
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΑ' ΚΑΙ ΙΕ' ΑΙΩΝΑ

Ή Εκκλησία ’Αντιόχειας, διαιρεθεϊσα εσωτερικούς κατά τον ε' αιώνα, 
ένεκα τής αίρέσεως τοϋ Μονοφυσιτισμού, ύπέστη κατά τούς μέσους χρόνους 
καί εξωτερικός ανεκδιήγητους ταλαιπωρίας, ενεκα των αδιάλειπτων πολιτικών 
μεταβολών καί τών κατά τής Συρίας επιδρομών διαφόρων λαό&ν ου μόνον 
τής ’Ανατολής, αλλά καί τής Δΰσεως, ταϋτα δέ πάντα συνετέλεσαν εις την 
παρακμήν τής μεγάλης καί ενδόξου εκείνης Εκκλησίας.

Μετά την πρώτην άραβοκρατίαν εν Συρία (638-969), την παλινόρ- 
θωσιν τής Ελληνικής κυριαρχίας (969-1084), την επί δεκατετραετίαν Ιπι- 
κράτησιν τών Τούρκων Σελτζουκιδών (1084 -1098) καί την επί εκατόν 
εβδομήκοντα έτη διαρκέσασαν Φραγκοκρατίαν (1098 -1268), εγκατεστάθη έν 
Συρία ή κυριαρχία τών Μαμλουκων ηγεμόνων τής Αίγυπτου (1268-1517). 
Έκ τών αδιάλειπτων τούτων μεταβολών ή μεγάλη πόλις τής παρά τον 
Όρόντην ’Αντιόχειας, καταστραφεϊσα εντελώς καί καλυφθεΐσα υπό ερειπίων, 
περιήλθεν έκτοτε εις παρακμήν καί άφάνειαν. Έτεραι δέ πόλεις τής Συρίας 
από πολιτικής καί διοικητικής επόψεως άνεδεικνΰοντο, ώς ή Δαμασκός καί 
τό Χαλέπιον, ή αρχαία Βέροια.

Ή ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία ’Αντιόχειας, άναγκασθείσα νά μεταφέρη 
αλλαχού τήν έδραν αυτής, διετήρησεν ουχ ήττον τό ένδοξον καί καθηγιασμέ- 
νον υπό τής ιστορίας όνομα αυτής. Είσήλθε δέ εις νέον στάδιον δοκιμασιών 
υπό τούς έτεροθρήσκους δυνάστας, οΐτινες ού μόνον μετά θρησκευτικού 
φανατισμού άπέβλεπον προς τούς χριστιανούς υπηκόους, άλλ’ επί πλέον τούς 
εξ αυτών ορθοδόξους ύπώπτευον πάντοτε καί κατεδίωκον, ώς και οί προη
γούμενοι δυνάσται τής Συρίας έπραττον, ώς ομογενείς καί όμοδόξους τών 
εν Κωνσταντινουπόλει Βασιλέων, καθ’ ών ούχί σπανίως εκίνουν πολέμους.

Οί Σΰροι Μονοφυσΐται, οί κοινώς Ίακωβΐται λεγόμενοι, παρά τάς 
ελπίδας, άς ειχον, ύποστηρίξαντες τούς μουσουλμάνους εις τήν νέαν κατάκτη- 
σιν τής Συρίας, ύπέστησαν παρ’ αυτών τά πάνδεινα, κατετρώγοντο δέ καί 
υπό εσωτερικών ερίδων. ’Από τού 1030 είχον μεταφέρει τήν έδραν τού 
Πατριαρχείου αυτών εις τήν πόλιν τής Άμίδης (Διαρβεκίρ) βραδύτερον δέ 
είς τήν πόλιν Tour-Abdin, Marde ή Mardin, όπως άποφύγωσι τάς όρθο-
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δόξους ελληνικάς επιδράσεις. Άλλα τό κΰρος τοΰ Ίακωβίτου Πατριάρχου 
έμειώθη, διότι είχε μορφωθή τό ίεραρχικόν αξίωμα τοΰ «Μαφριάν», 
αναλογούν προς τό τού παρά τοΐς όρθοδόξοις «Καθολικού». Οί Μαφριάν 
ήσκουν δικαιοδοσίαν επί τά>ν Επαρχιών τής Μεσοποταμίας, δλως άνεξάρτη- 
τον τοΰ Πατριάρχου1. Μεγαλαι δέ άνωμαλίαι έπηκολούθουν κατά τάς έκλο- 
γάς νέου Πατριάρχου των Ίακωβιτών. ’Εν έτει 1293 ύπήρχον τρεις ταύτο- 
χρόνως Πατριάρχαι, έχοντες ίδιους Επισκόπους καί ίδιον ποίμνιον, λυσσω- 
δώς πολεμοΰντες άλλήλους. Τοιαΰται διαιρέσεις, διαρκέσασαι επί διακόσια 
περίπου έτη κατά τον ιδ' καί ιε' αιώνα, έξησθένουν την Συριακήν Ίακωβι- 
τικήν Εκκλησίαν. Καθ’ δν δέ χρόνον κατεΐχον τήν ’Αντιόχειαν οί Σταυρο
φόροι, διά διαφόρων τρόπων ό λατινικός Κλήρος κατώρθωσε νά έλκύση τινάς 
εις τήν λατινικήν Εκκλησίαν καί νά μορφώση τόν πυρήνα τής μελλούσης 
μερίδος τών Ίακωβιτών - καθολικών1 2.

Μεγαλυτέρας επιτυχίας έσχον αί ενέργειαι τών λατίνων μεταξύ τών 
Μαρωνιτών, υπάρχει δέ πληροφορία, καθ’ ήν εν έτει 1182 οί Μαρωνΐται 
άθρόως προσήλθον εις τήν λατινικήν Εκκλησίαν καί δτι ό λατΐνος Πατριάρχης 
’Αντιόχειας Amaury έδέχθη 40.000 εξ αυτών, άποπτύσαντας τήν αιρεσιν τοΰ 
Μονοθελητισμοΰ, αλλά δέν ύπήρξεν ή άπόφασίς των σταθερά. Ό Πάπας 
Ρώμης Ίννοκέντιος γ' (1198- 1216) έν αρχή τοΰ ιγ' αίώνος καθήρεσε τόν 
Πατριάρχην τών Μαρωνιτών Λουκάν (fl209), οΰτινος ό διάδοχος Ιερεμίας 
μετέσχε τής έν Λατερανώ Συνόδου (1215). Ούτος έπανελθών έκ Ρώμης εις 
Συρίαν, συνωδεΰθη υπό λατίνου καρδιναλίου, συγκροτήσαντος Σύνοδον έν 
Τΰρω καί προσπαθήσαντος νά έλκύση αύθις τούς Μαρωνίτας είς τούς κόλ
πους τής λατινικής ’Εκκλησίας. Ό Πάπας άπηύθυνεν έπιστολήν προς τόν 
Ιερεμίαν, έπιτάσσων αυτόν νά διδάσκη δύο θελήσεις έν Χριστώ. Κατά τόν 
ιε' αιώνα ύφίσταντο είσέτι Μαρωνΐται οπαδοί τοΰ Μονοθελητισμοΰ, έν έτει

1 Παρά τοΐς Ίακωβίταις, κατά τήν ύπ’ όψιν ημών εποχήν, διεκρίθη ώς συγγραφεύς 
ό’Ιάκωβος Bar S alibi, προσλαβών τό όνομα Διονύσιος κατά τήν είς’Επίσκοπον 
Marasch χειροτονίαν του. Άπέθανε τφ 1171 ώς Επίσκοπος Άμίδης καταλιπών πλεϊστα 
καί σπουδαία συγγράμματα. R. Duval, La Litterature Syriaque, έκδ. B' Paris, 1900, 
σ. 399-400. A. Baumstark, Gescbichte der syrischen Literatur, Bonn 1922, σ. 255-257. 
J. Cbabot, Litterature Syriaque, Paris 1935, σ. 111-112. Ωσαύτως ώς συγγραφεύς 
διεκρίθη ό κατά τά έτη 1264-1286 κατέχων τό αξίωμα τοΰ Μαφριάν Β ar-h eb r a e us, 
οΰτινος τό κύριον όνομα ήτο Γρηγόριος Abou-l-Faradj.’Eitoi^^eto δέ Βάρ-Εβραίος, 
διότι ό πατήρ του ’Ααρών, ιατρός έν Μελιτηνή, ύπήρξεν Εβραίος έπιστραφείς είς τόν 
Χριστιανισμόν. Ό Βάρ-Εβραίος συνέγραψε σπουδαιότατα συγγράμματα, ιδίως ιστορικά 
έν συ^ιακή καί αραβική γλώσση, Duval, ”Ενθ’ άν. σ. 178. 208 έξ. Baumstark, 
’Ένθ’ άν. σ. 319-320. Chabot, Ένθ’ άν. 131-137. Κ. Krumbacher, Ιστορία τής 
Βυζαντινής λογοτεχνίας Α, 820-21 μετάφρασις Γ. Σωτηριάδου.

