπιλι- 
σίμων καί Κουροπαλατών καί Βασιλεοπατόρων, ίσως ίσως δέ καί αυτών τών 
Πατριαρχών. Ό κ. Στεφανίδης (ένθα ανωτέρω σελ. 61) αναφέρει έκ τής 
Βασιλείου τάξεως Κωνσταντίνου τού Πορφυρογέννητου (Β', κεφ. 5), «δτι κατά 
τάς έν τοΐς ΙΤατριαρχείοις προελεύσεις, ών μετεΐχεν ό Αυτοκράτωρ μετά τών 
μεγιστάνων τοΰ Κράτους, οί Συγκελλοι έκάθηντο μετά τούς μαγίστρους.» 
Ή αυτή Βασίλειος τάξις, έξακολουθεΐ ό κ. Στεφανίδης κατωτέρω, αριθ
μούσα τά διοικητικά άξιώματα, τό τού συγκέλλου αναφέρει τρίτον, μετά τον 
βασιλεοπάτορα καί τόν ρέκτωρα καί προ τού στρατηγού τών ’Ανατολικών, 
τού δομεστίκου τών σχολών καί τών στρατηγών τών θεμάτων, είναι δμως 
ζήτημα, άν έν τή τελευταία ταύτη περιπτώσει πρόκειται περί 
τού αυτού αξιώματος.»

Καί δμως πρόκειται περί τού αυτού άξιώματος, ως θά ίδωμεν κατωτέρω.

1 Πασχάλιον χρονικόν Α’. 706.17 (έκδ. Βόνν).
2 Πασχάλιον χρονικόν, Ένθ’ άν. 721.6 καί 722.6.
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Είχε κοπάσει πλέον ό σάλος των Είκονομαχικών ερίδων, ό επί ένα 
α’ιώνα συνταράξας την εκκλησίαν τοΰ Χριστού καί παρ’ ολίγον άπειλήσας νά 
κατακλύση αύτανδρον τό σκάφος τής ορθοδόξου Εκκλησίας, δτε βασιλεύς 
ευσεβής καί μεγαλοπράγμων, Βασίλειος ό Μακεδών, από τοΰ 867, μετά τον 
άδικον θάνατον τοΰ άτυχους Αΰτοκράτορος Μιχαήλ τοΰ Γ'. άνέλαβε τά σκή
πτρα τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ό βασιλεύς ούτος, ό πληρώσας τήν 
πρωτεΰουσάν του διά νέων μεγαλοπρεπών ναών, ό οίκοδομήσας τήν Νέαν 
Εκκλησίαν, τό θαΰμα εκείνο τοΰ πλούτου, τοΰ μεγαλείου καί τής τεκτονικής 
αρμονίας, έφιλοδόξησε νά καταλέξη εις τον κλήρον ένα τών υιών αύτοΰ, τον 
μικρότερον Στέφανον, μαθητήν καί ομιλητήν τοΰ μεγάλου καί σοφοΰ Πατρι- 
άρχου Φωτίου, καί τό έπραγματοποίησεν άγαγών αυτόν διά τοΰ Πατριάρχου 
Φωτίου εις τήν τάξιν τών υποδιακόνων. Άλλ’ έπρεπεν ό νεαρός υποδιάκονος, 
πρΐγκιψ αυτός, Πορφυρογέννητος μάλιστα, νά έχη ου μόνον τήν πρώτην 
θέσιν μεταξύ τών συναδέλφων αύτοΰ κληρικών, αλλά νά μή ύστερή τών Επι
σκόπων καί αυτών έτι τών Μητροπολιτών διά τοΰτο έτάχθη εις τό άνώτα- 
τον τών Εκκλησιαστικών αξιωμάτων, τό τοΰ Συγκέλλου, ύπό τοΰ βασιλέως 
πατρός του, προσδώσαντος εις αυτό νέαν αΐγλην καί καταστήσαντος από 
πάσης άπόψεως περίβλεπτον.

Καί τοΰ λοιποΰ, μέχρις αυτών τών χρόνων τής άλώσεως, παύει πλέον 
6 Σύγκελλος νά είναι ό σύνοικος καί όμοδίαιτος τοΰ Πατριάρχου, καί από 
συμβούλου καί συναρωγοΰ αποβαίνει σχεδόν σύνθρονος καί ομότιμος, ανώ
τερος κατά τό αξίωμα καί αυτών τών Επισκόπων καί ’Αρχιε
πισκόπων, κατέχων πάντοτε τήν πρώτην θέσιν μεταξύ «τών λογάδων» 
Μητροπολιτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ

Οι Σνγπελλοι ανώτεροι τών Μητροπολιτών.

Ό κ. Βασίλειος Στεφανίδης εις τήν γνωστήν μελέτην του περί Συγκέλλων 
αναφέρει επί λέξει τάδε: «Περί τής προβλήσεως τοΰ Συγκέλλου, Κωνσταντί
νος ό Πορφυρογέννητος πραγματεύεται εν ιδιαιτέρα) κεφαλαία) τής Βασιλείου
Τάξεως.......Έκ τής διηγήσεως τής Βασιλείου Τάξεα)ς δεν δύναταί τις νά
εννοήση τήν θέσιν τών Συγκέλλων απέναντι τών ένδημούντων ’Αρχιερέων. 
’Εκ τοΰ δτι κάθηνται πλησίον τοΰ Πατριάρχου εκατέρωθεν καί δτι προ- 
εισέρχονται τών ’Αρχιερέων δεν δύναταί τις νά συμπεράνη δτι έθεω- 
ροΰντο ανώτεροι αυτών. Ταΰτα μάλλον δεικνύουσιν, δτι έθεωροΰντο άνθρω
ποι τοΰ Πατριάρχου. Έκ τοΰ δτι άνίστανται εισερχομένων τών 
’Αρχιερέων, δικαιότερον δύναταί τις νά συμπεράνη, δτι έθεωροΰντο κατώ
τεροι αυτών, αλλά καί τό συμπέρασμα τοΰτο θά ήτο άβέβαιον».1 Έκ τών

Β. 2 τ ε φ α ν ίδ ο υ, *Ένθ. άν. 63.
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ανωτέρω καταφαίνεται δτι ό κ. Στεφανίδης δεν ήδυνήθη νά πείση τον εαυ
τόν του, αν οί Σΰγκελλοι ήσαν ανώτεροι ή κατοότεροι των ’Αρχιερέων εγώ 
είμαι πεπεισμένος, δτι οί Σΰγκελλοι ήσαν ανώτεροι, ελπίζω δε νά πείσω καί 
τούς άναγνώστας μου.

Κατά την άνάδειξιν νέου Συγκέλλου υπό τοΰ Αύτοκράτορος έτελεΐτο 
ιδιαιτέρα τελετή, ούτως είπεΐν, την όποιαν ευτυχώς περιέσωσε τό επίσημον 
βιβλίον των τελετών τής Αυλής εις ιδιαίτερον κεφάλαιον (1.530) έπιγραφό- 
μενον «δσα δει παραφυλάττειν επί προαγωγή Συγκέλλου... » 1

’Έχοντες ν'π’ δψιν τό επίσημον κείμενον τής προβλήσεως παρατηροϋμεν, 
δτι δεν είναι ακριβές τό λεγόμενον, δτι εισερχομένων 
τών ’Αρχιερέων άνίστανται οί Σΰγκελλοι. Οί ’Αρχιερείς 
εισερχόμενοι εύρίσκουσιν όρθιους προ τών σκάμνων αυτών τούς Συγκέλλους, 
νομίζω δέ, δτι τό έν διαφέρει πολύ τοΰ άλλου' άλλως τε ρητώς λέγεται «εν 
τφ μέλλειν είσιέναι τούς Μητροπολίτας τήν τοΰ Σεκρέτου τάξιν, 
άνίσταται ό Σΰγκελλος». Οΰτος ήγέρθη, δταν ό επί τής τάξεως τοΰ Πατρι-

1 «Κελεύει ό βασιλεύς τφ παραδυναστεύοντι καί εισάγει τόν όφειλόμενον προβληθήναι 
σύγκελλον καί άμα τφ είσιέναι αυτόν προσκυνεϊ τόν βασιλέα, είτα πλησιάζει τφ βασιλεΐ 
καί λέγει πρός αυτόν ό βασιλεύς δσα καί βούλεται καί είθ’ ούτως λέγει· «επί ονό
ματος Πατρός, Υίοϋ καί άγιου Πνεύματος προβάλλεται σε ή έκ θεού βασιλεία ημών σύγ
κελλον·. Ό δέ πίπτει καί φιλεϊτούς πόδας τοΰ μεγάλου βασιλέως, ομοίως καί τοΰ μικρού 
καί παραδίδωσιν αυτόν ό βασιλεύς κοιτωνίταις καί αποστέλλει αυτόν πρός τόνΠατριάρχην 
καί δηλοΐ αυτόν, καί δτι «ή βασιλεία ήμών προεβάλετο τοΰτον σύγκελλον»· ό δέ Πατριάρ
χης κατά τό είωθός άπευχαριστεΧ τόν βασιλέα καί ευθέως σφραγίζει τόν προβληθέντα 
σύγκελλον καί προσκαλείται τούς μητροπολίτας καί άρχιεπισκόπους τούς κατά τόν τότε 
καιρόν ένδημοΰντας τη πόλει καί λέγει πρός αυτούς : «ό βασιλεύς ημών ό άγιος θεόθεν 
οδηγηθείς τοΰτον προεβάλετο σύγκελλον»· καί άπευχαριστοϋσι πάντες καί εξέρχονται· 
είτα κελεύει ό πατριάρχης τεθήναι σκαμνίον μικρόν εις τό εΰώνυμον αύτοΰ μέρος άπο- 
κοπτόν τών σκάμνων τών μητροπολιτών· εί δέ τύχοι είναι έτερον σύγκελλον, τίθεται τό 
τοιοΰτον σκαμνίον εις τό δεξιόν μέρος άποκοπτόν- άείγάροίσύγκελλοι προεισ- 
έρχονται τών μητροπολιτών εις τό ΠατριαρχεΧον καί καθέζον- 
ται άποκοπτοί' ίστέον, δτι έν ταΧς μεγάλαις προσελεύσεσιν, ούκ εις μικρά σκαμνία 
καθέζονται οί σύγκελλοι, άλλ’ έν τοίς ίδίοις σελλίοις, δηλονόντι έν τοΧς τοΰ Πατριάρχου 
σεκρέτοις, ούχί δέ τού βασιλέως παρόντος· έπί γάρ παρουσίρ βασιλέως κάτωθεν τών 
μαγίστρων καθέζονται έν τοΧς μακροσκαμνίοις· καί έν τφ μέλλειν είσιέναι τούς μητρο
πολίτας τήν τοΰ σεκρέτου πύλην, άνίστανται τών σκάμνων οί σύγκελλοι, καί τών μητρο
πολιτών εισερχομένων, εύρίσκουσιν αυτούς έκεΧσε, καί κελεύει ό Πατριάρχης καθε- 
σθήναι τούς συγκέλλους' καί πάλιν εισέρχονται οί μητροπολΐται καί οί άρχιεπίσκοποι 
κατά τό είωθός τή έκκλησιαστική καταατάσει· τών δέ μητροπολιτών τήν 
πύλην τοΰ σεκρέτου μελλόντων είσιέναι, άνίστανται από τών σκάμνων 
οί σύγκελλοι καί ϊστανται· καί εισέρχονται πάντες καί κελεύσει τοΰ Πατριάρχου καθέ- 
ζονται οι τε σύγκελλοι καί οί ΜητροπολΧται, καί περί τινων έκκλησιαστικών υποθέσεων 
συναιρεί λόγον ό Πατριάρχης μετ’ αυτών, οΐα καί δσα βούλονται, καί μετά μικρόν 
κελεύσει τοΰ Πατριάρχου άνίστανται καί εξέρχονται πάντες.
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άρχου ανήγγειλε την έλευσιν των Μητροπολιτών, ούτως ώστε «εισερχομένων 
τών Μητροπολιτών, εΰρίσκουσιν αυτόν έκεϊσε». Μετά τήν είσοδον τών Μητρο
πολιτών τών πρώτων τη τάξει, τών λογάδων «κελεύει ό Πατριάρχης καθε- 
σθήναι τούς Συγκέλλους, ενφ οί Μητροπολϊται ιστανται δρθιοι. 
“Οταν δέ πάλιν άναγγείλη ό Πραιπόσιτος τοΰ Πατριάρχου, δτι έρχονται καί 
άλλοι Μητροπολϊται καί ’Αρχιεπίσκοποι «τών Μητροπολιτών τήν πύλην τοΰ 
σεκρέτου μελλόντων είσιέναι, άνίστανται από τών σκάμνων οί σύγ- 
κελλοι καί ιστανται», καί άφοΰ είσέλθουν πάντες «κελεύσει τοΰ Πατριάρχου 
καθέζονται οΐ τε Σύγκελλοι καί οί Μητροπολϊται». Είναι τόσον σαφής ή 
έκθεσις τής Βασιλείου τάξεως, ώστε περιττεύει πάς άλλος λόγος.

Άλλ" ή υπεροχή τοΰ Συγκέλλου καταδείκνυται άριδήλως καί έκ τοΰ δτι 
κάθηται έκ δεξιών ή έξ εύωνύμων τοΰ Πατριάρχου, συνάμα δέ καί διότι αυτός 
μόνον κάθηται επί άποκοπτοΰ, Ιδιαιτέρου δηλονότι, υψηλότερου καί συνεπώς 
έπισημοτέρου καθίσματος, ενώ οί Μητροπολϊται κάθηνται είς άπλοΰς σκάμνους. 
Ένώ δέ έν τή έπισήμω γλώσση τής Αυλής οί Μητροπολϊται έτιτλοφοροΰντο 
«θεοφιλείς» οί Σύγκελλοι πάντοτε επευφημούντο «θεοφιλέστατοι».

