
ΤΟ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ό θάνατος τοΰ είκονομάχου αύτοκράτορος Θεοφίλου (f 842) τερματίζει 
περίοδον τεταραγμένων χρόνων και διανοίγει νέαν ιστορικήν διά τής κατα- 
παύσεως τής είκονομαχίας και τής άναστυλώσεως των ιερών εικόνων υπό τής 
εύσεβοΰς αυτοΰ συζΰγου Θεοδώρας καί τοΰ υίοϋ αυτοΰ Μιχαήλ. Ή επί πολύ 
διαρκέσασα μεταρρυθμιστική των είκονομάχων περίοδος, ή συνταράξασα τά 
συντηρητικά πνεύματα καί τάς συνειδήσεις των ευσεβών καί έξαπολύσασα 
θύελλαν διωγμών καί μαρτυρίων εις τούς κόλπους τής Εκκλησίας, έληξε διά 
τοΰ θριάμβου τής ορθοδόξου μερίδος καί έσφραγίσθη διά πράξεως ϊεράς καί 
επισήμου, τής καταδίκης τής αίρέσεως καί τοΰ μακαρισμού τών ευσεβών προ
μάχων καί υπερασπιστών τής ορθής πίστεως.

Οί από περάτων τοΰ Βυζαντινοΰ κράτους τή προσκλήσει τής βασιλίσσης 
Θεοδώρας συρρεύσαντες εν τή πρωτευούση δεδιωγμένοι καί εξόριστοι ύπό 
την προεδρείαν τοΰ νεοεκλεγέντος πολυπαθοΰς πατριάρχου Μεθοδίου τοΰ 
όμολογητοΰ (842 - 846) εν συνόδω πολυπληθεστάτη, εν ή παρίσταντο οί 
έστιγματισμένοι καί κατάξηροι εκ τών παθημάτων τών διωγμών κληρικοί, 
ύψωσαν την σημαίαν τής ελευθερίας καί άνεστύλωσαν τάς ίεράς εικόνας εν 
μέσφ δακρύων χαράς καί στεναγμών άνακουφίσεως. Έδοξολόγησαν τον 
Θεόν, κατηράσθησαν τούς αρχηγούς τής πλάνης, έμακάρισαν τά ευσεβή τοΰ 
διωγμοΰ θύματα, κατέστρωσαν εις πράξιν επίσημον τάς άράς καί τάς ευλο
γίας, παρέδωκαν εις αιώνιον ανάθεμα τούς βεβηλώσαντας την Εκκλησίαν, 
καί εις μνημόσυνον αιώνιον τούς την πίστιν αγνήν καί άσάλευτον τηρήσαν-
τας, καί ώρισαν, ΐνα ή πράξις αύτη άναγινώσκηται άπαξ τοΰ ενιαυτού κατά 
τήν δρισθεΐσαν πρώτην Κυριακήν τών νηστειών, τήν έπικληθεΐσαν Κυριακήν 
τής ’Ορθοδοξίας, εις άνάμνησιν τών παθημάτων τής Εκκλησίας καί τοΰ 
θριάμβου τής ορθοδόξου πίστεως. Ή πράξις δέ αύτη είνσι τό λεγόμενον 
Συνοδικόν, τό άναγινωσκόμενον εις έπήκοον πάντων κατά τήν Κυριακήν 
τής ’Ορθοδοξίας.

Τό ιερόν καί επίσημον τοΰτο εκκλησιαστικόν έγγραφον, πλήν τής μεγάλης 
αυτοΰ ιστορικής καί δογματικής αξίας, έχει καί άλλην επίσης σπουδαίαν, διότι 
γνωρίζει εις ημάς τούς από τοΰ Θ' αίώνος καί εφεξής μέχρι τοΰ χρόνου τής 
συντάξεως αυτοΰ προστάντας τών μητροπόλεων καί επισκοπών ποιμένας 
κατά σειράν χρονολογικήν επί τή βάσει τών ιερών διπτύχων αυτών.

Προ τής τών ιερών εικόνων άναστυλώσεως τά ονόματα τών εν εύσεβεί
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τή πίστει τελειωθέντων επισκόπων Ικάστης επαρχίας κατεγράφοντο εις τά 
δίπτυχα και έμνημονεύοντο, κατ’ άρχαίαν παράδοσιν, εν τι) θεία μυσταγωγία- 
άφ’ δτου δε το Συνοδικόν αντικατέστησε τά δίπτυχα, τά ονόματα τούτων 
άνεγράφοντο εις τό Συνοδικόν, τό όποιον μετά την απώλειαν καί καταστροφήν 
των διπτΰχων παρέμεινεν ό επίσημος κατάλογος τής διαδοχής τών επισκόπων, 
των καταλαβόντων άλληλοδιαδόχως τον θρόνον έκάστης επισκοπής. Τούτου 
ένεκα τά Συνοδικά τών εκκλησιών άποτελόϋσιν έ'γκυρον πηγήν, εξ ής θά 
άρυσθώμεν τά ονόματα τών ιεραρχών καί θά συμπληρώσωμεν τούς αρχιερα
τικούς καταλόγους έν π (ίση ασφαλεία καί μάλιστα εις έποχάς σκοτεινάς, κατά 
τάς οποίας ούδεμίαν έ'χομεν ιστορικήν ή άλλην τινά πηγήν.

Τά κατά τήν Κυριακήν τής ’Ορθοδοξίας άναγινωσκόμενα Συνοδικά εις 
τάς κατά τόπους εκκλησίας δεν ήσαν όμοια- διέφερον καί κατά ποσόν καί 
κατά ποιόν τών καταδικαζόμενων αιρέσεων καί τών μακαριζομένων αγίων, 
έν οις έμνημονεύοντο καί τά ονόματα τών έν μακαρία τή λήξει γενομένων 
έπισκόπων τού τόπου καί πάντων τών έν όσιότητι βίου διαλαμψάντων οσίων 
άνδρών έν τή έπισκοπική περιφερεία. “Οσον νεώτερον τό Συνοδικόν, τόσον 
περισσότεραι καί αί δι’ αυτού καταδικαζόμενοι καί άναθεματιζόμεναι αίρέσεις, 
πλειότερα τά ονόματα τών έπισκόπων, πλατυτέρα καί έκτενεστέρα ή τούτου 
έκθεσις. Τοιοΰτον είναι τό Συνοδικόν τής Θεσσαλονίκης συνταχθέν κατά τον 
ΙΕ' αιώνα (1439) καί περιλαμβάνον ονόματα 63 έπισκόπων από τού 770- 
1440, από τού Πέτρου δηλονότι μέχρι τού Νήφωνος (1439), καίτοι έλλεί- 
πουσιν έν τφ μεταξύ καί έπισκόπων ονόματα, τά όποια έξ άλλων ιστορικών 
μνημείων γνωρίζομεν σήμερον, ήγνόουν δε οί συντάκται τού Συνοδικού 
Θεσσαλονίκης. Ό τό Συνοδικόν τής Θεσσαλονίκης δημοσιεύσας L. Petit 
συνεπλήρωσε τον έπισκοπικόν κατάλογον τού Συνοδικού τούτου διά τής 
προσθήκης δέκα είσέτι ονομάτων, έσχάτως δέ ό Laurent διά νέας μελέτης1 
έπλούτισε τον έπισκοπικόν τού Συνοδικού τούτου κατάλογον διά πέντε νέων 
ονομάτων, δημοσιεύσας έκ τού κώδ. 172 τού Βατικανού καί τούς έγκωμιαστι- 
κούς μακαρισμούς τών αρχιεπισκόπων Θεσσαλονίκης ’Ισιδώρου, Συμεών, 
Γρηγορίου Ιίαλαμά καί Νήφωνος. Αί παραλείψεις αύται έκ τού καταλόγου 
τών συνοδικών γνωστών ονομάτων αρχιεπισκόπων οφείλονται εις δύο λόγους- 
ή εις τήν άγνοιαν τών συντακτών ή είς τον φόβον μή οί έκ τών διπτύχων 
έλλείποντες δεν ήσαν ορθών φρονημάτων ή ήσαν καθηρημένοι έκ διαφόρων 
λόγων- ανεξαρτήτως όμως τών παρουσιαζομένων τούτων χασμάτων είς τά 
Συνοδικά ή χρονολογική σειρά τών μνημονευομένων έπισκόπων είναι ασφα
λής καί τούτο είναι σπουδαιότατον διά τον καθορισμόν τού χρόνου τής ακμής 
πολλών ιεραρχών, γνωστών μέν έξ άλλων πηγών, άλλ’ έποχής αγνώστου. Ή

1 La liste episcopate du Synodicon de Thessalonique, έν Echos d’Orient, τόμ. 
36 (1933) o. 300-310,
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αξία τών Συνοδικών, πλήν τοϋ διαφόρου καί ποικίλου περιεχομένου αυτών, 
έγκειται καί εις τοΰτο, ότι παραδίδουσιν εις ημάς την διαδοχικήν σειράν επί 
ικανούς αίώνας τών προκαθημένων εις τάς μητροπόλεις καί επίσκοπός 
ιεραρχών κατά τάξιν ασφαλή, επί τής οποίας δυνάμεθα νά στηριχθώμεν εις τον 
ακριβή καταρτισμόν τών αρχιερατικών καταλόγων. Αί μέχρι τοΰδε γενόμεναι 
σχετικαί έργασίαι διά τής έρευνης τών αρχείων, επισήμων εγγράφων αΰτο- 
κρατόρων, πατριαρχών, αρχιερέων, αγιολογικών μνημείων, επιγραμμάτων καί 
άλλων πηγών προς συμπλήρωσιν τών τοιοΰτων καταλόγων, θά εΰρωσι πλου- 
σιωτέραν καί άσφαλεστέραν πηγήν εις τά Συνοδικά τών επισκοπών, άν 
κατορθωθή ή άνακάλυψις καί εΰρεσις τούτων εις τά χειρόγραφα Τριώδια 
τών διαφόρων Βιβλιοθηκών, τά όποια περισφζουσι ταϋτα κατά τήν Κυρια
κήν τής ’Ορθοδοξίας.

Πόσον πολύτιμος προς τον σκοπόν τοΰ καταρτισμού έγκυρων αρχιερατι
κών καταλόγων ύπήρξεν ή τών Συνοδικών συμβολή άποδεικνύει ή δημοσίευ- 
σις ολίγων έξ αυτών διαφόρων εκκλησιαστικών περιφερειών καί προελεύσεων 
δυστυχώς τά τοιαΰτα είναι ελάχιστα, άλλ’ υπάρχει ελπίς, τής μεγάλης αυτών 
αξίας ήδη καταφανούς γενομένης, νά αύξηθή ό αριθμός τούτων διά τής 
έρευνης τών χειρογράφων λειτουργικών βιβλίων καί ιδιαίτατα, ως είπον, τοϋ 
Τριφδίου, εν φ κατά τήν Κυριακήν τής ’Ορθοδοξίας κατεγράφοντο καί 
δημοσία έξεφωνοΰντο.

Τά μέχρι τοΰδε γνωστά γενόμενα Συνοδικά τών διαφόρων εκκλησιών 
είναι τά εξής:

1) Τό Συνοδικόν τής Μεγάλης Εκκλησίας τό συνταχθέν κατά τον ΙΑ' 
αιώνα υπό Μιχαήλ τοΰ Κηρουλλαρίου καί δημοσιευθέν υπό τοΰ Montfaucon 1.

2) Τό Συνοδικόν τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης συνταχθέν κατά τον 
ΙΕ' αιώνα (1439) καί δημοσιευθέν έκ τοΰ ΰπ’ άριθ. 172 φ. 139-183 κώδ. τοΰ 
Βατικανοΰ υπό τοΰ L. Petit2.

3) Τό Συνοδικόν τής Μονεμβασίας, συνταχθέν κατά τό 1397 καί δημο- 
σιευθέν υπό τοΰ Pasini εις τον κατάλογον τών χειρογράφων τής Βιβλιοθή
κης τοΰ 'Γουρίνου 3.

1 Bibliotheca Coisliniana, σ. 96-102, καί Migne, Patr. Gr., 120 στ. 723-736.
·' Έν Echos d’Orient, τ. 4 (1901) σ. 136-145, 212-221, τ. 5 (1902) σ. 26 33, 90-97, 

150 156, 212, 219, τ. 6 (1903) σ. 292-298. τ. 8 (1905) σ. 272-274. Ό αυτός L. Petit, έν 
Echos d’Orient, τόμ. 18 (1918) σ. 236-254, καθορίζει τήν χρονολογικήν σειράν τών 
μητροπολιτών Θεσσαλονίκης, προσθέσας έξ άλλων πηγών καί νέα ονόματα.

* Codices manuscript! bibliothecae regii Taurinensis Athenaei, Τουρΐνον, 1749, 
Μέρος I, σ. 421-423, έκ τοϋ κώδ. 336 φ. 58, οστις δυστυχώς έκάη. Τήν χρονολογικήν 
σειράν τών έπισκόπων, κατά τον δημοσιευθέντα υπό τοΰ Pasini κατάλογον, έξετάζει 
δι’ έμβριθοΰς μελέτης ό Laurent, έν Echos d’Orient, τόμ. 36 (1933) σ. 129-161, άναιρών 
εις τινα σημεία τόν Νίκον Βέην γράψαντα εις Βυζαντινά Χρονικά Πετρουπόλεως, τ. 21
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4) Τό Συνοδικόν της επισκοπής Κρήτης Σουαρέτ 1 τό δημοσιευθέν υπό 
τοΰ Laurent* 1 2 έκ τοΰ κώδ. Escurial ΥΙΙΙ, 10 φ. 37-38 υπό τον τίτλον «Le 
Synodicon deSybrita et les metropolites de Crete auxXe-XIIIe sieeles».

5) To Συνοδικόν τής μητροπόλεως Ρόδου τό δημοσιευθέν υπό τοΰ 
Dom Norbert Cappuyns 3 έκ τοΰ κώδ. τοΰ εν Ρώμη Ελληνικού Κολλεγίου 
υπ’ άριθ. 7 σ. 322-347 (τοΰ ΙΕ' αϊώνος).

6) Τό νϋν ενταύθα δημοσιευόμενον Συνοδικόν τής Εκκλησίας τής 
Ελλάδος, ή, άκριβέστερον ειπεΐν, επισκοπής αγνώστου τής μητροπόλεως 
"Αθηνών, εΰρηται εις δύο κώδικας, εις τον τής Λαύρας τού άγ. ’Αθανασίου 
(εν 'Αγία) ’Όρει) I 197 και τον τής Θεολογικής Σχολής Χάλκης4 ΰπ’ άριθ. 39.

