ΔΙΑΛΟΓΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΜΙΧΑΗΛ Γ'.
ΤΟΥ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΥΊΌΚΡΑΤΟΡΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ
ΜΑΝΟΥΗΛ Α'. ΚΟΜΝΗΝΌΝ

Έν τφ ύπ’ άριΛμόν 1379 χειρογράφω τής έΛνικής ημών βιβλιοθήκης1
εύρηται, μεταξύ άλλων, καί ό ανέκδοτο; διάλογος1
2 τοΰ Μιχαήλ Γ'. τού
Άγχιάλου3 προς τον Μανουήλ Α'. Κομνηνον,φέρων επιγραφήν «Διάλογος,
δν εποίησεν ό άγιώτατος καί σοφώτατος Πατριάρχης Κωνσταντινουπό
λεως κυρ Μιχαήλ ό Άγχιάλου προς τον εύσεβέστατον πορφυρογέννητυν
βασιλέα κΰριν Μανουήλ τον Κομνηνον περί τής των Λατίνων ύποθέσεως»
δτε πολλοί των υπό τον Πάπαν αρχιερέων καί επισκόπων καί φρερίων εις
τήν Κωνσταντινούπολή κατέλαβον τας εκκλησίας ζητοϋντες τήν ενωσιν
καί μηδέν έ'τερον από τούς Γραικούς άπαιτοΰντες ή παραχωρήσαι τφ Πάπιι των πρωτείων καί τής έκκλήτου, δούναι δέ τούτψ καί τύ μνημόσυνον»
καί καταλαμβάνων τά φύλλα 438α—4Ι4β τού κωδικός τούτου.

1 Πρβλ. Σακκελίωνος, «Κατάλογος των χειρογράφων τής έθνικής βι
βλιοθήκης τής Ελλάδος» σελ. 250—251.
3
Μικρά τινα μόνον αποσπάσματα τοΰ διαλόγου τούτου έχουσι δημοσιευθή
ΰπό τοΰ Λέοντος Άλλατίου έν τφ εργ«ρ αυτού «De ecclessiae occid. atquc orient,
perpetua consensione», σ. 526. 555. 661. ΙΓρβλ. καί ’Α. Π c. π α δ ο π ο ύ λ ο υ
Κ ε ρ α μ έ ω ς έν Byz. Zeitschrift, τόμ. 8, σ. 665—666.
8 Περί τού βίου καί των έργων τού Μιχαήλ Γ'. τοΰ Άγχιάλου, τοΰ πατριαρχεύσαντος έν Κωνσταντινουπόλει από τοΰ 1169—1177, πρβλ. Μανουήλ Γ εδ ε ώ ν, «Πατριαρχικοί πίνακες», σελ. 365—368. Τ ο ΰ α ν τ ο ϋ, «Κανονικαί δια
τάξεις», τομ. Β', σ. 24—33. Ζαχαρία Μ α 9 ά, Κατάλογος ιστορικός των
πρωτων επισκόπων καί ιών εφεξής πατριάρχων τής έν Κωνσταντινούπολη αγίας
καί μεγάλης τοΰ Χριστού έκκλησίας, σ. 75--76. Ανδρονίκου Λ η μ ητρακοπούλου, «’Ορθόδοξος Ελλάς», σ. 30—31. Τοΰ αύτοΰ, «‘Ιστο
ρία τού σχίσματος», σ. 32—33. Κ ρ ο ο μ β ά χερ, «‘Ιστορία τής βυζαντινής λογο
τεχνίας» καιά μετάφρασιν Γ. Σωτηριάδου, τόμ. Α', σ. 175 καί τόμ. Β', σ. 133,
137 καί 408. Byzant. Zeitschrift, τόμ. 5, 251. 6, 613. 8, 665 καί 11, 74—78. Πατρο
λογία Μ i g n e, τόμ. 119, σ. 788—796. Νικοδήμου Μιλάς, «’Εκκλησια
στικόν δίκαιον» κατά μειάφρασιν Μελετίου Άποστολοπούλου, σ. 161 καί 260.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 20:55:48 EET - 3.84.73.217

Διάλογος Μιχαήλ Γ' τοΰ Άγχιάλου προς Μανουήλ Κομνηνον.

39

Ό διάλογος ουτος εύρηται καί εν τφ υπ’ αριθμόν 3808 χειρογράφφ
τής μονής Διονυσίου τοΰ Άθωνος1 καί εν άλλοις τισί χειρογράφοις
Ό διάλογος ουτος τοΰ Μιχαήλ Γ'. τοΰ Άγχιάλου μετά τοΰ αύτοκράτορος Μανουήλ Αλ τοΰ Κομνηνοΰ, οστις, ως γνωστόν, οΰ μόνον εκ λόγων
επιγαμίας καί φιλίας προς τούς Φράγκους, άλλα καί πολιτικών διέκειτο
εύμενώς προς την έ'νωσιν τής ανατολικής εκκλησίας μετά τής δυτικής, έγενετο ένώπιον τής συνόδου, ήτις, πεισθέντος έν τελεί τοΰ αύτοκράτορος
περί τοΰ άτοπου τής ένώσεως καί υπό την μορφήν τής ούνίας, έπευφή"
μησε τόν τε πατριάρχην καί τον αύτοκράτορα.
Ό διάλογος ουτος, οστις πιθανώς έγένετο τφ 1170 ή 1171, είναι άξιος
δημοσιεΰσεως ως δεικνΰων τό φρόνημα τής άνατολικής εκκλησίας κατά
τόν δοοδέκατον αιώνα περί τής ούνίας καί τά επιχειρήματα, ά'τινα εφερεν
εκείνη κατ’ αυτής.
Κατωτέρω έκδίδων τοΰτον επί τή βάσει τών κωδίκων Άθηναϊκοΰ
υπ’ άριθμόν 1379 καί τής μονής Διονυσίου τοΰ Άθωνος ύπ’ αριθμόν 3808
παρατηρώ δτι αί μεταξύ αυτών διαφοραί είναι έλάχισται καί άνάξιαι λό
γου.
Διάλογος, ον έποίηαεν ο αγιότατος καί σοφότατος Πατριάρχης Κων
σταντινουπόλεως κυρ Μιχαήλ ό Άγχιάλου προς τόν εύαεβέατατον πορφυρογέννητον βασιλέα κΰριν Μιχαήλ τόν Κομνηνον περί
της των Λατίνων ύποϋ'έσεως, δτε πολλοί τών υπό τόν Πάπαν
αρχιερέων καί έπισκόπων καί φρερίων εις τήν Κωνσταντίνου- 5
πολιν κατέλαβον τάς έκκλησίας ξητοΰντες τήν ενωαιν καί μη
δέν τι έ'τερον άπό τούς Γραικούς άπαιτοϋντες ή παραχωρήααι τφ
Πάπα τών πρωτείων καί τής έκκλήτου, δούναι δε τούτω καί τό
μνημόαυνον.
Ό Πατριάρχης. Τίνα ταΰτα, θειότατε Βασιλεΰ;
10
Ό Βασιλεύς. Τίνα ταΰτα; Τήν ειρήνην επιζητώ καί τών άπό Χριστοΰ
καλούμενων επισπεύδω τήν έ'νωσιν ούκ ά'τοπά τινα προβαλλόμενος ουδέ
τοΰ είκότος πόρρω φερόμενος, άλλ’ εκείνα θέλω μετέρχεσθαι, α κατηγο
ρίαν μέν ούδεμίαν, έπαινον δέ μέγαν τοΐς κοτορθώσασι προξενήσουσιν.
Ουδέ γάρ, ουδέ δέον ήγοΰμαι τήν εκκλησίαν διηρημένην περιοράν, δπερ, 15
οιμαι, καί τις τών προφητών περιπαθώς άποκλαιόμενος άνεφθέγγετο, διη-1 * 3