’Έχομεν έν τούτοις έκ τής Βασιλείου Τάξεως καί άλλας πληροφορίας μαρτυ- 
ρούσας περί τής υπεροχής τοΰ Συγκέλλου. Είς τάς εκκλησιαστικός τελετάς καί 
μεγαλοπρεπείς λειτουργίας τάς τελουμένας έν τή Μεγάλη Εκκλησία τής τοΰ Θεοΰ 
Σοφίας κατά τάς μεγάλας έορτάς τής Χριστιανωσύνης, καθ’ ας ό Αύτοκράτωρ 
έτέλει τάς εύσήμους καί περιφανείς αΰτοΰ προελεύσεις, ή δέ Αύτοκρατορική 
αίγλη καί μεγαλοπρέπεια έξειλίσσετο έν δλω τω άσυγκρίτφ αυτής μεγαλείο), 
ό Σύγκελλος είχε πάντοτε τήν πρώτην καί τιμητικήν θέσιν μετά τον Πατρι- 
άρχην, ίστάμενος καί πορευόμενος προ τών Επισκόπων καί Μητροπολιτών 
καί δτε ό Αύτοκράτωρ, κατά τήν ώραν τής αγάπης, έξήρχετο έκ τοΰ ιδιαιτέ
ρου αύτοΰ ευκτήριου «τοΰ μητατωρίου», ΐνα άποχαιρετίση τον Πατριάρχην, 
ήσπάζετο, λέγει ή Βασίλειος Τάξις, πρώτον τον Πατριάρχην καί μετ’ έκεϊνον 
τον Σύγκελλον καί έπειτα τούς Μητροπολίτας, τούς ’Αρχιεπισκόπους, Επισκό
πους, τον Πρωτόπαπαν τής Μ. Εκκλησίας καί τούς λοιπούς άρχοντας τοΰ 
Πατριαρχείου.1

Τήν αυτήν θέσιν κατεΐχεν ό Σύγκελλος καί κατά τάς έπισήμους προσκλή
σεις τοΰ Πατριάρχου είς τά ανάκτορα καί τά ανακτορικά γεύματα έρχόμενος 
ευθύς μετά τον Μάγιστρον καί Ραίκτωρα καί προκαθήμενος δλων τών άλλων 
Μεγιστάνων τοΰ Κράτους. Καί οσάκις πάλιν ό Πατριάρχης έκραμάτιζεν 
(έπαιρνε τό πρόγευμα μετά τοΰ Αύτοκράτορος) έν τή Μεγάλη Εκκλησία, ώς 
π. χ. κατά τήν ημέραν τών Φώτων, ό ’Αρτοκλίνης προσεκάλει «τούς λογάδας 
τής Εκκλησίας, οΐον, Μητροπολίτας σύν τφ Συγκέλλφ τον αριθμόν ιβΥ1 2

1 Κωνστ. Π ορφυρογε ννήτου , ”Ενθ’ άν. 17.14.
2 Κω ν στ. Πορφυρογεννήτου, ”Ενθ’ άν. 754.20
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Προς τοΰτοις εις τό επίσημον βιβλίον των διαφόρων αξιωμάτων πρώτος 
αναγράφεται ό Μάγιστρος, μετ’ αυτόν ό Ραίκτωρ καί αμέσως ό Σύγκελλος1 
και μετ’ αυτόν ό Πατρίκιος καί Πραιπόσιτος, οί Πατρίκιοι καί Εύνοΰχοι, οι 
’Ανθύπατοι, Πατρίκιοι καί Στρατηγοί άναλόγως τών αξιωμάτων αυτών, οί 
Πρωτοσπαθάριοι καί Δομέστικοι τών Σχολών τών διαφόρων στρατιωτικών 
ταγμάτων, οί Πρωτοσπαθάριοι Στρατηγοί τοΰ ’Ανατολικού θέματος, ό Πρωτο- 
σπαθάριος καί Δομέστικος τών Ιξκουβιτώρων, ό Πρωτοσπαθάριος καί έπαρχος 
τής πόλεως, οί Πρωτοσπαθάριοι καί Στρατηγοί τοΰ θέματος τής Δυσεως και 
μετ’ αυτούς εις την ΙΓ'. θέσιν οί Μητροπολίται, εις την ΙΑ', οί ’Αρχιεπίσκο
ποι, εις την ΙΣΤ'. οί Επίσκοποι καί μετ’ αυτούς ή ατελείωτος σειρά Στρα
τηγών καί βαθμούχων άνωτέρων καί λοιπών κατωτέρων αξιωματικών κληρι
κών, τών 'Ηγουμένων, τοΰ Μ. Οικονόμου, υπό Λέοντος Σοφοΰ εις τά πολιτικά 
αξιώματα ταχθέντος, μέχρις αυτών τών βασιλικών διακόνων. Άναλόγως δέ 
τοΰ βαθμοΰ αύτοΰ έκαστος παρεκάθητο καί εις συνεδριάσεις τής Συγκλήτου 
είς τάς επισήμους έν τοΐς Πατριαρχείοις συνελεύσεις, εις τά επίσημα βασιλικά 
γεύματα, είς τάς επισήμους τελετάς καί προελεύσεις καί άναλόγως άπελάμβανε 
καί τών από μέρους τοΰ Αύτοκράτορος φιλοτιμιών, τών «συνηθειών» λεγο
μένων, καί τής ρόγας, χρηματικών δηλαδή αύτοκρατορικών φιλοδωρημάτων, 
τά οποία δεν ήσαν ευκαταφρόνητα.1 2 ’Αλλά καί ό Σύγκελλος κατά την ημέραν 
τής προβλήσεώς του έφιλοδώρει τούς ανακτορικούς υπαλλήλους καί δη τον 
Άρτοκλίνην, είς τον όποιον ή μέν Ζωστή Πατρικία καί ό Μάγιστρος κατά 
τήν άνάδειξίν των έδιδον καθάπαξ έκαστος κδ' νομίσματα, ό δέ Σύγκελλος 
καθάπαξ καί αυτός ιβ' τοιαΰτα.3

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ

Εϊς καί μόνος Σύγκελλος.

Είπον καί προηγουμένως καί πάλιν επαναλαμβάνω, ότι, άφοΰ πλέον 
άπεκρυσταλλώθη ή αξία τοΰ Συγκέλλου, είς καί μόνος παρέμεινε τοιοΰτος, 
ούδ’ έγνώρισά ποτέ καί ά'λλον Σύγκελλον συγχρόνως· καί λέγει μέν ή Βασί
λειος Τάξις, ότι έν περιπτώσει παρουσίας καί άλλου Συγκέλλου κατά τήν 
τελετήν τής προβλήσεώς, τοΰ άλλου τό σκαμνίον τίθεται εξ εύωνΰμων τοΰ 
Πατριάρχου, τοΰ δέ νέου Συγκέλλου έκ δεξιών, άλλ’ ουδόλως νοεί αρχαιότε
ρου Σύγκελλον, ώς ΰπέλαβεν ό κ. Στεφανίδης. Τό κείμενον λέγει: «εί δέ τύχοι 
είναι έτερον Σύγκελλον», εάν κατά τύχην συμπέση νά παρίσταται είς τήν 
τελετήν άλλος σύγκελλος, εάν δηλαδή συμπέση νά ευρίσκηται έν Κωνσταντινου-

1 Κωνστ. Πορφυρογέννητου, Ένθ’ άν. 727.3 καί 730.12.
2 Κωνστ. Πορφυρογέννητου, “Ενθ’άν. 784.3.
s Κωνστ. Πορφ υ ρ ο γ ε νν ή του, ’Ένθ’ άν. 787.19.
Επετηρις Εταιρείας Βυζλντ. Σπουδών, ίτος Δ'.

Ό θεσμός των συγκέλλων εν τφ Οίκουμενικφ Πατριαρχείιρ. 1?
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18 Μητροπολίτου Παραμυθίας καί Πάργας ’Αθηναγόρα

πόλει, εν τώ Πατριαρχεία), Σύγκελλος άλλου Πατριάρχου, καί τοιοϋιοι Σύγ- 
κελλοι άποστελλόμενοι υπό τών Πατριάρχων συνήθως ευρίσκοντο έν τή Βασι- 
λευούση, τότε ό εις κάθηται εκ δεξιών, ό νεοπροβληθείς, και ό έ'τερος, 
ό ξένος, έξ αριστερών.

Ούτως όρθώς ένόησε τό «εί τΰχοι» καί ό Λατίνος μεταφραστής, προσθέ- 
σας εντός παρενθέσεως «Alterius Patriarchae». Διά να λείψη δέ πας δισταγ
μός, ό'τι δεν πρόκειται ενταύθα περί αρχαιότερου Συγκέλλου, ό όποιος δεν 
ήτο δυνατόν να ύπάρχη, ανατρέχω εις τό 52 κεφάλαιον τής αυτής Βασιλείου 
Τάξεως, έν τώ όποίω χάριν τοϋ Άρτοκλίνη καταγράφονται τά διάφορα αξιώ
ματα «όπως την εκάστου τάξιν καί κλήσιν καί οικείαν καθέδραν γινώσκη 
κατά τά βασιλικά κλητώρια» καί άναλόγως τοποτθετή έκαστον εις την οίκείαν 
θέσιν. Πρώτος, λέγει, κάθηται ό Πατριάρχης, ό Καισαρ, Νωβελλίσιμος, 
Κουροπαλάτης, Βασιλοπάτωρ, Ζωστή Πατρικία μετά τοϋ Αυτοκράτορος εν 
άποκοπτή τραπέζη, αμέσως δέ μετ’ αυτούς εις ά'λλην τράπεζαν, ό Μάγιστρος, 
ό Ραίκτωρ, ό Σύγκελλος Ρώμης καί ό Σύγκελλος Κωνσταντινουπόλεως, «είδε 
καί τών τής ’ΑνατολήςΓΙατριαρχών τΰχοιεν, σύγκελλοι, προκρίνονται τούτων 
κατά τά ίδια αυτών Πατριαρχεία ή εΐθ’ ούτως ό ’Αρχιεπίσκοπος Βουλγα
ρίας κτλ.» Καί περί τούτων μέν ταΰτα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ

Οί Σύγκελλοι μετεΐχον της ένδημούσης εν Κων/στόλει Συνόδου;

Άλλ’ ό κ. Στεφανίδης εξάγει καί ά'λλα συμπεράσματα, κατά τήν έμήν 
άντίληψιν, παρακεκινδυνευμένα, επί τών οποίων ανεγείρει ολόκληρον οικοδό
μημα. Κωνσταντίνος, λέγει, ό Πορφυρογέννητος, έν τέλει τοϋ κεφαλαίου τούτου 
τής Βασιλείου Τάξεως παρατηρεί' «καί περί τινων εκκλησιαστικών υποθέσεων 
συναιρεί λόγον ό Πατριάρχης μετ’ αυτών οία καί όσα βούλονται (δηλ. ό 
Πατριάρχης καί οί λοιποί) καί μετά μικρόν κελεύσει τοϋ Πατριάρχου άνί- 
στανται καί εξέρχονται πάντες*. Έκ τούτου συμπεραίνει ό κ. Στεφανίδης ότι 
«κατά τον 10ον τουλάχιστον αιώνα οί σύγκελλοι δεν ήσαν απλώς σύμβουλοι 
τοϋ Πατριάρχου, αλλά μετεΐχον καί τής ένδημούσης συνόδου, ήτις, ως 1

1 «(Όταν κλητορεύωσι πρέσβεις), οί μέν από Ρώμης ερχόμενοι, εάν είσιν ’Επίσκοποι, 
προτιμιόνται τών επισκόπων τής καθ’ ημάς εκκλησίας, εί δέ πρεσβύτεροι εΐεν, ωσαύτως 
προκρίνονται... τό αυτό δέ κρατείσθω καί έπί τών έν τή ανατολή δντων τριών πατριαρ- 
χών· έτιμήθησαν δέ οί από Ρώμης έλθόντες διά τήν ένωσιν τών εκκλησιών έπί Λέοντος 
τοΰ φιλοχρίστου Δεσπότου,οίος ό Επίσκοπος Νικόλαος καί καρδηνάλιος ’Ιωάννης, επάνω 
πάσης τής τάξεως τών Μαγίστρων ωσαύτως καί οί άπό ’Αντιόχειας καί 'Ιεροσολύμων 
Σύγκελλοι έν τή δεύτερα θέσει τής τραπέζης, πρώτοι έπάνω παντός μαγίστρου. 
(Κωνστ. ΙΙορψυρογε ννήτου, "Ενθ’ άν. 727.6, 739.6).
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ρητώς λέγεται, συνεκαλεΐτο περί τινων εκκλησιαστικών υποθέσεων. Έκ τοΰτου 
σαφώς εξάγεται, προσθέτει, δτι ή ενδημούσα σύνοδος δεν είναι ακόμη διαρ
κής, οί δε Σύγκελλοι και έξω τής ενδημούσης παραμένουσιν οι διαρκείς 
σύμβουλοι τοϋ πατριάρχου».

Και ταϋτα μέν ό κ. Στεφανίδης- ημείς δμως φρονοΰμεν, δτι ενταύθα 
ουδόλως πρόκειται περί συνεδρίας τής ενδημούσης συνόδου. ’Ήδη άνεγρά- 
ψαμεν ολόκληρον τό σχετικόν κεφάλαιον τό πραγματευόμενον περί τής υπό 
τού Αυτοκράτορος τελουμένης προβλήσεως τοϋ Συγκέλλου. Ό Αυτοκράτωρ 
πάντοτε, άφ’ δτου βασιλική φιλοτιμία ανύψωσε τον Σύγκελλον εις ϋψιστον 
πολιτικόν αξίωμα, ιδία πρωτοβουλία εξέλεγε τό κατάλληλον πρόσιοπον καί 
διώριζεν αυτό, ουδέ έγίνετο τούτο έστω καί ενίοτε μετά προηγουμένης γνώ- 
σεως καί γνώμης τοϋ Πατριάρχου. ’ Αν ό Πατριάρχης Στέφανος παρεκάλεσε 
τον μοναχόν Ευθύμιον καί προσεπάθει νά πείση αυτόν νά δεχθή τό αξίωμα 
τού Συγκέλλου, τούτο ούδέν σημαίνει- ό Πατριάρχης Στέφανος ήτο βασι- 
λόπαις. Ό Ευθύμιος προσεκλήθη έκ τής Μονής του εις τά ανάκτορα 
ύπ’ αυτού τού Αυτοκράτορος Λέοντος, ό δέ Πατριάρχης δεν προέβη εις τήν 
εκλογήν τού Ευθυμίου, ώς θέλει ό κ. Στεφανίδης, άλλ’ έξετέλεσεν επιθυμίαν 
τοϋ αδελφού τού Αυτοκράτορος, δστις ήτο παρών «καί συνευδόκει καί τα 
δμοια λέγων κατένευεν.»

Τί δέ συνέβαινε κατά τήν εκλογήν νέου Συγκέλλου ; “Ο,τι καί έν τή έκλογή 
ενός τών άνωτέρων αξιωματικών ή καί αυτού τού Πατριάρχου. 'Οσάκις ό 
Αυτοκράτωρ προέβαινεν εις πρόβλησιν Μαγίστρου π. χ. ή τελετή τής προβλή
σεως έτελεΐτο έν τοΐς άνακτόροις, έπί παρουσία συμπάσης τής Συγκλήτου, 
πρόεδρος τής οποίας διετέλει, καί ή Σύγκλητος μετά τήν πρόβλησιν ηυχαρί- 
στει καί έπευφήμει τόν Αυτοκράτορα. Όσάκις πάλιν προύβάλλετο ό Αυτο
κράτωρ Πατριάρχην, καί πάλιν έν τοΐς άνακτόροις έτελεΐτο ή πρόβλησις έπί 
παρουσία τής Συγκλήτου καί τών παρεπιδημούντων Μητροπολιτών καί, αφού 
έτελεΐτο ή Πατριαρχική πρόβλησις διά τών καθιερωμένων λέξεων «ή θεία 
χάρις καί ή έξ αυτής βασιλεία μου προβάλλεται τόν ευλαβέστατου τούτον 
(τόν δείνα ώς λέγομεν σήμερον) Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως», ή Σύγ
κλητος καί οί Μητροπολΐται ευχαριστοϋντες έπευφήμουν τόν Αυτοκράτορα.