’Αντίγραφα τοΰ εν λόγφ Συνοδικού έκ τών ανωτέρω κωδίκων τή αιτήσει 
μου άπέστειλάν μοι 6 θεοφιλέστατος έπίσκοπος Λεύκης Παγκράτιος έκ τού 
κώδ. τής Χάλκης κα'ι ό Γέρων Σπυρίδων Λαυριώτης ό ιατρός έκ τοΰ κώδ. 
τής Λαύρας. Τό κείμενον άμφοτέρων είναι τό αυτό μέ έλαχίστας παραλλαγάς 
σημειουμένας κάτωθεν αυτού διά τού Λ ( = Λαυριωτικοΰ) και Β ( = Χάλκης). 
Καί εις τά δύο άπόγραφα, ένθα έπιφέρεται ό κατάλογος τών μακαριζομένων 
μητροπολιτών και έπισκόπων, ούτε λόγος άλλ’ ουδέ νύξις τής μητροπόλεως 
ή έπισκοπής, εις ήν οί αναγραφόμενοι άνήκουσι, πράγμα τό όποιον δέν συμ
βαίνει εις τά μέχρι τούδε γνωστά Συνοδικά. Έκ τής έπισταμένης μελέτης 
αυτού έπείσθην δτι άνεκάλυψα τό Συνοδικόν τής Μητροπόλεως Αθηνών έκ 
τοΰ περιεχομένου αυτού οδηγηθείς έκ τών εξής:

Πρώτον έκ τής έν τέλει τού Συνοδικού μνείας γνωστών καί αγνώστων 
αγίων άνηκόντων εις την έκκλησίαν τής Ελλάδος, Ίωάννου τού Καλοκτένους, 
μητροπολίτου Θηβών καί Βοιωτίας, Λουκά τοΰ Στειριώτου, Μελετίου τού 
Μυουπόλεως, Πέτρου μητροπολίτου Άργους, Ευθυμίου τοΰ οσίου τοΰ λάμ-

(1914) σ. 107-108, έπί τοΰ αΰτοΰ θέματος. Σημειωτέον δτι τό Συνοδικόν τοΰτο της 
Μονεμβασίας είναι τό εις τά έντυπα Τριφδια περισωθέν μέ ατελή κατάλογον τών έπι
σκόπων Μονεμβασίας (ό πλήρης παρά Pasini) καί μέ προσθήκην πέντε μητροπολιτών 
Παλαιών Πατρών.

1 Ή επισκοπή Σουαρέτ είς τό άρχαΐον Τακτικόν τό ΰπ’ έμοΰ δημοσιευθέν έν τή 
«Νέφ Σιών», τ. 32 (1931) σ. 578, φέρεται έκτη εις τήν σειράν τών έπισκοπών Κρήτης, ό 
δέ έπίσκοπος αυτής τιτλοφορείται ό]Σ ου ά ρ ι τ ο ς. Τήν Σουαρέτ ό Laurent ταυτίζει 
μέ τό άρχαΐον χωρίον Σύβριτα ή Σούβριτα.

2 Έν Echos d’Orient, τ. 36 (1933) σ. 385, 412.
3 Έν Echos d’Orient, τ. 37 (1934) σ. 196-217. Ό έκδοτης σημειοΐ (έν σελ. 207) δτι 

Συνοδικά εΰρηνται καί είς τρεις άλλους κώδικας τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Μαδρί
της (τοΰ ΙΑ' αϊώνος) τοΰ Μονάχου 380 (ΙΑ' αϊώνος) καί τής Βιέννης (ΙΒ' αϊώνος).

4 Ό κώδιξ άνήκεν είς τήν έν Χάλκη μονήν τής Θεοτόκου καί μετεκομίσθη μετά 
τών άλλων κωδίκων είς τήν Θεολογικήν Σχολήν τής Χάλκης. Περιγραφήν τοΰ κώδ. ϊδ. έν 
Έπετηρίδι Εταιρείας Βυζ. Σπουδών, τ. I' σ. 279, (ιπό μητροπολίτου πρ. Παραμυθίας 
Άθηναγόρα.
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ψαντος εν τή Εύβοίφ, Δανιήλ τοϋ Στυλίτου, τοϋ έν τή μονή τοϋ Καλυβίτου 
(εν Εύβοια) άσκήσαντος, Νικολάου τοϋ οσίου ηγουμένου τοϋ Νέτακος και 
Λουκά ηγουμένου των Συνοικιών. Οί καταριθμούμενοι έν τώ Συνοδικφ και 
μακαριζόμενοι οΰτοι άγιοι και δσιοι άνήκουσιν εις την Εκκλησίαν τής Ελλά
δος, ή οποία κατά την τοπικήν συνήθειαν ανέγραψε κα'ι κατέταξεν είς το 
Συνοδικόν αυτής, κατά τό παράδειγμα των άλλων εκκλησιών, αΐτινες κατέ- 
γραφον έν τώ Συνοδικφ μεταξύ τών άλλων γνωστών αγίων και προμάχων 
τής πίστεως και τούς έν άγιότητι βίου έν τή έκκλησιαστική αυτών περιφερεία 
διαλάμψαντας.

Δεύτερον έκ τοΰ έν τώ Συνοδικφ καταλόγου τών μνημονευομένων μητρο
πολιτών. Ή παραβολή τούτου προς τούς γνωστούς καταλόγους τών μητρο
πολιτών ’Αθηνών, κα'ι ιδιαίτατα προς τον νεωστΐ έκπονηθέντα κατάλογον 
υπό τοϋ αρχιεπισκόπου ’Αθηνών Χρυσοστόμου* 1 ένισχύει τήν γνώμην μου 
κατά τρόπον ούδεμίαν έπιδεχόμενον αμφιβολίαν, ώς κατωτέρω θά ίδωμεν, 
παρά τάς παρουσιαζομένας μεταξύ τών δύο καταλόγων διαφοράς, προσθήκας 
νέων αγνώστων μητροπολιτών, παραλείψεις άλλων κλπ., δτι τό Συνοδικόν 
τοϋτο είναι τής μητροπόλεως ’Αθηνών.

Έν τφ ήμετέρφ Συνοδικφ μνημονεύονται 23 μητροπολΐται (’Αθηνών) 
και 13 έπίσκοποι αγνώστου έπισκοπής (τών ’Αθηνών)· ή σειρά τών έπιφε- 
ρομένων μητροπολιτών άρχεται από τοϋ Σάββα (f 914) και λήγει είς τον 
άγνωστον Ίωάννην, τον διαδεχθέντα τον Άγιοθεοδωρίτην Νικόλαον (1166- 
1175) 2· επομένως τό Συνοδικόν συνετάχθη περί τά τέλη τοϋ ΙΒ'αίώνος καί 
δή έπί τής βασιλείας ’Ανδρονίκου τοϋ Α' (1183 -1185), διότι ό τελευταίος 
έν τώ Συνοδικφ μνημονευόμενος αύτοκράτωρ είναι ’Αλέξιος δ Β' (1180- 
1183), καί πολύ πιθανόν έπί τής άρχιερατείας Μιχαήλ τοϋ Άκομινάτου 
(1181-1220), καίτοι έν τφ καταλόγφ τοΰ Χρυσοστόμου μνημονεύονται προ 
τού Άκομινάτου τέσσαρες έπίσκοποι άπουσιάζοντες έν τφ Συνοδικφ, Μιχαήλ 
ό Β', Θεοφύλακτος, Γεώργιος Γ' δ Ξηρός καί Γεώργιος Δ' ό Βούρτζης, άπο- 
θανών, κατά τον Χρυσόστομον, τφ 1180. ’Αλλά τότε πώς έξηγεΐται ή απου
σία τεσσάρων μητροπολιτών έκ τοΰ Συνοδικού καί μάλιστα τοϋ διασήμου 
Γεωργίου Βούρτζη, τοΰ προ τοΰ βασιλέως ’Αλεξίου Β' τελευτήσαντος;

Ή προφανής αυτή ανωμαλία καί ασυμφωνία τών δύο καταλόγων δικαιο
λογείται μόνον, έάν δεχθώμεν δτι ή προσθήκη έν τφ Συνοδικφ τοΰ ονόματος 
τοΰ Αλεξίου έγένετο μεταγενεστέρως, ως προσετέθησαν, ως θά ίδωμεν κατω
τέρω, καί άλλα ονόματα πατριαρχών, Γερμανοΰ τοΰ Β'(1222-1240), ’Αρσενίου 
(1255-1260 τό α' 1261-1267 τό β'), καί τοϋ αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης 
Γρηγορίου τοϋ Παλαμά. Τό γεγονός δμως δτι δ κατάλογος τών μητροπο-

1 ’Εκκλησία ’Αθηνών (1928) σ. 111.
1 Αί χρονολογίαι κατά τον κατάλογον τοΰ ’Αθηνών Χρυσοστόμου·
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8 f Πρ. Λεοντοπόλβως Σωφρονίου Εΰστρατιάδου

λαών ’Αθηνών έν τφ Συνοδικώ λήγει εις τον διάδοχον τοΰ 'Αγιοθεοδωρίτου 
Νικολάου, τον άγνωστον Ίωάννην, πείθει ημάς οτι τό Συνοδικόν συνετάχθη 
μετά τον θάνατον τοΰ Ίωάννου.

Ό τύπος καί ή μορφή τοΰ ήμετέρου Συνοδικού παραλλάσσει οΰσιωδώς 
τών λοιπών γνωστών Συνοδικών καί δη τοΰ φερομένου εν τφ έντύπφ 
Τριφδίφ καί καθιερωθέντος εις χρήσιν εκκλησιαστικήν. Πολλά νέα στοιχεία, 
άγνωστα είς τά λοιπά Συνοδικά, μαρτυροΰντα την ελευθερίαν, ήν εΐχον αί 
κατά τόπους εκκλησίαι προς μεταβολήν τών επισήμων κειμένων διά προσθη
κών καί αφαιρέσεων, καθιστώσιν αυτό άξιοσπούδαστον καί ιδιαιτέρας προσο
χής άξιον.

Πριν ή έξετασθώσι τά είς τό Συνοδικόν τοΰτο ϊδιάζοντα, θεωρώ σκό- 
πιμον νά παραθέσω τό κείμενον, ως φέρεται είς τους δυο προμνησθέντας 
κώδικας, σημειών τά μέν κοινά με τό έντυπον Συνοδικόν, τό είς τά Τριφδια 
φερόμενον, διά τών πρώτων μόνον λέξεων, τά δε έλλείποντα έκ τών εντύπων 
προηγουμένου τοΰ f δημοσιεύω αυτούσια, ινα δειχθή ή μεταξύ τούτων σπου- 
δαιοτάτη παραλλαγή καί τά ιδιαίτερα τοΰ ήμετέρου Συνοδικοΰ γνωρίσματα.

1. (Ό τίτλος) Έποφειλομένη προς Θεόν ετήσιος ευχαριστία . . .
2. (Τό προοίμιον) Προφητικαΐς επόμενοι ρήσεσι — ψαλμοΐς έκβοώμεν 

καί οίσμασι.
3. Τίς Θεός μέγας ως ό Θεός ημών; . . .
4. Τούς φαυλιστάς γάρ τής σής δόξης . . .
5. Τών τήν ένσαρκον τοΰ Θεοΰ Λόγου παρουσίαν . . .
6. Τών είδότων τής τοΰ Χριστοΰ μιάς . . .
7. Τών πιστευόντων καί διακηρυκευομένων . . .
8. Τών τφ λόγφ άγιαζόντων . . .
9. Τών έπισταμένων ως ή ράβδος καί αί πλάκες . . .

10. Τών τάς προφητικάς οράσεις . . .
11. Τών συνιέντων Μωσέως λαλοΰντος . . .
12. Οί προφήται ως είδον . . .
13. Αύτη ή πίστις τών αποστόλων . . .
14. Γερμανοΰ, Ταρασίου . . .
15. Ιγνατίου, Φωτίου, Στεφάνου . . .
16. "Απαντα τά κατά τών αγίων πατριαρχών . . .
17. “Απαντα τά παρά τήν εκκλησιαστικήν παράδοσιν . . .
18. Στεφάνου τοΰ όσιομάρτυρος καί όμολογητοΰ . . .
19. Ευθυμίου, Θεοφίλου καί Αϊμιλιανοΰ . . .
20. Θεοφυλάκτου, Πέτρου . . .
21. Ίωάννου, Νικολάου . . .
22. Θεοδώρου τοΰ πανοσίου ηγουμένου τοΰ Στουδίου , . .
23. Ίσαακίου τοΰ θαυματουργοΰ . , .
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24. 'Ιλαρίωνος τοϋ όσιωτάτου ... 1
25. Θεοφάνους τοϋ όσιωτάτου ηγουμένου ... 1 2
26. Αΰται αί εύλογίαι πατέρων . . .
27. Τοΐς λόγφ μέν τήν έ'νσαρκον οικονομίαν . . .
28. Τοις τώ ρήματι τοϋ απερίγραπτου . . .
29. Τοΐς τάς μέν τάς προφητικός δράσεις . . .
30. Τοις άκοΰουσι τοϋ Κυρίου δσοι επιστεϋετε . . .
31. Τοΐς έπιμένουσι τη είκονομάχφ αίρέσει . . .
32. -j- Τους δοκοϋντας μέν ήμετέρους είναι διά τήν πίστιν, ετεροδόξους 

δέ καί αυτούς διά τήν διαφοράν τής πίστεως καί κατατομήν 3 τής θεότητος, 
οΰς καί ήμιαρείους ό τής θεολογίας επώνυμος ονομάζει, ’Ανάθεμα.

