
Ο ΙΙΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ Ε' ΟΞΕΙΤΗΣ (1089-1100)

Ό ’Ιωάννης Όξείτης κατήγετο προφανώς εκ Κωνσταντινουπόλεως, 
εν fj και έξεπαιδεύθη ι, εκαλείτο δέ Όξείτης εκ τής Μονής τοΰ ’Αρχαγγέλου 
Μιχαήλ, τής εν τή νήσω ’Οξεία1 2 τής Προποντίδος, έν fj από νεαράς ηλικίας 
είχε μονάσει. Ό ίδιος έπληροφόρησε περί εαυτού τά εξής: «Έγώ λόγοις 
έκτραφείς καί συζήσας αεί καί μηδέν πλέον τούτων τε καί τού έν φ λόγοις 
έσχόλαζον κελλίου ειδώς, είτα οΰκ οίδα πώς, τή Θεού παραχωρήσει, πατριαρ
χικής αξίας έπιβάς καί τούς οΐακας τής κατά την μεγάλην ’Αντιόχειαν 
’Εκκλησίας έγχειρισθείς, έν ήμέραις πολλαΐς γεμούσαις δυσκολίαις, ήλπισα 
έπί τον λέγοντα τοΐς ε’ις τοιαύτας πεμπομένοις διακονίας «ιδού έγώ απο
στέλλω υμάς ως πρόβατα έν μέσφ λύκων»3.

Έκ τής πληροφορίας ταύτης καταφαίνεται δτι ό ’Ιωάννης Όξείτης ήτο 
απλούς μοναχός, δτε έξελέγη Πατριάρχης ’Αντιόχειας, ασχολούμενος περί 
τά γράμματα έν τή Μονή τής ’Οξείας. Τά δέ διασωδέντα συγγράμματα αυτού 
μαρτυρούσιν δτι έ'τυχε μεγάλης θεολογικής καί έγκυκλοπαιδικής μορφώσεως, 
δτι κατείχετο υπό μεγάλου ζήλου υπέρ τής Εκκλησίας καί ήτο έν γένει ζωηρού 
χαρακτήρος. Πατριάρχης ’Αντιόχειας έξελέγη έν έ'τει 1089, παρόντων έν Κων- 
σταντινουπόλει καί συμμετασχόντων προφανώς τής χειροτονίας αυτού έκ 
τής Εκκλησίας ’Αντιόχειας τών μητροπολιτών Λαοδικείας, Άναζάρβης καί 
Μοψουεστίας, ών τά ονόματα δέν είναι γνωστά4.

1 Ότι ήτο «Δαμασκηνός τήν πατρίδα», ’Ανδρονίκου Δη μη τ ρ ακο πο ΰ λ ο υ, 
Άρχιμ. ’Ορθόδοξος Ελλάς, ήτοι περί τών έλλήνων τών γραψάντων κατά λατίνων καί 
περί τών συγγραμμάτων αυτών, Έν Λειψία 1872, σ. 10, ούδαμόθεν άποδεικνύεται, 
τουναντίον δέ πάσαι αί ενδείξεις πείθουσιν δτι ήτο Κωνσταντινουπολίτης τήν πατρίδα.

2 ’ Οξεία ή Όξυά (τουρκ. Σιβρυ-άντα) 2 περίπου μίλια ΝΔ. τής ’Αντιγόνης, έν τή 
συστάδι τών Πριγκηπονήσων, νΰν έρημος νήσος. Ή Μονή τοΰ ’Αρχαγγέλου Μιχαήλ 
εύρίσκετο έν τή κορυφή τής νήσου ύψομ. 300 ποδών. R. J a n i η, Les lies des Princes, 
iltude historique et topograhique, «Echos d’Orient» 27, 1924, σ. 433-436.

* Ταΰτα λέγει ό ’Ιωάννης έν τή περαιτέρω παρατιθέμενη καί άνεκδότφ τέως έν τώ 
κώδικι 482 (1117) φΰλλ. 251 Ρ - 296“ τής Σιναϊτικής Βιβλιοθήκης διασωθείση παραιτή- 
σει αύτοΰ, V. Benesevic, Catalogus codicum manuscriptorum graecorum qui in 
Monasterio Sanctae Catharinae in monte Sina asservantur, τόμ. I, Petropoli 1911, 
σ. 279-280.

4 C. Karalevskij, Antioche, έν Vacant-Mangenot, Dictionnaire de foi catho- 
lique, III, 614 έξ. Έν τοΐς καταλόγοις τών Πατριαρχών ταυτίζεται έσφαλμένως ό Πα-
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Μετά τών εΐρημενών μητροπολιτών, άμα τη εκλογή και χειροτονία 
αυτού, ό Ιωάννης Όξείτης συμμετέσχε τής εν Κωνσταντινοτιπόλει συγκλη- 
θείσης υπό τοΰ Βασιλέως ’Αλεξίου Κομνηνοΰ (1081 - 1118) Ένδημούσης 
Συνόδου, υπό την προεδρείαν τοΰ Κωνσταντινουπόλεως Νικολάου Γ' Γραμ
ματικού (1084- 1111) προς συζήτησιν τού ζητήματος περί τής ένώσεως τών 
Εκκλησιών. Ή Σύνοδος εκείνη άπεφάσισε την έν τοΐς Διπτΰχοις εγγραφήν 
τοΰ ονόματος τοΰ Πάπα Ρώμης Ουρβανοΰ Β' (1088-99), υπό τον δρον τής 
υπό τούτου αποστολής ομολογίας τής ορθοδόξου πίστεως και τής έγκρίσεως 
τής άποφάσεως ταύτης υπό τών Πατριαρχών ’Αλεξάνδρειάς κα’ι 'Ιεροσολύ
μων, επί τώ σκοπφ τής ένώσεως τών Εκκλησιών* 1.

Πιθανώς εις την Σύνοδον εκείνην ό ζηλωτής Πατριάρχης ’Αντιόχειας 
’Ιωάννης Ε' Όξείτης υπέβαλε τό διασωθέν καί περαιτέρω παρατιθέμενον 
τέως ανέκδοτον υπόμνημα αυτού, έν φ ύπεδείκνυε τά κακώς έχοντα έν τή 
’Εκκλησία 2. Καί πρότερον μέν, λέγει, βλέπων άτάκτως τινά γινόμενα, έλυ- 
πεΐτο, άλλ’ έσιώπα μη θεωρηθή προπετής, φοβούμενος, αν τών άλλων ήσυ- 
χαζόντων, ών τινες καί λόγω καί άξιώματι προεΐχον, αυτός ήθελε νά όμι- 
λήση. Άλλ’ έτόλμησε νύν νά πράξη τούτο, βλέπων την άθέτησιν τών 
ιερών κανόνων φανεράν καί ήσχύνετο, διότι, έν ω κατηγοροΰντο οί Δυτικοί 
έπί παραβάσει τών ιερών κανόνων, άπεδεικνΰοντο παραβάται καί άθετηταί 
οί έγκαλοΰντες αυτούς ’Ανατολικοί. Ούτοι, έν φ, διαρκώς έτόνιζον την υπό 
τών Δυτικών άθέτησιν τών κανόνων δεν έφρόντιζον περί διορθώσεως εαυτών. 
Είδικώτερον παρετήρει ό ’Ιωάννης δτι οί ’Επίσκοποι, άθετούντες ρητάς δια
τάξεις τών ιερών κανόνων, άνευ ανάγκης διέμενον πλέον τών εξ μηνών έν 
Κωνσταντινουπόλει. Παρεβιάζοντο ωσαύτως ο! κανόνες οί θεσπίζοντες δτι 
έντός τό πολύ τριών μηνών έ'δει νά χειροτονώνται Επίσκοποι εις τάς χηρευ- 
ούσας θέσεις. Παρεθεωροΰντο καί οί κανόνες οί έπιβάλλοντες δπως έκαστος 
Επίσκοπος έχη Οίκονόμον διά την διαχείρισιν τών οικονομικών τής Επι
σκοπής, έντεύθεν δέ πολλά προήρχοντο τά άτοπα. Τέλος παρετήρει, δτι δεν 
συνεκροτοΰντο έτησίως αί υπό τών κανόνων όριζόμεναι Σύνοδοι καί έπανε- 
λάμβανεν αΐτησιν ύποβληθεΐσαν καί υπό άλλου Άρχιερέαις, ζητούν νά μάθη 
την αιτίαν, δι’ ήν παρημελεΐτο ή συγκρότησις τών κανονικών έτησίων 
Συνόδων.

τριάρχης ’Ιωάννης Ε' Όξείτης πρός τόν ’Αντιόχειας Ίωάννην Γ’. L e Q u i e n, Oriens 
Christianus II. 753 4, ή άριθμείται ώς ’Ιωάννης Ζ' Κωνσταντίου τοΰ άπόΣιναίου, 
Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Βιογραφία καί συ.γγραφαί αί έλάσσονες ύπό Θ. Μ. 
’Αριστοκλέους, έν Κωνσταντινουπόλει 1866, σ. 131, 132.

1 W. Ν ο r d e n, Das Papstum und Byzance, Berlin 1903, a. 46-7. W. Holz- 
m a n n, Die Unionsverhandlungen zvvischen Kaiser Alexios I und Urban II im Jahre 
1089 έν Byzantiniscbe Zeitschrift, XXVIII, 1928 σ. 61.

’ Διεσώθη έν τφ αύτφ Σιναίτικώ κώδικι 482 (1117) φυλλ. 296β-297“, Benesevic, 
νΕνθ’ άν. σ. 279-280.
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Προ τής μεταβάσεώς του εις ’Αντιόχειαν κατ’ αυτό τό έτος τής εκλογής 
αύτοϋ άπηύθυνε προς τό ποίμνιον αυτού προφυλάσσων αυτό, προς τοΐς 
άλλοις, από τής αίρέσεως τού Μονοθελητισμού, ποιμαντορικήν παραίνεσιν 
ή εγκύκλιόν τινα, ώς μανθάνομεν εκ μονοθελητικών πηγών. Έπί τής διδα
σκαλίας δέ τού Μονοθελητισμού συνέγραψε βιβλίον διηρημένον εις δέκα 
προτάσεις και άπευθυνόμενον προς τον Πατριάρχην Ίωάννην έκ μέρους των 
Μονοθελητών, ό Επίσκοπος Καφαρτάβας, Θωμάς Χαρανίτης, εις άπάντησιν 
προφανώς τών υπό τού Πατριάρχου προς τό ορθόδοξον ποίμνιον τής Εκκλη
σίας ’Αντιόχειας γραφέντων1.

Έν Κωνσταντινουπόλει ετι ευρισκόμενος ό πατριάρχης ’Ιωάννης, έν τώ 
διακρίνοντι αύιόν ζήλω, άπηύθυνε «Λόγον προς τον Βασιλέα κύριον ’Αλέξιον» 
κα'ι έτέραν «Συμβουλήν προς Βασιλείς»1 2. Έν τέλει τού δευτέρου τούτου κει
μένου σημειοϋται ή χρονολογία Ίνδικιτών 5, έ'τ. 6590 (=1082), άλλ’ ή χρο
νολογία αύτη δεν φαίνεται ακριβής. Τό δεύτερον κείμενον ή «Συμβουλή προς 
Βασιλείς» έγράφη μετά τόν «Λόγον προς τον Βασιλέα Κύριον ’Αλέξιον», 
άλλα κατά τάς εσωτερικός τούτου ενδείξεις 6 «Λόγος» άπηυθύνθη προς τόν 
’Αλέξιον Κομνηνόν περί τό έτος 1091.

Κατά τόν χειμώνα τού 1090-1091 ή Αυτοκρατορία τού Βυζαντίου διετέλει 
είς οΐαν κατάστασιν εΰρέθη κατά τάς παραμονάς τής άλώσεως τής Κωνσταν
τινουπόλεως υπό τών Τούρκων, διότι διέτρεχε τούς εσχάτους τών κινδύνων, 
έκ τής επιδρομής τών Πετσενέγων κατά τής Θράκης, έκ τής έπαναστάσεαις 
τής Κρήτης και τής Κύπρου και έκ τής έπιδρομής τών Σελτσουκιδών Τούρκων 
κατά τών ’Επαρχιών τής Μικράς ’Ασίας. Κατά τό 1091 έπολιορκειτο ύπ’αυτών 
ή Νικομήδεια. Κατά τό αυτό έτος 1901 ό ’Εμίρης Τζαχάς κατέλαβεν έκ νέου 
διά πειρατικού στόλου τάς νήσους Χίον καί Μυτιλήνην, άφ’ ών πρότερον 
ειχεν έκδιωχθή 3. Καί άλλαι δέ τινες ένδείξεις τού «Λόγου προς τόν Βασιλέα

1 Διεσώθη χειρόγραφόν τι Συριακόν τοΰ ιε' αίώνος, έν φ υπάρχει καί τι σύγγραμμα 
περιγραφένύπό τοΰ Assemani, Bilbiotheca orientalis I, 576, καί φέρον τήν επιγραφήν 
«Thomae Haranitae episcopi Caphartabensis Liber de unica Christi voluntate in X 
propositiones divisus etad Johannem Melchitarum patriarcham anno Graecorum 1400 
transmissus». Ωσαύτως ό Debs, Sumtna confutationum, σ. 116-317, παρά V. Gru- 
mel, Les Patriarches grecs d’Antioche du nom Jean (IX et X siecles) έν περιοδ. 
«Echos d’Orient» XXXVI, 1933, σ. 294 σημ. έσημείωσε τήν πληροφορίαν περί τής 
μεταξύ τοΰ Πατριάρχου Ίωάννου καί τοΰ μονοθελίτου Θωμά συζητήσεως, ής ή πρώτη 
αρχή προήλθε παρά τοΰ Ίωάννου·

’ «’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια» Κωνσταντινουπόλεως, τ. Κ' 1900, σ. 354-358, 362-363, 
364-365.

3 Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, Άρχιεπ.’Αθηνών, Σύμβολα! είς τήν ιστορίαν 
τοΰ μοναχικού βίου έν Έλλάδι. Β' Ό όσιος Μελέτιος ό νέος, ’Εν Άθήναις 1935, σ. 23,56. 
Πρβλ. F. Chalandon, Essai sur le r£gne d’Alexis Ier Comnene, Paris 1900 o. 148. 
A. A.Vasiliev, Histoire de l’Empire Byzantin, trad, de russe par P. Brodin et
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’Αλέξιον» τοϋ Πατριάρχου Ίωάννου πείθουσιν δπ άπηύθυνεν αυτόν είτα 
δε καί τήν «Συμβουλήν» κατά Φεβρουάριον ή Μάρτιον τοϋ 1091, έν μέσω 
τών μεγάλων τοΰ Κράτους κινδύνων λ

Έκ τοΰ τέλους τοΰ «Λόγου» καταφαίνεται δτι ό Βασιλεύς, ένεκα τών 
κρισιμωτάτων περιστάσεων, συνεκάλεσε τούς εξέχοντας άνδρας εις συνέλευσιν, 
δπως άκούση αυτών τάς γνώμας. Προς τοΐς άλλοις προσεκλήθη καί ό Πατρι
άρχης ’Αντιόχειας ’Ιωάννης, δστις, ακριβώς τήν αφορμήν τοΰ Λόγου ύποδει- 
κνύων, έ'λεγεν «εμοί τό παράπαν βουλομένω ούκ ήν τοιαΰτα λέγειν ό Θεός 
οίδεν ώσπερ ουδέ λόγων τοιούτων άφορμάς έχειν καί γάρ καί αυτός (δηλ. 
ό Βασιλεύς), διά τήν αυτήν πάντως ανάγκην, ημάς συγκέκληκας σήμερον 
τήν εκάστου περί τών παρόντων μαθησόμενος γνώμην».

Άπηγγέλθη λοιπόν ό Λόγος έν έπισήμφ όμηγύρει, προεδρευομένη υπό 
τοΰ Βασιλέως, επομένως προσλαμβάνει εξαιρετικήν σημασίαν τό περιεχόμε- 
νον αύτοΰ καί καθίσταται αξιοθαύμαστος αληθώς ή παρρησία, μεθ’ ής ώμί- 
λησεν ό Πατριάρχης ’Αντιόχειας.