Ουτω καί περί Συγκέλλου προκειμένου, έπρεπε νά τελεσθή ή πρόβλησις 
εις τά ανάκτορα- έπειδή δέ άντέκειτο εις τήν Πατριαρχικήν μεγαλοπρέπειαν 
νά παραστή δ Πατριάρχης εις τήν τελετήν κληρικού μεταβαίνων ό ’ίδιος εις 
τά ανάκτορα, καθωρίσθη, δπως ό μέν Αυτοκράτωρ τελή τήν πρόβλησιν τοϋ 
Συγκέλλου εις τά ανάκτορα διά τών έπίσης καθιερωμένων λέξεων «έπί ονό
ματος Πατρός, Υιού καί άγιου Πνεύματος προβάλλεται σε ή εκ Θεού βασιλεία 
ημών Σύγκελλον» καί έν έπισήμω συνοδεία άποστέλλη αυτόν εις τόν Πατρι
άρχην, εις τόν όποιον ό αύτοκρατορικός αντιπρόσωπος παρουσίαζε τόν νέον 
Σύγκελλον διά τών έπίσης καθιερωμένων λέξεων: «ή βασιλεία ημών προεβά-
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λετο τοΰτον Σΰγκελλον» καί ό Πατριάρχης ευχαριστών τον βασιλέα «κατά τό 
είωθός» αμέσως έσφράγιζε τον προβληθέντα Σΰγκελλον καί προσκαλών τούς 
Μητροπολίτας καί ’Αρχιεπισκόπους εγκαίρως είδοποιηθέντας καί αναμένοντας 
ήδη έν τοΐς Πατριαρχείοις έλεγε προς αυτούς- «ό βασιλεύς ημών ό άγιος θεό
θεν οδηγηθείς τοΰτον προεβάλετο Σΰγκελλον» καί τότε «εύχαριστοΰντες 
έπευφημοΰσι καί ούτοι τον Βασιλέα».

Άποσυρθέντος τοΰ αύτοκρατορικοΰ απεσταλμένου, άπεχώρουν καί οί 
’Αρχιερείς μετά τοΰ Συγκέλλου, διά νά έπανέλθουν καί πάλιν εις την Πα
τριαρχικήν αίθουσαν, όπου θά έτελεΐτο ή τελετή τής έγκαθιδρΰσεως. "Επρεπε 
καί ό Πατριάρχης νά τίμηση τον υπό τοΰ Αύτοκράτορος διά τοιαΰτης αξίας 
τιμηθέντα- ήτο άλλως τε τούτο αύτοκρατορική άπαίτησις- «χρεών γάρ, έγρα- 
φεν ό Αύτοκράτωρ προς τον Πατριάρχην, δν ή βασιλεία μου κατά λόγον 
τιμά καί παρά τής άγιωσΰνης σου κατ’ ίσον τιμάσθαι, καί τον έν τή βασιλεία 
καί τή συγκλήτω τίμιον καί έν τή έκκλησία σου καί τφ κλήρω τής άγιωτάτης 
τοΰ Θεού μεγάλης ’Εκκλησίας καταξιοΰσθαι τής κρείττονος.»

Ειχεν ήδη τεθή έξ εύωνΰμων τοΰ Πατριαρχικού θρόνου ιδιαίτερον 
«σκαμνίον άποκοπτόν», κεχωρισμένον δήλα δη τών λοιπών σκάμνων τών 
Μητροπολιτών και μάλλον έξέχον, προσεκαλεϊτο δέ ύπό τοΰ Πατριάρχου καί 
ό νέος Σΰγκελλος, δστις καί έκάθητο παρά τφ Πατριάρχη έξ αριστερών- αν 
παρεπεδήμει έν Κωνσταντινουπόλει καί άλλος Σΰγκελλος, τής Ρώμης τυχόν, ή 
τών άλλων Πατριαρχίαν τής ’Ανατολής, έκεΐνοι έκάθηντο έξ αριστερών, ό δετής 
Κωνσταντινουπόλεως έκ δεξιών. Τότε προσεκαλοΰντο καί οί πρωτεύοντες τών 
Μητροπολιτών, οί όποιοι εισερχόμενοι εΰρισκον τον Σΰγκελλον δρθιον προ τοΰ 
θρόνου του έγερθέντα ήδη προ τής εισόδου αυτών, ϊνα τούς ύποδεχθή. Μετά 
ταΰτα ό μέν Σΰγκελλος, κελεΰσει τοΰ Πατριάρχου, κάθηται, τών Μητροπολιτών 
ίσταμένων. ’Εν τφ μεταξύ άν αγ γελλο μέ νω ν καί τών λοιπών Μητροπο
λιτών καί ’Αρχιεπισκόπων, ήγείρετο καί πάλιν ό Σΰγκελλος δεχόμενος αυτούς, 
ως καί τούς προηγουμένους καί τότε κελεΰσει τοΰ Πατριάρχου καθέζονται 
δ τε Σΰγκελλος καί οί Μητροπολΐται.'Ως ήτο φυσικόν, ό Πατριάρχης θά συνίστα 
τον νέον αξιωματικόν τής έκκλησίας εις τούς ίεράρχας, άγνωστον ίσως τέως 
εις τινας έξ αύτών, θ’ άντηλλάσσοντο δέ μεταξύ Πατριάρχου, Συγκέλλου καί 
Μητροπολιτών καί λόγοι τινές καί φυσικφ τφ λόγφ ή συνδιάλεξις δεν θά 
περιεστρέφετο ούτε περί πολιτικά, ούτε περί στρατιωτικά πράγματα, αλλά περί 
τάς έκκλησιαστικάς υποθέσεις. Τί φυσικώτερον τούτου; καί μετά μικρόν, 
κελεΰσει τοΰ Πατριάρχου, άνίσταντο και έξήρχοντο πάντες καί ούτως έληγεν 
ή δλως διόλου τυπική αύτη συνάθροισις. Καί σήμερον έτι έν τή έκκλησία 
Κων/πόλεως μετά τήν χειροτονίαν καί χειροθεσίαν τοΰ νέου Μ. Ιίρωτοσυγκέλ- 
λου τελείται όμοια σχεδόν τυπική συνάθροισις. Ό Πατριάρχης μετά τής Τεράς 
Συνόδου άνερχόμενοι εις την αίθουσαν τοΰ Μ. Πρωτοσυγκέλλου συγχαίρουσι 
τον νεοπροβληθέντα καί ό Πατριάρχης μετ’ αυτού καί τών ’Αρχιερέων συναί-
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ρει λόγον περί τινων εκκλησιαστικών υποθέσεων, όσα καί βούλονται καί μετά 
μικρόν κελεύσει τοΰ Πατριάρχου άνίστανται καί εξέρχονται πάντες. Αυτό ήτο 
όλον, τίποτε περισσότερον.

Έν τοΰτοις δ κ. Στεφανίδης φρονεί, ότι ή περίστασις αυτή ήτο περί- 
στασις τής Συνόδου. «Πότε ή ενδημούσα Σύνοδος κατέστη διαρκής;» έρωτα 
εις μίαν άλλην μελέτην τοΰ αυτού βιβλίου του1 καί άπαντα- «Κωνσταντίνος 
δ Πορφυρογέννητος ( -f- 959) περί τα μέσα τής ΙΟ’'5 έκατονταετηρίδος δεν 
παριστα αυτήν ακόμη διαρκή- ή Βασίλειος Ταξις λέγει τά επόμενα- «καί περί 
τινων εκκλησιαστικών υποθέσεων συναιρεί λόγον δ Πατριάρχης μετ’ αυτών 
(δηλ. τών παρεπιδημουντών αρχιερέων καί τών συγκέλλων), οία καί όσα βού
λονται, καί μετά μικρόν, κελευσει τοΰ Πατριάρχου, άνίστανται καί εξέρχονται 
πάντες»- ή φράσις «περί τινων εκκλησιαστικών υποθέσεων» δεικνύει βεβαίως 
ότι όχι επί πάντων τών ζητημάτων ή γνώμη τής ένδημοΰσης έθεωρεΐτο απαραί
τητος καί άρα δεν ήτο ακόμη διαρκήο Έκ τής φράσεως μάλιστα «μετά μικρόν 
κελευσει τοΰ Πατριάρχου άνίστανται καί εξέρχονται» ήδΰνατό τις να υποθέση, 
ότι καί επί τών ζητημάτων, έφ’ ών ή γνώμη αυτών έζητεΐτο, ή σημασία 
αυτής ήτο μικρά- άλλα δεν έχει ούτως. Ή φράσις αύτη δεν σημαίνει, ότι αί 
συνεδρίαι διήρκουν έλάχιστον, άλλ’ απλώς, ότι μετά το πέρας τής συζητήσεως 
καί την λΰσιν τών ζητημάτων μικρόν μόνον παρετείνετο ή συγκέντρωσα; καί 
έπήρχετο ή διάλυσις. Επίσης άντιθέτως δεν είναι ορθόν, την φράσιν «οία καί 
όσα βούλονται» ν’ άναφέρη τις μόνον εις τούς παρεπιδημοΰντας άρχιερεΐς, 
καί επομένως εξ αυτών έξηρτάτο ποια καί πόσα θ’ άντηλλάσσοντο εκεί. Μετ’ 
αυτών υπονοείται καί δ Πατριάρχης. Τής ένδημούσης συνόδου μη ούσης 
άκόμη διαρκούς, οί σύγκελλοι, ώς γνωστόν, ήσαν οί διαρκείς σύμβουλοι τοΰ 
Πατριάρχου.»

Αυτά λέγει δ κ. Στεφανίδης- άλλα δεν ϊσταται μέχρις ενταύθα- προχωρεί 
άκόμη καί άτυχώς προχωρεί πολύ. Ευρίσκει άνεπαρκεΐς τούς πρεσβυ- 
τέρους Συγκέλλους καί σπεύδει νά τούς άντικαταστήση δια Μητροπολι
τών. «Τής ένδημούσης συνόδου, λέγει, μή ού'σης άκόμη διαρκούς, οί Σύγκελλοι, 
ώς γνωστόν, ήσαν οί διαρκείς σύμβουλοι τού Πατριάρχου. Καθ’ όν χρόνον 
ή «Βασίλειος Τάξις» έγράφετο, σύγκελλοι κατά πάσαν πιθανότητα ήσαν 
άκόμη πρεσβύτεροι, ταχέως όμως έκρίθησαν άνεπαρκεΐς διά τοιαύ- 
την έργασίαν καί διωρίσθησαν Μητροπολϊται Σύγκελλοι» καί πάλιν έν 
σελ. 66 «καταδειχθείσης τής άνεπαρκείας τών διαρκών τούτων συμβούλων καί 
μή δυναμένης άκόμη τής ένδημούσης συνόδου νά συνέρχηται τακτικώς, έσκέ- 
φθησαν ν’ άναπληρώσωσι τήν έλλειψιν διά τού διορισμού Μητροπολιτών 
Συγκέλλων» !

Καί περί μέν τών Συγκέλλων Μητροπολιτών θά έπανέλθω καί πάλιν.

1 Τνθ’ ιίνωτ. σελ. 12.
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otav φθάσω εις τό σχετικόν μέρος τής παρούσης μελέτης μου, οπότε θά ίδω
μεν, αν κατεδείχθησαν ανεπαρκείς οί πρεσβύτεροι Σΰγκελλοι, έπήρκεσαν δέ 
οί τοιοΰτοι Μητροπολΐται. ’Ήδη περιορίζομαι νά παρατηρήσω δτι ή «Βασί
λειος Τάξις» δεν έγράφη ποσώς κατά τον 10ον αιώνα, αλλά φέρει εν πολλοις 
ηλικίαν κατά διίο καί τρεις αιώνας άρχαιοτέραν καί τοΰτο θεωροί μ εν αναμφι
σβήτητοι’. Άμφισβητήσιμος δμως μάς φαίνεται ή παρεδρεία τοΰ Συγκέλ- 
λου έν τή ένδηιιοΰση Συνόδφ. Τουλάχιστον έκ τών σχετικών λέξεων τής Βασι
λείου Τάξεως τοιοΰτόν τι δεν εξάγεται, άλλ’ οΰτε υπάρχει άλλη τις μαρτυρία 
περί τοΰτου. Καί αυτός ό βίος τοΰ Συγκέλλου Ευθυμίου, έν τώ όποίω έμπερι- 
στατωμένως αναγράφονται τά κατ’ αυτόν κατά την τόσον ταραχώδη περίοδον 
εκείνην τής εκκλησίας, συνεπεία τοΰ τετάρτου γάμου Λέοντος τοΰ Σοφοΰ 
οπότε οί ένδημοΰντες ’Αρχιερείς έπανειλημμένως συνεδρίαζον, δεν αναγράφει 
δτι καί ό Σΰγκελλος Ευθύμιος συνεδρίασέ ποτέ μετ’ αυτών. Τουναντίον μάλι
στα αναφέρει, δτι επί μήνας ολοκλήρους δεν έπεσκέπτειο τά ανάκτορα καί τόν 
Πατριάρχην. Τά υπό τοΰ κ. Στεφανίδου λεγάμενα περί παρεδρείας τών συγκέλ- 
λων έν τή Συνόδφ, μόνον έν τή Εκκλησία Ιεροσολύμων δυνανται νά έφαρ- 
μοσθώσιν! Οΰτω έν τώ Codex Biblioth. Publ. Petropol. N° 7 16 XVI ava- 
γινώσκομεν: «Δει δέ είδέναι δτι ό Πατριάρχης Ιεροσολύμων ούτε κρίσιν έξάγει 
εκκλησιαστικήν ή δημοτικήν σίαε άλλο τι ποιεί χωρίς συγκέλλων. ’Έστι δέ ό 
Λόδης, ό Ίόππης, ό Νεαπόλεως καί ό τοΰ αγίου Ίορδάνου, ών είς έκαστος 
προσκαρτερεΐ άδιαλείπτως μετά τοΰ Πατριάρχου νΰκτωρ καί μειΤ ημέραν τρεις 
μήνας· είτα λαβών παράθεσιν απέρχεται είς τήν έκκλησίαν αυτοΰ καί έρχεται 
άλλος καί προσκαρτερεΐ τώ Πατριάρχη όμωρόφιος καί όμόστεγος καθώς καί 
ό πρώτος καί οΰτω ποιοϋσιν άμοιβαδόν, εις τά τοΰ έτερου διαδεχόμενοι, έως 
ου πληρωθή ό χρόνος, καί πάλιν άρχονται, ή δέ όιοίκησις τοΰ προσμένοντος 
αρχιεπισκόπου καί τοΰ μαθητοΰ αυτοΰ καί τών αλόγων αυτοΰ από τοΰ πατρι
αρχείου γίνεται άπασα».