33. -j- Κωνσταντίνφ Κοπρωνύμφ τφ Ίσαΰρφ ’Ανάθεμα.
34. Άναστασίω, Κωνσταντίνφ.
35. Θεοδότφ, Άντωνίφ, Στεφάνφ, Άντωνίφ καί ’Ιωάννη τοΐς άλλη- 

λοπροξένοις.
36. -f- Κωνσταντίνφ Άκυλίας4 καί Κωνσταντίνφ Νικομήδειας καί Κων

σταντίνφ Εφέσου τοΐς κακόφροσι μητροπολίταις καί αίρεσιάρχαις, ’Ανάθεμα.
Ή 'Αγία Τριάς τον θρόνον αυτών καθεΐλεν.
37. Παΰλφ τφ εις Σαϋλον άποστρέψαντι . . .
38. Ί* Τοϋ Κυρίου καί Θεοϋ καί σωτήρος ημών Ίησοϋ Χριστοϋ διά 

τών αγίων αύτοϋ μαθητών καί αποστόλων καθαρόν ήμΐν τό τής πίστεως 
παραδόντος μυστήριον, ε’ιρηκότος καί έν ταΐς έσχάταις ήμέραις πολλούς έλεύ- 
σεσθαι ψευδοπροφήτας καί ψευδοχρίστους καί παραγγείλαντος προσέχειν 
από τών τοιοΰτων, ακολούθως δέ καί τοϋ θεοκήρυκος Παύλου καί Τιμοθέου 
έπιστείλαντος δτι «εν έσχάτοις καιροΐς άποστήσονταί τινες τής πίστεως προσέ- 
χοντες πνεύμασι πλάνης καί διδασκαλίαις δαιμόνιων εν ύποκρίσει ψευδολό- 
γων κεκαυστηριασμένων τήν ίδιαν συνείδησιν, κωλυόντων γαμεΐν, άπέχεσθαι 
βρωμάτων, α ό Θεός έ'κτισεν εις μετάληψιν μετά εύχαριστίας τοΐς πιστοΐς καί 
έπεγνωκόσι τήν αλήθειαν, δτι παν κτίσμα καλόν μετ’ εύχαριστίας λαμβα- 
νόμενον. άγιάζεται γάρ διά λόγου Θεοϋ καί Ιντεύξεως5». Καί πάλιν. «Έκ 
τούτων γάρ είσιν οί ενδύνοντες εις τάς οικίας 6 καί αίχμαλωτίζοντες γυναικάρια 
σεσωρευμένα άμαρτίαις» αγόμενα έπιθυμίαις ποικίλαις, πάντοτε μανθάνοντα 
καί μηδέποτε εις επίγνωσιν αλήθειας έλθεΐν δυνάμενα 7». Ταϋτα τοϋ σωτήρος 
ημών καί Θεοϋ προειρηκότος καί τοϋ αποστόλου κηρύξαντος, προσέχωμεν 
αγαπητοί- κατά γάρ τάς τοιαύτας προρρήσεις έν τοΐς έσχάτοις καιροΐς γενο

1 Μετά τόν Τλαρίωνα είς τά έντυπα καί τόν Β έπιφέρεται Συμεών ό Στυλίτης, μή 
αναγραφόμενος έν τφ Α.

2 Ή τοϋ Θεοφάνους μνήμη ελλείπει έν Β.
! Κατά τομήν Β. 4 Άκυλεΐ Β. 6 Α Τιμ. δ', 1.
6 Ένδύνοντας τάς οικίας Β. 1 Β Τιμ. γ', 6.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:53:20 EEST - 34.211.113.242



10 t Πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εύστρατιάδου

μενών ημών ή παμμιγής καί πολυώνυμος των Μασσαλιανών ή εΐτουν Πογο- 
μίλων αΐρεσις, εν πάση πόλει και χώρα και επαρχία επιπολάζει τά νϋν, καί 
οί ταύτης εισηγηταί ού παύονται διαφθείροντες τούς άπλουστέρους των 
ανθρώπων χριστιανούς γάρ εαυτούς δνομάζοντες οι μισόχριστοι τφ εύφήμφ1 2 3 
τού ονόματος άναμίγνυνται τοίς όρθοδόξοις καί αγνοούμενοι οτι τφ κωδίφ 
τον λύκον κρύπτουσιν εκ των παρ’ ήμΐν τιμίων Γραφών τάς άρχάς ποιούν
ται τής κενοφωνίας αυτών καί έπειδάν εύπαράδεκτοι γένωνται διά τού προσω
πείου καί ά'ρξωνται προσέχειν αύτοΐς οί άκοόοντες, τότε τον ιόν εξεμοΰσι, καί 
ως ήδη συνήθεις γενόμενοι τά εναγή τού σατάν έξερεύγονται δόγματα, ά δή 
καί σύν αύτοΐς τώ άναθέματι καθυποβάλλομεν ως νόθα καί βέβηλα καί τής 
καθολικής εκκλησίας άλλότρια.

39. f Πέτρφ τφ άρχηγφ τής Μασσαλιανών 8 αίρέσεως, ήτοι Λυκοπε- 
τριανών καί Φουνδαδιτών4 καί Γογομίλων αίρέσεως, τώ Χριστόν εαυτόν 
άποκαλέσαντι καί μετά θάνατον άναστήσεσθαι έπαγγειλαμένφ, Λυκοπέτρφ 
δέ διά τούτο μετονομασθέντι, δτι λίθοις δικαίως διά τάς άπειρομαγγανείας 
καί τά μισαρά έργα5 καταχωσθείς, ύπέσχετο μετά τρεις ημέρας τοΐς πονη- 
ροΐς αυτού συμμύσταις άναστήσεσθαι καί προσκαθημένοις αύτοΐς 6 τφ βδε- 
λυρώ αυτού λειψάνφ μετά τρεις ημέρας ως λύκος έν αύτφ δαίμων έφάνη τού 
σορού τών λίθων εξερχόμενος, ’Ανάθεμα.

40. φ Τυχικώ τώ τούτου 7 συμμύστη καί μαθητή ’Ιωάννη, τφ καί έτέ- 
ρας μέν θείας8 γραφάς διαφθείραντι καί παρερμηνεύσαντι, κατ’έξαίρετον 
δέ ά'παν τό κατά Ματθαίον εύαγγέλιον καί πάσας τάς περί Θεού καί πατρός, 
έ'τι δέ καί περί τού αγίου Πνεύματος προρρήσεις είς τον πνευματικόν αυτού 
πατέρα παρερμηνεύσαντι, καί ούτω την τού Θεού δόξαν προς τάς βδελυράς 
αυτού αιρέσεις 9 10 11 αρχηγούς μεθελκύσαντι, ’Ανάθεμα.

41. φ Σαδόη ι0, Σάββα καί Άδελφιώ, Έρμα, Συμεώνι, καί τοΐς ά'λλοις, 
οΐ τον ιόν τής τοιαύτης αίρέσεως εξεμέσαντες καί τούς άγροικοτέρους τών 
ανθρώπων άνδρας τε καί γυναίκας 11 έξαπατήσαντες προς τό τής απώλειας 
κατέσπασαν βάραθρον, ’Ανάθεμα.

42. f Τοΐς λέγουσι πλήν τής αγίας 12 καί ζωαρχικής Τριάδος, ήγουν τού

1 Τών άσημανών Β.
2 Τό εύφημον Α.
3 Τής τών Σαλωνών Α.
* Κοκυδαδιτών Α.
5 "Έργα] έλλείπ. έν Β.
* Αύτοΐς] έλλείπ. έν Β.
7 Τφ αύτοΰ Β.
8 Καί έτέρας θείας Β.
!| Πρός τούς τής βδελυράς αύτοΰ αίρέσεως Α.

10 Δαδόη Β.
11 ’Ανδρών τε καί γυναικών Β. 12 Περί τής αγίας Β.
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Θεοΰ και πατρός1 καί τοϋ σαρκωθέντος Λόγου υΐοΰ τοϋ Θεοϋ τοΰ Κυρίου 
ημών Ίησοϋ Χρίστου κα'ι τοϋ παναγίου Πνεύματος, έτέραν τι,να είναι Τριάδα 
ή καί ΰπερκειμένην1 2 εξουσίαν την τών υπέρτατων3 4 των επτά ουρανών 
καθημένην, κατά τήν βδελυράν καί 'ψευδεπίγραφον παρ’ αυτής τοϋ Ήσαίου 
δρασιν *, ’Ανάθεμα.

43. f Τοϊς παρεισάγουσιν έτέρας γραφάς παρά τάς υπό τοΰ αγίου 
πνεύματος έκφωνηθείσας καί παραδοθείσας 5, ’Ανάθεμα.

44. f Τοϊς λέγουσιν ως ό εν Κυρίφ γάμος καί ή κατά Θεόν κρεωφαγία 
βδελυκτά 6 7 εισι τφ Θεφ καί διά τοϋτο άμφότερα άνατρέπουσιν ή ’Ανάθεμα.

45. f Τοϊς τάς παραδοθείσας ήμΐν εύχάς τε καί υμνφδίας παρά τών 
θείων αποστόλων— «πληροϋσθε γάρ φησιν εν πνεΰματι άγίφ λαλοϋντεςέαυτοΐς 
ψαλμοΐς καί φδαΐς πνευματικαΐς»— 8, έ'πειτα δε καί καθεξής παρά τών θείων 
καί μακαρίων πατέρων καί διδασκάλων τής εκκλησίας, τοϊς ούν ταύτας πάσας 
ως βαττολογίας άνατρέπουσι καί διαβάλλουσιν, έν αρχή δέ τής από Θεοϋ 
διαστάσεως9 10 11 μόνον τό «Πάτερ ημών ό έν τοϊς ούρανοΐς» έκπαιδεύουσι 
ποιεΐσθαι άνευ τής τοϋ δεσποτικοϋ σημείου τφ προσώπφ σταυρικής έκτυπώ- 
σεως, προφάσει μέν ως τοϋ δεσπότου ημών Ίησοϋ Χριστού τήν τοιαύτην 
ευχήν παραδόντος, τή δ’ άληθεία έπικλήσει τοϋ βδελυροϋ αυτών πατρός 
σατανά10, τούτου γάρ χάριν καί τήν σταυρικήν σημείωσιν αποβάλλονται καί 
τό παρά τών θείων 11 φωστήρων καί τής εκκλησίας καθηγητών προστεθέν 
άκροτελεύτιον επιφώνημα εις δόξαν τής αγίας καί όμοουσίου Τριάδος, τό 
«δτι σοϋ έστιν ή βασιλεία καί ή δύναμις καί ή δόξα τοΰ πατρός καί τοϋ υίοϋ 
καί τοϋ άγιου Πνεύματος» ουδέ άκοϋσαι ανέχονται, τοϊς ούν οΰτω φρονοϋσι 
καί διδάσκουσι καί άχρι τέλους τή τοιαύτη πονηρά ένστάσει έμμένουσιν, 
’Ανάθεμα.

46. f Τοϊς τάς εκκλησιαστικός 12 συνάξεις βδελυσσομένοις καί έν ίδιά- 
ζουσι τόποις προσκαθημένοις 13 προφάσει μέν ησυχίας χάριν, τή δ’ άληθεία

1 ”Ηγουν τοϋ πατρός Β.
2 Ή καί ύπερκειμένη Β.
3 Τήν τφ ΰπερτάτφ Β.
4 Πρόρρησιν Β.
s Καί παρά τών αγίων πατέρων ήμών παραδοθείσας Β.
6 Βδελυρά Β.
7 Καί διά τοϋτο—άνατρέπουσιν] έλλείπ. έν Β.
9 Έφεσ. ε', 19.
9 Διαστάσει μόνον τήν περί ήμών ό έν ούρανοΐς κατά τήν είς γήν κατακρίσεως 

έκπαιδεύουσι Β.
10 Αύτών τοΰ σατανά Β.
11 Καί τήν παρά τών θείων Β.
72 Τοϊς τής έκκλησίας συνάξεις Α.
13 Προσκαθημένοις διδάσκουσι Β.
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επί τής ταύτης αυτών βέβηλου πλάνης ανεξέλεγκτα μένειν καί [ά]διάγνωστα, 
ΐνα ούτως έν παραβύστφ τον δλον ιόν τής αυτών αίρέσεως τοΐς ύπ’ αυτών 
πλανηθεΐσιν έκχέωσιν, τοΰτοις πάσιν άχρι τέλους τής τοιαΰτης πλάνης έμμέ- 
νουσιν, ’Ανάθεμα.

47. f Τοΐς τάς εις δόξαν Θεοΰ παραδοθείσας ήμϊν παρά τών αγίων 
αποστόλων εκκλησίας ο’ικοδομεΐσθαι ως έργα χειρών διαβάλλουσι καί κατοι- 
κητήρια δαιμόνων ταύτας είναι λέγουσι καί ούτως όδώ άλλη βαδίζουσιν, 
ακολούθως καί την τών θείων καί ιερών εικόνων σεπτήν άναστήλωσιν καί 
την τούτων τιμήν καί προσκυνησιν άνατρέπουσιν, ως δλως διεφθαρμένοις 
καί σεσηπόσι μέλεσιν, ’Ανάθεμα.

48. f Τοΐς σπεΰδουσιν επ’ ανατροπή τής τοϋ Κυρίου καί Θεοΰ καί 
σωτήρος ημών Ίησοΰ Χριστού διδασκαλίας, ήν τοΐς άγίοις αυτού μαθηταΐς 
ένετείλατο, ώστε τούς εις αυτόν πιστεύοντας βαπτίζειν εις τό ό'νομα τού πατρός 
καί τού υιού καί τού αγίου πνεύματος, καί «εάν μή τις γεννηθή δι’ ύδατος 
καί πνεύματος ού μή είσέλθη εις τήν βασιλείαν τού Θεού», τοΐς ούν προς 
ταύτα πάντα τυφλώττουσι καί ύπό τής ενεργούσης έν αύτοΐς σατανικής ένερ- 
γείας τολμώσι φλυαρεΐν τύ άγιον βάπτισμα ύδωρ είναι ψιλόν, ώς έξω τής 
πίστεως ημών καί τής εκκλησίας καί άλλοτρίοις καθάπαξ Θεού, ’Ανάθεμα.

49. -j- Τοΐς ακολούθως τών τοιούτων ληρημάτων καί περιφρονημάτων 
καί τον τίμιον καί ζωοποιόν σταυρόν φούλκαν 1 άποκαλοΰσι, καί τό άγιον 
βάπτισμα ύδωρ είναι ψιλόν, μηδ’ άφεσιν έχον αμαρτιών, μήτε έκ πνεύματος 
αλλά παρ’ εαυτών ΰπισχνουμένοις δίδοσθαι τό εκ πνεύματος, δτε τούς εαυτών 
βδελυκτούς μύστας τό ψευδομοναχικόν σχήμα μεταμφιέζουσι καί τοιαύτας 
τηνικαύτα ποιουμένοις κατ’ αυτήν τήν έπίκλησιν, μάλλον δέ τον τών ψυχών 
καί σωμάτων αυτών καταποντισμόν, ’Ανάθεμα.

50. f Τοΐς λέγουσιν δτι1 2 καί ή μετάληψις τού τιμίου σώματος καί 
αίματος τού Κυρίου καί Θεού καί Σωτήρος ημών ’Ιησού Χριστού άρτου 
ψιλού καί οίνου έστι μετάληψις, ώς καί διά τούτο τούς έκ λαϊκών μετατε- 
θέντας μετά τροφήν προσέρχεσθαι3 μεταλαμβάνειν ύποκρίσεως χάριν καί 
τού λανθάνειν 4, τούς δέ έκ πρεσβυτέρων μετατεθέντας φαγόντας καί τά τής 
θείας καί φρικτής ιερουργίας έπιτελεΐν έπιτρέπουσιν, ώς φανεροΐς άντιχρί- 
στοις καν αυτοί χριστοπολίτας εαυτούς δνομάζουσιν, ’Ανάθεμα.