2 A. Pichler, Geschichte der kirchlichen Trennung zwischen dem Orient und 
Occident von den ersten Anfangen bis zum jungsten Gegenwart, Munchen 1864-5, 
II 491 έξ.
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δε 1445 οί έν Κόπροι τοιούτοι μονοθελήται άπεκήρυξαν την «ΐρεσιν μετά 
τοΰ ’Αρχιεπισκόπου αυτών Ήλία. Άλλ’ ή τελική έ'νωσις των Μαρωνιτών 
μετά τής λατινικής Εκκλησίας συνετελέσθη κατά τον ιστ' αίώνα διά τών 
ενεργειών τοΰ Ιησουίτου ιεραποστόλου Eliano1.

Ώς ήτο επόμενον, διά τών προσήλυτων τούτων ή λατινική Εκκλησία 
κατώρθου νά έγκαθιδρυθή έν Συρία καί μικρόν κατά μικρόν ν’ άπειλήση 
τήν ενότητα τής ύπολειφδείσης ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας.

Ίσχυρίσθησάν τινες δτι δήθεν ή ’Ορθόδοξος Εκκλησία τής ’Αντιόχειας 
καί μετά τήν έκδίωξιν τών Σταυροφόρων δεν διέκοψε τούς δεσμούς αυτής 
μετά τής λατινικής Εκκλησίας, ένωθεΐσα, δήθεν, μετ’ αυτής, αλλά το ασύ
στατον τών ισχυρισμών τούτων μαρτυροϋσι τά γεγονότα τών κατά τον ιδ' 
καί ιε' αιώνα αποπειρών προς έ'νωσιν τών ’Εκκλησιών, καθ’ ας καί ή Εκκλη
σία ’Αντιόχειας εύρίσκετο πάντοτε σύμφωνος μέν προς τάς λοιπάς ’Ορθοδό
ξους Εκκλησίας, αντίθετος δε προς τήν λατινικήν Εκκλησίαν2. Οί δ’ έγκα- 
θιδρυθέντες από τοΰ ιγ' αίώνος έν Συρία: Φραγκισκανοί εύρον πρόσφορον 
έδαφος προπαγάνδας μόνον παρά τοϊς Ίακωβίταις καί Μαρωνίταις.

Περί τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας κατά τήν ύπ’ δψιν ημών περίοδον 
έλαχίστας έχομεν πληροφορίας. Ό αρχιμανδρίτης Νείλος Δοξαπατρής έν έτει 
1143 κελεύσει τοΰ βασιλέως τής Σικελίας Ρογήρου β' (1101-1145) συνέ- 
ταξεν αναγραφήν τών Επισκοπών τών Πατριαρχικών θρόνων, ήτις ύπέστη 
διαφόρους τροποποιήσεις3. Κατά τήν αναγραφήν ταύτην το Πατριαρχείον 
’Αντιόχειας είχε δεκατρείς Μητροπόλεις μετά 137 ’Επισκοπών, τάς εξής:

α ) Τύρου μετά Επισκοπών 13
β') Ταρσού » » 6
γ') Εδέσσης » » 11
δ') Άπαμείας » » 7
ε') Τεραπόλεως > >> 9
ς') Βόστρων » » 20
ζ') Άναζάρβου » » 9
η') Σελεύκειας » » 24
θ') Άμίδης » » 8
ι') Δαμασκού » > 11
ια') Σεργιουπόλεως » » 5
ιβ') Δάρας » » 10
ιγ') ’Εμέσης » * 4

137

1 A. Pichler, Ένθ’άν. 11,533 έξ.
2 Νικολάου Θεοδούλου, (νΰν Μητροπολίτου Άξώμης). Έκτης Ιστορίας τής 

’Εκκλησίας ’Αντιόχειας, έν τώ περιοδ. «’Εκκλησιαστικός Φάρος» ’Αλεξάνδρειάς Κ7' 1927, 
σ. 218, άναίρεσις Ισχυρισμών τοΰ C. Charon καί άλλων.

3 Γ. Α. Ράλλη καί Μ. Ποτλή, Σύνταγμα τών θείων καί ιερών κανόνων, Ε', 188. 189.
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Έκτος τών Μητροπόλεων τοΰτων, κατά την αναγραφήν τοΰ Νείλου 
Δοξαπατρή, ύπήρχον και έ'τεραι 8 Μητροπόλεις, αϊτινες «αυτοκέφαλοι» Επί
σκοποι οΰσαι, προήχθησαν εις Μητροπόλεις, δεν εΐχον δέ ΰφ’ έαυτάς «υπο
κειμένους θρόνους» Επισκοπικούς. Αΰται δέ ήσαν:

α') Βηρυτού, β') Ηλιουπόλεως, γ') Λαοδικείας, δ') Σαμοσάτων, ε') 
Μαρτυροπόλεως, ς') Μοψουεστίας, ζ') ’Αδάνων, η') Πομπηϊουπόλεως.

Εις ταύτας τάς Μητροπόλεις προσετίθεντο 8 ’Αρχιεπίσκοποι «μεγάλοι» 
κα'ι 5 ’Αρχιεπίσκοποί «λιτοί καί ελεύθεροι».

Είναι προφανές εκ τούτων οτι ή αναγραφή αΰτη τών Επισκοπών 
άναφέρεται εις τό παρελτθόν, ΰπομιμνήσκουσα τάς άρχαιοτέρας άναγραφάς1.

Έν έγγράφφ τών μέσων τοΰ ιδ' αίώνος* 2, περί τού οποίου εγγράφου 
περαιτέρω θά ίδωμεν, υπογράφονται οι ’Αρχιερείς τών εξής Μητροπόλεων 
τοΰ ΓΙατριαρχικοΰ θρόνου ’Αντιόχειας:

Ρωμαγύρεως3 καί Έξαρχος πάσης Ίβηρίας, Άπαμείας, Πομπηϊουπό- 
λεως, Ηλιουπόλεως, Βόστρων, Μοψουεστίας Βηρυτού, Έμέσης, Τριπόλεως, 
Εδέσσης.

Τό έγγραφον ε’ιχεν, ως σημειοΰται έν τέλει, καί «έτέρας ύπογραφάς συρια- 
κοϊς γράμμασιν». Εις ταύτας δέ δέον νά προστεθή καί ή τοΰ άναφερομένου 
έν τώ αύτφ έγγράφφ μητροπολίτου Τύρου.