’Εν τώ αΰτώ κώδικι μάς δίδεται καί ό ορισμός τοΰ Συγκέλλου καί Πρω- 
τοσυγκέλλου. «Σΰγκελλοι δέ, ώς οιμαι, έλέγοντο οί άποταττόμενοι είς βουλήν 
οίονεί κελλικήν τοΰ πατριάρχου καί είς βουλήν τών άλλων αΰτώ αναγκαίων 
καί δπερ έστί παρά τώ βασιλει ή σύγκλητος, τοΰτό εΐσιν οί Σΰγκελλοι παρά 
τφ Πατριάρχη.» «Πρωτοσΰγκελλος δέ έλέγετο ό πρώτος τών συγκέλλων ό έχό- 
μενος συνάγειν τούς συγκέλλους καιροΰ καλοΰντος έν χρείαις, έδίδου δέ τό 
τοιοΰτον όφφίκιον καί ό βασιλεύς προς μοναχούς καί αρχιερείς χρώμενος 
ενίοτε αύτοΐς καί είς ιδίαν βουλήν κατά τήν τάξιν τών συγκλητικών ή έν αίς 
είχε χρείαις είς τό πατριαρχείου ώστε είναι αυτούς συμβούλους καί είς τά 
συμπίπτοντα κοινά τή βασιλεία καί τή εκκλησία».1

1 Benesevic', Die byzantinischen Ranglisten, Βυζαντινά καί Νεοελληνικά Χρο
νικά 5.149.
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Ό κ. Στεφανίδης αναφέρει και κάτι άλλο, τό όποιον αδυνατώ νά δεχθώ. 
«"Οταν ό Πατριάρχης Στέφανος, λέγει, προσεπάθει νά πείση τον μοναχόν 
Ευθύμιον νά δεχθή τό αξίωμα τοΰ Συγκέλλου, τοΰ είπε χα'ι τα εξής· «ω πατερ 
τίμιε' ως επ’ έμοί ακμήν ύπαρχον έκ πατρώου δωρεάς τό τοΰ συγκέλλου αξίωμα 
σέ επί τοϋτο άντ’ έμοΰ προτρέπομαι».1 Ό κ. Στεφανίδης σχετικώς προς τό 
χωρίον τοϋτο τής βιογραφίας τοΰ Ευθυμίου λέγει' «βλέπομεν προς τοΰτοις, 
ότι ό Πατριάρχης Στέφανος, μή διορισθέντος άλλου συγκέλλου, έξηκολοΰ- 
θει ακόμη (ακμήν) νά φέρη τό αξίωμα τοΰ Συγκέλλου, τοϋτο 
δέ ήθελε νά μεταβιβάση εις τον Ευθύμιον».

Ποΰ ήκοΰσθη ποτέ Πατριάρχης και συγχρόνως Σΰγκελλος, Πάπας καί 
συγχρόνως Καρδινάλιος, Αΰτοκράτωρ και συνάμα Μάγιστρος Ή αληθής 
έξήγησις τών λόγων τοΰ ΙΙατριάρχου Στεφάνου είναι ή εξής' ΙΙάτερ τίμιε, 
έλεγεν ό Πατριάρχης προς τόν Ευθύμιον, σέ προτρέπω νά δεχθής καί σΰ 
τό αξίωμα τοΰ Συγκέλλου, τό όποιον διά πατρικής δωρεάς εγώ αυτός έφερον 
τέως καί τό όποιον είσέτι (ακμήν) δέν έδόθη εις ουδένα άλλον, αλλά παρα
μένει διατθέσιμον.

ΚΕΦΛΛΑΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ

* Υψίστη ακμή τών Συγκέλλων. ΟΙ Σνγκελλοι ενίοτε ομότιμοι τών Πατριαρχών.

Άλλ’ έπανέλθωμεν, όθεν παρεξέβημεν. Έλέγομεν, όιι διά τής κατατάξεως 
τών βασιλοπαίδων εις τάς τάξεις τοΰ κλήρου καί διά τής άνυψώσεως αυτών 
εί,ς τό αξίωμα τοΰ Συγκέλλου ουτος άπέβη ενίοτε σχεδόν σΰνθρονος καί 
ομότιμος τών Πατριαρχών καί δέν εΐπομεν υπερβολήν αλλά, εάν καί τό σχε
δόν αυτό άφαιρέσωμεν, καί πάλιν θά ει μέθα έν τή αλήθεια. Εις τήν έν Κων- 
σταντινουπόλει κατά τό έτος 879, επί τοΰ Πατριάρχου Φωτίου συνελθοΰσαν 
μεγάλην Σύνοδον «έπίτή ενώσει τής τοΰ Θεοΰ 'Αγίας καί Άποστολικής έκκλη- 
σίας» οί έν τή στ>νόδω Πατέρες, ώς βλέπομεν εις τά πρακτικά τής πρώτης καί 
έκτης συνεδρίας, επευφήμησαν ώς εξής τους Βασιλείς: «Πολλά τά έτη τών 
Βασιλέων Βασιλείου, Λέοντος καί ’Αλεξάνδρου μεγάλων Βασιλέων πολλά τά 
έτη' Ευδοκίας τής εΰσεβεστάτης Αΰγοΰστης πολλά τά έτη· Στεφάνου τοΰ 
Πορφυρογεννήτου καί θεοπροβλήτου Συγκέλλου πολλά τά έτη»· 
καί ευθύς «Ίωάννου (Ρώμης) καί Φωτίου (Κων/πόλεως) τών άγιωτάτων 
Πατριαρχών πολλά τά έτη». Κατά δέ τήν τελευταίαν συνεδρίαν, ότε ό Αΰτο
κράτωρ υπέγραψε και έσφράγισε τά πρακτικά «έπηΰξατο αυτόν τό συμπαρόν 
ιερόν άθροισμα» καί μετά τήν ευχήν ή αγία Σύνοδος πάλιν εΐπε' «Δεόμεθα 
μή μόνον τόν υψηλόν καί μέγαν Βασιλέα ημών δι’ υπογραφής τά τή αγία 
ταύτη συνόδφ δόξαντα βεβαιώσαι, αλλά καί τούς θεοφρουρήτους κλάδους

Ό θεσμός τών συγκέλλων έν χώ ΟΙκουμενικφ Πατριαρχείο.). 23

1 De Boor, Vita Euthymii σελ. 11.
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αυτοί, τής μεγάλης και αγίας βασιλείας ημών, και δη και τον Πορφυρο
γέννητου Στέφανον τό πνευματικόν τέκνον τής εκκλησίας 
ομοίως ύποση μήνασθαι»' καί τότε Βασίλειος ό φιλόχριστος βασιλεύς 
είπε' «κατά τό αίτημα υμών γενέσθω»· καί λαβών Λέων ύπέγραψεν, ειτα 
"Αλέξανδρος, οί βασιλείς, καί μετ’αυτούς Στέφανος ό ευλαβέστατος υποδιά
κονος καί Πορφυρογέννητος».1

Ό κλήρος τής Κωνσταντινουπόλεως καί έν γένει 6 ορθόδοξος κλήρος ή σθά- 
νετο ιδιαιτέραν χαράν, τό είχε καύχημα καί έγκαλώπισμα, διότι περιελάμβανεν 
εις τούς κόλπους αύτοΰ καί αύτοκρατορικούς γόνους, παρ’ών άπεξεδέχετο μεγα- 
λειτέραν στοργήν καί ενεργόν προστασίαν κατά τάς δύσκολους έκείνας περι
στάσεις τής εκκλησίας. Τούτο άριδήλως καταδείκνυται καί εκ τής ιδιαιτέρας 
παρακλήσεως τών μελών τής μεγάλης εκείνης Συνόδου, δπως μη μόνον ό 
Βασιλεύς καί οί βασιλεύοντες βασιλόπαιδες, άλλα καί ό ευλαβέστατος Σύγκελ- 
λος καί Πορφυρογέννητος, τό πνευματικόν τής εκκλησίας τέκνον, έπικυρώση, 
τάς πράξεις αυτής, ούτως ώστε ν’ άποβή ούτος φερέγγυος εγγυητής μεταξύ 
τού Βασιλέως πατρός του καί τής εκκλησίας, περί άπαρατρέπτου τηρήσεως 
καί ακριβούς εκτελέσεως τών θεσπισθέντων ύπ’ αυτών. Καί ήτο αληθώς ό 
βασιλόπαις Σύγκελλος άξιος τής στοργής τής εκκλησίας καί τού κλήρου, έπι- 
δείξας πάντοτε χριστιανικήν ταπείνωσιν καί βίον ανεπίληπτου' είναι δέ γνω
στόν, δτι μετά τήν άποχώρησιν τού Ιερού Πατριάρχου Φωτίου, ό Σύγκελλος 
Στέφανος «νέος μεν τή ηλικία πεφηνώς, τέλειος δέ τή φρονήσει έν τε εύλα- 
βεία καί αρετών έπιδόσεσιν»1 2 άνήλθεν επί τού Πατριαρχικού θρόνου, ταχθείς 
μετά θάνατον υπό τής εκκλησίας εις τήν χορείαν τών ηγιασμένων αυτής 
Πατριαρχών.

Έκτος τού ιερού Στεφάνου καί έ'τερος βασιλόπαις, ό υιός τού Αύτοκρά- 
τορος Ρωμανού τού Λεκαπηνού Θεοφύλακτος, προσέλαβε τήν συγκελλικήν 
αξίαν άνελθών καί έπ’αύτοΰ τού Οικουμενικού Θρόνου (933-956) «Τώ 
τελευταίω δέ τών υιών αύτοΰ, λέγει ό Ζωναράς, Θεοφυλάκτω, τόν θρόνον τον 
αρχιερατικόν τής Βασιλίδος τών πόλεων μνηστευσάμενος, άπέκειρε κληρικόν, 
διά τού Πατριάρχου προχειρισθέντα Σύγκελλον»3, ή, ως λέγουσιν οί Συνεχι- 
σταί τού Θεοφάνους «Θεοφύλακτου τόν υιόν αύτοΰ ό Πατριάρχης Νικό
λαος άπέκειρε κληρικόν χειροτονήσας Υποδιάκονον καί Σύγκελλον προχει- 
ρισάμενος».4

Καί κατά τού Πατριάρχου τούτου, δστις επί 23 δλα έτη έποίμανε τήν 
εκκλησίαν τού Χριστού, πλεϊστα δσα κατεφλυάρησαν οί κατά παραγγελίαν

1 Mansi, ’Ένθ’άν. ΙΖ'. 511,517.
2 De Boor, Vita Euthymii σελ. 17.
3 Ζων«ρά, Χρον. ΙΔ' 60.15 (Dindorf).
4 Συμεών Μάγιστρος 739.10, Γεώργιος Μ ο ναχός 902.9.
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Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογέννητου γράψαντες Βυζαντινοί Χρονογράφοι, 
ώς καί περί τοΰ άτυχους Αΰτοκράτορος Μιχαήλ τοΰ Γ', άτυχώς δέ καί οί νεώ- 
τεροι δεν έφάνησαν δικαιότεροι αυτών, ως π. χ. ό Γκέλτσερ ι, δστις λέγει, οτι 
«ό ασήμαντος Θεοφύλακτος εγένετο ό μόνος εντελώς ανάξιος κάτοχος τοΰ 
Οικουμενικού θρόνου».

Περί τοΰ θέματος τούτου πολλά ήδυνατό τις νά γράψη, άλλ’ εξέρχεται 
τών ορίων τής παροΰσης μελέτης πάσα περί αυτού άπασχόλησις. Έάν τις 
δμως επισταμένως καί άμερολήπιως ήθελε μελετήσει καί εξετάσει τάς περι
στάσεις καί τά πρόσωπα τής άκαταστάτου εκείνης εποχής, φρονώ), ότι δέν θά 
ερριπτεν άναλγήτως τον λίθον τού άναθέματος κατά τών δύο τούτων {λειμά
των τής ιστορικής παραπλάνης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΑΤΟΝ

Σνγχελλοι μη άνελ&όντες εηι τοΰ Πατριαρχικόν θρόνου.—’Αξία αυτών.

Έκτος τών Συγκέλλων ΙΊατριαρχών, κατάλογον τών οποίων παρέχομεν 
ήδη, γνωρίζομεν καί άλλους, οΐτινες, αν δέν άνήλθον επί τού Πατριαρχικού 
θρόνου, άφήκαν δμως φαεινά ίχνη τής διαβάσεως αυτών διά τών συγγραμ
μάτων καί τής έν γένει δράσεώς των.

Ούτως, έκτος τού Ήρακλειανού, Συγκέλλου τοΰ Πατριάρχου Έπιφα- 
νίου, άπαντώμεν έπί τοΰ Αΰτοκράτορος Ηρακλείου καί τού Πατριάρχου 
Σέργιου τον ’Αναστάσιον καί Θεόδωρον, ΓΙρεσβυτέρους τής Μ Εκκλησίας 
και Συγκέλλους, οΐτινες έστάλησαν πρέσβεις προς τούς Πέρσας* 2, Μιχαήλ, 
Σύγκελλον κατ’ άρχάς τού Πατριάρχου 'Ιεροσολύμων καί ειτα τού Μεθο
δίου Κωνσταντινουπόλεως3, Γεώργιον, μοναχόν, Σύγκελλον τού Πατριάρ
χου Ταρασίου «έλλόγιμον άνδρα καί πολυμαθέστατον»4, Νικόλαον τον 
Άνδρασαλίτην, Οίκονόμον καί Σύγκελλον, άναδειχθέντα υπό τού πνευματι
κού αυτού άδελφού Βασιλείου τοΰ Μακεδόνος. Επίσης Συμεών καί Λέοντα 
τούς συγκέλλους.5

' Κρουμπάχερ, ‘Ιστορία τής Βυζαντινής λογοτεχνίας, τόμ. Γ’. 374 (μετάφρ. 
Γ. Σωτηριάδου). Μ. Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες σελ. 306.

2 Πασχάλιον Χρονικόν Α\ 706.19.—Άνάπλασις έτος 38 άριθ. 22 σελ. 314.
3 Κεδρηνοϋ, Σύνοψις ίστορ. 2. 117.7. ΟΙ μετά τόν Θεοφάνην σελ. 106.8 

Κρουμπάχερ, ‘Ιστορία τής Βυζαντινής λογοτεχνίας τόμ. Β'.σ. 358. Α. Παπαδο- 
πούλου - Κεραμέα) ς, Άνάλεκτα Ίεροσολυμιτικής βιβλιοθήκης Γ'. σελ. 8.