51. f Τοΐς έπ’ ανατροπή τής δλης γε5 Θεοΰ πίστεως, καί άλλα μεν 
πονηρά τοΐς ύπ’ αυτών άθέως τελουμένοις τελούσι, καί αντί μέν τού θείου

1 Ίσως φούρκαν.
2 "Οτι] ώς Β.
3 Προσδέχεσθαι Β.
* Χάριν τοϋ μανθάνειν Β.
6 Τής δλης εις Θεόν Β.
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To Συνοδικόν τής Εκκλησίας τής Ελλάδος. 13

καί ιερού εμφυσήματος, δ διά τοΰ δεσπότου 1 Χριστού παρελάβομεν επί τή 
τού αγίου πνεύματος μυστική έμπνεύσει1 2 3, έμπτύουσι τοΐς ύπ’ αυτών τελου- 
μένοις έμπτύσματα, ών καί αυτοί είσιν άξιοι, καί ταΰτα τοΐς ύπ’ αυτών 
τελουμένοις ποιοϋσιν, ά κατά τών δαιμόνων αυτοί ποιοΰμεν προσέτι δε καί 
ύδατι μεμιασμένω από κάτωθεν έως άνωθεν διά σπόγγου5 άναχρίουσιν 
επ’ ανατροπή τοΰ τε αγίου βαπτίσματος καί τής τού θείου πνεύματος φωτι
στικής παρουσίας, ’Ανάθεμα.

52. ή- Ταΰτα τής πονηράς άσεβείας τά σπέρματα, ταΰτα τής αθεΐας 
τοΰ πονηρού σατάν τά συστήματα4. Ημείς δέ ό τοΰ Χριστού λαός ό εξαί
ρετος τών θείων καί άποστολικών διδαγμάτων καί τών πατρικών όλοφύχως 
έχόμεθα παραδόσεων, φεύγοντες όλη ψυχή τά μυσαρά τής άσεβείας διδάγματα 
καί πόρρω τής αυτών ολέθριου γινομένης θρησκείας, Θεώ δέ καθαρώς 
λατρεύοντες τώ έν τριάδι προσώπων, εΐτουν υποστάσεων, γνωριζομένφ καί 
σεβομένφ, φ ή δόξα καί τό κράτος νΰν καί αεί καί εις τούς αιώνας τών 
αιώνων αμήν.

53. Γεροντίω τώ έκ Λάμπης μέν όρμωμένφ ....
54. Τοΐς όλως έπιχειροΰσιν οϊανδήποτε συζήτησιν ....
55. f Τοΐς δεχομένοις τά ασεβή τής αίρέσεως αυτών λογίδρια, ’Ανάθεμα.
56. Τοΐς εύσεβεΐν μέν έπαγγελλομένοις ....
57. Τοΐς την μωράν τών έ'ξωθεν φιλοσόφων . . .
58. Τοΐς την ύλην άναρχον καί τάς ιδέας . . .
59. Τοΐς λέγουσιν ότι οί τών Ελλήνων σοφοί . . .
60. Τοΐς μη πίστει καθαρά καί απλή . . .
61. Τοΐς τά ελληνικά διεξιοΰσι ....
62. Τοΐς μετά τών άλλων μυθικών πλασμάτων . . .
63. Τοΐς λέγουσιν ότι έν τή τελευταία ....
64. Τοΐς δεχομένοις καί παραδιδοΰσι τά μάταια . . .
65. f Τοΐς παρά την χριστιανικήν καί ορθόδοξον πίστιν οίκειωθεΐσι 

παρά τε τού Ίταλοΰ Τωάννου καί τών μετασχόντων τής αύτοΰ λύμης μαθη
τών αυτού έλληνικοΐς καί ετεροδόξοις δόγμασι καί διδάγμασι5 καί τή καθο
λική καί άμωμήτφ πίστει τών ορθοδόξων εναντίοις, ’Ανάθεμα.

66. φ Τοΐς μη προσκυνοΰσι καί άσπαζομένοις εύσεβώς έκ πόθου τάς 
σεπτάς αγίας εικόνας, ’Ανάθεμα.

67. Όλοις τοΐς αίρετικοΐς, ’Ανάθεμα.
68. f "Απαντα τά μη όρθοδόξως μηδέ εύσεβώς γραφέντα ή λαληθέντα6

1 “Ο παρά τοΰ δ. Β.
1 Έκπορεύσει Β.
3 Διά σπόγγων Β.
* Σατανά τά βλαστήματα Β.
5 Καί διδάγμασι] έλλείπ. έν Β. Καί λαληθέντα Β.
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14 f Πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εΰστρατιάδου

κατά τοΰ δρθοϋ λόγου τής άμωμήτου τών χριστιανών πίστεως παρά Ευστρα
τίου τοϋ Νίκαιας, ’Ανάθεμα.

69. Τφ φρυαξαμένφ συνεδρίω . . .
70. Τοίς έκλαμβάνουσι τάς παρά τής θείας Γραφής ρήσεις . . .
71. Τοΐς κοινωνοΰσιν έν γνώσει . . .
72. Βαρλαάμ και Άκινδΰνψ 1 . . .
73. Τοΐς λέγουσιν δτι πλήν Χριστού . . .
74. Τοΐς τολμώσι λέγειν την καθολικήν εκκλησίαν . . .
75. f Έξουδένωσαν την εικόνα τοΰ Κυρίου κα'ι τών αγίων αυτού, 

έξουδένωσεν αυτούς ό Κύριος.

Έξω φωνής γ'
Πολλά τά Ι'τη τών βασιλέων.

76. Μιχαήλ τού ορθοδόξου ημών βασιλέως . . .
77. Βασιλείου και Κωνσταντίνου, Ρωμανού καί ’Ανδρονίκου, Μιχαήλ 

καί Νικηφόρου, ’Αλεξίου καί Ίωάννου, ’Αλεξίου, Μανουήλ καί’Αλεξίου, τών 
τήν ουράνιον βασιλείαν τής επί γής άνταλλαξαμένων, αίωνία ή μνήμη.

78. ·|* Σάββα καί Νικήτα, Γεωργίου καί Δημητρίου, Θεοφυλάκτου καί 
Κωνσταντίνου, Ύπατίου καί Γερμανού, Ίωάννου καί Γρηγορίου, Νικήτα 
καί Θεοδοσίου καί Μιχαήλ, Λέοντος καί Λέοντος, Ίωάννου καί Νικήτα, Έπι- 
φανίου καί Νικηφόρου, Λέοντος καί Γεωργίου, Νικολάου καί Ίωάννου τών 
ορθοδόξων μητροπολιτών, αίωνία ή μνήμη.

79. ·}' Διονυσίου καί Στεφάνου, Ίωάννου καί Λέοντος, Μιχαήλ καί 
Ιακώβου, Θωμά καί Λέοντος, Μιχαήλ καί Φωκά, Λουκά καί Νικηφόρου καί 
Δημητρίου τών ορθοδόξων ημών 1 2 επισκόπων, αίωνία ή μνήμη.

80. Γερμανού, Ταρασίου, Νικηφόρου καί Μεθοδίου, τών αοιδίμων καί 
τρισολβίων 3 πατριαρχών . . .

81. Γερμανού τοΰ παναγιωτάτου καί οικουμενικού πατριάρχου αίωνία 
ή μνήμη 4.

82. Ευδοκίας, Θεοφανοΰς, Καλής καί Θεοδώρας, Θεοφανοΰς, Θεοδώ
ρας, Ζωής, Θεοδώρας, Αικατερίνης5 τών εύσεβεστάτων αύγουστών αίωνία 
ή μνήμη.

83. Ιγνατίου, Φωτίου, ’Αρσενίου καί Ιωσήφ, Στεφάνου καί ’Αντωνίου 
Νικολάου καί Ευθυμίου, Στεφάνου καί Τρύφωνος, Θεοφυλάκτου καί Πολυεύ- 
κτου, ’Αντωνίου καί Νικολάου, Σισινίου καί Σέργιου, Ευσταθίου καί ’Αλεξίου,

1 Ή περί Βαρλαάμ καί 'Ακίνδυνου προσθήκη έγένετο πάντως μεταγενεστέρως.
2 Ημών] έλλειπ. έν Β.
8 Καί τρισολίων] έλλείπ. έν Β.
4 Ή § αύτη έλλείπ. έν Β.
5 Μετά τό Αικατερίνης, Ευδοκίας, Μαρίας καί Ξένης Β.
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Μιχαήλ και Κωνσταντίνου, Ίωάννου και Κοσμά, Ευστρατίου και Νικολάου, 
τών ορθοδόξων πατριάρχων αιωνία ή μνήμη.

84. f Ίωάννου τοΰ πανιερωτάτου 1 μητροπολίτου Θηβών καί Βοιω
τίας 1 2 τοΰ Καλοκτένους αιωνία ή μνήμη.

85. Λουκά τοΰ όσιωτάτου καί άσκητοϋ3 μοναχού ηγουμένου τού Στη- 
ρίου αιωνία ή μνήμη.

86. f Μελετίου τοΰ όσιωτάτου μοναχού καί άσκητού τής Μυουπόλεως 
αιωνία ή μνήμη.

87. f Πέτρου τοΰ πανοσιωτάτου καί άρχιερέως ’Άργους4 αιωνία ή 
μνήμη.

88. f Ευθυμίου τοΰ όσιωτάτου μοναχού 5 καί άσκητού τού λάμψαντος 
εν πόλει6 Εύβοιας αιωνία ή μνήμη.

89. f Κλήμεντος τοΰ όσιωτάτου 7 μοναχού καί Στυλίτου τοΰ Σαγμα- 
τίου ό'ρους καί θαυματουργού 8 αιωνία ή μνήμη.

90. f ’Αθανασίου τοΰ πανοσιωτάτου μοναχού ηγουμένου τοΰ έν τφ 
δρει τφ ’Άθωνι άσκήσαντος αιωνία ή μνήμη.

91. f Γρηγορίου τού παναγιωτάτου 9 αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τού 
Παλαμά αιωνία ή μνήμη.

92. f Παύλου τού όσιωτάτου καί καθηγουμένου τού έν τφ Λάτρφ 
αιωνία ή μνήμη.

93. f Λαζάρου τοΰ έν τφ Γαλησίφ δρει άσκήσαντος αιωνία ή μνήμη.
94. φ Δανιήλ τού όσιωτάτου μοναχού καί άσκητού τοΰ στυλίτου 10 11 τού 

έν τή Εύβοια πόλει μονής τού Καλυβίτου άσκήσαντος αιωνία ή μνήμη.
95. f Νικολάου τοΰ όσιωτάτου μοναχού καί ηγουμένου τού Νέτακος 11 

αιωνία ή μνήμη.
96. f Λουκά τοΰ όσιωτάτου μοναχού καί ηγουμένου τών Συνοικιών 12 

αιωνία ή μνήμη.
97. Ή αγία Τριάς αύτούς εδόξασεν.
98. Τούτων τοΐς υπέρ τής εύσεβείας ...τώνθεοειδήμων άγγέλων . ..

1 Τοΰ παναγιωτάτου Β.
8 Βοιωτίας έλλείπ. έν Β.
3 Καί άσκητοϋ] έλλείπ. έν Β.
4"Αργών Β.
3 Μοναχού καί] έλλείπ. έν Β.
6 Έν τή πόλει Β.
7 Τοΰ πανοσιωτάτου Β.
8 Τοΰ θαυματουργού Β.
8 Τοΰ πανοσιωτάτου Α.

10 Τοΰ στυλίτου — άσκήσαντος ] έλλείπ. έν Β.
11 Τοΰ Έτακος Β. 18 Ή § αύτη έλλείπ. έν Β.
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Έν τελεί τοΰ Συνοδικού εις τον Λαυριωτικόν Κώδ. εΰρηται «Στιχηρόν 
Ίδιόμελον ψαλλόμενον διδόμενου τοΰ άντιδώρου».

’Ηχος . . .

Εΰφραινέσθω των ορθοδόξων ή εκκλησία και σκιρτάτω επί συί, πανύ- 
μνητε Θεοτόκε ευλογημένη- αίσχυνέσθω δε ή θεομάχος των αίρετιζόντων 
όμήγυρις, Σίμων ό κάκιστος, ό πασών αρχηγός αιρέσεων, ’Άρειος ό κατατο- 
μεύς τής θεότητος, καί ό δίφρων Σαβέλιος, ό συναιρών τήν Τριάδα εις 
πολυώνυμον καί άνυπόστατον, καί ό πνευματομάχος Μακεδόνιος, ό οίνους 
καί άλογος Άπολινάριος, Ώριγένους ή προΰπαρξις, καί ή κοινή άποκατάστα- 
σις, τό πονηρόν καί άθεώτατον πνεύμα, και Παύλου ό ά'λογος καί ανυπόστα
τος λόγος καί εύδιάχυτος, Νεστόριος ό διαιρέτης τής Χριστού ύποστάσεως, ό 
τήν Τριάδα άρνούμενος καί τετράδα λατρεύων, καί σε Θεοτόκε Θεού μητέρα 
μή προσιέμενος' ή πολυκέφαλος, ή συγχητική των Χριστού φύσεων Ευτυχής, 
Διόσκορος, Σευήρος, Ιάκωβος, ’Ακίνδυνος, Βαρλαάμ, Γρήγορός ή μιαρά 
κεφαλή, ό Πρόχορος, Θεοδόσιος, Ίουλιανοΰ ή φθαρτοδόκησις, καί Πέτρος ό 
δείλαιος, ό τήν τρισάγιον σταυρώσας θεότητα, ή Ζήνωνος κένωσις, Πύρρος 
τε καί Μάκαρις καί Σέργιος, οί τεκτεινάμενοι δυσσεβεΐν νεότευκτον, τήν 
μαρωνίτην μονοθέλητον πίστιν καί μονενέργητον. Προσέτι δέ τούτων απάν
των, καί μετά τούτων απάντων, καί μετά τούτων καί συν αύτοΐς ανάθεμα. 
Μάνεντι, τφ εναντίας άρχάς καί στασιώδεις άναπλάσαντι, τήν βορβορώδη 
λύμην πασών τών αιρέσεων. Ημείς δέ άνακεκαλυμμένφ προσώπφ μίαν 
αρχήν άναρχον έν ύποστάσεσι τρισίν όμοούσιον κηρύττομεν, τον έ'να τής 
Τριάδος σεσαρκωμένον εκ σοΰ όμολογοΰμεν ένα Χριστόν έν δυσί τελείαις 
ταΐς φύσεσι, θελητικαΐς αύτεξουσίαις καί εύεργετικαΐς, καί σέ Θεοτόκε πανα
ληθή Θεοτόκον ίκετεύομεν, πανύμνητε, πρέσβευε σωθήναι τάς -ψυχάς ημών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ) ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΙΚΟΥ

Προς ευκολίαν τού αναγνώστου διηρέσαμεν τό Συνοδικόν εις 98 παρα
γράφους, εις τάς όποιας γίνεται έκάστη παραπομπή- καί τά μέν κοινά τοΰ 
ήμετέρου Συνοδικού μετά τού έν τώ έντύπφ Τριωδία» φερομένου έσημειώ- 
θησαν, ώς έλέχθη, διά μόνων τών αρχικών λέξεων, τά δέ νέα στοιχεία τοΰ 
Συνοδικού καί ξένα προς τό έντυπον διά f σημειούμενα παρεθέσαμεν ως 
έχουσι προς ακριβή γνώσιν τοΰ συνόλου τοΰ περιεχομένου έν αύτφ.