Παρέσχε δέ ζωηροτάτην εικόνα τών εσχάτων κινδύνων, ύφ’ ών ή Ελλη
νική Αυτοκρατορία τοΰ Βυζάντιοί' είχε περιστοιχισθή. Ό Βασιλεύς έπανήρ- 
χετο έξ άποτυχούσης εκστρατείας, αλλά περί αυτόν συνεκεντροΰντο τά πάντα, 
έκ τής ζωής καί τής σωτηρίας του τά πάντα έξηρτώντο. Ό Πατριάρχης ’Ιωάν
νης έθεώρησε καθήκον αύτοΰ νά ειπη αλήθειας, έ'στω καί αν έμελλε νά 
λύπηση. Τοΰτο έπραττε, λέγει, καί ώς ιδιώτης, ευχαρίστως άκουόμενος παρά 
τοΰ Βασιλέως («έν ίδιώταις τελών πρότερον, αυτός τε δ μοι έδόκει συμφέρειν 
έλογογράφουν, σύ τε ήδέως ήκουες»). Πολλφ λοιπόν μάλλον έδει μετά θάρ
ρους νά πράξη τοΰτο νΰν «Θεοΰ χρηματίζων Άρχιερεύς». Διακηρύττει λοιπόν 
προς τον Βασιλέα καί τούς περί αυτόν δτι αίτια τών συμβαινόντων κακών 
είναι ή αμαρτία, «ήμάρτομεν πάντες καί ήνομήσαμεν άποστάντες από τών 
έντολών τοΰ Κυρίου καί τήν διαθήκην τήν θείαν διεφθείραμεν». Ό Θεός 
έζήτει ν’ αναχαίτιση τούς έκτραπέντας μέν από τής ευθείας όδοΰ δλη δέ ρύμη 
φερομένους κατά τοΰ τής κακίας βαράθρου. Διά τοΰτο έπαίδευσεν αυτούς 
διά πολέμων καί διά τών έξ αυτών συμφορών, άλλ’ έκεϊθεν ούδαμώς έσυνε- 
τίσθησαν, ούδ’ ένόησαν δτι έξ αμαρτιών αυτών ταΰτα προήλθον. Άλλοι μέν 
ύπελάμβανον δτι τά συμβάντα ήσαν αναπόφευκτα, άλλοι δέ δτι ό Θεός 
μεριμνά μόνον περί τής σωτηρίας τών ψυχών τά δ’ έν τφ κόσμφ πράγματα 
καταλείπει δπως κατά τύχην φέρωνται. Άποκρούων ό Πατριάρχης ’Ιωάννης 
τάς τοιαύτας έσφαλμένας δόξας καί άποδεικνύων δτι τά πάντα κυβερνφ έν τφ 
κόσμφ ό Θεός διά τής προνοίας αύτοΰ, ύπομιμνήσκει εις τον Βασιλέα Άλέ-

Α. Bourguina, Paris 1932, Π, 13, 14. Κ. Παπαρρηγο.τούλου, Ιστορία τοϋ "Ελληνικού 
"Εθνους, (έκδ. Έλευθερουδάκη) τόμ. Δ' β' σ. 31 έξ.

1 Grumel, "Ενθ’ άν. σ. 292, 293.
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ξιον τά προ τής άναρρήσεως αυτού εις τον θρόνον μεγάλα αύτοΰ πολεμικά 
κατορθώματα. Άλλ’ άμα tfj καταλήψει τής αρχής υπό τοΰ ’Αλεξίου τά πρά
γματα μετεστράφησαν. Έπηκολούθησαν πόλεμοι καί ταραχαί μυρίαι καί τών 
προτέρων ευτυχημάτων αντίρροποι δυσπραγίαι, ήδη δε βάρβαροι εχθροί 
εύρίσκοντο προ τών πυλών τής Βασιλευσόσης καί ως επί ξυροΰ ακμής τά 
πράγματα ΐσταντο. Καί ταΰτα εν φ ό Βασιλεύς έξηκολούθησε μετά τής αυτής 
καί μείζονος δραστηριότητος ενεργών καί εργαζόμενος. Πάντως λοιπόν, λέγει 
ό Πατριάρχης, αί άποτυχίαι τοΰ Βασιλέως οφείλονται εις την έλλειψιν τής 
παρά Θεού βοήθειας.

Διότι, πρό παντός, έκθεσμος ύπήρξεν ή αρχή τής βασιλείας τοΰ ’Αλεξίου, 
είτα δε πολέμου κινηθέντος, εννοεί τόν παρά τών Νορμαννών1, αντί νά 
λυπηθή καί μετανοήση ό Βασιλεύς καί χοορίς καν νά έπικαλεσθή τήν βοή
θειαν τοΰ Θεού άνέλαβε τόν πόλεμον. Καί τότε μεν ώς έκ ιθαΰματος άπηλ- 
λάγη ό Βασιλεύς τοΰ επικινδύνου εχθρού2. Άλλ" ύστερον λέγει, διά τήν 
άπόκρουσιν τών Σκυθών (=Πετσενέγων) έπιδραμόντων κατά τοΰ Κράτους, 
ό Βασιλεύς κατεβασάνισε τούς πολίτας καί τήν χώραν διά νέων καί ασυνη
θών φορολογιών καί δασμών καί δή διά τής αρπαγής τών ιερών κειμηλίων 
τών ναών καί διά τής καταθλίψεως τών άμυνθέντων αυτών κληρικών, ών 
τινες καί έμαστιγώθησαν καί είς φυλακήν έβλήθησαν. Έκ τής φρικτής εκεί
νης φορολογίας «έγυμνοΰντο μεν έκκλησίαι τών τε άλλων καί μέντοι καί 
Κλήρου καί Επισκόπων αυτών ένιαι, τών δ’ έν άγροΐς καί κώμαις καί 
πόλεσι ταΐς τε άλλαις καί τή πανευδαίμονί ποτέ πόλει καί βασιλίδι οι μέν 
έν ευπορία πάντες σχεδόν είς τήν τών ενδεών άπήγοντο μοίραν ή άθρόον 
ή κατά μικρόν άπορρεούσης αύτοΐς τής ουσίας· πένητες δε καί άποχειροβίωτοι 
καί τό γεωργικόν φΰλον καί δσοι άμφί τάς εμπορίας καί τά εργαστήρια, 
ταΐς ξέναις καί υπέρ τήν σφετέραν δύναμιν είσφοραΐς πιεζόμενοι, οί μέν 
έ'θνησκον καί πρό ώρας καί γάρ τοι καί λιμοί λίαν κραταιοί συνεπηκολού- 
θουν ώς είκός τοΐς γινομένοις' έτεροι δέ γής πατρφας μεταναστάντες πλα- 
νήται καί φυγάδες επ’ άλλοτρίας ωκουν, πάντων έρημοι».

Έν μέσω τής φρικτής εκείνης καταστάσεως έκυριεύθησαν ή Χίος καί 
ή Μυτιλήνη, επανεστάτησαν ή Κύπρος καί ή Κρήτη, ώρμησαν δέ κατά τής 
Κωνσταντινουπόλεως αί άγέλαι τών βαρβάρων Σκυθών. Κατά τούτων ό Βασι
λεύς «πλεονάκις μέν εξώρμησεν, ουδέποτε δέ έπανήει μή τό πλεΐστον τής 
στρατιάς ή καί ομοΰ πάντας άποβαλών».

Αλλά τό μέν έλέγχειν μόνον, λέγει 6 Πατριάρχης, δέν είναι τι μέγα, 
είναι δέ καί ευκολον νά πράξη αυτό ό βουλόμενος, «τό δέ γνώμην χρήσιμον * •

1 F. Chalandon, "Ένθ" άν. σ. 72 έξ.
• Ύπό τοΰτον εννοεί ό Πατριάρχης ιόν Γυισκάρδον, άποβανόντα έν Κεφαλληνία 

τή 17 "Ιουλίου 1085.
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προς τά παρόντα διδόναι, εύνοιας έργον και λόγου νοΰν έχοντος». Όθεν 
συμβουλεύει, μετά τον έλεγχον, τά πρακτέα. Υπομιμνήσκει τάς εκδηλώσεις 
τής βοήθειας τοϋ Θεοΰ προς τούς ζητήσαντας αυτήν διά παραδειγμάτων εκ 
τών Γραφών και εκ τής ιστορίας τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αναγνω
ρίζουν δέ τάς άνάγκας αυτής υποδεικνύει δτι καθ’ δν χρόνον τοιαΰτα βάρη 
έπεβάλλοντο επί τοΰ λαοϋ, ύπήρχον πλούσιοι προνομιούχοι καί συγγενείς 
τής βασιλικής οικογένειας πολλά έ'χοντες κτήματα καί κτίσματα καί πόλεις 
εντός πόλεως καί θησαυρούς. Ό Βασιλεύς έπρεπε νά έπιδιώξη την βοήθειαν 
τοϋ Θεοΰ, αλλά καί νά δώση ύπόσχεσιν προς αυτόν ότι θά εχη ώς βάσιν τών 
ενεργειών του την δικαιοσύνην, θά καταργήση πάσαν άθεσμον φορολογίαν 
καί πράξιν ά'θεσμον, θά μεριμνφ περί τής εκλογής τών καταλλήλων προσώ
πων εν ταΐς δημοσίαις ύπηρεσίαις, περί τής ακριβούς απονομής τής δικαιο
σύνης εν τοις δικαστηρίοις, θά περιστείλη τάς υπό τών στρατιωτών γινομέ- 
νας διαρπαγάς, θ’ άποδώση τά κακώς άφαιρεθέντα, δεν θά καταδυναστεύη 
τον λαόν, θά φροντίση περί τών εκκλησιαστικών πραγμάτων, άτινα εξ ίσου 
προς τά πολιτικά ενόσουν, διότι καί οί μοναχοί καί οί ιερείς δεν έ'ζων καλώς 
καί κατεπάτουν τούς ιερούς κανόνας. Άλλ’ αίτιον καί τούτων τών αταξιών 
εθεώρει ό Πατριάρχης τον Βασιλέα, ώς μη φροντίζοντα περί αυτών. Προ- 
έτρεπε δέ αυτόν, όπως διορθώση τά κακώς έ'χοντα δσα μέν ήτο δυνατόν 
ευθύς αμέσως, άλλων δέ νά ύποσχεθή την διόρθωσιν, καί οϋτω νά ζητήση 
τό έ'λεος τοΰ Θεού. «Ταΰτα ποιητέον, ώ βασιλεύ, καί εγώ πάλιν καθίσταμαι 
εγγυητής, εγώ καί νΰν προαγορεύω εί καί μή έκ τίνος θεσπίζων θεοφορήτου 
κατακωχής, άλλ’ έκ βρέφους τοϊς ίεροΐς γράμμασιν όμιλών καί τή τούτων 
διανοία, την έκ τών πραγμάτων πείραν ακολουθούσαν έχων, νϋν δέ καί 
άρχιερεύς ών τοϋ Θεοΰ καί τά τοιαΰτα τό άξιόπιστον έγγυάσθαι έχων, φημί 
τοίνυν, ώς τούτων ουιω γενομένων παρά τε σοΰ καί τών άλλων ημών, έσται 
τις μεταβολή κρείττων πάντως τοΐς πράγμασι, καί έλεύσονται πάλιν καιροί 
άναψύξεως από προσώπου Κυρίου’ ημών δέ έν οΐοις έσμέν μενόντων καί 
άμεταβλήτως εχόντων, γνωστόν έστω σοι, Βασιλεύ, ώς εγώ ού'τε στρατεύειν 
έτι σε συμβουλεύω, ούτε άλλο τι υπέρ τε σεαυτοΰ καί ημών ή ποιεΐν ή 
βούλεσθαι».

Μετά τοιαύτης παρρησίας προτρέπων τον Βασιλέα προς διόρθωσιν τών 
κακώς εχόντων καί προλέγων τήν παρά τοΰ Θεοΰ βοήθειαν άν εγίνετο 
ή διόρδωσις, άλλως τήν άναπόφευκτον καταστροφήν, ούδαμώς έφρόνει δτι 
έδει νά γίνωσι προσποιητά! λιτανεΐαι προς τόν Θεόν καί δεήσεις διά τής 
αναγκαστικής συμμετοχής τοΰ λαού, πεινώντος καί άγανακτοΰντος, ένεκα τών 
φορολογικών καταπιέσεων, αλλά διόρθωσις πραγματική τών κακώς εχόντων. 
«Οίδα μέν, επιλέγει ό Πατριάρχης, πολλά καί πολλοΐς λυπηρά λέξας· τό δέ 
αίτιον ή ανάγκη». Θά έπεθύμει νά μή είχε άφορμάς δπως αυτά εϊπη, άλλ’ 
έφ’ δσον έζητήθη ή γνώμη αυτού, έθεώρησε καθήκον του, δπως έκθέση
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αυτήν, εύχεται δέ δπως ό Θεός φωτίση τον Βασιλέα και σιόση καί αυτόν καί 
τον λαόν.

Μετά τον ανώτερα) λόγον ό Πατριάρχης ’Ιωάννης έδημοσίευσε την 
«Συμβουλήν προς τούς Βασιλείς» αποτελούσαν μάλλον σύντομον τού λόγου 
περίληψιν έπιδοθεΐσαν γραπτούς προς τον Αλέξιον, κοινοποιηθεισαν δέ πιθα- 
νώς προς τον λαόν, τον εκ τής καταστάσεως άγωνιώντα. Ύπέμνησε προς αυτόν, 
πρός τοϊς άλλοις, δτι έ'δωκε ένορκον καί γραπτήν ύπόσχεσιν νά μή θίξη 
τά ιερά κειμήλια τών ναών, άλλ’ έσκέπτετο καί πάλιν προ τού μεγάλου κινδύ
νου νά κατάσχη καί τά ύπολειφθέντα. «Καί πάλιν περί τούταιν σκεπτόμεθα... 
ημείς δέ εαυτοΐς έγγράφως έπηρασάμεθα, εί'ποτέ τι πάλιν τοιοΰτον τολμή- 
σαιμεν, τής βοήθειας γυμνωθήναι τού Θεού καί έν τφ νΰν αιώνι καί έν τφ 
μέλλοντι· καί πάλιν αγίων ζητοϋμεν κειμήλια, ΐνα τι εντεύθεν βοηθηθώμεν, 
δθεν κακώς άναλώμεθα».

Προφανώς ειχεν ύπ’δψιν ό Πατριάρχης τήν «περί τών ιερών σκευών» 
Νεαράν τού Βασιλέως ’Αλεξίου * 1, δι’ ής τήν ανωτέρω παρέσχεν ύπόσχεσιν. 
Καί πρό τινων ετών, δτε ό Βασιλεύς ήρπασε τά εκκλησιαστικά κειμήλια, 
ήκούσθησαν διαμαρτυρίαι, ας ζωηρότερον έξεδήλωσεν ό Χαλκηδόνος Λέων, 
δστις καί καθηρέθη, διότι κατηγορήθη καί ως είκονομάχος2.

Διά τής ανωτέρω δέ Νεαρά; ό Βασιλεύς καί ύπεσχέθη ό ίδιος νά μή έπα- 
ναλάβη τοιοΰτό τι καί εις τούς διαδόχους αυτού τούτο άπηγόρευσεν. Ταύτα 
ύπαινισσόμενος ό Πατριάρχης ’Ιωάννης έρωτα περαιτέρω τί έπρεπε λοιπόν 
νά γίνη; ’Έπρεπε ν’ άφεθώσιν ελεύθεροι οί εχθροί εις τό καταστρεπτικόν 
των έργον; ’Όχι, λέγει ό Πατριάρχης, άλλ’ εκφράζει τήν πεποίθησιν δτι, αν 
έπεκράτουν αί άρχαί τού Χριστιανισμού παρά τοΐς χριστιανοΐς καί εχθρούς 
πολλούς δέν θά ειχον καί τούς έμφανιζομένους, διά τής βοήθειας τού Χρι
στού, ευκόλως θά κατέστελλον. Άλλ’ ίκετεύσαμεν πολλάκις τον Θεόν διά 
λιτανειών καί δεήσεων καί δέν είσηκούσθημεν, θά έλεγέ τις. Ό Πατριάρχης 
άπαντών διά παραδειγμάτων έκ τών Γραφών υποδεικνύει δτι δέν είναι 
δυνατόν νά είσακουσθώσιν αί δεήσεις τών ζώντων παρανόμως, τών άδικούν- 
των καί καταπιεζόντων τούς άλλους. "Οθεν προτρέπει πάντας εις τήν κατά 
Χριστόν ζωήν.

Τοιούτο έν γενικωτάταις γραμμαΐς τό περιεχόμενον καί τής «Συμβουλής 
πρός τούς Βασιλείς» τού Πατριάρχου ’Αντιόχειας Ίωάννου Όξείτου.

1 Dolger, Corpus der griechischen Urkunden, n. 1085. Ό Chalandon, ”Ενθ' άν. 
σ. 120 σημ. 1, υπολαμβάνει δτι ή Νεαρά χρονολογείται άπό τοΰ έτους 1089, άλλ' ώς 
παρετήρησεν ό Grumel, ”Ενβ’ άν. σ. 292 τό «Σημείωμα» τοΰ ’Αλεξίου Κομνηνοϋ περί 
τοΰ Λέοντος Χαλκηδόνος έκδοδέν τφ 1086 εχει ήδη ύπ’ όψει τήν είρημένην Νεαράν.