Αι συριστί γεγραμμέναι ύπογραφαί δέν θά ήσαν πάντως πολλοί, επο
μένως τό Πατριαρχεΐον ’Αντιόχειας, κατά τήν ΰπ’ ό'ψιν ημών περίοδον, είχε 
λίαν περιωρισμένον αριθμόν ’Επισκοπών. Ή έπικοινωνία τής ’Ορθοδόξου 
’Εκκλησίας ’Αντιόχειας μετά τής τής Κωνσταντινουπόλεως καί ή χρήσις τής 
Ελληνικής γλώσσης έν τή θεία λατρεία, διέσωζε τον ελληνικόν χαρακτήρα τής 
Εκκλησίας ταύτης. Άλλ’ ήδη είχεν αρχίσει από τοΰ ιγ' αίώνος ό έξαραβι-

ι Par they, Hierocles Synecdemus et Notitia Episcopatuum, Berlin 1866, σ. 141- 
143. Gelzer, Ungedruckte und wenig bekannte Bistiimerverzeichnisse der orienta- 
lischen Kirche, «Byzantinische Zeitschift» I, 1892, σ. 247 έξ. A. Π. Κεραμέως, 
«Τακτικόν όπως έχουσι ταξεως οί θρόνοι τών έκκλησιών τών υποκειμένων τφ Πατριάρχη 
’Αντιόχειας, έπί Πατριάρχου ’Αντιόχειας γέγονε τούτο», έν Ιίαραρτήματι τού Περιοδικού 
τοΰ Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως, τόμ. ΙΗ' 1884, σ. 65-67. 
Symeon Vailke, Une «Notitia Episcopatuum» d’Antioche du X siecle έν ταις 
«Echos d’Orient» X, 1907, σ. 90-101. Τού αυτού: La Notitia Episcopatuum 
d’Antioche du Patriarcke Anastase, Vle siecle, Αυτόθι, X, 1907, σ. 139-145. Τού 
αύτοΰ: Les recensions de la Notitia Episcopatuum d’Antioche du Patriarche 
Anastase, Αυτόθι, a. 363-368. E. Honigmann, Studien zur Notitia Episcopatuum 
«Byzantinische Zeitschrift» XXV, 1925, σ. 60 έξ.

2 Fr. Miklosich et Jos. Muller, Acta Patriarchatus Constantinopolitani 1,465.
3Ό Ρωμαγύρεως έλαβε τόν τίτλον έκ τής συνοικίας (άγήρ) τών Ελλήνων 

(ρωμαίων - roumi) τοΰ Νισαμπούρ πρωτευούσης τού Κορασάν.’Αλλά δέν γνωρίζομεν 
άν κατά τήν ύπ’ δψιν ημών έποχήν ό Ρωμαγύρεως καί «Καθολικός» τιτλοφορούμενος 
ήδρευεν έν τή πόλει Νισαμπούρ τής Περσίας.
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σμός καί τοΰ ορθοδόξου ελληνικού ποιμνίου διά τής επικρατήσεως τής αρα
βικής γλώσσης, ώς δ’ έκ τοΰ ανωτέρω εγγράφου προκύπτει ΰπήρχον καί 
’Αρχιερείς άγνοοΰντες την ελληνικήν γλώσσαν καί ύπογράφοντες συριστί.

Τινές των Πατριάρχων τής περιόδου ταΰτης κατ’ δνομα μόνον είναι 
γνωστοί1. "Ηδρευον δέ ότέ μέν εν ’Αντιόχεια, ότέ δέ εν Δαμασκώ, διότι 
ή πόλις αυτή ως έδρα διοικητοΰ είχεν άποβή ή σπουδαιότερα πόλις τής 
Συρίας. Τώ 1260 καταληφθεΐσα υπό των Μογγόλων ύπέστη μεγάλας κατα- 
στροφάς, άλλ’ ανέκτησε καί πάλιν την δυναμιν καί την σημασίαν αυτής. 
Μετά τόν θάνατον τοΰ τελευταίου επί φραγκοκρατίας Πατριάρχου ’Αντιό
χειας ’Αρσενίου, οί Επίσκοποι τοΰ Πατριαρχείου διηρέθησαν κατά την άνά- 
δειξιν διαδόχου αύτοΰ. Οί μέν τής Κιλικίας ΰπεστήριζον τήν υποψηφιότητα 
τοΰ Διονυσίου Πομπηϊουπόλεως, οί δέ τής Συρίας τήν τοΰ Κυρίλλου Τΰρου. 
Έξελέγη δέ ούτος υπό τό δνομα Κύριλλος β' (περί τά 1285/90-1308), 
δστις ήτο «άνήρ ευλαβής καί ησυχίας φίλος καί πλήρης εκκλησιαστικής 
καταστάσεως» κατά τόν Παχυμέρην 1 2, πληροφοροΰντα δτι μετέβη ό Κύριλλος 
εις Κωνσταντινούπολή, διότι έ'δει πάντως τό κΰρος εκεί νά λάβη «έκ μεταθέ- 
σεως» προβιβασθεΐς εις τό αξίωμα τοΰ Πατριάρχου. Καί τότε μέν δέν άνε- 
γνωρίσθη πιθανώς, ένεκα τής διεκδικήσεως τοΰ αξιώματος υπό τοΰ Διονυσίου, 
αλλά μετά οκτώ έτη άνεγνωρίσθη, ΰπεσχέθη δέ «μή κατά τι Άρμενίοις συνέρ- 
χεσθαι εν τή εκείνων διάγοντα, έπεί τά κατά Συρίαν ήφάνιστο». Έκ τών τελευ
ταίων τούτων φράσεων τοΰ χρονογράφου επιμαρτυρείται δτι κατά τά πρώτα 
έτη τής επικρατήσεως τών Μαμλούκοιν έν Συρία οί ορθόδοξοι ΓΙατριάρχαι 
’Αντιόχειας ήναγκάζοντο νά διαμένωσιν έν Κιλικία, ένθα διέμενον καί οί ’Αρμέ
νιοι καί νά έ'χωσιν έπικοινωνίαν τινά μετά τών ’Αρμενίων, εντεύθεν δέ καί ή 
συνεχώς επαναλαμβανόμενη κατηγορία περί τής έκκλησιαστικής κοινωνίας 
αυτών μετά τών ’Αρμενίων καί ή ΰπόσχεσις ήν έδωκεν ό ’Αντιόχειας Κύριλλος.

Έκ τοΰ αύτοΰ χρονογράφου πληροφορούμεθα δτι ό Κύριλλος διέμεινεν 
έν τή έν Κωνσταντινουπόλει Μονή τών Όδηγών καί δτι έκτοτε, μή απομα
κρυνθείς τής Κωνσταντινουπόλεως, διώκει έκεϊθεν τό Πατριαρχείου, «κάν- 
ταΰθα τό βιοΰν άπήντλησεν» 3.

1 Τά ονόματα Πατριάρχων τινων έγένοντο γνωστά έκ διαφόρων κειμένων σχετικών 
πρός τήν μετάθεσιν’Επισκόπων, Πρβλ. I. Συκουτρή, Συνοδικός Τόμος τής έκλογής 
τοΰ Πατριάρχου Γερμανού Γ' «Έπετηρίς τής Εταιρείας τών Βυζαντινών Σπουδών» 
Θ', σ. 200. C. Karalevskij, Antioche, έν Dictionnaire d’histoire et de geograpbie 
ecclesiastique, III, 629 έξ.

2 Γεωργίου Παχυμέρη, Ιστορία Β' 123 Έκδ. Βόννης. Δυσνόητος ή περί Διονυ
σίου έκφρασις τοΰ Παχυμέρη Β, 56 «τοΰ Διονυσίου κραδαινομένου φθάνει προκριθεΐς 
υπέρ έκεϊνον ό Κύριλλος». Πάντως δέν πρόκειται περί άσθενείας τοΰ Διονυσίου, διότι 
ούτος βραδύτερου έγένετο Πατριάρχης.

