
ΣΥΝΟΔΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ

ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΤΟΥ Γ.' (1265-1266)

I

Είναι γνωστόν, δτι μετά την δευτέραν έκθρόνισιν και την καθαίρεσιν 
τοΰ Πατριάρχου ’Αρσενίου Μιχαήλ ό Παλαιολόγος άνεβίβασεν εις τόν 
θρόνον τόν γηραιόν φίλον του Γερμανόν, μητροπολίτην Άδριανουπόλεως. 
Τά κατά τήν εκλογήν τοΰτου εξέθεσα έν συντομία επί τή βάσει των ιστορι
κών πηγών εις προηγουμένην εργασίαν μου1- εκεί προσεπάθησα νά δώσω 
καί χαρακτηρισμόν τής συμπαθούς προσωπικότητος τοΰ άρχιερέως τούτου. 
Τό επίσημον έγγραφον τής εκλογής, τόν Συνοδικόν τόμον, όπως έπισήμως 
§ 16 λέγεται, άνακαλύψας δημοσιεύω κατωτέρω κατά φωτογραφίαν εκ τοΰ 
μόνου κωδικός, δστις, καθ’ δσον ήδυνήθην νά εξακριβώσω, διέσωσε τό κεί
μενον τοΰτο, τοΰ ύπ’ άρ. 142 Βαροκκινοΰ κώδικος τής έν Oxford Βιβλιο
θήκης, ό όποιος, ιδιόκτητός ποτέ τοΰ εκκλησιαστικού ιστορικού Νικηφόρου 
Καλλίστου τοΰ Ξανθοποΰλλου, διασώζει, δπως άνέπτυξ’ αλλαχού 1 2, πολυτιμό
τατα κείμεν’ άναφερόμενα εις τάς θεολογικάς συζητήσεις, δσας άνεκίνησε τό 
σχίσμα τών Άρσενιατών. Παραπέμπων τόν αναγνώστην εις δσα εκεί ανέ
πτυξα, παρέχω τό κείμενον πρώτον τοΰ Συνοδικού τόμου, σιωπηρώς κατά τά 
ελάχιστα ορθογραφικά σφάλματα 3 διωρθωμένον, διηρημένον δε χάριν ευκο
λίας περί τάς παραπομπάς είς παραγράφους, με αναγραφήν τών πηγών, εκ τών 
οποίων έλήφθησαν, καθ’ δσον ήδυνήθην νά εξακριβώσω, τά μνημονευόμενα 
ιστορικά γεγονότα ή τά παρατιθέμενα χωρία. Ή πλήρης φιλολογική καί 
ιστορική τοΰ κειμένου ερμηνεία, ή οποία προϋποθέτει τήν γνώσιν τών περί 
τοΰ σχίσματος τών Άρσενιατών δημοσιευμάτων μου4, ακολουθεί κατόπιν.

1 Ελληνικά 2 (1929) 301 κέξ.
* Ελληνικά 3 (1930) 28 κέξ.
3 2 σύνεναις, 5 διαζωγραφεΐ, λινά, 9 δαδονχω, 14 οάβας, 16 τοντωί, δηχθηαεται κλπ.
4 Ελληνικά τόμ. 2, 3 καί 5.
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Φησίν δ Θεοπάτωρ ψάλλων πάλαι, προς τον Θεόν Έλάλησας και εΐπας 1 
Έθέμην βοήθειαν έπ'ι δυνατόν, ύψωσα εκλεκτόν εκ τον λαόν μου, | εν έλαίφί. 266 

άγίω μου έχρισα αυτόν ή γάρ χειρ μου σνναντιλήψεται αυτώ και δ βραχίων 
μου κατιαχύαει αυτόν, έρούμεν ήδη ταντι και ημείς και πάνυ γε προσφνώς, 
έφ οΐς εν μέσω ημών όρώμεν ήδη και γινομένοις και πραττομένοις παρά 5 

Θεόν, και ό μεν χορός ημών, δς εν άγίω συνείρεται πνεύματι, σύντονον τό επί 
τούτοις μέλος άναβαλλέσθω, ό δε Θεοπάτωρ άοράτως εν ημών χοραρχών, συμ- 
μεθαρμοζέσθω τά τής ωδής και τής εν ήμΐν θειοτέρας πανηγύρεως έξαρχέτω. 
άλλ' ινα κοινόν τό τής εορτής εντρύφημα γένοιτο, εις κοινήν προκείσθω άκρόα- 
σιν ή τής εορτής αφορμή κα'ι τό τής πανηγνρεως αίτιον. 10

Ό τον πατριαρχείου τής Κωνσταντινουπόλεως ϋπερύψηλος θρόνος εν 2 
στερήσει γίνεται νυμφίου πνευματικού, και ζητεί μεν αυτός τον μάλλον κοσμή- 
σοντα ή κοσμηθησόμενον ύπ αυτού, ζητεί δε καί δ τής καθ’ ημάς ιεραρχίας 
χορός τον εις συνοχήν δεξιόν, ώς αν ϋπ αυτώ μέσφ ή τε του ιερού χορού 
στεφάνη καί τού κατ’ αυτήν κύκλον σννέχοι τό εϋάρμοστον καί ή εκ τον 15 

κύκλου προς αυτόν σύννενσις καί τά προς τον κύκλον τής αυτής ροπής ανα
στήματα εν ισότητι διαμένοιεν, ΐν οϋτω καί δ τών αρετών περί ημάς χορεύοι 
χορός καί ή εντεύθεν ΐ,σότης διακοσμοίη τά καθ' ημάς' ζητεί δέ καί τό τών 
εκκλησιαστικών άνδρών πλήρωμα τον περί τήν αυτού φυλακήν γρήγορον, τον 
επαγρυπνεϊν καί νήφειν είδότα, τον έμμελεΐ δυνάμενον σνριγγι προς τήν τής 20 
διδασκαλίας χλόην διεξάγειν τού Χριστού τά λογικά θρέμματα, οϋτω μέν ουν 
ζητουσιν δ θρόνος, δ χορός, τό ποίμνιον κοσμήτορα, σννοχέα, ποιμένα.

Καί ημείς εν άγίω πνεύματι άθροισθέντες τον επί τούτοις άπασι δεξιόν 3 
άναψηλαφώμεν καί ήν μία τις ή έξ άπάντων σπονδή, τό έκλεγήναι τον άριστον. 
καί δήτα δ μέν τοΐς, δ δέ τοΐς, άλλος άλλοις καί έτέροις έτερος έδόκει προς τό 25 

ζητούμενον ικανός, τών προσόντων τοίς περί ών δ λόγος προσώποις αγαθών 
πλεονεκτημάτων — καί πώς γάρ ούκ άνδρες τοΐοι, πάντες υψηλοί, πάντες θεο- 
πρεπεϊς, έν τώ καθ’ ημάς οίκου μενικφ τμήματι, όπου λόγος καί αρετή ώσπερεί 
τών άλλων οικουμενικών άπορραγέντα κλιμάτων συνδεδραμήκασι; — πειθόντων 
τούς δοκιμάζοντας μή απλώς παρατρέχειν τους άνδρας, άλλ’ έφ έκάστω πολύν 30 
ποιεϊσθαι τον λόγον καί έγχρονίζειν τή διηγήσει τών κατ’ αυτόν, καί ήν άν 4 
ραδίως ή εξ αυτών εκλογή διά τήν εν λόγοις περιουσίαν αυτών, διά τήν έν 
άρεταίς δλβιότητα, διά τήν έν ήθεσι κοσμιότητα, εϊ μή έν μέσω τού καθ' ημάς 
χορού άνήρ ιερός άνεφαίνετο, τό προς τούς είρημένους υπερέχον πλοντών καί 
τής έφ' άπασι δεξιότητος μηδενί τούτων τού πρωτείου παραχωρών καί δ άνήρ 35

1 Psalm. LXXXVIII 20 - 22. 2

2 βοήθειαν] ν propter umiditatem non iam legi potest 17 χορεΰη B: ad διάκο- 
σμοίη, quod sequitur, optativum restitui 32 ρφδία ?
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180 I. Συκουτρή

ό πολύς τά πάντα θειότατος Γερμανός, δ τής ’ Αδριανοϋ άρχιθύτης, ον τά κατά 
μέρος λέγειν πλεονεκτήματα γραφής έργον διεξοδικωτέρας καί πραγματείας 

f. 267 5 μείζονος ή κατά την νΰν προκειμένην ήμΐν. τούτον τον ανδρα, | ώς μεν εκκλη
σιαστικής επιστημοσύνης είδότες έληλακότα προς τό άκρότατον, ώς δε πρα- 

5 γματικής εμπειρίας προς τδ άκριβέστατον και προς τδ τής εκκλησιαστικής δλκά- 
δος ενθνπορον κατά πολύ δεξιώτατον, κοινή ψήφφ καί ομογνωμοσύνη επί 
τδν πατριαρχικήν άναβιβάσαι θρόνον διέγνωμεν. τοιοντος γάρ ήμΐν έπρεπεν 
άρχιερεύς, ον την εικόνα Παύλος δ θεοκήρνξ πρότερος ημών διαζωγραφέϊ, δς 
την κατά πνεύμα κυβερνητικήν δεξιός, λύων μεν απόγεια πάνυ εύφνως, δεσμόν

10 πάντα προσπάθειας γεηράς, τώ δε διδασκαλικό) τον λόγον ίστίω τά έξ αρετών 
π εριτιθεϊς λίνα, ά θεού φαντόν την ίστουργίαν πλούτε ΐ, οϊς δ Κύριος ημών καί 
Σωτήρ, την επί τδ κρέΐττον προκοπήν ημών οίκειούμενος, ώς εν ευφροσύνης 
Ιματίφ έπαγάλλεται, ουδ'εν πρδς τήν εντεύθεν ευπρέπειαν τδ καινόν τής σιν- 
δόνος εκείνης ηγούμενος, ήν δ ευσχήμων ένείλησεν βουλευτής τδν τήν έμήν

15 νεκρούμενον νέκρωαιν ζωηφόρον τούτου νεκρόν.
6 Κοινή μέν ουν, ώς εΐρηται, ψήφο) καί ομογνωμοσύνη μετατιθέαμεν τδν 

άγιώτατον τούτον ανδρα Γερμανόν, τδν τής Άδριανοϋ άρχιθύτην, άπδ τον 
μητροπολιτικον τής Άδριανοϋ θρόνον επί τδν τής Νέας 'Ρώμης, τής Κωνσταν
τίνου, τδν όρθοδοξότατον ημών αύτοκράτορα, τδν θεοκυδέρνητον, τδν θεομε-

20 γάλυντον, τδν θεόαοφον συνευδοκονντα ήμΐν έχοντες κατά τήν εκκλησιαστικήν
7 έπιατημοναρχίαν τον κράτους αύτοϋ. καί τδ πράγμα ούκ άρτι πρώτως 

παρ' ήμών τελεαιουργονμενον, ουδέ γε παρά μεν τοϊς πρδ ήμών άρχιθύταις, 
ών δ τής διδασκαλίας πυρσός επί μέγα διέλαμφεν, εξόν δ εν ούμεν ον καί άτιμα- 
ζόμενον, παρ ήμΐν δε έπ άθετήσει καινοτομούμενον ίσως τών τής εκκλησίας

25 θεσμών, μή γένοιτο τούτο, μή γένοιτο! εκείνα γάρ τετελεσιονργήκαμεν νυν 
καί πεπράχαμεν, δσα ήκούααμεν καί έγνωμεν αυτά καί οι πατέρες ήμών διη- 
γήσαντο ήμΐν. ών όλίγ άττα τ οϊς μή περί ταντα επιστατικωτέροις εις γνώσιν 
προθέμενοι τά πλείω διά τδ πλήθος δραμούμεθα.

8 Τδ τής μεταθέαεως εν ταΐς ιστορικούς άνάγραπτον βίβλοις ΐσασι μεν οι τήν
30 έν ’ Αντιόχεια τής Συρίας συγκροτηαάμενοι σύνοδον θεοφόροι πατέρες, ΐσασι δε

καί τά κανονικά τον μεγάλου πατρδς ήμών Βασιλείου κεφάλαια, έν οϊς αυτός 
εν διατίθεται εκκλησιών επισκοπικά μετατιθέμενος όρια, ούκ όλίγην τώ λόγφ 
παρεισάγει τήν πίστιν καί τδ τών έπί τή τετάρτη πεπραγμένων συνόδω έπιτε- 
λεύτιον, δ τά έπί τ οϊς άρχιερεϋσι τής τών Τνρίων εκκλησίας, έτι δε καί τής τών 

9 35 Βηρυτίων γενόμενα παριστψ ή έπί τώ κοινφ τής οικουμένης δαδούχφ, τώ

7 Hebr. 7, 21 30 Canon 21 ; cf. Mansi II 1317 31 Βασιλείου] ad eius epistu-
lam 227 ad Colonienses (PG. 32,852) spectare videtur 34 cf. acta Concil. Chalcedon. 
Mansi VII 85ss.

3 προκειμένην ήμΐν] litterae ενην ή per umiditatem evanuerunt 23 έξουθενούμε- 
vov? 35 βη ρυτών B
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κοαμολαμπεϊ φωστήρι, \ τώ θεορρήμονι Γρηγορίω τελεσθεϊσα μετάθεσις τής f. 26 

προτεινομένης ήμϊν μαρτυρίας δεσμός έστιν άδιάρρηκτος. <5 τής Ιίαμφνλίας 
άρχιθντης Ευστάθιος εις τον τής ’ Αντιόχειας θρόνον μετατεθείς πολλή τις άπό- 
μοιρα βεβαιώσεως. άναβαίνει τον τοιοϋτον τής ’Αντιόχειας θρόνον καί δ από 
τής Σεβαστείας Μελέτιος, τρίτον δ τοιοντος τής ’ Αντιόχειας θρόνος δρα και 5 

τον άπδ τής Σελεύκειας ’Αγάπιον επί τής βασιλείας τοΰ Πορφυρογέννητου 
κνρον Βασιλείου, δ τής αλήθειας νπέρμαχος, δ τής ευαεβείας διάπυρος ζηλώ- 10 
τής, δ μέγας καί ομολογητής Γερμανός, άπδ τής των c Ελλησποντίων επαρ
χίας επί τον τής Κωνσταντίνου θρόνον μετατεθείς, αρκεί καί δίχα των άλλων 
προς την άπόδειξιν. 10

Ό τής πρεσβυτέρας πάπας 'Ρώμης Κελεατϊνος δ μέγιστος συγκροτεί τά 11 
νυν είρημένα, έφ* οΐς εϋρηται προς τον άγιον Κύριλλον γράφων καί προς τον 
τής 3Αντιόχειας Ίοτάννην καί προς τον Θεσσαλονίκης 'Ρονφον, ευπαράδεκτον 
είναι τή εκκλησία την άπδ έτέρας πόλεως εις έτέραν των επισκόπων μετάθεσιν 
δς δη πάπας καί τον μέγιστον Πρόκλον, Κυζίκου χειροτονηθέντα επίσκοπον, 15 

εις τδν τής Κωνσταντινουπόλεως επιτρέπει θρόνον μετατεθήναν Σωζομενοϋ 
ταϋτα καί ορθοδόξου Σωκράτονς έκκλ,ησιαστικαί ίστορίαι. δ πόλους τά εκκλη- 12 
σιαστικά καί Ιστορικώτατος Φώτιος, έφ' f πεπόνηκε βίβλφ, πολλά ήμϊν εις 
βεΰαίωσιν των είρημένων σννεγράψατο παραδείγματα, λόγον καί μνήμης επά
ξια. δρα καί ή των Άλεξανδρέων τον άπδ τής Θεσσαλονίκης Θωμαν, γνώμη 20 
τής τότε συγκροτηθείσης οικουμενικής έβδομης συνόδου εις τδ έν αυτή μετα- 
τεθέντα πατριαρχείου, δτε Κωνσταντίνος καί Ειρήνη τά τής ρωμαϊκής βααι-

1 cf. Sozom. VI 17 (PG 67p. 1336) VII 3 ρ. 1421C Socrat. IV 26 ρ.532 V6s ρ. 572s. 
VII 36 ρ. 820 A Anonym, περί μεταθέσεων PG 119 p. 904 Β Niceph. Callist. hist, eccles. 
XIV 39 (PG 146 p. 1192 A) Method. PG 140 p. 801 C 2 Παμφυλίας] imnio e Side, 
oppido Pamphyliae, ortus ecclesiie Berroeensium in Syria praefuit; cf. Hieronym. de 
vir. ill. transl. graec. Sophronii §85 3 Ευστάθιος] cf. Sozom. I 2 p. 864 Anon. 904 D
Callist 1189 D 5 cf. Socr. II 44 p. 356. VII 36 p. 820 B Anon. 904D Callist. 1189 D
Method. 801 C 6 cf. Anon. 905 D (qui errore ei sedem Hierosolymitanam tribuit)
Callist. 1196 D 7 cf. Theophan. p. 384 De Boor Anon. 904 C Callist. 1196 A Method. 
801 C 8 Ελλησποντίων] de Cyzico dicitur 11 cf. Socr. VII 40 p. 829B Anon. 908 A 
Callist. 1193 C 1197 D; eas quae feruntur Coelestini epistulas frustra de tali re per-
scrutaberis. 15 cf. Socr. VII 35 p. 817 A 40 p. 829 B Anon. 904 C Callist. 1193 C
Method. 801 C 16 in Sozomeni historia, quam noster Anonymusque 908 A 
memoriae, ut videtur, lapsu citant, nihil de hac re invenies 17 Socr. VII 40 p. 
829 B 18 ad Photii libellutn, qui Συναγωγαί καί αποδείξεις etc. inscribitur (PG 104 
p. 1219 - 1232), spectare videtur 20 cf. Theophan. p. 461, cuius verba noster, Ano- 
nymus 905 B, qui eius Annales nominatim citat, atque Callistus 1196 A prave inter- 
pretati sunt

5 καί abundare videtur. 11 μελεστΐνος B
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λείας ενσεβώς όιίθννον ακήπτρα. εν ίδίοις καιροΐς καί δ Μογγός Πέτρος τής 
αυτής ’Αλεξανδρείας πατριάρχης αναγορεύεται από μητροπόλεως Ενχαΐτων, 
τή τον Κωνσταντινουπόλεως 'Ακακίου εντολή, τρισκαιδέκατον έτος τον βασι-

13 λέως Θεοδοσίου τά των 'Ρωμαίων σκήπτρα διέποντος. δ από τής Κρήτης εις 
5 Θεσσαλονίκην μετενεχθείς επί τής τον Μακεδόνος Βασιλείου βασιλείας Βασί

λειος παρά του πατριάρχου κνροϋ °Ιγνατίου αννιστα τον λόγον ώς απαρά
γραπτα. δ από τής ’Αμαοείας εις την Κωνσταντινούπολή μετατεθείς Στέφανος 

f. 268 14 επί τής βασιλείας τον Λακαπηνοϋ Ρωμανού τά αυτά βέβαιοί, των δε | είρη- 
μένων τοντωνί μεταθέσεων πολλω ύστερον καί δ από τής τού Φιλίππου Και-

10 βαρείας άνήρ ιερός, φ Σάββας ή κλήαις, εις τό των 'Ιεροσολύμων μετατίθεται 
πατριαρχείου επί τής βασιλείας τον Κομνηνον κνροϋ ’ Αλεξίου.