1 Χαλκηδόνος Λέοντος, πρός τόν ’Αλέξιον Κομνηνόν έν «’Εκκλησιαστική ’Αλη
θείς», Κωνσταντινουπόλεως τόμ. Κ' 1900, σ. 403, 404. ΙΙρβλ. Chalandon, ΈνΟ’ άν. 
σ. 108 έξ.
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Άλλ’ ούτος μετά τής χαρ ακτή ρ ιξού σης αυτόν παρρησίας άπηύθυνε προς 
τον ’Αλέξιον και τον λόγον. «Περ'ι τών χαριστικαρίων» *, δριμΰτατα έλέγξας 
τον ιθεσμόν τών λεγομένων «χαριστικαρίων», δστις ιδίως επί τοΰ Βασιλέως 
εκείνου ήκμαζεν1 2 3.

Την αρχήν τοΰ κακού ανάγει ό Πατριάρχης ’Ιωάννης είς τον πολέμιον 
τοΰ μοναχικού βίου είκονομάχον Βασιλέα Κωνσταντίνον Εδστις παρέδιδεν 
είς λαϊκούς κτίσματα, αφιερωμένα είς τον θεόν υπό ευσεβών Βασιλέων, ’Επι
σκόπων και ιδιωτών. Μετά τήν άποκατάστασιν τής ορθοδοξίας άνεστάλη τό 
κακόν, αλλά βραδΰτερον τούτο έπανελήφθη υπό διάφορον τύπον. Βασιλείς 
καί Πατριάρχαι τά καταλελυμένα ή καταλυόμενα υπό τοΰ χρόνου και τής 
έλλείψεως μερίμνης Μοναστήρια καί Πτωχεία παρεχώρουν είς άρχοντάς τινας 
προσωρινώς προς επισκευήν καί διατήρησιν αυτών, «ου δωρεάς τρόπω καί 
επί σωματικώ κέρδει, άλλ’ επί φιλοκαλία καί καλλιέργεια καί ψυχική δήθεν 
ώφελεία». ’Αλλά, συν τώ χρόνψ, οί μεταγενέστεροι Βασιλείς·’’ καί Πατριάρχαι 
τήν παραχώρησιν εκείνην καθίστων τελείαν δωρεάν, επί πλέον δ’ έδωροΰντο 
ούχί μόνον καταλυόμενα αλλά καί καλώς συντηρούμενα Μοναστήρια, οί δ’έκ 
δωρεάς αυτά λαμβάνοντες μετεδωρούντο ή καί έπώλουν είς άλλους. Ό Πατρι
άρχης Κωνσταντινουπόλεως Σισίννιος β' (996 8) είχε διαμαρτυρηθή κατά τού 
κακού4, άλλ’ οί μετ’ αυτόν ήδιαφόρησαν, τό δέ κακόν ηύξησε, προσλαβόν 
χαρακτήρα αληθούς συμφοράς. Δεν έχαρίζετο μόνον τούτο ή εκεί) ο τό Μονα- 
στήριον, αλλά πάντα γενικώς μικρά, μεγάλα, πτωχά, πλούσια, άνδρώα γυναι
κεία, πλήν ολίγων καί νεοσυστάτων καί τών εύαριθμήτων κοινοβίων. Έχα- 
ρίζοντο δέ ταύτα είς κοσμικούς καί εις ανδρόγυνα, «ενίοτε δέ καί εθνικοΐς»

1 Cotelerii, Ecclesiae graecae monumenta, I, 151-191. Πατρολογία Μ^ηβέλλ. 
132, 1117-1150.

2 F. Chalandon, Essai sur Ie regne d’Alexis, Ier Commfene, σ. 284. Ch. Diehl, 
Figures byzantines, Iler serie, o. 76-77. L. Oeconomos, La vie religieuse dans 
l’Empire byzantin au temps des Commenes et des Anges, Paris 1918, σ. 140. 141. 
A. A. V asi 1 i e v, Ένθ’άν. 11,135.

3 Δωρητήριον γράμμα τοΰ Βασιλέως ’Αλεξίου Κομνηνοΰ μοναστηριακοί κτήματος 
έν Κασάνδρμ τής Χαλκιδικής πρός τόν αδελφόν αυτοί Άδριανόν Κομνηνόν, έδημο- 
σιεύθη υπό Β. Vasilievski, έν «Βυζαντινοϊς Χρονικοΐς», τ· Γ", 1896, σ. 121-2.

4 Σύνταγμα τών θείων καί ιερών κανόνων υπό Γ. Α. Ράλλη καί Μ. Ποτλή, Ε, 
20 εξ. Πρβλ Μ. Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες, σ. 319. Ό Le Quien, Oriens Chri- 
stianus II, έπί τη βάσει τής φράσεως. «Ό δέ έν άγίοις Σισίννιος οΰ πρό πολλών τούτων 
χρόνων πατριάρχης γεγονώς Κωνσταντινουπόλεως» έγνωμάτευσεν δτι τό περί «χαριστι- 
καρίων» ύπόμνημα ανήκει ούχί είς τόν Ίωάννην Ε' Όξείτην, άλλ’ είς τόν Ίωάννην Γ' 
Πατριάρχην ’Αντιόχειας. Ώς όμως ήδη παρετηρήθη, Grumel, ’Ένθ’άν. σ. 287,8, 
μετά τήν άνωτέρω φράσιν, ό συντάκτης τού υπομνήματος ποιείται μνείαν διαδόχων 
του Σισιννίου. ’Αλλά μήν ό δεύτερος διάδοχος αυτοί Ευστάθιος άπέθανε τφ 1025, έν φ 
ό ’Ιωάννης Γ'. Αντιόχειας τφ 1022. Δέν ήτο λοιπόν δυνατόν ό ’Ιωάννης Γ' νά όμιλή 
περί διαδόχων πολλών τού Σισιννίου.
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Εις Αντιόχειαν δεν είχε μεταβή, ως εΐδομεν, ό Πατριάρχης ’Ιωάννης 
κατά τα δτίο πρώτα έ'τη τής εκλογής καί χειροτονίας του. Φαίνεται δέ δτι 
διαμένων συνήθως εν τή Μονή τής ’Οξείας, άνέλαβε καί τήν διοίκησιν αυτής 
επί τινα χρόνον. Άλλ’ ήναγκάσθη νά φυγή εξ αυτής καί προς δικαιολογίαν 
συνέταξε «λόγον» ή μάλλον «απολογίαν» περί φυγής *. Τήν απολογίαν ταΰτην, 
ανέκδοτον τέως σωζομένην, παρατιθέμεθα περαιτέρω, ρητώς δέ λέγει έν αυτή 
δτι είχε μετανοήσει καί δι’ άλλα τινά σχετικά προς τήν διοίκησιν τής Μονής 
καί διότι δεν μετέβη αμέσως εις ’Αντιόχειαν («ου μετά τήν χειροτονίαν ευθύς 
όποιδήποτε τοΰ προς ’Αντιόχειαν ειχόμην πλοϋ»).

Τήν απολογίαν περί φυγής λέγει έν αρχή δτι διήρεσεν εις λβ'κεφάλαια, 
αλλά τό σφζόμενον καί παρατιθέμενον περαιτέρω κείμενον, ώς εκ τής εσωτε
ρικής του διαιρέσεως φαίνεται, άποτελεϊται έκ λίαν συντόμων κεφαλαίων 
ή μάλλον παραγράφων. “Οτι δέ είναι πλήρες καταφαίνεται έκ τής έν τέλει 
φράσεως «τέλος τοΰ παρόντος λόγου».

Δυστυχώς δεν είναι σαφής ή έ'κθεσις. Έν αρχή σημειοΐ, άλλως τε, 
ό ’Ιωάννης δτι σκοπίμως άπέφυγε τήν σαφήνειαν, και «μετ’ έπικρυψεως» 
έξεφράσθη, διότι οί πρός ους άπηυθυνετο έγνώριζον περί τίνος πρόκειται. 
Έξ δσων δμως λέγει είναι προφανές δτι μετά τήν χειροτονίαν του είχεν άνα- 
λάβει τήν διοίκησιν τής Μονής, αλλά περιελθών εις ρήξιν πρός τους μονά
χους, ήναγκάσθη νύκτωρ νά έγκαταλίπη τήν Μονήν, ήν «ληστών καταγώγιον» 
ονομάζει. Οί μοναχοί διετΰπωσαν κατ’ αυτού κατηγορίας τινάς ένώπιον βασι
λικού καί έκκλησιαστικού δικαστηρίου, δπερ άπεφάνθη υπέρ αυτών. Φαίνεται 
δτι προύκειτο καί περί τού ζητήματος τής έκλογής τού ηγουμένου ύπ’ αυτών. 
Άλλ’ άνατρέποντες οί μοναχοί τήν μοναστηριακήν τάξιν έπέτρεπον τήν εις τον 
ναόν τής Μονής είσοδον καί γυναικών καί τό συμψάλλειν αύτάς μετ’ άνδρών, 
κατήργησαν τον κοινοβιακόν βίον, συνεκρότουν σχεδόν καθ’ εκάστην συμ- 
βοΰλιον («κονσίλιον») καί διηρούντο εις μερίδας, «άποσχίστας» καλούντες 
τούς μή συμφωνοΰντας μετ’ αυτών καί μή συνυπογράφοντας.

Ποιείται περαιτέρω ό ’Ιωάννης μνείαν τού ηγουμένου τής Μονής Νικο
λάου, δν διεδέχθη αυτός, καί δστις κατηγορεΐτο ώς κενόδοξος, διότι δεν έχαιρέ- 
τιζε τούς μοναχούς διά βαθείας ύποκλίσεως. Παραινεί τούς μοναχούς δπως 
πολιτεύωνται άξίως τοΰ μοναχικού πολιτεύματος καί μή άσχολώνται περί τά 
κοσμικά. Ψέγει έν παρόδω τούς ’Επισκόπους, οΐτινες, ποιμένες δντες τών 
λογικών προβάτων, καθίσταντο αγρών καί κτηνών καί αλόγων προβάτων 
έπίσκοποι. Παραπονεΐται δέ κατά τών μή ύποστηριξάντων αυτόν καί δηλοΐ 
δτι παρήτησεν όριστικώς τήν διοίκησιν τής Μονής.

Πρός τούς Βασιλείς απευθυνόμενος ποιείται σύγκρισιν τού ιδιωτικού 1

1 Διεσώθη Ιν τφ αΰτφ Σιναιτικφ κώδικι 482 (1117) φύλ. 296“ - 297α, Benesevic, 
Ένθ’ άν. ο. 280.
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καί τοΰ «αρχοντικού» βίου, ευρίσκει δέ τον πρώτον μακαριώτερον. Τέλος 
μετά γενικάς συμβουλάς επαινεί την μητέρα των Βασιλέων, την "Ανναν Δαλασ- 
σηνήν ή ήν καί προτρέπει δπως δεχθή τον μοναχικόν βίον.

Εις τήν ’Αντιόχειαν μετέβη ό Πατριάρχης ’Ιωάννης εν τέλει τοϋ 1091, 
επτά έτη μετά τήν κατάληψιν αυτής υπό τών Σελτζουκων Τούρκων. Πώς 
επετράπη ή παρουσία αΰτοϋ εν ’Αντιόχεια είναι αληθώς απορίας άξιον, διότι 
οι Τούρκοι ήδΰναντο νά ύποπτευωσι τον Πατριάρχην ώς προερχόμενον έκ 
Κωνσταντινουπόλεως. Άλλ’ οί εν Συρία Τούρκοι δεν άπετέλουν ενιαΐον 
Κράτος, διατελοΰν εις εμπόλεμον κατάστασιν προς τήν ελληνικήν Αυτοκρα
τορίαν τού Βυζαντίου, εις οΐαν διετέλουν ά'λλα τουρκικά Κράτη, έξακολου- 
θοΰντα τάς προς τούς "Ελληνας εχθροπραξίας. Είναι δέ γνωστόν δτι εκ τών 
Τούρκων ηγεμόνων ό Malik-Schah ήτο προστάτης τών χριστιανών1 2. ’Ίσως 
λοιπόν έθεωρήθη ακίνδυνος ή παρουσία τού έ'λληνος ΙΙατριάρχου εν μέσω 
τού ποιμνίου του.

’Αλλά πολλά δεινά ύπέστη παρά τών Τούρκων. Έν τή παραιτήσει αυτού 
εσημείωσεν, «ώς γάρ εγενόμην Ιν ’Αντιόχεια, μυρίοις μεν προσπελάσας κιν- 
δυνοις, μυρίους δέ χειμώνας καί κλΰδωνας πειρασμών άνυποίστους διήνεγκα... 
διετέλεσα εννέα εφεξής ενιαυτούς πρός ανθρώπους πυκτεΰων παντός θηρίου 
χαλεπωτέρους καί άπαυστως καταιγίσι συμφορών ένθαλαττεΰων καί μηδε- 
μίαν, ώς εϊπεΐν, μηδέποτε τών απαραιτήτων δεινών παύλαν εύρίσκων. Καί 
τό μεϊζον ουδέ αυτός ών μόνος ό εν τούτοις εξεταζόμενος, ο τάχα καί μετριώ- 
τερον έδόκει είναι, αλλά μετά μυρίων καί άλλων ψυχών, ών τήν κυβέρνησιν 
ένεπιστεΰθην».

Διά τών ολίγων τούτων φράσεων ό Πατριάρχης ’Ιωάννης παρέσχε ζωη
ρόν εικόνα τής έν ’Αντιόχεια φρικτής καταστάσεως έν μέσφ τής οποίας εύρέθη. 
Ουχ ήττον ήδυνήθη καλώς νά έργασθή κατά τήν διαρρευσασαν έννεατίαν, 
διότι περαιτέρω έλεγεν: «Εί μέν ουν καί τι κατώρθωται τό εύάρεστον έκ 
τών πειρασμών έκείνων καί τών διωγμών, ους ύπέμεινα, βαρυτάτων, οίμαι, 
τών πώποτε, παρίημι τούτο λέγειν, ί'να μή καί περιττολογών δ όξω' πλήν ούτα) 
μέν έμέ παντοδαπαί θλίψεις καί άνάγκαι εύρησαν καί κίνδυνοι αδου καί 
παγίδες θανάτου περιέσχον με ανέφικτοι, ό δέ πανοικτίρμων καί τών απε
γνωσμένων σωτήρ οΰκ άνήκεν ούδ’ έγκατέλιπέ με...».

Δυστυχώς στερουμεθα, έκτος τών ανωτέρω, άλλων ενδείξεων καί πλη
ροφοριών περί τής δράσεως τού Πατριάρχου Ίωάννου έν ’Αντιόχεια.

1 Πρβλ. F. Chalandon, Ένθ’ άν. σ. 25, έξ. Κ. Π απ αρ ρ η γ ο π ού λου, Ένθ’ 
άν. Δβ, ο. 32 έξ.

2 Ή ύπόθεσις τοΰ Grumel, Ένθ’ άν. σ. 294, καθ ήν ό ’Ιωάννης μεταβάς είς 
’Αντιόχειαν αμα τή χειροτονίρ αΰτοΰ (1089) έπανέκαμψεν είς Κωνσταντινούπολην ώς 
απεσταλμένος τοΰ Malik - Schah δεν έχει βάσιν τινά, διότι άναμφιβόλως ό ’Ιωάννης 
πρό τοΰ 1091 δέν είχε μεταβή είς ’Αντιόχειαν, παρέμεινε δέ έκεΐ έπί έννεατίαν.
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σημειοί ό ’Ιωάννης, δσπς προς στηλίτευσιν τοΰ κακοί, προσάγει καί τύπον 
δωρητηρίου γράμματος. Έξ αύτοΰ έμφαίνεται δτι ό Βασιλεύς ή ό Πατριάρ
χης έδωροΰντο έφ’ δρου ζωής Μοναστήρια μετά πάντων των δικαίων καί 
προνομίων αυτών καί των κτημάτων, ακινήτων καί λοιπών προσόδων. ’Αρχική 
πρόφασις τής δωρεάς ταΰτης ήτο, ως εΐδομεν, ή συντήρησις τών Μοναστη- 
ρίων, άλλ’ οί λαμβάνοντες αυτά, «χαριστικάριοι» λεγόμενοι, πολλά εξ αυτών 
κατέστρεφον ή μετεποίουν εις «προάστεια» ήτοι εις έπαύλεις. ’Άλλως τε δεν 
έδωροΰντο τά καταλελυμένα, αλλά μάλλον τά διατηρούμενα καί άκμάζοντα, 
προσετίθετο δέ εις τό δωρητήριον γράμμα δτι ή πρόσοδος τής δωρουμένης 
Μονής ανήκε μετά τάς δι’ αυτήν δαπάνας εις τον «χαριστικάριον». Άμα τή 
καταλήψει τής Μονής ούτος συνήθως παρελάμβανεν υπό τήν προσωπικήν του 
κατοχήν ου μόνον τά οικήματα καί κτήματα καίζψα καί πάσαν πρόσοδον, αλλά 
καί τούς ναούς, έθεώρει δέ ως δούλους τούς ηγουμένους καί μοναχούς καί 
πάντα τά τής Μονής ως ιδιόκτητα καί ώς ιδίαν κληρονομιάν. Ό «χαριστικά- 
ριος» μόλις μετά πολλάς αιτήσεις παρεχώρει εις τούς μοναχούς ελαχίστας 
προσόδους πρός συντήρησιν καί ταύτας «ώς ίδιον ψυχικόν», ΐνα δέ είσπράττη 
περισότερα άφινε νά καταρρέωσιν οί ναοί καί τά οικήματα τής Μονής.