4 Κρουμβάχερ, Ένθ’ άν. Α'. σ. 692, 743, 811. Β'. σ. 304.
5 Κ. Μ. Κι» νσ ταντοπούλου, Βυζαντιακά Μολυβδόβουλλα άριθ. 270, 271.
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Ό Κρουμπάχερ αναφέρει καί τον Σΰγκελλον Θεόδωρον και αποδίδει εις 
αυτόν ανέκδοτά τινα έργα.1

Έπί τοϋ Πατριάρχου Θεοφύλακτου (933 - 956) εύρίσκομεν Στέφανον 
Σΰγκελλον1 2 *, Ίωάννην Σύγκελλον επί τοΰ Αΰτοκράτορος Ρωμανού τοΰ Άργυ
ροί, όστις κατά τον Κεδρηνόν, ήν Πρωτονοτάριος τοϋ Αΰτοκράτορος Βασι
λείου, «ήδη δέ την κοσμικήν τρίχα κειράμενον ό Ρωμανός μεταπεμψάμενος 
καί Σΰγκελλον τιμή σας τή τής εαυτοί συζΰγου αδελφή Θεοδώρα φρουρόν 
κατέστησε»1*. Τοιαΰτην αποστολήν έξετέλεσε προτού Ίωάννου καί ό Σΰγκελ- 
λος Αντώνιος, δστις μετά τήν δολοφονίαν του Αΰτοκράτορος Νικηφόρου του 
Φωκά ένετάλη υπό τοΰ Πατριάρχου Πολυεΰκτου νά περιορίση τήν Αΰτοκρά- 
τειραν Θεοφανώ εις τήν Μονήν του ΓΙειρίου.4

Καί βεβαίως τοιαίτα ΰπεροχικά πρόσωπα, ώς ή Αΰτοκράτειρα Θεοφανώ 
καί Θεοδώρα, μόνον εις τον έχοντα τό άνώτατον πολιτικόν λειτούργημα ιερω
μένον Σΰγκελλον, διατηρουμένων των τΰπων καί προσχημάτων, ήδΰναντο να 
έμπιστευθώσι. Διά του Συγκέλλου Ίωάννου ό Αΰτοκράτωρ Βασίλειος ό Βουλ- 
γαροκτόνος, κατά τάς τελευταίας στιγμάς τής ζωής του, έγκαίΚδρυσεν ώς 
Πατριάρχην τον εις έπίσκεψιν αΰτοί έλθόντα Αλέξιον μοναχόν τον Στουδί- 
την, τον όποιον ό Ρωμανός κατέστησε Πρωθυπουργόν του «ώς συνεργώ 
έχρήτο προς τήν των κοινών διεΰθυνσιν».5 6 Ετέρους Συγκέλλους άπαντώμεν: 
α') Νικήταν Χαρτοφΰλακα καί Σΰγκελλον Κορωνίδος, όν Νικήτας ό Σταθά- 
τος προσφωνεί θεοφιλέστατον διάκονον τής τοΰ Χριστοί Μ. Εκκλησίας καί 
Οικουμενικόν διδάσκαλον β') Νικήταν μοναχόν καί Σΰγκελλον γ') Νικήταν 
Σΰγκελλον καί Χαρτοφΰλακα ’Ορφανοτροφείου του Ίωονοπόλεως16 δ') τον 
Βασίλειον, τον όποιον ό Αΰτοκράτωρ Κωνσταντίνος ό Μονομάχος άπέστειλεν 
έπί κεφαλής τών βουλγαρικών στρατευμάτων κατά τών Πατζινάκων, φονευ- 
άέντα κατά τήν εκστρατείαν ταΰτην,7 καί τέλος Λέοντα Σΰγκελλον τον Παρα- 
σπόνδυλον ή Στραβοσπόνδυλον, διατελέσαντα πρότερον Υπουργόν τοΰ Αΰτο
κράτορος Μιχαήλ τοΰ Παφλαγόνος καί τον όποιον ή Αΰτοκράτειρα Θεοδάιρα 
«διά πολυπειρίαν εις τό τά κοινά διοικεϊν προσελάβετο».8 Ό Πρωθυπουργός 
οΰτος Λέων ό Σΰγκελλος ή καί Ιίρωτοσΰγκελλος, ώς επίσης υπό του Κεδρηνοΰ

1 Εις τόν Θεόδωρον αποδίδεται ανέκδοτος ομιλία είς Γεώργιον Μητροπολίτην 
Νικομήδειας (Κρουμβάχερ, Ένθ’ άν. Αλ σελ. 331, οημ. 1).

2 Κεδρηνοΰ, Σόνοψις ίστορ. Β'. 420.17.
2 Κεδρηνοΰ, Ένθ’ άν. Β'. 486.17.
' Κεδρηνοΰ, ’Ενθ’ άν. Β'. 351.7.
6 Κεδρηνοΰ, Ένθ’ άν. Β'. 480.3. 486.17.
6 “Ορα τόν ύπ’ άριθ. 460 κώδικα της Μονής Βατοπεδίου 128“ καί 269Ρ- Κ. Μ. Κων· 

σταντοπούλου, Βυζαντιακά Μολυβδόβουλλα άρ. 269, 1596.
7 Κεδρηνοΰ, Ένθ. άν. Β . 607.10.
8 Κεδρηνοΰ, Ένθ’άν. Β'. 611.13.
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καλεΐται, θνησκοΰσης τής Θεοδώρας, άνεβίβασεν έπ'ι τον θρόνον Μιχαήλ τον 
Στρατιωτικόν, έπινεόοντος καί τού Πατριάρχου καί εις αυτόν προσέφυγον οι 
τής Έφας στρατηγοί, δτε υπό τοΰ Αΰτοκράτορος τοΰτου άπεπέμφθησαν, 
ζητοΰντες την μεσολάβησίν του.1

Etc τον Λέοντα τοΰτον ό ύπατος των φιλοσόφων Μιχαήλ ό Ψελλός 
έγραφεν, άποκαλών αυτόν και χωρίον Μουσών, σοφίας καταφΰγιον, αρετών 
ενδιαίτημα, νόμων ταμεΐον, αγάπης φύλακα, φιλίας λαμπτήρα, 1 2 έπέγραιβε δέ 
καί τό επόμενον τετράστιχον επίγραμμα:

- Σΰγκελλος ώς σύνοικος, αλλά τον Λόγον,
Και πρώτος ώς Πρόεδρος, άλλα τον Πόλον'
ΙΊας ονν τις αυτόν Πρωτοονγκελλον λέγει, 
ώς ουρανοΰ Πρόεδρον, ώς θεόν φίλον».3

Εις τήν μακράν ταΰτην σειράν τών γεραρών καί πεφωτισμένων Συγκέλ
λων άποβλέποντες, δεν άποροΰμεν πώς περιεβλήθησαν διά τόσων τιμών καί 
προνομίων καί πώς εΐλκυσαν τον σεβασμόν καί τήν έκτίμησιν Πατριαρχών 
καί Αΰτοκρατόρων, ώστε ν’ άποβώσι καί τών μέν καί τών δέ σύντροφοι τής 
ιδιωτικής των ζωής, οί κοινωνοί τών σκέψεων, οί σύμβουλοι τών έργων, οί 
διευθυνταί τών ψυχών, οί πατέρες εις τάς εξομολογήσεις των. Πάντες, εκτός 
ελάχιστων έξαιρέσεαιν, άνεδείχθησαν αντάξιοι τής υψηλής αυτών θέσεως, άξιοι 
νά κοσμήσωσι καί αυτόν τον Πατριαρχικόν θρόνον.

Πολλοί έξ αυτών ήσαν γόνοι τών μεγάλων εκείνων οικογενειών τοΰ 
Βυζαντίου, τών διακρινομένων επί εΰγενεία καί πλοΰτφ καί προγονική αρετή, 
ώς Ιωάννης ό Μωροχαζάνιος, Νικόλαος ό Άνδρασαλίτης, ό Ευθύμιος, ό 
Μιχαήλ Κηρουλλάριος, ό λαμπρός εκείνος Πατριάρχης, δστις παρ’ ολίγον, 
κοσμικός έτι ών, ν’ άνεβιβάζετο υπό τών θαυμαστών του καί επ’ αΰτοΰ τοΰ 
Αΰτοκρατορικοΰ θρόνου.4 ’Άλλοι, αν δεν κατήγοντο εξ εΰγενών καί πλουσίων, 
προήρχοντο δμως έξ άλλης εΰγενοΰς γενεάς, τής 'Ιερατικής, ώς ό Έπιφάντος, 
προς τον όποιον ό Αΰτοκράτωρ ’Ιουστινιανός άποστέλλων τήν Γ'. αΰτοΰ

1 Κεδρηνοΰ, "Ενθ” άν. Β'. 612.3. 619.15.
2 Κ. Σ ά θ α , Μεσ. βιβλ. Ε'. 365.
3 Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. Δ'. LXXIV. Σκαρλάτος ό Βυζάντιος (Ή Κωνσταντινούπολις 

Γ’. 525) μή δυνάμενος νά έννοήση, πώς ό Λέων, κληρικός ων, άνέλαβε τοιαύτην θέσιν 
γενόμενος Πρωθυπουργός τοΰ Αυτοκράτορος, λέγει, δτι πιθανώς νά μή ήτο Πρωτοσΰγ· 
κελλος, αλλά Πρωτοσύμβουλος. Βεβαίως ό πολυμαθής συγγραφεΰς δέν έχει δίκαιον 
διότι εκτός τοΰ δτι εις άλλα χωρία άναφέρεται ώς Σύγκελλος ό Λέων, εϊδομεν ήδη, δτι 
καί άλλοι πολιτικώτεροι Σύγκελλοικαί άλλοι κληρικοί άνέλαβον πρό αΰτοΰ καί μετ’αυτόν 
τοιαΰτην υπηρεσίαν· ού μόνον δέ τοΰτο, αλλά στρατηγοί άνεδείχθησαν κατά τών εχθρών 
καί πολλαχώς υπηρέτησαν τό κράτος.

4 Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ. τόμ. Δ'. LXXX1V. De Boor, Vita Euthymii σελ. 31 
Κεδρηνοΰ, Σύνοψις ίστορ. 144, 265. Οί μετά Θ ε ο φ άνη ν, 371.6. 691.10. 842.17.
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Νεαράν λέγει: «Την Μακαριότητα την σήν, ήπερ εξ αρχής καί εκ νηπίας σχε
δόν ηλικίας έν ίερατικφ παντί βαθμφ τε και σχήματι την άγιωτάτην κατεκό- 
σμησεν εκκλησίαν, οια καί εξ Ιερατικής καταβαίνουσα γενεάς, ταΰτα φυλάττειν 
διηνεκώς θεσπίζ'ομεν».1 "Ετεροι έξέλαμψαν επί ακτημοσύνη καί ελεημοσύνη 
καί μακρφ ασκητικφ βίφ, ως ’Ιωάννης ό Νηστευτής, ό Νικόλαος, ό Ευθύμιος, 
’Αντώνιος ό Στουδίτης ανεπίληπτος τον βίον καί πλήρης πάσης αρετής, καί 
τόσοι άλλοι 1 2 ούκ ολίγοι έχρημάτισαν διδάσκαλοι καί πνευματικοί τών Αίιτο- 
κρατόρων καί σύμβουλοι καί παραστάται έν τη διακυβερνήσει τών πραγμάτων 
τής Εκκλησίας, ως ό ’Ιωάννης, ό Βασίλειος, ό Λέων καί οί λοιποί. ”Αν δέ 
καί πάντες έπλούτουν την έσω σοφίαν, ικανοί διεκρίθησαν διά την πολυμά- 
θειαν, ως ό ελλόγιμος καί πολυμαθέστατος Γεώργιος ό μοναχός, Ήλίας 
Σύγκελλος 6 ποιητής3 καί υπέρ πάντας ’Ιωάννης ό Σύγκελλος καί διδά
σκαλος καί σύμβουλος τοϋ μουσοτραφούς Αύτοκράτορος Θεοφίλου καί μετά 
ταΰτα Οικουμενικός Πατριάρχης. Ό άνήρ ούτος, ό τόσον συκοφαντηθεΐς υπό 
τών συγχρόνων του διά τάς περί τών ιερών εικόνων άντορθοδόξους προσω
πικός πεποιθήσεις του καί τον όποιον Ίαννήν καί Ίαμβρήν καί Ύλζιλοΰν, 
πρόδρομον δηλ. καί συνεργόν τοϋ διαβόλου καί μάγον καί δράκοντα καί λεκα- 
νομάντιν καί γόητα άπεκάλουν, δεν ήτο τυχαία φυσιογνωμία καί ίσως ίσως, 
καθ’ δλην τήν μακραίωνα Βυζαντινήν Αυτοκρατορίαν, ή ιστορία ολίγους, ως 
αυτόν έχει νά επίδειξη.4

1 Corpus juris civilis τόμ. 3 οελ. 23.
1 Περί τοΰ Συγκέλλου ’Αντωνίου Λέων ό Διάκονος λέγει, δτιήν «άνήρ τήν ασκητικήν 

έκ νεότητος πολιτείαν άναιρετισάμενος καί βίον έχων άποστολικόν' πλέον γάρ τών τή 
σαρκί άποχρώντων αμφίων, οΰδέν έπεφέρετο καίτοι πρός τών μέγα δυναμένων καί βασιλέα 
αυτόν πλεΐστα φιλοφρονούμενος διά τήν ένοϋσαν αύτψ αρετήν ού μόνον δέ, αλλά κακ 
τοΰ προσόντος αύτφ αξιώματος ποριζόμενος, (τφ γάρ τοΰ Συγκέλλου πρότερον 
έτιμάτο άξιώματι), πάντα τοϊς πένησι διεδίδου τόν έλεον μιμούμενος τοΰ Θεοΰ καί 
γνώσιν θείαν καί άνθρωπίνην, εί καί τις άλλος έπλούτει.» Λέοντος Διακόνου, 
Ίστορ. 164.7.

3 Κ. Ιίρουμπάχερ, Ιστορία τής Βυζαντινής λογοτεχνίας τόμ. Α’. 127.
4 «Βουλόμενος δ’ό Θεόφιλος, λέγει ό Κεδρηνός, καί τοΐς Σαρακηνοΐς τήν τής βασι

λείας δύναμιν ποιήσασθαι κατάδηλον, είτε καί φοβερός αΰτοϊς βουλόμενος έσεσθαι, 
Ίωάννην τόν Σύγκελλον, διδάσκαλον αϋτοΰ πριν χρηματίσαντα, πολιτικής ευταξίας άνδρα 
πεπληρωμένον καί πρός τούς αντιρρητικού; λόγους δεινότατον, πρός τόν τής Συρίας 
άρχοντα αποστέλλει». Είναι γνωστή έκ τής Ιστορίας ή γοητεία τήν όποιαν ό Αύτοκρατο- 
ρικός Σύγκελλος έξήσκησεν έπί τών βαρβάρων εκείνων. Καί όταν πάλιν Μανουήλ ό όνο- 
μαστότατος πάσης ανατολής στρατηγός, διαβληθείς πρός τόν Θεόφιλον, ότι τής βασιλείας 
ορέγεται καί φοβηθείς έφυγε πρός τούς ’Αγαρηνούς, ό Θεόφιλος έν πολλή θλίψει καί 
άθυμία γενόμενος, τόν Σύγκελλον Ίωάννην μετά χρημάτων πρός τόν Ηγεμόνα αυτών 
άπέστειλεν. Οδτος δέ έλθών κατώρθωσε τόν Μανουήλ, φίλον του υπάρχοντα, νά έλευ- 
θερώση καί έπαναφέρη εις Κωνσταντινούπολή». Κε δ ρη νοΰ, Σύνοψις ίστορ. Β'. 108.12 
128.4, 144.16. Οί μετά Θεοφάνην 96.22, 154.12, 632.19, 635.2, 649.16,
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ΚΕΦΑΛΛΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ

Ή&ιχή επιβολή τών Συγκέλλων.

Διά νά λάβωμεν δσον τό δυνατόν τελειοτέραν ιδέαν τοΰ τί ήτο δ Σύγκελ- 
λος και ποιαν θέσιν κατεΐχεν έν τφ ίδιωτικφ καί αύτφ τφ δημοσία» βίω τών 
Αΰτοκρατόρων, αρκεί νά ρίψωμεν έν βλέμμα εις τον βίον ενός τών Συγκέλ- 
λο:>ν, τοΰ Ευθυμίου, τον όποιον έγραψεν, ώς γνωστόν, μαθητής καί θαυμα
στής του, έξέδωκε δέ τφ 1880 έν Βερολίνο» ό De Boor.