15 Τά μέν ονν των παραδειγμάτων εν τούτοις καί ούτως έχοντα, ολίγα 
προθεμένων ημών εις άνάμνηαιν, τά δε πλείω παραδραμόντων διά τό πλήθος, 
ώς εΐρηται. ημείς δε οι εν άγίω αννειλεγ μένοι την σήμερον πνεύματι, επεί τον

15 τής οικονομίας τρόπον παρά των μεγάλων τής εκκλησίας φωστήρων, των 
πολλοϊς πρότερον χρόνοις επί πασαν την νφήλιον διαλαμψάντων, αποδεκτόν 
καί ούτως άσπαστου εγνωμεν, ώς κλήρόν τινα πατρικόν αυτόν ήσπασάμεθα 
προϊόντα καί εφ ήμΐν τοϊς πολλω κατόπιν αυτών τφ ετεροδιαδόχω τον χαρί
σματος, δ πρώτως από τού πρώτου ημών άρχιερέως Χριστού τοΐς αντόπταις

20 τούτον καί θεοκήρνξι πιστενθέν, άχρι καί ες ή μας τοΐς άφάτοις Θεού διαβέ-
16 βήκε κρίμααι. τοίνυν καί γνωμοδοτ οΰμεν εν άγίω πνεύματι διά τού παρόντος 

συνοδικού τόμον καί διοριζόμεθα, κατά την δοθεΐσαν ήμΐν εξουσίαν παρά τού 
πνεύματος, μετατεθήναι κατά τό κρατήσαν εκκλησιαστικόν έθος τον ρηθέντα 
θειότατον Γερμανόν από τής τού Άδριανοΰ μητροπόλεως εις τον υψηλότατου

25 πατριαρχικόν τής Κωνσταντινουπόλεως θρόνον, ένθεν τοι καί μετενθρονισθή- 
σεται μέν οντος εν τώ είρημένφ τουτωΐ θρόνφ καί απολαύσει τής τού Ιερού 
σύνθρονού καθέδρας καί πατριάρχης οικουμενικός γνήσιος καί ου παρένθετος 
απασιν ήμΐν καί δνομασθήσεται καί δειχθήσεται καί τής έφ’ απασιν έκκλησια-

1 έν ίδίοις καιροΐς] immo a Petri patriarchatu (477) ad Concilium Oecumenicum 
Septimum (786) trecenti fere anni elapsi sunt 2 hie quoque noster Anonymusque 
908 C (cf. etiam Callist. 1193 D) Theophanis p. 125 et 130 verba perverse sunt inter- 
pretati; Euchaita enim Petrus ut exul, non uti episcopus, accoluit 3 τρισκαιδέκατον] 
errat in temporum computatione auctor noster; Petrus enim non 421 sub Theo- 
dosio, sed 482 a Zenone imperatore, Ioanne Tabennesiota consilii Chalcedonensis 
assectatore expulso, in sedem Alexandrinam restitutus est 4 e Nicetae Paphlagonis 
vita Patr. Ignatii (PG 105 p. 529 D) sumpta haec esse Anonymus ϋ05 B testis est; 
cf. Callist. 1196 A. 5 Βασιλείου] immo sub Michaele III imperatore iatn Thessalo- 
nicam translatus erat 7 cf. Theoph. Contin. VI 19 p. 410 B. Cedren. II p. 307 B. 
Anon. 905 C Callist. 1196 B 9 cf. Anon. 908 B Callist. 1196 D 18

18 αυτόν B 28 δεχΟήσεται? έκκλησιαστικοΐς?
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στικής διοικήσεως πράγμασι πατριαρχικώς άνθέξεται καί, Θεόν σνναιρομένου, 
ασφαλώς διοικήσει αυτά, εφ φ και πάντες μητροπολ.ΐται, πάντες δε αρχιεπί
σκοποι και επίσκοποι, πρεσβύτεροι σύμπαντες, διάκονοι ξύμπαντες κα'ι 6 λοιπός 
απανταχού χριστώννμος τον Κυρίου λαός δφείλονσι πατριάρχην οικουμενικόν 
άναγορεύειν. εί δέ τις των εις αρχιερείς ταττομένων, των εις κληρικούς κατα- 17 

λεγομένων, των είς μονάχους καταριθμούμενων, τό τής μεταθέσεως πρεσβεΐον 6 
μη είδώς, τό προσήκον ου προς αυτόν σέβας τηρήσει καί παρά τούτο τον 
νΰν δί ημών τή τοϋ παναγίου πνεύματος χάριτι άναγορευθέντα οικουμενικόν 
πατριάρχην ον πατριάρχην οικουμενικόν ήγήσεται καί διδάσκαλον, ό τοιοντος, 
οποίος άν αρα καί εϊη καί δποιουδήτινος αξιώματος καί σεμνώματος, έκπε- 10 
σεΐται μεν τούτου, ϋποπεσείται δε τή τοίς ατασιασταϊς δφειλομένη κολάσει 
άσυμπαθώς. διά γάρ τούτο καί τά | όρισθέντα ύποσημηνάμενοι κάτωθεν οικείο- 18 f. 2G8V 

χείρως οί τής Κωνσταντίνου πολιτικής επαρχίας άπαντες μητροπολίται καί 
αρχιεπίσκοποι αυνετελέσαμεν ταντα κατά μήνα Μάϊον τής η ’. Ινδίκτου τοϋ 
ςιρογ - ον έτους. 15

’Αμέσως μετά τό κείμενον τοϋ συνοδικού τόμου ακολουθούν είς τον 
κώδικα φ. 268ν τά έξης: μηνί 1Ιουλίου ι ημέρα πρώτη1 ίνδικτιώνος όγδοης 
προκαθημένου τοϋ παναγιωτάτον ημών δεσπότου τον οικουμενικού πατριάρ
χου κυρον Μανουήλ εντός τής περιωνύμου σεβάσμιας (?) βασιλικής μονής τής 
έτί δνόματι μεν τιμώμενης τής νπεραμώμου Θεομήτορος τής Γοργοεπηκόον, 
των Σωσάνδρων 2 δέ επικεκλημένης αυνεδριαζόντων τή μεγάλη άγιωσύνη αυτού 
καί ίερωτάτων Αρχιερέων, τοϋ Καισαρείας Καππαδοκίας Μητροφάνονς, τοϋ 
Σάρδεων καί έξάρχον πάσης Λυδίας ’Ανδρονίκου, τοϋ Φιλαδέλφειας καί τον 
τόπον επέχοντος τον Σνρρακούσης (sic) Φωκά, τοϋ Ποντοηρακλείας καί τον 
τόπον επέχοντος τοϋ Κλανδιουπόλεως Νικηφόρου, τοϋ Σμύρνης Γεωργίου, 
τοϋ Δυρραχίου Ρωμανού καί τοϋ Μηθνμνης Μιχαήλ, παρισταμένων καί θεο- 
φιλεατάτων δεσποτικών αρχόντων.

6 τόν] τό Β

1 Δηλαδή Δευτέρα, όπως βεβαιοϋται και άπό πρόχειρον υπολογισμόν.
’ Τό δημοσιευμένον κείμενον παρέχει κ . αντί η. κατά προφανή παρανάγνωσιν. 

’Επίσης τό όνομα τής περίφημου παρά τήν Μαγνησίαν τήν έπί Σιπύλφ μονής των 
Σωσάνδρων, ιδρύματος του Ίω. Βατάτζη (ϊδε περί αυτής A. Heisenberg έν Byz. 
Zeitschrift 14 [1905] 166 κέ| ), παραποιεί είς Σάνδρων, τό όποιον έξ εικασίας ήδη διιόρ- 
θωαεν δ Α. Μηλιαράκης, 'Ιστορία τοΰ Βασιλείου τής Νίκαιας (Άθήναι 1898) 108 
Είς σφάλμα επίσης τοΰ χειρογράφου ή των άνατυπωσάντων οφείλονται αί λέξεις καί 

πανυπεολάμπρον συνόδου, ανάρμοστου είς μονήν, αντί τοϋ έν τώ ήμειέρω χειρογράφιη 
οεβαομίας, τό κυρίου αντί τοΰ βυζαντινού κυρον.
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Πρόκειται περί ιών πρώτων λέξεων τών επί τοΰ Πατριάρχου Μανουήλ 
τοϋ Β'. (1244-1255), ποΰ συγχέουν μερικοί1 προς Μανουήλ τον Α'. τον 
Χαριτόπουλλον, συνοδικής αποφάσεως περί μεταθέσεως επισκόπων, τήν 
οποίαν έπροκάλεσε τό 1250 ερώτημα τοϋ επισκόπου Έζεροΰ Ίωάννου τοΰ 
Ξηροΰ, αποσταλέντος υπό τοΰ μητροπολίτου Λαρίσης καί υπό τοΰ Δεσπότου 
τής Ηπείρου εις τήν Νίκαιαν. Ή συνοδική αυτή άπόφασις έδημοσιεΰθη τό 
πρώτον υπό τοΰ γνωστοΰ λογίου Lowenklau (Leunclavius) εις τό έργον 
του Jus Graecoronianum (Frankfurt 1596) 240κεξ.2, έκεΐθεν δ’ άνετυπώθη 
εις τήν Πατρολογίαν τοΰ Migne (119, 812 κέξ) και τό Σύνταγμα Ράλλη καί 
Ποτλη (Ε'. 116-8).

Τό κείμενον τοΰτο, τό όποιον έξέθαψαν, φαίνεται, από τα αρχεία τοΰ 
Πατριαρχείου3 οί Άντιαρσενιάται έξ αφορμής τών συζητήσεων περί τήν 
άνάρρησιν Νικηφόρου τοΰ Β'. ή Γερμανοΰ τοΰ Γ'., άπετέλει σπουδαιότατου 
εναντίον τών οπαδών τοΰ ’Αρσενίου δπλον, διότι έφερε τάς υπογραφάς τοΰ 
προκατόχου τοΰ ’Αρσενίου πατριάρχου καί αρχιερέων ιδιαιτέρως προσκειμέ
νων προς τήν δυναστείαν τών Λασκαριδων, μεταξύ τών οποίων καί ό επιζών 
λυσσώδης Άρσενιάτης, ό πρφην Σάρδεων ’Ανδρόνικος4. Τό δτι αί λέξεις τοΰ

1 Κ. Μ. Ρ άλλης, Περί μεταθέσεως έπισκόπων κατά τό δίκαιον τής ’Ορθοδόξου 
’Ανατολικής’Εκκλησίας (Άθήναι 1898) 25 2 καί άλλοι.

2 Ή εκδοσις δέν έγινεν επί τή βάσει τοϋ Βαροκκινοϋ κώδικος, άλλ’ επί τή βάσει 
άλλου χειρογράφου, τό όποιον δέν θά περιείχε τόν Συνοδικόν τόμον τής εκλογής τοϋ 
Γερμανού, τόν όποιον ασφαλώς θά έξέδιδεν ό Lowenklau. Εις τό χειρόγραφον αυτό καί 
ή συνοδική άπόφασις δέν θά είχεν άκρωτηριασθή διά τής μετατοπίσεως τών έν τφ κει- 
μένιο παρεχόμενων λέξεων τοΰ πρωτοκόλλου καί ό έν τφ Βαροκκινφ κώδικι έλλείπων 
κατάλογος παραδειγμάτων μεταθέσεων, περί τοϋ οποίου κατωτέρω θά γίνη λόγος, 
θά περιείχετο. Τήν γνώμην ταύτην ένισχύει καί πρόχειρος άντιβολή τοΰ από 813 C Migne 
κειμένου πρός φωτογραφίαν τοϋ Βαροκκινοϋ κώδικος, ή οποία παρουσιάζει τούτον άπο- 
κλίνοντα εις μερικά σημεία από τοϋ όρθοΰ : π. χ. μετατεθήναι: μετατιθέναι Β, πυκτίδων: 
πνκτίων Β, επ' αυτώ .· επ’ αυτό Β, μετά τής ίεράς αυτής (ημών Β όρθώς) αδελφότητος, εν 

(και Β) τή τοιαύτη επισκοπή.
3 Πρβλ. τό έν τελεί σημείωμα' ταντα, παρεκβληθέντα από των ημερησίων συνοδικών 

παρασημειώσεων καί τή υπογραφή καί σφραγΐδι τον παναγιωτάτον ημών δεσπότου καί οικου

μενικού πατριάρχου κυρον Μανουήλ βεβαιωθέντα, επεδόθη μηνί καί ίνδικτιώνι τοΐς προγεγραμ- 
μένοις έτους ςιρνη (1250)' είχε τό μηνί Ίουλίτρ ίνδικτιώνος η. δια τής πατριαρχικής καί 
θείας χειρός καί τήν συνήθη μολυβδίνην βουλλαν.

* Πρβλ. όσα λέγω περί αΰτοϋ εις τά Ελληνικά 2 (1929) 285 κέξ. Πιθανώς καί ό Σμύρ
νης Γεώργιος νά είναι ό αυτός πρός τόν άποχωρήσαντα μητροπολίτην Σμύρνης, όστις 
μ’ εύλογοφανεΐς προφάσεις παρητήδη τοΰ θρόνου αμέσως μετά τήν πρώτην άπομά- 
κρυνσιν τοΰ ’Αρσενίου καί τήν άνάρρησιν τοΰ άπό ’Εφέσου Νικηφόρου (ό υπό τοΰ 
βασιλέως ΰποστηριζόμένος διάδοχός του ’Ισαάκ Ξηροποταμίτης δέν έπρόφθασε νά χει- 
ροτονηθή Π αχ. 1122). Ό Παχυμέρης Μιχ. 1117 μας παρέχει τό οικογενειακόν του 
μόνον όνομα Καλόφερος, τής γνωστής βυζαντινής οικογένειας τών χρόνων εκείνων (αί 
εκδόσεις παρέχουν πλημμελώς Καλοφόρος). Πρβλ. περί τής συνήθειας ν’ άναφέρωνται τά
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πρωτοκόλλου άνοικείως προσηρτήθησαν εις τον Συνοδικόν τόμον τής εκλογής 
τοΰ Γερμανού, οφείλεται εις αβλεψίαν τοΰ άντιγράψαντος τα δυο κείμενα * 1, 
ήτις παρέσυρε τον Coxe ν’ άποδώση εν τφ καταλόγω των χειρογράφων τοΰ 
Oxford και τον Συνοδικόν τόμον εις τον πατριάρχην Μανουήλ, παρ’ δλην 
την χρονολογικήν διαφοράν.

II

Πριν να προχωρήσωμεν εις τήν ερμηνείαν τών νέων κειμένων, επιβάλ
λεται να εξετάσω μεν άκριβέστερον τήν χρονολογίαν τής πατριαρχείας τοΰ 
Γερμανού, ή οποία διά τοΰ Συνοδικού τόμου μας παρέχεται. Ή κρατούσα 
γνώμη 2 είναι, δτι ό Γερμανός έπατριάρχευσεν ολίγους μόνον μήνας τού 1267, 
από τοΰ ’Ιουνίου μέχρι τής 14. Σεπτεμβρίου. Άλλ’ οι υπολογισμοί τού 
’Ιησουίτου έρμηνευτού τού Παχύ μέρη Πέτρου Ποσσίνου 3, εις τον όποιον ή 
γνώμη αύτη στηρίζεται καί τον όποιον ακολουθεί καί ό Banduriή είναι καί 
ανακριβείς καί αντίθετοι προς τάς μαρτυρίας τού Παχυμέρη, τής μόνης, 
καθ’δσον γνωρίζω, χρονολογικής πηγής περί τής πατριαρχείας τού Γερμανού. 
Δυστυχώς καί δ Παχυμέρης δεν είναι πάντοτε σαφής εις τά χρονολογικά του 
δεδομένα' εντεύθεν παρουσιάζει ό συνδυασμός τής ρητής έν τφ ήμετέρφ 
κειμένω χρονολογίας, προς τάς ειδήσεις τού Παχυμέρη δυσκολίας τινάς, αι 
όποϊαι δεν είναι ανυπέρβλητοι, αρκεί νά γίνη ή δέουσα τών πηγών ερμηνεία.

1. Τό τέλος τής πατριαρχείας τού Γερμανού είναι εΰκολον νά καθορι-

οίκογενειακά μόνον ονόματα τών επισκόπων όσα γράφει ό Ν. Βέης έν Byz.-Neugr.Jahr- 
biicher7 (1930) 120. Έκ τών άλλων ιεραρχών γνωστότατος είναι ό Φιλαδέλφειας Φωκάς, 
ό όποιος υπό τοΰ Βατάτζη έχρησιμοποιήθη καί εις άλλα καί εις τήν περίεργον όρδαλίαν 
τοΰ τότε μεγάλου κοντοστάβλου Μιχαήλ τοΰ Παλαιολόγου κατά τό έτος 1252- πρβλ. 
G. Czebe, Studien zum Hochverratsprozess des Michael Palaeologos im Jahre 1225 
έν Byz.'- Neugr. Jahrbiicher 8 (1931) 59-98. Τό οικογενειακόν έπίσης μόνον όνομα τοΰ 
Δυρραχίου Ρωμανού Χαλκοντσης παρέχει ό Παχυμέρης, Μιχ. I 10.

1 Κατά πάσαν πιθανότητα, εις τό πρότυπον τοΰ άντιγράψαντος τον Βαροκκινόν 
κώδικα ή σειρά τών δύο κειμένων ήτο αντίστροφος. Εις μίαν καί τήν αΰτήν σελίδα 
περιείχετο τό τέλος τοΰ Συνοδικού τόμου καί ή αρχή τής έπί Μανουήλ άποφάσεως, ή 
οποία έσυνεχίζετο μέ τάς λέξεις ό έν αώμαοιν εις τήν έπομένην. Όταν ό βιβλιογράφος 
άπεφάσισε ν’ άλλάξη τήν σειράν τών δύο έγγραφων, δέν άντελήφθη, δτι αί λέξεις μηνί. . . 
αρχόντων άνήκον εις τό δεύτερον.

2 Muralt II 403 Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες 393 Krumbacher εις τόν έν 
τέλει τής γραμματολογίας του χρονολογικόν πίνακα τών Πατριαρχών L. Β r e h ί e r έν 
Dictionnaire d’histoire et de geographie ecclesiastiques IV (1926) 751. Έξαίρεσιν απο
τελεί ό L. Petit (Dictionnaire de theologie catholique VIII 1541), δστις, τοποθετών 
δρθώς τήν αρχήν τής πατριαρχείας τοΰ ’Ιωσήφ τήν 1. ’Ιανουάριου 1267, μετατοπίζει 
σιωπηρώς καί άορίστως τήν πατριαρχείαν τοΰ Γερμανοΰ.

3 Εις Παχυμέρην I σ. 730 κέξ. Βόνν.
1 Migne, PG 147, 515.
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σθή. Ό Παχυμέρης Μιχ. IV 23 σ. 305 λέγει, orι ή προβολή τοϋ Γαλησίου 
Ιωσήφ έγινε μηνός Σκιροφοριώνος εικοστή όγδοη τής δεκάτης έπινεμή- 
αεως τοϋ ςψοε. έτους και ότι Έκατομβαιώνος νουμηνία χειροτονηθείς 
εις αρχιερέας τετέλεσται, ήτοι έξελέγη τήν 28. Δεκεμβρίου τοΰ 12661 καί 
έχειροτονήθη τήν 1. ’Ιανουάριου 1267. Δυστυχώς ό Παχυμέρης Μιχ. IV21 
δεν μας παρέχει καί τής παραιτήσεως τοΰ Γερμανού τό έτος, αλλά μόνον τήν 
ημερομηνίαν, 14 Σεπτεμβρίου 2· δεν υπάρχει όμως αμφιβολία, ότι συνετελέ- 
σθη εντός τοϋ 1266, διότι καί ή προπαρασκευή τής άναρρήσεως τοΰ ’Ιωσήφ 
ειχεν αρχίσει ήδη πατριαρχεΰοντος τοΰ Γερμανού καί ό ιστορικός διηγείται 
ευθύς αμέσως τά κατά τήν εκλογήν εκείνου, ώστε άπίθανον είναι, ότι έμεσο- 
λάβησε χρονικόν διάστημα 15 1/2 μηνών.

Πότε όμως άνήλθεν εις τον θρόνον ό Γερμανός; Τό δημοσιευόμενον 
έγγραφον χρονολογεί ρητώς τήν εκλογήν εις τον Μάϊον μήνα τοΰ έτους 6773 
(= 1265), μέ τό όποιον συμπίπτει καί ή 8. ίνδικτιών. Άλλ’ ή χρονολογία αΰτη 
φαίνεται νά εύρίσκεται εις άντίφασιν προς τήν μαρτυρίαν τοΰ Παχυμέρη. 
Όμιλών δηλαδή ό ιστορικός περί τής άναρρήσεως τοΰ Γερμανού IV 13, μας 
δίδει τον μήνα καί τήν εορτήν, καθ’ήν έγινε, διά τών εξής: καί μηνός Μαι- 
μακτηριώνος (δηλ. ’Ιουνίου) εν τή τον Άγιου Πνεύματος εορτή υπό τόμω 
κοινω γεγονότι πατριάρχης επικηρύσσεται (ό Γερμανός) καί αφίαιν (τοΐς 
άρχιερεϋσιν) άμα σνλλειτονργήσας τώ ίερω εφιζάνει θρόνω καί τών άλλων 
προΐαταται. ’Αλλά τό 1265 ή Πεντηκοστή 3 δεν πίπτει εντός τοΰ ’Ιουνίου, 
αλλά τήν 25. Μαΐου. 'Ωσαυιως τό 1266 πίπτει ή Πεντηκοστή ακόμη ένωρί- 
τερα, τήν 17. Μαΐου. Μόνον τό 1267 έχομεν Πεντηκοστήν εις τάς 5 ’Ιουνίου 
καί τό 1264 είς τάς 8 τοΰ ίδιου μηνός. ’Αλλά τό μεν 1267, τό όποιον έδέχθη 
ό Ποσσινος καί οί άκολουθοΰντες αυτόν, αποκλείεται, όπως εϊδαμεν, υπό ρητής 
τοΰ Παχυμέρη μαρτυρίας, τό δε 1264 αποκλείεται επίσης, όπως θά ίδωμεν. 
Προς τοΰτο θά γίνη ανάγκη νά καθορισθή επακριβώς καί τό έτος τής εκβο
λής τοΰ ’Αρσενίου.

2. Ό Παχυμέρης IV 3 μας διηγείται, ότι ή καταγγελία τοΰ Ψητοπούλ-

1 Ό Ποσσινος 732, καί τούτον ακολουθών ό C. Chap;» an, Michel Paleologue 
(Paris 1926) 103 θέτουν τό 1267, διότι δέν έλαβον ΰπ’ δψιν, δτι κατά τούς τέσσαρας τελευ
ταίους μήνας έκαστου έτους πρέπει δ αριθμός 0509 και δχι 5508 ν’άφαιρήται από τήν άπό 
κτίσεως κόσμου χρονολογίαν. Πρός τάνωτέρω έκτεθει μένα συμφωνεί καί ή παρά Γρή
γορά 4,8,2 μνεία τής έκλείψεως τής25. Μαΐου 1267, ήτις όμως αρκετά άορίστως εΐσάγε- 
ται (κατα τοντον τον χρόνον) καί πλημμελώς διά τοΰτο υπό τοϋ Ποσσίνου 735 χρησιμοποιεί
ται. Γενικώς ή διήγησις τοϋ Γρήγορά δέν βοηθεΐ είς τά χρονολογικά ταΰτα ζητήματα.