’Αλλά τό Συνοδικόν τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, έν συγκρίσει προς τό 
τών έντύπων λειτουργικών βιβλίων, δεν παρέχει μόνον νέα στοιχεία δλως 
άγνωστα, παρουσιάζει καί έλλείψεις ίκανάς καί ουσιώδεις, αί όποΐαι άποδει- 
κνύουσιν δτι τό ήμέτερον Συνοδικόν είναι κατά δύο αιώνας άρχαιότερον τού 
τής Μονεμβασίας έντύπου, καί φυσικώς δεν ήτο δυνατόν νά καταδικάση
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κακοδοξίας άναφανείσας μετ’ αυτό’ έλλείπουσιν δθεν εκ τοΰ ήμετέρου Συνο
δικού αί εξής παράγραφοι:

1. Ή μετά τον Ίλαρίωνα (άριθ. 24) Ιπιφερομένη είς τά έντυπα και τον 
Β μνήμη Συμεών τοΰ Στυλίτου.

2. Ή § τών αναθεματισμών «τοΐς είσάγουσιν επί τής άρρητου ένσάρκου 
οικονομίας τοΰ Κυρίου Θεοΰ καί σωτήρος ημών Ίησοΰ Χριστού καινοφω- 
νίας τινάς».

3. Ή § «τοΐς μή μετά πάσης εΰλαβείας τή κατ’ επίνοιαν διαιρέσει».
4. Ή § «τοΐς μή λέγουσιν δτι την έν τφ καιρφ τοΰ κοσμοσωτηρίου 

πάθους».
5. Ή § «τοΐς τήν καθ’ έκαστην προσαγομένην θυσίαν υπό τών παρα- 

λαβόντων από Χριστού».
6. Ή § «τοΐς άκοΰουσι μέν τοΰ σωτήρος περί τής παρ’ αυτού παρα- 

δοθείσης τών θείων μυστηρίων ιερουργίας».
7. Ή § «τοΐς τάς χρονικάς διαστάσεις επί τής καταλλαγής τής ανθρώ

πινης φΰσεως».
8. Ή § «τοΐς δογματισθεΐσι δυσσεβώς παρά τοΰ άμονάχου Νείλου».
9. Ή § «τοΐς μή δρθώς τάς τών αγίων διδασκάλων τής τοΰ Θεοΰ 

Ικκλησίας θείας φωνάς έκλαμβανομένοις».
10. Ή § «τών παραδεχόμενων τήν τοΰ αληθινού Θεοΰ καί Κυρίου καί 

σωτήρος ημών Ίησοΰ Χριστού φωνήν τήν «ό πατήρ μου μείζων μου έστιν».
11. Ή § «τοΐς νοοΰσι καί φθεγγομένοις τήν θέωσιν τοΰ προσλήματος».
12. Ή § «τών λεγόντων δτι ή σάρξ τοΰ Κυρίου εξ αυτής ενώσεως 

ύπερυψωθεΐσα».
13. Ή § «τοΐς άποβαλλομένοις τάς τών αγίων πατέρων φωνάς».
14. Ή § «τοΐς μή δεχομένοις τήν τοΰ αληθινού Θεοΰ καί σωτήρος 

ημών I. X. φωνήν «ό πατήρ μου μείζων μου έστιν».
15. Ή § «τώ χρηματίσαντι μητροπολίτη Κέρκυρας Κωνσταντίνφ τώ 

Βουλγαρίας».
16. Ή § «πάσι τοΐς όμόφροσι τώ αύτφ Κωνσταντίνφ».
17. Ή § «τώ άμαθεστάτφ ψευδομονάχφ καί ματαιομάχφ ’Ιωάννη τώ 

Είρηνικώ».
18. Ή § «τοΐς λέγουσιν δτι ως θεοΐς οί χριστιανοί ταΐς είκοσι προσήλ- 

θον, ανάθεμα».
19. Ή § «εϊ τις χριστιανοκατηγορικής αίρέσεως όντα τινά».
20. Ή § «εΐ τις ου προσκυνεΐ τον Κύριον ημών I. X. έν είκόνι».
21. Έλλείπουσι τά κατά τοΰ Βαρλαάμ καί ’Ακίνδυνου κεφάλαια: α') 

«τοΐς αύτοΐς φρονοΰσι καί λέγουσι τό λάμψαν από τοΰ Κυρίου»· β') «έ'τι 
τοΐς αύτοΐς φρονοΰσι καί λέγουσι μηδεμίαν ένέργειαν φυσικήν έ'χειν τον 
Θεόν»· γ') «έτι τοΐς αύτοΐς φρονοΰσι καί λέγουσι κτιστήν είναι πάσαν τήν

Επϊτηριε Εταιρειαϊ Βυζαντ. Σπουδών, ίτος 1Γ . 2
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φυσικήν δΰναμιν»' δ') «ετι τοΐς αΰιοΐς φρονοΰσι καί λέγουσι σΰνθεσίν τινα 
δλως διά ταΰτα γίνεσθαι επί Θεοΰ»· ε') «ετι τοΐς αυτοΐς φρονοΰσι καί λέγουσι 
επί τής θείας ουσίας μόνης το τής θεότητος δνομα λέγεσθαι»· ς') «ετι τοΐς 
αυτοΐς φρονοΰσι καί λέγουσι μεθεκτήν την θείαν ουσίαν είναι»' ζ') «πάσι 
τοΐς δυσσεβέσιν αυτών λόγοις τε καί συγγράμμασι ανάθεμα».

22. Ή § «’Ισαάκ τφ έπονομαζομένφ Άργυρφ τφ διά βίου παντός τά 
τοΰ Βαρλαάμ καί Άκινδύνου νοσήσαντι».

23. Ή § «Άρείφ τφ πρώτφ θεομάχφ καί άρχηγφ τών αιρέσεων, ανά
θεμα».

24. Ή § «Πέτρφ τφ κναφεΐ καί παράφρονι».
25. Ή § «Νεστορίφ τφ θεηλάτφ».
26. Ή § «Παΰλφ τφ Σαμοσατεΐ καί Θεοδοτίωνι».
27. Ή § «Πέτρφ τφ δειλαίφ τφ αίρετικω τφ καί Λυκοπέτρφ» (πρβλ. § 

38 ήμετέρου Συνοδικοΰ, ένθα φέρονται έκτενέστερον τά περί Πέτρου).
28. Ή § «Ίακώβφ Άρμενίφ τφ Στανστάλφ».
29. Ή § «δλοις τοΐς Ευτυχίαν ισταΐς καί μονοθελήταις».
30. Ή § «’Ανδρονίκου τοΰ αοιδίμου καί μακαρίου βασιλέως».
31. Ή § «Γρηγορίου τοΰ άγιωτάτου μητροπολίτου Θεσσαλονίκης».
32. Ή § «πάντων τών υπέρ τής ορθοδοξίας συναγωνισαμένων τφ άοι- 

δίμφ καί μακαρίω τοΰτω βασιλεΐ».
33. Ή § «τών όμολογουντων ένα Θεόν τρισυπόστατον».
34. Ή § «τών όμολογουντων τον Θεόν ώσπερ ουσίαν άκτιστον».
35. Ή § «τών όμολογουντων το εκλάμψαν άπορρήτως φώς επί τοΰ 

ορούς τής τοΰ Κυρίου μεταμορφώσεως».
36. Ή § «τών δοξαζόντων το φώς τής τοΰ Κυρίου μεταμορφώσεως».
37. Έκ τοΰ καταλόγου τών μακαριζομένων αΰτοκρατόρων έλλείπουσιν 

έν τφ ήμετέρω Συνοδικφ τά ονόματα Λέαντος, ’Αλεξάνδρου, Χριστοφόρου 
καί Ίσαακίου' τά δέ ονόματα τοΰ Βασιλείου καί Ρωμανοΰ έπιφέρονται άπαξ, 
ενώ έν τοΐς έντΰποις δίς. Έν τφ Συνοδικφ τοΰ Σιναϊτικοΰ κώδ. 531 (ΙΕ' 
αΐώνος) ή σειρά τών βασιλέων έχει οΰτω: Μιχαήλ τοΰ ορθοδόξου ημών βασι- 
λέως καί Θεοδώρας τής μητρός αΰτοΰ αίωνία ή μνήμη :

Βασιλείου, Κωνσταντίνου, Λέοντος, ’Αλεξάνδρου, Χριστοφόρου, Ρωμανοΰ, 
Κωνταντίνου, Ρωμανοΰ, Νικηφόρου, Ίωάννου, Βασιλείου, Κωνσταντίνου, 
Ρωμανοΰ, Μιχαήλ, Κωνσταντίνου, Μιχαήλ, Ίσαακίου, Κωνσταντίνου, Ρωμανοΰ, 
Μιχαήλ, Νικηφόρου, Ίωάννου, ’Αλεξίου, Μανουήλ τοΰ διά τοΰ αγίου καί 
άγγελικοΰ σχήματος Ματθαίου μοναχοΰ μετονομασθέντος, καί ’Αλεξίου τοΰ 
υίοΰ αΰτοΰ, Ίσαακίου τοΰ διά τοΰ αγίου καί άγγελικοΰ σχήματος Ίωαννι- 
κίου μενονομασθέντος, ’Αλεξίου, Θεοδώρου, ’Αλεξίου, τών τήν ουράνιον 
βασιλείαν άνταλλαξαμένων αίωνία ή μνήμη. (Δημητριευσκη, Ευχολόγια, σ.888).

"Ετερον Συνοδικόν τής εκκλησίας Κΰπρου Ιν τφ Σιναϊτικφ κώδ. 989
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(IT' αίώνος) άλλην έχει των ονομάτων διάταξιν: «Βασιλείου, Κωνσταντίνου, 
Λέοντος καί ’Αλεξάνδρου, Χριστόφορου και Ρωμανού, Νικηφόρου και Ίωάν- 
νου, Βασιλείου καί Κωνσταντίνου, Ρωμανού καί Μιχαήλ, Κωνσταντίνου, 
Μιχαήλ, Ίσαακίου> Κωνσταντίνου, Ρωμανού, ’Ανδρονίκου, Μιχαήλ, Νικη
φόρου, Ίσαακίου, ’Αλεξίου, ’Αλεξίου καί Ίωάννου, των τήν ουράνιον βασι
λείαν τής επιγείου άνταλλαξαμένων αίωνία ή μνήμη» (ένθ. άνωτ., σελ. 891).

38. Ή § «Ίωάννου τού εν εύσεβεΐ τή πίστει γενομένου αοιδίμου βασι- 
λέως».

39. Ή § «Μιχαήλ τού εν εύσεβεΐ τή πίστει γενομένου».
40. Ή § «’Ανδρονίκου τού έν εύσεβεΐ τή μνήμη γενομένου».
41. Ή § «’Ανδρονίκου τού έν εύσεβεΐ τή λήξει γενομένου».
42. Ή § «Ίωάννου τού έν εύσεβεΐ τή λήξει γενομένου».
43. Έκ τού καταλόγου των μακαριζομένων εύσεβών ανασσών έλλεί- 

πουσιν έκ τού ήμετέρου Συνοδικού τά ονόματα Ελένης καί Ελένης, Μαρίας, 
Εύφροσύνης καί ’Άννης, αντί τούτων δέ μνημονεύονται τά ονόματα Καλής 
καί Ζωής μη αναγραφόμενα είς τά έντυπα. Όμοιος προς τά έντυπα είναι καί 
ό κατάλογος τών Αύγουστών έν τφ ύπ’ άρ. 531 Σιναϊτικφ κώδ. έξ οΰ ελλεί
πει μόνον τό τελευταΐον όνομα τής Ελένης· τούναντίον ό έν τφ Σιναϊτικφ 
κώδ. 989 κατάλογος αναγράφει όλιγώτερα ονόματα ταΰτα: Εύδοκίας, Θεο
φανούς καί Ελένης, Θεοφανούς καί Θεοδώρας, Ζωής, Θεοδώρας, Αικατερί
νης, Εύδοκίας, Μαρίας, Ειρήνης καί Ειρήνης, τών εύσεβεστάτων αύγουστών.

44. Ή § «Ειρήνης τής έν εύσεβεΐ τή μνήμη γενομένης . . . τής μετονο- 
μασθείσης Εύγενίας».

45. Ή § «Θεοδώρας τής έν εύσεβεΐ τή μνήμη γενομένης . . . τής μετο- 
νομασθείσης Εύγενίας».

46. Ή § «Ειρήνης τής εύσεβεΐ τή μνήμη γενομένης» . . .
47. Ή § «Μαρίας τής έν εύσεβεΐ τή μνήμη γενομένης . . . τής μετονο- 

μασθείσης Ξένης*.
48. Ή § «’Άννης τής έν εύσεβεΐ τή μνήμη γενομένης . . . τής μετονο- 

μασθείσης ’Αναστασίας».
49. Ή § «Ειρήνης τής έν εύσεβεΐ τή μνήμη γενομένης . . . τής μετονο- 

μασθείσης Εύγενίας».
50. ’Εκ τού καταλόγου τών πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως λείπουσιν 

έκ τού ήμετέρου Συνοδικού τά ονόματα πολλών πατριαρχών από τού Λέοντος, 
Μιχαήλ καί Θεοδότου μέχρι τού τελευταίου Μανουήλ τού μετονομασθέντος 
διά τού αγγελικού σχήματος Ματθαίου μοναχού· ή προσθήκη 21 ονομάτων 
πατριαρχών εις τό Συνοδικόν τών έντύπων μαρτυρεί ότι τούτο είναι πολύ 
μεταγενέστερον τού ήμετέρου, τό οποίον ώς έσχατον μνημονεύει τον πατριάρ
χην Νικόλαον (τον Γ' 1084-1111).