"Ας μή λησμονήσωμεν, προκειμένου περί Βυζαντίου, δτι τό πνεΰμα τής 
εποχής Ικείνης ήτο βαθέως θρησκευτικόν καί δτι οί άνθρωποι τότε παρά τό 
έπιπόλαιον καί ευμετάβλητου αυτών ήσαν ευλαβείς καί υπέρ πάν άλλο ήγά- 
πων τάς εξωτερικός εκδηλώσεις τής θρησκείας, τάς πομπώδεις τελετάς καί 
επισήμους λιτανείας καί δτι έτρεφον απεριόριστον θαυμασμόν καί εύλάβειαν 
βαθυτάτην προς τούς μοναχούς μέ τήν αυστηρόν μορφήν των, τό μακρόν καί 
πένθιμον ένδυμα καί τον ένάρετον βίον των. ’Άς μή λησμονήσωμεν επίσης, 
δτι καί Αύτοκράτορες καί Βασιλείς άντήλλασσον πολλάκις ευχαρίστως τον 
θρόνον καί τά ανάκτορα μέ τό κελλίον τοΰ μοναχοΰ, τήν βασιλικήν πορφύραν 
μέ τό ευτελές τοΰ καλογήρου ράσον, ή καί ενίοτε μέ τον μανδύαν τον Πατρι
αρχικόν, καί δτι καί αυτοί έτι οί είκονομάχοι Αύτοκράτορες, παρ’ δλην τήν 
βαθεΐαν απέχθειαν αυτών προς τάς ίεράς εικόνας, ήσαν κατά βάθος ευλαβείς, 
άφοΰ ό μέν Θεόφιλος έφιλοτιμεΐτο νά καλλιτέχνη ύμνους καί φδάς, ό δέ Λέων 
ό Αρμένιος, σχεδόν καθ’ εκάστην, άπ’ δρθρου βαθυτάτου κατήρχετο εις τον 
κομψόν αύτοκρατορικόν ναόν τής Παναγίας τοΰ Φάρου καί έτέρπετο νά προ- 
εξάρχη τών ύμνων διά φωνής εύηχοτάτης καί γλυκερός.

”Αν λοιπόν οί είκονομάχοι Αύτοκράτορες ήσαν τοιοΰτοι, τί νά εϊπωμεν 
περί Λέοντος τοΰ Σοφοΰ, τοΰ εύσεβοΰς καί εξ εύσεβών Αύτοκράτορος; Τοΰ 
Λέοντος, διαδόχου έτι δντος, πνευματικός πατήρ ήτο ό μοναχός Εύθύμιος, 
Ηγούμενος τής παρά τήν Ζωοδόχον Πηγήν (Βαλουκλή) Μονής τών 'Αγίων 
Θεοδώρων «άνήρ πολλοΐς έτεσιν τή μοναχική διαπρέψας ασκήσει καί προφη
τικού χαρίσματος ήξιωμένος» *. Τί συνέβη μεταξύ τοΰ πρίγκιπος διαδόχου 
καί τοΰ πνευματικού του πατρός, άγνοοΰμεν γινώσκομεν μόνον, δτι από 
μακροΰ χρόνου ό Εύθύμιος δέν είχεν άνέλθει εις τά ανάκτορα, δέν άνήλθε δέ 
καί δταν ό Λέων έβασίλευσεν. Ό νέος δμως βασιλεύς διεκαίετο υπό τοΰ πόθου 
νά ΐδη τον πνευματικόν αύτοΰ πατέρα, ν’ άπολογηθή εις αύτόν, νά ζητήση 
τάς εύχάς του καί νά λάβη τάς εύλογίας του. Νά τον προσκαλέση εις τά ανά
κτορα; τό έθεώρησεν αναξιοπρεπές· διά τούτο ό ίδιος μετέβη προς αύτόν 
«παρευθύς δέ εις τά βασίλεια ό άναξ προσκαλέσασθαι τον πατέρα Εύθύμιον

Ράλλη—Ποτλή, Σύνταγμα Ε'. 4.
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ανάξιον κρίνας, πριν αύτοψί κατίδοι τούτον, και προσαπολογήσοιτο, 
προς τον τής Θεομήτορος ναόν εν τή ΓΙηγή (Βαλουκλή) έξήει και προς τον 
ποθούμενον άφίκετο». Καί εκείνος, προ χοΰ οποίου δουλικώς έκλινον εκατομ
μύρια λαών, «τον μοναχόν Ευθύμιον ίδών καί την κεφαλήν τοϊς τούτου ποσίν 
ύποκλίνας ιού τε παλλίου αυτού περικρατής γενόμενο:, τούτο κατασπαζόμενος, 
χαρμονικοΐς δακρύοις τήν πορφυρίδα κατέβρεχε καί τάς εύχάς αυτού καί τήν 
συγγνώμην έξητεϊτο». Ό μοναχός πολλά τά προς ωφέλειαν ψυχής προσειπών, 
ηύχήθη αυτόν καί παρεκάλει νά έπιστρέψη εις τά ανάκτορα, άλλ’ ό βασιλεύς 
δεν έβιάζετο ν’ αναχώρηση προσπαθών νά πείση, καί βιάζων μάλιστα, τύν 
Ευθύμιον ν’ άνέλθη μετ’ αυτού εις τά βασίλεια. Καί τότε μεν ό μοναχός δέν 
έ'στερξεν, ύπεσχέθη δμως νά πράξη τούτο μετά τήν τεσσαρακοστήν. Επειδή 
δέ ό βασιλεύς καί πάλιν τον παρεκάλει καί τον εβίαζε νά ζηχήση δ,τι ήθελε 
πρός σύστασιν καί ωφέλειαν τής μονής του, ό Ευθύμιος τού είπε, δτι δι’ αυτόν 
«ούδέν έτερον εφετόν καί εράσμιόν έστιν,ήτό έν δικαιοσύνη καί εύσε- 
βεία μετ ελέους καί συμπάθειας διευθετεΐν σε καί διέπειν 
τό υπήκοον καί κατά νούν άδιαλείπτως εχειν δσων θλιβερών εξήρπασέ σε 
ή τού βασιλέως τών βασιλευόντων δεξιά καί έ'τι μάλλον προσθήση τού ρύεσθαι, 
εΐγε καί σύ τών αυτού εντολών πληρωτής φανείης καί μ ή λόγοις μόνον 
άλλ.ά καί έργοις θεραπεύων τήν αυτού αγαθότητα».

Μακάριε μοναχέ! Μετά τούς λόγους τούτους δέν άπορούμεν βλέποντες 
τον Αύτοκράτορα γονυπετούντα προ τών ποδών Σου καί έννοούμεν κάλλτσια 
τήν απροσμάχητου ηθικήν επιβολήν, τήν οποίαν Σύ καί οί δμοιοι πρός Σέ 
κληρικοί έσχον επί τών ευσεβών καί περισσοθρήσκων εκείνων Αύτοκρατόρων 
ουδέ έκπληττόμεθα, δταν άνσγινώσκωμεν, δτι: δταν ό Σύγκελλος Ευθύμιος 
άνήλθεν εις τά ανάκτορα, αυτός ό Αύτοκράιωρ καί ό Πατριάρχης Στέφανος 
καί ή Σύγκλητος έξήλθε πρός υποδοχήν αυτού μέχρις αυτών τών αργυρών 
πυλών τού Παλατιού. Καί δταν πάλιν βλέπωμεν τήν Αύτοκράτειραν Θεοφανώ 
νά έ'ρχηται πρός ιόν μοναχόν Σύγκελλον εις τήν Μονήν, κομίζουσαν εύλα- 
βώς εις αυτόν δώρα, ιερά σκεύη καί άμφια, έ'ργα τών Ιδίων αυτής χειρών, 
καί γονυκλινή ίκετεύουσαν αυτόν ν’ άνέρχηται συχνότερου εις τά ανάκτορα 
«διά τήν ψυχικήν σωτηρίαν τού βασιλέως καί τών αδικού
μενων προμήθειαν». ’Ή, δίαν πάλιν βλέπωμεν τον Βασιλόπαιδα 
Πατριάρχην νά μεταβαίνη εις τήν μονήν τού Συγκέλλου καί πάλιν επί ημέ
ρας ολοκλήρους νά διαμένη μετ’ αυτού προσευχόμενος καί μελετών εν τώ 
ναώ τής τού Θεού Σοφίας, ή καί αυτόν τον Αύτοκράτορα άσθενοΰντα νά 
προσκαλή άνά πάσαν στιγμήν τον ιερόν άνδρα καί άναχωρούντα νά προσ- 
καλή καί πάλιν, καί πολλάκις κατά τό μεσονύκτιον, από τήν δύο ώρας 
καί πλέον άπέχουσαν εκ τώνάνακτόρων μονήν του, διά νά τόν έ'χη δσον τό 
δυνατόν πλησιέστερον, καί νά κτίζη χάριν αυτού εις τήν παραλίαν τήν μονήν 
τού Ψαμαθίου.
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Τό ηθικόν μεγαλεΐον τοΰ αυστηρού καί αγίοι» Συγκέλλου ήρθη υπέρ to 
μεγαλεΐον τοΰ ’Άνακτος, τον όποιον τοσάκις ήλεγξεν ώς τιμωροΰντα αδίκως 
τό υπήκοον, καί προς τόν όποιον είχε τό σθένος νά γράψη, δτε ήδίκει τον 
αδελφόν του ’Αλέξανδρον, διαβληθέντα ώς ύποκινοΰντα έπανάστασιν «τάδε 
λέγει σοι κύριος δι’ έμοΰ τοΰ ελάχιστου' φ κρίματι έκρινας κριθήση καί φ 
μέτρφ εμέτρησας άντιμετρηθήσεταί σοι».

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ

Σύγκελλοι Μητροπολΐται.

Ό,τι συνέβη διά τούς διακόνους καί πρεσβυτέρους, τό αυτό έγένετο συν 
τφ χρόνφ καί διά τούς Μητροπολίτας. Οι Αύτοκράτορες είτε έκ φιλίας, ή λόγω 
συγγένειας, είτε από έκτίμησιν, είτε καί εκ κοσμικών ελατηρίων κινούμενοι 
καί θέλοντες νά τιμήσωσιν ίεράρχας τινάς ιδιαιτέρως, δεν εΰρον άλλο αξίωμα 
αντάξιον τής βασιλικής φιλοτιμίας, εί μη την αξίαν τοΰ Συγκέλλου καί δι’ αυτής 
περιέβαλον τούς Ικλεκτούς καί εύνοουμένονς αυτών.

Είναι αληθές, δτι ήδη από τοΰ 10ου αίώνος άπαντώμεν ’Αρχιερείς κατέ
χοντας καί άλλα αξιώματα, ώς π. χ. επί τοΰ Πατριάρχου Φωτίου τόν Ευλάμπιον 
Αρχιεπίσκοπον καί Σκευοφύλακα, τόν Πρωτόθρονον (Καισαρείας) Παύλον 

καί Χαρτοφύλακα ή αλλά τά αξιώματα αυτά ήσαν μόνον εκκλησιαστικά μη 
προσδίδοντα είς τόν έχοντα αυτά ύπέροχον τιμήν.

Άλλ’ ήδη ή νέα τιμή ήτο αληθώς μεγάλη καί επίφθονος, διότι ούτως οί 
τιμηθέντες καθίσταντο μέλη τής Συγκλήτου, τασσόμενοι είς την πρώτην τάξιν 
τών Μαγίστρων καί έχοντες πάντα τά εκ τοΰ αξιώματος άπορρέοντα πολλαπλά 
πλεονεκτήματα.

Ή τοιαύτη άνύψωσις ιεραρχών είς την αξίαν τοΰ Συγκέλλου κατ’ άρχάς 
δεν άπήρεσεν είς την Ιεραρχίαν, άλλως τε ολίγα πρόσωπα έτιμήθησαν δι’ αυτής 
καί αυτά άξια κατά πάντα τής μεγάλης ταύτης τιμής, ώς ό Φιλάρετος Μητρο
πολίτης Εύχαΐτων επί τοΰ Πατριάρχου Πολυεύκτου (956 -970). "Ετερος 
Μητροπολίτης Θεόδωρος καί Σύγκελλος άγνωστον τίνος Επαρχίας καί ό Στέ
φανος μητροπολίτης Νικομήδειας επί τοΰ Πατριάρχου Αντωνίου καί τοΰ 
Αύτοκράτορος Βασιλείου τοΰ Βουλγαροκτόνου (976- 1025), ό υπέροχος εκεί
νος ιεράρχης, δστις κατά τόν Κεδρηνόν ήν «άνήρ ελλόγιμος καί επί σοφία καί 
αρετή διαβόητος καί πειθοΐ μαλάξαι ικανός γνοόμην σκληράν καί άτίθασσον» 
καί τόν όποιον ό Βουλγαροκτόνος άπέστειλε πρέσβυν προς τόν έπαναστατή- 
σαντα Σκληρόν. 1 2

1 Ίωάννου Βαλέττα, Έπιστολαί Πατριάρχου Φωτίου 31 καί εξής.
2 Κεδρηνοϋ, Σύνοψις ίστορ. Β'. 420.17.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:31:24 EEST - 3.236.241.27



"Οταν δμως ό Αύτοκράτωρ Ραψανός ό Άργυρος (1028- 1034) άθρόον 
εν μια και τή αυτί) ήμερα (τφ 1029) ανεδειξε τρεις εν ολω Συγκέλλους, οι 
όποιοι δεν ήρκέσθησαν νά προκαθέζωνται μόνον έν τη Συγκλήτω, άλλ’έφιλο- 
δόξησαν νά έπιβάλωσι τον όγκον τοΰ νέου αξιώματος αυτών και έπί τών 
λοιπών συναδέλφων των προκαθήσαντες αυτών έν τή Αγία Σοφία, μεγάλη 
ταραχή καί συγχυσις έγενετο εν τή Ιεραρχία. Γοτε, λεγει ο Σκυλιτσης, «Ρωμα
νός ό Άργυρός έτίμησε Συγκέλλους Μητροπολίτας τρεις, τον Εφέσου Κυριά
κόν, ως τοΰ Πατριάρχου όμαίμονα, Λημητριόν τον Κυζίκου, ως λίαν αύτώ καί 
προ τής βασιλείας πεφιλημένον, καί Μιχαήλ τον τών Εύχαΐτών, καθ’αίμα τούτω 
έγγίζοντα1». Ό εις λοιπόν ήτο αδελφός τοΰ Πατριάρχου, ό άλλος συγγενής 
τοΰ βασιλέως καί ό τρίτος, άγνωστον τίνας υπηρεσίας είχε προσφέρει προς 
τον προ έτους ιδιώτην έτι Άργυρόν. Οι Αρχιερείς άπέβλεψαν μετ’άγανακτή- 
σεως προς τήν τοιαυτην άνύψωσιν τών συλ'αδελφων αυτών, η οποία απέβη 
σκάνδαλον, όταν οί άξιωματοΰχοι Μητροπολΐται τήν 20 Μαΐου 1029 κατά 
τήν ημέραν τής Πεντηκοστής, παραγκωνίσαντες τους προ αυτών, ενεθρονισθη- 
σαν έπί τών πρώτων θέσεων τοΰ Ίεροΰ σύνθρονού. «Καί έγένετο, λέγει ο 
Κεδρηνός, ταραχή διά τήν καθέδραν έν τή λειτουργία, μή καταδεξαμένων τών 
Μητροπολιτυ>ν προκαθίσαι τούς Συγκέλλους έν τφ Συνθρόνψ»1 2.