2 Μην μεν εφειστηκει τότε Γαμήλιων, ήγετο δε ή τον Τίμιου Σταύρον εορτή, ήν καί 

"Υιμωοιν όνομάζομεν (σ. 299).
3 ’Αμφίβολον είναι, αν ό Παχυμέρης διά τών λέξεων τούτων χαρακτηρίζει τήν 

Κυριακήν τής Πεντηκοστής ή τήν επιούσαν Δευτέραν τού Άγ. Πνεύματος. Ή διαφορά 
πάντως δέν έχει σημασίαν διά τό προκειμενον ζήτημα.
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λου 1 κατά τοΰ Πατριάρχου έγινε Βοηδρομιώνος ΐαταμένου καί τών συνήθων 
νηστειών τελούμενων εορτής αγόμενης, ήν ’Ακάθιστον σννηθες δνομάζειν, 
δηλαδή τό Σάββατον τής 5. Κυριακής των Νηστειών, τό λεγόμενον Σάββα- 
τον τοΰ ’Ακαθίστου, κατά τάς άρχάς ’Απριλίου. ’Επειδή δέ οΰτε τό 1265 οΰτε 
τό 1266 2 πίπτει τό Σάββατον τοΰ ’Ακαθίστου εντός τοΰ ’Απριλίου, απομέ
νει πλέον τό έτος 1264, κατά τό όποιον τό Πάσχα πίπτει εις τήν 20. ’Απρι
λίου και τό Σάββατον τοΰ ’Ακαθίστου 16 ημέρας πρότερον, δηλαδή ακρι
βώς εις τάς άρχάς τοΰ μηνός. Τήν σύνοδον τών αρχιερέων καλεΐ εις τάς Βλα- 
χέρνας ό βασιλεύς ό'χι αμέσως μετά τήν έπίδοσιν τής καταγγελίας, αλλά παρω- 
χηκυίας τής εορτής (Παχ. I σ, 259), δηλαδή μετά τό Πάσχα, ήτοι περί τά τέλη 
’Απριλίου ή άρχάς Μαΐου (άμα γονν τελείω ήρι σννήγοντο). Αί συνεδριάσεις 
διαρκοΰν ολόκληρον τον μήνα, διότι πρέπει νά δοθοΰν εις τον άρνούμενον νά 
προσέλθη Πατριάρχην ’Αρσένιον επανειλημμένοι προσκλήσεις (τρεις άναφέρει 
ό Παχυμέρης IV 5 σ. 263) και νά τηρηθοΰν αί νόμιμοι προθεσμίαι (εκ 
τινων καιρικών διαλειμμάτων Παχ. σ. 260). Έντεΰθεν εξηγείται, δτι μόλις 
περί τό τέλος τοΰ μηνός Μαΐου (περί που τά τελευταία Πναντιώνος [1. Πυα- 
νεψιώνος] Παχ. IV 8) άποφασίζεται ή καθαίρεσις καί πραγματοποιείται ή 
μεταφορά τοΰ ’Αρσενίου εις τον Μαρμαράν. ’Αδύνατον ά'ρα είναι εντός τοΰ 
στενοΰ χρονικοΰ διαστήματος τών 10 ημερών μέχρι τής Πεντηκοστής (8 ’Ιου
νίου 1264) νά έγινεν ή εκλογή καί ή άνάρρησις εις τον θρόνον τοΰ Γερμα- 
νοΰ3. ’Ορθή λοιπόν είναι ή γνώμη τοΰ Ποσσίνου, δτι έμεσολάβησεν ένα έτος 
χηρείας τοΰ θρόνου, καί δτι μόλις κατά τό επόμενον, τον Μάϊον, δπως λέγει 
τό κείμενόν μας, ή τον ’Ιούνιον, δπως φαίνεται νά λέγτ) ό Παχυμέρης, συν- 
ήλθον καί πάλιν οί ’Αρχιερείς καί Ιξέλεξαν τον Γερμανόν. Κατά τό έτος 
τοΰτο ήρχισαν αί εκδηλώσεις τοΰ σχίσματος, τάς οποίας περιγράφει ό Παχυ
μέρης IV ΙΟ4 καί προϋποθέτει ό Συνοδικός τόμος, καί έμεσολάβησεν ή δημη

1 Ελληνικά 2, 298 κέξ.
’ Όπως κακώς ύπελόγισεν ό Ποσσϊνος 728. Ό Banduri 515 καί οί L. Petit έν 

Dictionnaire de theologie catholique I 1993 καί L. Brehier 751 δέχονται to 1264 ως 
έτος εκβολής τοΰ ’Αρσενίου, ένω ό Γεδεών τό 1267, καί ό Chapman σ. 101 τό 1266.

3 Έξ άλλου ό Παχυμέρης λέγει ρητώς IV 12 σ. 280, δτι δ βααάενς εψ’ ημέρας 

προαιΐον (τώ Γερμανώ) δλαις όρμαΐς παρώτρννε καί ήςίον μή άποπέμιμαοθαι τά τής κλή- 

οεως, καί δτι εκείνος παρακληθείς εΐξε. Πότε θά έπρόφθαναν νά γίνουν δλ’ αυτά;
* Καί αί εκδηλώσεις αΰταί πρέπει νά έχουν διαρκέσει αρκετόν χρόνον, ώστε νά 

είναι δυνατόν νά καταλήξουν εις τήν αληθινήν ή πιστευτήν οπωσδήποτε συνωμοσίαν 
τού Φραγκοπούλλου, ή όποια άνεκαλύφθη τό ίδιον έτος τής εκλογής τοΰ Γερμανοΰ 
(Παχ. IV 15), άρα μεταξύ τοΰ ’Ιουνίου καί τοΰ τέλους Αύγουστου· ή σχετιζομένη πρός 
αυτήν πρεσβεία πρός τον ’Αρσένιον μέ τόν άφορισμόν στέλλεται τήν 25. ’ Ανθεατηριωνος 

(δηλ.’Ιουλίου), κατά τόν Παχυμέ ρη ν, IV 16. Είναι πιθανόν, δτι δλ’ αυτά θά είχαν γίνει 
εντός I1/» μηνός περίπου άπό τής εκβολής τοΰ ’Αρσενίου, δσον μένει πράγματι, άν 
δεχθώμεν τήν εκλογήν τοΰ Γερμανοΰ εντός τοΰ 1264; Καί είναι πιθανόν, δτι εντός τοΰ
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γορία τοΰ βασιλέως, ή οποία δεν προϋποθέτει τήν ΰπαρξιν άλλου παιριάρ- 
χου. Πρέπει λοιπόν νά δεχθώμεν, orι ό ΓΙαχυμέρης διηγείται, διά λόγους 
καθαρώς συγγραφικούς, τήν άνάρρησιν τοΰ Γερμανού ευθύς μετά τήν εκβο
λήν τοΰ ’Αρσενίου, χωρίς νά προσθετή δψώς, δτι ένα ολόκληρον έτος έμε- 
σολάβησε μεταξύ των δυο γεγονότα>ν. "Ωστε καί έκ τής ερμηνείας των περί 
τής εκβολής τοΰ ’Αρσενίου μαρτυριών τοΰ ιστορικού άναγόμεθα εις τό 1265, 
τό έτος τοΰ ήμετέρου κειμένου.

3. ’Αλλά καί τό έτος 1266 αποκλείεται απολύτως ώς έτος άναρρήσεως 
τοΰ Γερμανοΰ. Όχι μόνον διότι αντιφάσκει προς τήν ρητήν χρονολογίαν τοΰ 
ήμετέρου κειμένου, χωρίς νά συμφωνή προς τήν τοΰ Παχυμέρη, όπως εϊδα- 
μεν αλλά καί διότι θά περιώριζε τήν διάρκειαν τής πατριαρχείας τοΰ Γερμα
νοΰ εις ολίγους μόνον μήνας, πράγμ’ αντίθετον άντικρυς προς τά υπό τοΰ 
Παχυμέρη ιστορούμενα* 1. Διότι εις τό μικρόν διάστημα των 3 μηνών δεν 
χωροΰν όσα περί τής δράσεωςτοΰ Γερμανοΰ μανθάνομεν παρά τοΰ ίστορικοΰ 2, 
ούτε ή διανομή δώρων καί τιμών προς δημοκοπίαν, ούτε αί μεταρρυθμίσεις 
τοΰ τυπικοΰ τής εκκλησίας, ούτε αί χειροτονίαι κληρικών καί ή ΐδρυσις κελ- 
λίων εις τήν μονήν των Μαγγάνων 3, ούτε ή άνάκλησις καί χρησιμοποίησις 
τοΰ Όλοβώλου, ούτε καί αί ραδιουργίαι τοΰ Γαλησίου ’Ιωσήφ. ’Έχομεν έξ 
άλλου ρητήν τοΰ Παχυμέρη μαρτυρίαν IV 18 σ. 293, ότι μίαν τουλάχιστον 
Κυριακήν τών Βαΐων εώρτασεν ώς Πατριάρχης, ή οποία δεν είναι δυνατόν 
νά πέση ποτέ μεταξύ τοΰ ’Ιουνίου καί τοΰ Σεπτεμβρίου, αν τρεις μόνον μήνας 
είχε πατριαρχεύσει. Καί εδώ λοιπόν παρατηρεΐται τό ’ίδιον φαινόμενον, νά 
διηγήται έν συνεχεία ό Παχυμέρης τήν εκλογήν καί τήν παραίτησιν τοΰ 
Γερμανοΰ, χωρίς ν’άναφέρη ρητώς, ότι 15 τουλάχιστον μήνες μεσολαβοΰν 
μεταξύ τών δύο γεγονότων. "Ωστε καί πάλιν καταλήγομεν εις τό έτος 1265, 
τό όποιον παρέχει τό δημοσιευόμενον έγγραφον.

4. Πώς εξηγείται όμως ή άντίφασις προς τον Παχυμέρην; Κατά τήν 
γνώμην μου, ό ιστορικός συγχέει δύο ημερομηνίας: τήν τής εκλογής τοΰ Γερ
μανοΰ υπό τής συνόδου τών αρχιερέων, ή οποία συνετελέσθη κατά Μάϊον, καί 
δή κατά τήν συμβολικής σημασίας ημέραν τής Πεντηκοστής (εδώ άλληλοσυμ- 
πληρώνονται αί χρονολογίαι τοΰ Παχυμέρη καί τοΰ ήμετέρου κειμένου), καί 
τήν ημερομηνίαν τής επισήμου ενθρονίσεως καί συλλειτουργίας τοΰ Γερμανοΰ, 
ή οποία έγινεν ό'ντως τον ’Ιούνιον, άφοΰ ή Πεντηκοστή πίπτει τήν 25. 
Μαΐου. Ή σύγχυσις ήτο εύκολος, διότι καί ή διάκρισις εκλογής καί ένθρονί-

μικροΰ αυτού χρονικού διαστήματος τών 1 ‘/2 μηνών, πού θά είχε διαρκέσει ή εξορία τού 
’Αρσενίου, θά έδικαιολογοϋντο έπαρκώς τά παράπονά του (Παχύ μ. IV 16) περί τής 
οικονομικής του έγκαταλείψεως; "Οχι λοιπόν 1*/2, άλλά 1Β1/, μήνες έχουν παρέλθει.

1 Καί δμως αυτό δέχονται σήμερον δλοι.
2 IV 13 κέξ.
3 IV 21.
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σεως είναι επουσιώδης και ή χρονική των άπόστασις μικρά. Κατά ταϋτα 6 
Γερμανός εκλεγείς την 25. Μαίου 1265 έπατριάρχευσε μέχρι τής 14. Σεπτεμ
βρίου 1266.

III

1. Τό έγγραφον αρχίζει, κατά τον συνήθη των Βυζαντινών τρόπον, εις 
ύφος κατάτεχνον, καταφορτωμένον μ’ δλα τά καλλιλογικά στολίδια μιας ρητο
ρικής βαρείας καί βραδυρρΰθμου, ποΰ παρατάσσει κοινοτοπίας μ’ έ'να τόνον 
πανηγυρικής σοβαρότητος καί επιδεικτικής μεγαλοπρεπείας καί συγκαλύπτει 
τό νόημα μ’ επισώρευσιν λογιότητος, από φόβον, νομίζεις, μήπως, αν άπλου- 
στερα έκφρασθή, θά προσέξη δ αναγνώστης περισσότερον τό νόημα, παρ’όσον 
τά περιζήτητα καί βαρύτιμα εκφραστικά μέσα. Τό άνθινον αυτό λεκτικόν δεν 
είναι σπάνιον εις βυζαντινά έγγραφα καί είναι γνωστόν, δτι Βυζαντινοί λόγιοι, 
συντάξαντες ως υπάλληλοι τής αυλής τοιαΰτα περίτεχνα χρυσόβουλλα, αναδη
μοσιεύουν εις την συλλογήν των λογοτεχνικών αυτών απάντων τά προοίμια, 
ως δείγματα ύφους καί καλλιεπείας. Άλλ’ εις την προκειμένην περίστασιν ή δλη 
σΰνθεσις τοΰ κειμένου μας άπομακρΰνει ακόμη περισσότερον από τον χαρα
κτήρα εγγράφου. "Αν εξαίρεση κανείς την εν τελεί χρονολογίαν, κανένα χαρα
κτηριστικόν συνήθους εγγράφου δεν παρουσιάζει, τίποτε από την πρωτοκολ- 
λικήν άκριβολογίαν π. χ. τής επί Μανουήλ συνοδικής άποφάσεως, τής οποίας 
παρέθεσα προ ολίγου τάς πρώτας λέξεις. Τό ψαλμικόν ρητόν, μέ τό όποιον 
έγκαινίζεται ιεροπρεπούς ό μονοτόνως υψηλό βάμων τόνος τοΰ δλου κειμένου, 
ή έν § 1 πρόσκλησις ν’ αρχίσουν ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Δαυίδ τό προς τον 
Θεόν μέλος, είναι ενδείξεις χαρακτηριστικά! δχι μιας απλής συνοδικής άπο
φάσεως, ποΰ πρόκειται νά περιληφθή εις τά αρχεία τοΰ πατριαρχείου, αλλά 
λόγου πανηγυρικοΰ *. Καί δταν διαβάζη κανείς τάς λέξεις άλλ’ ϊνα τοίννν 
τό τής εορτής εντρύφημα γένοιτο εις κοινήν προκείοθω άκρόαοιν ή τής 
εορτής αφορμή και τό τής πανηγύρεως αίτιον, έχει τήν έντύπωσιν, δτι εΰρί- 
σκεται δχι ενώπιον ολιγάριθμου συνόδου ανθρώπων, ποΰ γνωρίζουν, διατί 
συνήλθαν νά συσκεφθοΰν, άλλ’ ενώπιον πολυπληθοΰς ουγκεντρώσεως λαοΰ, 
ποΰ περιμένει ν’ άκοΰση τον ρήτορα τής ημέρας νά εξαίρη τάς άφορμάς καί 
τήν σημασίαν τής ουγκεντρώσεως.

2. Βεβαίως δεν πρόκειται περί λόγου, μολονότι δεν αποκλείεται, ή μάλ
λον πολΰ πιθανόν είναι, δτι τό έγγραφον άνεγνώσθη κάποτε εις έπήκοον τοΰ 
λαοΰ κατά τήν επίσημον τοΰ νέου πατριάρχου μετενθρόνισιν έν τφ ναφ τής 
Αγ. Σοφίας. Αλλ’ ή σΰνθεσις αυτή τοΰ προοιμίου άποδεικνύει, δτι πρόκειται 
περί κειμένου απευθυνόμενου ευθύς έξ αρχής προς εύρΰτερον κοινόν καί 
άποσκοποΰντος νά κερδίση υπέρ τής άποφάσεως τής συνόδου τά πνεύματα.

Πρ6λ. και της εν ήμΐν Οειοτέρας πανηγύρεως εξαρχέτω.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:45:29 EEST - 34.211.113.242



190 I. Συκουτρή

To βλέπει κανείς εΙς τον αόριστον καί γεματον προσποιητήν αγαθότητα και 
αφέλειαν τρόπον, μέ τον όποιον άναφέρεται ή χηρεία τοΰ θρόνου § 2. Ύπό 
ποιας έχήρευσεν ούτος περιστάσεις, πώς έξεβλήθη καί καθηρέθη ό "Αρσένιος, 
πώς ό λαός εδέχθη την κατ’ εκείνου συνοδικήν άπόφασιν, όλ’ αυτά τά ζητή
ματα παρέρχεται τό έγγραφον Ιν σιγή. Είναι προφανές, δτι δεν είναι εύχά- 
ριστον εις τούς ίδιους αρχιερείς να επαναφέρουν τήν άνάμνησιν γεγονότων 
θλιβερών, διά τά όποια έσωτερικώς οί ίδιοι δεν έχουν τήν συνείδησιν ήσυχον, 
καί ν’ άναξέουν πληγάς καί πάθη εις τον λαόν. Όστις άναγνώση τήν σχετι
κήν περικοπήν, χωρίς νά γναιρίζη τά συμβάντα, θά σχηματίση τήν ιδέαν, δτι 
πρόκειται περί συνήθους τοΰ θρόνου χηρείας, πράγματος φυσικωτάτου, καί 
δτι ό λαός άνυπομονεΐ ν’ άποκτήση διά τής εκλογής τον ποιμενάρχην του. 
Μόνον ή έν τέλει § 17 διεξοδική απειλή εναντίον τών κληρικών, τών μονα
χών καί τών λαϊκών, οί όποιοι τυχόν δέν θ’ άνεγνώριζαν τον Γερμανόν ως 
πατριάρχην, καί ιδίως ό ασυνήθης εις εκκλησιαστικά κείμενα φοβερισμός, δτι 
θά θεωρηθούν ένοχοι εγκλήματος καθοσιώσεως καί στασιασταί, απαράλλακτα 
δπως ήπείλησεν ό βασιλεύς Μιχαήλ κατά τήν προς τον λαόν δημηγορίαν του1, 
αφήνει νά διαφαίνετ’ ελαφρότατα, δτι ύπό ασυνήθεις περιστάσεις συντελεΐται 
ή εκλογή, επιβεβαιώνει δμαις ταυτοχρόνως τήν δημοσιότητα τοΰ εγγράφου.

3. ’Αλλά καί ή έπισώρευσις τών παλαιοτέρων παραδειγμάτων μεταθέσεως 
από θρόνου εις θρόνον, καί ή έξαρσις τής οικονομίας ώς πατροπαραδότου 
λυσεως πολλών εκκλησιαστικών ζητημάτων § 15 καί ό ζωηρός τόνος μέ τον 
όποιον αποκρούεται, δτι αυτοί ζητούν νά καινοτομήσουν § 7, καί ή περίτε
χνος άνάπτυξις τής προσοχής καί τού ενδιαφέροντος, μέ τά όποια οί ίεράρχαι 
προέβησαν εις τήν εκλογήν § 3 κέξ. είναι ενδείξεις, δτι τό έγγραφον ομοιάζει 
προς έγκύ κλιο ν μάλλον ή προς πρακτικόν.’Αφορμήν δε εις τήν σύνταξίν του 
έδωκεν δχι μόνον ή στάσις τοΰ λαού κατά τό μακρόν διάστημα από τής 
καθαιρέσεως τού ’Αρσενίου μέχρι τής εκλογής τοΰ Γερμανού, αλλά καί τό 
προηγούμενον τής πατριαρχείας τοΰ από Εφέσου Νικηφόρου τοΰ Β', τον 
όποιον λαός καί κατώτερος κλήρος ούδέποτ’ άνεγνώρισαν, καί διότι έγκαθι- 
δρύθη διαταγή τοΰ αύτοκράτορος καί διότι έθεωρήθη αντικανονική ή από 
θρόνον είς θρόνον μετάθεσις2. Προς πρόληψιν λοιπόν τών ιδίων ανωμαλιών3 
έκρίθη χρήσιμον νά συνταχθή τό πρακτικόν τής εκλογής κατά τοιοΰτον τρό
πον, ώστε, χωρίς νά θίγεται ό λαός είς τά αίσθήματ’ άφοσιώσεως προς τον 
’Αρσένιον, νά συνηθίση μέ άπειλάς ή καί μέ τήν αναγραφήν παλαιοτέρων

1 Πρβλ. Π αχ. Μιχ. IV 11 σ. 278, 9 μέγα μεν ερών οιδα, όμως δε και ήμϊν δοχονν, δτι 
τό τοΰ αχίαματος έγκλημα εν ΐαφ και άπιατίας (1. αποοτασίας 1) τεθήαεται και ό εγκληθεις επ'ι

τοΰτω κολάοεις νφέξει καθοοιώσεως.

3 Ελληνικά, 2, 282 κέξ., οπού καί τά σχετικά χωρία.
3 Ότι προεβλέποντο τά επί Νικηφόρου γεγονότα, ομολογεί ό βασιλεύς είς τήν δημη

γορίαν του μετά τήν καθαίρεσιν τοΰ Αρσενίου Π αχ. Μ. IV 11 σ. 274, 21.
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παραδειγμάτων εις την νέαν κατάστασιν. Επιβάλλεται λοιπόν νά έρμηνευδή 
και ό παρών Συνοδικός τόμος, ό'χι ώς ένα ^επίσημον έγγραφον, άλλ’ ως ένα 
κείμενον εκκλησιαστικής πολιτικής, μέ ώρισμένας απόψεις και συγκεκρι
μένος επιδιώξεις1.

IV

1. Καί πρώτον πρέπει νά έξαρθή ή συστηματική προσπάθεια, ή δλη 
ενέργεια τής εκλογής τοΰ Γερμανού νά παρουσιασθή ως προερχομένη εκ 
πρωτοβουλίας των αρχιερέων, χωρίς οϊανδήποτ’ ανάμειξιν τοΰ βασιλέως. 
Μόνον άπαξ § 6, καί τοϋτο παρεμπιπτόντως, άναφέρεται τοΰ βασιλέως 
τό'νομα (μέ γνησίως βυζαντινά κοσμητικά επίθετα συνοδευόμενον, μεταξύ τών 
οποίων, ό'χι άνευ σκοποΰ καί έμφάσεως, προτάσσεται τό όρθοδοξότατον), διά 
νά τονισθή, δτι είναι σύμφωνος καί εκείνος μέ την άπόφασιν τών ιεραρχών. 
Μόνοι των οί ίεράρχαι, συναισθανόμενοι την ανάγκην τοΰ θρόνου νά έχη 
τον πατριάρχην του καί ύπακούοντες εις τοΰ λαοΰ τήν επιθυμίαν (§ 2), απο
φασίζουν την πλήρωσιν τοΰ θρόνου καί, ώς νά μην ήξευραν εκ τών προ- 
τέρων, ποιον έ'πρεπε νά ψηφίσουν, υποβάλλονται εις μακράς καί δυσχε
ρείς αναζητήσεις μεταξύ τών πολυαρίθμων άνδρών, οί όποιοι θά είχαν τά 
προσόντα 2, καί τέλος εξ ιδίας πρωτοβουλίας, xoivrj ψήφω καί δμογνωμοσύντ], 
δπως διαρρήδην δίς λέγεται3, σταματοΰν εις τό πρόσωπον τοΰ Γερμανοΰ, ώς 
τοΰ καταλληλοτέρου μεταξύ τών καταλλήλων (§ 4 κέξ.), δστις διά τής αρετής 
του καί τό ποίμνιον θά ποιμάνη καί τής ιεραρχίας τοΰ κλίματος άρμονικώς 
θά προΐσταται4.