Οί «χαριστικάριοι» καταλύοντες πάντα θεσμόν τής μοναχικής πολιτείας 
ένέγραφον μοναχούς άνευ τής κεκανονισμένης δοκιμασίας, εντεύθεν δέ κατηρ- 
γεΐτο ή εξουσία τών ηγουμένων. Οί μοναχοί λαμβάνοντες τήν συντήρησιν 
των παρά τών «χαριστικαρίων» δέν ύπήκουον εις τούς ηγουμένους, αλλά καί 
τών ηγουμένων πολλοί ήναγκάζοντι^ νά ύπακούσωσιν εις τούς «χαριστικα- 
ρίους», γινόμενοι από ηγουμένων «αγόμενοι».

Καί τά γυναικεία Μοναστήρια1, έδωροΰντο έπ’ δνόματι τών συζύγων τών 
αρχόντων, αϊτινες, ά'μα τώ παραλαβεΐν αυτά, ου μόνον πάσαν πρόσοδον αυτών 
ώς ιδίαν ένεκολποΰντο κληρονομιάν, ολίγα τινά ή ούδέν εις τάς μοναζούσας 
παρέχουσαι, αλλά καί οίκους έ'νιαι έντός τής τών παρθένων αυλής άνήγειρον, 
αίωνίαν τήν κατάσχεσιν τών Μοναστηρίων δι’ εαυτούς θεωροΰσαι. Εύνόη- 
τον όποια άτοπα έντεΰθεν προήρχοντο.

Ό Πατριάρχης ’Ιωάννης έπετίθετο δριμύτατα κατά τών Βασιλέων καί 
τών Πατριαρχών, διότι ήνείχοντο τήν φρικτην εκείνην κατάστασιν καί έπεκα- 
λείτο τον Θεόν δπως τερματίση αυτήν.

Ή δλη πραγματεία αυτή τοΰ Πατριάρχου ’Αντιόχειας, σπουδαιοτάτη 
από πάσης άπόψεως, διαπνέεται, ώς παρετηρήθη ήδη, υπό «εύγενοΰς άγανα- 
κτήσεως, ήτις σπανίως αντηχεί έκ τοΰ στόματος τών Βυζαντινών»2. * *

1 Πολλάκις συνέβαινε νά γίνονται δορεαί άνδρφων Μονών είς γυναίκας, καί δή νεα- 
ράς, καί τάνάπαλιν, Σύνταγμα τών θείων καί Ιερών κανόνων, Ε' 22.

* Κ. Krumbacher, 'Ιστορία τής Βυζαντινής Λογοτεχνίας, μετάφρ. Γ. Σωτη- 
ριάδου, A' 310.

Επετηριε Εταιρείας Βυζαντ. Σπουαον, ίτος ΙΒ\ 24
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'Ωσεί δέ μή ήρκουν τά παρά τών μουσουλμάνων επιδρομέων παθήματα, 
ό Πατριάρχης ’Ιωάννης ύπήρξεν αύτόπτης μάρτυς των δραματικωτάτων γεγο
νότων τής άλώσεως τής ’Αντιόχειας υπό νέων κατακτητών, τών Σταυροφόρων 
(3 ’Ιουνίου 1098). Ουτοι γενόμενοι κύριοι τής ’Αντιόχειας ίδρυσαν φραγκικήν 
ηγεμονίαν ’Αντιόχειας υπό τον Βοημοϋνδον, παραγκωνίσαντες δέ τον κανονικόν 
ορθόδοξον Πατριάρχην καθίδρυσαν λατΐνον Πατριάρχην μετά πολυαρίθμου 
άνωτέρου καί κατωτέρου κλήρου, καί επί πλέον άνέλαβον τον βίαιον προση
λυτισμόν τών ορθοδόξων καί έτεροδόξαιν τής Συρίας. Τούτου ένεκα κατέστη 
αδύνατος ή παραμονή τοΰ Πατριάρχου Ίωάννου έν Άντιοχεία. Μετά δυο 
έ'τη ήναγκάσθη ν’ άπομακρυνθή εξ ’Αντιόχειας, καταλιπών καί μεταξύ τών 
επεισάκτων ξένων άρίστας εντυπώσεις, ώς άνήρ διάσημος καί ευσεβής1.

Έπανακάμψας εις Κωνσταντινούπολή, τή 19η ’Οκτωβρίου τοΰ 1100, 
υπέβαλε παραίτησιν από τοΰ Πατριαρχικού θρόνου ’Αντιόχειας. Έν αυτή 
κατά τό περαιτέρω παρατιθέμενον ανέκδοτον έ'τι κείμενον αυτής2, λέγει δτι 
λόγως έντραφείς καί συζήσας πάντοτε, έμεινεν ήσυχάζων εν τφ εν τή Μονή 
τής ’Οξείας κελλίφ του. ’Αλλά Θεοϋ παραχωρήσει εκλεγείς Πατριάρχης, επί 
έννεατίαν δλην μυρίους ύπέστη κίνδυνους καί κλόδωνας καί πειρασμούς άνυ- 
ποίστους, διετέλεσε δέ μετά τού ποιμνίου του παλαιών προς ανθρώπους παν
τός θηρίου χαλεπωτέρους, υπό τούτους πάντως έννοών τούς Σελτζουκίδας 
Τούρκους Μουσουλμάνους καί τούς μετ’ αυτούς Φράγκους κατακτητάς τής 
’Αντιόχειας. Παρά ταϋτα, λέγει, ειργάσθη υπέρ τής Εκκλησίας, ένισχυόμενος 
ύπό τοΰ Σωτήρος, δστις καί ήξίωσεν αυτόν νά έπανίδη τήν Κωνσταντινού
πολην καί νά γίνη δεκτός μετά τιμών παρά τοΰ Βασιλέως. ’Υπέβαλε λοιπόν 
τήν παραίτησιν αύτοΰ, άποκαμών εκ τών ταλαιπωριών, ας ύπέστη καί τών 
ασθενειών, παρήτεΐτο δέ καί αυτής τής άρχιερωσύνης, μή έπιθυμών νά 
πράξη τι τών τοΰ αξιώματος τής άρχιερωσύνης καί τοΰ Πατριάρχου, «μήτε 
ού'σης τής ’Αντιόχειας έν οίς έ'στι νΰν, μήτε άπαλλαγείσης, σύν Θεώ, τών *

1 Albert d’Aix, Historia Hieros. V ’, G u i 11 a um e de Tyr, Belli sacri histo- 
ria VI, 23 καί άλλ. Πρβλ. C. Karale vskij, Antioche έν Vacant-Manzenot, Diction- 
naire de foi catholique 111,614. Έν Άντιοχείρ: ευρισκόμενος διεξήγαγε συζητήσεις καί 
μετά τών ετεροδόξων, ίδίρ δέ τοΰ Θωμά, όστις μονοφυσίτης ών έγένετο μονοθελήτης 
’Επίσκοπος τών Μαρωνιτών έν Kafar Tab, σφζεται δέ χειρόγραφον αύτοΰ έν συριακή 
γλώσση, έν κώδ. 146 τοΰ Βατικανοΰ.

* Σώζεται έν τω ανωτέρω ύποσημειωθέντι 282 (1117) φυλ. 295“ - 295Ρ Σιναϊτικφ 
κώδικι, Benesevic, "Ενθ’ άν. σ. 279, μετά τής ύποσημειώσεως: «έγράφη ή παροΰσα 
παραίτησις διά χειρός Μελετίου μοναχοΰ τοΰ μαθητοΰ μου, ύπεγράφη δέ παρ’ έμοΰ καί 
έσφραγίσθη τώ έως τοΰ νΰν συνήθει βουλλωτηρίψ· μηνί Οκτωβρίου ίνδικτιώνος Θ'. 
Ό αμαρτωλός Ιωάννης καί γεγονώς εί καί άνα[ξίως] καί κατά πάντα άνά[ξιος] πατριάρ
χης τής μεγάλης ’Αντιόχειας, τά ανωτέρω κατ’ έμήν γνώμην γεγραμμένα έπιβεβαιών τή 
οίκείμ χειρί υπέγραψα».
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κυριαρχουντων», λέγει χαρακτηριστικώς, επιθυμών νά έπανέλθη και πάλιν 
εις τον μοναχικόν βίον εν τή Μονή τής ’Οξείας1.

Έφησυχάζων εν τή Μονή συνέγραψεν ’Ασκητικά, άποτελούμενα εκ συλ
λογής πατερικών χωρίων και παραινέσεων, σψζεται δέ ή πραγματεία ανέκδο
τος1 2 3. 'Ωσαύτως ανέκδοτος σφζεται περί θείας ευχαριστίας πραγματεία τοϋ 
Ίωάννου υπό την επιγραφήν: «Υπόθεσις τών θείων καί άχράντων Μυστη
ρίων τον ζωοποιού σώματος και αίματος τον Κυρίου ημών Ίησοϋ Χρίστου, 
παρά διαφόρων άγιων και οικουμενικών διδασκάλων έκτεθεΐσα, συλλεγέΐαα 
παρά τοϋ μακαριωτάτου Ίωάννου τοϋ άγιωτάτου Πατριάρχου Αντιόχειας 
εν τι] Μονή, εν τη νήσω τη ’Οξεία κειμένου»8. Προφανώς ή επιγραφή αυτή 
έτέθη υπό άντιγραφέως τής πραγματείας μετά τον θάνατον τοϋ Ίωάννου, 
ή δέ φράσις «έν τή Μονή έν τή νήσω τή Όξεία κειμένου», ύποδηλοΐ ώς 
παρετηρήθη ήδη, δτι έν τή νήσω εκείνη έτελεΰτησε τον βίον καί έτάφη 
ό ’Ιωάννης.

Έτέραν πραγματείαν συνέταξεν οΰτος την περί νηστείας, σφζομένην 
ωσαύτως ανέκδοτον υπό την επιγραφήν «Συν Θεώ λόγος περί νηστείας τών 
τριών τεσσαρακοστών καί όλων τών τετραδοπαρασκευ aw όλου τοϋ ένιαυτοϋ, 
συλλέγεις από διαφόρων βιβλίων καί εκτεθείς παρά τοϋ αύτοϋ Πατριάρχου»4.

Ή πραγματεία αΰτη αποδίδεται έν τινι κώδικι καί εις τον Πατριάρχην 
Κωνσταντινουπόλεως Νικόλαον υπό τήν επιγραφήν «Λόγος συγγραφείς πρός 
τινα Θεόφιλον παρά τοϋ άγιωτάτου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κυροϋ 
Νικολάου περί τών τριών τεσσαρακοστών καί τών όλων τετραδοπαρασκευών 
τοϋ όλου ένιαυτοϋ, συλλέγεις από διαφόρων θειογράφων βιβλίων καί συντεθείς»5 *.

1 "Εντινικαταλόγω τών πατριάρχων 'Αντιόχειας, συνταχθέντι ύπό Μιχαήλ Μπρέκ, 
Ρ. Ο u s ρ e n s k i j, Χριστιανική 'Ανατολή· Συρία. Κατάλογος τών Πατριάρχων 'Αντιό
χειας, Ρωσ. έν Κιέβφ 1875, σ. 80 λέγεται δτι ό ’Ιωάννης Όζείτης έποίμανε καλώς τό 
ποίμνιον αύτοϋ έπί 47 έτη. Ό Πορφύριος Οΰσπένσκης ύπέλαβεν έπί τή βάσει τής πληρο 
φορίας ταύτης, δτι ό ’Ιωάννης, μετά τον Πατριάρχην Πέτρον, δταν οί διάδοχοι αύτοϋ 
Θεοδόσιος, ΑΙμιλιανός κα! Νικηφόρος διέμενον έν Κωνσταντινουπόλει, άπό τοϋ 1056 
μέχρι τοϋ 1092 διηύθυνε τό Πατριαρχεϊον 'Αντιόχειας, καθ’δ έτος, κατά τόν Ίωάννην 
Ζέ μη—έτερον συντάκτην καταλόγου τών Πατριαρχών’Αντιόχειας—εϊτα δέ καί έπί 7 έτη 
έπατριάρχησεν έν Άντιοχείφ. Μετά τήν ύπό τών Σταυροφόρων κατάκτησιν αύτής άπε- 
μακρύνθη είς Κωνσιανιινούπολιν ένθα καί άπέθανε μετά 47ετή υπηρεσίαν υπέρ τής 
’Εκκλησίας ’Αντιόχειας. ’Αλλά ταϋτα είναι άπλαΐ υποθέσεις άνευ ιστορικής τίνος βάσεως.

2 Σώζεται έν τή Βιενναία Βιβλιοθήκη Cod. Vindobonensis Theol. 276 (Nessel). 
Περί τών συγγραμμάτων καθόλου τοΰ Ίωάννου πρβλ. L. Petit άρθρον έν Vacant- 
Manzenot, Dictionnaire de la foi catholique VIII, 751-2. Grutnel, "Ένθ’άν. a. 286 εξ.

3 Σφζεται έν κώδιξι τής Βιβλιοθήκης ’Αθηνών κώδ. 496 καί Παρισίων Cod. 384. 
911. 933.

4 Έν τοΐς κώδιξιν ’Αθηνών 496 καί Paris. 364.
6 Έν Cod. Paris. 1133 (Πρβλ. Ρ i t r a, Spicilegium Solesmense, IV, 481-487)

Σινοϊτικός 482 (1117) (Benesevic, Ένθ’ άν, σ. 293) Coislin. 112.
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Υπέθεσαν τινες ότι υπό τον Πατριάρχην Νικόλαον νοείται 6 Νικόλαος 
Γ'. Γραμματικός (1084-1111) άλλ’ ώς παρετηρήθη ήδη* 1, ή πραγματεία περί 
νηστείας αντιγράφεται εν τοΐς πλείοσι τών κωδίκων μετά τήν πραγματείαν τοΰ 
Ίωάννου Ε'. Όξείτου περί Ευχαριστίας καί φέρει τόό'νομα αυτοΰ, πρόδηλον 
δε δτι ή παρεμβολή τοΰ ονόματος τοΰ Νικολάου οφείλεται εις άντιγραφέα.

Ή περί νηστείας πραγματεία κατά τήν σΰνθεσιν αυτής ομοιάζει προς 
τάς άλλας πραγματείας τοΰ Ίωάννου. Είναι δε γνωστόν δτι περί τήν ύπ’ 
δψιν ημών εποχήν διεξήγοντο συζητήσεις εν Συρία περί τής προ τής εορτής 
τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου νηστείας. Ό Νίκων μοναχός τοΰ Μέλανος 
’Όρους έπληροφόρησεν δτι ή νηστεία αυτή έτηρεΐτο έκ παραδόσεως έν τή 
Εκκλησία ’Αντιόχειας καί δτι δ Πατριάρχης ’Ιωάννης έκΰρωσε γραπτώς τά 
περί αυτής παραδοθέντα υπό τών προκατόχων αυτοΰ Πέτρου καί Θεοδοσίου2. 
Ό δέ κατά τον αυτόν χρόνον άκμάσας ’Αναστάσιος Επίσκοπος Καισαρείας 
τής Παλαιστίνης, γράψας περί τής νηστείας ταύτης, προσήγαγε τήν αυτήν 
μαρτυρίαν, καθ’ ήν ή νηστεία έτηρεΐτο έν τή ’Εκκλησία ’Αντιόχειας. «Εϊσί 
δέ μοι, λέγει, καί κατά παράδοσιν διά ζώσης φοτνής, οΰχ ήττον τούτων (=τών 
έκ τών κανονικών διατάξεων μαρτυριών) κατά πολύ. Ό γάρ Πατριάρχης 
’Αντιόχειας καί πάσης ’Ανατολής δ έν μακαρία τή λήξει κΰρις Πέτρος, αυτός 
ταΰτα έφΰλαττε καί τοΐς λοιποΐς παρεδίδου' δμοίως καί δ κΰρις Θεοδόσιος· 
προς δέ καί δ νυνί Πατριάρχης κΰρις ’Ιωάννης καί άγιώτατος πάσι παρέ- 
δωκε ταΰτην, έγγράφως έχων τάς μαρτυρίας. Καί οΰτοι δέ πάντες τον τοΰ 
κορυφαίου θρόνον έπέχοντες οΰκ άφ’ εαυτών δρμώμενον ταΰτην έφΰλαττον, 
αλλά τοΐς προ αυτών πάσιν επόμενοι...»3.