3 Γεωργίου Παχυμέρη, Ιστορία Β', 56. 122 έξ. Πρβλ. Le Quien, Oriens 
Christianus II, 765. P. Ouspensky, Χριστιανική ’Ανατολή. Συρία. Έν Κιέβφ 1874, 
σ. 86 (ρωσιστί).
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Πότε όμως άπέθανεν ό Κύριλλος δεν είναι γνωστόν. Ό αυτός χρονο
γράφος, διηγούμενος τά κατά την έν Κωνσταντινουπόλει διαμονήν καί την 
συμμετοχήν εις τά εκκλησιαστικά ζητήματα τοΰ Πατριάρχου ’Αλεξανδρείας 
’Αθανασίου β' (1276-1316) 1 παρέχει τήν πληροφορίαν ότι κατά τήν άπο- 
μάκρυνσιν τούτου έκ Κωνσταντινουπόλεως, έν έτει 1308, ό Πατριαρχικός 
θρόνος ’Αντιόχειας έχήρευεν. Ό Κωνσταντινουπόλεως ’Αθανάσιος α' (1289 - 
93, 1304-10) κατέλαβε τάς εις τον Πατριαρχικόν θρόνον άνηκούσας Μονάς, 
τήν τοΰ ’Αρχιστρατήγου Μιχαήλ κατά τον Άνάπλουν καί τήν εντός τής 
Κωνσταντινουπόλεως τοΰ Ευεργέτου Χριστού. 'Ωσαύτως κατέλαβε καί τήν 
εις τον θρόνον ’Αντιόχειας άνήκουσαν Μονήν των Όδηγών «αυτός έπιστάς, 
αυτός καινουργήσας καί τήν αναφοράν τοΰ ίδιου ονόματος, τότε χηρευούσης 
ποιμένος τής ’Αντιόχειας» 1 2. ’Εκ τής σειράς τής άφηγήσεως τοΰ Παχυμέρη 
προκύπτει ότι ή χηρεία αυτή συνέπεσε κατά τό τέλος τοΰ 1308, ότε προφα
νώς είχεν ήδη άποθάνει ό ’Αντιόχειας Κύριλλος β'. Φαίνεται δέ ότι έν αρχή 
τοΰ επομένου έτους διεδέχθη αυτόν ό από Πομπηϊουπόλεως Διονύσιος α' 
(1309-1316), περί τοΰ οποίου δεν είναι τι γνωστόν ή μόνον τοΰτο ότι 
ή άρχιερατεία αΰτοΰ παρετάθη μέχρι τοΰ 1316 καί ότι μετά τον θάνατον 
αυτού έχήρευσε καί πάλιν ό θρόνος έπί ικανά έτη. 'Ως διάδοχος αΰτοΰ άνα- 
φέρεται ό Κύριλλος γ' (1316), πρός όν προφανώς ό Κωνσταντινουπόλεως 
’Ιωάννης ιγ' Γλυκύς (1316-20), έκλεγείς τή 12ι> Μαΐου 1316, άποστέλλων 
τά ειρηνικά γράμματα έλεγεν, ότι άνέλαβε τό Πατριαρχικόν αξίωμα μετά 
βραχυχρόνιον χηρείαν τοΰ Πατριαρχικού θρόνου Κωνσταντινουπόλεως άλλ’ 
ότι καί ό θρόνος ’Αντιόχειας έστερειτο «προ καιρού άρχιερέως καί πατριάρ
χου». Άνήγγελλε δέ ό ’Ιωάννης Γλυκύς εις τον ’Αντιόχειας Πατριάρχην ότι 
ό Βασιλεύς, ήτο δέ οΰτος ό ’Ανδρόνικος β' Παλαιολόγος (1282-1328), 
προσεκάλει αυτόν διά γραμμάτων όπως μεταβή εις Κωνσταντινούπολην. 
Ό Πατριάρχης ’Ιωάννης παρεκάλει τον ’Αντιόχειας όπως δεχθή τήν πρό- 
σκλησιν ταύτην καί όπως μή βραδύνη ΐνα έπικοινωνήση προσωπικώς μετ’ 
αΰτοΰ καί τοΰ Βασιλέως 3. Δέν γνωρίζομεν όμως αν ήδυνήθη ό ’Αντιόχειας 
νά έκπληρώση τον πόθον τούτον τοΰ Βασιλέως καί Πατριάρχου Ίωάννου καί 
νά μεταβή εις Κωνσταντινούπολην, διότι κατά τό αΰτό έτος τής προσκλήσεως 
(1316) φαίνεται ότι έτελεύτησε τον βίον. Άναφέρονται μετ’ αΰτόν Πατριάρ- 
χαι ό Διονύσιος β' ό από Μοψουεστίας ό «Λαμπρός» έπονομαζόμενος, 
καί ό από Τύρου Σωφρόνιος, άνευ καθορισμού τών έτών τής άρχιερα- 
τείας αΰτών 4, μετά τούτους δέ ό ’Ιγνάτιος β' (κατά τά έτη 1341-1366).

1 Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, Άρχιεπ. ’Αθηνών, 'Ιστορία τής Εκκλησίας 
’Αλεξάνδρειάς, Έν Άλεξανδρείρ. 1935, σ. 564 έξ.

2 Γεωργίου Παχυμέρη, Ιστορία Β', 579 έξ.
3 Miklosich et Muller, Acta Patriarchatus Constantinopolitani, X, 2-3. Πατρ. 

Migne έλλ. 152, 1085 - 87.
4 Le Quien, Oriens Christianus 11,765-6. P. Ouspensky, Ένθ’ άν. σ.86-87.
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Τοΰ τελευταίου τοΰτου Πατριάρχου αντιπρόσωπος παρέστη έν Κων- 
σταντινουπόλει, κατά τά άπασχολοΰντα τότε την Εκκλησίαν αυτής ζητήματα, 
άτινα έ'σχον άπήχησιν καί εις την Εκκλησίαν ’Αντιόχειας. Προΰκειτο περί 
των Ησυχαστικών ερίδων, ας προύκάλεσεν ό εκ Καλαβρίας Βαρλαάμ εναν
τίον τών Μοναχών τοΰ 'Αγίου ’Όρους. Τούτων ΰπέρμαχος παρέστη εις μέσον 
ό άγ. Γρηγόριος ό Παλαμάς 1. Τή 11υ ’Ιουλίου 1341 έν τφ ναφ τής τοΰ 
θεοΰ Σοφίας συνήλθε Σύνοδος * 2, ήτις κατεδίκασε τόν Βαρλαάμ, άπελθόντα 
εις την Δύσιν. Τής Συνόδου ταΰτης μετέσχε καί ό αντιπρόσωπος τοΰ Πατρι- 
άρχου ’Αντιόχειας ’Ιγνατίου 3. Τόν Βαρλαάμ έν τφ άγώνι κατά τών ορθο
δόξων ησυχαστών άντικατέστησεν ό Γρηγόριος ’Ακίνδυνος, μικρόν δέ μετά 
την Σύνοδον άποθανών ό Βασιλεύς ’Ανδρόνικος γ' Παλαιολόγος, κατέλιπε 
την αρχήν εις τόν ανήλικον διάδοχον αύτοΰ Ίωάννην ε' Παλαιολόγον (1341 - 
1391) οΰτινος κηδεμών ύπήρξεν ό καταλαβών ύστερον τόν βασιλικόν θρόνον 
’Ιωάννης ς Καντακουζηνός (1341 - 1355). Δευτέρα Σύνοδος, κατ’ αυτό τό έτος 
1341 συνελθοϋσα, άπεφάνθη υπέρ τής ορθοδοξίας τοΰ Παλαμά, καταδικάσασα 
τόν Άκίνδυνον 4, αλλά μεγάλη προύκλήθη διαίρεσις, τών μεν συντασσομένων 
μετά τοΰ Παλαμά, τών δέ μετά τοΰ ’Ακίνδυνου. Δυστυχώς ό Πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως ’Ιωάννης ιδ' Καλέκας (1334- 1347) μετά τής Βασιλο- 
μήτορος ’Άννης, έξ άντιθέσεως προς τόν Ίωάννην Καντακουζηνόν, ύποστη- 
ρίζοντα τόν Γρηγόριον Παλαμών, συνετάχδη προς τόν Γρηγόριον Άκίνδυνον, 
8ν καί έχειροτόνησεν εις Διάκονον, καταδιώξας καί έγκαθείρξας τόν Παλα
μών, ως δήθεν αίτιον τής ανωμαλίας καί διαιρέσεως. Ταύτοχρόνως δέ άνέ- 
θηκεν εις τόν Πατριάρχην ’Αντιόχειας ’Ιγνάτιον, μετακληθέντα εις Κωνσταν
τινούπολή, ΐνα συγγράψη κατά τοΰ Παλαμά, δπερ καί έπραξεν ό ’Ιγνάτιος,

τΓρηγορίου Παπαμιχαήλ, Ό άγιος Γρηγόριος ό Παλαμάς, ’Αρχιεπίσκοπος 
Θεσσαλονίκης (1296-1360), Πετρούπολις -’Αλεξάνδρεια, 1911. Πρβλ. αυτόθι τήν βιβλιο
γραφίαν περί τών Ησυχαστικών ερίδων καί Μ. Jugie, Theologia dogmatica christia- 
norum orientalium, tom. II, Parisiis 1933, σ. 48 έξ.