Άνταπεκρίνετο τοΰτο προς τήν επιθυμίαν τοΰ ίδιου τοΰ βασιλέως, ό 
όποιος καί τήν παρουσίαν του εις τήν καταδικάσασαν τόν ’Αρσένιον σύνοδον 
εδικαιολόγει ώς δυσάρεστον καθήκον επιβαλλόμενου έκ τής θέσεοις του 5 6 καί 
κατόπιν κατά τήν άνάρρησιν τοΰ ’Ιωσήφ, τής οποίας τήν δλην ύπόθεσιν

1 Τόν Συνοδικόν αυτόν τόμον γνωρίζει καί αναφέρει ό Παχ. Μιχ. IV 13 σ. 280, 16:
νπο τόμφ κοι,νω γεγονότι πατριάρχης (ό Γερμανός) έπικηρνοσεται. "Οτι δέ έχει καί έπη- 
ρεασθή ΰπ’ αΰτοΰ, θάποδειχθή κατωτέρω.

5 § 3 κέξ., επομένως, ώς νά λέγουν, δέν υπάρχει ό ’Αρσένιος καί μόνος εις τόν κόσμον 
άξιος τοΰ θρόνου.

* § 5 καί 7.
* § 2. Τό τελευταίου τοΰτο δέν είναι άνευ σημασίας· γνωστόν είναι, δτι ό ’Αρσένιος 

έκυβέρνησε τήν Εκκλησίαν τό δεύτερον έν όξυτάτη άντιθέσει πρός τήν πλειονότητα τής 
ιεραρχίας (ακόμη καί πρός τόν πατριάρχην ’Αντιόχειας Ευθύμιον τόν Β'. Παχ. Μ. IV9), 
είτε διότι προήρχετο αΰτη έκ χειροτονίας τοΰ Νικηφόρου (πρβλ. τήν Διαθήκην τοΰ 
’Αρσενίου Migne, PG. 140, 953 C), τόν όποιον ούδέποτ’ άνεγνώρισεν έκεϊνος, είτε διότι 
έκ καιροσκοπίας ή καί φιλοπατρίας δέν ένέκρινον τήν αδιάλλακτον εναντίον του Μιχαήλ 
πολιτικήν του.

6 Παχύ μ. IV 4 σ. 261 καί 6 σ. 264.
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εσκευώρησεν ό ίδιος, δπως μας διηγείται διεξοδικώς ό Παχυμέρης, προσ- 
εποιεΐτο, δτι δεν ήθελε ν’ άναμειχθή εις την εκλογήν, ούτε είχεν ύπ’ οψει του 
ώρισμένον πρόσωπον1. Τήν επίσημον αυτήν εκδοχήν άπηχών καί ό ΙΙαχυμέρης2 
διηγείται, δτι ανεπηρέαστοι οί αρχιερείς εξέλεξαν τόν υποψήφιον τής προτι- 
μήσεώς των, τόν όποιον ένέκρινε κατόπιν καί ό βασιλεύς (IV 12 σ. 280). Καί 
δμως πολύ πιστευτότερος είναι ό ’Αρσένιος, δταν χαρακτηρίζη τόν διάδοχόν 
του, ώς φατρίάρχην τοΰ Μιχαήλ3' δχι μόνον οί παλαιοί τοϋ Παλαιολόγου 
δεσμοί προς τόν Γερμανόν4 καί ή κατόπιν εθελόδουλος υπηρεσία τοΰ πρώην 
πατριάρχου εις τάς ένωτικάς του προσπάθειας5, άλλ’ ακόμη καί αυτός 
ό Μιχαήλ, άποφεύγων έπιμελώς να δεχθή έκ τής χειρός τοΰ Γερμανοΰ τήν 
λΰσιν τοΰ άφορισμοΰ, μαρτυροΰν, δτι δικαίως εις τήν συνείδησιν τής κοινής 
γνώμης ό Γερμανός καί έξελέγη καί έδρα ώς δργανον τής αΰτοκρατορικής 
πολιτικής6.

2. Προς τήν δημοσιότητα επίσης απευθύνεται τό έν § 5 κέξ. εγκόσμιόν 
τών αρετών τοΰ Γερμανοΰ. Ό,τι εις ημάς καθιστά τόν άνδρα Ιδιαιτέρως 
συμπαθή, ή μεγάλη του άνεκτικότης καί ή εΰρυτέρα του περί τούς θρησκευ
τικούς τύπους καί τάς εκκλησιαστικός έριδας άντίληψις 7, δπως καί ή άφιλο-

1 Παχ. Μ. IV, 23 σ. 303, 15.
2 IV 10 σ. 273 καί 12. ’Ακόμη καί ό φραστικός τρόπος τοϋ ιστοριογράφου φαίνεται 

επηρεασμένος άπό τό κείμενον τοϋ Συνοδικοΰ τόμου, τόν όποιον, δπως ε’ίδαμεν (σ. 1911) 
έγνώριζε. Π. χ. επεί ονκ ήν τήν εκκλησίαν άποίμαντον διαμένειν — οί αρχιερείς δε τδ ένδόσι- 
μον λαβάντες ψηφίζεσΟαι τόν δοκονντα οφίσιν επί τη μεγίστη προστασία, [τόν] επιτήδειον. . . 
καί άλλον άλ.λου προβαλλομένου τέλος εφ ενί πάντες συμφωνονοι. Προφανώς δέν άντελήφΟη, 
πόσον θολή Ιστορική πηγή ήτο τοιοΰτον κείμενον. Άνάλογον στάσιν τοϋ Παχυμέρη 
εύρίσκομεν καί εις τήν διήγησιν τών κατά τήν εκλογήν τοϋ Νικηφόρου (ΐδε Ελληνικά 
2, 282-), διά τόν όποιον επίσης οί Άρσενιάται έλεγαν, δτι τον εξέλεξαν οί αρχιερείς 
βασιλική προσταγή πειθαρχήσαντες.

3 Παχ. IV 16 σ. 287.
4 νΙδε τά χωρία Ελληνικά 2, 301 κέξ. (ιδίως Παχ. IV 13 καί 18).
4 ΙΙαχυμ. IV 29. V 17. ΙΤρβλ. Ελληνικά 2, 308.
° Πρβλ. 'Ελληνικά 2,307 κέξ. Ακόμη καί ή δημοσία τοϋ Γαλησίου ’Ιωσήφ κατα

φορά εναντίον τοΰ Γερμανοΰ (Παχύ μ. IV 17, καί 28· Πισιδίας Μακάριος, Ελληνικά 
1,93. πρβλ. καί Ελληνικά 2,307) καί ή πλήρης παρασιώπησις τοϋ ονόματος του έν τή 
Διαθήκη τοϋ ’Αρσενίου άποδεικνύουν, δτι αδιάσειστος ήτο ή πεποίθησις αΰτη είς τήν 
κοινήν γνώμην. Έντεΰθεν καί άπό τούς Άρσενιάτας έθεωρεϊτο ακίνδυνος καί άπό τούς 
άντιπάλους των άπεκηρύσσετο, ιδίως μετά τήν ένωτικήν του δρασιν (Πρβ. Καλλίστου 
επιστολήν § 31 καί τήν κατόπιν υπό τοΰ Πατριάρχου ’Αθανασίου άπομάκρυνσιν έκ τοϋ 
ναοϋ τής στήλης τών τριών Γερμανών Παχύ μ. Άνδρ. VII 23).

1 Παραθέτω έδώ ολόκληρον τό χωρίον τοΰ Παχυμέρη IV 13, ώς ένα οΰχί σύνηθες 
δείγμα τής έλευθεριότητος τής σκέψεως, ποϋ άρχίζει ν’ άναφώσκη είς τάς ψυχάς άρκε- 
τών Βυζαντινών, ποτισμένων μέ τής έλληνικής παιδείας τά διδάγματα, δπως ό ήμέτερος 
ιστοριογράφος, ένφ ή πλειονότης έκείνων, δπως καί τών σημερινών Ελλήνων, έξηκολού-
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χρηματία1 καί ή αγάπη προς to γράμματα2, παρασιωποννται, διότι και δεν 
Μναγνωρίζοντο ως άρεται υπό τών δεισιδαιμόνων Άρσενιατών, έξαίρεται δε 
μ’ έμπεριστατωμένην (φρασεολογίαν και υπόψυχρους μεταφοράς ή εκκλησια
στική επιστημοσύνη, μέ την οποίαν δεν εννοείται κυρίως ή παιδεία (παιδείαν 
πολλήν δεν είχεν 3), άλλ’ ή εντριβής γνώσις τής «τάξεως» τής Εκκλησίας, καί ή 
διοικητική του ίκανότης. Όμοίως καί 6 Παχυμέρης τονίζει IV 13 σ. 282, ότι 
είχε παίδευσιν άρχαίαν εκκλησιαστικήν Γερμανόν του μακαρίτου (δηλαδή τοΰ 
πατριαρχεύσαντος 1222- 1254)· καί ότι πολλά των της τάξεως τής εκκλησίας

ΰει να κρίνη όλα τά ζητήματα, όχι μόνον τά θρησκευτικά, μέ τήν τόφλωσιν τοΰ φανα
τισμού καί τής μισαλλοδοξίας:

"Ων γάρ ό άνήρ ταΐς άληθείαις φιλόκαλος μεν καί φιλόλογος είς ακρον, καλόν δ' απαν είδώς 
ο αν καί είς τά πράγματα χρησιμεύοι, μη μόνον είς άρετύ/ν, εν προτιμήσει πολλάκις τών επαί
νων έτίθει τον μετ' εντρεχείας καί το είς ψυχρήν ασφαλές εχοντα τον δλως αρετή ονζώντος 
γυμνή, εί κατά βίον καί μη επ' ερημιάς διάγοι. 'Οθεν λόγιος μεν ονκ ήν, λογιοις δε μετ' 

σίδονς καί τον πρέποντος προοεφέρετο, καί λόγον [I. λόγων?} άκούων ήγάπα καί φίλος ήν 
ές τά μάλιοτα τών τοιούτων, ώς καί αυτός του καλόν μετέχοι ώς άριστα, αρετής δε μετήν 

τώ άνδρί ονχ ήν αν οί παρόντες αίνοΐεν, ή μάλλον οι παρ' εαντοΐς προϋχειν δοκονντες τών 
άλλων, βρώματα καί πόσεις φνλοκρινονντες καί ημέρας τούτων έκάστφ πρέπουσας καί παρά 
το είκος προσνέμοντες, πεζή τε (I. δε) καί βάδην αίρούμενοι διέρχεσύλαι τάς οδούς, άνιπτόπο- 
δες καί χαμαιεϋναι καί μονοχίτωνες, εν δεντέρω δε τούτων τον οίκτον καί τήν αγάπην τιθέ
μενοι, ετι δε καί τήν φιλανθρωπίαν καί τήν συμπάθειαν καί το ολον είπεΐν τήν διάκρισιν, 

σκληροί τινες οντες καί τοΐς άλλοις μωμητικοί καί μεμψίμοιροι, εαντοΐς σφίσι καί μόνοις
τήν αρετήν περιποιεϊν αίρούμενοι, καν δ',τι εκείνοι καί πράττοιεν άλλ3 αρετής τής κατ' άνθρω
πον όντως, καθ' ήν αν καί 6 αληθινός χαρακτηρίζοιιο άνθρωπος, καί μάλλον 6 επ' εξουσίας, 
ω δή καί τό μετριοπαθές τον απαθούς μάλλον οφείλεται' ου δή βίου εί έζαρεϊς τήν διάκρισιν, 
το πάν άπώλεσας εξ ενός, τοιαντη τοίννν κοσμούμενος αρετή, ήν δή καί πολιτικήν τινες 

λέγουσι καί τον κατ' αυτήν βίον πολιτικόν, μέσον οντα θεωρητικόν τε καί απολαυστικού κλπ.

1 Π α χυ μ. IV 13.
2 Ό ΓΙαχυμέρης IV 14 αναφέρει χαρακτηριστικόν παράδειγμα τήν ενέργειαν του 

υπέρ τοΰ Όλοβώλου. Έν φ. Ι27α τοΰ Βιενναίου κωδικός Phil. Graec. 321 τοΰ 13. αϊώνος 
υπάρχει τοΰ Όλοβώλου Λόγος κατηχητικός άναγνωσθείς ώς από τον οικουμενικού πα- 
τριάρχου κνροϋ Γερμανόν, όοτις θά ήξιζε νά έκδοθή κάποτε (Σ. Λάμπρου, Ν. Έλληνομν. 
13 [1916] 1 κέξ.). "Ενας μαθητής τοΰ Όλοβώλου ό Θωμάς Γοριανίτης (είς τήν ιδίαν 
οικογένειαν άνήκεν καί ό μοναχός Λάζαρος Γοριανίτης, ό τυφλωθείς υπό τοΰ Μιχαήλ 
διά τήν ανθενωτικήν του στάσιν ΙΙαχυ μ. VI 24 σ. 489, τον όποιον παρέλειψε ν’ άνα- 
φέρη ό Σ. Λάμπρος) συνέταξεν επίγραμμα είς τον πατριάρχην Γερμανόν, τό όποιον ούτε 
ό δημοσιεΰσας αυτό Σπ. Λάμπρος (Ν. Έλλην. 12 [1915] 436) οΰτ5 εγώ κατώρΰίοσα νά 
εννοήσω- ύποπτεύω μόνον, ότι άναφέρεται είς εικόνα του Γερμανού. Επίσης νομίζω, ότι 
ό 5 στίχος πρέπει ν’ άναγνωοθή.

κρύπτει γάρ αυτόν ώς φιλήσνχον πάλαι,
καί όχι

κρύπτει γάρ αυτόν ώς φίλη Συχέμ πάλαι.

a Είς έπιστολάς του προς αυτόν (άριθ. 130 καί 131 σ. 181 κέξ. τής έκδόσεως Festa) 
έξαίρει τήν παιδείαν του ό βασιλεύς Θεόδωρος Β'. ό Λάσκαρις* πρόκειται όμως περί συν
ήθους φιλοφρονήματος.

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος Θ'. 13
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καθίστα προς τό άρχαιότερον παρ-ηοη μένα καί χρόνω και όμιλίαις, εξαιρεί δέ 
άφ’ ετέρου την δεξιότητα, με την οποίαν κατώρθωνε να παρουσιάζη καί να 
διεκπεραιώνη τάς υπέρ των προσφευγόντων εις αυτόν παρακλήσεις του προς 
τον βασιλέα (IV 13 σ. 281), πράγμα τό όποιον υπό τάς ανωμάλους έκείνας 
περιστάσεις του προσεγράφετο ώς ελάττωμα (IV 13).

V

1. Άλλ’ εκείνο κυρίως, τό όποιον οί Άρσενιάται, δηλαδή ό κατώτερος 
κλήρος καί ό λαός, έπέρριπτον εναντίον τοϋ Γερμανού, ήτο ή μετάθεσις αυτού 
από τού θρόνου τής Άδριανουπόλεως εις τον τής Κωσταντινουπόλεως *. 
Διά τούτο καί ή σύνοδος, προβλέπουσα την άντίδρασιν εις τό σημεϊον αυτό, 
εΐτ’ επί τή βάσει πληροφοριών περί τής λαϊκής άγανακτήσεως έξ αφορμής 
τής σπερμολογηθείσης επικείμενης εκλογής τού Γερμανού, είτε καί εκ τής 
σημειωθείσης άντιδράσεως των Άρσενιατών εναντίον τού από Εφέσου Νικη
φόρου, τον όποιον άπέκρουον ώς εκ μεταθέσεως πατριαρχεΰσαντα 1 2 καί επο
μένως παρά τούς κανόνας χειροτονήσαντα την πλειονόιητα τών τότ’ αρχιε
ρέων3, ενόμισαν ότι έπρεπε διά μακρών νά καταδείξουν μέ παραδείγματα 
καί κανόνας, δτι δεν άπηγορεΰετο απολύτως ή συνήθεια αύτη 4.

Τά παραδείγματα ταύτα δεν συνεκέντρωσεν είδικώς επί τή ευκαιρία 
ταύτη ό συντάξας τον Συνοδικόν τόμον. 'Υπήρχαν έτοιμοι συναγωγαι μέ 
μεγαλύτερον αριθμόν τοιούτων προηγουμένων, έκ τών οποίων άπήνθισεν ό 
συντάκτης τάς γνωστοτέρας καί καταλληλοτέρας κατά την άντίληψίν του περι
πτώσεις άναρρήσεως εκ μεταθέσεως εις θρόνον πατριαρχικόν". Τοιαύται Σννα- 
γωγαί, συγκεντρώνουσαι ιστορικά παραδείγματα σχετιζόμενα προς ώρισμέ- 
νον αντιλεγόμενον κανονικόν ζήτημα, έχρησιμοποιούντο είτε εις τάς συζητή
σεις τάς προφορικός ώς υπομνήματα, εΐτ’ εκυκλοφόρουν αύτοτελώς λογοτε-

1 Παχύ μέρη, IV 13 σ. 282. IV 17 σ. 290, 16 καί 291, 3 καί 12. IV 20 καί IV 28. 
Μεθόδιος PG. 140, 784Α.

2 Εναντίον τοΰ Νικηφόρου έπερρίπτετο επίσης, ότι έπατριάρχευσε χωρίς νά προ- 
ηγηθή παραίτησις ή καθαίρεσις τοϋ προκατόχου (Ελληνικά 2, 285).

3 Διά τόν ίδιον λόγον δέν άνεγνωρίζετο τό έγκυρον καί τών πολυαρίθμων (πρβλ. 
Παχύ μ. IV 18 σ. 293) χειροτονούν τοϋ Γερμανού, Π αχ. IV 24 Ελληνικά, 2,288, (309. 
330. Πρβλ. καί Μακαρίου Πισιδίας επιστολήν Ελληνικά 1, 93).

4 Ή έξέλιξις τοϋ σχίσματος άιτοδεικνύει, δτι τά παραδείγματ’ αυτά δέν έκαμαν 
έΕαιρετικώς ίσχυράν έντύπωσιν εις τούς Άρσενιάτας. Τινές μάλιστα έφθαναν εις τό νά 
ίσχυρίζωνται, δτι ακόμη καί τόν ’Αντιόχειας Μελέτιον, Γερμανόν τόν Α' τόν από Κυζί- 
κου, τόν πατριάρχην Πρόκλον τόν άπό Κυζίκου καί τόν Ναζιανζηνόν Γρηγόριον μετά 
διακρίαεως κατά χάριν δεχόμεθα, άλλ1 ονχ ώς γνησΐως άρχιερατεύοαντας (Μεθόδιος 801 C). 
Καί τά τέσσαρα ταΰτα παραδείγματ’ άναφέρονται καί εις τό ήμέτερον κείμενον.

3 "Ενα μόνον παράδειγμα τό τοϋ άπό Κρήτης εις τήν Θεσσαλονίκην μετατεθέντος 
Βασιλείου § 10, άναφέρεται είς μητροπολίτην.
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χνικώ; έπεξειργασμέναι προς σκοπούς προπαγκαντιστικούς μεταξύ τού κλήρου 
καί τού λαού. Καιηρτίζοντο δέ to μέν επί τή βάσει εκκλησιαστικών ιστορι
κών πηγών, εις τάς όποιας συχνότατα καί παραπέμπουν, τό δέ καί από τό 
επίσημον πρωτόκολλον τών πατριαρχικών αρχείων1, κατά τον ίδιον ακριβώς 
τρόπον, κατά τον όποιον καί σύγχρονοι τοΰ κανονικού δικαίου μελετηταί 
καταρτίζουν τοιουτους καταλόγους2. Τοιοΰτον κατάλογον παραδειγμάτων 
ανωμάλου καταλήψεως τοΰ θρόνου κατήρτισεν ό Φώτιος υπό τον τίτλον 
Σνναγωγαί και αποδείξεις ακριβείς συνειλεγμέναι εκ τών συνοδικών και ιστο
ρικών γραφών περί επισκόπων και μητροπολιτών και λοιπών ετέρων αναγ
καίων ζητημάτων3, εις τον οποίον παραπέμπει καί ό προκείμενος Συνοδικός 
τόμος § 12, κακώς, διότι εκεί δεν γίνεται λόγος περί μεταθέσεως4 5. Ή επιστολή 
τοΰ Νικηφόρου Καλλίστου προς τον Θεσσαλονίκης Μανουήλ, την οποίαν 
εξέδωκα εις τά Ελληνικά,5 χρησιμοποιεί, δπως έδειξα εκεί, παρομοίαν συλ
λογήν παραδειγμάτων βιαίας υπό τής πολιτικής εξουσίας εκβολής ή άναρρή- 
σεως ιεραρχών, όμοίαν προς εκείνην, τήν οποίαν έξέδωκεν ό Hody τό 1691, 
καί προς τάς χρησιμοποιηθείσας καί ύπ’ άλλων άντιαρσενιατών συγγραφέων, 
όπως ό μοναχός Μεθόδιος, ό Εφέσου ’Ιωάννης ό Χειλάς, ό Φιλαδέλφειας 
Θεόληπτος καί άλλοι6.

2. Καί περί τοΰ πολλαχώς αντιλεγομένου κανονικού ζητήματος τής μετα
θέσεως τών επισκόπων 7, τήν όποιαν απαγορεύουν μέν, ως γνωστόν, διαρρή
δην οί κανόνες, κατέστησεν όμως άναγκαίαν ή σιδηρά τών πραγμάτων ανάγκη 
καί δικαιολογούν ένδοξα τής Εκκλησίας ονόματα8, έχομεν, πλήν τής εν τώ

1 Έκ τοιούτων συνοδικών αποφάσεων έχουν ληφθή τά παρά τφ Άνωνύμω 908 Β
παραδείγματα μεταθέσεων καί έπιδόσεων σχολαζουσών έπισκοπών, τάναφερόμενα εις 
τήν πατριαρχείαν Μιχαήλ τοΰ Κηρουλαρίου. Ό γράψας το λέγει ρητώς (αννοδικώς),
τάποδεικνύει δέ ή μνεία τών παρισταμένων πατριαρχών ’Αντιόχειας καί Ιεροσολύμων 
καί τό γεγονός δτι συχνά δέν άναφέρει τό όνομα τοΰ επισκόπου, επειδή δέν άνεφέρετο 
τούτο καί εις τά πρακτικά τής συνόδου.