1 Πρβλ. Σ π υ ρ. Λάμπρο υ. Κατάλογος τών έν ταΐς βιβλιοΦήκαις τοΰ
αγίου ’Όρους Ελληνικών κωδίκων, τόμ. A', ο. 393 (34 φύλ. .73α—87β).
3 Πρβλ. Ε. Miller, Catalogue des inauuscrics grecs de la bibliutheque
de 1’Escurial* (Pari3 1848), a. 503. Πρβλ. έ'τι «Byzant. Zeitschrift», τόμ. 8, σ. 66δ έ|.
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ρέθη λέγουν τό δρος των Έλαιών πα'ι μέγα χάσμα τό μεταξύ και οΰκ έστιν
ούδείς, δστις έργάσαιτ’ άν την συνάφειαν.
Ό Πατριάρχης. Εκείνο δη τούτο τής παροιμίας όρώ, άλλα μεν δντα
τής αλήθειας τά πράγματα, άλλα δέ δοκοσντα τυγχάνειν, ε’ί τις ου σκοπεί
5 κατ’ ακρίβειαν, καί βρωμάτων καί πομάτων ουδέν διενηνοχότα, έσωθεν
μέν κρυπτόντων τό δηλητήριον, εκτός δέ καί τι γλυκάζον έπιδεικνύντων
καί οΰτω τών μέν προσιεμένων τά τής τροφής νουνεχώς τφ ήδεί μέν κλεπτόντων τήν αϊσθησιν, τφ μη φαινομένφ δέ τοΰ κακοϋ κατάγοντος εις θά
νατον, ή καί φαρμάκοις παρεοικότα ουκ ευθύς τήν βλάβην άναδιδοϋσιν,
10 άλλ’ εις τό μέλλον άποτηροΰσι καί μετά καιρόν τήν βλάβην έπάγουσιν.
’Ίσιος γάρ άν τις ύπολαμβάνη καν τοΐς παροϋσι προς τό μηδέν άνοίας πα
ρέχει καί μεγάλην συνεισφέρει τήν λυσιτέλειαν. ’Έχει δέ ώς καί έτέρως
άν τις παρακΰπτειν θέλη βαθύτερου καί μη κατοπτεύειν μόνον τήν επι
φάνειαν' τήν τε γάρ ειρήνην, δι’ ήν σπουδαστέον τούργον άξιοϋσί τινες, ου
15 μάλλον ή τήν μάχην εισάγει, διαιρείται ούχ’ήττον, ε’ίπερ ένοϊ, ού μόνον
άπ’ άλλ ήλων τούς πνευματικούς αδελφούς, άλλ’ ήδη καί τών αγίων καί τοΰ
δεσπότου Χριστού καί περί αυτό τό σέβας οί τά τοιαϋτα έπιχειρήσαντες
σφαλήσονται.
Ό Βασιλεύς. Πώς δ’ άν τις, είπέ, καί παραβλαβείη τι των ορθών δογ20 μάτων κατ’ ουδέν άφιστάμενος, μηδέ τών πατρικών παραδόσεοον ουδέ τό
οίονοΰν εναλλάττων, μηδέ τών κανόνων ουκ άπεχόμενος, μόνων δέ τοόν
πρωτείων καί τής έκκλήτου τφ Πάπα παραχωρώ)ν, ΐνα προς ομόνοιαν
έπαγάγη καί προς είρηναίαν σύμβασιν έφελκύσηται;
'Ο Πατριάρχης. Ώς εύγέ σοι τούτιον τών λόγων, άλλ’ ουκ αν εΐποις
25 ώς συνίστασθαι δύνανται' τών γάρ εναντίων τά άμεσα άπείναι μέν ίσως
ενδέχεται καί άμφότερα, παρεΐναι δέ ουκ αν δέξεταί ποτέ' ανάγκη γάρ πά
σα θάτερον οΐχεσθαι. ’Ή τοίνυν τάς πατερικάς βούλου διατηρεΐν διατυ
πώσεις καί παρατηρεΐν καί δ εκείνοι κατακρίνουσιν άποστράφηθι ή τούς
ύπ’ αυτών δεδιωγμένους παραδεξάμενος γνώθι τά θεία πόρρω θέμενος, ού30 δεις δ’ άλλος μάλλον τοΰ Πάπα παρά τών κανόνων τών εκκλησιαστικών
έξωστράκισται. ’Ή τις άν, είπέ, τον άποδεσποτοΰντα τοΰ σοΰ κράτους καί
προς τήν σήν μεγαλειότητα καθυβρίζοντα ού κακώς πράττειν ομολογούν,
προς δέ τό εκείνου μέρος τιθέμενος, σός φίλος έ'σται καί τοΐς εύγνωμονοΰσι συναρίθμιος γένηται ; Εί δέ σύ θνητός γεγονώς, φύσει γάρ που τούς
35 προσκολλωμένους τοΐς άποστάταις άποδιώκεις, τί χρή λέγειν περί Θεού,
δς ουκ άν ΐλεως Ιφορα τοΐς συγχωροΰσι τοΐς εις αυτόν ύβρισταΐς;
Ό Βασιλεύς. Ούκοΰν εκείνοι προς τό θειον ύβρίζουσιν;
Ό Πατριάρχης Καί πάνυ μενοΰν.
40