2 Πατρ. Migne έλλ. 151, 679, 152, 1241-1253. Δοσιθέου Ιεροσολύμων, Τόμος 
’Αγάπης, Έν’Ιασίφ1699, Προλεγόμενα σ. 40 έξ. Miklosi ch et Miiller, Acta 1,202-216. 
Γρηγορίου Παπαμιχαήλ, Ένθ’ άν. σ. 82-87- Θεμιστοκλέους X. Σταύρου, 
At περί τών Ησυχαστικών τής ιδ' έκατονταετηρίδος καί τής διδασκαλίας αυτών έριδες. 
Έν Λειψίφ 1905, σ.62 έξ. J. Bois, Le Synode Hesychaste de 1341, έν «Echos d’Orient» 
VI, 1903, σ. 58 - 60.

3 ΙΟ ’Ιωάννης Κυπαρισσιώτης, Παλαμικών παραβάσεων λόγος δ'Πατρ. Migne 
έλλ. 152, 709, σημειοϊ δτι τά σχετικά υπομνήματα τής καταδίκης τοΰ Παλαμά 
έφερον καί τήν υπογραφήν τοΰ «Θεουπόλεως ’Αντιόχειας», άλλά τοΰτο δέν σημαίνει δτι 
παρέστη προσωπικώς εις τήν Σύνοδον 6 ’Αντιόχειας. Ό αυτός Κυπαρισσιώτης (Λόγ. δ' 
Πατρ. Migne 152, 736) άναφέρει θαυμαστόν τινα έπί σοφία καί αρετή ’Ιγνάτιον κατα- 
διωχθέντα ύπό τών οπαδών τοΰ Παλαμά, άλλά πάντως δέν έννοεΐ τόν ’Αντιόχειας 
’Ιγνάτιον, ώς καταφαίνεται έκ τών άναγραφομένων λεπτομερειών.

4 Πατρ. Migne έλλ. 151, 601.152, 1274-1284. Miklosich et Muller, Acta, 1, 243 έξ.

Επετηριϊ Εταιρείας: Βυζαντ. Επουαον, ίτος ΙΓ'. 9
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δ δέ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως έγραψε προς τούς μοναχούς τού 
'Αγίου ’Όρους δτι δήθεν δ Παλαμας ήτο κακόδοξος Χ. Ό ’Ιγνάτιος τω 1344 
έξέδωκεν έγγραφον καί κατά τού ’Ισιδώρου Μονεμβασιας ώς οπαδού τού 
Γρηγορίου Παλαμά * 2. Τω έπομένω έτει 1345 συνεκλήθη εν Κωνσταντινου- 
πόλει Σύνοδος κατά τού Παλαμά, συνέταξε δέ το κατ’ αυτού κατηγορητή- 
ριον ό ’Αντιόχειας ’Ιγνάτιος. Ή Σύνοδος κατεδίκασε τον Παλαμάν, εγκα- 
θειρχθέντα καί αΰθις.

’Αλλά μετά τριετίαν δ ’Ισίδωρος εγένετο Οικουμενικός Πατριάρχης 
(1347 - 1349) καί, ως ήτο ακόλουθον, ύπεστήριξε την ορθοδοξίαν τού Πα
λαμά, χειροτονηθέντος ’Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης 3.

Δυστυχώς νέος αντίπαλος παρουσιάσθη τού αγίου 'Ιεράρχου, δ Νικη
φόρος Γρηγοράς, καθ’ ού δ μετά τον Ισίδωρον εκλεγείς Πατριάρχης Κων- 
οταντινουπόλεως Κάλλιστος α' (1350-51, 1355-63) μετήλθεν αυστηρά 
μέτρα, συνεκάλεσε δέ τω 1351 Σύνοδον έν Βλαχέρναις, ήτις, μετά λεπτομερή 
έξέτασιν τού ζητήματος, άνεκήρυξε μέν τον Γρηγόριυν Παλαμάν «άσφαλέ- 
στατον τής εύσεβείας πρόμαχον καί συναγωνιστήν καί βοηθόν» 4 καθήρεσε 
δέ τούς μητροπολίτας Εφέσου καί Γάνου ως όμόφρονας τού Βαρλαάμ καί 
τού Άκινδύνου, καί συνεχώρησε τον Γρηγοράν, αίτήσαντα συγγνώμην 5.

Ό αντιπρόσωπος τού Πατριάρχου ’Αντιόχειας μητροπολίτης Τύρου έν 
Κωνσταντινουπόλει ευρισκόμενος συνέπραττε μετά τού Γρήγορά, καί μέχρι 
τέλους δεν συνεφώνησε προς τήν πράξιν τής ’Εκκλησίας υπέρ τής άθωώσεως 
τού Γρηγορίου Παλαμά 6. Ό Πατριάρχης Κάλλιστος ανήγγειλε τά γεγονότα

ι Miklosich et Milller, Acta I, 238 έξ. Υπάρχει τής γραφής τοϋ ’Ιγνατίου 
ανέκδοτος όπό τήν επιγραφήν «Ότι... τό τοΰ ’Αντιόχειας κατά τοϋ Παλαμά, γράμμα 
■ψευδός έστιν αυτόχρημα καί τφ συνοδικφ καί άγιορειτικφ τόμφ διά πάντων αντίθετον». 
Πρβλ. Πατρ. Migne έλλ. 150, 832. Μ. Jugie, Theologia dogmatica christianorum, 
orientalium, t. I Parisiis 1926, σ. 438. II, 66. 131.

2 S. A11 atii, De libris et rebus ecclesiasticis graecorum, Parisiis, 1646, σ. 188-9. 
Παρά Miklosich et Muller, Acta, 11,287-294 ή διαθήκη τοϋ’Ισιδώρου Βουχηρά 
Μονεμβασιας, έν ή διηγείται τά καθ’ εαυτόν. Ό ’Ισίδωρος ήτο Θεσσαλονικεΰς τήν 
πατρίδα, έμόνασε δέ έν Άγίφ Όρει. Μνείαν τοΰ ’Ισιδώρου έπαινετικήν ποιείται 
ό Γρηγόριος Παλαμας έν τφ κατά Ίωάννου Καλέκα λόγφ αύτοϋ. Τό σχετικόν από
σπασμα παρατίθεται καί έν τή ίστορίφ τοΰ Νικηφόρου Γρήγορά έκδ. Βόννης Annota- 
tiones, σ. 1285 - 6.

3 Ίωάννου Καντακουζηνοΰ, Ιστορία Γ, 26 έξ. Ικδ. Βόννης. Πρβλ. Ίωάννου 
Κυπαρισσιώτου, Παλαμικών παραβάσεων, Λόγος Α, Πατρ. Migne έλλ. 152, 617. 
Λόγος Δ’ Αυτόθι, σ. 737.

4 Miklosich et Muller, Acta, I, 254,
» Mansi, Sacrorum Consiliorum nova et amplissima Collectio, XXVI, 127-198. 

Πατρ. Migne 151,651 Miklosich et Miiller, Acta, I, 243 έξ. Γρηγορίου Παπα- 
μιχαήλ, Ένθ’ άν. σ. 134. έξ.