7 νΙδε τούς υπό Κ. Ράλ λ η, Περί μεταθέσεως έπισκόπων (Άθήναι 1898) 22 σημ., 26', 
273, 291, 322, 331, 342 καταρτισθέντας καταλόγους επί τή βάσει τών παρά Miklosicli 
καί Muller κειμένων.

5 Έξεδόθη παρά Migne, PG 104, 1219-1232 καί υπό Ίω. Ν. Βαλέττα, Φωτίου 
Έπιστολαί (Λονδΐνον 1864) σ. 559 κέξ.

1 Καί εις άλλα σημεία, δπως θά ίδωμεν κατωτέρω, άναφέρει δ συντάξας σκοπίμως 
πράγματ’ άλλότρια καί μαρτυρίας άσχέτους, διά νά κατάπληξη τον άναγνώστην.

6 3, 15 κεξ.
6 Περί τούτων επιφυλάσσομαι νά ομιλήσω διεξοδικώιερον άλλοτε.
’ Ηδε περί αυτού τήν μνημονευθεΐσαν μονογραφίαν τού Κωνστ. Μ. Ράλλη.
8 Ή περί Γερμανού τοΰ Γ' συζήτησις είναι ή τελευταία, καθ’ δσον γνωρίζω, άνακί- 

νησιςτού ζητήματος εις τήν πρακτικήν εκκλησιαστικήν ζωήν τοΰ Οικουμενικού Πατριαρ
χείου. "Εκτοτε μέχρι τής άλώσεως έχομεν 7 παραδείγματα πατριαρχών έκ μεταθέσεως, 
χωρίς νά προκληθοΰν ζητήματα, μετά δέ τήν άλωσιν, πλήν επτά πατριαρχών, πάντες οί
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ήμετέρω τόμω προκειμένης, τρεις είσέτι σύλλογός, εκ των οποίων αί δυο* 1 
ανάγονται εις βυζαντινούς χρόνους και προεκλήθησαν εκ συζητήσεων καί 
εκκλησιαστικών διαιρέσεων, τάς οποίας έδημιοΰργησεν ή δι’ έπεμβάσεως τής 
πολιτικής εξουσίας άνοδος εις τον θρόνον τής Κωσταντινουπόλεως επισκό
που εξ άλλης επαρχίας.

Ή παλαιοτέρα έξ αυτών είναι τό κεφάλαιον VII 36 τής εκκλησιαστικής 
ιστορίας τοϋ Σωκράτους 2, εις τό όποιον ό ιστορικός, λαμβάνων αφορμήν έκ 
τών περί την άνάρρησιν τοΰ Κυζίκου Πρόκλου εις τον θρόνον τής Κωσταν- 
τινουπόλεως αντιλογιών, αναφέρει παρεκβατικούς 14 ανάλογα παραδείγματα 
μεταθέσεων, μεταξύ τών οποίων καί τά τοϋ Ναζιανζηνοΰ Γρηγορίου καί τοΰ 
'Αντιόχειας Μελετίου, ποΰ άναφέρονται καί εις τον Συνοδικόν τόμον.Ό αυτός 
επίσης ιστορικός επικαλείται καί τον άποστολικόν κανόνα 14(13).

3. Τοΰ Σωκράτους τά παραδείγματα παραλαμβάνει όλα3 καί συμπληρώνει 
ό Ανώνυμος τον Lowenklcm, όπως θά ήδυνάμεθα να όνομάσωμεν ένα κεί
μενον φέρον τον τίτλον περί μεταθέσεων, τό όποιον έξέδωκεν ό Lowenklau 
εις τό Jus Grsecoromanum σ. 293 καί άνετυπωσεν ό Migne4. Εις τά παρα
δείγματα ταϋτα5 προσέθεσεν ό ’Ανώνυμος περί τά 30 ακόμη μεταγενέστερα 
χρονολογικώς 6, άντλήσας έκ διαφόρων πηγών, τάς όποιας ένιαχοΰ καί ρητώς 
αναφέρει, όπως τον Σωζομενόν, τον Θεοφάνην, τον Σεβαστείας Θεόδωρον,

λοιποί, άπό Νήφωνος μάλιστα τοΰ Β'. (1486- 1489) άνευ έξαιρέσεως, κατελάμβανον τόν 
θρόνον έκ μεταθέσεως. Κατά ιούς ’Εθνικούς μάλιστα Κανονισμούς επταετής τουλάχιστον 
υπηρεσία επισκοπική είναι απαραίτητος προϋπόθεσις διά τήν κατάληψιν τής πατριαρχι
κής τιμής (Γεδειόν, Πατρ. πίνακες σ. 22 κέξ.).

1 Άμφότεραι διέφυγον τήν προσοχήν τοϋ Ράλλη.
Migne, PG 67,817. Ό τίτλος τοϋ κεφαλαίου, προερχόμενος, ώς γνωστόν, άπότόν 

Νικηφόρον Κάλλιστον, είναι Παραδείγματα, δι ων, ώς δοκεΐ, κατασκευάζει ό ονγγραφενς 
άχώλυτον είναι την από θρόνου εις θρόνον μετάθεσιν. Τό κεφάλαιον τοΰτο έχει μετά τοϋ 
τίτλου αντιγραφή καί εις τόν Βαροκκινόν κώδικα φ. 268ν αμέσως μετά τόν Συνοδικόν 
τόμον.

3 Καί ή σειρά τών παραδειγμάτων παραμένει κατά κανόνα ή αύτή. Μόνον ποϋ προ
τάσσει ό ’Ανώνυμος τά παραδείγματα τών πατριαρχών τής Κωσταντινουπόλεως Γρηγο
ρίου, Πρόκλου καί τών μεταγενεστέρων τοΰ Σωκράτους Γερμανοΰ τοΰ Α'. καί ’Ανθί
μου τοϋ Α'. καί τών πατριαρχών ’Αντιόχειας Μελετίου καί Ιεροσολύμων ’Αλεξάνδρου. 
’Επίσης έξέπεσαν άπό τήν παρά Σωκράτει σειράν καί άνεμείχθησαν μέ μεταγενεστέρους 
τά ονόματα τοΰ Νικοπόλεως Πολυκάρπου καί τοΰ Τρωάδος Σιλβανοϋ.

1 PG 119, 904 κέξ. καί Ρ άλλη ς- II οτ λή ς, Ε'. 391-4.
6 Άναφέρων επίσης τάς ύπό τοϋ Σωκράτους μνημονευομένας έπιστολάς τοΰ Πάπα 

Κελεστίνου έξ αφορμής τοΰ Πρόκλου παραπέμπει, κατά λάθος επαναλαμβανόμενον καί 
ύπό τοΰ συντάξαντος τόν Συνοδικόν τόμον, όχι εις τόν Σωκράτην, άλλ’ εις τόν Σωζομενόν.

“ Έξαίρεσιν αποτελούν τά παραδείγματα τοΰ ’Αντιόχειας Ευσταθίου τοϋ Α\ 904 D 
καί τοΰ Κωσταντινουπόλεως Εύδοξίου, περί τοΰ οποίου ιδε Σωκρ. II 37 καί 43 (τόν 
πρώτον αναφέρει καί ό Συνοδικός τόμος) καί τοΰ χρηματίσαντος ’Αντιόχειας Ίωάννου 
τοΰ Κωδωνάτου (477).
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τον βιογράφον τοΰ πατριάρχου ’Ιγνατίου Νικήταν τον Δαβίδ κλπ. “Οτι καί 
εις τάς προσθήκας αυτάς εΐχεν ύπ’ δ'\|ιει του ό ’Ανώνυμος ετοίμους πηγάς 
και δεν συνεκέντρωσεν αύτοτελώς τα παραδείγματα, άποδεικνΰει δχι μόνον 
ή όμοιότης προς τά παραδείγματα τοϋ Συνοδικού τόμου καί τοΰ Νικηφόρου 
Καλλίστου, αλλά καί τό γεγονός, δτι αναφέρει τον 'Ιεροσολύμων ’Αλέξανδρον 
καί τον ’Αντιόχειας Ευστάθιον τον Β'. δύο φοράς1. Επίσης, ένω ή καταφα
νής του πρόθεσις είναι νά προτάξη τούς πατριάρχας, παρεμβάλλει καί κατόπιν, 
άναλόγως τών χρησιμοποιουμένων πηγών, πολλούς πατριάρχας μεταξύ των 
επισκόπων, δπως τούς ’Αλεξάνδρειάς Θωμάν2, Ίωάννην καί Πέτρον Μογγόν, 
τούς Κωσταντινουπόλεατς Στέφανον, Εϋδοξον, Νικόλαον Δ', τον Μουζάλωνα, 
τούς Αντιόχειας Ίωάννην τον Κωδωνάτον, Ευστάθιον τον Βκαί ’Αγάπιον, 
τον Ιεροσολύμων Σάββαν.

Ή χρονολογία τής συναγωγής ταύιης δεν είναι δυνατόν παρά μόνον 
καθ’ ύπόθεσιν νά καθορίσθή. Παλαιογραφικά τεκμήρια, δπως π.χ. ή χρονο
λογία τοΰ χειρογράφου ή τών χειρογράφων τών περιεχόντων τό κείμενον 
τούτο, θά ήδύναντο νά μας προσφέρουν τό κατώτατον χρονολογικόν δριον, 
ένφ τά έξ ίστορικώιν τεκμηρίων χρονολογικά συμπεράσματα άναφέρονται δχι 
εις τήν συναγωγήν αυτήν, άλλ’ εις την πηγήν ταύτης. 'Οπωσδήποτε τό άναμ- 
φισβητήτως3 νεώτερον παράδειγμα τοΰ ’Ανωνύμου είναι ή μετάθεσις τοΰ 
Ρωσιάνων Πεντακτένη (ή Πενταϊλάή Πεντακλά) εις τήν αρχιεπισκοπήν Λήμνου 
908 Β, ή γενομένη επί τοΰ πατριάρχου Νικήτα Β'. 4 τοΰ Μουντάνη (1187-

1 ’Αλέξανδρος 904D και 908D, Ευστάθιος 905D καί 908D, όπου τόν ονομάζει 
Ευστράτιον.

1 Ίδε περί αύτοΰ κατωτέρω σ. 209.
3 Ό άχρονολογήτως άναφερόμενος πατριάρχης Μιχαήλ είναι, δπως όρθώς ό Le- 

quien (Oriens Christianus I 470, 510, 554) συνεπέρανεν, Μιχαήλ ό A', ό Κηρουλάριος 
(1043-1059), δχι ένας έκ τών κατόπιν ομωνύμων πατριάρχων, άφοϋ συνεχρόνισε πρός 
τόν υπό τοΰ ’Ανωνύμου 908 C άναφερόμενον Γαγγρών Νικηφόρου, δστις καί υπογράφει 
τό 1082. "Οτι ό Lequien σ. 530 καί οι Γ. Ρ άλλη ς καί Ποτ λ ή ς, Ε'. 3911 τον ταυ
τίζουν μέ τόν Μιχαήλ Γ'. τόν Άγχιάλου (1170-1177), οφείλεται προφανώς εις αβλεψίαν·

* Νικήτας ό Α’. δ είκονομάχος (766-780) αποκλείεται, διότι αδύνατον ήτο νά ώνομά- 
ζετο οσιος πατήρ. Ό Κάλλιστος 1196 D, άναφέρων τό ίδιον παράδειγμα, το τοποθετεί 
επί τοΰ πατριάρχου Νικολάου τοϋ Γ'. τοΰ Κυρδινιάτου (1084- 1111), επί τοΰ όποιου 
έγένετο ή αμέσως πρότερον άναφερομένη μετάθεσις τοΰ 'Ιεροσολύμων Σάββα (’ίδε κατωτ. 
σ. 211 κέξ.). Δυστυχώς τό πρόσωπον τοΰ Πεντακτένη μου είναι έξ άλλων πηγών τελείως 
άγνωστον, ώστ’ έξ αΰτοΰ δέν δύναται νά εύρεΟή, ποιος έχει δίκαιον. Προτιμά) τήν 
παρ’Άνωνύμφ χρονολόγησιν καί διότι τό πρόσωπον τοΰ Νικήτα είναι όλιγώτερον γνω
στόν καί διότι ή πλάνη τοΰ Καλλίστου έξηγεΐτ’ εΰκολώτερα έκ τής προτέρας τοΰ Νικο
λάου μνείας. Εις παρομοίαν αιτίαν οφείλεται καί δτι ό Κάλλιστος 1196D παρέχει 
τήν Τύρον (καί δχι τήν Καισάρειαν τής Παλαιστίνης) ώς έδραν τοΰ κατόπιν 'Ιεροσολύ
μων Σάββα· αμέσως ανωτέρω γίνεται έξ άφορμής Ίωάννου τοΰ Κωδωνάτου, λόγος περί 
τής μητροπόλεως Τύρου.
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1190)' ως αμέσως δέ άρχαιότερον δυναται νά θεωρηθή ιό παράδειγμα τοϋ 
πατριάρχου Νικολάου Δ', τοΰ Μουζάλωνος (1147- 1151) 908Β.

4. Ή τρίτη συναγωγή των περί μεταθέσεως παραδειγμάτων είναι τό 39. 
κεφάλαιον τοϋ 14. βιβλίου τής Εκκλησιαστικής ιστορίας Νικηφόρου Καλλίστου 
τοϋ Ξανθοποϋλλου ή τό όποιον παρεμβάλλεται είς τό αυτό ακριβώς σημεϊον 
τής διηγήσεως, δηλαδή είς τά κατά τήν άνάρρησιν τοϋ Πρόκλου, είς τό 
όποιον το παρεμβάλλει καί ό Σωκράτης, τον όποιον καί παραφράζει απλώς 1 2. 
3Αλλ’ ό Κάλλιστος δεν περιορίζεται εις τά παρά Σωκράτει παραδείγματα, 
προσθέτει καί άλλα μεταγενεστέρων χρόνων, κατά τό πλεϊστον, ή καί παρα
δείγματα πατριαρχών οί όποιοι επί τών ημερών του μετετέθησαν, διασκευά
ζει δέ τό ολον κεφάλαιον είς πραγματείαν περί μεταθέσεως επισκόπων.

Ή διασκευή αϋτη προεκλήθη προφανώς από τάς συζητήσεις περί τής 
κανονικότητος τής μεταθέσεως τών πατριαρχών Νικηφόρου τοΰ Β'. καί Γερ
μανού τοϋ Γ', σχετίζεται επομένως στενώτατα προς τό ύπό διαπραγμάτευσιν 
θέμα. Έντεΰθεν καί δεν θά ήτο άκαιρος ή αυτολεξεί παράθεσις τής αρχής 
τοΰ κεφαλαίου, ή οποία περιέχει εξ άλλου καί διάκρισιν μεταξύ μεταθέσεως 
καί μεταβάσεως, σοφιστικήν μέν πάντως καί δικολαβικήν, δπως δλαι αί δια
κρίσεις, ποϋ προσπαθοϋν λογικώς νά εξηγήσουν δ,τι ίστορικώς μόνον δϋναται 
νά εξηγηθή, άποκλίνουσαν δμως από τής παρά Κωνστ. Μ. Γάλλϊ] ο. 29 κέξ. 
διακρίσεως καί τών διακρίσεων τών Βυζαντινών κανονικών Θεοδώρου Βαλ- 
σαμώνος 3 4, Δημητρίου Χωματιανοϋ * καί Ματθαίου τοϋ Βλαστάρη 5. Παραλ- 
λήλως έθεσα την σχετικήν περικοπήν τοϋ Σωκράτους προς συγκρισιν καί 
χαρακτηρισμόν τοΰ τρόπου τής εργασίας τοΰ Καλλίστου.

1 Migne, PG 146, 1192- 1200.
* Ή έξάρτησίς του έκ τοΰ Σωκράτους δέν περιορίζεται μόνον είς τά παραδείγματα, 

ακόμη καί είς τήν αδικαιολόγητον (ΐδε κατωτέρω σ. 206) μνείαν τών έπιστολών τοΰ 
Κελεστίνου, άλλ’ εκτείνεται καί είς τήν διήγησιν τοΰ βίου καί τών θαυμάτων τοΰ επι
σκόπου Τρωάδας Σιλβανοΰ 1192 C - 1193 C, είς τόν όποιον ό Σωκράτης άφιερώνει τό 
αμέσως επόμενον κεφάλαιον τοΰ βιβλίου του (VII 37).

8 Ράλλη καί Ποτλή, Σύνταγμα Βλ 19 καί 147.
4 Αυτόθι Ε 428.
6 Αυτόθι 7“' 84·
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’Επειδή δέ τινες έπιφημίσαντες 
εκκλησιαστικόν κανόνα έκώλυσαν 
τον ΙΊρόκλον ένθρονισθήναι, ήδη 
τοΰ (ί. τής) Κνζίκου όνομααΟέντα 
επίσκοπον, βούλομαι περί τούτον 
βραχέα είπεΐν. ον μοι δοκονοιν 
άληθεΰσαι οι τότε ταύτα λέγειν 
επιχείρησαντες, άλλι ή κατασκενά- 
σασθαι φθάνω τώ προς τον ΓΙρό- 
κλον ή αγνοεΐν και τους κανόνας 
και τά πολλάκις χρειωδώς εν τάΐς 
έκκλησίαις γενόμενα.

’Επειδή δέ τινες φθάνω φερόμενοι εν 
αίτίαις ποιούνται τον εκκλησιαστικόν κα
νόνα, μώμον ώσανει τώ θείο.) τούτα) άνδρί 
προστριδόμενοι, ότι περ, Κνζίκου επίσκοπος 
χειροτονηθείς, εις τον τής Κωνσταντινου
πόλεως μετετέθη θρόνον, δίκαιον ήγημαι 
βραχέ’ αττα καί περί μεταθέσεων ενταύθα 
διαλαδεΐν, ϊν έξω μεν αιτίας καί Πρόκλος 
γένοιτο, καί τή ’Εκκλησία εΐη τούτο Θεού 
ικανόν παράδειγμα εις ασφάλειαν, ώς αν 
μη ρόδιον εΐη ζτω) βουλομένφ παντί τοΐς 
έλλόγαις αυτή πεπραγμένοις μέμψιν, ώς 
έτνχε, περιάπτειν. και γάρ εμοί δοκονσιν 
οι τότε λέγειν επιχειρήσανεες ή φθάνω φέ- 
ρεσθαι ή αγνοεΐν τόν τε νουν των κανόνων 
καί τά διαφόρως επί τε οικονομία καί χρει
ωδώς ταΐς έκκλησίαις γενόμενα. οΐ τε γάρ 
θείοι κανόνες καί οι πάλαι τής 5Εκκλησίας 
προατάται αδιάφοροι’ είχον, οσάκις αν εύ
λογος χρεία καλοίη, τό από πόλεως εις πά
λιν μετάγειν επίσκοπον, καί ταντα εί περί 
εύσεδείας ήν ή μετάθεσις ή περί ειρήνης 
ίσως καί εκκλησιαστικής καταοτάσεως. την 
γάρ μετάδασιν ό κανών εΐργει, ον την μετά- 
θεαιν. ή μεν γάρ τό άδούλητον πάντως εμ
φαίνει καί άπροαίρετον επί γάρ των ώσανει 
αψύχων ή λέξις προ(σ)άγεταυ ή δέ γε μετά- 
δααις επί των έμψυχων καί ώσανει έπιπη- 
δώντων τοΐς θρόνοις δί επαραιν ίσως καί 
σνγχνσιν. ήν μάλα καί δ κανών ενλόγως 
έπέχει, ώς μικρόν ύστερον πλατύτερον δια- 
λήψομαι, την δ" εύλογον μετάθεσιν ονδα- 
μώς. καί γάρ πρώτος δ των Αποστόλων 
κορυφαίος Πέτρος τής 'Ρωμαίων καθηγή- 
σατο πόλεως, είτα καί έπί την 3Αλεξάνδρου 
πάλιν πρώτος κλήρω μετέδαινεν έν αΐς 
Λίνον καί Μάρκον χειροτονήσας έφ (.τέ
ρας πόλεις άνέτρεχεν (I. άπέτρεχεν ?).

Ακολουθούν κατόπιν πολτιάρι.θμα ιστορικά παραδείγματα, μετ’ αυτά δέ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:45:29 EEST - 34.211.113.242



200 I. Συκουτρή

παρατίθενται έκ νέου τά περί τής διαφοράς μεταξύ μεταβάσεως καί μεταθέ- 
σεως 1197 D καί αί περικοπαί από τάς έπιστολάς τών Παπών Καλλίστου τοΰ 
Α'. (ό Νικηφόρος τον ονομάζει Κελεστϊνον) καί Άντέρωτος, περί τών οποίων 
θά γίντ) κατωτέρω λόγος. "Οτι ό Νικηφόρος, καί εις δσα παρέχει περισσότερα 
ή ό Σωκράτης, χρησιμοποιεί ετοίμους πηγάς, είναι καί έκ τών προτέρων 
διά τον γνωρίζοντα τόν τρόπον τής εργασίας του προφανές1, άποδεικνΰεται 
δέ καί από τά παραδείγματα, τά όποια παραθέτει.

Τά παραδείγματα ταΰτα δυνάμεθα νά χωρίσωμεν εις τρεις κατηγορίας, 
α') Εις εκείνα, τά όποια παρέχει ήδη ή παρά Σωκράτει συναγωγή καί 

τά όποια δλα, χωρίς εξαίρεσιν, παρέχει καί ό Νικηφόρος.
β') Εις τά σύγχρονα τοΰ Νικηφόρου παραδείγματα, τά όποια εκείνος 

έξ ιδίων προσέθεσε 1197 BC, τών πατριαρχών Κωσταντινουπόλεως Νικηφό
ρου Β'. τοΰ από Εφέσου (1260-61), Γερμανού Γ'. τοΰ από Άδριανουπόλεως 
καί Νήφωνος Α'. τοΰ από Κυζίκου (1311 - 1314)2, τών πατριαρχών Αλεξάν
δρειάς ’Αθανασίου τοΰ Β'. (1276-1316) 3 καί Γρηγορίου Β' τοΰ από Μέμ- 
ψιδος (1316- 1320), τών πατριαρχών ’Αντιόχειας ’Αρσενίου τοΰ από Τριπό- 
λεως, Κυρίλλου Β'. τοΰ από Τΰρου, Διονυσίου Α'τοΰ από Πομπηϊουπόλεως, 
Διονυσίου Β' τοΰ από Μοψουεστίας καί Σωφρονίου Β'. τοΰ από Τΰρου4 καί 
τών πατριαρχών Ιεροσολύμων ’Αθανασίου (1313) τοΰ από Καισαρείας καί 
Γαβριήλ τοΰ από Καισαρείας.