Ό Βασιλεύς. Ή δέ ύβρις οϊα;
Ό Πατριάρχης. Μεγίστη μέν ούν καί ής ουκ άν εύρήσοι τις χείρονα·
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Ό Βασιλεύς. Τί δέ ούχί καί ήμΐν ταυ-την άποκαλύψειας;
Ό Πατριάρχης. Προθύμους.
Ό Βασιλεύς. Λέγε λοιπόν καί γάρ ημείς προθύμως άκούσομεν, χαρίζοιο δ’ αν καί τφ θείφ τφ μή είδότι μέχρι τού νΰν τούς εχθρούς εκείνου
παραδηλών.
5
Ό Πατριάρχης. ’Έρομαί σε τοίνυν βραχύτατα, σύ δέ μοι δός την άπόκρισιν. Άνήρ τις τών τά μέγιστα παρά σοϋ δυνάμενος στρατηγός αύτοκράτωρ εις Σικελίαν ή αλλαχού που τετίμητο των σών πάντως οφειλών
προσταγμάτων έξέχεσθαι, ό δέ τά έκεϊσε καταλαβων τού δεδωκότος την
αξίαν έπιλαθόμενος, αυτός δ’ ήσθα σύ, τά βουλητέα πάντα ποιεί έξ εναν- 10
τίας διαπραττόμενος καί μηδέν ή μικρά των σΦν θεσπισμάτων έπιστρεφόμενος, εντεύθεν δ’ άρα καί τοΐς έχθροίς υπήρξε των Ρωμαίων περιγενέσθαι καί τών εκεΐσε πάντων την αρχήν κατακτήσασθαι. Τί γοϋν σοι λογιστέον περί τοΰ πράγματος; Ούχ ύβρις άτεχνώς ταΰτα τού τής αρχής δια
δήματος ;
1δ
Ό Βασιλεύς. Τί λέγεις ύβρις, άλλ’ δ τι κάκιον έ'παγε. Πως δ’ αν αρμό
ζει προς τό προκείμενον;
Ό Πατριάρχης. Έλεγχθήσεται τό γένος τών ’Ιταλών, όπόσον καθοράται τοΰ βήματος. ’Ίσασι πάντες όπόσην χρεωστεΐται τών τού Θεού ευ
αγγελικών κελευσμάτων έ'χειν την παρατήρησιν, αλλά τούτων φροντίζον 20
βραχέα, τών τοΰ Χριστού, άντεισάγει τά εαυτού καί δόγματά τινα παρεισφέρει τής εύσεβείας αντίμαχα μηδέ τό παράπαν έρυθριών. Είς λόγους μέν
τοΰ Σωτήρος παραβαίνειν κεκινδυνεύκασι, λόγους δέ τοΰ θείου παραχαράττουσι Πνεύματος’ τά γάρ τών Πατέρων τοΰ Πνεύματος, έπεί καί συν
εργία τοΰ Πνεύματος, ώσπερ αν εΐ τι διορθοΰν έδει τον τής σοφίας δημι- 25
ουργόν, ο καί χαμαιζήλοις άνθρώποις κατά τών δεσποτών τολμάν άπηγόρευται. Τής δέ τοιαύτης φήμης διαδοθείσης απανταχού καί τών ανό
μων νομίμιυν κραταιωθέντων απανταχού επί πολύ δσα τις νόσος εύπετώς μεταπίπτουσα κάκ τών έχόντων άλλοις έπεισπηδώσα κατά μετάδοσιν τφ παλαιοτάτφ τής κακίας δημιουργφ ούκ ολίγον μέρος άποκερδαί- 30
νειν τής ιταλικής εκκλησίας έγένετο, καθάπερ καί τισι λύκοις, όπόταν
τών ποιμένιον τό αμελές είς φθοράν παραπέμπει τά θρέμματα είς κόρον
έπαπολαύειν έξέσται τών ριπτουμένων κρεών. Πώς γοΰν ούχ ύβρις ταΰτα
Θεού άντινομοθετεΤν πειράσθαι ταΐς αυτοΰ διατάξεσι καί ούς αυτός έξηγόρασεν υπό δουλείαν άγειν τής πλάνης καί τής ελευθερίας άλλοτριοΰν; 35
Καί ταΰτα μηδέ απλώς ούτω τον ζυγόν άπορρίψαντος, άλλ’ αίματος άντιδόσει δεσποτικοΰ τό φώς άπολαβόντας ελεύθερον καί τον τοΰ σκότους
άποσεισαμένους προστάτην, φ καί κατείχοντο.
'Η Σύνοδος. Ευ πάνυ λέγεις καί ούδ’ αν είς οιμαι τοΐς είρημένοις
άντιφέρεσθαι δύναται.
40
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Ό Βασιλεύς. Καί πού θήσεις τά τής μακροθυμίας, ώ πατριαρχίαν
άγιώτατε, ή πώς οΰχί κα'ι την θείαν δέδοικας δίκην τούς αδελφούς απο
τόμους άπορρηγνΰς ; Εύκολους λοιπόν ημάς έ'ξεις προς τήν παράκλησιν πειθομένους, εϊ τισιν αφιέναι καθικετεύεις καν πού τι και ήμάρτωσαν αύ5 τός μηδέν μηδόλως τοΐς όμοτίμοις ύπενδούναι βουλόμενος.
Ό Πατριάρχης. Εί μέν ήν ανθρώπινη φύσει τήν θείαν ύπερβάλλεσθαι χρηστότητα, πάροδον αν έκέκτητο τά λεγάμενα, νυνί δέ τίς άνοια
είς τόσον έλήλακεν ώς τήν πηγαίαν πάσης φιλανθρωπίας και αγαθότη
τας ύπερβήναι θελήσαι ή και όπωσοΰν εξισάζεσθαι καί ταύτα μή δπως
1.0 τού είκότος έπανιέναι, άλλ’ ουδέ τού δικαίου προστήναι, καθώς ενδέχεται
δυναμένην είναι τήν φύσιν διαγορευόντων των προφητών' πάσα γάρ φησι δικαιοσύνη ανθρώπων ως ράκος άποκαθημένης. Εί τοίνυν ό Κύριος
ούκ άφίησι τοΐς βλασφημοΰσι περί τό Πνεύμα, ως εκ τού Ευαγγελίου δι
δάσκομαι, πώς αν άφήσω αυτός καίτοι παρ’ εκείνου τό αφιέναι λαβών ή
15 πάντως τήν άνωθεν μήνιν προς έμαυτόν εκκαλέσομαι υπέρ τά δέοντα χρηστευόμενος; Πιστοΰταί μοι τον λόγον Σαούλ τών Παλαιστιναίιον ούκ
άποκτείνας τον άρχοντα καί διά τούτο τής θείας εύμενείας στερούμενος,
αδελφών δέ προθυμίμ αν άποσταίην, εί τού πατρός εκείνοι κατεξανέστησαν ή συνεμισήθην αν καί αύτός τοΐς τούς τεκόντας ύβρίζουσιν. ’Αλλά
20 γάρ εκείνοι μέν άποστρέφοιντο, αν θελητόν καί κατ’ εμού μηχανάσθωσαν,
άγαπφη δ’ αν ό γεννήσας ή μάλλον άναγεννήσας διά τής χάριτος κάκεΐνος μέν Ήσαύ έβδελυγμένος καί προ γεννήσεως, εγώ δέ ’Ιακώβ λογισθείην τήν εύλογίαν καρπούμενος καί πτερνίζων ού μόνον αύτούς,
αλλά συν τούτοις καί τον άρχέκακον.
25

'Ο Βασιλεύς. Πώς γοΰν αύτός καινίζεις θεσμούς καί νέους κανόνας
δημιουργείς έκείνοις τά μεγάλα τούτου γραφόμενος ;
Ό Πατριάρχης. Μή μοι γένοιτο τοιοΰτόν τι πεπονθέναι, μηδέ ύπερβαίνειν ποτέ τό τοΐς Πατράσι δοκούν, μηδέ τό πυρί πορευθήναι τού ήμετέρου προσώπου τό τής εκκλησίας καταλιπών.

30

Ό Βασιλεύς. Καί πού τών θείων νόμων διείληπται τό τφ περί τό
ορθόδοξον ύποσχάζοντι μηδέ κοσμικής τιμής ύπερίστασθαι ή καί παρέχειν
τό πρωτεΐόν τε καί τήν έκκλητον ;

Ό Πατριάρχης. Καί πώς αν δ μή καλώς έχων κρίνοι τον δρθώς διακείμενον ;
35
Ό Βασιλεύς. Τί γάρ εντεύθεν τό άτοπον ;
'Ο Πατριάρχης. Τί μέν ού νικμ τών εναντίων εϊπέ.
Ό Βασιλεύς. Καί τίς τούτο τών αγίων έκώλυσεν ;
'Ό Πατριάρχης. Ούχ εις μόνος, υύδέ δ τυχών, αλλά μεγάλοι καί
πλείονες.
40

Ό Βασιλεύς. Σαφήνισον ήμΐν.
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Ό Πατριάρχης. Καί δή ακούε. Οί τάς θείας συνόδους καί ίεράς συγκροτήσαντες μή δ,τι περί τής αλήθειας καί τών ορθών δογμάτων τής εύσεβείας έτράνωσαν, άλλα καί περί τινων άλλων, ώς ή τοΰ Πνεύματος
εδίδου χάρις έθέσπισαν, έν οίς καί τό μηδένα κατεγνωσμένον εις κατη
γορίαν προσίεσθαι εν τοις πρώτοις καί μεγίστοις ετίθεντο. Εί τοίνυν τοΰ 5
Πάπα καταγινώσκουσιν άπαντες' τοΰτο γάρ ούδείς αμφιβάλλει καν άντιπιπτει, πολλούς ελέγχους εύρήσει των επί σοφίρ διαλαμψάντων τάς βί
βλους άνά χεΐρας λαβών, πώς άν κριτήν αυτόν τις ποιήσαιτο τών κανό
να) ν ούκ έώντων ουδέ κατήγορον ή πώς ό τούτο τολμών ου τα τών Πα
τέρων παρεΐδε νομοθετήματα εκ συνέργειας γεγραμμένα τοΰ Πνεύματος, 10
ό>ς εντεύθεν καί προς τό Πνεύμα μεταπέμπεσθαι την άθέτησιν καί τινα
τρόπον τούτον προς τό Πνεύμα κινδυνεύσαι διαμαρτεϊν;
Ό Βασιλεύς. Άλλ’ ώς λέγεις, εί καί μοιχφ τις συγκοινωνήσειε τής
εύσεβείας έξέστραπται.
Ό Πατριάρχης. Σύ δέ ου δοκεΐς ;
Ό Βασιλεύς. Ούκουν.