Έν τφ Σιναϊτικφ κώδ. 531 ή σειρά τών μνημονευομένων πατριαρχών
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έχει οΰτω: Γερμανού, Ταρασίου, Νικηφόρου και Μεθοδίου, των αοιδίμων 
και μακαρίων πατριάρχων αίωνία ή μνήμη. Ιγνατίου, Φωτίου, Στεφάνου, 
’Αντωνίου, Νικολάου, Ευθυμίου, Στεφάνου, Τρύφωνος, Θεοφυλάκτου, ΙΙολυεΰ- 
κτου, ’Αντωνίου, Νικολάου, Σισινίου, Σέργιου, Ευστρατίου, ’Αλεξίου, Μιχαήλ, 
Κωνσταντίνου, Ίωάννου, Κοσμά, Εύτρατίου, Νικολάου, Ίωάννου, Λέοντος, 
Μιχαήλ, Θεοδότου, Κωνσταντίου, Λουκά, Μιχαήλ, Χαρίτωνος, Θεοδοσίου, 
Γερασίμου, Νικήτα, Ίωάννου, Μιχαήλ, Θεοδώρου, Μαξίμου μοναχού και 
Μανουήλ των ορθοδόξων καί οικουμενικών πατριάρχων αίωνία ή μνήμη.

'Η αυτή σειρά καί εν τφ Σιναϊτικφ κώδ. 989, αλλά λήγει εις τό όνομα 
τού πατριάρχου Λουκά, όπερ σημαίνει ότι τό Συνοδικόν τούτο είναι άρχαιό- 
τερον τού ά'λλου.

’Άξιον σημειώσεως ότι καί εις τούς δύο τούτους Σιναϊτικούς κώδικας 
μνημονεύονται καί οί πατριάρχαι ’Αντιόχειας ώς καί εις τό έντυπον Συνοδι
κόν. Καί τό μέν Συνοδικόν τής Κύπρου, τό περικλειόμενου εις τον ανωτέρω 
Σιναϊτικόν κώδ. 989, περιλαμβάνει δύο επί πλέον ονόματα πατριάρχων 
’Αντιόχειας Λουκά καί ’Αθανασίου μετά τά εν τφ έντύπφ φερόμενα- τό δε 
άλλο Συνοδικόν τού Σιναϊτικού κώδ. 531 είς τήν θέσιν των ανωτέρω δύο 
πατριάρχων Λουκά καί ’Αθανασίου αναγράφει τον Κύριλλον.

Μετά τούς πατριάρχας τής ’Αντιόχειας τό τελευταίου τούτο Συνοδικόν 
(τού κώδ. 531) επισυνάπτει κατάλογον επισκόπων αγνώστου επισκοπής οΰτω: 
Ίωάννου, Ίωάννου, Στεφάνου, Νικήτα, Βασιλείου, Νικήτα, Ίωάννου, Λέον
τος, Μιχαήλ, Κωνσταντίνου, Ήλιου, Βασιλείου, Κωνσταντίνου, Νικολάου, 
Ίωάννου, Μανουήλ, Μαξίμου μοναχού, Νικολάου καί Νικηφόρου αίωνία ή 
μνήμη.

Άξιοπερίεργον είναι τό Συνοδικόν τής Κύπρου (τό εν τφ Σιναϊτικφ 
κώδ. 989)· έν αύτφ προ τών ονομάτων των πατριάρχων Κωνσταντινουπόλεως 
μνημονεύονται τά ονόματα τών επισκόπων Ρώμης Σιλβέστρου, Δαμάσου, 
Κελεστίνου, Λέοντος, Βιγιλίου, Άγάθωνος, Άδριανοΰ καί Γρηγορίου, τού 
Διαλόγου τών άγιωτάτων καί μακαριωτάτων παπάδων τής πρεσβυτέρας 
Ρώμης καί πάντων τών όμοφρονησάντων αύτοΐς επισκόπων Ρώμης αίωνία 
ή μνήμη.

’Ίσως επί τής Βενετοκρατίας έν Κύπρφ ήσαν υποχρεωμένοι οί ορθόδο
ξοι νά μνημονεύωσι καί τά ονόματα τών ορθοδόξων παπών, πράγμα τό 
όποιον δεν συμβαίνει είς τά λοιπά γνωστά τών ’Εκκλησιών Συνοδικά' ή τό 
πιθανώτερον ότι τά τοιαΰτα Συνοδικά είναι λείψανα αρχαίου τύπου, καθ’ δν 
εμνημονεύοντο τά ονόματα όλων τών πατριαρχών.

Μετά τά ονόματα τών πατριαρχών ’Αντιόχειας μνημονεύονται έν τφ 
Κυπριακφ Συνοδικώ καί τά ονόματα τών αρχιεπισκόπων καί έπισκόπων 
Κύπρου οΰτω:

Βαρνάβα τού πανευφήμου αποστόλου καί γενναιομάρτυρος, καί Έπιφα-
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νίου τοΰ σοφωτάτου, των μακαριωτάτων αρχιεπισκόπων Κόπρου, αίωνία 
ή μνήμη γ\

Σέργιου, Δομετίου, Πορφυρίου, Πλουτάρχου, Βαρνάβα, Θεοδώρου, 
Βασιλείου, Άρκαδίου, ’Ανθίμου, Δαμιανού, Σαβίνου, ’Ακακίου, Γελασίου, 
Θεοφάνους, Ίωάννου, Έπιφανίου, Γρηγορίου, Ευθυμίου, Ίωάννου, ’Αλεξίου, 
Έπιφανίου, Βασιλείου, Νικολάου, Θεοδώρητου, Ίωάννου καί Βαρνάβα, τών 
αρχιεπισκόπων Κόπρου, αίωνία ή μνήμη γ'1.

Ήρακλειδίου, Μνάσωνος, Ρόδωνος, Δημητριανοϋ, Μακεδονίου, Λαζά
ρου, Τυχωνος, Ζήνωνος, Φιλαγρίου, Άρκαδίου καί Νίκωνος, Αυξηβίου, 
Ευλαλίου, Θεοδότου, Δημητριανοϋ, Πάππου, ’Αθανασίου, Ευσταθίου, Νικήτα, 
Σπυρίδωνος, Φίλωνος, Συνεσίου, Σωσικράτους, Τριφυλίου, Τυχικοΰ καί 
Ζήνωνος, των εν ταΐς κατά Κύπρον άγιωτάταις έπισκοπαϊς ευσεβώς άρχιερα- 
τευσάντων καί θαυμασι διαλαμψάντονν, αίωνία ή μνήμη γ'.

Προς τουτοις έλλείπουσιν έκ τοΰ ήμετέρου Συνοδικού:
51) ‘Η § έν τφ Β «Γερμανού τοΰ εν μακαρία τη λήξει γενομένου αοι

δίμου πατριάρχου... τοΰ μετονομασθέντος Γεωργίου μοναχού», ήτις προσε- 
τέθη μεταγενεστέρως έν τφ Α ούτως: Γερμανού τοΰ παναγιωτάτου καί 
οικουμενικού πατριάρχου αίωνία ή μνήμη.

52) Ή § «Αρσενίου τοΰ εν μακαρία τη λήξει γενομένου».
53) Ή § «Ιωσήφ τοΰ έν μακαρία τη λήξει γενομένου»' τά δυο ταύτα 

ονόματα προσετέθησαν εΐς τό ήμέτερον Συνοδικόν μεταγενεστέρως ακαταλ
λήλους εις τον κατάλογον τών πατριάρχων μετά τον Φώτιον καί προ τού Στε
φάνου (ΐδ. § 83) καί διεταράχθη ουτω ή χρονολογική σειρά τών πατριαρχών.

54) Ή § «’Αθανασίου τού έν μακαρία τή λήξει γενομένου».
55) Ή § «Γερασίμου τού άγιωτάτου».
56) Ή § «Ήσαΐου τού άγιωτάτου πατριάρχου».
57) Ή § «’Ισιδώρου τοΰ έν μακαρία τή λήξει γενομένου».
58) Ή § «Καλλίστου τού έν μακαρία τή λήξει γενομένου».
59) Ή § «Φιλοθέου τού έν μακαρία τή λήξει γενομένου».
60) Ή § «Χριστοφόρου, Θεοδώρου,’Αγαπίου... πατριαρχών Αντιόχειας».
61) Έλλείπουσι φυσικά καί οί έπιφερόμενοι κατάλογοι τών μητροπολι

τών Μονεμβασίας καί Παλαιών Πατρών, άντ’ αυτών δε φέρονται οί κατά
λογοι τών μητροπολιτών Αθηνών καί τών τής αγνώστου έπισκοπής 
επισκόπων.

Αί ανωτέρω προσθήκαι εις τό Συνοδικόν τής έκκλησίας Μονεμβασίας, 
αί Ιδιάζουσαι αυτώ καί υπό τής δλης Έκκλησίας υίοθετηθεΐσαι—διότι ούτως

1 Ό κατάλογος τών άρχιεπισκόπων Κύπρου ό καταρτιστείς υπό τοΰ I. Χάκκετ (Ϊδ. 
Ιστορία τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας τής Κύπρου, τόμ. Γ', 209, μετάφρασις Χαρ. 
Παπαίωά ννου) διαφέρει οΰσιωδώς τοΰ ανωτέρω καταλόγου τοΰ Συνοδικού και 
κατ’ αριθμόν καί κατά ονόματα.
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εΰρέθησαν είς τό πρώτον τυπωθέν Τριώδιον καί εις πάσας τάς κατ’ αυτό 
ακολούθους εκδόσεις — μαρτυροΰσιν δτι τό κατά τό 1397 συνταχθέν Συνο
δικόν τοΰτο τής Μονεμβασίας είναι κατά δυο αιώνας μεταγενέστερον τοΰ 
Συνοδικού τής Εκκλησίας τής 'Ελλάδος, έκ τοΰ οποίου συνεπώς ελλείπουσιν 
αί ανώτεροι 61 προσθήκαι τών μακαρισμών καί αναθεμάτων. Όσφ αρχαιό
τερου τό Συνοδικόν, τόσφ καί συντομώτερον. Εις τά νεώτερα προσετίθεντο 
αί έπισήμως υπό τής εκκλησίας κατά καιρούς παρουσιαζόμεναι κακοδιδασκα- 
λίαι καί αιρέσεις καί συνεσωρεΰοντο νέοι αναθεματισμοί διδασκαλιών καί 
προσώπων καί ήκουεν ό λαός κατά την επίσημον ταΰτην ημέραν τής Μ. Τεσ
σαρακοστής αναθέματα έν μέσφ τοΰ ναοΰ, δπου τόπον είχον μόνον εύλογίαι 
καί τής εύσεβείας μακαρισμοί. Ίσως τοΰτο καί τό δυσνόητου τοΰ δογματικού 
περιεχομένου τών Συνοδικών συνετέλεσε νά καταργηθώσι ταΰτα καί νά 
παύση ή επ’ εκκλησίας άνάγνωσις τούτων, περιορισθεΐσα εις τινας μόνον 
εκκλησίας.

ΤΑ ΕΝ ΤΩι ΣΥΝΟΔΙΚΩι ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΓΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τό πρώτον Συνοδικόν τό κατά την Κυριακήν τής ορθοδοξίας έν τή 
ιστορική εκείνη Συνάξει έν τφ ναφ τής 'Αγίας Σοφίας έκφωνηθέν (843) δεν 
εύρέθη, επομένως άγνοοΰμεν τον γνήσιον αύτοΰ τύπον καί τό ακριβές αυτού 
περιεχόμενον. “Οτι μεταξύ τών έν εΰσεβεϊ τή λήξει γενομένων έμακαρίζοντο 
καί τά ονόματα τών ευσεβών καί ορθοδόξων πατριαρχών Ρώμης, Κωνσταν
τινουπόλεως, ’Αλεξάνδρειάς, ’Αντιόχειας καί Ιεροσολύμων, μαρτυροΰσι τά 
περισωθέντα λείψανα εις τινα τών Συνοδικών, είς τά όποια παρέμεινε τό 
μνημόσυνον τών παπών τής Ρώμης καί τών πατριαρχών Κωνσταντινουπό
λεως καί ’Αντιόχειας. Άφ’ ής δμως έποχής έπήλθεν ό χωρισμός τών έκκλη- 
σιών καί έπαυσε τό μνημόσυνον τών έπισκόπων τής Ρώμης, τά Συνοδικά 
μεταρρυθμίζονται καί προσλαμβάνουσι νέον τύπον, καί ώς τοιοΰτος αρχαιό
τερος μέχρι τοΰδε γνωστός είναι ό έπί τής έποχής Μιχαήλ τοΰ Κηρουλλαρίου 
ή ύπ’ αύτοΰ τοΰ Κηρουλλαρίου συνταχθείς (1043-1058) διά τήν έκκλησίαν 
Κωνσταντινουπόλεως, τον όποιον δμως δεν ήκολούθησαν πιστώς αί ά'λλαι 
έκκλησίαι, διατηρήσασαι μέν πολλά τοΰ άρχικοΰ τύπου, αλλά καί άφαιρέσασαι 
καί προσθέσασαι ά'λλα, ώς φαίνεται έκ τών γνωστών Συνοδικών τοΰ ΙΒ' 
αίώνος καί ώς μαρτυρεί καί τό ήμέτερον Συνοδικόν, έν τώ όποίφ, έν συγ- 
κρίσει προς τά λοιπά γνωστά Συνοδικά, καταδικάζονται καί παραπέμπονται 
εις τό ανάθεμα καί οί εξής:

1. ’Αναθεματίζονται οί ήμιαρειανοί (§ 32).
2. Κωνσταντίνος ό Άκυλίας, Κωνσταντίνος ό Νικομήδειας καί Κωνσταν

τίνος ό Εφέσου (§ 35).
3. Οί Μασσαλιανοί καί ό αρχηγός αυτών Πέτρος (§ 37, 38).
4. Ό Τυχικός καί ό μαθητής αύτοΰ ’Ιωάννης (§ 39).
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5. Ό Σαδόης, Σάβας, Άδελφιός, Έρμάς και Συμεών (§ 40).
6. Οί μή όρθώς περί τής αγίας Τριάδος φρονοΰντες (§ 41).
7. Οι. έτέρας Γραφάς παρεισάγοντες (§ 42).
8. Οι τον εν Κυρίφ γάμον βδελυκτόν θεωροΰντες (§ 43).
9. Οί τάς παραδοθείσας εύχάς και υμνωδίας ως βαττολογίας διαβάλ- 

λοντες (§ 44).
10. Οί τάς εκκλησιαστικός συνάξεις βδελυσσόμενοι (§ 45).
11. Οί τάς εκκλησίας ως έργα χειρών ανθρώπων διαβάλλοντες καί 

κατοικητήρια δαιμόνων λέγοντες (§ 46).
12. Οί τό άγιον βάπτισμα ύδωρ είναι ψιλόν φλυαροΰντες (§ 47).
13. Οί τον ζωοποιόν σταυρόν χλευάζοντες (§ 48, 49).
14. Οί την μεταβολήν τοΰ άρτου καί οίνου εν τή θεία ευχαριστία άρνού- 