γ') Εις τά μέχρι τής φραγκικής άλώσεως παραδείγματα, τά όποια εύρίσκο- 
μεν, πλήν δύο 5, δλα καί εις τόν ’Ανώνυμον τοΰ Lowenklau. ’Επειδή δ’ απο
κλείεται ό ’Ανώνυμος νά ειχεν ως πρότυπον τό ιστορικόν έργον τοΰ Καλλίστου

1 Τήν ελλειψιν αΰτοτελείας τοΰ Νικηφόρου άποδεικνύει καί τό γεγονός, ότι δέν 
αναφέρει διόλου τήν επί πατριάρχου Μανουήλ τοΰ Β'. συνοδικήν άπόφασιν.

2 Ή μνεία τοΰ πατριάρχου τούτου καί τών άλλων χρησιμεύει εις χρονολόγησιν τοΰ 
έργου τοΰ Νικηφόρου. Ό Νήφων προφανώς δέν είναι πλέον πατριάρχης, όταν ό Νικη
φόρος έγραφε τό κεφάλαιον τοΰτο.

3 ”Ίδε περί τούτου Χρυσ. Παπαδόπουλλον, έν Έπετ. Βυζ. Σπουδών 6 (1929) 1-13.
4 Εις τόν κατάλογον τοΰ Χρυσ. Π απαδ οπ ο ύ λ λ ο υ, έν Πανταίνω 19 (1926) 145-8 

χρονολογούνται όλοι οί πατριάρχαι οΰτοι περί τό 1300. Εις τόν παρά C. Karelevskij 
έν Dictionnaire d’histoire et de geographic ecclesiastiques III 698 κατάλογον τοποθε
τείται ό ’Αρσένιος 1283/4-1285/90 (σότω περίπου καί R. J an in, αυτόθι IV 750), Κύριλ
λος ό Β'. 1285/90-1308?, Διονύσιος ό Α'. 1309?-1316?. Τών λοιπών είναι άγνωστοι αί 
χρονολογίαι· καί τά όνόματά των άλλως τε γνωρίζομεν άπό τόν Νικηφόρον καί μόνον. 
Πάντως ό διάδοχος τοΰ Σωφρονίου ’Ιγνάτιος άνήλθεν εις τόν θρόνον πρό τοΰ 1344.

° Τοΰ Ρωσίας Θεοφυλάκτου τοΰ άπό Σεβαστείας 1196 C καί τοΰ Κωσταντινουπόλεως 
Δοσιθέου τοΰ άπό 'Ιεροσολύμων 1198Α. Καί περί μέν τοΰ δευτέρου γίνεται μακρός λόγος 
κατωτέρω- τό πρώτον (τον αγνοεί ό Lequien) όμως μου φαίνεται ύποπτον, δέν απο
κλείεται δέ νά ύπολανθάνη σύγχυσις πρός τόν Σεβαστείας Θεόδωρον, τοΰ όποιου τό ιστο
ρικόν έργον έπικαλεΐται ό ’Ανώνυμος 905 D περί τοΰ ’Αντιόχειας ’Αγαπίου. Ή θέσις του 
τουλάχιστον έν τή άπαριθμήσει καθισιά τήν υποψίαν πιθανήν.
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άφοΰ και περισσότερα παραδείγματα παρέχει1 καί πληρέστερος είναι εις την 
αναγραφήν των χρόνων 2 καί των πηγών 3, έ'χομεν την άπόδειξιν, ότι ό Νικη
φόρος έπεξειργάσθη ετοίμην συλλογήν των παραδειγμάτων προγενεστέραν, 
τήν οποίαν καί πιστώς ακολουθεί δ'χι μόνον εις τάς ιστορικός ανακρίβειας καί 
τα σφάλματα4, αλλά καί άντιφάσκων προς τάς ειδήσεις, τάς οποίας ό ίδιος 
παρέχει εις τό έργον του 5. ’Από τήν συναγωγήν ταυτην ή οποία δεν είναι 
δυνατόν νά είναι ή έκδεδομένη συναγωγή τοΰ ’Ανώνυμου 6, άλλ’ ή κοινή 
πηγή, εξ ής ήντλησε καί εκείνος καί ό συντάκτης τοΰ Συνοδικοΰ τόμου καί 
ό Κάλλιστος — τάποδεικνυουν τά κοινά σφάλματα — πρέπει νά δεχθώμεν, ότι 
παρέλαβον ό Κάλλιστος καί ό συντάκτης τοΰ Συνοδικοΰ τόμου καί όσας 
μαρτυρίας καί χωρία υπέρ τής μεταθέσεως αναφέρουν, ενώ ό ’Ανώνυμος 
περιωρίσθη εις τήν άπάνθισιν τών παραδειγμάτων καί μόνον.

Πρόκειται λοιπόν περί έργου μεγάλης πολυμαθείας, εις τό όποιον είχε

1 Π. χ. ό Νικηφόρος παραλείπει τό παράδειγμα Νικολάου τοΰ Δ'. Μουζάλωνος 908 Β, 
τήν μνείαν τής έπιδόσεως τής Κυζίκου εις τόν αρχιεπίσκοπον Κύπρου 905 Α, τού Άθύρα 
καί Σεργενίτζης 908 C, τοΰ Άμασείας Μιχαήλ 908 C, τό ότι ό Γαγγρών Νικηφόρος ήτο 
ήγούμενος Κοσμιδίου 908 C, τήν έπίδοσιν τής επαρχίας Κόρινθου εις τόν Πατρών 
905 D κλπ.

’ Πρβλ. 904 Β <*> 1192 A, 908 D οο 1189 C κ. ά.
8 Θεοφάνης, Νικήτα Δαυίδ βίος ’Ιγνατίου Πατριάρχου, Σεβαστείας Θεόδωρος, Λέων 

Συνάδων κλπ.
4 Μερικά παραδείγματα, όπως τοΰ δήθεν ’Αλεξάνδρειάς Θωμά, τής χρονολογίας τοΰ 

Κρήτης Βασιλείου κλπ., εξετάζονται κατωτέρω.
6 Έν σ. 1193 D λέγει, δτι ό ’Αλεξάνδρειάς Πέτρος ό Μογγός υπήρξε πρότερον μητρο

πολίτης Εΰχαΐτων (ΐδε κατωτ. σ. 210), καί παραπέμπει εις τήν κατόπιν διήγησιν τών 
γεγονότων τής πατριαρχείας του (XVI 11-13 PG 147 σ. 133 κέξ ), δπου δμως παρέχονται 
τά ορθά. ’Επίσης ακολουθών τό πρότυπόν του αναφέρει μεταξύ τών παραδειγμάτων του 
καί τό του Πρόκλου σ. 1193 C, λησμονήσας, δτι ακριβώς από τόν Πρόκλον έλαβεν αφορ
μήν νά κάμη τήν παρέκβασιν περί μεταθέσεως. Τοιαύτην διπλήν μνείαν έχομεν καί 
1196 Β, δπου λέγεται καί δ τής Άντιόχον δε ποιμενάρχη; εις τό τής Μεγάλης ’Εκκλησίας 

πρώτον όφφίκιον μετατίθεται' επειδή δέν γνωρίζω άλλο παράδειγμα μεταθέσεως έκ τής 
’Αντιόχειας πλήν τοΰ Εύδοξίου (360 - 9), εικάζω, δτι πρόκειται όντως περί αύτοΰ (άναφέ- 
ρεται άλλως τε εις αντίστοιχον θέσιν παρά τφ Άνωνύμω 908 Α), καί δτι ό Νικηφόρος, 
όμιλήσας περί αΰτοϋ έν αρχή 1189 D, επαναλαμβάνει καί ένταΰθα τά κατ’αυτόν, παρα- 
λείπων ή λησμονήσας νά πρόσθεση τό όνομα, όπως καί προκειμένου περί τοΰ Ιεροσο
λύμων Σάββα.

6 Ό Νικηφόρος είναι πληρέστερος τοΰ ’Ανωνύμου εις μερικά σημεία (δέν αναφέρω 
τά κακώς.παραδιδόμενα ονόματα, όσα όρθώς παρέχει ό Νικηφόρος, διότι εκεί πρόκειται 
ίσως περί φθοράς τοΰ κειμένου): Παρέχει 1196 Α τήν ακριβή χρονολογίαν τοΰ ’Ιερο
σολύμων Σάββα καί τά περιστατικά τής εκλογής του· δέν συγχέει 1196 D τούς δύο Άνα- 
στασίους, τόν Δίκορον καί τόν ’Αρτέμιον, όπως ό ’Ανώνυμος 904 C· πλησιάζει περισσό
τερον πρός τήν αλήθειαν τάσσων 1196 Α "Ανθιμον τόν Α' (535) επί Ιουστίνου (515 578) 
παρά έπί Κωνσταντίου 904 D· παρέχει τό όνομα τοΰ δήθεν ’Αλεξάνδρειάς Θωμά 
1196 Α κλπ.
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συγκενερωθή από διαφόρους κανονικάς καί ιστορικός πηγάς, ενίοτε αρκετά 
σπανίας 4, παν δ,τι δικαίως ή αδίκως ήδυνατο νά προσαχθή σχετικώς προς το 
ζήτημα τής μεταθέσεως. Καί επειδή τοιαΰτη μονογραφία ασφαλώς θ’ άφωρ- 
μήθη από συγκεκριμένου περιστατικού τής εκκλησιαστικής πολιτικής, εύκο- 
λον είναι νά καθορίσωμεν τούς χρόνους περίπου, καθ’ οΰς τό έργον τούτο 
συνετάχθη.

5. Όντως δέ γνωρίζομεν, δτι κατά τον 12. αιώνα ή Εκκλησία δύο φοράς 
συνεταράχθη καί σχίσματα είδεν εξ αφορμής μεταθέσεως εις τον πατριαρχι
κόν θρόνον τής Κωσταντινουπόλεως.

Περί τά τέλη τού 1147, καθαιρεθέντος ήδη την 26. Φεβρουάριου τού 
πατριάρχου Κοσμά Β' τού ’Αττικού2, άνεβιβάσθη υπό Μανουήλ τού Κομνη- 
νού εις τον θρόνον ό πρώην αρχιεπίσκοπος Κύπρου Νικόλαος 6 Μουζάλων, 
δστις παραιτηθείς έζη εις τήν μονήν Κοσμιδίου. Ή άνάρρησις δμως αύτη 
προεκάλεσε σχίσμα τής πλειονότητος τών αρχιερέων, ένεκα τού οποίου ήναγ- 
κάσθη εις τό τέλος νά παραιτηθή ό Νικόλαος μετά τριετίαν περίπου3. Έν 
τούτοις ή τότ’ έγερθεΐσα, άμφισβήτησις δεν άνεφέρετο τόσον εις τό ζήτημα 
τής μεταθέσεως4, άλλ’εις τό δτι ό Νικόλαος, παραιτηθείς τής αρχιεπισκοπής 
Κύπρου, είχε παραιτηθή ταυτοχρόνως καί τής άρχιερωσύνηςδ.

Διά τούτο καί διότι άναφέρονται, δπως εΐδαμεν, νεώτερα καί τού Μου- 
ζάλωνος παραδείγματα υπό τού ’Ανωνύμου καί τού Καλλίστου, κλίνω μάλ
λον νά παραδεχθώ, δτι ή σύνταξις τού περί μεταθέσεως έργου συμπίπτει μέ 
τάς έριδας, τάς οποίας έπροκάλεσεν ή κατά τό έτος 1191 άναβίβασις εις τον 
θρόνον τής Κωσταντινουπόλεως τού βενετικής καταγωγής πατριάρχου ’Ιεροσο
λύμων Δοσιθέου τού A'. ύπό τού βασιλέως Ίσαακίου τού ’Αγγέλου, ή οποία 
έπροκάλεσε δεινόν μεταξύ τών αρχιερέων τού θρόνου σχίσμα καί οχλαγωγίας 1 2 3 * * 6

1 Π. χ. τό έργον του Σεβαστείας Θεοδώρου, αί έπιστολαί τοΰ Καλλίστου καί τοϋ 
Άντέριοτος, ή περί τοΰ Τύρου Φωτίου πράξις τής έν Χαλκηδόνι συνόδου, ή πρός Κολω- 
νιεϊς επιστολή τοΰ Βασιλείου κλπ.

2 Τό πρακτικόν τής καθαιρέσεως ευρίσκεις προχείρως παρά Ρ άλλη καί Π ο τ λ ή 
Ε'. 307 -13. Πρβλ. καί Ν ική τ. Άκομινάτον σ. 106 Β.

3 Κίνναμος II18. F. Chalandon, Jean II Commene et Manuel Commene (Paris
1912) 636 κέξ. *0 cod. Vatic. Palat. gr. 383 τοΰ 13. αίώνος διασφζει (φ. 39-59) ποίημα 
τοΰ πατριάρχου τούτου έξ 892 Ιάμβων, άναφερόμενον πιθανώς είς τά γεγονότα ταΰτα 
τής πατριαρχείας του, τό όποιον θά έπρεπε νά έκδοθή κάποτε.

1 Διά τοΰτο αναφέρει τό παράδειγμα ό ’Ανώνυμος 908 Β.
6 ”Ιδε περί τοΰ ζητήματος τόν λόγον τοΰ Μεθώνης Νικολάου, Περί τής έπί τή 

καταστάσει τοΰ πατριάρχου αντιλογίας καί περί ιεραρχίας, τόν όποιον έξέδωκεν ό 
’Ανδρόνικος Δη μη τρακόπουλλος, ’Εκκλησιαστική Βιβλιοθήκη Α'. (Λιψία 1866) 
266 κέξ. ’Εκεί σ. 284 γίνεται μνεία καί τής έπιστολής τών έν Έφέσφ πατέρων πρός τήν 
σύνοδον Παμφυλίας περί τοΰ μητροπολίτου Ευσταθίου, περί ής ιδε τάς παρατηρήσεις 
τοΰ Ζωναρά καί τοΰ Βαλσαμώνος (Ράλλη - Ποτλή Β'· 206 κέξ.).
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και μίσος τοϋ λαού κατά τοϋ Δοσιθέου, ωδήγησε δέ εις την ταχείαν αυτού 
παραίτησιν1. Ή μετάθεσις αϋτη είναι τό τελευταΐον χρονολογικώς παράδει
γμα παρά Νικηφόρφ2, ενώ ό ’Ανώνυμος παραλείπει μεν τοϋτο, αναφέρει 
δμως μόνον προγενέστερα τούτου παραδείγματα· έξ ου συμπεραίνω, δτι ή 
έκδοθεϊσα συναγωγή έχει άπανθισθή 3 εκ τού περί μεταθέσεως έργου κατά 
τούς χρόνους εκείνους περίπου, ίσως καί χάριν των τότε συζητήσεων4, δτε ή 
μετάθεσις τοϋ Δοσιθέου δεν ήτο ακόμη θεμιτόν ν’ άναφερθή ώς προηγού- 
μενον, καθώς ύστερον υπό τοϋ Νικηφόρου, άφοϋ δά περί αυτήν έστρέ- 
φετο ή έ'ρις.

Ότι δέ τότε τό ζήτημα τής μεταθέσεως είχεν έξετασθή διεξοδικώς καί μέ 
πνεύμα ευνοϊκόν προς τήν κανονικότητ’ αυτής, άποδεικνύει ή παρ’ Άκομι- 
νάτω διήγησις. Ό ηθικώς αξιολύπητος, αλλά τετραπέρατος Ίσαάκιος, προβλέ
πουν τάς αντιρρήσεις των κληρικών εναντίον τής μεταθέσεως, προσφάτους άλλως 
τε καί από τό έπεισόδιον τοϋ Μουζάλωνος 5 6, Ικάλεσε τον διαπρεπή νομο
μαθή τής εποχής Θεόδωρον τον Βαλσαμώνα, πατριάρχην τής ’Αντιόχειας, 
καί του ανέθεσε νά έξετάση τό ζήτημ’ από πάσης άπόψεως, άφοϋ άφήκε νά 
εννοηθή, δτι επιθυμία του είναι ν’ άναβιβάση αυτόν εϊς τον θρόνον τής 
Κωσταντινουπόλεως, αν ή μετάθεσις δεν ήτο αντικανονική. Ό Βαλσαμών, 
κολακευθείς εις τήν φιλοδοξίαν του από τήν πρότασιν αυτήν τοϋ βασιλέως,

1 Ή κυριιοτέρα πηγή περί τούτου είναι Νικήτας ό Άκομινάτος σ. 529 κέξ. 
Είς τά Άνάλεκτα Ίεροσολυμιτικής Σταχυολογίας Β'. (Πετρούπολις 1894) 362 - 71 έδη- 
μοσίευσεν ό Α. Παπαδόπουλλος Κεραμεύς έκ τοϋ πατμιακοϋ κωδικός 366 τρία 
επίσημα έγγραφα, σχετικά πρός τήν παραίτησιν τοϋ Δοσιθέου καί τήν κατάπαυσιν τοϋ 
σχίσματος. Πρβλ. καί Χρυσ. Παπαδοπούλλου, 'Ιστορία τής Εκκλησίας Ιεροσο
λύμων (Ιεροσόλυμα-’Αλεξάνδρεια 1910) 405 κέξ.

2 Σ. 1197 Α. Ευθύς κατόπιν μεταβαίνει ό Νικηφόρος είς τά σύγχρονα παραδείγματα.
’ "Οτι περί απανθίσματος πρόκειται, άποδεικνύει καί τό δτι έν αρχή τά παραδεί

γματα παρέχονται διεξοδικώτερον καί μέ ακρίβειαν μεγαλυτέραν, ένφ κατόπιν αί πλη- 
ροφορίαι γίνονται ισχνότεροι καί ξηρότεροι — φαινόμενον σύνηθες είς τούς άπανθιστάς 
(excerptores). "Οτι δέ περιείχοντο είς τό πρότυπον τοϋ ’Ανωνύμου καί νομικαί παρα
τηρήσεις, δχι μόνον ιστορικά παραδείγματα, άποδεικνύει ή φράσις δτι ή μετάβαοις χεκώ- 
λυται, ον μην η μετάθεσις, άτόπως σήμερον καί άκαίρως έπιφερομένη μετά τήν μνείαν των 
έπιστολών τοϋ Κελεστίνου — σημειον δτι πρόκειται περί υπολείμματος.

4 Πρβλ. τάς πολυαρίθμους συναγωγάς, δσαι έν αμοιβαία έξαρτήσει συνετάχθησαν
έξ άφορμής τής έκβολής τοϋ ’Αρσενίου.

6 Ό κατάλογος των πατριάρχων ύπό Νικηφόρου Καλλίστου άναφέρει (Migne, PG 
147, 464 C), δτι ό Δοσίθεος δίς έπατριάρχευσε, κατά πρώτον όλίγας μόνον ημέρας πρό 
τοϋ Λεοντίου. Τό πράγμα, έπτβεβαιούμενον καί άπό τά λεγόμενο τοϋ Ν. Άκομινάτου 
σ. 532 κέξ., αμφισβητείται άδίκως ύπό τοϋ Banduri (αύτόθι σ. 508). Προφανώς ή 
γνωμοδότησις τοϋ Βαλσαμώνος έγένετο πρό τής πρώτης πατριαρχείας τοϋ Δοσιθέου. 
Πρβλ. περί τοϋ ζητήματος τής πρώτης πατριαρχείας τοϋ Δοσιθέου Α. Μηλιαράκη, 
Μολυβδόβουλλον Δοσιθέου Πατριάρχου (Διεθνής Έφημερίς Νομισματικής ’Αρχαιολο
γίας 2 [1899] 213-218),
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έβαλε τά δυνατά του ν’ απόδειξη, δτι καί νομικώς καί ιστορικούς ή μετάθεσις 
δεν είναι αθέμιτος, κατώρθωσε δέ να πείση καί τούς άλλους αρχιερείς, ωστ’ 
έγγράφως να βεβαιώσουν ένούπιον τοΰ βασιλέως, δτι ή μετάθεσις δεν προσ
κρούει εις τούς κανόνας. Κατέχων τούτο τό κείμενον ό βασιλεύς ήδΰνατο δχι 
μόνον εις την μετάθεσιν τοΰ Δοσιθέου νά προβή, μετά πομπής μάλιστα 
μεγαλοπρεπούς ένθρονισθέντος, ως διά νά είρωνευθή τούς φενακισθέντας 
αρχιερείς, αλλά καί κατόπιν εις την σύνοδον, ή όποια άπεφάσισε νά έπανέλθη 
ό Δοσίθεος εις τον θρόνον των 'Ιεροσολύμων, ισχυρίζετο, δτι δχι διά τό ακα
νόνιστοι' τής μεταθέσεως, αλλά μόνον προς άρσιν των σκανδάλων καί γαλή- 
νευσιν τής Εκκλησίας συγκατανεύει εις την άπομάκρυνσιν τού Δοσιθέου.

Είναι λοιπόν παράτολμον νά ύποθέσωμεν, δτι ή κοινή πηγή τού ’Ανω
νύμου, τοΰ Συνοδικού τόμου καί τοΰ Καλλίστου είναι σύγχρονον προς τά 
γεγονότα τοΰ 1191 κείμενον, προερχόμενον αμέσως ή εμμέσως από τήν γρα
φίδα τοΰ σοφωτάτου νομομαθούς τού Βυζαντίου, Θεοδώρου τού Βαλ- 
σαμώνος, τής πολυμαθείας τού οποίου διασώζει ακόμη σημαντικούτατα 
λείψανα; Τό δτι εις τά υπομνήματα εις τούς κανόνας τής εν ’Αντιόχεια συν
όδου, δπου ό Βαλσαμών πραγματεύεται τό ζήτημα τής μεταθέσεαις1, δεν άνα- 
φέρονται υπέρ τής μεταθέσεως τόσαι μαρτυρίαι καί τόσα παραδείγματα, δεν 
δύναται νά προσαχθή εναντίον τής υποθέσεώς μου-' διότι τά υπομνήματα 
ταύτα είναι προγενέστερα τοΰ 1191, αφού έγράφησαν, δπως δεικνύει ό 
τίτλος, προτού νά χειροτονηθή ό Βαλσαμών πατριάρχης ’Αντιόχειας. 'Οπωσ
δήποτε δεν επιτρέπεται αμφιβολία, δτι τό περί μεταθέσεως τούτο έργον2 
πρέπει ν’ άναχθή εις τό τέλος τοΰ 12. αιώνος καί νά σχετισθή προς τήν άνάρ- 
ρησιν τοΰ Δοσιθέου.