15

Ό Πατριάρχης.. Ούδ’ αντιβαίνεις ;
Ό Βασιλεύς. Ουδέ όπωσοΰν.
Ό Πατριάρχης. Άλλ’ ’Ιωάννης δ πάνυ, ό τοΰ Κυρίου βαπτιστής τε
καί πρόδρομος, τον μοιχόν ελέγχων καί τήν κάραν άφήρηται καί πολλούς 20
αν μάθοις ετέρους υπέρ τοιούτων ασμένως τά δεινότατα καρτερήσαντας,
άδικον δέ καί τών όντως μάλιστα απρεπών μοιχείαν μέν καί πορνείαν
τούς ιερείς άφαιρεΐσθαι τά αξιώματα, τό δέ παραβαίνειν τήν πίστιν ου
τοΰτο δύνασθαι. ’Ή δυνήσεται καί αυτό, καν ούκ εκείνο μάλλον, άλλ’ ούν
ούδ’ έ'λαττον; Καί ποΰ λοιπόν δ Πάπας άρχιερεύς μυριάκις υπό τής άκο- 25
λουθίας τοΰ λόγου σοι καθαιρούμενος, τής δ’ αρχιερατικής εύκλειας άποπεσών, ούκ άν εϊη πρώτος τών οΐ τήν χάριν διεφυλάξαντο, λαϊκός δε καί
παρ’ άλλων άγιαζόμενος, άλλ’ ούκ αύτός άγιάζο)ν άλλους ή καί πρεσβυτέρους καί διακόνους καί τούς ιών μειζόνων βαθμών προβαλλομένους, πολλφ δέ πλέον ούδέ τών τοιούτων κριτής’ τό γάρ άφιέναιτοΐς τοιούτοις τά 30
πταίσματα ή τοις άμαρτάνουσι συγχωρεϊν μανίαν αν έσχατη/ έ'γωγε κρίναιμι, οιδα δέ ώς καί πάντες όσοι συγκατειλεγμένοι τοις γε νοΰν έ'χουσιν. ’Ίσως δέ ούδέ τών ορθοδόξων απλώς καθηγητής ό ρηθείς, ΐνα τον
λόγον επαναλήψωμαι’ ούδέ γάρ ποιμήν, άλλά πρόβατον από τοΰδε καί
πρόβατου ψωριών καί ίατρείας δεόμενου άναδέδεικται ώστε καί χείρων 35
έσται κατά πολύ καί τών ετέρων θρεμμάτων, οίς τό υγιές διασώζεται καί
δει παντάπασιν άφεστάναι ινα μή τού πάθους καί αύτοί μεταλάβωμεν.
Ό Βασιλεύς. Άλλ’ οίκονομεΐν έν κρίσει δέον τά πράγματα, ού γάρ
μόνον τούς λόγους, καί κιρνάν τή αύστηρίρ τήν έπιείκειαν.
Ό Πατριάρχης. ’Εν άλλοις τούτο.
40
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Ό Βασιλεύς. Καν τοΐς θείοις αύτοΐς.
Ό Πατριάρχης. Οΰτω σύ, άλλ’ ούχ’ ό πολύς καί μέγας Βασίλειος, του
ναντίον δε άπαν, μηδέ τό βραχύτατον παραθραύειν διά λόγους οικονομίας
των πνευματικών ένομοθέτησε διατάξεων καί μάλα εικότως' ού γάρ άν τις
δκρειττον οίκονομείη τοϋ τό παν έπιβλέποντος καί διόλου δέον έχομένου
αύτοΰ καταλιμπάνειν τά καθ’ ημάς, όπως εκείνος οίκονομοΐτο καί διεξάγοιτο' οΰτω γάρ αν ώς άριστα φέροιτο. Εί δέ τις οικονομεΐν έπιχειρείη
χωρίς οικονομίας τής άνωθεν, δι’ ών τά συμφέροντα πραγματεύεται, διά
τούτων λάθοι εαυτόν τά χείριστα διαθέμενος, ουδέ πόλιν φυλάξοι, ουδέ
10 οΐκονομήσαί τι δυνηθείη μή τοϋ Κυρίου οίκονομοΰντος τε καί φυλάσσοντος, αλλά μάτην μέν άγρυπνήσοι, επί κενφ δέ τον μόχθον εις τά θέμεθλα
καταβάλλοιτο. ’Αλλά ταΰτα μέν επί πάσαις λέγω ταΐς εκκλησιαστικαΐς
ύποθέσεσιν, εν δέ γε τοις προκειμένοις καί λίαν έπιεικέστερον χρησαμένου ευρίσκω τον κύκλον τού ίερωτάτου των Πατέροίν χοροΰ' τά τε γάρ
1δ άλλα καί ό,τι πλεΐστα τοΐς βλασφημήσασι συγκατέβησαν.
Ό Βασιλεύς. Καί πώς ει γε καί προ κρίσεως κατεδίκασαν καί ΐν’οΰτως φαίην έξωλεστάτης δίκης πεποίηνται καί ερήμην καταψηφίζονται' ού
γάρ παρεστάναι κάκείνους τις λέγει, όταν κατ’ αυτών τήν ψήφον έξήνεγκαν, κανοδν δέ καί τοΰτο των αρχιερέων ούδένα προ τής ακριβούς εξετά20 σεως τής ιδίας δόξης συγκατασπάν, μηδέ τών ιερών διπτύχων εξάγειν, μη
δέ τοϋ μνημοσύνου στερεΐν ή καί αναθέματος υπό δίκην τον τολμήσαντα καθυπάγεσθαι.
'Ο Πατριάρχης. "Οτι μέν αλήθειας έχόμενα ταΰτα, ούκ αν άπαρνήσομαι, ακρίβειας δέ ούκ αν συνθέσθαι βουλήσομαΓ διώρισται γάρ εϊ τις
2δ έγκληθήναί τι φθάσει, αν παρά τής Συνόδου καλοί το λόγον ύπέχειν
μέλλειν μέν ούδέν παραγίνεσθαι καί τοϋ τεταγμένου παραρρυέντος και
ρού αν ό καλούμενος ούκ άφίκοιτο, τά τών κατηγόρων πιστοϋσθαι και
αύτόν κατακρίνεσθαι. ’Αλλά τοΰτο μέν ίσως έν έτέροις, οί δέ περί τό εύσεβές έναυάγησαν καί δριμυτέραν, εϊποις αν καί αύτός, τήν τών κριτών
30 γνώμην καθ’ εαυτών ΰπεκκαύσουσιν, εί δέ καί γυμνή κεφαλή τά βλάσφη
μα κηρυκεύουσιν, ού μόνον ούκ αυτοί πταίειν ηγούμενοι, αλλά καί τούς
ούχ επομένους σφαλλομένους τιθέμενοι, τί άν τις χρείαν έ'χει μαρτύρων
ή πώς κατασκοπεΐν δέον καί ώς ζητούμενον έρευναν, άλλ’ ούκ αύτίκα
τούς τολμητίας ποιεΐν υπό τό ανάθεμα. Δει δη μή κρίνειν τούς Ίτα3δλούς, αλλά μάλλον έλθειν ενταύθα καί κρίνεσθαι. Οι δέ άπαξάπαντες
άθερίζουσι καί μιαρώς οΰτω καί βδελυρώς έξεΐναι καί αύτοΐς προστιθέναι τοις δόγμασι ώς Πατράσι διισχυρίζονται. Έπαπειλήσοι δέ τις τήν εκκοπήν καί αύτοί τό μεΐζον άνταπειλήσουσιν, ώς κεφαλήν δέ πάντων κατ’
αύθεντίαν