3 Νικηφόρου Γρήγορά, Ιστορία, σ. 893. 911.1012.
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ταΰτα και προς τόν Πατριάρχην ’Αντιόχειας δι’ ιδιαιτέρου Συνοδικοί γράμ
ματος και προς τούς μητροπολίτας τού Πατριαρχείου ’Αντιόχειας διά κοινοί 
Συνοδικοί ωσαύτως γράμματος Έκ των γραμμάτων τούτων μανθάνομεν 
δτι καί ό μητροπολίτης Τύρου έν Κωνσταντινουπόλει ευρισκόμενος καί έν 
τη Μονή Όδηγών διαμένων, διΐστατο προς τόν Πατριάρχην Κάλλιστον, 
συμπαθών καί κοινωνών προς τούς οπαδούς τοί Βαρλαάμ. 'Ως άνήκοντα εις 
τό Πατριαρχείον ’Αντιόχειας, ό Κάλλιστος άπέφευγε νά δικάση καί καταδι- 
κάση αυτόν, δθεν έζήτει παρά τοί ’Αντιόχειας καί τής περί αυτόν Συνόδου, 
δπως άποφανθώσι περί του ζητήματος καί γράψωσι σχετικώς προς τόν 
Τύρου, «τά αυτά δέ (προς τούς Βαρλααμίτας) εύρίσκεται ποιων ό μητροπο
λίτης Τύρου, διϊστάμενος τής ήμών Μετριότητος κοινωνών δέ καί προστιθέ
μενος τοΐς δυσσεβέσι τούτοις, δπερ ταράττει μέγιστα αυτήν τε καί την περί 
αυτήν θείαν καί ίεράν Σύνοδον, οΰ χάριν καί έγραψεν ή Μετριότης ήμών 
συνοδικώς περί τούτου τφ Άγιωτάτφ Πατριάρχη ’Αντιόχειας, γράφει δέ ήδη 
καί πρός την 'Ιερότητα υμών, ως άν άναλαβόντες καί υμείς ζήλον πνευματι
κόν γράψητε κοινώς μετά τοί 'Αγιωτάτου Πατριάρχου ήμών πρός την ήμών 
Μετριότητα καί τήν θείαν καί ίεράν Σύνοδον, δπως έχητε γνώμης εις τούτο, 
ινα γνώμεν, εί άπερ λέγει ό Τύρου, αληθή είσιν, είτε καί μή. Γένοιτο δέ καί 
ή ύμετέρα γραφή πρός αυτόν καί οΰτω τοί πράγματος προχωρήσαντος, καθώς 
καί ό τοί δικαίου λόγος απαιτεί, επικρατήσει πάντοθεν ομόνοια καί ειρήνη 
εις τήν τοί Θεοί Εκκλησίαν. Γενέσθω τοίνυν ούτως άμεταθέτως, καθώς παρα- 
δηλοΐ ύμίν ή Μετριότης ήμών, πεμφθησομένων γραμμάτων πρός αυτήν διά 
τής υμών Ίερότητος» 1 2.

Αί τελευταΐαι φράσεις μαρτυροΰσι δυσπιστίαν τινά πρός τόν Πατριάρ
χην ’Αντιόχειας ως πρός τό προκείμενον ζήτημα. ’Όντως δέ ό Πατριάρχης 
Κάλλιστος δέν έ'λαβεν άπάντησιν εις τ’ ανωτέρω, ως μανθάνομεν εξ ετέρων 
γραμμάτων αυτοί σχετικών πρός τήν Μονήν των Όδηγών.

Ή Μονή αύτη, ως εΐδομεν, άνήκεν είς τό Πατριαρχείον ’Αντιόχειας, τό 
όποιον είς προγενεστέρους χρόνους είχε τήν Μονήν Άκοιμήτων. Είς τήν 
Μονήν Όδηγών άπέστελλεν ό ’Αντιόχειας ήγούμενον, έν αυτή δέ διέμενεν 
οσάκις μετέβαινεν είς Κωνσταντινούπολην. Ό Κάλλιστος έγραφε πρός τόν 
’Αντιόχειας δτι ιερομόναχος τις Γεννάδιος, τη έγκρίσει αυτοί, τοί ’Αντιόχειας, 
εγγραφείς είς τούς μοναχούς τής Μονής καί καταβαλών διακόσια ύπέρπυρα 
(χρυσά νομίσματα) παρέλαβε τά παραχωρηθέντα είς αυτόν δύο «αδελφάτα» 
καί δύο κελλία, άτινα ίδίαις δαπάναις καί άνεκαίνισεν. ’Αλλά συκοφαντηθείς 
έξεδιώχθη τής Μονής καί έστερήθη των δύο «αδελφάτων» καί τών κελλίων, 
τυχών δέ συμπάθειας έγένετο πάλιν δεκτός, άναλαβών δμως μόνον τά «άδελ-

Ή κατάστασις τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας “Αντιόχειας κατά τόν ΙΔ' και ΙΕ' αί. 131

1 Πατρ. Migne, 152,1358-1360. Miklosich et Miiller, Acta, I, 407-409. 410-411.
2 Miklosich et Miiller, Acta, I, 408-409.
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φοίτα» ούχί δέ καί τα κελλία, διότι έν τφ μεταξύ κατελήφθησαν ταΰτα υπό 
τοΰ μεγάλου χαρτοφύλακος καί υπάτου των φιλοσόφων Ίωάννου "Αμπάρι, 
διά διαταγής τοΰ Βασιλέως. Προσφυγών εις αυτόν ό Γεννάδιος προύτράπη 
να ζητήση την εξέτασιν τοΰ ζητήματος υπό τής Ίεράς Συνόδου τοΰ Πατρι
αρχείου Κωνσταντινουπόλεως, αυτή δέ συνελθοΰσα καί ίδοΰσα την εις χεΐρας 
τοΰ Γενναδίου συμφωνίαν, ύπογεγραμμένην καί υπό τοΰ Πατριάχου ’Αντιό
χειας, άπεφάνθη υπέρ τοΰ δικαίου τοΰ Γενναδίου καί κατά τοΰ μεγάλου χαρ- 
τοφύλακος καί υπάτου τών φιλοσόφων Ίωάννου "Αμπάρι ’. Βραδύτερον 
ό Πατριάρχης Κάλλιστος έγραψε προς τον Πατριάρχην ’Αντιόχειας εκτενές 
γράμμα σχετικόν πάλιν προς την Μονήν τών Όδηγών. Έν αρχή παραπο- 
νεΐται ό Κάλλιστος ότι πολλάκις μεν έγραψε προς τον ’Αντιόχειας περί 
εκκλησιαστικών ζητημάτων, άλλα δέν έτυχεν άπαντήσεως. Προκειμένου δέ 
περί τής Μονής τών Όδηγών λέγει ότι αυτή παρεχωρήθη μέν εις τούς 
Πατριάρχας ’Αντιόχειας, ώς έ'τεραι Μοναί εις τούς Πατριάρχας ’Αλεξάνδρειάς 
καί Ιεροσολύμων, όπως διαμένωσιν έν αυτή μοναχοί τοΰ Πατριαρχείου 
’Αντιόχειας καί όπως χρησιμεύη ώς διαμονή τοΰ Πατριάρχου, οσάκις ούτος 
μετέβαινεν εις Κωνσταντινούπολην, άλλα τούτο δέν σημαίνει ότι ό Πατριάρ
χης Κωνσναντινουπόλεως έστερεΐτο παντός δικαιώματος έποπτείας έπ’ αυτής 
καί δέν εδικαιούτο νά παρεμβαίνη Ιν περιπτώσεσιν άταξιών τών έν αυτή 
ένασκουμένων. Καίτοι δέ τοιαύται άταξίαι προ πολλού ήδη συνέβαινον έν τή 
Μονή, δφειλόμεναι εις τον ηγούμενον Άνανίαν, άνεψιόν τοΰ άνωτέρω μνη- 
μονευθέντος μητροπολίτου Τύρου καί τούς συντρόφους αυτού, όμως ό Πα
τριάρχης Κάλλιστος έξ άγάπης προς τον ’Αντιόχειας ύπέμεινεν. Άλλ’ ήδη 
μετά την άπόδειξιν τής άνηθίκου ζωής τοΰ ηγουμένου Άνανίου ό Πατριάρ
χης Κάλλιστος ήναγκάσθη νά έκβάλη αυτόν τής Μονής καί ν’ άποκαταστήση 
έν αυτή ηγούμενον, άνδρα τίμιον καί ευλαβή καί ένάρετον, έγκρίσει τοΰ 
Βασιλέως. Ταΰτ’ άναγγέλλων ό Κάλλιστος, προσέθετεν ότι τά έπί τής Μονής 
δικαιώματα τοΰ ’Αντιόχειας παρέμενον άκέραια1 2.