μενοι (§ 50).
15. Οί αντί τοΰ εμφυσήματος εμπτΰσματα εις τάς τελετάς αυτών παρ

εισάξαντες (§ 51).
16. Οί άκολουθοΰντες την διδασκαλίαν τοΰ φιλοσόφου Ίταλοΰ Ίωάννου 

καί οί μαθηταί αυτού οί μετασχόντες τής αυτού λύμης (§ 65).
Είναι γνωστή ή κατά τον ΙΑ' αιώνα επί Μιχαήλ τοΰ Δούκα (1071 - 

1078) άρξαμένη καί επί ’Αλεξίου τού Κομνηνού καταδικασθεισα τφ 1082 
(Μαρτ. 13 κατά τήν Κυριακήν τής ’Ορθοδοξίας) φιλοσοφική διδασκαλία τοΰ 
διάσημου μαθητού τοΰ Ψελλοΰ Ίωάννου τοΰ Ίταλοΰ, ή οποία εγένετο αιτία 
νά εκθρονισθή καί ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ευστράτιος Γαρίδάς 
(1081 - 1084) ό προσοικειωθείς τάς φιλοσοφικός τοΰ Ίταλοΰ δοξασίας, αίτινες 
καθήπτοντο τών δογμάτων τής Εκκλησίας. Οί αΰστηρώς εις τήν ορθόδοξον 
πίστιν προσκείμενοι αρχιερείς ενήγαγον τον Ιταλόν εις τήν Σύνοδον, ήτις, 
συνεδριάσασα εν τφ ναώ τής 'Αγίας Σοφίας, κατεδίκασε τάς αίρετικάς τοΰ 
Ίταλοΰ διδασκαλίας καί άνεθεμάτισεν αύτάς, ούχί δμως καί αυτόν προσω
πικούς 1- διά τούτο καί εν τφ Συνοδικφ τοΰ εντύπου Τριφδίου καταδικάζονται 
μόνον τά αιρετικά αυτού κεφάλαια γενικώς καί άορίστως χωρίς νά φαίνεται 
τό όνομα αυτού ή, ώς λέγει ή Κομνηνή ’Άννα (Άλεξιάς V, I, 184 έκδ. Λει
ψίας 1884), «καί τά μέν δόγματα (τοΰ Ίταλοΰ) άπεντεΰθεν αναθεματίζεται, 
τό δε εκείνου όνομα πλαγίως πως καί ύποκεκρυμμένως καί ουδέ τοΐς πολλοΐς 
γνωρίμως υπάγεται τφ εκκλησιαστικά» άναθέματι». Ή απουσία τοΰ ονόματος 
τοΰ Ίταλοΰ εκ τών αναθεματισμών τοΰ έν τφ Τριφδίφ Συνοδικού οφείλεται 
εις τήν έπιδειχθεΐσαν ΰπ’ αυτού μετάνοιαν. Εις τό ήμέτερον δμως Συνοδικόν, 
ώς καί εις τό Συνοδικόν τής Ρόδου, έν ιδία παραγράφφ έπιφέρεται έμμεσος 
κατ’αυτού αναθεματισμός ούτως: «Τοΐς παρά τήν χριστιανικήν πίστιν οίκει-

1 Τό κείμενον τό ελληνικόν τής δίκης καί καταδίκης τοΰ Ίταλοΰ έδημοσίευσεν ό 
Ούσπένσκη εις τό Δελτίον τοΰ αρχαιολογικού Ινστιτούτου Κωνσταντινουπόλεως, 2 
(1897) σ. 1-66.
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ωθεϊσι1 παρά τε τοϋ Ίταλοΰ Ίωάννου και τών μετασχόντων της αΰτοΰ λύμης 
μαθητών αΰτοΰ έλληνικοΐς και έτεροδόξοις δόγμασι και διδάγμασι καί τή 
καθολική καί άμωμήτφ πίστει τών ορθοδόξων έναντίοις ανάθεμα1 2»- ώστε τό 
ΰποκεκρυμμένως καί πλαγίως φερόμενον δνομα τοΰ Ίταλοΰ εις τινα Συνο
δικά, εις τό ήμέτερον καί τό τής Ρόδου αναγράφεται άποκεκαλυμμένως καί 
φανεροΰται δ αιρετικός τών κεφαλαίων συγγραφεΰς 3.

Εφεξής έν τή» ήμετέρφ Συνοδική) αναθεματίζονται:
17. Οι μη προσκυνοϋντες καί άσπαζόμενοι εΰσεβώς καί έκ πόθου τάς 

σεπτάς καί αγίας εικόνας. Έν τή» έντυπφ Συνοδική» αναθεματίζονται μόνον 
τό φρυαξάμενον συνέδριον κατά τών σεπτών εικόνων καί οί μη προσκυνοΰν- 
τες εν είκόνι περιγραπτόν τον Χριστόν κατά τό άνθρώπειον, γενικώς ό'μως 
περί τών αγίων εικόνων ούδείς ειδικός αναθεματισμός (§ 66).

18. Παραπέμπονται εις τό ανάθεμα τά μη εΰσεβώς γραφέντα ή λαλη- 
θέντα κατά τοΰ δρθοΰ λόγου τής άμωμήτου τών χριστιανών πίστεως παρά 
Ευστρατίου τής Νίκαιας (§ 68). Έν τφ Συνοδική» τής Ρόδου ό σχετικός 
αναθεματισμός φέρεται ούτως: «Τά εύρεθέντα άλλότρια τών ορθών δογμά
των τής εκκλησίας καί τοϊς γραφεΐσι κατά ’Αρμενίων δυσί λόγοις παρά 
Ευστρατίου μητροπολίτου Νίκαιας, τά καί άναθεματισθέντα, ανάθεμα α'».

Ώς γνωστόν ό Νίκαιας Ευστράτιος, μαθητής Ίωάννου τοΰ Ίταλοΰ, 
έγραψε δυο λόγους κατά ’Αρμενίων4 περί τών έν Χριστώ δύο φύσεων, έν 
οις έξέκλινε τοΰ ορθοδόξου φρονήματος. Έγκληθείς καί άπολογηθείς οΰτος 
έν τή συγκληθείση τφ 1117 υπό ’Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ συνόδφ τών πατριαρ- 
χών Κωνσταντινουπόλεως, ’Αλεξάνδρειάς καί ’Αντιόχειας άνεκάλεσε διά τής 
έπιδοθείσης ΰπ’ αΰτοΰ «Έξομολογήσεως» 5 τά γραφέντα, καί αυτός μέν έ'τυχε 
συγχωρήσεως6, άλλ’ ή διδασκαλία αΰτοΰ άνεθεματίσθη, διά τοΰτο καί εις 
οΰδέν τών γνωστών Συνοδικών έκφέρεται κατ’ αΰτοΰ ανάθεμα.

Καί τοσαΰται μέν αί ιδιάζουσαι προσθήκαι έν τφ ήμετέρφ Συνοδική» 
μή άπαντώσαι δλως έν τή» έντύπφ Τριφδίφ οΰδέ έν τοΐς γνωστοϊς Συνοδι- 
κοΐς τών άλλων έκκλησιών, πλήν τινων έξ αΰτών. Αί προσθήκαι αΰται καί

1 Είσαχθεΐσι τό Συνοδικόν τής Ρόδου.
2 Ό Chalandon, Essai sur le regtie d’Alexis I«r Coinnene, a. 312, καί άλλοι τινές 

αποδέχονται δτι ό ’Ιταλός άνεθεματίσθη, άλλα τοΰτο έκ τών γνωστών πηγών δεν έπιβε- 
βαιοΰται. Πρβλ. καί Άνναν Κομνηνήν, ”Ενθ’ άνωτ., I, 183.

2 Περί τής φιλοσοφικής καί θεολογικής ταύτης κινήαεως κατά τόν ΙΑ'καί ΙΒ' αιώνα 
εγραψεν δ Οΰσπένσκη εις τήν ’Εφημερίδα τοϋ Υπουργείου τής Παιδείας (τής Ρωσ- 
σίας), τ. 277 (1891), 102-159, 284-324. Περί δέ τών φιλοσοφικών ιδεών Ίωάννου τοΰ 
Ίταλοΰ ΐδ. τήν μελέτην τοΰ Jean Στεφάνου έν Echos d’Orient, 36 (1933) σ. 413. ιδ· 
καί L. Petit έν Diet, de Theol. Cathol. τ. 8, 826-828. Φιλοσοφικά τινα έργα τοΰ 
Ίταλοΰ έξέδωκεν ό Gregoire Cerateli, Johannis Itali, opuscula selecta, 1924 καί 
1926 (εις δύο τεύχη).

4 Τόν ένα τούτων έδημοσίευσεν όΔημητρακόπουλος έν τή Έκκλ. Βιβλ., τ. Α'
(έν Λειψίφ 1866) ·;■ 160-198.

6 Ίδ. Σακκελίωνος, Περί Εόστρατίου Νίκαιας, έν τφ Άθηναίφ, τ. Δ' (1875) 
σ. 227-233.

6 Νικήτα Χωνιάτου, Θησαυρός ορθοδόξου πίστεως, Migne, PG., τ. 139, 136.
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παραλείψεις, δσαι ανωτέρω έσημειώθησαν, μαρτυρούσιν δτι έκαστη εκκλησία 
ειχεν ελευθερίαν νά δώση οίονδήποτε τύπον και μορφήν εις το Συνοδικόν 
αυτής κατά την επικρατούσαν εν τη Εκκλησία συνήθειαν.

Κεφαλαιώδες στοιχεΐον τών Συνοδικών και την αρχήν έχον από τής 
συστάσεως αυτών ήτο ό αναθεματισμός τών αιρετικών καί 6 μακαρισμός 
τών έν τη δρθοδόξφ πίστει τελειωθέντων βασιλέων, βασσιλισσών, πατριαρ- 
χών καί αρχιερέων έκάστης επισκοπικής περιφερείας, ως καί τών εν άγιότητι 
βίου διαλαμψάντων οσίων άνδρών έν τώ κλίματι έκάστης επαρχίας· ταϋτα δε 
είναι καί τό ουσιωδέστερου διακριτικόν γνώρισμα τού επαρχιακού Συνοδι
κού, τό όποιον αποκαλύπτει εις ή μας σειράν δλην ιεραρχών, έν πολλοϊς 
αγνώστων άλλαχόθεν, προστάντων τών ιδίων αυτών εκκλησιών καί έν εύσεβεί 
τη πίστει τελειωθέντων. Καί δπως έκ τών ολίγων γνωστών Συνοδικών έ'χο- 
μεν ασφαλή χρονολογικώς τήν αναγραφήν τών έπισκόπων, τοιουτοτρόπως έκ 
τού Συνοδικού τής Εκκλησίας τής Ελλάδος άποκτώμεν πολύτιμον κατάλογον 
23 ιεραρχών αυτής τριών αιώνων, καί 13 έπισκόπων αγνώστου επισκοπής 
(τών ’Αθηνών). ’Από τής άπόψεως δέ ταύτης τό Συνοδικόν τούτο παρέχει 
σπουδαίαν συμβολήν είς πληρέστερον καί άκριβέστερον καταρτισμόν τού 
Καταλόγου τών μητροπολιτών ’Αθηνών * τής προσθήκης νέων ονομάτων 
καί άσφαλεστέρας χρονολογικής αυτών ν κ. Ή παραβολή τού αρχιερα
τικού καταλόγου τού Συνοδικού πρό^ / καταρτισθέντα 1 υπό τού
Μακαριωτάτου αρχιεπισκόπου Άθην ου παρουσιάζει τάς έξής
διαφοράς:

Κατάλογος Συνοδικού I; λογος Χρυσοστόμου
1) Σάβας Σάβας (+ 911)
2) Νικήτας Γεώργιος A' (f 922)
3) Γεώργιος Νικήτας Β' (+ 927)
4) Δημήτριος Κωνσταντίνος (ψ 965)
5) Θεοφύλακτος Φίλιππος (f 981)
6) Κωνσταντίνος Θεοδήγιος (Γ αιών)
7) Ύπάτιος —

8) Γερμανός —

9) 'Ιωάννης ’Ιωάννης Ε' Βλαχερνίτης Σύγκελλος (1007)
10) Γρηγόριος —

11) Νικήτας —

12) Θεοδόσιος —

13) Μιχαήλ Μιχαήλ Α' (1030)
14) Λέων Λέων Λ' Σύγκελλος (ή 1061)
15) Λέων Λέων Β' Σύγκελλος καί Ρέκτωρ (γ 1069)
16) ’Ιωάννης —

17) Νικήτας Νικήτας Γ' Κούρδης (t 1103)
18) Έπιφάνιος —

19) Νικηφόρος Νικηφόρος (+ 1121)
20) Λέων —

21) Γεώργιος Γεώργιος Β' (περί τό 1157)
22) Νικόλαος Νικόλαος Α' 'Αγιοθεοδωρίτης (1166-1175)
23) ’Ιωάννης

1 Εκκλησία ’Αθηνών, σ. 111,
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Έκ τοΰ συγκριτικοί) πίνακος των δυο Καταλόγων και τής όμοιότητος 
αυτών ούδεμία απομένει αμφιβολία δτι έν τφ Καταλόγφ τοΰ Συνοδικού ανα
γράφονται οί μητροπολΐται "Αθηνών, μεθ’ δλην την παρατηρουμένην χρονο
λογικήν διάφορον κατάταξιν καί την παρουσίαν νέων ονομάτων εν τώ Συνο
δικό). Τίς έκ τών δυο είναι 6 πλήρης καί κατά χρονολογίαν δρθότερος θά 
αποκάλυψη ή έρευνα τών είδικώς άσχολουμένων περί τον καταρτισμόν τών 
αρχιερατικών Καταλόγων. Έν τφ Καταλόγφ τοΰ Χρυσοστόμου ή χρονολογική 
σειρά τεσσάρων μητροπολιτών (άριθ. 2, 3, 4, 5) εναλλάσσεται, μετατίθενται 
δέ καί μεταγράφονται εις προγενεστέραν εποχήν ό Ύπάτιος (άριθ. 7), Γερμα
νός (άριθ. 8), Δημήτριος (άριθ. 4), Γρηγόριος (άριθ. 10), Νικήτας (άριθ. 11), 
Θεοδόσιος (άριθ. 12), Ιωάννης (άριθ. 16)' ό μέν Ιωάννης καί Γρηγόριος εις 
τον Ζ' αιώνα, ό δέ Θεοδόσιος, Ύπάτιος, Δημήτριος καί Γερμανός είς τον Η' 
αιώνα. Έν τφ Συνοδικώ ή κατάταξις αυτών είναι πολύ διάφορος. Έλλείπουσι 
δέ δλως έκ τοΰ Καταλόγου τοΰ Χρυσοστόμου ό Έπιφάνιος (άριθ. 18), δ Λέων 
(άριθ. 20) καί ό Ιωάννης (άριθ. 23). Ό Θεοδήγιος τοΰ Χρυσοστομικοΰ Κατα
λόγου (άριθ. 5) καλείται έν τφ Συνοδικφ Θεοφύλακτος’ άντιθέτως δέ έκ τοΰ 
Συνοδικού έλλείπει ό Φίλιππος ό ’Αθηναίος (f 981), καθαιρεθείς ίσως διά 
κακοδοξίαν τινά καί μή καταγραφείς έν τώ Συνοδικώ.