Άλλ’ όσον καί αν διεμαρτυρήθησαν οί Μητροπολΐται, ή Αύτοκρατορική 
θέλησις ύπερίσχυσε καί οί Σύγκελλοι Μητροπολΐται όχι μόνον εις τά ανάκτορα 
καί εις τάς βασιλικός συναθροίσεις προυκάθηντο τών άλλων ιεραρχών, αλλά 
καί κατά τάς λειτουργίας καί τάς πατριαρχικός συνόδους ειχον πάντοτε τήν 
πρώτην έδραν.

Τήν τοιαυτην τιμήν φυσικόν ήτο νά έπιζητήσωσι καί άλλοι καί, ως θά 
ίδωμεν, μετ’ ολίγον, ηύξήθη και έπολλαπλασιάσθη ό αριθμός τών Συγκέλλων 
Αρχιερέων, δεν έπαυσεν όμως καί ή άντίδρασις από μέρους τών λοιπών, 
έως ου τώ 1065 ό έπί τό δημοκρατικώτερον κυβερνών Αύτοκράτωρ ’Ιωάννης 
ό Δοΰκας, λαβών ύπ’ όψιν τήν προς αυτόν γενομένην διαμαρτυρίαν τής Ιεραρ
χίας, έπανέφερε τήν άρχαίαν εκκλησιαστικήν τάξιν διά βασιλικού διατάγματος 
προς τον Πατριάρχην Ίωάννην Η λ τον Ξιφιλίνυν3, καί οί Σύγκελλοι Αρχιε
ρείς ήρκέσθησαν μόνον εις τάς τιμάς τοΰ Παλατιού καί τάς πρωτοκαθεδρίας 
εις τά κοσμικά δικαστήρια4.

32 Μητροπολίτου Παραμυθίας καί Πάργας Άθηναγόρα

1 Κεδρηνοΰ, Ένθ’ αν. Β’. 486.11. 2. Βυζαντίου, Ή Κωνσταντινούπολή Γ'. 52ό.
2 Κεδρηνοΰ, ”Ενθ’ άν. 487.8.

Zachariae von Lingental, Novellae Constitutiones σελ. 323.
* Ράλλη-Ποτλή , Σύνταγμα Θείων καί Ιερών Κανόνων Ε'.275: «Οί θεοφιλέστατοι 

Μητροπολΐται έδεήθησαν τής βασιλείας μου, άγιώτατέ μου δέσποτα, δτι οί μητροπολΐται 
σύγκελλοι καί πρωτοσύγκελλοι πειρώνται διά τών συγκλητικών τιμών άλλάξαι τούς σεβα
σμίους θρόνους· καί τί εξουσίαν έχει ό βασιλεύς ή τό συγκλητικόν αξίωμα άμείβειν θρό
νους, οΰς ό Θεός διατών άγιων καί πανευφήμων Άποστόλαιν καί τών θεοφόρων πατέρων
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Έκ τής δλης αυτής ιστορίας και εκ τοϋ αυτοκρατορικοΰ διατάγματος 
άριδήλως καταφαίνεται, δτιόκ. Στεφανίδης δεν εχει δίκαιον θέλων 
τους Συγκέλλους αρχιερείς ά ποτ ε λ ο ΰ ν τα ς τήν διαρκή περί 
τον Πατριάρχην Σύνοδον.

Άλλ’ δσον καί αν περιωρίσθησαν τα δικαιώματα τών Συγκέλλων ’Αρχιε
ρέων, ή θέσις αυτών ήτο πάντοτε επίζηλος. Άπαντώμεν λοιπόν σειράν δλην 
Μητροπολιτών καί Επισκόπων, ώς Λέοντα Μητροπολίτην ’Αθηνών καί

έταξε; Τοϋ γάρ βασιλέως ιπταμένου μετά φόβου καί τρόμου (έάν έστιν άνθρωπος ό βασι
λεύς) καθεζομένου τοϋ Ιερέως, πώς δύναται ό Ιπτάμενος χαρίσασθαι τφ καθεζομένιμ 
υψηλότερου θρόνον, καί όπότε οΰχί μόνον έπί τών μητροπολιτών καί αρχιεπισκόπων 
τοΰτο γίνεται, άλλα καί έπί ιερέως πτωχού ζευγηλατοϋντος ή καί ποιμαίνοντος, ώσπερ 
ήν καί ό έν άγίοις μέγας Χπυρίδων ό θρυλλούμενος; Λοιπόν έν μέν τη έκκλησίςι, ένθα 
καί ό άγιώτατος καί Οικουμενικός πατριάρχης τυγχάνει, έν τε συνόδοις καί στάσεσι καί 
δικαστηρίοις, έν τε καθέδραις καί τοΐς λοιποΐς, έξει τόν θρόνον έκαστος, δν δέδωκεν 
αΰτφ ή άγια σοφία, ήτις έστιν ό λόγος τοϋ Θεοϋ καί κυρίου· καί ω.τερ δέδωκεν έκεϊνος 
θρόνον, τίς άφαιρήσεται έξ αΰτοΰ καί άποστερήσεται; έν δέ τφ παλατίψ έξει τήν τιμήν 
έκαστος τήν έν τή συγκλήτψ τυπωθεΐσαν αύτφ. Πίστευσον γάρ μοι, δτι καί φρίκης τό 
πράγμα, καί ουδέ οί άγιώτατοι μητροπολίται πρωτοσύγκελλοι καί σύγκελλοι ουδέ έμοϋ 
κατανεύσαντος άνέξονται τοΰτό ποτέ' όμοιοι γάρ είσιν άπαντες τή όμηγύρει τών αγίων 
καί πανενδόξιον Ά ποστόλο) ν' καί οδς έταξεν ό Χριστός καί Θεός ημών έν τφ μυστικφ 
καί ζωοποιφ δείπνφ καθεσθήναι καί δειπνήσαι, τίς δύναται άμεΐψαι τήν καθέδραν έκεί- 
νων; Ή δέ παρούσα σήμερον αντίτυπύς έστιν έκείνης, ώς έχω καί ώς πιστεύω' άλλ’ ουδέ 
οί άγιοι μητροπολίται, σύγκελλοι καί πρωτοσύγκελλοι, ΐνα τοΰτο φέρωσι βαρέως, πειθό- 
μενοι τφ μεγάλη) Παύλω πράξαντι κάί διδάξαντί' «όσος μέν εί, τοσοΰτον ταπεινού 
σαυτόν», καί πρό τούτου τοϋ δεσποτικοΰ ρήματος διδάσκοντος πάντας ημάς τό «ό ταπει
νών εαυτόν ύψωθήσεται». Τίς είδε, τίς ήκουσε τοιαύτην ευκολίαν καί οδόν εισάγουσαν 
εις τήν ζοιήν; Εί τοίνυν εις ταύτην τήν οδόν καί εμέ καί τήν άγιωσύνην σου (ήν γινώ- 
σκω έγώ) έδοκίμασεν, εΰρεν αν καθίσαντας όπου έκέλευσε, μέχρις αν έσωσιν, ώς έν τφ 
Βαλαάμ άναγινώσκεταυ καί οΰ δεΐται πολλής έξηγήσεως, ότι έποίησαν βασιλείς δεικνύ
οντας εαυτούς μαθητός τοϋ Χριστού. Έγώ ολίγον ένέτυχον τοΐς κανόσιν, άλλ’ εΰρον 
γεγραμμένον, ότι ό μή στοίχων πάσι τοΐς τυπωθεϊσι παρά τών αγίων πατέρων άναθέμα- 
σιν ύποκείσθω. Ή τίς έστιν οΰτω τολμητίας καί άλαζών καί αυθάδης, Ϊνα παρασείση έν 
ρήμα τών θείων κανόνων έκείνων; Εί δέ τις έτόλμησε καί τοιοΰτον, ίσως ήγνόησε τούς 
κανόνας, ή έπελάθετο, καί ϊλεως αΰτφ γένοιτο ό κύριος ώς άγνοήσαντι. "Οπερ δέ θέλω 
έρωτήσαι, άποκριθήτο) μοί τις τών απάντων, έάν γένηται μητροπολίτης λιτός πρωτόθρο
νος εις Καισάρειαν καί έτερος εις Έφεσον, γένωνται δέ σύγκελλοι εις Θεσσαλονίκην ή 
Ύδροΰντα, άρα προκαθίσουσι τοϋ Καισαρείας ή τοϋ ’Εφέσου; Όμως, αν θέλη τις καινο- 
τομεϊν τό θειον καί βλασφημεΐν καί άνατρέπειν τούς κανόνας τών αγίων ’Αποστόλων καί 
θεοφύρων πατέρων, ημείς τοιαύτην συνήθειαν οΰκ έχομεν. Εις δέ τό παλάτιον έχέτο) τήν 
τιμήν ό σύγκελλος καί εις τά κοσμικά δικαστήρια.

Άποτεθήτω οΰν ή παροΰσα γραφή έν τή τοϋ Θεοϋ μεγάλη έκκληαίρ, ώς αν ή δείλη 
καί εις τό εξής ή τοιαύτη πρόσταξις καί οικονομία τής βασιλείας μου· ήτις καί τή διά 
κινναβάρεως όποσημασίρ καί τή διά χρυσής βούλλης σφραγΐδι τυπωθεΐσα έξετέθη μηνί 
μαίψ ίνδ. γ’.».

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ, Ζπουδων, έτος Λ'. 3

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:31:24 EEST - 3.236.241.27



34 Μητροπολίτου Παραμυθίας καί Πάργας Άθηναγόρα

Σΰγκελλον1, Θεοφάνην Κυζίκου καί ΣΰγκελλονI 2 *, Νικόλαον Εΰχανείας καί 
Σύγκελλον Οικουμενικόν τής νέας βασιλικής έκκλησίας, δστις χαρα
κτηρίζεται ώς «άνθρωπος τής Πορφυρογέννητου Θεοδώρας»*, Λαυρέντιον 
Δυρραχίου καί Σΰγκελλον4 *, Νικήταν Πατρών καί Σΰγκελλον6, Ίωάννην Χαλ- 
κηδόνος καί Σΰγκελλον, Νικήταν Χαλκηδόνος καί Σΰγκελλον, * Ρωμανόν Κυζί
κου καί Σΰγκελλον, προς δν επιστέλλει Μιχαήλ ό Ψελλός (1018- 1078),7 8 * τον 
Άμασείας «τον μέγαν Άμασείας καί Σΰγκελλον», ώς γράφει αΰτψ ύ Ψελλός, s 
Στέφανον Βασιλαίου καί Σΰγκελλον*, Μιχαήλ Συλαίου καί Σΰγκελλον, 10 II 
Μανουήλ Φιλαδέλφειας καί Σΰγκελλον,11 Ιωάννην Αίνου καί Σύγκελλον12 * καί 
τούς Επισκόπους : Βασίλειον Κερκΰρας καί Σΰγκελλον 18 καί Βασίλειον Λαο- 
δικίας Ποιμενάρχην καί Σΰγκελλον.14

Ούδ’ ήρκέσθησαν εις τό αξίωμα τοΰ Συγκέλλου οί Αρχιερείς, αλλά θέλον- 
τες επί μάλλον νά διακριθώσι προσέλαβον, Αύτοκρατορική επινεύσει, τον 
τίτλον τοΰ Πρωτοσυγκέλλοτι.

ΚΕΦΑΛΛΙΟΝ ΔΩΔΕΚΑΤΟΝ

Μητροπολΐται καί 'Επίσκοποι Πρωτοανγκελλοι. Πρόεδροι καί Πρωτοπρύεδροι 
των Πρωτοσυγκέλλων. Ύπέρτιμοι καί Ραίκτωρες.

Πρώτον Πρωτοσΰγκελλον Μητροπολίτην άπαντώμεν επί τοΰ Αύτοκρά- 
τορος Κωνσταντίνου τοΰ Μονομάχου Ίωάννην τον θεοσεβέστατον Μητροπο
λίτην Εύχαΐτων καί Πρωτοσΰγκελλον, τον πολύν Ίωάννην τον Μαυρόποδα,15 
εις ον ό Ψελλός εγραψεν έγκώμιον, επειτα Νικηφόρον Εφέσου καί Πρωτο
σΰγκελλον, εις τον όποιον ό αυτός Ψελλός προσφωνεί μονωδίαν τινά,16 Λέοντα

I Ράλλη-Ποτλή, Ένθ’άν. Ε'. 37. Mansi, Ένθ’άν. ΙΘ'. 821. Ά ρ χ ι μα ν δρ ί- 
του Άντωνίνου, Περί των αρχαίων χριστιανικών επιγραφών έν Άθήναις 57.

- Mansi, νΕνθ’ άν. ΙΘ'. 812.
!Γρηγ. Παλαμά, τόμ. Α'. σ. 154. Mansi, "Ενθ’ άν. ΙΘ'. 821.
4 Mansi, Conciliorum collectio ΙΘ'. 812.
6 Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα Ε'. 53. Μ ansi, “Ενθ’άν. ΙΘ. 1060.
6 Schi umber ger, Sigillographie 413. M ansi, “Ενθ’ άν. ΙΘ'. 812.
7 K. Σάθα, Μεσ. Βιβλ. £'. 456.
8 Κ. Σάθα, “Ενθ’ άν. 269.
8 Schlumberger, “Ενθ’ άν. 303.