Έκ τής πολυτίμου ταΰτης πληροφορίας μανθάνομεν δτι ή νηστεία 
ή προ τής εορτής τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου έτηρεΐτο έξ αρχαίας παραδό
σεως έν τή Εκκλησία ’Αντιόχειας, ρητώς δ’ έν τή μαρτυρία τοΰ ’Αναστασίου 
Καισαρείας μνημονεύονται οί Πατριάρχαι ’Αντιόχειας Πέτρος, Θεοδόσιος 
καί δ ’Ιωάννης, ζών έτι καθ’ δν χρόνον έγραφεν δ ’Αναστάσιος Καισαρείας 
τής Παλαιστίνης, πρόκειται δέ περί τοΰ Ίωάννου Ε' Όξείτου, οΰχί δέ ετέρου 
τίνος Ίωάννου 4.

Είναι αληθές δτι ή ανωτέρω πραγματεία τοΰ Ίατάννου περί νηστείας 
οΰδεμίαν ποιείται μνείαν τής νηστείας τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου5, αλλά

1 Grumel, Ένθ’ άν. σ. 289, 290.
’Mai, Scriptorum Vet. Nova Collectio, XV. 162.
’ Πατρ. Migne έλλ. 127, 524. Κατά πληροφορίας τοΰ Νίκωνος μοναχού τοΰ Μέλα

νος "Ορους, ή ’Εκκλησία ’Αντιόχειας έώρταζε μόνον έπί μίαν ημέραν τήν εορτήν τής 
Μεταμορφώσεως καί κατ’ αυτήν μόνον διέκοπτε τήν νηστείαν, ένω αλλαχού έωρτάζετο 
έπί τέσσαρας ή επί όκτώ ημέρας, Πατρ. Migne έλλ. 127, 528, 529.

1 Grumel, "Ενθ’ άν. σ. 289. 90.
δ Ή περί τοΰ αντιθέτου πληροφορία τοΰ L. Ρ e t i t έν Diet, de Theologie cathol. 

VII, 751. 2, προήλθε πάντως έκ λάθους.
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τοΰτο δεν δύναται νά θέση υπό αμφιβολίαν to γεγονός τής συγγραφής τής 
πραγματείας υπό τοΰ Ίωάννου. Συνέγραψεν αυτήν ουτος έν Κωνσταντινου- 
πόλει, είτα δέ είς ’Αντιόχειαν μεταβάς καί εύρεθείς εν μέσω των είρημενών 
αμφισβητήσεων έξέδωκε διάταξιν περί τής τηρήσεως τής νηστείας τής προ 
τής εορτής τής Κοιμήσεως.

Είς τον Ίωάννην αποδίδεται καί τις βιογραφία τοΰ άγ. Ίωάννου Δαμα
σκηνού, αλλά δεν φαίνεται αΰτη γνήσιον αΰτοϋ έργον1. Είς αυτόν ανήκει 
ό περί άζυμων λόγος φέρων την επιγραφήν «Ίωάννου Πατριάρχου λόγος 
περί των άζυμων προς τον Άδριανοπολίτην»1 2. Δεν είναι γνωστόν περί τίνος 
Άδριανοπολίτου πρόκειται, άλλα τούτον χαρακτηρίζει ό Ιωάννης έν τω λόγφ 
αύτοΰ ώς «σοφώτατον»3. Προς τούτον υπομιμνήσκει τήν πρεσβείαν, ήν εποι- 
ήσατο ό Ιωάννης υπέρ τής των Εκκλησιών ενώσεως, δ δέ Βασιλεύς ’Αλέ
ξιος «συν τφ πάντη άρίστφ καί τω πρώτφ των άδελφών» (τφ Πατριάρχη 
Κωνσταντινουπόλεως4); άσμενοι έδέχθησαν καί πολλήν έπεδείξαντο σπουδήν 
υπέρ τής πραγματοποιήσεως των πρεσβευθέντων. Τήν προσπάθειαν εκείνην 
τοΰ Ίωάννου ύπεστήριξεν ό Άδριανουπολίτης. “Ενεκα λοιπόν τής άρξαμέ- 
νης ζωηράς κινήσεως υπέρ τοΰ ζητήματος τής ενώσεως των Εκκλησιών, 
ό Πατριάρχης Ιωάννης σκόπιμον έθεώρησε νά συντάξη τον περί τών 
άζυμων λόγον καί χάριν άσκήσεως καί χάριν τής διεξαχθησομένης μετά 
τών Λατίνων συζητήσεως. Αΰτη ΰπήρξεν ή άφορμή τής συντάξεως τοΰ 
λόγου περί άζυμων, εσωτερικοί δ’ έξ αύτοΰ λόγοι πείθουσιν δτι συντάκτης

1 Σωφρονίου Εύστρατιάδου, Ό άγ.’Ιωάννης Δαμασκηνός «Νέα Σιών»
ΚΣΤ'. 1931, σ. 390. Ό ’Αντιόχειας Αθανάσιος Δαββάς (1685-94, 1720-24) έν τή υπ’ 
αύτοΰ συγγραφείση ίστορίφ τών Πατριάρχων ’Αντιόχειας (Έδημοσιεύθη τό ελληνικόν 
κείμενον μετά ρουμανικής μεταφράσεως έν τή> περιοδ. τοΰ Βουκουρεστίου «’Ορθόδοξος 
’Εκκλησία τής Ρουμανίας» XLIX, 1931, σ. 143) έσημείωσε. «Μετά ταΰτα έγένετο 
(Πατριάρχης ’Αντιόχειας) ’Ιωάννης, δστις συνεγράψατο τόν βίον τοΰ άγ. Ίωάννου Δαμα- 
σκηνοΰ, δι’ ύπαγορεύσεως τοΰ ίερομονάχου Μιχαήλ· δτε ό υιός τοΰ Κουταλμοΰσι έπερί- 
λαβε τήν ’Αντιόχειαν έν έτει έξακισχιλιοστφ πεντακοσιοστή) εβδομηκοστή) καί τρίτιρ· 
ποιμάνας δέ τό ποιμνών του καί τήν ’Εκκλησίαν καλώς έτη τεσσαράκοντα επτά, έκοι- 
μήθη». Κατά τήν πληροφορίαν ταΰτην, ήτις δέν φαίνεται ακριβής, ή βιογραφία τοΰ 
άγ. Ίωάννου Δαμασκηνού συνετάχθη υπό τοΰ Ίωάννου Δ', δστις δμως δέν ήτο Πατρι- 
άρχης έν έτει 1064 οΰδ’ έπατριάρχησε 47 έτη, πρβλ. τάς παρατηρήσεις τοΰ D. Feciory, 
Viata sfantului Joan Damaschin, Bucuresti 1935, σ. 21, σημ. 1.

3 ’Ανδρονίκου Δημητρακοπούλου, ’Ορθόδοξος Ελλάς, σ. 10. Β. L e i b, 
Deux inedits byzantins sur les azymes au debut du XII siecle. Orientaiia Christiana 
II, 3. Roma 1924, σ. 112-131.

3 ”Ev τισι κώδιξιν, αντί τής έπιγραφής «πρός τόν Άδριανουπολίτην», κεΐται «π ρ ό ς 
τόν Άδριανουπόλεως», άλλ’, ώς παρατηρήθη ήδη, είναι προφανές έκ τής αρχής 
καί τοΰ τέλους τοΰ λόγου δτι ό συντάκτης αύτοΰ απευθύνεται πρός λαϊκόν ούχί δέ πρός 
Αρχιερέα.

* Ε e i b, Ένθ’ άν. σ. 60 σημ. 7.
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αύτοΰ ύπήρξεν ό ’Αντιόχειας ’Ιωάννης Ε' Όξείτης και ούχί ό μετ’ αυτόν Πα
τριάρχης ’Ιωάννης ζ"' ‘ΑπλουχέρηςΧ. Είναι δέ γνωστόν δτι μετά τά εν Κων- 
σταντινουπόλει συμβάντα κατά τό έτος 1054 ζωηρώς συνεζητεΐτο τό ζήτημα 
τών άζυμων μεταξύ Ελλήνων και Λατίνων, ό δέ ’Αλέξιος Κομνηνός, άπαγο- 
ρεύσας τοις Λατίνοις, ινα τελώσι νό μυστήριον τής θείας Ευχαριστίας δι’ άζυ
μων, προύκάλεσε την οργήν τοΰ Πάπα Ρώμης Ούρβανοΰ β' (1088-1089).

Άποστείλας ουτος εις Κωνσταντινοΰπολιν τον ηγούμενον τής παρά την 
Ρώμην Μονής Κρυπτοφέρρης Νικόλαον, ήξίωσεν, δπως άρθή ή άπαγόρευ- 
σις. Ό Βασιλεύς διά τοΰ αύτοΰ ηγουμένου προσεκάλεσε τον Πάπαν δπως 
μεταβή είς Κωνσταντινοΰπολιν και μετάσχη τής Συνόδου, υπέρ τής ένώ- 
σεως τών ’Εκκλησιών. Και έδέχθη μέν ό Ούρβανός, αλλά δέ ήδυνήθη νά 
μεταβή 1 2 3. ’Έχων δέ άνάγκην τής βοήθειας τών δυτικών ό ’Αλέξιος κατά τών 
Πετσενέγων καί έλπίσας νά λάβη παρ’ αυτών βοήθειαν, άπέστειλεν "Ελλη
νας αντιπροσώπους εις την εν έν Πιατσέντση τφ 1095 συνελθοϋσαν Σύνοδον, 
άλλ’ ούδέν έπετεΰχθη. Ή έν Βάρι τής ’Ιταλίας Σύνοδος τοΰ 1098 κατεδίκα- 
σεν ώς αιρετικούς τούς μή παραδεχομένους τό filioque* έπηκολοΰθησε δέ ή 
Α' Σταυροφορία, ήτις έ'τι μάλλον αδύνατον κατέστησε την έ'νωσιν τών Εκκλη
σιών. Ούχ ήττον ό Πάπας Πασχάλιος β' (1099- 1118) διεπραγματεύθη τό 
ζήτημα τής ένώσεως, προσεκάλεσε δέ τον ’Αλέξιον νά μεταβή, είς Ρώμην 
κατά τό θέρος τοΰ 1112, άλλ’ άσθενήσας δ ’Αλέξιος δέν μετέβη 4. Όθεν δ 
Πάπας άπεφάσισε ν’ άποστείλη είς Κωνσταντινοΰπολιν πρεσβείαν προς δια
πραγμάτευσή τοΰ ζητήματος τής ενώσεως. Τότε φαίνεται δτι δ ’Αντιόχειας 
’Ιωάννης Όξείτης συνέγραψε τον περί άζύμων λόγον.

Τά επιχειρήματα αύτοΰ δ Πατριάρχης άρύεται α') έκ τής εγκεκριμένης 
εγγράφου διδασκαλίας τής Εκκλησίας β') έκ τής άγράφου παραδόσεως καί 
συνήθειας καί γ') έκ θεολογικών λόγων καί άναλογιών. Άποδεικνύων δέ δτι 
δ Κύριος κατά τον καθορισμόν τοΰ Μυστηρίου τής θείας Ευχαριστίας μετε- 
χειρίσθη «άρτον» καί ούχί «άζυμον» καί παρέχων την έννοιαν τοΰ «άρτου» 
(έκ τοΰ αίρεσθαι = προσφέρεσθαι είς τροφήν, τής έπάρ σεως=έπί τά 
άνω ύψώσεως, τοΰ άρ τίου = πλήρους τροφής) λέγει δτι τά άζυμα μετεχει- 
ρίζοντο οι ’Ιουδαίοι δι’ ιστορικούς λόγους, μεθ’ ών συνδέουσι την εορτήν 
τοΰ Πάσχα. Οί Λατίνοι μεταχειριζόμενοι τά άζυμα, τηροΰντες δέ καί τήν 
νηστείαν τοΰ Σαββάτου, Ίουδαΐζουσιν άλλά διατί δέν προσθέτουσι καί τήν 
τήρησιν τής περιτομής καί τάς διατάξεις τάς Ίουδαϊκάς περί τήν τέλεσιν τοΰ 
Πάσχα; Άναιρών τό έπιχείρημα τών Λατίνων δ ’Ιωάννης, δτι δ Κύριος κατά 
τον Μυστικόν Δεΐπνον έφαγε τό Νομικόν Πάσχα, επομένως μετεχειρίσθη

1 Πρβλ. Leib, Ένθ’ άν. σ. 60. 200.201. Grumel, Ένθ’ άν. σ. 297 -8,
s Norden, Ένθ’ άν. σ. 46-7.
3 Chalandon, Ένθ’ άν. σ. 259.
* Αυτόθι, σ. 261.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:43:18 EEST - 34.211.113.242



Ό Πατριάρχης 'Αντιόχειας ’Ιωάννης Ε' Όξείτης (1089-1100). 377

άζυμα, άποδεικνύει δα κατά την εσπέραν τοϋ Μυστικού Δείπνου δεν ήσαν 
έτοιμα τά άζυμα, διότι έτελέσθη ούτος προ τοϋ ’Ιουδαϊκού Πάσχα. Προς 
τοϋτο εξετάζει ό ’Ιωάννης τά σχετικά χωρία των Ευαγγελίων καί αναιρεί τό 
επιχείρημα των Λατίνων, καθ’ δ δ Κΰριος κατά την εσπέραν τοϋ Μυστικοϋ 
Δείπνου καθορίσας τό Μυστήριον τής θείας Ευχαριστίας μετεχειρίσθη άζυμα. 
Επίσης αναιρεί περαιτέρω διά των θεολογικών λόγων κα'ι αναλογιών τό 
επιχείρημα τών Λατίνων δτι τό άζυμον είναι σύμβολον τής καθαρότητος, 
διότι τά σύμβολα οϋδεμίαν σχέσιν εχουσι προς τό εν τή θεία Ευχαριστία 
προσφερόμενον σώμα και αιμα τοϋ Κυρίου. Προκειμένου δέ λόγου περί τής 
παραδόσεως καί τής συνήθειας ό ’Ιωάννης άποδεικνΰει, δτι οί ’Ιταλοί, έπι- 
στραφέντες εκ τοϋ εθνισμού, οϋχί δ’ εκ τοϋ Ίουδαϊσμοϋ εις τον Χριστιανι
σμόν, δεν παρέλαβον παρά τών ’Αποστόλων τά άζυμα, αν δέ ταϋτα παρελάμ- 
βανον, διά τί νά μή παραλάβωσι καί την περιτομήν; καί διατί οί’Απόστολοι 
μόνοις τοΐς εν Ραιμη οϋχί δέ καί έν Κορίνθω καί άλλαχοϋ επέτρεψαν άζυμα; 
Άντιθέτως έν ταις έπιστολαΐς αυτών διδάσκουσι τούς πιστούς, ΐνα τελώσι 
την θείαν Ευχαριστίαν δι’ άρτου οϋχί δέ δι’ άζυμου. Έν τέλει δ Πατριάρ
χης ’Ιωάννης περιγράφει τήν παρά Λατίνοις τέλεσιν τής θείας Ευχαριστίας, 
είς ήν παρευρέθη, έν ’Αντιόχεια προφανώς, καί υποδεικνύει τήν έπελθοϋσαν 
διαστροφήν, «είδον γάρ, λέγει, θυσίαν άθυτον καί άκοινώνητον κοινωνίαν. 
Άνυψών τοίνυν αύτό ( = τό άζυμον) πρώτον δ ίερεύς, είτα ούτως ως έχει 
καθίησιν είς τό στόμα και κατασπάίν άσπάζεται τούς λοιπούς, δσοι τοΐς μετα- 
λήψεως χάριν προσίασιν. Έστύγναζον μέν επί τή πλάνη (τών) άνδρών, δτε 
τοϋτο έώρων έγώ- μεταξύ δέ μοι καί μειδιάσαι έπήλθε καί πρός τινα πλη
σίον έστώτα, «μήποτε, έ'φην, έκ τούτων τό παρ’ ήμΐν δημώδες έσχε τήν άφορ- 
μήν, δταν γάρ δύο τρισί βραχύ τι τών έδωδίμων παράσχωμεν ούκ έμφαγεϊν 
τώ ενί κελεύομεν καί τούς ετέρους φιλήσαι; »

Τοιοϋτο έν γενικωτάταις γραμμαϊς τό περιεχόμενον καί τοϋ περί άζύμων 
λόγου τοϋ Πατριάρχου ’Αντιόχειας. Ύποβάλλων αύτόν είς τον Άδριανουπο- 
λίτην, παρεκάλει δπως έξετάση αύτόν καί ή έγκρίνη ώς έχει ή διορθώση αύτόν,
μεταποιών καί μεθαρμόζων έπί τό κάλλιον, χάριν τοϋ σκοποϋ, δι’ δν προω- 
ρίσθη ό λόγος.