διατείνονται, πράγμα πάσης άπονοίας έχόμενον' τις γαρ άν
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τον Πάπαν κεφαλήν εαυτού καταδέξεται καί ταύτα άσεβείας άπόζοντα
τον Χριστόν άφείς ύφ’ ου σέσωσται;
Ό Βασιλεύς. Ή μην ουδέ πρώτος.
Ό Πατριάρχης. Τούτο μεν έσχον, ού διά Πέτρον ή Παύλον, ως αυ
τοί έναβρύνονταΓ ού μάλλον γάρ Ρώμης ό Πέτρος ή τής οικουμένης δι- 5
δάσκαλος, ταΰτα δέ καί προ Ρώμης τή των Άντιοχέων τό πρωτειον χα
ρίζεται ή φοίάσοι αν την τιμήν ό 'Ιεροσολύμων άπολαβιόν' ό γάρ Χριστός
εν τούτοις περιεπόλευε καί τό κρείττω είναι των μαθητών ουδέ παρά
τού γένους τών Ιταλών, καν θρασύ λίαν, άφαιρεθήσεται. Λείπεται τοίνυν την βασιλείαν καί τον θρόνον σεμνύναι τον ιερόν, μετατεθείσης δέ 10
τής βασιλείας καί τής αρχής ανάγκη πάσα καί τά πρωτεία μεθίστασθαι.
Καί συνάδει μοι προς τούτο τό στίφος άπαν τών έν τή δευτέρμ συνόδφ
συνεληλυθότων θειοτάτων άνδρών. Άλλ’ ενθάδε μέν ό λόγος έπήλθε
τής αεί παρεμπιπτούσης ήμΐν ακολουθίας έχόμενος, όπερ δέ λέγειν άνω
θεν προεθέμην έπαναλήψομαι. Δικαίως μέν ούν καί άνεθεματίσθησαν 1δ
αν καί τοις αίρετίζουσι συνετάγησαν, οί δέ τών δρθοδοξούντων ευ προϊ
στάμενοι πολύ περί τό τιμωρεϊν έμετρίασαν έκκόψαντες μόνον καί άποσχίσαντες, ού μην αιρετικούς καθολικώς όνομάσαντες καί ταΐς αύταΐς
Ικείνοις παραδόντες κολάσεσιν.
Ό Βασιλεύς. Καί ψευδώς ούτω τούτους ωνόμασαν ;
20
Ό Πατριάρχης. Αληθώς γε μην, έπεί καί μηδέν άλλο οιδα την αϊρεσιν ή τό κρατύνειν δ άν τις αίροΐτο καί μη τοις κυρωθεισι ταΐς εκκλησίαις άκολουθεΐν, ο καί τούς ’Ιταλούς πεπονθέναι έπίσταμαι. Έπί
τοσοΰτον ήμΐν καί τά τής οικονομίας ούκ απολείπεται, τό δέ καί πέραν
τού προσήκοντος ού καλόν. Εί δ’ έπί τοϊς προλαβοΰσιν οικονομήσει τις 25
έτερα, επ’ έκείνοις δέ πάλιν άλλα τις ύστερον καί μέχρι πολλού κατά λό
γον διαδοχής τά τών οικονομιών διαπέμποιεν, φθάσαιμεν αν άπρεπώς
συναφθέντες, ών, ως είκός, διεζεύχθημεν. ’Αλλά μηδέν υπέρ τά έσκαμμένα πηδώμεν, μηδέ τών Πατέριον παρορώμεν τά δρια.
Ό Βασιλεύς. Άναθεματίσαις δέ σύ ;
30
Ό Πατριάρχης. Καί προ εμού οί τά τών Συνόδων έκθέμενοι' πάν
τα γάρ, δστις αν ή, προστιθέναι τι τώ Συμβόλφ τολμά ή τι κείμενον
άφαιρεΐν. Κάκεϊνοι πάντες οί Λατίνοι προσέθεντο.
Ό Βασιλεύς. ’Αλλά τφ Συμβόλφ προστεθεικότες, ούδέν εν τφ Εύαγγελίφ προσέθεντο.
35
Ό Πατριάρχης. Τούτο δίκαιοί καί τον ’Άρειον, δς τον Υιόν ύβρίζων
περί τού Πατρός δρθώς εδογμάτιζεν. Άλλ’ ού δόξα τις τό έξ ού ή τού
έξ αυτού ατιμία.
Ό Βασιλεύς. Άλλ’ δ μέν Πατέρα τιμών εις τον Υιόν εβλασφήμησεν,
οί δέ Υιόν προσκυνούντες καί τά τού Ευαγγελίου κρατύνοντες ούχί καί 40
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τούς δούλους ύβρίζουσι* τούτο γάρ τούς Πατέρας όμολογήσομεν.
Ό Πατριάρχης. Έπεί καί τάς τούτων εκδόσεις παραβεβήκασιν, ού
τούς Πατέρας, αλλά τό Πνεύμα, ού τόσον δτι περί αύτών, όσον ότι το
των Πατέρων καί παρ’ αύτοΰ. ’Άλλως τε εί μέν άλλοις τά των αγίων
5 Πατέρων ούκ εστεργον, δικαίως αν ταύτα προέτεινον, εί δ’ έν οίς ούκ
άφ’ εαυτών, άλλ’ αύτοΰ τού Υιού μαθόντες είρήκεσαν, έν τούτοις αύτοΐς
άντιπαρατάττονται, τας τού Υιού προσταγάς άναιροΰσιν άριδηλότατα. Ού
χρεών δε πολλάκις μέν εύσεβήσαι, πολλάκις δέ άσεβείαις περιπεσεΐν καί
μηδέν εντεύθεν οΐεσθαι παραβλάπτεσθαι, διό καί ποτέ τοΐς όρθοδόξοις
10 συντάττεσθαι, όίσπερ αν εϊ τις άπαξ πορνεύσας εαυτόν κατηγορίας έκφέροι καί μή διηνεκώς παροινήσαντα. ’Ή μην άνάσχοιο σύ παρά των
υπηκόων έξουθενούμενος καν έστιν δτε καί μή ύβρίζοιο ;
Ό Βασιλεύς. Έμοί δοκεΐ τούς πάσαν αναθεματίζοντας αΐρεσιν καί
την φυομένην έκ τού λόγου βλάβην έκφεύγοντας ού κακώς πράττειν, εί
15 τι καν ταΐς λέξεσι σφάλλονται.
Ό Πατριάρχης. Εί μέν άγνοοΐεν τό άλογον καί αύτός συγχωρώ, εί δέ
ελεγχόμενοι ού μεθίστανται ούκ άφίημι μέμψεως καί τό τά δεικνύμενα
κάκιστα έκφυγεΐν. Ούδέν ωφελεί την ρίζαν έκτεμεΐν, άλλ’ ού τούς κλάδους
προσηκόντως έξαποστρέφεσθαι. Εί δέ τις ούκ έ'χει τό έξ αρχής είρημένον
20λαμβάνειν άπάγει εις άτοπον καί ούτω πεισθείη μή καλώς έ'χειν όμολογών καί τον άφιέμενον ανεξέλεγκτα αν τά πράγματα διαμένοιεν. Τί δέ
καί δει μοι χειρόνων αύτοΰ τούτου άρκούντος, τού προστιθέναι φημί τά
μεγάλα τώ>ν αιτίων κατηγορείν. Εί γοΰν απαγορεύεις τό βλάσφημον τό
προστεθέν ΰπεξελεΐν προθυμήθητι, ή τούτου μή έφιέμενος μάτην ισθι
25διαβάλλειν επιχειρών τά φαινόμενα. ’Εγώ γάρ ούδέν άλλο των από τού
λόγου γινομένων παράγων διά τών λόγων αύτών καταψηφιοΰμαί σου καί
τά κάκιστα, ούτα) δ’ αν αύτός καί τούς είκονομάχους εύ ποιειν άποδείξειας
κάκεΐνοι γάρ τάς στηλογραφίας τοιν εικόνων καθηρηκότες τό εφεξής ώς
ού καλόν έμυσάττοντο, τήν ατιμίαν λέγω τήν επί τό πρωτότυπον διαβαί30 νουσαν, άλλ’ ώναντο πιίντως ούδέν τής ματαιολογίας αύτών άναθεματισθέντες, ώσπερ ήν άξιον. ΙΙολλφ μέντοι φαΰλον τό τάς εικόνας ύπεριδεΐν τού περί τό πρωτότυπον βλασφημεΐν.
'Ο Βασιλεύς. Καί τίς οιδεν ακριβώς εί προσέθεντο, άλλ’ ούκ. άρχήθεν
τούτο παρέλαβον;
35
Ό Πατριάρχης. Τής άναιδείας, εί μή μόνοι άποθαρροΰσι τά χαλεπώτατα, άλλα καί τών αγίων αυτά καταψεύδονται καί ίταμώς έναντι δόξας
έχειν έν τοΐς αύτοΐς τούς Πατέρας ούκ άπαναίνονται, ως κρεΐττον ήν
τοΐς προλαβοΰσιν ύποκεΐσθαι τού πταίσματος ή προς τοΐς άλλοις καί ψεύ
δους έπισπάσθαι γραφαΐς καί τφ Δεσπότη συλλοιδορεΐσθαι τοΐς γνησίοις
40 θεράπουσιν. Εί τίς καί πείθηται ταύτα τούς θείους άνδρας έκτος τών θε-
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σπισμάτων τοΰ Ευαγγελίου τι διαττάτεσθαι καί τής πλάνης τούς καθαιρέτας πολλών τε καί βαρυτάτων τήν αφορμήν παρέχειν αιρέσεων; ’Ή καί
στρατηγός τις γενναίος εις τήν τών εχθρών άντικατάστασιν έξερχόμενος
τοις ύπ’ αυτόν στρατιώταις θελήσας δούναι σύνθημά τι προς γνώρισμα>
ού πάσιν ομοίως έχον δοίη καί άπαράλλακτον, άλλ’ οίλλφ μέν οΰταις ετέ- 5
ριρ δ’ άλλως, ΐνα μηδείς υπό τοΰ ετέρου γινώσκηται, άλλ’ ως άντιπάλοις
άλλήλαις άντιμάχεσθαι δυστυχήσουσιν. Ούκοϋν ουδέ τό τής πίστεως σύμβολον τοις Γραικοΐς μέν ήμΐν ούτω, τοις δέ Ίταλοΐς έκείνως οί συνθέμενοι παρέδοισαν.
Ό Βασιλεύς. Άλλα φείσαι μέν ημών άξια), φεΐσαι δέ πάσης τής στρα- 10
τιάς, μαχόμεθα γάρ συνεχώς εξ δτου .καιρός καί ούκ άντέχειν ήδη δυνάμεθα, πόλεις δέ τις άριθμήσειε καί χόίρας περιφανείς, άς δι’ αιτίαν ταύτην ωλέσαμεν, τιον μέν ύπ’ αυτών στερηθέντες, τών δέ παρ’ άλλων δυσσεβών δι1 αυτούς προς αυτούς άπησχολήμενοι καί καθώς έ'δει τοις έναντίοις ούκ άντιβαίνειν ίσχύοντες. ”Ω οΐων χριστεπώνυμων, ώς μέν ένθέων 15
ως δέ πραέων, ως δέ πάντα πλουτούντων δσα θεάρεστα κατατυραννοΰσιν οί τοΰ Μουχάμετ τής πίστεως καταπαίζοντες καί νΰν μέν έκπεταννύντες τα χείλη κατά τοΰ Σωτήρος Χριστού, νΰν δέ κατά τοΰ τιμίου Σταυ
ρού άπαναιδευόμενοι, ναοί δέ καί πάνυ παρακαλλεΐς, ώς ΐσασι πάντες, εις
είδο)λεΐα παρά τούτων μετεσκευάσθησαν. Ούκοΰν κρεΐττον τοις καί συμ- 2U
φωνοΰσι κατά τι σπείσασθαι καί τούς παντελαις άλλοτριόφρονας καθελειν
ή τούτων διϊσταμένους εύχειραηους εκείνοις εις καταγώνισιν προκεϊσθαι.
Ό Πατριάρχης. Σωμάτων μέν ύπεριδεΐν βέλτιστον, ψυχών δέ ουδέ
άμελήσειν λυσιτελές. Τών μέν ούν είς εκείνα λυμαινομένων ουδέ λόγον
αν θήσομαι, τών δέ επί ταύταις έπιμελήσομαι τήν άπόκρουσιν, ναοί δέ 25
Θεού ζώντες ημείς έσμέν οί κινούμενοι καί δεσποζόντων μέν ημών ασε
βών ούδέν παρεβλάβημεν, ει δέ κατά τι κοινωνοΰμεν τοις Ίταλοΐς, τά μέ
γιστα ζημιούμεθα είς αυτό τό δόγμα λαβόντες τον κίνδυνον άνατρέχοντα,
κυριεύσοι δέ μού τις ’Αγαρηνός τό φαινόμενον καί μή μοι συντρέχοι τό
νοούμενον Ιταλός· τφ μέν γάρ ούκ όμογνωμώ, καν υπόκειμαι, τοΰ δέ τήν 30
συμφωνίαν επί τή πίστει δεξάμενος τοΰ Θεού μου έμαυτόν άπεχώρισα, ον
εκείνος άποδιιοκει ένστερνησάμενος, τάχα δέ καί τοΰ όρθοΰ μηδόλως έκπίπτων καί άμφοΐν περιέσομαι, εκκλίνων δέ τοΰ είκότος καί θατέρων λελείψομαι, δειλιώ) δέ φόβον, δν ούκ άν τις φαίη άνεύλογον άμαρτάνιον παραδεδόμενος τοις έ'θνεσι. Μή βλασφημών όλοτελιΰς έκτριβήσομαι καί δου- 35
λωθώ δουλείαν διπλήν μηδέποτε λυθήσεσθαι προσδοκήσιμον. Καί άλλος
τις λόγος ούτος απόρρητος καί θειότερος εν τοις δεινοις ημάς άφιέναι
χρονίζειν τον Σωτήρα καί Κύριον, εΐπερ ούκ έκκακοΰμεν πάσχοντες δι’
αύτόν δοκιμάζοντα καί δει πάντως μή έκλελύσθαι υπό τούτου ελεγχόμε
νους* αγαπά γάρ πάντα υιόν, δν βελτιούν θέλει διά