10 Mansi, Ένθ’άν. 821.
II Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα Έ’. 101.
15 Έλλ. Φιλ. Συλλόγου παράρτ. ΙΓ'. έτους σελ. 91. Schlumberger, Ένθ’ άν. 119.
18 S c hi u m berg er, Ένθ’άν. 209.
14 Schlumberger, “Ενθ’ άν. 255.
16 Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. Ε'. 142, 273, 313, 440, 462, 465, 495.
18 Κ. Σάθα, Ένθ. άν. 102.
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Μητροπολίτην ’Αθηνών καί Πρωτοσύγκελλον άποθανόντα τφ 1061,1 (ό αυτός 
γράφεται καί Σύγκελλος και Ραίκτωρ ως άνεφέραμεν προηγουμένως), Ίωάν- 
νην τον Βλαχερνίτην Μητροπολίτην ’Αθηνών καί Πρωτοσυγκελλον άποθα
νόντα τφ 1087 *, Ρωμανόν Φιλαδέλφειας καί Πρωτοσυγκελλον (1193),1 2 3 
’Αθανάσιον Άνέας καί Πρωτοσυγκελλον (1229),4 Μιχαήλ Μαγνησίας καί 
Πρωτοσυγκελλον (1228) επί τοΰ Πατριάρχου Γερμανού έν Νίκαια,5 Πανάρε
τον Επίσκοπον Δημητριάδος καί 'Αλμυρού καί Πρωτοσυγκελλον.6

Τελευταίον Πρωτοσυγκελλον Μητροπολίτην άπαντώμεν (1230-1240) τον 
Νικόλαον, τον όποιον αναφέρουν τά Acta et Diplomata. ’Αλλά καί Μιχαήλ 
Μητροπολίτην Παροναξίας καί Πρόεδρον τών Πρωτοσυγκέλλων ακριβώς 
τότε, ότε υπό τοΰ ’Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ αί τέως δυο έπισκοπαί ένωθεΐσαι 
άπετέλεσαν τήν Μητρόπολιν.7

'Ως βλέπομεν, ό άπλοΰς τίτλος Πρωτοσυγκελλος δεν έπήρκεσεν, αλλά 
έδέησε νά δημιουργηθή καί Πρόεδρος τών Πρωτοσυγκέλλων. Οΰτέ ό τίτλος 
πάλιν αυτός έθεωρήθη αρκετά μέγας, άλλ’ επί πλέον έμεγεθΰνθη εις Πρωτο- 
πρόεδρον τών Πρωτοσυγκέλλων καί βλέπομεν τοιοΰτον Ίωάννην τον Σίδης. 
«άνδρα δραστήριοι· καί άμφιδέξιον πάσι τοϊς άγαθοΐς σεμνυνόμενον», τον 
όποιον Μιχαήλ ό Παραπινάκιος δεξάμενος τήν βασιλείαν προσελάβετο είς 
τήν τών κοινών διοίκησιν.8

Άλλ’ εκτός τών διαφόρων αυτών τιτλούχων αρχιερέων, από τής εποχής 
τών Κομνηνών αναφαίνονται καί οί 'Υπέρτιμοι. Διά τον τίτλον τούτον 
ού σμικραί ταραχαί συνέβησαν μεταξύ τών Αρχιερέων, ότε Νικόλαος ό Άγιο- 
θεοδωρίτης, Μητροπολίτης Αθηνών, τιμηθείς διά τοΰ τίτλου τούτου, έφιλο- 
τιμήθη, μεταπηδήσας από τον λαχόντα θρόνον, νά προκαθήση πάντων τών 
Αρχιερέων. Τότε ουτοι κατεξανέστησαν έπικαλεσθέντες τό γνωστόν διάταγμα 
τοΰ Αύτοκράτορος Κωνσταντίνου τοΰ Δούκα. 9

1 Βλέπε καί ’Αρχιμανδρίτου Άντωνίνου, Περί τών αρχαίων χριστιανικών επι
γραφών έν ’Αθήναις σελ. 57.

2 Ένθα ανωτέρω σελ. 56.
’ Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα Ε'. 101. Α. Μηλιαράκη, Ιστορία τοΰ βασιλείου

τής Νίκαιας 299.
* Α. Μηλιαράκη, Ένθ’ άν. 298.
6 Ό Μιχαήλ υπογράφει τόν χρυσόβουλλον λόγον τόν έκδοθέντα υπό τοΰ Αύτοκράτο

ρος καί έπικυρωθέντα ύπό τοΰ Πατριάρχου.
6 Miklosich et Muller, Acta et diplomata Α'. σελ. 398, 401.
7 Εκκλησιαστική ’Αλήθεια τόμ. Δ', σελ. 447.
8 Κεδρηνοΰ, Σύνοψις ίστορ. Β'. 705.17.
9 Ή τιμή τοΰ Ύπερτίμου έδόθη καί είς άλλους κληρικούς πλήν τών αρχιερέων. 

Ούτως ό Χαρτοφύλαξ-τής Μ. Εκκλησίας ’Ιωάννης έπί τοΰ Αύτοκράτορος ’Αλεξίου 
’Αγγέλου, λέγεται καί Ύπέρτιμος καί οΰτω υπογράφεται (Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 
Δ'. 102). Ή μανία τών Όφφικίων είχε καταντήσει τόσον μεγάλη καί μάλιστα βραδύτερον
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Πριν ή κλείσωμεν το κεφάλαιον τοΰτο, θά εΐπιομεν όλίγας λέξεις, δΓ έν 
ά'λλο αξίωμα, to όποιον έφερον και οι Σΰγκελλοι ’Αρχιερείς, τό άξίωμα τον 
Ραίκτωρος.

Εϊδομεν, ότι προ τον Συγκέλλου και ευθΰς μετά τόν άνώτατον άρχοντα 
τής Συγκλήτου, τόν Μάγιστρον, έτάσσετο υπό τοΰ αυλικοΰ πρωτοκόλλου, 
ό Ραίκτωρ. Ό Du Cange την αξίαν τοΰ Ραίκτωρος θεωρεί ως καθαρώς 
εκκλησιαστικήν καί νομίζει τόν Ραίκταιρα ως αρχηγόν τοΰ άνακτορικοΰ κλή
ρου. Ό Reiske όμως, 1 μη δεχόμενος τοΰτο, φρονεί ότι τό άξίωμα τοΰτο 
ήτο πολιτικόν, διότι οΰδαμοΰ, λέγει, γινώσκει νά ύπάρχη κοινωνία τοΰ Ραί
κτωρος μέ τά 'Ιερά πράγματα. Τό αυτό δέχεται καί ό Σλοΰμπερζε δημοσίευσης 
σφραγίδας Νικήτα Πατρικίου Ραίκτωρος καί Κατεπάνω ’Αντιόχειας καί 
’Αλεξίου Κατακουριανοΰ Ραίκτωρος τοΰ Δουκός. Έν τοΰτοις φρονώ ότι 
άμφότεροι οί σοφοί άνδρες δεν έχουσι δίκαιον, διότι τό άξίωμα τοΰτο έφερον 
καί ’Αρχιερείς, ως Λέων ό Μητροπολίτης ’Αθηνών, Σιίγκελλος καί Ραίκτωρ, 
καί ό Επίσκοπος ’Άπρου, σφραγίδα τοΰ οποίου έδημοσίευσεν ό Σλοΰμπερζε. - 
’Αλλά καί άλλοι κληρικοί. Οΰτω Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος Μιχαήλ 
τόν υιόν τοΰ γυναικαδέλφου του Χριστοφόρου τοΰ Λεκαπηνοΰ «τά βασιλικά 
πέδιλα άφελόμενος κληρικόν καί μάγιστρον καί ραίκτωρα πεποίηκεν.3 Επί
σης κληρικοί άποβαλόντες την ίερωσΰνην έτιμήθησαν διά τοΰ αξιώματος τοΰ 
Ραίκτωρος, ως Νικηφόρος ό Ευνούχος, όστις τφ Κωνσταντίνφ Μονομάχω 
πρότερον ίδιωτεΰοντι υπηρετών καί διά κοσμικήν περιφάνειαν καί δόξαν 
άπωθήσας τήν ίερωσΰνην, ετιμήθη υπό τοΰ Μονομάχου Ραίκτωρ καί Στρα
τοπεδάρχης διορισθείς είς τήν Έφαν εξεπέμφθη. Οΰτος καί άργότερον πάλιν 
Στρατηγός αύτοκράτωρ όνομασθείς άπεστάλη κατά τών Πατζινάκων.4 Καί 
έτερος κληρικός άπολακτίσας τήν 'Ιερωσΰνην καί τιμηθείς διά τοΰ αξιώματος

έπί τών ΙΙαλαιολόγων, ώστε ό Πατριάρχης ’Αθανάσιος (τφ 1289-1293) έπιθυμών νά 
θέση τέρμα έγραφε πρός τόν Αύτοκράτορα «Περί τών έκ τοΰ κλήρου άφηνιαζόντων 
ένεκα όφφικίου καί ρόγας» (Μ. Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες 409). Άναγινώσκομεν 
δέ είς τήν Σύνοψιν χρονικήν τοΰ Ανωνύμου (Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. Ζ'. 171) ότι καί 
πρότερον ό Βοτανειάτης πάντας έτίμησεν άρχοντας συγκλητικούς, πολίτας, χωρίτας, δού
λους, ελευθέρους, εύγενεϊς, άγενεΐς, άπορους, εύπορους, ‘Εθνικούς, Ρωμαίους, πένητας, 
πλουσίους, άξιους, άναξίους καί πάς τις άνθρωπος τής όποιασοΰν τέχνης ήν τιμής 
έκείνης καί αξιώματος ετυχεν, όσον τυχείν έπεθύμησε καί μέγα ήν καί υπέρ αυτόν 
τό ζητούμενον.

1 Κωνσταντίνου Π υ ρ φ υ ρο γ ε ν ν ή τ ο υ, Περί τής βασιλείου τάξεως Β’. 834.
2 Schlumberger, Sigillographie 116. Ό κ. Κ. Μ. Κω ν σ τ α ν τ ι ν όπ ο υ λο ς 

(Βυζαντιακά μολυβδόβουλλα άρ. 149. 150) έκδούς τήν ώς άνω σφραγίδα αντί "Απρω 
άνέγνωσε ’Αγρών, μή δεχόμενος τήν άνάγνωσιν τοΰ Schlumberger.

3 Οί μετά Θεοφάνην 438.7.
4 Κεδρηνοΰ, Σύνοψις ίστορ. Β’. 593.10.
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τούτον απαντάται ό επί Ρωμανού τού Λεκαπηνού Ιωάννης «ό κατά παρα- 
χώρησιν θεού καί Ραίκτωρ γεγονώς ό σκαιός καί σκολιός Ραίκτωρ».1

Βλέπομεν λοιπόν Ραίκτωρας Μ. Δούκας καί Πατρικίους καί Κατεπάνω 
καί Μαγίστρους καί Στρατηγούς, άλλα καί ’Αρχιερείς καί κληρικούς, ώστε 
δεν αληθεύει τό: δτι ούδεμία υπάρχει κοινωνία τού Ραίκτωρος προς τά ιερά 
πράγματα. Βεβαίως τό αξίωμα τούτο κυρίως ήτο κοσμικόν. Εις την Βασίλειον 
Τάξιν 1 2 υπάρχει ιδιαιτέρα τελετή τής προβλήσεως τού Ραίκτωρος, τελούμενη 
εν τοΐς Άνακτόροις επί παρουσία τής Συγκλήτου. Έκ τής προβλήσεως ταύ- 
της πείθεται τις, δτι πρόκειται περί καθαρώς πολιτικού αξιώματος. Πώς 
δμως έφερον αυτό καί κληρικοί; Κατ’ Ιμέ διά τον λόγον δτι: εις τούς 
κληρικούς τούτους άνετίθετο υπό τού Αύτοκράτορος καί 
ιδιαιτέρα πολιτική εξουσία. Τά ανωτέρω παραδείγματα σαφώς 
δηλοΰσι τούτο. Εις έπίρρωσιν δέ τής τοιαύτης εκδοχής μου έρχεται καί ή εξής 
επιγραφή, τήν οποίαν άνεκάλυψεν ό κ. Σωτηρίου κατά τάς άνασκαφάς τού 
κατά τό ΒΑ. τού Αρείου Πάγου, ναού Διονυσίου τού Άρειοπαγίτου «ούτος 
ό πηρϊ(ος έκτίσθη Παρά Λε(οντος Του Αϊ(ιω)ϊ(α Τ(ου) νμον Δεσπότου 
Άθηνο(ν Κεσηνγ(κε) Λου Του Ρεκτοροο.»

Ό κ. Σωτηρίου όρθώς παρατηρεί, δτι πιθανώτατα ή πλάξ ήτο έντετειχι- 
σμένη επί τίνος πύργου τής Άκροπόλεως ή τού εξωτερικού τείχους καί μετε- 
τοπίσθη εις μεταγενεστέρους χρόνους εις τήν θέσιν ένθα εύρέίίη, άγνωστον 
διά ποιαν αιτίαν.

Ό Μητροπολίτης λοιπόν Λέων ό Σύγκελλος καί Ραίκτωρ άναμφιβόλως 
κατείχε πολιτικήν εξουσίαν, διά τούτο καί έφρόντιζε περί δχυρώσεως τής πόλεως 
έπισκευάζων τά τείχη καί άνεγείρων νέους πύργους.3

1 Οί μετά Θεοφάνη ν 378.23, 898.12. Κεδρηνοΰ, ”Ενθ’ άν. 275.19, 304.7, 312.12.
* Α’. 528-530.
3 ’Αρχαιολογικόν Δελτίον τοΰ 'Υπουργείου τών Εκκλησιαστικών καί τής δημοσίας 

έκπαιδεύσεως τόμ. Βλ τεϋχ. 1-3 σελ. 139 -142. *0 ’Αρχιμανδρίτης Άντωνΐνος δημο- 
σιεύων τήν σημείωσιν τοΰ Παρθενώνος περί τοΰ Λέοντος ’Αθηνών Συγκέλλου καί 
Ραίκτωρος, εις τό έργον «Περί τών αρχαίων χριστιανικών επιγραφών έν Άθήναις» 
εν σελίδι 55 λέγει: «Ρέκτωρ ήτο δι’ εμέ έκπληξις τελεία· ή λέξις αυτή είναι προσ
ωνυμία κεκοιμημένου καί δέν είναι δυνατόν ν’ άναφέρεται εις οίονδήποτε βαθμόν. 
Οΰχ ήττον νά συνάντηση τις ταΰτην κατά τόν XI αιώνα έν τφ προσώπιρ Έλληνος 
καί Άρχιερέως μοί φαίνεται περίεργον. Μοΰ είναι δυσνόητος έπίσης ή λέξις : Σύγκελ- 
λος. Πώς είναι δυνατόν ό κεκοιμημένος νά είναι συγχρόνως καί Μητροπολίτης καί 
Σύγκελλος; (Ύπάρχουσιν έν τούτοις καί άλλα παραδείγματα ’Αρχιερέων καί Συγκέλ
λων. Τοιοΰτοϊ ήτο ό Δημήτριος Σύγκελλος άμα καί Μητροπολίτης Ιίυζίκου). "Ισως ό 
Σύγκελλος τφ καιρφ έκείνφ είχεν άλλην σημασίαν, ώστε συγχρόνως ήτο δυνατόν 
ό φέρων τό όνομα τοΰ Συγκέλλου νά ήτο καί Άρχιερεύς».

Μετά τήν δημοσίευσιν τής παρούσης μελέτης ημών έλπίζομεν οί σοφοί Βυξαντινολό- 
γοι νά μή εύρίσκωνται πρό τοιούτων έκπλήξεων.
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Καί ήδη γεννάται ή έρώτησις: έν τφ μέσω τόσων Μητροπολιτών Συγκέλ- 
λων και Πρωτοσυγκέλλων, Προέδρων και Πρωτοπροέδριον, Συγκέλλων και 
Πρωτοσυγκέλλων και Ύπερτίμων και Ραικτώρων,τίάπέγινεν ό Σύγκελλος, 
ό κατ’ εξοχήν Σύγκελλος, ή συμπαθής εκείνη φυσιογνωμία τής Βυζαντινής 
Αυλής και τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου; Την άπάντησιν 9α δώσωμεν εις 
τό δεύτερον μέρος τής παροΰσης μελέτης ημών «Οί Μεγάλοι ΙΙρωτοσύγκελλοι 
τοΰ Οικουμενικού Θρόνου μετά τήν "Αλωσιν».

Έν Παραμυθία τή 30® ’Ιανουάριου 1927.

f 'Ο Παραμυθίας καί ΙΙάργας 
ΑΘΗΝΑ ΓΟΡΑΣ 

ό από Μεγάλων Πρωτοσυγκέλλων.
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