Έκ τών άνωτέρω εΐρημένων συνάγεται δτι δ λόγος συνετάχθη, ώς εΐπο- 
μεν, περί τό 1112, δτε έμελλε νά συζητηθή τό ζήτημα περί τών άζύμων 
μεταξύ τών ορθοδόξων καί τών Λατίνων έν Κωνσταντινουπόλει.

Άξιοσημείωτον δέ δτι δ Πατριάρχης ’Ιωάννης καί μετά τά έν Κων- 
σταντινουπόλει συμβάντα κατά τό έτος 1054, έπίστευεν ώς δυνατήν τήν συμ
φωνίαν τών Εκκλησιών, αν οι Λατίνοι έδέχοντο νά έγκαταλείψωσι τήν περί 
άζύμων έσφαλμένην διδασκαλίαν1.

1 "Αλλων διαφορών μεταξύ τών δύο Εκκλησιών οϋδεμίαν ποιείται μνείαν,
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Έν αρχή τοϋ 1113 νέα πρεσβεία έκ μέρους τοϋ Πάπα Ρώμης άφίκετο 
εις Κωνσταντινούπολή, υπό την ηγεσίαν τοϋ αρχιεπισκόπου Μεδιολάνων 
Πέτρου Χρυσολάνου. Οΰτος, έπ'ι παρουσία τοϋ Βασιλέως κα'ι τοϋ Πατριάρ- 
χου Κωνσταντινουπόλεως Ίωάννου Θ' Ίερομνήμονος (1111-1134), τής 
Συνόδου και τής συγκλήτου έξέθηκε την διδασκαλίαν τής Λατινικής Εκκλη
σίας περί τοϋ filioque και τών άζυμων. Έκ μέρους τών ορθοδόξων άντεπε- 
ξήλθον ό ’Ιωάννης Ε' Όξείτης, πρώην Πατριάρχης ’Αντιόχειας, ό Θεόδωρος 
Σμύρνης κουροπαλάτης κα'ι ύπατος τών φιλοσόφων, Νικήτας Σεΐδης, ό ποιη
τής Θεόδο>ρος Πρόδρομος, ό Ευθύμιος Ζυγαβηνός, οι λόγιοι μοναχοί Ζωνα- 
ράς καί ’Ιωάννης Φουρνής, ό Νίκαιας Ευστράτιος καί ό ίδιος ό Βασιλεύς. 
Ό Λατίνος αντιπρόσωπος έπανήλθεν εις ’Ιταλίαν άνευ αποτελέσματος1.

Μετά τ’ ανωτέρω γεγονότα δεν μνημονεύεται ό Πατριάρχης ’Ιωάννης 
Ε' Όξείτης, έκ τούτου δέ δυνάμεθα νά είκάσωμεν δτι έν έτει 1113 έτελεύ- 
τησε τον βίον.

Α'.

Τοϋ μακαριωτάτον πατριάρχου κυροϋ Ίωάννου τον έν xfj ’Οξεία, 
έν xfj νήοω, παραίτηοις τοϋ αυτόν τοϋ θρόνου. "Εχει δέ οϋτως.

"Ωσπερ τών στρατιωτών οί γηράσαντες ή καί άλλως έκ πληγών τυχόν 
καί τραυμάτων έν τφ πολέμφ ή έξ ετέρου οίουδήποτε άσθενήσαντες πάθους 

5 καί άνεύχρηστοι λοιπόν προς τους αγώνας γινόμενοι, ουτ’ αν αυτοί εαυτούς 
έκβιάζοιντο ούτε ύφ’ ετέρων δικαίως άναγκάζοιντο δπλα τε αΐρειν καί χωρεΐν 
προς παράταξιν, αλλά καί υπό τών νόμων αυτών καί υπό τών τοιούτων 
τοιούτοις έπιστατοϋνται, πάσης τοϋ λοιποϋ τής στρατιώταις προσηκούσης 
απολύονται λειτουργίας, τόν αυτόν οίμαι τρόπον καί εΐ τις εις την κατά 

10 Χριστόν στρατολογίαν άπογραψάμενος καί πνευματικήν άποδεξάμενος λει
τουργίαν, είτε αρχικήν τινα είτε καί τών υπ’ αρχήν τεταγμένων, ειτα ή γήρα 
τρυχωθείς ή νόσοις βαρείαις ή δεινοΐς καί συμπτώμασι περιπεσών ετέροις, 
οια πολλά ό τών ανθρώπων φέρει βίος, ουκέτι διαφέρειν δύναιτο τούς άνά 
χεΐρα καμάτους, συγγνώμης αν εΐη, μάλλον δέ δήπου καί έπαίνου άξιος καί 

15 ουδέ τοΐς άγίοις κανόσι προσκρούει τό άποκείμενον αΐιτφ τής λειτουργίας 
άποτιθέμενος βάρος καί έτέρω ταύτην παραχωρών, υφ’ ου μάλλον αν καί 
κατά λόγον διευθετείτο. Τότε δ’ ανάξια πράττει καί μώμου καί κατακρίσεως, 
δταν, έκτελεΐν καθά χρή μή δυνάμενος τά δφειλόμενα, τηλικούτο) πράγματι 
τώ δυναμένο) έκστήναι μή βούλοιτο, άλλ’ άπρϊξ αυτού έχοιτο ή διά δόξαν 

20 άνθρωπίνην ή διά κέρδος, μάλλον δέ βλάβην εαυτού καί ετέρων ίσως πολλίον.

1 L. Allatii, De ecclesiae occidentalis atque orientalis perpetua consensione, 
Coloniae Agrippinae 1648, σ.626. C h a 1 a n d o n,vEv0’ dv. o. 263. Lei b, Ένθ’ άν. σ. 19.
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Προς τί δέ μοι ταύτα πεπροοιμίασται, προϊών δ λόγος δηλώσει. Έγώ 
λόγοις έντραφεις καί συζήσας αεί και μηδέν πλέον τούτων τε καί τοϋ εν φ 
λόγοις Ισχόλαζον κελλίου ειδώς, ειτα ούκ οίδά πως, τή Θεού παραχωρήσει, 
πατριαρχικής αξίας έπιβάς καί τους οΐακας τής κατά την μεγάλην ’Αντιόχειαν 
εκκλησίας έγχειρισθείς εν ήμέραις, πολλαΐς γεμούσαις δυσκολίαις, ήλπισα επί 5 
τον λέγοντα τοϊς εις τοιαΰτας πεμπομένοις διακονίας «ιδού εγώ άποστέλλω 
υμάς ώς πρόβατα εν μέσφ λύκων»1 καί πολλά μεν παθεΐν καί θλιβήναι 
προαγορεύσαντα εν τώ κόσμφ, θαρρεΐν δέ κελεύσαντα ώς αυτού τον κόσμον 
νικήσαντος1 2. Καί ού διήμαρτόν τε τής έλπίδος· ώς γάρ έγενόμην εν ’Αντιό
χεια μυρίοις μέν προσπελάσας κινδύνοις, μυρίους δέ χειμώνας καί κλΰδωνας 10 
πειρασμών άνυποίστους διήνεγκα, ύφ’ ών περ αν εΐποιμι ποσάκις περιετρά- 
πην, ποσάκις δέ ήδη σχεδόν καί κατεπόθην. Περιαριθμήσω τα ναυάγια δσα τε 
καί οΐα ύπέστην; εί γάρ καί μη «νυχθημερόν εν τφ βυθώ πεποίηκα», κατά 
τον μέγαν Παύλον3, μηδέ κατά τον Ίωνάν τριταΐος έν γαστρί θαλαττίου 
θηρός έγενόμην, αλλά διετέλεσα εννέα εφεξής ενιαυτούς προς ανθρώπους 15 
πυκτεΰων παντός θηρίου χαλεπωτέρους και άπαύστως καταιγίσι καί τρικυ- 
μίαις συμφορών ένθαλαττεύων καί μηδεμίαν, ώς ειπεΐν, μηδέποτε τών απα
ραιτήτων δεινών παύλαν εύρίσκων. Καί τό μεΐζον ουδέ αυτός ών μόνος ό έν 
τούτοις έξεταζόμενος, δ τάχα καί μετριώτερόν περ έδόκει είναι, αλλά μετά 
μυρίων καί άλλων ψυχών, ών την κυβέρνησιν ένεπιστεύθην. 20

Εϊ μέν ούν καί τι κατώρθωται τό εύάρεστον έκ τών πειρασμών έκείνων 
καί τών διωγμών, οΰς ύπέμεινα, βαρυτάτων οίμαι τών πώποτε, παρίημι 
τούτο λέγειν, ΐνα μή καί περιττολογίαν δόξω. Πλήν οΰτω μέν έμέ παντοδα- 
παί θλίψεις καί άνάγκαι εύρησαν καί κίνδυνοι "Αδου καί παγίδες θανάτου 
περιέσχον με ανέφικτοι, ό δέ πανοικτίρμων καί τών απεγνωσμένων σωτήρ 25 
ούκ άνήκεν ουδέ έγκατέλιπέ με, άλλ’ έν μέσοις τοΐς δεινοΐς αεί παρίστατο 
χεΐρα όρέγων καί ένισχύων μου την ασθένειαν καί μή έών εις τό παντελές 
καταπεσόντα με άπολέσθαι καί ύστερον έκ πάντων παραδόξως έρρύσατο καί 
σύν τοΐς πειρασμοΐς πεποίηκε καί τήν έ'κβασιν. "Ινα γάρ πάλιν κατά τον 
μακάριον εΐπω Δαβίδ, δσας έ'δειξέ μοι θλίψεις πολλάς καί κακάς καί έπι- 30 
στρέψας έζωοποίησέ με καί έκ τών αβύσσων τής γής πάλιν άνήνεγκέ με4 
καί ώς εις τινα λιμένα άναψύξεως την θεοφύλακτον ταύτην καί βασιλίδα 
τών πόλεων άποκατέστησε, παρά προσδοκίαν.

Ευχαριστώ μέν ούν τη αυτού άγαθότητι, πάντων έ'νεκεν, ών τε έπαθον 
καί εΐδον έν τοσούτοις έτεσι καί ών αεί έτυχον άντιλήψεών τε καί παρακλή- 35
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1 Ματθ. 10,16.
5 ’Ιωάν. 16,23.
3 Β'. Κορ. 11,25.
1 Ψαλμ. 70, 20, 21.
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σεων. Ευχαριστώ δέ και τψ κραταιψ και άγίψ ημών βασιλεΐ μετά πόσης 
περιχαρείας με ύποδεξαμένω καί πλείστην δσην τιμήν τε καί δεξίωσιν εις 
την εμήν έπιδειξαμένω ταπείνωσιν.

Βούλομαι δέ λοιπόν καί αυτό τό πράγμα είπεΐν, υπέρ ού την παρούσαν 
ένεστησάμην γραφήν καί φανερόν άπασι καταστήναι, δπερ ήδη μοι κέκριται 
καί τετύπωται, μάλλον δέ δπερ ή ανάγκη καί βουλεύσασθαι καί εκ πλειόνων 
ημερών κατ’ εμαυτόν κυρώσαι, λοιπόν δέ καί εις έργον άγαγεΐν πέπεισμαι. 
Ώς γάρ υπό τών απείρων εκείνων πειρασμών καί τών αφορητών κακώσεων 
τέλεον άποκαμών καί τό σώμα άπαν έκτρυχωθείς ταΐς παντοδαπαΐς κακοπα- 
θείαις, ναι μην καί πυκναΐς άσθενείαις, ύφ’ ών καί αυτών εγγύς πολλάκις 
έγενόμην τών τού τθανάτου πυλών καί μέντοι καί τούς πόδας αλγών συνεχώς 
καί μηκέτι προς τούς τή άρχιερωσύνη καθήκοντος πόνους άντέχεσθαι οίός τε 
ών, παραιτούμαι τού λοιπού τον αρχιερατικόν τής ’Αντιόχειας θρόνον, μάλλον 
δέ ού τον θρόνον μόνον, άλλα καί αύτό καθάπαξ τό τής άρχιερωσύνης 
αξίωμα, αύτό τό δνομά τε καί τό πράγμα, ώς μήτε ειναί με τού λοιπού μήτε 
δνομάζεσθαι μήτε πατριάρχην, μήτε αρχιερέα ή δλο>ς γοΰν ιερέα, μήτε έγχει- 
ρίσαι τό παράπαν, έως αν εν τώ βίω περιώ αρχιερατικά» τινι έ'ργψ καί λει- 
τουργήματι μήτε ού'σης τής ’Αντιόχειας έν οίς έστι νΰν, μήτε άπαλλαγείσης 
σύν Θεφ τών κυριαρχούντων αυτής.

Εί δέ ίσως, είρήσθω γάρ καί τούτο, δ ού μη γένηται, εΐρήσθω δέ δμως, 
εί τοίνυν μετά ταύτην μου την παραίτησιν διαπράξασθαί τι πειραθώ τών 
τής πατριαρχείας μου προσηκόντων ή δλως τινί τών είς τον ιερατικόν 
τελουντων κατάλογον ή έν ’Αντιόχεια ή εν Κιονσταντινουπόλει ή οπουδήποτε, 
τό μέν πραχθησόμενον άκυρον έστω και τοϊς πάσιν ά'δεκτον, Ιμέ δέ ταΐς 
προσηκούσαις επιτιμήσεσιν άσυγγνώστα)ς ύποβάλλεσθαι, οις άναστέλλειν καί 
διορθούν έπιτέτραπται τά πλημμελήματα καί άτάκτως γενόμενα σύν τή από 
τών ανθρώπων καταδίκη καί παρά τής σής ψήφου κατακεκριμένος εΐην, 
Κύριε Θεέ, εί από τού νύν τολμήσαιμί τι τούτων ποιήσαι, α καθάπαξ οίκείρ 
γνώμη καί προθέσει διά τάς προειρημένας άς παραιτούμαι αιτίας. Ταΐς δέ 
άραΐς εμοί καί έκ Θεού καί έξ ανθρώπων κατακρίσεσιν ένοχοι είεν καί δσοι 
τοιούτόν τί μοι τολμώντι κοινωνήσουσιν εν γνώσει.

Έμοί γάρ αρκετόν τού λοιπού τον άπράγμονα βίον καί ήσύχιον έλο- 
μένφ, εϊ γε βούληταί με ό Θεός ημέρας έτι τινάς έν ταύτη τή ζωή παραμεΐ- 
ναι, κατ’ εμαυτόν ταύτας άπερισπάστως καί άταράχως άνύσαι καί τής οικείας 
φροντίζειν ψυχής, έτι τε εύχαριστεΐν με διηνεκώς τώ έκ τοσούτων καί τηλι- 
κούτων με δεινών λυτρωσαμένφ Θεώ, εύ'χεσθαι δέ καί υπέρ τών βασιλέων 
ημών τών αγίων καί τού κόσμου παντός, εί καί αμαρτωλός καί τής προς τό 
θειον παρρησίας ανάξιός τε καί άλλότριος τυγχάνω παντάπασι.

Έγράφη ή παρούσα παραίτησις διά χειρος Μελετίου αρχοντος του μαθη
του μου, νπεγράφη δε παρ’ έμοϋ καί εσφραγίοθη τώ εως τον νΰν συνήθεια
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βουλλωτηρίω, μηνός 6κτωδρίω ιθ', ό αμαρτωλός ’Ιωάννης καί γεγονώς, εϊ 
καί άναξίωςκατά πάντα, πατριάρχης μεγάλης’Αντιόχειας τά ανωτέρω κατ’ ί μην 
γνώμην γεγραμμένα έπιβεβαιώ τη οικεία χειρί νπογράιρας.

Β'.

Τον αύτοΰ πατριάρχον εις την σύνοδον.