παιδεύσεως καί διά 40
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μαστίγων έπανορθούμενος έαυτφ συνδεΐν πλησιέστερον.
Ό Βασιλεύς. Άρίστως αγορεύεις και διδασκόμενος πείθομαι καί ούδείς ούκέτι απειλήσει τοΐς λόγοις σου.
Ό Πατριάρχης. Όλίγα τινά προσθώμεν τοΐς είρημένοις και την όμι5 λίαν έκπερατώσοιμεν εις γάρ πλεΐστον μεμήκυται.
'Ο Βασιλεύς. ’Αρκεί μέν σοι καί τά ρηθέντα από των ώτων ελκειν
ημάς πλέον εϊπερ από ρινός ίσχΰσουσιν έτερα τό άδόμενον, προστίθει δ’
δμως καί άπερ βούλει, είθε δέ καί ταϋτα ούτω λυσιτελέστατα" ήδη γαρ
καί έργον ευχής των τοιούτων έπακροάσθαι ρημάτων ως είκός τίθεμαι.
10
Ό Πατριάρχης. Αίρετίζει πώς ό προσδεχόμενος αίρετίζοντα; 01 κα
νόνες κελεύουσι μή άνθίστασο, μηδ’ άμνημόνει των ’Ιταλών ως ολίγον
πρότερον αίρετίζοντες άπεφάνθησαν.
Ό Βασιλεύς. Καί πώς ούκ έκλήθησαν;
Ό Πατριάρχης. Δι’ οικονομίαν, ώς έφην, καί δτι μή συγκεκρότηται
Ιό σύνοδος, εί δέ συγκροτηθείη καί κηρυχθήσονται.
Ό Βασιλεύς. Εις τά πέραν τής θαλάσσης ού προσήκον έκκλητον γίνεσθαι τών θείων νόμων καί τούτο μή άντίβαινε.
Ό Πατριάρχης. Έν βιωτικοΐς πράγμασι κατεγνωσμένον, αν δικαστήν
ούκ |καθίσατε. Καί πώς έν τοΐς πνευματικοΐς τοιοΰτον προσίεσθαι; Παϋ20 λος ταΰτα τή προς Κορινθίους, άλλ’ ούκ εγώ διατείνομαι.
'Ο Βασιλεύς. Άλλ’ ο μέν μικρού καί διέλαθε νΰν αυτός άναμνήσας,
καί τό αμφίβολον επιλύσεις μοι. Κανόνας τών ’Αποστόλων προσίενται μέν
οί Γραικοί, άποπέμπουσι δέ ’Ιταλοί, καί πώς άν τις έ'χοι καί περί τούτου
είδέναι τό ακριβές;
Ό Πατριάρχης. Οί τής συνόδου Πατέρες καί περί αυτών διετράνωσαν, επειδή γαρ εύρον πολλούς ούς άνατεταγμέναι έπιγραφαί εις απόστο
λον άνέτρεχον κοινώς τά κατ’ αυτούς σκεψάμενοι, ούς μεν ούκ αληθώς
εκείνων όντας διέγνωσαν άφανισμώ τελείψ παρέδωκαν εις τροφήν παραθέντες τώ παμφάγω πυρί, ούς δέ τών ρηθέντων θείων άνδρών ύπάρ30 χειν γεννήματα εκ τής ακολουθίας εσοιζετο, τούτους περί πλείστου πεποιηκότες τηρεΐσθαι καν τοΐς μετέπειτα έν ταΐς θείαις βίβλοις έ'ταξαν έγχαράττεσθαι προ τών λοιπών κανόνων καί νόμων, οΐ παρά συνόδων ιερών
έγεγόνεσαν, ώς καί χρόνο.) προήκόντας καί τή τιμή τά πρεσβεία πλουτήσαντας. Ούςτοίνυν έν ταΐς θείας εύρήσεις πυκτίσι καί σύ άσπάζου καί δέ35 χου καί πάντα τρόπον κραταιοΰν προθυμήθητι, τούς μή δεχομένους δι
καίως άποστρεφόμενος καί προς τό μή φυλάττειν τά τών αγίων καί ψεύ
δους εύθύναις εαυτούς ύποτιθέναι οίόμενος.