Τά έκκλησιαστικά ζητήματα περί ών είχεν έπιστείλει προς τον Πατριάρ
χην ’Αντιόχειας ό Κωνσταντινουπόλεως Κάλλιστος, άνεφέροντο, ώς εΐδομεν, 
εις τάς ησυχαστικός έριδας, άλλά δέν γνωρίζομεν την περαιτέρω έναντι αυτών 
στάσιν τοΰ Πατριάρχου ’Αντιόχειας. Περί τό 1352 είχε παρουσιασθή ζήτημά 
τι τοΰ τότε μητροπολίτου Καισαρείας Βασιλείου τοΰ Καραντηνοΰ, κατηγο
ρουμένου μέν διά κανονικά παραπτώματα, άλλ’ άρνηθέντος νά έμφανισθή 
εις τό Συνοδικόν Δικαστήριον, καταφυγόντος δέ προς τον Βασιλέα Ίωάννην ε' 
Παλαιολόγον. Ούτος διέταξε τον Πατριάρχην Κάλλιστον, ΐνα συγκαλέση 
Σύνοδον έν Νικαία, έν έλλείψει δέ τοΰ άπαιτουμένου άριθμοΰ Επισκόπων,
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1 Miklosich et Millier, Acta, I, 340-342.
2 Miklosich et Muller, Acta, I, 343-346.
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προσκαλέση κα'ι τόν Πατριάρχην ’Αντιόχειας ’Ιγνάτιον μετά των περί αυτόν 
Επισκόπων. Ό ’Αντιόχειας μετέβη εις Νίκαιαν, σώζεται δε ή άπόφανσις 
αΰτοΰ, καταδικαστική κατά τοΰ Καισαρείας ύποβληθέντος εις παντελή καθαί- 
ρεσιν *. ‘Ωσαύτως ό ’Ιγνάτιος μετέβη εις Κύπρον εκεί δε, κατά την διήγησιν 
τοΰ Κυπρίου χρονογράφου Λεοντίου Μαχαιρα, καθ’ ΰπόδειζιν αΰτοΰ, κατε- 
σκευάσθη Σταυρός, εις ον εναπετέδησαν μέρος τοΰ τιμίου Σταυροΰ καί άγια 
λείψανα, ΐνα χρησιμοποιήται κατά τάς ίεράς λιτανείας έν περιπτώσει θεομη
νίας τινός * 2. Πιθανώς εις Κύπρον μετέβη ό ’Ιγνάτιος προ τοΰ 1359, άπέδανε 
δέ τφ 1365/6 μακράν τοΰ θρόνου αΰτοΰ, δν κατέλαβεν ό Δαμασκοΰ Παχώ- 
μιος (1365/6-68 τό α'. Αΰ'γουστος 1375-77 τό β'. ’Απρίλιος 1378-19 
Δεκεμβρίου 1386 τό γ') παραμείνας έν αΰτφ τό α' μέχρι τοΰ 1368. Τά 
κατ’ αΰτόν δεν είναι έξηκριβωμένα 3. Υπάρχει επιστολή τοΰ Πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως Καλλίστου, γραφεΐσα, πιθανώς, κατά τό έτος 1365 προς 
τους ’Αρχιερείς τοΰ Άντιοχικοΰ θρόνου 4. Έξ αΰτής πληροφοροΰμεδα δτι 
άνά την Συρίαν διεδόθη πλαστή τις επιστολή τοΰ Καλλίστου, έν ή έλέγετο 
δτι οΰτος δεν αναγνωρίζει τόν Παχώμιον, άλλ’ έχει αΰτόν καί τούς κοινω- 
νοΰντας αΰτφ άφοιρισμένους. Ό Κάλλιστος διεκήρυξεν δτι ή έπιστολή έκείνη 
ήτο πλαστή 5. Οΰχ ήττον τό Οικουμενικόν Πατριαρχεϊον δεν άνεγνώριζεν 
εΐσέτι έπισήμως τόν Παχώμιον, διότι προφανώς ΰπήρχεν ανωμαλία τις έν τή 
έκλογή αΰτοΰ. Οί ’Αρχιερείς τοΰ Άντιοχικοΰ θρόνου, ό Καθολικός Ρωμα- 
γύρεως Γερμανός, ό Ηλιουπόλεως Σωφρόνιος, 6 Βόστρων ’Αρσένιος, ό
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ι Miklosich et Miiller, Acta, I, 322-323. Πατρ. Migne έλλ. 152,1325.
2 K. Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, Β'90. Πρβλ. John Hackett, Ιστορία τής 

’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας τής Κύπρου, μετάφρασις καί συμπλήρωσις Χαρ. Παπαϊωάννου, 
’Εν Άθήναις 1923-1932, Β, 298-9.

3 ’Ενδείξεις τινάς παρέχει Κατάλογος των Πατριάρχων ’Αντιόχειας συνταχθείς 
τφ 1404 ύπό τοΰ Πατριάρχου ’Αντιόχειας Μιχαήλ Β' καί συμπεριληφθείς υπό τοΰ 
έκ Χαλεπίου Παύλου ’Αρχιδιακόνου καί υίοΰ τοΰ ’Αντιόχειας Μακαρίου (1647-1672) 
έν τφ συγγράμματι: 'Οδοιπορία τοΰ Πατριάρχου ’Αντιόχειας Μακαρίου εις Ρωσίαν 
μεσοΰντος τοΰ ΙΖ' αίώνος, γραφεΐσα ύπό τοΰ υίοΰ αΰτοΰ ’Αρχιδιακόνου Παύλου τοΰ 
έκ Χαλεπίου, μετάφρασις είς τήν Ρωσικήν ύπό G. Mourqos. Έν Μόσχα 1900, τ. Ε' σ. 185. 
Ό αύτός Γεώργιος Μοΰρκος τό σχετικόν μέρος τής 'Οδοιπορίας έδημοσίευσε καί ιδιαι
τέρως έν ταΐς «Άνακοινώσεσι τής Αύτοκρατορικής ’Ορθοδόξου Παλαιστινείου Εται
ρείας» τεΰχος Δεκεμβρίου 1896 Έν Πετρουπόλει 1897 σ. 641 έξ. μετά προσθηκών τοΰ 
έκ Χαλεπίου ’Αρχιδιακόνου Παύλου. Εις τό σπουδαΐον τοΰτο απόσπασμα παραπέμπομεν 
εφεξής: Παύλου ’Αρχιδιακόνου περί των Πατριάρχων ’Αντιόχειας. Πρβλ. σχετικός 
παρατηρήσεις C. Karalevskij, Ένθ’ άν. σ. 630.