VI

1. Υπέρ τής κανονικότητος τής μεταθέσεως προσάγει ό Συνοδικός τόμος 
άφ’ ενός μέν μαρτυρίας συνόδων καί πατέρων, άφ’ ετέρου δέ ιστορικά προη
γούμενα. Άλλ’ αί μαρτυρίαι αύται, είτε παρελήφθησαν άβασανίστως, είτε 
καί έν πλήρει έπιγνώσει τοΰ περιεχομένου των παρετέθησαν, διά νά κατα- 
πλήξουν καί παραπλανήσουν (τούτο είναι καί τό πιθανάηερον), δεν διαλαμ
βάνουν δ,τι αφήνουν οι συνοδικοί νά πιστευθή. Διά τούτο καί παρατίθενται 
κατά τρόπον αόριστον χωρίς ακριβείς παραπομπάς, σκοπίμως φυσικά. Διότι 
ό μέν 21. κανών τής έν ’Αντιόχεια συνόδου (341) επαναλαμβάνει τον 15.

1 Ράλλη-Ποτλή Β'. 19 κεξ.
2 "Οτι ή γνωμοδότησις είχε δοθή έγγράφως εις τόμον συνοδικόν, μαρτυρεί ρητώς ό 

Άκομινάτος σ. 532 καί αυτός ό βασιλεύς εις τά πρακτικά της συνόδου σ. 363, 24 κέξ. 
Έξ αυτών επίσης μανθάνομεν, δτι ή μετάθεσις ένεκρίθη υπό τής συνόδου επί τή βάσει 
άλλων προηγουμένων (ακολούθως προηγηοαμέναις λοιπαϊς εκκληοιαατικάίς διαφόροις πρά- 

ξεαι), τά όποια προδήλως περιείχοντο εις τόν σχετικόν τόμον.
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κανόνα τής έν Νικαία, δΓ ού απαγορεύεται ρητώς ώς αντικανονική ή μετά- 
θεσις1, ό δέ 5. τής έν Χαλκηδόνι (451) έπικυροϊ τούς μέχρι τοϋ χρόνου εκεί
νου ίσχύοντας. Ού'τε πάλιν ή μεταξύ τοϋ Τΰρου Φωτίου καί τοϋ Βηρυτού 
Ευσταθίου έ'ρις, την οποίαν έξήτασεν εις ανεπίσημόν τινα συνεδρίαν ή έν 
Χαλκηδόνι σύνοδος2, άναφέρεται εις τό ζήτημα τής μεταθέσεως τών επισκό
πων, δπως θέλει νά πιστεύσωμεν ό συντάξας τον Συνοδικόν τόμον 3. Πρόκει
ται εις την πραγματικότητα περί τοϋ εξής:

Έπί τής βασιλείας Θεοδοσίου τοϋ Β' είχε κατορθώσει ό Βηρυτού 
Ευστάθιος ν’ άναγνωρισθή ή Βηρυτός διά συνοδικής άποφάσεως τοϋ Κω· 
σταντινουπόλεως Άνατολίου ως μητρόπολις, εις την οποίαν νά υπαχθούν, 
άποσπώμεναι από τής μητροπόλεως Τΰρου, αί έπισκοπαί Βΰβλου, Βότρυος, 
Τριπόλεως, Όρθωσιάδος καί Άνταράδου. Ό Τΰρου Φώτιος ήρνήθη κατ’ 
άρχάς ν’ αναγνώριση την άπόφασιν, προέβη μάλιστα καί εις χειροτονίαν 
τριών επισκόπων. Άλλ’ ό Άνατόλιος έξαπέλυσε κατ’ αυτού άφορισμόν, ήκΰ- 
ρωσε την χειροτονίαν τών δΰο επισκόπων, τούς οποίους καί ύπεβίβασε 
(πράγμα πρωτάκουστον) εις την τάξιν τών πρεσβυτέρων, έξηνάγκασε δέ κατά 
τούτον τον τρόπον τον Φώτιον νά ύπογράψη καί αυτός (σημειώσας δμως 
δτι εξαναγκαζόμενος υπογράφει) την συνοδικήν άπόφασιν, τήν οποίαν είχεν 
υπογράψει καί ό ’Αντιόχειας Μάξιμος ό Α', δστις, δπως τουλάχιστον κατόπιν 
ίσχυρίσθη, δεν είχε λάβει μέρος εις τάς σχετικάς συζητήσεις, υπέγραψε δέ καλή 
τή πίστει κατά σΰστασιν τού Άνατολίου. Μετά τινα δμως έτη έπωφελοΰμε- 
νος ό Φώτιος τήν έν Χαλκηδόνι σύνοδον ύπέβαλεν εις τον αύτοκράτορα Μαρ- 
κιανόν δέησιν, εις τήν οποίαν εκθέτων τά γεγονότα ζητεί νά του άποδοθή 
τό δίκαιον. Ό βασιλεύς παρέπεμψε τήν δέησιν εις τήν συνεδριάζουσαν σύν
οδον, ή οποία καί έπελήφθη πράγματι τής ύποθέσεως, εις τήν συνεδρίαν της 
τής 20. Οκτωβρίου 451, παρά τάς διαμαρτυρίας τού Ευσταθίου, δτι έπρεπε 
νά τελειώσουν πρώτα τάς δογματικός συζητήσεις. Ό Φώτιος έν τελεί έδι- 
καιώθη, ενεκρίθη δέ ^αί πρότασις τού Σεβαστοπόλεως Κεκροπίου, καθ' ήν 
ούδεμία πολιτικής εξουσίας διάταξις σχετική μέ τά εκκλησιαστικά πράγματα 
δύναται ν’ άναιρέση τών κανόνων τάς διατάξεις4.

’Ελάχιστα καί δχι από τής κανονικής του άπόψεως θίγει τό ζήτημα ό 
Βασίλειος εις τήν 227. έπιστολήν του δ προς τον κλήρον καί τον λαόν τής

1 Θά ήδΰναντο μόνον ν’ αναφέρουν τήν 14 (13). κανόνα τών ’Αποστόλων, τόν όποιον 
επικαλείται καί ό Σωκράτης VII 36.

2 Μ ausi VII 85 κεξ.
3 § 8. Τό άρθρον τό σχετικόν δέν είναι έπιτελεύτιον, αλλά παρεμβάλλεται αμέσως 

μετά τήν 4. πράξιν άλλ’ εις τάς συλλογάς κανόνων, τάς όποιας συνήθως έχρησιμοποίουν 
οί Βυζαντινοί, φέρεται τό πρακτικόν τούτο μετά τούς κανόνας, εις τό τέλος.

4 Ίδέ καί Η e f e 1 e, Conciliengeschichte 2 (Freiburg 1856) 444 κέξ.
6 Τής επιστολής αυτής, ώς σχετιζομένης κάπως πρός τό ζήτημα τής μεταθέσεως, 

ύπάρχει άντίγραφον είς τόν Βαροκκινόν κώδικα φ. 264 ν. Τουλάχιστον δέν κατώρθωσα
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Κολωνίας, οί όποιοι, άγανακησμένοι διά την μετάθεσιν τοΰ άρχιερέως των 
Εΰφρονίου είς την Νικόπολιν, ήπείλουν νά καταφυγουν ακόμη καί εις τά 
δικαστήρια- ό Βασίλειος προσπαθεί νά τους καθησυχάση, διαβεβαιώνων ότι 
την μετάθεσιν ύπηγόρευσαν σοβαραί τής Εκκλησίας άνάγκαι.

2. Περί τής μικράς πραγματείας τοϋ Φωτίου § 12, είς την οποίαν συν- 
εκέντρωσεν ό πατριάρχης παραδείγματ’ ανωμάλων περιπτώσεων πειθαρχίας 
εκκλησιαστικής καί οικονομίας, είπον ήδη, δτι ούδαμοΰ γίνεται λόγος περί 
μεταθεσεως. ’Αλλά καί ή επιστολή τοΰ πάπα Κελεστίνου τοΰ Α'. (422 - 432) 
§11 προς τον ’Αλεξάνδρειάς Κύριλλον, τον ’Αντιόχειας Ίωάννην καί τον Θεσ
σαλονίκης Ροΰφον, την οποίαν επικαλείται ήδη ό Σωκράτης * 1 καί μετ’ αυτόν 
πάντες οί περί μεταθεσεως γράι|>αντες, αμφίβολον είναι, αν υπήρξε ποτέ. 
Διότι ή μέν φερομένη πρός τούς είρημένους ίεράρχας τής ’Ανατολής ελληνιστί 
καί λατινιστί 12. επιστολή τοΰ Κελεστίνου 2 ούδέν περί τούτου διαλαμβάνει, 
ά'λλην δ’ επιστολήν εξ αφορμής τής εκλογής τοΰ Πρόκλου αδύνατον ήτο νά 
είχε γράψει ό Κελεστΐνος, άφοΰ άπέθανε τό 432, μόλις έμαθε την άνάρρησιν 
τοΰ προκατόχου τοΰ Πρόκλου Μαξιμιανοΰ είς τον θρόνον τή; Κωσταντινου- 
πόλεως, δύο καί πλέον έτη προ τής άναρρήσεως τοΰ Πρόκλου, είχε δ’ εξ 
άλλου προ πολλοΰ αφορίσει τον ’Αντιόχειας Ίωάννην. ’Αλλά καί ή ύπόθεσις 
τοΰ Tillemont, δτι αί έπιστολαί τοΰ Κελεστίνου έγράφησαν τό 431 μετά 
την έξωσιν τοΰ Νεστορίου, δτε είχε καί πάλιν τεθή ή υποψηφιότης τοΰ Πρό
κλου, είναι απίθανος, διότι δεν βλέπει κανείς τον λόγον, διατί ό Κελεστΐνος 
νά μη άπευθυνθή, δπως καί εις άλλας περιστάσεις, κατ’ ευθείαν πρός τον 
κλήρον κ»ί τον λαόν τής Κωσταντινουπόλεως 3.

Καί αληθές μέν είναι, δτι ό Νικηφόρος Κάλλιστος παραθέτει είς τό 
τέλος τοΰ περί μεταθέσεων κεφαλαίου του σ. 1197 D - 1200 Β αυτολεξεί περι

νά εύρω μεταξύ των έργων τού Βασιλείου άλλο σύγγραμμα, είς τό όποιον νά εξετάζεται 
τό ζήτημα τούτο. Ότι τό κείμενον § 8 αναφέρει κανονικά τοϋ Βασιλείου κεφάλαια, εν οΐς 
αντος εν διατίθεται εκκλησιών επισκοπικά μετατιθέμενος όρια, είναι, νομίζω, μεγαλόστομος 
καί σκοπίμως σκοτεινή περίφρασις, προωρισμένη νά κόμη έντύπωσιν είς τούς πολλούς, 
οί όποιοι ούτε θά ήθελαν ούτε θά ήμποροΰσαν νά εξακριβώσουν τήν παραπομπήν. Είς 
τάς πρός τόν Ίκονίου Άμφιλόχιον τρεις κανονικός έπιστολάς (άρ. 188, 199 καί 217) δέν 
γίνεται λόγος περί μεταθεσεως επισκόπων.

1 VII 40 σ. 829. Ό Συνοδικός τόμος παραπέμπει, πλήν τοΰ Σωκράτους, καί είς τόν 
Σωζομενόν, είς τόν όποιον καί μόνον παραπέμπει ό ‘Ανώνυμος 908 A. ’Αλλά τό έργον 
τοϋ Σωζομενοϋ δέν φθάνει μέχρι τής εκλογής τοϋ Πρόκλου. Ό ’Ανώνυμος έπίσης απο
δίδει είς τόν Κελεστΐνον πλημμελώς τήν μεταξύ μεταβάσεως καί μεταθεσεως υστερογενή 
καί σοφιστικήν διάκρισιν, περί ής ιδε σ. 198 κέξ.

- Μ i g n e, Patr. Latina 50 σ. 465 κέξ.
8 Περί τούτου ιδε τάς σημειώσεις τών παλαιών εκδοτών τής αλληλογραφίας τοΰ 

Κελεστίνου παρά Μ ign e a. 562 κέξ.
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κοπήν από τά decreta 1 τοΰ Κελεστίνου, πρόκειται όμως κατ’ αλήθειαν περί 
τής ψευδεπίγραφου 2. επιστολής τοΰ Πάπα Καλλίστυυ τοΰ Α'. (218 - 223) 
ad omnes Galliarum episcopos, την οποίαν ευρίσκεις λατινιστί παρά 
Migne 2. Ή σύγχυσις προς τον Κελεστΐνον, όφειλομένη ίσως είς τάς πηγάς 
τοΰ Νικηφόρου, προεκλήθη καί έκ τοΰ ότι φέρεται καί τοΰτου επιστολή (άρ. 21) 
ad episcopos Galliarum. Πλαστή επίσης είναι καί ή επιστολή τοΰ Έλληνος 
Πάπα Άντέρωτος (235 - 236), τον όποιον ό Νικηφόρος ή ή πηγή του ονομά
ζουν Αντάρων, δηλαδή ’Αντερων, κακώς άποδίδοντες τό λατινικόν Anterus 3. 
Τήν επιστολήν ταυτην παρέχουν μόνον λατινιστί ό Mansi 4 καί ό Migne5. 
Ελληνικόν κείμενον ταΰτης, όπως καί τής τοΰ Καλλίστου, δεν κατώρθωσα, 
παρ’ όλας μου τάς αναζητήσεις, νά ευρώ. Έντεΰθεν καί δεν δύναμαι νά εΐπω 
ακριβώς, πόθεν ό Νικηφόρος παρέλαβε τά δυο ταΰτα χωρία- ασφαλώς όμως 
έκ κανονικοΰ τίνος συγγράμματος, όπου διά μακρών έξητάζετο τό ζήτημα τής 
μεταθέσεως τών επισκόπων. Όπωσδήποτ’ αξίζει, νομίζω, νά παρατεθή πλή
ρες τό κείμενον 6:

"Ο δη καί Κελεστΐνος ό της'Ρώμης επίσκοπος εν τοΐς παρ' αυτώ καλον- 
μένοις σεκρέτοις (I. δεκράτοις) εν κεφαλαίφ δευτέρφ παραδεικνυς τάδε κατά 
ρήμα διέξεωι: Εϊπερ επίσκοπος ώφελείας χάριν μετατεθείη, μη δώ εαυτοί) 
τούτο ποιείτω, άλλα τών αδελφών άναγκαζόντων και τη αυθεντία τής ίερας 
τήσδε καθέδρας τήν πράξιν τελείτο), μη κενοδοξίας χάριν, άλλ' ώφελείας ενεκεν 
ή ανάγκης. Τά ώα δε και Αϋτέρως δ σννεπίσκοπος τούτω διαγορεύει οντω 
κατά ρήμα διεξιών: Τήν μετάθεαιν τών επισκόπων γινώοκετε κοινής ώφελείας

1 Ό Νικηφόρος τα ονομάζει σέκρετα, αντί δέκρετα. Τό σφάλμα δέν οφείλεται κατ’ 
άνάγκην είς τούς άντιγραφεΐς.

2 PG 10, 125 κέξ. Ή παρά Νικηφόρφ περικοπή άναγινώσκεται σ. 128 Α. "Ως πρός 
τήν άπόδοσιν παρατηρώ, ότι τό λατινικόν κείμενον έχει invitantibus άντί άναγκαζόντων, 
παραλείπει δέ τάς λέξεις ή ανάγκης.

J Τό ορθόν παρέχουν ό Ευσέβιος. Έκκλ.Ίσ. 6,29 καί ή άνευρεθεΐσα επιτύμβια πλάξ.
‘ I 763 - 8.
5 PG. 10,169 Α.
6 Παραλλαγάς τών δύο κειμένων σημειώνω τάς εξής: Τό λατινικόν κείμενον παρα

λείπει, διά λόγους σχετιζομένους προφανώς πρός τήν έκκλησιαστικήν πολιτικήν τών 
Παπών, τάς λέξεις είτ έκεΐθεν μετέβη είς Αλεξάνδρειαν, ένφ τήν μετάβασιν τοΰ Πέτρου είς 
’Αλεξάνδρειαν αναφέρει ό Κάλλιστος μεταξύ τών πρώτων παραδειγμάτων τής μεταθέ
σεως σ. 1180C. ’Επίσης άντί τών λέξεων τη τών’ Αποστόλων συμβουλή παρέχει τό λατινικόν 
κείμενον populorum consilio· τό ορθόν είναι φυσικά ’Αποστόλων, διότι είναι προφανής 
ή προσπάθεια τοΰ πλαστογράφου νά προσδώση άποστολικότητα είς τό έθιμον τής μετα
θέσεως· χάριν τούτου επινοεί καί τάνύπαρκτα παραδείγματα τοΰ Ευσεβίου καί τοΰ Φήλι- 
κος. Τουναντίον τό λατινικόν κείμενον μας βοηθεί νά συμπληρώσωμεν μετά τό μετατί

θεται τάς έκπεσούσας λέξεις ουδέ μετατίθεται (nec transfertur) καί νά διαγράψωμεν τό ή 
μετά τό δνναστείμ, νά συμπληρώσωμεν μετά τό έξωσθείς τάς λέξεις ή εξαναγκαστείς 

(aut necessitate coactus) καί άντί τοΰ παρ’ ετέρων νά γράψοιμεν παρ’ ετέρων μετενθρο- 

νιαθεΐς (ab aliis translatus et inthronizatus est).
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ένεκεν ή εξ ανάγκης έξεΐναι γίνεσθαι, ου μην επιθυμία τον τυχόντος η και 
δυναστεία. Πέτρος γάρ δ ιερός ημών διδάσκαλος καί έξαρχος των Αποστόλων 
έξ ’Αντιόχειας ώφελείας χάριν μετετέθη εις 'Ρώμην, είτ ’ έκεΐθεν μετέβη εις 
’Αλεξάνδρειαν, ώς εκεΐσε μάλλον ώφελήσαι δυνάμενος. Ευσέβιος δε εκ τίνος 
μικράς πόλεως τη άποστολική αυθεντία μετετέθη εις ’Αλεξάνδρειαν. 'Ομοίως 
καί Φήλιξ εκ τής πόλεως, καθ’ ήν ετάχθη τή εκλογή των πολιτών, διά τε την 
διδασκαλίαν καί τον αγαθόν βίοι\ ον είχε, τω κοινω τών επισκόπων καί των 
λοιπών ιερέων καί τή τών Αποστόλων συμβουλή μετετέθη εις ’Έφεσον. Ουδέ 
γάρ μεταβαίνει εκ πόλεως εις πάλιν ό μη τή οικεία επιθυμία ή κενοδοξία τούτο 
ποιών, άλλ’ ώφελεία τινί ή ανάγκη διά τής τών ετέρων προτροπής καί τής βου ■ 
λής τών ίσχυροτέρων μετατίθεται, ζούδι: μετατίθεται) εξ έλάττονος πόλεως 
προς μείζονα ό τοΰτο μή κενοδοξία μήτε μην οικείο) θελήματι ποιών, άλλ’ ή 
δυναστεία [ή] τής οικείας καθέδρας έξωσθείς ή επ’ ώφελεία του τόπου ή του 
λαοΰ, ονχ νπερηφάνως, άλλα ταπεινοτέρως παρ’ ετέρων (μετενθρονισθείς).

3. Άλλα και τά παραδείγματα δεν είναι δλα ίστορικώς αναμφισβήτητα. 
Έκ τών πολυαρίθμων παραδειγμάτων τοΰ Σωκράτους, τοΰ ’Ανώνυμου, τοΰ 
Νικηφόρου συναντώμεν ενταύθα 10 μόνον παραδείγματα πατριάρχων καί ένα 
παράδειγμα μητροπολίτου, άναφερόμενα κατά προτίμησιν εις τά γνωστότερα 
καί παλαιότερα πρόσωπα Καί τά ένδεκα παρατίθενται διά μακροτεοων τ'πό 
τοΰ ’Ανωνύμου καί τοΰ Νικηφόρου, ανάγονται δε, δπως άποδεικνύουν αίκοιναί 
παρεξηγήσεις, εις κοινήν πηγήν. "Οτι δμως δεν ήντλησεν δ συντάξας έκ τής 
γνωστής εις ημάς τουλάχιστον διασκευής τοΰ ’Ανωνύμου — ή συναγωγή τοΰ 
Νικηφόρου δεν είχεν ακόμη συγγραφή—, άποδεικνύουν δχι μόνον αί μαρτυ- 
ρίαι, τάς οποίας, πλήν τής τοΰ Κελεστίνου, αγνοεί ό ’Ανώνυμος, αλλά καί τό 
γεγονός, δτι § 11 άναφέρεται όρθώς παρά τον Σωζομενόν καί ό Σωκράτης, 
ως πηγή τών περί τοΰ Κελεστίνου, καί δτι εν § 9 παρέχεται ή εΐδησις, δτι 
ό ’Αντιόχειας Ευστάθιος ήτο μητροπολίτης Παμφυλίας, εΐδησις ψευδής μέν 
καθ’ έαυτήν1 2, άποδεικνύουσα δμως, δτι ό συντάξας είχεν ύπ’ δψει του πλου- 
σιωτέραν διασκευήν, άναφέρουσαν καί τήν πατρίδα τοΰ Ευσταθίου τήν 
Παμφυλίαν, έξ ου καί ή σύγχυσις3.