25

Ό Βασιλεύς. Άφέξομαι τό από τούδε ώς ιόν οφεα>ν τών τοιούτων
άνδρών καί καθάπερ οί έν νόσοις φιλοζωοΰντες τών βλαβερών φιλοΰσιν

40 άπέχεσθαι, καν λάθωσί ποτέ εαυτούς ύπ’ άγνοιας τι τών νοσοποιών έξαι-
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τούμενοι τφ μή δίδοντι μεγάλας χάριτας οιδασι συνορώντες εν τοΐς μετεπειτα οί'ου κακού αν δπερ ήτουν έλαβον ήχθησαν, ουτω δη καί αυτός, σε
μέν ευεργετείν με τά μέγιστα ομολογήσω διατοριρ φωνή τους δε προς
τά κάκιστα συνωθοϋντας ή ώς άγνοοΰντας μεμψαίμην ή ως στινειδοτας
κατηγορήσω, εκείνους μέν αφροσύνης, τοΰτους δέ κακίας καί. δόλου.
5
Ό ΙΙατριάρχης.Έγωγε, θειότατε Δέσποτα καί των πώποτε βασιλέων
εϊπω δέ καί ανθρώπων έπιεικέστατε, τφ πρός σέ φίλτριρ άκρμιφνεστάτφ
χρησάμενος, μάλλον εθέμην την φυλακήν δπως αν εν τοΐς ένδον έχοις κα
λώς, πέποιθα δέ διά τούτων καν τοϊς έκτος ή τφ φαινομένφ λυσιτελεΐ
προσανέχειν καί ουτω τφ ούχ’δρωμένψ καί κρείττονι παραβλάπτεσθαι, έν- iq
τεύθεν δέ τάχα κάκεΐνο,δπερ ποιούμεθα άπολΰειν καί άμφοτέραιν έν στε
ρήσει καθίστασθαι. "Οσα μέν ούν τοΐς άνδράσιν ήμάρτηται, οΐ τφ λόγφ
έξ αρχής προσετέθησαν, άλλοι προ ημών, ώς καί συ πάντως οιδας, ουτω
μέν θείοι, οιίτω δέ μέτοχοι λόγου καί σοφίας πλήρεις τής ευγενοΰς καί
καθ’ημάς καί τής θύραθεν διειλήφθησαν καί τά τούτων πυξία λαβίον ^5
γνωριεΐς καί αυτός τά περί αυτών, μάλλον δέ οιμαι καί έλαβες καί έγνώρισας, ήμΐν δέ δ λόγος πρός ούδέν έτερον γεγένηται σήμερον ή τούς όμολογουμένους κακούς ουδόλως χρεών είναι κατασκοτάζων προσίεσθαι· τό
γάρ καί περί τοΰ εί τοιοΰτοι κακοί ποσώς άμφιγναιμονεΐν, άλλοις τε ώς εΐπον έμέλησε πρός άπόδειξιν καί προ πάντων τφ πάντα έρευνώντι καί γι- 20
νώσκοντι Πνεύματι, περί δ καί αυτοί τήν βλάσφημου γλώσσαν άποκινεΐν
ούκ ήδέσθησαν.
Ό Βασιλεύς. Καί πώς δ κατ’ άρχάς τούτων γραψάμενος τά δεινότα
τα, οιδας τον άνδρα τον Φώτιον λέγω, αυτός πάλιν τήν τούτων κοινωνίαν
προσήκατο;
25
Ό Πατριάρχης. Εί μέν καί άμαρτάνειν εις τούτο παραχωροΰμεν τον
Φώτιον, άλλ’ ούδέν εντεύθεν εκείνοι δικαιωθήσονται' νόμος γάρ έκ παραβάσεως ού συνίσταται καί ούχ οίς έφθασέ τις διαμαρτεΐν, έν έκείνοις
πρέπον άκολουθεΐν, άλλ’ έν οις ώς άρίστως είργάσατο, έν έκείνοις έπεσιθαι χρή. Ουτω γάρ καί τών δσοι τών εύσεβούντων ήσαν ποτέ, ειτα δε 30
πρός αΐρεσιν έκκεκλίκασι, τά μέν όρθώς έχοντα τούτων άσπαζόμεθα, τά
δε τουναντίον μισοΰμεν καί βδελυσσόμεθα καί τό ωφέλιμον συλλεγόμενοι τό περιττόν τε καί μή λυσιτελές άποπτύομεν. Νυνί δέ άλλ’ ουδέ τό
οίονοΰν έσφάλθαι συμβαίνει δσον πρός τό προκείμενον τούτο ζήτημα τον
θειοτατον τούτον άνδρα καί ούδέν άλλο μεΐζον έκ τής εαυτού πολιτείας 35
τής τοιαύτης ήμΐν έγχειρίσεως παρασχόμενον τού άπορρήξαι λέγο) καί
αποκοψαι τούς άθέους ’Ιταλούς καί κακόφρονας κάν έν τοΐς άλλοις ουτω
δη, κάν τουτοις τό ψεύδος παρρησιάζεται καί τούτον αύτών τον καλόν
διαιρέτην καί κακόν συναφέα τινές ούκ ήδέσθησαν ώς άλλως τής αλή
θειας εχούσης καί τον άγιωτατον Φώτιον ούχ’ απλώς ουδέ ώς έτυχε μετά 40
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΒΥΖΑΝΤ.

ΣΠΟΥΛ2Ν "Ετος ΙΕ'
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την πολλήν εκείνην καταδρομήν τούς διαβληθέντας προσδεξάμενον καί
έαυτφ καί ταΐς έκκλησίαις ένώσαντα, αλλά πρώτον άπολαβόντα εχέγγυον
ασφαλές, ως εις τό έξης εύσεβήσουσι καί τής προτέρας βλασφημίας άπόσχονται καν επ’ αυτήν <ος ούκ ώφειλον κατηνέχθησαν. ’Ήδη δε καί τό τής
δ πίστεως σύμβολου προς αυτόν όρθώς έγχαράξαντες καί ούτω πιστεύειν
καθομολόγησαν καί μηδέν προστιθέναι ή άφαιρειν, τον δέ τι τοιοϋτον
τολμώντα μετά τής μερίδος των τής αλήθειας εχθρών καί τής ψευδούς
πλάνης προστατών τίθεσθαι, ού μόνον δέ πρός αυτόν, άλλα καί προς τούς
ετέρους τρεις Πατριάρχας τά αυτά διεπράξαντο κατά την άρχήθεν συνή10 θειαν, ή κελεύει πάντα τον αρχιερατικής προεδρίας καταξιούμενον καί
μάλιστα τής πατριαρχικής τε καί μείζονος πρός τούς λοιπούς αδελφούς
καί συμπατριάρχας συστατικός έκπέμπειν έπιστολάς εγκυκλίους, δι’ ών τής
οικουμένης άπανταχή τήν οίκείαν διατρανοϋσιν ευσέβειαν καί τό ταυτόφρονον επί τή πίστει τοις προλαβοϋσι πατράσι καί όρθώς δογματίσασι’
15 τούτο γάρ οίμαι βαθέως ύποδηλοΰν τό περιειλήφθαι εν τφ κανόνι, φ τούς
’Ιταλούς προσεδέξατο, ί'ν’ δντινα καί ό άγιώτατος Φώτιος απόβλητον ηγεί
ται καί άπαράδεκτον καί τοΐς έτέροις πατριάρχαις απαράδεκτος έσεται
καί απόβλητος, διά δέ τούτου μέσου καί ή καθ’ ημάς εκκλησία, ως από τής
ακολουθίας τού καθήκοντος δείκνυται, καί ό Πάπας τής παλαιοτέρας Ρώ20 μης καί ή ύπ’ εκείνον συναγωγή ούτως έχει καί άποστρέφεται' εύδηλον
γάρ εντεύθεν ως ούδέν εκείνος άλλο μετεχειρίζετο, οιος εκείνος ποικίλως τού φαινομένου τι πλέον ύπονοεΐν τε καί διαπράττεσθαι, ουχί μεμπτέα ποιών, άλλ’ οικονομίας λόγοις κατά τούς σοψωτέρους των ιατρών,
οϊ τάς μελλούσας νόσους Ιντέχνως προανακόπτοντες προφυλακτήριά τινα
25 φάρμακα τοΐς εύϋπολήπτοις δέξασθαί τι τ<ΰν προσδοκησίμων παθών πολλάκις έπιδιδόασιν, άλλ’ ή τό καί αυτούς τούτους τούς ’Ιταλούς μή επ’ ά
δειας κεκτήσθαι παραχαράττειν κατά τι τό άληθές ευ είδότας ώς εις τού
το ενέχονται, τό μηδέν άπαδον τή γνώμη Γραικών καί τώιν αυτών προ
στατών πνευματικώς περί τά θεΐά ποτέ καί πρός τό σέβας αυτό άνατρέ30 χοντα διαπράττεσθαι. Εί δ’ οΰν καί τι τοιοϋτον τολμήσαιεν υπό τό ανά
θεμα είναι ως αυτοί προφθάσαντες εβεβαίωσαν.
Ή Σύνοδος. Πάλαι μέν ούτιο δόξαν τοΐς εύσεβέσιν ή τού Πάπα
Λέοντος 'Ρώμηθεν σταλεΐσα γραφή στήλη ορθοδοξίας ώνόμασται καί
είσέτι καί νύν ονομάζεται, νυνί δέ οί σοί θειότατοι λόγοι, ώ πατριαρχών
35 άγιώτατε, στηλη μέν ορθοδοξίας παρ’ ημών ούκ αν όνομασθεΐεν μι
κρόν γάρ τούτο ήγούμεθα, αυτή δέ αύτη ορθοδοξία ζιοσα καί έμψυχος, καν άλλως περί τούς λόγους ού θεωρείται τό έμψυχον, καί χάρις
Θεφ, χάρις δέ καί τφ αύτοΰ γνησίφ θεράποντι βασιλεΐ, δν εύρε κατά
τήν καρδίαν αύτοΰ, δν ώς δοξάζοντα τούτον, ιός Θεός εκείνον άντιδεδό40 ξακε καί είσέτι δοξάσει περιφανέστερου, δτι τά τε τά άλλα πρός τό αύ-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/01/2023 20:55:48 EET - 3.84.73.217

Διάλογος Μιχαήλ Γ' τοΰ Άγχιάλου πρός Μανουήλ Κομνηνον.

61

τοΰ απευθύνεται θέλημα καί τον λύχνον άξίως τής λυχνίας μέσον έναπέθετο τής εκκλησίας λέγομέν σε ύφ’ ών ως όδηγφ προς την αλήθειαν ποδηγούμενος καί τούς εχθρούς αυτής καταμανθάνειν άριδηλότατα μέγι
στα κατά τούτων άγωνιεΐται καί ούχ ήττω τών κατά βαρβάρων κατορθοηιάτων τα κατά τούτων στήσεται τρόπαια τφ παμβασιλει καί στεφο- ^
δότη Θεφ αεί προς τα βελτίω διεξαγόμενος καί είρηναίαν γαλήνην τοϊς
ύπηκόοις βραβεύειν εν μακραϊς ήλίου περιφοραΐς, αΐ μετρήσαιεν το κρά
τος αύτφ πολυχρόνιον 1.
Μέχρι τούτου ό παρών διάλογος έκπεπλήρωται, μετά δε ταϋτα, κατά
την άρχαίαν συνήθειαν, άναστάντο)ν απάντων ευφημία τών βασιλέων
καί τοΰ Πατριάρχου γεγένηται.
Κ. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ

1 Τά κατωτέρω έλλείπουσιν εν τισι κώδιξι.
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