Τελευταίος μητροπολίτης ’Αθηνών φέρεται έν τφ Συνοδικφ ό άγνωστος 
’Ιωάννης, διαδεχθείς τον Άγιοθεοδωρίτην Νικόλαον, άποσιωπάται δέ δλως 
τό ό'νομα Μιχαήλ τοΰ Άκομινάτου έπί τής έποχής τοΰ οποίου κατελήφθησαν 
υπό τών Φράγκων α! Άθήναι. Ή άπουσία τοΰ μεγάλου τούτου ονόματος 
έκ τοΰ Συνοδικού μαρτυρεί δτι οΰτος εύρίσκετο έν τή ζωή καθ’ δν χρόνον 
συνετάχθη τό Συνοδικόν καί ουδόλως άπίθανον νά είναι έργον αυτού τούτου 
τοΰ Άκομινάτου.

Μετά τόν Κατάλογον τών ορθοδόξων μητροπολιτών ’Αθηνών έπιφέ- 
ρεται έν τώ Συνοδικφ σειρά 13 ορθοδόξων έπισκόπων (άριθ. 79) χωρίς νά 
σημειοΰται τό ό'νομα τής έπισκοπής. Γνωρίζομεν δτι κατά τήν έποχήν τής 
συντάξεως τοΰ Συνοδικού (ΙΒ' αίών) εις τήν μητρόπολιν ’Αθηνών υπάγον
ται αί έπισκοπαί Διαυλείας, Κορωνείας, Άνδρου, Ώρείου, Σκύρου, Καρύστου, 
Πορθμού, Αύλώνος, Σύρας καί Κέω (δπου ήν εξόριστος καί άπέθανε τφ 
1220 ό Άκομινάτος)· άλλ’ είς ποιαν έκ τούτων άνήκουσιν οί δέκα τρεις επί
σκοποι δέν ήδυνήθην νά έξακριβώσω. Ή έλλειψις τελείων άρχιερατικών 
καταλόγων τών άνωτέρω έπισκοπών καθιστά δυσχερή τόν προσδιορισμόν τής 
έπισκοπής, τήν οποίαν έποίμαναν οί έν τώ Συνοδικώ αναγραφόμενοι έπίσκο- 
ποι. Νεώτεραι έρευναι θά ύποβοηθήσωσι προς άνακάλυψιν τοΰ ονόματος 
αυτής καί προς τά άλλα τών έπισκόπων αυτής ονόματα θά προστεθώσι καί 
τά τοΰ Συνοδικού Διονυσίου, Στεφάνου, Ίωάννου, Λέοντος, Μιχαήλ, ’Ιακώ
βου, Θωμά, Λέοντος, Μιχαήλ, Φωκά, Λουκά, Νικηφόρου καί Δημητρίου.

Μετά τόν μακαρισμόν τών ορθοδόξων έπισκόπων έπιφέρονται μνημο
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νευόμενοι οί Ιν χή εκκλησία τής Ελλάδος εν άγιότητι πολιτείας διαπρέψαντες 
καί τινες των γειτονικών αυτής αγίων, κατά τα είθισμένα. Και πρώτος μέν 
αναγράφεται ό γνωστός μητροπολίτης Θηβών και Βοιωτίας ’Ιωάννης 6 
Καλοκτένης (άριθ. 84) ό επί τοΰ αΰτοκράτορος Μανουήλ τοΰ Κομνηνοϋ 
(1143- 1180) άκμάσας 1.

Μετά τούτον Λουκάς ό ασκητής καί ηγούμενος τών Στειρίου (άριθ. 85)> 
ή Στειριώτης καλούμενος εκ τοΰ τόπου τής άσκήσεως αΰτοΰ, δστις ήτο τό 
Στείριον τής Φωκίδος (896-953) 1 2.

'Έπεται (άριθ. 86) δ δσιος Μελέτιος ό άσκητής τής Μυουπόλεως, ό 
γνωστός ιδρυτής τής εις τά μεθόρια ’Αττικής καί Βοιωτίας μονής τής επ’ όνό- 
ματι αΰτοΰ επονομαζόμενης (1035-1105)3.

Μετά τον Μελέτιον άναγράφεται (άριθ. 87) Πέτρος ό επίσκοπος ’Άργους 
(850 - 925)4.

’Ακολουθεί (άριθ. 88) Ευθύμιος δ άσκητής δ λάμψας εν πόλει τής 
Εΰβοίας. Περί τοΰ δσίου τούτου οΰτε οί Συναξαρισταί οΰ'τε τά Μηνιαία 
ποιοΰνται λόγον είναι δέ άγνωστος καί εν τή ’Εκκλησία τής Ελλάδος.

Μετά τοΰχον μνημονεύεται (άριθ. 89) Κλήμης δ Στυλίτης ό εν τφ Σαγμα- 
τίω (τής Βοιωτίας) άσκήσας ("β 953). Καί τούτου ή μνήμη άποσιωπάται είς 
τους Συναξαριστάς καί τά Μηναία' εΰρηται δμως τούτου ’Ακολουθία5 είς 
τούς Λαυριωτικούς κώδ. Ε 152 φ. 334 καί Γ 12 φ. 82 β. Έν τφ πολυτίμφ 
καί άρχαίφ τούτφ άγιολογικφ μνημείφ υμνολογείται ως πνευματοφόρος επί 
στύλου ύψηλοΰ άναβάς καί άσκητικώτατος φανείς, ώς στύλος τών μοναζόν- 
των άκλινής καί έργα φωτός διαπραξάμενος· έν δέ τφ Κοντακίφ ως «άνδρεία 
ψυχής τό δρος τό Σαγμάτιον έν στύλφ στενώ μονάσας προθυμότατα τον 
χορόν έκόσμησας τών δσίων, Κλήμη όσιώτατε».

Μετά τήν άναγραφήν τεσσάρων πλησιοχώρων αγίων μεταγενεστέρους 
προστεθεΐσαν έν τφ Συνοδικά», πιθανώς υπό τών Αγιορειτών, ήτοι τοΰ δσίου 
’Αθανασίου τοΰ ίδρυτοΰ τής Λαύρας έν Άγίφ’Όρει, Γρηγορίου τοΰ Παλαμά, 
Παύλου τοΰ έν τφ Λάτρφ καί Λαζάρου τοΰ έν τφ Γαλησίφ δρει άσκήσαν-

1 ”Ιδ. Βυζαντικά Χρονικά Πετρουπόλεως, χ. ΚΑ', 20. Είς τοΰτον γράφει καί Μιχαήλ 
ό Άκομινάτος. Λάμπρου, Μιχ. τοΰ Άκομινάτου τά σφζόμενα, τ. Β', 24.

2 “16. Χρυσοστόμου Παπαδοποΰλου, ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών, Ό δσιος 
Λουκάς ό νέος, έν Θεολογίςι, τ. ΙΓ', 193 - 223.

* Χρυσοστόμου Παπαδοποΰλου, ’Αρχιεπισκόπου 'Αθηνών, Ό δσιος Μελέ
τιος ό νέος, έν ’Αθήναις, 1935.

4 ”Ιδ. X. Παπαοικονόμου, Ό πολιούχος τοΰ Άργους άγιος Πέτρος, έν Άθήναις, 
1908. Π. Ζερλέντου, Αί μητροπόλεις Χριστιανουπόλεως καί Άργους καί Ναυπλίας, 
έν Άθήναις, 1922, σ. 19.

5 ’Ακολουθία τοΰ Κλήμεντος «τοΰ άσκήσαντος έν τφ δρει Σαγματά τής Βοιωτίας»· 
έξεδόθη δαπάνη τοΰ ήγουμενοσυμβουλίου τής μονής τής Μεταμορφώσεως τής έπιλεγο- 
μένης Σαγματά, έν Άθήναις, 1896.
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τος, επιφέρεται Δανιήλ ό ασκητής και στυλίτης ό έν τη πόλει Εύβοιας έν τή 
μονή τοϋ Καλυβίτου άσκήσας (άρ. 94). "Αγνωστος και οΰτος εις τούς Συνα
ξαριστής γνωρίζεται νΰν πρώτον εκ τοΰ ήμετέρου Συνοδικού, καθώς καί ή εν 
Εύβοια μονή τοΰ Καλυβίτου, εις τήν οποίαν ό στυλίτης οΰτος έμόνασεν.

Συναριθμεΐται μετά τούτον (άριθ. 95) Νικόλαος ό μοναχός καί όσιώ- 
τατος ηγούμενος τοΰ Νέτακος ή κατά τον κώδ. τής Χάλκης τού Έτακος. Καί 
ό άγιος οΰτος τής εκκλησίας τής Ελλάδος παραμένει άγνωστος. Πιθανόν νά 
είναι ό συνασκητής τού οσίου Μελετίου έν τή παρά τάς Θήβας μονή τοΰ 
αγίου Γεωργίου, τον όποιον, άναχωρήσας εις τό δ'ρος τής Μυουπόλεως ό 
Μελέτιος, κατέλιπεν ως ηγούμενον τοΰ άγ. Γεωργίου *.

Έν τέλει (άριθ. 96) επιφέρεται έτερος δσιος Λουκάς, ηγούμενος των 
Συνοικιών, άγνωστος καί οΰτος εις τούς Συναξαριστής καί εις τήν Εκκλησίαν 
τής Ελλάδος. Τούς εις λήθην περιπεσόντας τούτους αγίους οφείλει ή εκκλη
σία νά έπαναφέρη εις τήν ζωήν τή βοηθείςι δέ των αρχαιολόγων θά έπιτευ- 
χθή ό προσδιορισμός των τόπων, εις ούς οί άγιοι οΰτοι έστησαν τούς στύλους 
καί τά ησυχαστήρια αυτών καί θά ένισχυθή έτι μάλλον ή ιδέα δτι ό μονα
χικός βίος έν Έλλάδι κατά τούς μέσους χρόνους ήν έν τή πλήρει ακμή αυτού 
καί άνέδειξε τόσους σιυλίτας καί άσκητάς αγίους δσους αναγράφει καί μακα
ρίζει τό ήμέτερον Συνοδικόν. Ή μνεία τών ανωτέρω έν Εύβοια διαλαμψάν- 
των ασκητών θά βοηθήση ίσως προς άνακάλυψιν τής έπισκοπής, εις ήν 
ανήκει τό Συνοδικόν. Τόν προσδιορισμόν αύιής, στερούμενοι τών απαραι
τήτων πηγών, άναμένομεν παρά τών είδικώς περί τά τοιαϋτα άσχολουμένων, 
εις τούς οποίους τό παρόν Συνοδικόν παρέχει χρήσιμα στοιχεία προς τελικήν 
λύσιν τού ζητήματος.

Τό Συνοδικόν τής Εκκλησίας τής Ελλάδος φαίνεται συντεταγμένον περί 
τά τέλη τού ΙΒ' αίώνος καί ωρισμένως έπί τής βασιλείας ’Ανδρονίκου τοΰ Α' 
(1183-1185), διότι τελευταίος έν τώ Συνοδικφ μνημονευόμενος αύτοκράτωρ 
είναι ’Αλέξιος ό Β' (1180- 1183). Άντιθέτως ό τών πατριαρχών κατάλογος 
άρχόμενος από τοΰ ’Ιγνατίου, λήγει εις τόν πατριάρχην Νικόλαον τόν Γ' 
τόν Γραμματικόν (1081 -1111), ένφ ό κατάλογος τών μητροπολιτών’Αθηνών 
λήγει εις τόν Ίωάννην, τόν διάδοχον τοΰ Άγιοθεοδωρίτου Νικολάου (1166- 
1176). Ή απουσία έκ τοϋ Συνοδικού τών ονομάτων δώδεκα πατριαρχών 
Κωνσταντινουπόλεως, Ίωάννου Θ' τοΰ ’Αγαπητού (1111-1134), Λέοντος, 
Μιχαήλ, Κοσμά Β', Νικολάου Δ', Θεοδότου, Νεοφύτου Α', Κωνσταντίνου Α', 
Λουκά τοϋ Χρυσοβέργη, Μιχαήλ Γ', Χαρίτωνος καί Θεοδοσίου Α' (1178- 
1183) καί μάλιστα τοϋ ονόματος τοΰ έν άγίοις κατεταγμένου Ίωάννου τοϋ Θ' 
τοΰ Άγαπητοΰ1 2, δύναται νά υποστήριξή καί άλλην άποψιν, δτι πολύ πιθανόν

1 νΙδ. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, Ό δσιος Μελέτιος ό νέος, σ. 14.
2 Ή τούτου μνήμη γεραίρεται τή 18 ‘Ιουλίου.
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νά συνετάχθη τούτο κατά τάς άρχάς τού ΙΒ' α’ιώνος καί δή κατά την πατριαρ- 
χείαν Ίωάννου τού ’Αγαπητού, ή δε εν τφ Συνοδικφ προσθήκη τών βασι
λέων από ’Αλεξίου τού Κομνηνού (1081-1118) μέχρι ’Αλεξίου τού Β'(1180- 
1183), καθώς και τών μητροπολιτών ’Αθηνών Νικηφόρου, Λέοντος, Γεωργίου, 
Νικολάου και Ίωάννου νά έγένετο μεταγενεστέρως. Τούτο ουδόλως αποκλείεται, 
αφού έν τφ Συνοδικφ προσετέθησαν κατά μέν τον ΙΓ' αιώνα τά ονόματα 
τών πατριαρχών ’Αρσενίου τού Αύτωρειανού, ’Ιωσήφ τού Α' καί δή εν αταξία 
χρονολογική μετά το όνομα τού ιερού Φωτίου, καί Γερμανού τού Β'(1222- 
1240), κατά δέ τον ΙΑ' αιώνα τό όνομα Γρηγορίου τού Παλαμα,αρχιεπισκόπου 
Θεσσαλονίκης. Άλλ’ είτε ούτως είτε άλλως τό Συνοδικόν συνετάχθη κατά τον 
ΙΒ' αιώνα.

Παρίσιοι, κατά μήνα Μάρτιον 1937.

f Ο πρ. ΛΕΟΝΤΟΠΟΛΕΩΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΕΥΣ'ΓΡΑΤΙΑΔΗΣ
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