Τιμιώτατοί μου δεσπόται. Έγώ βλέπων τινά γινόμενα παρ’ ήμΐν οίικ 6 
άλλως ήλγουν μέν και πρότερον έσιώπων δε προπέτειας έγκληθήσεσθαι ύπο- 
πτεΰων, εί των άλλων τοΰτοίς έφησυχαζόντων, ών τινες μέν λόγω, τινές δέ 
και καθέδρα προέχουσιν, αυτός τι λαλεΐν έθέλοιμι. Νυνί δέ ορών ότι καί 
φανερώς αυτοί τους θείους άθετούντες κανόνας, τήν τούτων άθέτησιν τοΐς 
εν ’Ιταλία έγκαλοΰμεν, αϊσχύνομαί τε υπέρ αύταιν ήμΐν, πιστεόσατε, καί ούκέτι 10 
σιγάν δύναμαι. Σφόδρα γάρ ευλαβούμαι μή κακεΐνοι καί ημείς ακούσωμεν 
τά έν Εύαγγελίφ υπό τού Κυρίου ρηθέντα «ύποκριτά έκβαλε πρώτον τήν 
δοκόν από τού οφθαλμού σου καί τότε διαβλέι|ιεις έκβαλεΐν τό κόρφος έκ 
τού οφθαλμού τού αδελφού σου» 1 καί παρά τού ’Αποστόλου πάλιν «ό ούν 
διδάσκεις έτέροις σεαυτφ ου διδάσκεις»2; καί τά εξής. Εί μέν γάρ οίκεΐα 15 

κακά πρότερον ίασάμενοι ούτως εις τήν τών ετέρων διόρθωσιν εαυτούς έπι- 
δεδώκαμεν, είχεν ά'ν ήμΐν καλώς τό εγχείρημα καί διωρθωσάμεθα ά'ν, νΰν δέ 
αυτοί βρύοντες έ'λκεσιν, ούχ όρώ πώς αν έτέροις ίατρεύσαι δυνηθώμεν. ’Έτι 
τοίνυν κακεΐνο σκοπώ ως μόνον καί καθ’εαυτούς ιδία καί κοινή προς άλλη - 
λους τάς τών ’Ιταλών παραβάσεις αίτιώμεθα καί άνω καί κάτω περιφδομεν 20 
αύτάς, τών οικείων δέ ούδεμία τις παρ’ ήμΐν έστι μνήμη. Εί δέ ποτέ ήμεΐς 
εις ταυτόν έκείνοις γενοίμεθα, είτα ούτως ως νύν καταγινώσκομεν αυτών 
περί ού κακεΐνοι άντικαλούσιν ήμΐν ά'περ εις θεσμούς ιερούς ένυβρίζομεν καί 
έξαμαρτάνομεν. Εί μή που ήγοΰμεθα ήμάς μέν ακριβώς μανθάνειν τά εκεί
νων δύνασθαι έκείνοις δέ τάς άκοάς κωφεύειν προς τά ήμέτερα; Καί μήν 25 

εκείνοι μέν έγκαλοΰμενοι τό μέντοι άρνήσονται ίσως ών άμαρτάνειν λέγον
ται- εϊκός γάρ καί τήν φήμην τά πολλά ψεύδεσθαι, υπέρ δέ ών άπολογήσον- 
ται ούκ άνισχΰρως τυχόν. Είσί δέ καί α έγκαλοΰμενοι φιμωθήσονται. Ήμΐν 
δέ ούτε άρνητέα τά άμαρτανόμενα, πρόδηλα γάρ, ούτε τινός, ως οίμαι πιθα
νής πρός τι τούτων απολογίας εύπορήσωμεν. 30

Τίνα δέ έστι δι’ ών έλεγχόμεθα γυμνή τή κεφαλή, τφ τού λόγου, χωρούν- 
τες εις τήν τών ιερών τύπων άθέτησιν, ούδ’ υμάς μέν πάντως λανθάνει, λέγω 
δ’ όμως διά βραχέων καί αυτός. Αύτίκα τοίνυν οΐ τε άγιοι κανόνες οΐ τε 
φιλευσεβεΐς νόμοι ούδένα συγχωρούσι τών έπισκόπων καταλιπόντα τήν έαυ-
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1 Μαιθ. 7, 5. 
’ Ρωμ. 2,21.
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τοϋ ποίμνην καί έν Κωνσταντινουπόλει διατρίβειν ή αλλαχού πλέον εξαμη
νιαίου καιροΰ, δίχα μεγάλης ανάγκης, ήν καί αυτοί διαστίζουσι, τον δέ παρά 
τοϋτο ποιοΰντα άλλοτριοΰσθαι κελεύουσι τής τοΰ επισκόπου τιμής τε καί 
αξίας, μηδέ προφασίζεσθαι δυνάμενον τούς εν ταΐς θήκαις τής εκκλησίας 

6 αύτοϋ έλκυσμούς, μάλιστα δταν καί είς ενιαυτόν ταυτης έξω άπολειφθείη, 
τών πατριάρχων, φασιν, δφειλόντων άναγκάζειν αυτούς προσμένειν ταΐς 
οίκείαις έκκλησίαις είτε μητροπολΐται είνε είτε άλλως επίσκοποι1. Πάλιν 
θεσπίζουσιν εντός τριών μηνών ή δι’ ανάγκην Ιμποδίσασαν εντός εξαμη
νιαίου χρόνου τάς χειροτονίας τών επισκόπων γίνεσθαι μετά την τών ό'ντων 

10 Ιπισκόπων άποβίωσιν, τούς δέ ύπερτιθεμένους τάς χειροτονίας εκκλησιαστικούς 
ύποκεΐσθαι έπιτιμίοις1 2. ΤΑρα ούν φυλάττονται ταϋτα παρ’ ύμίν: Ούδαμώς.

Εί τοίνυν βουλή μα τών κανόνων έστίν πάσαν εκκλησίαν επίσκοπον έ'χου- 
σανέ'χειν καί οίκονόμον έκ τοϋ ίδιου τής εκκλησίας κλήρου καί τεθνηκότος τοΰ 
επισκόπου τόν αυτόν οίκονόμον μένειν διοικοΰντα τά τής εκκλησίας άχρι τής 

15 τοΰ ετέρου επισκόπου χειροτονίας3, ού'τε δει μακρηγορεΐν καταλέγοντα προς 
είδότας περί τε τής προσόδου τής χηρευουσης εκκλησίας καί δι’ δσου καιροΰ 
λογοθετείσθαι τοΰτοις θεΐαι βούλονται διατάξεις καί δπερ παρ’ αύτοϊς τοΐς 
χειροτονηθησομένοις έπισκόποις τάς προσόδους φυλάττεσθαι τών χηρευου- 
σών εκκλησιών.

20 Ταΰτα γάρ πάντα προδήλως νΰν άθετεΐται καί ημείς σιωπώμεν ά'παντες 
καί ούκ έπελάθησθε πάντες οΐα κατά τάς χειροτονίας ημείς έγγράφως έπηγ- 
γειλάμεθα. Είτα άποροΰμεν πόθεν καί τά τών εκκλησιών κυμαίνεται καί 
πάντα απλώς τά χριστιανικά πράγματα κινδυνεύει.

Τί δέ αν τις εΐποι περί τής συνόδου, ήν άπαξ κατ’ ενιαυτόν θείοι τύποι 
25 βούλονται γίνεσθαι επί τε διαλύσει τών εκκλησιαστικών ζητημάτων καί άνα- 

κρίσει τών τής εύσεβείας δογμάτων4. ’Αλλά γάρ περί ταύτης τής συνόδου 
καί προ ημών έ'τερος τοΰ άρχιερατικοΰ καταλόγου ζήτησιν δέδωκεν έγγραφον 
μαθεΐν αξιών παρά τής ύμετέρας άγιότητος την αιτίαν, δι’ ήν ή κανονική 
αΰτη σύνοδος ου γίνεται παρ’ ήμΐν, δς γε ουδέ άνήσειν έφ’οίς έρωτών 

30 μέχρις αν τήν λύσιν λάβη τοΰ άπορήματος καν καί ό ιερατικός άνήρ μεμά- 
θηκε περί ών ήρετο, άξιώ μαθεΐν καί αυτός επίσης εκείνφ περί ών απορώ, 
εί δέ μη ούτε εκείνος πάντας ανήκε ζητών ουδέ γάρ θέμις τηλικοΰτον άνδρα 
ψεύσασθαι ύπολαβεΐν, ού'τε εγώ παύσομαι έρωτών δι’ ήντινα τήν αιτίαν 
ού'τε ή κανονική αΰτη γίνεται σύνοδος, ού'τε τά άλλα τηρείται, άπερ από τών 

35 ευσεβών θεσπισμάτων έν τώ παρόντι παρατέθηκα γραμματίφ, δπερ καί άξιώ

1 Δ' Οίκουμ. καν. 23.
’ Δ' Οίκουμ. καν. 25.
3 Δ' Οίκουμ. καν. 26.
1 Άποστολ. 37. Δ'. Οίκ. 19.
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άναγνόντας υμάς συν τφ άγιωτάτω υμών άρχιποίμενι, περί ών άμφιγνοώ 
άποκρίνασθαί μοι φιλαλήθως καί φιλαδέλφως.

Αί άγιαι υμών εύχαί χαρισθείησάν μοι τιμιώτατοι καί ηγιασμένοι 
δεσπόται μου.

Γ'.

Τον αντοϋ περί φυγής. 5

Υπέρ της φυγής ολίγα όίττα άπολογήσομαί' είναι γάρ εικός ύφ’ <δν άνα- 
κρίνεται, επειδή εις ούδέν πρόχειρον ούτως άνθρωπος ώς εις έρευναν τών 
άλλοτρίων. Καί περί μέν τών οικείων ούτε λέγειν ούτε άκούειν έστιν δπη 
καταδεχόμεθα, τα δε τών πέλας κατά πάσαν, ως έπος είπεΐν, την ώραν ήδέως 
πολυπραγμονοΰμεν καί μάλισιθ’ δταν τι καινότερον περί ών τινων τύχη 10 
ξυνενεχθέν καν μηδαμόθεν ήμΐν διαφέρει. Άπολογήσομαί δέ ΐνα μήτε μικρο
ψυχίαν ήμϊν δή τινες εξ άγνοιας καταγινώσκωσι καί τουναντίον την μεγαλο
ψυχίαν θαυμάζωσι, μάλλον δέ καί μιμώνται κατά καιρούς οί βουλόμενοι.
Ή μέν ούν ύπόθεσις αυτή επί τοΰτοις εν δυσί καί λ' περιληφθησομένη μοι 
κεφαλαίοις. Εί δέ τινα ου διηγηματικώς αλλά τον διδασκαλικόν διέξιμεν 15 
τρόπον άλλον, δντινα τύχη, έστι δέ α καί μετ’ έπικρΰψεως φράζοιμι, ούκ 
από τρόπου πάντα ουδέ ταΰτα παρ’ άκροαταΐς νοΰν έχουσιν. ’Αλλά γάρ 
άρκτέον εντεύθεν, Θεός δέ ήγείσθω τού λόγου.

*Ω τις ήττηται, τοΰτφ καί δεδούλιοται, φησίν ό θείος ’Απόστολος1. Ό 
τή φιλαρχία ακατάσχετος, αύτοδεσπότης πορεύεται δπου βούληται, καν ποτέ 20 
που τύχη σαγηνευθείς καί τήν ελευθερίαν τινών άφαιρουμενος, διά μέσου 
τών κατεχόντων κατά τάς έγχέλεις έξολισθήσας οΐχεται.

Τού Κυρίου λέγοντος δτι δ εν έλαχίστφ πιστός καί έν πολλώ πιστός 
έστιν 1 2. ΕΙ εγώ τό εν χερσίν ολίγον προύδωκα έκών, τίς άν με έπειθε τών 
πολλών καί μεγάλων καταθαρρήσαι, τών έμών λέγω καί ούκ έμών. 25

Μισθωτού τό φεύγειν, αλλά φεύγει ποτέ καί ποιμήν, επειδή έστι καί 
μενόντων φεΰγειν. Καί τό έμπαλιν έφυγον έγώ τό τών ληστών καταγώγιον, 
τήν μονήν νΰκτωρ λαθών. Τί τούτο- καί γάρ Παύλος έκ Δαμασκού, καίτοι 
έμοί μέν ίππος, τφ δέ σαργάνη περί τον δρασμόν διηκόνει. Τοΐς βουλομένοις 
ζημιοΰν ημάς εις τό μέρος αυτοί τού παντός έξέστημεν- κεκελεύσμεθα γάρ 30 
τφ άφαιρουμένφ τον χιτώνα προσαποδΰεσθαι καί τό ίμάτιον 3. Εΐ τις κατά 
Κύριον λαλεΐ καί μή πείθει τφ λόγω ύποδείγματι τφ καθ’ εαυτόν προς τό

1 Γαλ. 4,8.
1 Λουκ. 16,10.
3 Ματθ. 5, 40.
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μετά τον λόγον, νΰν δέ ημάς αυτούς αρχέτυπον πράξεως. Ό έχων ώτα άκούειν 
άκουέτω, ό δυνάμενος χωρεΐν χωρείτω1.

Τρία έστιν υπέρ ών μεταμέλομαι, τό δέ τέταρτον ούκ οιδα είτε δειλίαν 
κλητέον, εϊτε οικονομίαν και ασφάλειαν, δτε τήν τής ίερωσύνης κατεδεξάμην 

5 αξίαν, δτι ου μετά τήν χειροτονίαν ευθύς δποιδήποτε τοΰ προς ’Αντιόχειαν 
είχόμην πλοϋ, δτι τούς αίθίοπας μοναχούς Ιπεχείρησα σμήχειν, άφ’ ών ήλπι- 
ζον πλέον έκμελανθήσεσθαι. Τό δέ τέταρτον ή υποστολή έστιν ή μετά τήν 
κρίσιν, δΤ ήν ούκ έ'σονται εις ευδοκίαν τά λόγια τοΰ στόματός μου.

"Ακούε ουρανέ καί ένωτίζου ή γή, δτι ου μόνον εις κρίσιν άγεται 
10 πατριάρχης, αλλά και απών ερήμην προκαταδιαιτάται, ειτα καί άπολογουμέ- 

νου τε καί άντεγκαλοϋντος ούδείς προ; ούδεμίαν έπιφοράν έπέστραπται καί 
μέντοι κρύπτεται τό τής συνωμοσίας βιβλίον. Ό άναγινώσκων νοείτω, οποίον 
τι τό τής άρχιερωσΰνης αξίωμα τοίς νΰν άνθρώποις λελόγισται. ’Αληθώς 
αυτή ή γενεά ούκ έ'στι ζητούντων τον Κύριον. Είπε γέρων, ήν δέ ό πάντα 

15 τά τοΰ παρόντος καιρού καί προϊδών ακριβώς πόρρωθεν καί προειπών αλη
θώς, ούτος ούν προς δν έθέσπιζε μαθητήν έρωτήσαντα τί τις αν έν τούνω 
ποιήσει, «Σώζοι ό σώζων τήν εαυτού ψυχήν» είπε καί τά εξής.

Έγώ γοΰν καί έν τή κρίσει τοΰ λόγου έμνήσθην καί πάλιν μεμνημένος 
πρύς τον τοΰ λόγου σκοπόν έπείγομαι, σύν Θεώ. ’Έστιν αρρώστια, ήν είδον 

20 υπό τον ήλιον, μοναστάς παρεδρεύοντας δυναστών πύλαις καί έπί τραπέζαις 
είσωθουμένους, τό δέ εξής αί παροιμίαι λεγέτωσαν, «από καρπών στόματος 
άνήρ πίμπλησι κοιλίαν αύτοΰ» 1 2. Ούτοι μάλιστα, τό κατ’ έμέ αίσχυνέσθωσαν.

Φεύγετε τήν πορνείαν αδελφοί μου μοναχοί, ήτοι τήν μετά κοσμικών 
αναστροφήν, ΐνα μή λέγω διαστροφήν. Παν αμάρτημα ο έάν ποιήση μονα- 

25 χός έντός τοΰ κελλίου αύτοΰ καθεζόμενος φαΰλον καί εύανάκλητόν έστιν, ό δέ 
κολλώμενος τω κοσμοκράτορι έν πνεΰμα γίνεται καί είκός κατοικίζει μονοτρό- 
ποις έν οΐκω. Έγώ ού χρείαν έ'χω λέγειν τίς ό έξάγων έξ οίκου φροντιτηρίου. 
"Ωσπερ ιχθύς, έν τή χέρσψ χρονήσας, αποθνήσκει, ούτω μοναχός όδηγίτης 
έν τή μονή καν τριέσπερος ένδον άναγκασθή μεϊναι, συνοΐσον έ'λκος πειράται. 

30 Ημείς δέ καί άμφω δεδώκαμεν πρότερον μέν, ’Ιωνάς έν τφ κήτει «μέ
λει, έπέστησά τινα ό μάταιος έγώ έφ’ ένι των πυλώνων, οκτώ δ’ έτεσιν οί 
πάντες τή μονή πλήν τών παραθύρων καί τών τοΰ βαλανείου.