1 'Ότι τό παράδειγμα τοΰ ’Αλεξάνδρειάς Πέτρου τοΰ Μογγοϋ ήτο ακατάλληλον, 
άφοΰ έπρόκειτο περί Μονοφυσίτου καί διώκτου τών οπαδών τής έν Χαλκηδόνι συνόδου, 
δέν έπρόσεξε κανείς, οΰτε καν ό συγγραφεύς εκκλησιαστικής ιστορίας Νικηφόρος Κάλ- 
λιατος" οΰτε υπήρχε κίνδυνος νά το προσέξουν οί άναγνώσται, καί Άρσενιάται αν ήσαν.

’ Πλημμελής επίσης είναι ή χρονολόγησις τοΰ Πέτρου τοΰ Μογγοϋ εις τό 13. έτος 
τής βασιλείας τοΰ Θεοδοσίου· πόθεν αΰτη προέκυψε, δεικνύει ό ’Ανώνυμος 904 C, δστις 
τοποθετεί τήν χειροτονίαν τοΰ Πρόκλου είς τόν θρόνον Κυζίκου εν τώ ιγ ετει τής βασι
λείας Θεοδοσίου τοΰ μικρόν... επί Χιαιννίον πατριάρχον, έσφαλμένως καί πάλιν, διότι ό 
Σισίννιος έπατριάρχευσε τό 426-427, δηλαδή τό 18. έτος τής βασιλείας τοΰ Θεοδοσίου.

3 Δέν αποκλείεται δμως (’ίσως μάλιστα νά είναι καί πιθανώτερον), δτι συνέχυσεν ό 
συντάκτης τοΰ Συνοδικού τόμου τόν Αντιόχειας Ευστάθιον πρός τόν ομώνυμον έν Παμ-
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Ώς προς τά παραδείγματα Γρηγορίου τοΰ Ναζιανζηνοΰ, τοΰ ’Αντιόχειας 
Ευσταθίου τοΰ Α'. § 17 (322-330), τοΰ ’Αντιόχειας Μελετίου τοΰ Α'. § 9 
(360-381) και τών πατριάρχων Κωσταντινουπόλεως Πρόκλου § 11 (434-446), 
Γερμανοΰ τοΰ Α'. § 10 (715-729) και Στεφάνου τοΰ Β'. § 13 (925-928)ή 
δεν θά εΐχαμεν τίποτε νά προσθέσωμεν εις τό υποσελίδιον υπόμνημα παρέ
θεσα μερικά χωρία, εκ τών οποίων εμμέσως, κατά συμπερασμόν, προέρχον
ται αί ειδήσεις, ΐσχναί ά'λλως τε καθ’ έαυτάς, τοΰ Συνοδικοΰ τόμου.

Τά κατά τον Κρήτης Βασίλειον τον Β', δστις είχε μετατεθή είς Θεσσα
λονίκην, γνωρίζομεν έκ τοΰ ’Ανώνυμου, δτι έχουν ληφθή από τον βίον τοΰ 
πατριάρχου ’Ιγνατίου τον συνταχθέντα υπό Νικήτα Δαβίδ. Άλλ’ ακριβώς 
από τον Νικήταν2 γίνεται φανερόν, δτι ή μετάθεσις αΰτη δεν έγινεν Ιπί 
Βασιλείου τοΰ Μακεδόνος, δπως όμοφώνως επαναλαμβάνουν και ό ’Ανώνυ
μος καί ό Συνοδικός τόμος καί ό Νικηφόρος- διότι ήδη επί Μιχαήλ τοΰ Γ' 
ό Βασίλειος είναι μητροπολίτης Κρήτης καί γέρων πλέον πολύ8.

Σοβαρωτέρα είναι ή πλάνη περί τον δήθεν ’Αλεξανδρείας Θωμαν § 12, 
δστις χρηματίσας πρώτον Θεσσαλονίκης4 έξελέγη υπό τής έβδομης οικουμενι
κής συνόδου (786) πάπας ’Αλεξανδρείας. Ό ’Ανώνυμος 905 Β, άναφέρων 
καί την πηγήν, έξ ής έλήφθη ή εϊδησις αΰτη (ώς φηαι Θεοφάνης ό ό αβλόγη
της ό Μεγαλοαγοίτης), μας βοηθεΐ καί εδώ, διά ν’ άνεύρωμεν τό αληθές καί 
τήν αιτίαν τής πλάνης, όφειλομένης είς παρανόησιν τών λέξεων τοΰ Θεοφά- 
νους. Όμιλών δηλαδή ό χρονογράφος σ. 461 de Boor περί τών κατά τήν 
σύνοδον, τήν οποίαν συνεκάλεσεν αμέσως μετά τήν ενθρόνισίν του ό πατριάρ
χης 'Γαράσιος, λέγει καί περί τών αντιπροσώπων τών ά'λλων πατριαρχείων: Καί 
ηνεγκαν εκ μεν ’Αντιόχειας Ίωάννην τον μέγαν καί περιβόητον, λόγω καί εργω 
άγιωσννης μετέχοντα καί ούγκελλον τον πατριάρχου ’Αντιόχειας γεγονότα, 
καί Θωμαν ’Αλεξάνδρειάς, ανδρα ζηλωτην καί ενλαβέστατον, δστις καί αρχιε
πίσκοπος της εν τφ Ίλλνρικφ μεγαλοπόλεως Θεσσαλονίκης γενόμενος διέπρε- 
ψεν. Είναι προφανές, δτι ή παράλειψις τής προθέσεως εξ προ τοΰ ’Αλεξάν
δρειάς, δφειλομένη ίσως καί είς τους αντιγράφεις, συνετέλεσεν, ώστε νά 
θεωρηθή πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς ό αντιπρόσωπος αύτοΰ (επατριάρχευε 
τότε δ Πολιτιανός 767- 801) Θωμάς, τοΰ οποίου ευτυχώς σώζεται ή ύπο- * 1 2 3 4

φυλίςι μητροπολίτην, περί τοΰ όποιου διεσώθη είς τά πρακτικά τής έν Έφέσφ Συνόδου 
(Mansi, IV, 1475-78) καί έξ αυτών είς τά συνήθη κανονικά τών Βυζαντινών βιβλία, 
(Πρβλ. Ραλλη καί Ποτλή, Σύνταγμα Β'. 226 κέξ.), επιστολή τής συνόδου πρός τήν 
εν Παμφυλία σύνοδον, συνιστώσα νά επετράπη είς τόν παραιτηθέντα γέροντα μητροπο
λίτην ή διατήρησις τοΰ αρχιερατικού αξιώματος.

1 Ύπό τής εκκλησίας τιμάται ώς άγιος τήν 18. ’Ιουλίου (Γεδεών, Πατριαρχικοί 
πίνακες 349 440).

2 PG 105 σ. 529 D.
3 Πρβλ. καί L. Petit, έν Echos d’Orient 18 (1918) 241.
4 Κατά τόν L. Petit, "Ενθ’ άνωτ. έζη ακόμη τό 806, όχι όμως τό 809.
Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, §τος Θ'. 14
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γραφή εις τά πρακτικά: Θωμάς έλέω Θεοϋ πρεοβύτερος και ηγούμενος της 
μονής τοΰ άγιου πατρός ’Αρσενίου τής διακειμένης εν Αίγυπτο) άνω Βαβυ- 
λώνος επέχων τον τόπον των άγιων άποστολικών θρόνων Αλεξάνδρειάς, 
’Αντιόχειας, 'Ιεροσολύμων.

’Ανάλογος παρανόησις των λόγων τοΰ ίδιου χρονογράφου συνετέλεσεν, 
ώστε νά γραφή, on ό περίφημος Μονοφυσίτης πάπας ’Αλεξάνδρειάς Πέτρος 
& Μογγός (477-489/90) μετετέθη εκεί έκ τής μητροπόλεως Εύχαΐτων § 12. 
Εις τα Ευχάϊτα1 δηλαδή είχεν έξορισθή ό Πέτρος 36 ημέρας μετά την 
άνάρρησίν του υπό των Μονοφυσιτών εις διαδοχήν τοΰ άποθανόντος τό 477 
Τιμοθέου τοΰ Αίλουρου- έκ τής εξορίας δε ταΰτης τον έπανέφερε τό 482 ό 
Ζήνων, μετά τον θάνατον τοΰ ορθοδόξου πατριάρχου Τιμοθέου Β' τοΰ Σαλο- 
φακιόλου, κατά σύστασιν τοΰ μονοφυσιτίζοντος πατριάρχου Κωσταντινου- 
πόλεως ’Ακακίου, άφοΰ πρώτον τον ύπεχρέωσε νά ύπογράψη τό κατ’ εντολήν 
τοΰ αΰτοκράτορος έκπονηθέν 'Ενωτικόν *.

5. Εις πολύ νεωτέρους χρόνους ανάγονται τά παραδείγματα τοΰ ’Αντιό
χειας3 ’Αγαπίου τοΰ Α'. (977-996) § 9 καί τοΰ ‘Ιεροσολύμων Σάββα § 14 
(1107-?). Περί τοΰ πρώτου μας παρέχει ό ’Ανώνυμος 905 D την πλη
ροφορίαν, δτι τήν εΐδησιν παρέλαβεν έκ τοΰ άπολεσθέτος ίστορικοΰ έργου 
τοΰ Σεβαστείας Θεοδώρου4, προσθέτει δέ, δτι συνελειτούργηοεν τω μακαριω- 
τάτω και άγιωτάτω πατριάρχη κυρω Νικολάω καί τή ίερα συνόδω 1 * 3 4 5. Τά κατ’ 
αυτόν διηγείται διεξοδικώς ό Sclilumberger6, έπί τή βάσει των ειδήσεων 
τοΰ Σύρου χρονογράφου Γιαχγιά. Επίσκοπος ών τής έν Πιερίφ Σελεύκειας7, 
έπέτυχε νά σταλή εις τήν Κωσταντινούπολιν κομιστής τοΰ καταλόγου τών 
υποψηφίων διαδόχων τοΰ άποθανόντος έν Ταρσώ τήν 28. Μαΐου 976 πατρι
άρχου Θεοδώρου Α'. τοΰ έκ Κολωνείας (970-976). Έλθών εις τήν πρωτεύουσαν

1 ’Εκεί είχε καταψύγει καί άλλος Μονοφυσίτης Ιεράρχης ό ’Αντιόχειας Πέτρος ό 
Κναφεύς, ένώ άπήγετο είς εξορίαν πρός τήν Πιτυοΰσσαν (Μαλάλας σ. 380Β. καί 
Θεοφάνης, σ. 125).

* Θεοφάνης, σ. 130.
3 *0 ’Ανώνυμος σ. 908 Α, έξ απροσεξίας προφανώς, ονομάζει τόν ’Αγάπιον πατριάρ

χην Ιεροσολύμων, έξ οΰ παρασυρθέντες ό Lequien (Orietis Christianus III 500) καί 
ό Χρυσόστομος Παπαδόπουλλος, ('Ιστορία τής ’Εκκλησίας 'Ιεροσολύμων 
σ. 354) εισάγουν είς τήν σειράν τών πατριαρχών τής 'Ιερουσαλήμ καί τόν ’Αγάπιον, περί 
τοΰ οποίου όμως όρθώς ομολογούν, δτι ούδέν πέραν τούτου γνωρίζομεν.

4 Περί τούτου 0ά ομιλήσω άλλαχοϋ διεξοδικώτερον.
1 Δηλαδή μέ Νικόλαον τόν Β' τόν Χρυσοβέργην (984-995).
8 Epopee Byzantine I 410 κέξ. καί 743 καί 1127-30. Πρβλ. καί C. Karel evskij, 

"Ενθ’ άνωτ. σ. 604 κέξ.
7 Ό Σύρος λέγει, δτι ήτο έπίσκοπος τοΰ Χαλεπίου, δηλαδή τής Βερροίας- άλλά 

πιθανόν είναι, δτι τό Χαλέπι ήτον ό τόπος τής διαμονής τοΰ ’Αγαπίου κατά τούς άνηού- 
χους έκείνους χρόνους τών διαρκών πολέμων εις τήν Β. Συρίαν.
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ύπεσχέθη εις τον Βασίλειον νά μεταπείση τον κατέχοντα την ’Αντιόχειαν εν 
όνόμαιι τοϋ Βάρδα Σκληρού έκχριστιανισθέντα Σαρακηνόν Ούμπεΐδ ’Αλλάχ 
νά παραδώση την πόλιν εις τά βασιλικά στρατεύματα, αν εξασφάλιση εις 
εαυτόν μέν τον θρόνον τής ’Αντιόχειας, εις τον στρατηγόν δε ίσοβίως τό 
αξίωμα τοΰ δουκός τής ’Αντιόχειας. Ό Βασίλειος έδέχθη και ό ’Αγάπιος, 
έψηφισμένος ήδη πατριάρχης, έπέστρεψεν εις την ’Αντιόχειαν κομιστής ταυ
τοχρόνους ιδιογράφου προς τον Ουμπεΐδ ’Αλλάχ επιστολής τοΰ βασιλέως. 
Τον νέον πατριάρχην ήρνήθη ν’ αναγνώριση τότε ό πάπας ’Αλεξάνδρειάς 
Ήλίας ό Α'. (969 ή 972-1000) διά λόγους κανονικούς, μετεπείσθη όμως 
κατόπιν δι’ επιστολής τοΰ ’Αγαπίου, εις την οποίαν άνεφέροντο ανάλογα 
προηγούμενα. Πρόκειται προφανώς και εδώ περί τοΰ κανονικοΰ ή μή τής 
μεταθέσεως.

“Οταν κατόπιν έξερράγη ή στάσις τοΰ Βάρδα Φωκά εναντίον τοΰ Βασι
λείου (987), ό ’Αγάπιος έτάχθη μέ τό μέρος τοΰ στασιαστοΰ, εΰρέθη δέ 
πράγματι εις τάς άποσκευάς τοΰ Φωκά μετά τον εξαφνικόν του θάνατον εις 
τό πεδίον τής μάχης (988) επιστολή τοΰ ’Αγαπίου προς αυτόν αρκετά ενο
χοποιητική. Μετά τήν αποτυχίαν όμως εκείνης τής ανταρσίας ό ’Αγάπιος είχε 
καί πάλιν αρχίσει νά ενεργή έν ’Αντιόχεια υπέρ τοΰ βασιλέως, εξεβλήθη δέ 
διά τοΰτο μετ’ άλλων προκρίτων Άντιοχέων έκ τής πόλεως, παρασυρθείς διά 
δόλου έξω τών τειχών αυτής τήν 2. Μαρτίου 989, υπό τοΰ υίοΰ τοΰ Βάρδα 
Λέοντος τοΰ Φωκά, όστις καί μετά τον θάνατον τοΰ πατρός έσυνέχιζε τήν 
ανταρσίαν έν ’Αντιόχεια, όπου Ιστρατήγει. Έπανελθών τον ’Οκτώβριον τοΰ 
989 κατόπιν στάσεως τοΰ λαοΰ τής ’Αντιόχειας, ό όπ:οΐος έπολιόρκησε τον 
Λέοντα εις τό ΰψηλότατον κάστρον τής πόλεως καί τον ήνάγκασε νά παρα- 
δοθή εις τον Μιχαήλ Βούρτζην, τον άπεσταλμένον τοΰ Βασιλείου, μετεφέρθη 
κατά διαταγήν τοΰ βασιλέως είς Κωσταντινούπολιν (τέλος 989 ή άρχάς 990). 
ΈκεΤ παρέμεινε διοικών τήν εκκλησίαν του μακρόθεν επί 7 έτη, ότε καί συνε- 
λειτούργησε, όπως λέγει ό ’Ανώνυμος, μέ τον πατριάρχην Νικόλαον τον Β'. 
Έξαναγκασθείς κατόπιν υπό τοΰ βασιλέως νά παραιτηθή, ΰπέκυψε τον 
Σεπτέμβριον τοΰ 996, άφοΰ έξησφάλισεν ισόβιον κάρπωσιν τής μονής τοΰ 
Πικριδίου καί γενναΐον χρηματικόν εισόδημα από τό βασιλικόν ταμεΐον καί 
έκ Συρίας μέ τήν ύπόσχεσιν ότι δέν θά διαγραφή έκ τών διπτύχων. Άπέθανε 
κατά Σεπτέμβριον τοΰ 998. Είς τον ’Αγάπιον, όπως θάποδείξω άλλαχοΰ, 
απευθύνεται ή έκ τών καταλοίπων τοΰ Σπ. Λάμπρου έκδοθεϊσα 1. έπιστολή 
τοΰ Μητροπολίτου Συνάδων (Ν. Έλλην. 20 [1926] 324).

6. Τά κατά τον Ιεροσολύμων Σάββαν παραδίδονται είς ημάς τόσον 
πενιχρώς, ωστεό μέν Lequien1 άρνεΐται καί τήν ύπαρξίν του, τον ταυτίζει δέ

1 Oriens Christianus III δΟ 1. Ωσαύτως δέν άναφέρεται είς τά ύπό τοϋ Δ. Παπα- 
δοπούλλου Κέραμέ ως, Άνάλεκτα Ίεροσολυμιτικής σταχυολογίας Α' (Πετρούπο- 
λις 1891) δημοσιεσθέντα δίπτυχα και κανόνας (πρβλ. σ. 126. 132. 139. 142). Ή σιωπή
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προς τον προκάτοχόν του Συμεών (f 1106), ό δέ Χρυο. Παπαδόττονλλος 1 δεν 
έ'χει νά παραπέμψη παρά μόνον είς τον 'Ιεροσολύμων Δοσίθεον Νοταράν 2, 
τον τοποθετεί δέ μετά τον Ίωάννην τον Η'., ενώ ή ακριβής παρά Νικη
φόρο) Καλλίστω χρονολογία 6615 (1107) καί ή σύμπτωσις προς την πατριαρ- 
χείαν Νικολάου Γ'. τοϋ Κυρδινιάτου (1084- 1111) άποδεικνΰουν, δτι αμέ
σως μετά τον Συμεών (άποθανόντα τό 1106) καί προ τοϋ Ίωάννου έπα- 
τριάρχευσεν ό Σάββας. ’Από τον Νικηφόρον επίσης μανθάνομεν, δτι ειχεν 
ό Σάββας καταφυγει ώς φυγάς εις τά Ιεροσόλυμα έκ τής έδρας του διω- 
χθείς υπό τών ’Αράβων 3, επέτυχεν δμως παρ’ αυτών τήν έ'γκρισιν τής εκλο
γής του4. “Οπως κα'ι ανωτέρω σ. 195 συνεπέρανα, τό γεγονός τούτο τής 
εγκαθιδρύσεως τοϋ Σάββα, τό όποιον ώς άσήμαντον παρέλειψε ν’ άναγράψη 
’Άννα ή Κομνηνή καί οί μετ’ αυτήν ιστορικοί, ήντλήθη από συνοδικάς πρά
ξεις τοϋ πατριάρχου Νικολάου' δεν αποκλείεται μάλιστα ν’ άνεκινήθη και τότε, 
εξ αφορμής τής εκλογής τοϋ Σάββα, τό ζήτημα τής μεταθέσεως.

Διά ν’ άνακεφαλαιώσω είς δλίγας γραμμάς τό περιεχόμενον τής προκει- 
μένης πραγματείας, παρατηρώ δτι αυτή παρέχει καί ερμηνεύει φιλολογικώς, 
ώς μνημεϊον εκκλησιαστικής πολιτικής, καί ίστορικώς, ώς προς τό περιεχόμε
νον καί τάς πηγάς, σπουδαιότατον ανέκδοτον κείμενον τής πολυταράχου 
εκκλησιαστικής ιστορίας επί Μιχαήλ τοϋ Παλαιολόγου. Ταυτοχρόνως δμως 
καθορίζει τήν ακριβή χρονολογίαν τής πατριαρχείας τοϋ Γερμανού, διαφωτί
ζει τον τρόπον, καθ’ ον συνετάσσοντο τοιαϋτα έκκκλησιαστικά έγγραφα, 
προοριζόμενα είς εύρεΐαν δημοσιότητα, ζητεί νά συμβάλη είς τήν γνώσιν τής 
προσωπικότητος καί τοϋ τρόπου Ιργασίας τοϋ εκκλησιαστικού ιστορικού 
Νικηφόρου Καλλίστου τοϋ Ξανθοποΰλλου καί θά χρησιμεύση, ελπίζω, διά 
τής συστηματικής καί συγκριτικής έξετάσεως τών μέχρι σήμερον γνωστών 
περί μεταθέσεως επισκόπων κειμένων είς άκριβεστέραν καί ίστορικωτέραν 
εξέτασιν τοϋ σπουδαιοτάτου τούτου κανονικού προβλήματος.

I. ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ

212 I. Συκουτρή, Συνοδ. τόμος εκλογής πατριάρχ. Γερμανού Γ'.

αΰτη τών έπιτοπίων πηγών οφείλεται πιθανώς καί είς τό γεγονός, δτι ό Σάββας διέμε- 
νεν ίσως καΟ’δλον τό διάστημα τής πατριαρχείας του έν Κωσταντινουπόλει, δπου ήλθε 
πράγματι, διά νά έπιτύχη τήν έγκρισιν τής εκλογής του.

' 'Ιστορία τής εκκλησίας 'Ιεροσολύμων ('Ιεροσόλυμα -’Αλεξάνδρεια 1910) σ. 393.
2 Περί τών έν 'Ιεροσολύμοις πατριαρχευσάντων (Ίάσιον 1715) σ. 744. 'Ο Δοσίδεος 

αντλεί προφανώς έκ τοΰ ’Ανωνύμου, έντεΰθεν καί λέγει σφαλερώς περί τοϋ Σάββα δ,τι 
έκεΐνος 908 Β λέγει περί τοϋ ΙΙεντακλά ολίγον άνωτέρω· εϊια εδόθη αΰτώ κα'ι ή Μαρώνεια.

2 Προφανώς έξ αφορμής τής καταλήψεως τής 'Ιερουσαλήμ ύπό τών Σταυροφόρων 
τό 1099· ό Κάλλιστος φαντάζεται τούς Άραβας κατέχοντας τήν 'Αγίαν Πόλιν, πράγμ’ 
άσυμβίβαστον πρός τήν χρονολογίαν, ποΰ δίδει ό ίδιος.

4 Περί τών λοιπών άποκλίσεων τής παρά Νικηφόρφ διηγήσεως ιδε άν. σ. 1971. 201*.
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