Άλλ’οί μοναχοί έκεΐνόν τε τής διακονίας άπεκίνησαν καί έμοί τό πρώτον 
καί μέγιστον τών έπικλημάτων, τοΰτο αύτό προσήπτον έπί βήματος βασιλι- 

35 κοΰ καί συνοδικού. Διά ταΰτα έδικαίωσαν οί^ κρίνοντες μή τοΰ πατριάρχου 
αλλά τών μοναχών ψήφφ καί δοκιμασία αίρετέον είναι τον ήγεμονεύσοντα. 
Καί μέντοι καί εϊλοντο οί μοναχοί, τίνα; τον γέροντα.

1 ΜατΟ. 11,15.19,12.
2 Παροιμ. 18, 20.
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Θαυμαστή των Μακκαβαίων ή αδομένη ένστασις, αλλά καί τών μονα
χών εγώ θαυμάζω την υπέρ των πατρίων καί αρχαίων παρ’ αυτοΐς, ως 
φασιν, εθών. ΕΙδον γάρ, ειδον άνδρας πάντας ετοίμους δράσαί τε καί παθειν 
καί μέχρι του ή θανατώσαι άγωνίσασθαι ώστε μή αυτών προδότας φανήναι.

Καί τίνα ταΰτα; Συμψάλλειν γυναιξί, παντί βουλομένω, ουκ άνδρί μόνον 5 
άλλα καί γυναικί τό άδυτον τοΰ τεμένους είναι βατόν, τον κοινοβιακόν μηδέ 
ό'ναρ καταδέχεσθαι βίον, οια τής ϊδιαζούσης καί βέλτιστης αυτοΐς άναιρετών 
διαίτης καί άλλως δσα τούτοις είκός πάντως ακόλουθα. Έγώ γοΰν ό άκαρ- 
τέρητος καί άλλως ευήθης τών τοιοΰτων ών, έ'φυγον.

Ειδον καί άλλο παρά τοΐς μοναχοΐς, ο καί αυτό ουκ από σκοπού διηγή- ίο 
σασθαι- συγκροτοΰσιν εκάστης σχεδόν ημέρας κονσίλιον καί τους μή συνιόν- 
τας καί μή χειρογραφοΰντας κατά τά αυτά τοΐς άλλοις ή τον κοινόν μή 
δίδοντας δρκον άποσχίστας καλοϋσι καί διακρίνονται προς αυτούς.

Τάδε λέγει Κύριος δτι στενή ή πΰλη καί τεθλιμμένη ή οδός ή άπά- 
γουσα εις τήν ζαιήν καί ολίγοι είσίν οί εύρίσκοντες αυτήν, ή δέ τής απώλειας 15 

πλατεία καί ευρύχωρος καί πολλοί οί ταυτην όδεύοντες1. Εί δέ ταΰτα οΰτω, 
φανερόν καν μή λέγωμεν οποίαν τών δυο λεωφόρων ημείς βαδίζομεν, μικρού 
γάρ καί ύπερπαίει τούς εν κόσμω τό ήμέτερον σύνταγμα. Εί δέ μή πάντες, 
άλλ’ οί πλείονες ημών κακοί.

Σκοπήσωμεν τίς ή αιτία καί τίνων ή κατάγνωσις πλείων. Έστιν έν τή 20 
μονή καί άρμα δρακόντων καί ό μεν θυμός αυτοΐς υπέρ τήν όμοίωσιν τών 
δρακόντων, ή δέ γλώττα δταν έκχή τον ιόν κενεμβατοΰσα καί παραφερομένη 
υπό γοργότητος ουδέ συρίττειν ακριβώς δύναταί’ όξύπουλα γάρ εί καί άλλως 
ύπουλά τά θηρία. Εί δέ τό άρμα τοιοΰτον, 6 επιβάτης όποιος;

Ό δράκων ό μέγας ό τή μονή Ιμφωλεύων τοσαΰτα μέν έξερρόφησε 25 

τών ένδον δσα ούδ’ ό Βαβυλώνιος εκείνος. Υπερορίαν γοΰν έκεΐθεν έναγχος 
κατεδικάσθη. Νΰν δέ οί μικρότεροι δράκοντες ηγεμόνα εαυτοΐς τούτον ψηφί
ζονται. Είτα ουκ έγκαλύπτονται οί τήν ψήφον θεσμοποιήσαντες· οία γάρ έκ 
προοιμίων ένεργεΐται.

Τί ποιήσομεν τή γενεά τούτη δτι έστι μεμψίμοιρος εσχάτως καί άθυρό- 30 

γλωσσος. Ήλθε μή έχων άμφιζωοφαγίαν καί οινοποσίαν ό Νικόλαος καί 
λέγουσιν οία λέγουσιν, ήλθεν ό ’Ιωάννης άδιαφόρως έσθίων καί πίνων καί 
εΐσαγγέλλεται διά ταΰτα καί κρίνεται. Καί θαΰμα οΰδέν. Εί γάρ ό δεσπότης 
ό ήμέτερος τοσαΰτα ήκουσε καί πέπονθε1 2, σχολή γε αν ήμΐν οί άνθρωποι 
φείσονται. 35

Τοΐς κενοδοξίαν ήμΐν μεμφομένοις τί αν αυτοί δικαιότερον Ιπιμεμψώ- 
μεθα, ούδέν γε άλλο πάντως πλήν τοΰτο αυτό κενοδοξίαν καί ταύτην διπλήν

‘Ο Πατριάρχης ’Αντιόχειας ’Ιωάννης Ε' Όξείτης (1089-1100). 38δ

1 Μαιθ. 7, 13. 14. Λουκ. 13, 24.
2 Ματθ. 11, 19. Λουκ. 7, 34.

Επετηρις Εταιρειας Βυζαντ. Σπουδον, έτος 1Β'. 25
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ώσπερ κόνις, εΐ τις προς άνεμον φυσών μετά προσθήκης άντιστρεφούσης.
Τήν μεν δτι τηνάλλως καθ’ ημών δοξάζουσι τό κενόδοξον, ήν καί ψευ- 

δοξίαν κυριώτερον ά'ν τις καλοίη, τήν δέ ως αυτών αληθώς τφ πάθει ένεχο- 
μένην, δπερ ημών καταψεύδονται. Καί ούκ αίσχύνονται γονυκλισίαν άπαι- 

5 τοϋντες, καί ταΰτα παρά άρχιερέως, ήν Θεω μόνφ προσάγομεν, ειτα τί διοί- 
σει ταΰτα τοΰ εάν πεσών προσκύνησης μοι1; Είσίν οι καί κενοδόξους ή μας 
άποκαλοϋσιν δτι φασί μή βαθεϊα παρ’ ήμΐν τοΐς άπαντώσιν ή προσκΰνησις 
άποδίδοται- τούτο γάρ κενοδοξίαν οί γεννάδαι τίθενται.

Έγώ δέ εί μέν έ'κ τίνος έπετήδευον υπερηφάνειαν τό τοιώςδε προσκυ- 
10 νεΐν αλλά μή τοιώςδε, διορθωτέον ά'ν μοι τό πράγμα έ'κρινον, νΰν δέ τό 

έγκλημα τοϋτο οίικ αν άξιον είναι φημι τής ακολάστου τών πολλών γλώττης. 
Βραδέως έγνων δ μάταιος δσοι κεφαλάς ήμΐν ύποκλίνουσιν εν προσαγο- 
ρεύσεσιν οΰκ έθει φιλίας ουδέ τήν αξίαν τιμώντες τήν ιερατικήν τούτο ποι- 
οϋσι, άλλ’ ΐνα τήν ΐσην ακριβώς, μάλλον δέ καί πολλφ ταπεινοτέραν παρέ- 

15 χοιμεν προσκύνησιν. Έμοί δέ μή γένοιτο, ώ άνθρωποι, κόνεως χείρας καί 
κεφαλήν ύποπίμπλασθαι δι’ υμάς, αΐ μηδέ υπέρ αμαρτιών πολλάκις τοϋτο 
πεπόνθασι.

’Ακούσατε, ακούσατε μοναχοί ρήματά μου- άναγγελώ γάρ ύμών άκουόν- 
των, πολλής δτι τής ασφαλείας ήμιν δει καί τής ακρίβειας περί τον βίον, διά 

20 τε τάλλα καί δτι οΰδέν ούτως ήδύ τοις νϋν άνθρώποις, ως τό τηρεϊν τά ήμέ- 
τερα. Ούαί ήμΐν εί δι’ ήμών έρχεται τω κόσμφ τά σκάνδαλα, <δν τήν πολι
τείαν αντί κανόνος, δσα γε εις αρετής λόγον, τοΐς πάσιν έδει προκεΐσθαι.

Τί οΰν ποιητέον; Λαμψάτω τό φως τοΰ άγγελοπρεποΰς ήμών επαγγέλ
ματος έμπροσθεν τών ανθρώπων, δπως τά καλά ήμών όρώντες έργα προς 

25 ζήλον αρετής διερεθίζωνται.
”Ω τοΰ παραδόξου θαύματος, μοναχοί προς άρχάς καί εξουσίας καί τούς 

κοσμοκράτορας παλαίειν έπαγγειλάμενοι, άρχαΐς καί έξουσίαις κοσμικαΐς καί 
διοικήσεσι πραγμάτων εγκαλινδοΰνται βιωτικών. Επίσκοποι θρεμμάτων λογι
κών, επίσκοποι αγρών καί κτηνών χειροτονούνται. Διάκονοι καί ιερείς αντί 

30 τραπέζης Θεού, τραπέζαις παριστώσιν ανθρώπων, μηδέ τάς άνδραποδεστέρας 
τών διακονιών άπαναινόμενοι. Τούτους άπαντας εΐ τίς μοι παρεδίδου τιμω- 
ρεΐν τί αν πλέον κατέκρινα ή τοϋτο πάλιν αυτό ζήν έν τούτοις.

"Ινα τί τινες αδικίαν συνέλαβον καθ’ ήμών καί έτεκον ανομίαν, λαλή- 
σαντες τό παραστάν, δτε τούτο άπητούμεθα, εΐ έστιν αύτοΐς λόγος κρεΐττον, 

36 λεγέτωσαν καί έλομαι προ τών άλλων. Διδαξάτωσάν με, έγώ δέ μετά τού 
κωφεύσω2, άλλ’ ως έοικε φαύλα αληθινά ρήματα. Τί δήποτε καί «ό

1 Ματθ. 4, 8.
5 Ίώβ, 5, 13. 19.
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έσθίων άρτους μου έμεγάλυνεν έπ’έμέ πτερνισμόν» ·, ιιεθ’ οΰ πολλάκις «εν 
τώ οΐκφ Κυρίου έπορεύθημεν έν όμονοία» 1 2.

Άνθ’ δτου δέ μετά τής αντιπάλου μοίρας έτάττεις και προ κρίσεως και 
μετά την κρίσιν. Καίτοι τι ταϋτα θαυμάζω, εκείνος και τω Διί παΐδα εαυτόν 
είσποιεΐ, εί δέ ακριβώς πατρώζει και οΰ ψεύδεται τάς γονάς, άλλοι έξεταζέ- 5 
τωσαν. Νόμος έστίν Άθήνησι τον έν καιρφ στάσεως μηδενί προσθέμενον 
μέρει κολάζεσθαι. Ό τοίνυν αν ήμΐν δήθεν καί υπέρ ημών είς τό δικαστή- 
ριον άπαντήσας, είτα μήτε φανείς μήτε γρύξας υπέρ ήμών οΰ πεποίηκε μεθ’ 
δσα μη δέον πεποίηκε.

Τή μέν δεσποτεία τής μονής πάνυ εκόντες άπεταξάμεθα, ήδέως δ’ αν 10 
καί ετέρων πλειόνων, εΐ γε ήσαν, τοϊς βουλομένοις παρεχωρήσαμεν καί μάλι
στα ένθα σφαλερόν μέν τό κατέχειν, τό δέ ΰπεριδεΐν πολύ παρέχει μετά τοϋ 
ακίνδυνου καί τό άμέριμνον.

Περί δέ γε τής ίερωσΰνης έ'τι σκέψασθαι άμεινον δέον γάρ μη έν έκεί- 
νοις εΰρεθώ τοίς έπ’ άροτρον βαλοϋσι την χεΐρα καί στραφεΐσιν είς τά όπίσω3. 15

’Αθανάσιον έπαινών αΰθις κακίζω τό μέν διά την αρετήν, τό δ’ δτι την 
οικονομίαν δυσχεραίνει τήν ήμετέραν- αλλά γάρ άμεινον τούτον επ’ έμοι 
πλήττεσθαι ή πάντας ό έπ’ άμφοτέροις. ’Άλλως τε καί ή τής μονής άπόστα- 
σις τήν διάστασιν άλλήλοις παρέχει, αλλά ταΰτης(;) λυμήνασθαι οΰποτ’ αν 
δυνηθείη τω δέ οΰκ άπειλήσουσί με οί βέλτιστοι μοναχοί τον έν θαλάσση 20 
βαπτισμόν.

ΤΩ βασιλείς, υμείς φιλομόναχοι, υμείς φιλόκοσμοι, υμείς φιλογέροντες, 
οί δέ γέροντες φιλήδονοι έσμέν μάλλον, ή φιλόθεοι, διά τούτο οί μακαρίζον- 
τες υμάς1 αλλά γάρ έγώ τό μέν εξής οΰ λέγω, ό Ήσαΐας δέ οΰκ αίσχύνεται. 
Σώζεσθε, Φ βασιλείς, δσον τό έπ’ έμοί- εί γάρ καί λελύπημαι, αλλά μετά 25 
Σαμουήλ φθέγγομαι μή μοι γένηται άποστήναι από Κυρίου Θεού μου, τού 
μή βοάν περί υμών εΰχομένφ4, εί δέ τινες είεν μή τά αΰτά ποιούντες μηδέ 
οίίτω φρονούντες, τούτους τοΐς ίατροΐς παραδοτέου.

Έστιν έ'θνος ολίγα μέν ιατρική χρώμενον, έπάν δέ τις έν αΰτφ άσθε- 
νήση ζητεί τον προνενοσηκότα τά ίσα καί μαθών δτφ τεθεράπευται τρόπφ 80 

χρήται και αΰτός.
Δεύτε οίς ίσως τι νόσημα ένοχλεΐ, τό τής φιλαρχίας καί τό τής φιλοδο

ξίας καί διηγήσομαι ΰμίν διαφοράν ιδιώτου βίου καί αρχοντικού- πεπείραμαι 
γάρ άμφοτέρων καί φημι δτι καθ’δσον άπέχουσιν άνατολαί από δυσμών 
τοσούτον 6 πρώτος τού δευτέρου μακαριώτερος, έν τω παρόντι μάλιστα 35

1 Ψαλμ. 40, 10.
2 Ψαλμ. 54, 15.
3 Λουκ. 9, 62.
* Α" Βασ. 8, 18.
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καιρφ, εϊ δέ μή άπασιν ΐσως, άλλ’έμοί γοΰν καί τοΐς δσοι τής έμής άσθενείας.
Τέλος τοΰ παρόντος λόγου. Τον Θεόν φοβώμεθα. Τάς εντολάς φυλάττειν 

σπουδάζωμεν προς την έκεΐθεν όρώντες μακαριότητα, θρόνοι δέ οι επί γης 
καί άξίαι καί ταΰτα δή τά τοΐς δοξοκόποις πολυέραστα καί πράγματα καί 

6 ονόματα ρείτωσαν ως θέλουσιν, επειδή σήμερον όντα αΰριον ή προαπέρχεται 
ή συναπέρχεται τοΐς έ'χουσι, ώσπερ εκ μηχανής άθρόον εις ετέρους μεταχω- 
ρήσαντα καί τούτους μηδέ πώποτε προσδοκήσαντας ΐσως.

Σφόδρα εγώ θαυμάζω τήν μητέρα των βασιλέων κατενόησα γάρ εν 
αυτή φρόνημα μέν ύπερφυώς άνδρεΐον, ήθος δέ ευσταθές διαφερόντως καί 

10 πεπηγός καί ψυχής παράστημα τοιοϋτον ώς μήτε εν λυπηροΐς εΰένδοτον μήτε 
έν τοΐς χρηστοτέροις φαίνεσθαι διαχεόμενον. Έν όμιλίαις εύσύνετος, έν τοΐς 
περί Θεοΰ καί θείοις εμμελής τε καί έμπειρος, έν προσευχαΐς άγρυπνος, έν 
πάσι νήφουσα.

Άλλα γάρ χρεών έστιν εις έγκώμιον από τοΰ προκειμένου σκοπού μετο- 
15 χετεύειν τον λόγον. Πλήν, ώ κοσμιωτάτη γυναικών, έτι έ'ν σοι λείπει.

f Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
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