* Περί τής χρονολογίας τής έπιστολής ΐδε Β. Vandenhoff, Die Uebertragung 
des griechischen Patriarchate von Antiochien nach Damascus im 14 Jahrhundert, 
εν τφ περιοδ. «Theologie und Glaube» Zeitschrift fiir den Katholiscben Klerus, 
Jahrgang 3, 191], σ. 379.

p Miklosich et Miiller, Acta, I, 415-41(5,
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Μοψουεστίας Σωφρόνιος, ό Βηρυτού Παΰλος, ό Έμέσης Συμεών, ό Τριπό- 
λεως Μελέτιος, ό Έδέσης Ευθύμιος και άλλοι, οΐτινες ως και ανωτέρω εΐδο- 
μεν είχον υπογράψει συριστί, συνελθόντες υπό την προεδρείαν τοϋ Παχωμίου, 
άπηύθυναν έγγραφον προς τον διαδεχθέντα τον Κάλλιστον Πατριάρχην 
Φιλόθεον (1354-55, 1364-76). Διά τοϋ εγγράφου τοΰτου εγνώριζον προς 
τον Πατριάρχην δτι μετά τον θάνατον τοΰ Ιγνατίου («τοϋ μακαρίτου εκεί
νου Πατριάρχου ημών κϋρ ’Ιγνατίου, τό κοινόν άποδόντος χρέος»), κατά την 
έπικρατήσασαν έκπαλαι συνήθειαν και κανονικήν παράδοσιν, συνελθοϋσα 
ή Σύνοδος τών ’Αρχιερέων έξελέξατο «Πατριάρχην Θεουπόλεως τής μεγάλης 
’Αντιόχειας καί πάσης ’Ανατολής» τον τέως μητροπολίτην Δαμασκού Παχώ- 
μιον. Άνεκοίνωσαν δέ τήν εκλογήν εις τό Πατριαρχείου Κωνσταντινουπό
λεως δια τοϋ Καθολικού Ρωμαγύρεως Γερμανού, συναποστείλαντες καί 
ομολογίαν πίστεως. ’Έμαθον δέ δτι ό Πατριάρχης έδέχθη μετ’ αγάπης τον 
Γερμανόν. Επειδή δμως δ έν τή Μονή τών 'Οδηγών διαμένων μητροπολί
της Τύρου ’Αρσένιος διέδωκεν δτι άνθ’ ενός τρεις ταΰτοχρόνως έξελέγησαν 
Πατριάρχαι ’Αντιόχειας, άπεστάλη υπό τοϋ αύτοκράτορος Κωνσταντινου
πόλεως ό Θεόδωρος Πεπλεγμένος προς έξέτασιν τοϋ ζητήματος. Οί ’Αρχιερείς 
έβεβαίωσαν τότε, βεβαιοϋσι δε καί πάλιν δτι εις μόνος καί κατά τήν κανο
νικήν τάξιν έξελέγη Πατριάρχης, ό Παχώμιος. Παρεκαλεΐτο λοιπόν ό Πατρι
άρχης Κωνσταντινουπόλεως ν’ αναγνώριση τον Παχώμιον καί ν’ άναγράψη 
τό δνομα αυτού έν τοϊς Διπτΰχοις. Εστάλη δέ εις Κωνσταντινούπολην κομι
στής τοϋ ανωτέρω γράμματος ό Άπαμείας Νήφων μετά τοϋ πρεσβυτέρου 
’Ιωσήφ, ϊνα καί προσωπικώς βεβαιώση τον αϋτοκράτορα καί τον Πατριάρ
χην περί τής κανονικότητος τής εκλογής τοϋ Παχωμίου. Ό Άπαμείας Νήφων 
διωρίζετο καί προϊστάμενος τής Μονής τών 'Οδηγών αντί τοϋ Τυρου ’Αρσε
νίου, άνακαλουμένου, «τον γάρ ίερώτατον μητροπολίτην καί πρωτόθρονον 
Τυρου κϋρ ’Αρσένιον καί ύπέρτιμον παρεδηλώσαμεν δπως καταλάβη τά 
προς ημάς έν συντόμφ, εις έπίσκεψιν καί επιστασίαν τής εαυτού ποίμνης καί 
δτι χρήζομεν αυτού άναγκαίως» λ Ό Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 
άπήντησε τώ 1361 προς τον ’Αντιόχειας Παχώμιον, δτι καί πρότερον άνε- 
γνώριζεν αυτόν ώς Πατριάρχην καί νϋν δέ δηλοΐ δτι αναγνωρίζει αυτόν ως 
τοιοϋτον έφ’ δσον ή Σύνοδος στέργει αυτόν «ημείς ούν καί πρότερον Πατρι
άρχην σέ εΐχομεν ’Αντιόχειας καί νϋν πάλιν, έπειδή έπληροφορήθημεν, δτι 
ή αυτόθι Σύνοδος τών ’Αρχιερέων στέργει σε Πατριάρχην στέργομεν τοΰτο 
καί ημείς καί έ'χομέν σε αδελφόν καί συλλειτουργόν καί ήδη καθώς όρας 
καί γράφομέν σοι τά περί τούτου ινα γνωρίσης». Έπί τή ευκαιρία δέ ταύτη 
δ Πατριάρχης Φιλόθεος παρεκάλει τον ’Αντιόχειας δπως διορθώση ά'τοπά 
τινα συμβαίνοντα έκ μέρους τών ’Αρχιερέων τού Πατριαρχείου ’Αντιόχειας 1

1 Πατρ. Migne έλλ. 152, 1396-8. Miklosich et Muller, Acta I, 463-5.
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εισπηδώντων εις τάς επαρχίας τοΰ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και 
ένεργοΰντων παρ’ ενορίαν πράξεις. Είδικώς αναφέρει τον Τυρου, δστις περι- 
ήρχετο τάς Επαρχίας έκείνας καί ιερουργεί καί έχειροτόνει καί συνήγε χρή
ματα καί έπραττε πάσαν παρανομίαν. Ήτο ανάγκη δπως δικάση αυτόν ή 
Σύνοδος τοΰ Πατριαρχείου ’Αντιόχειας, άλλως εζήτει δ Κωνσταντινουπό
λεως την άδειαν ΐνα δικάση αυτόν. Ό δέ Γερμανιπόλεως κατέλαβε τάς εις 
τό Πατριαρχεΐον Κωνσταντινουπόλεως άνηκοΰσας Έπισκοπάς Άτταλείας 
καί Σιλαίου, τή υποστηρίξει τοΰ εκεί ευρισκομένου τοΰρκου Έμίρου. Παρε- 
κάλει λοιπόν δ Φιλόθεος νά τιμωρηθή αυστηρώς δ είρημένος μητροπολίτης 
καί δη δι’ άφορισμοΰ, δπως άποστή τής παρανομίας. Έν τέλει σημειοϊ δ 
Φιλόθεος δτι ή περίφημος Μονή των 'Οδηγών, ως καί προσωπικώς άντε- 
λήφθη ό απεσταλμένος τοΰ Πατριαρχείου ’Αντιόχειας, ήτο έγκαταλελειμμένη, 
έφθάρη ως έγραφεν δ Φιλόθεος «καί ψυχικώς καί σωματικώς» διότι τό μέν 
Πατριαρχεΐον ’Αντιόχειας δεν έπεμελεΐτο αυτής, τό δέ Πατριαρχεΐον Κων
σταντινουπόλεως δεν ήδυναντο νά επεμβή 1.

Ώς συνάγεται εκ τών ανωτέρω δ Παχώμιος είχεν άναγνωρισθή υπό τοΰ 
Οίκουμενικοΰ Πατριαρχείου, άλλ’ εΰρισκεν άντίδρασιν έκ μέρους ‘Ιεραρχών 
τοΰ Άντιοχικοΰ θρόνου, πρωτοστατοΰντος τοΰ Τυρου. Ή άντίδρασις δέ 
άπέληξεν εις τήν παΰσιν αΰτοΰ κατά τό έτος 1368, δτε εξελέγη νέος Πατριάρ
χης ’Αντιόχειας δ Μιχαήλ α' (1368-17 Αύγουστου 1375) 1 2. Προς αυτόν 
δ Κωνσταντινουπόλεως Πατριάρχης τώ 1370 (ούχί τώ 1360) 3 έγραψεν επι
στολήν σχετικήν προς τήν Μονήν τών 'Οδηγών. Ό υπό τοΰ Πατριάρχου 
’Αντιόχειας άποσταλείς προϊστάμενος τής Μονής ταυτης Επίσκοπος Άπα- 
μείας Μάρκος επολιτεΰθη κάκιστα, περιφρονήσας καί Πατριάρχας ’Αντιό
χειας καί Κωνσταντινουπόλεως καί αυτήν τήν Εκκλησίαν, τουτου δέ ένεκα 
καθηρέθη υπό τής περί τόν ’Αντιόχειας Πατριάρχην Συνόδου καί ήπειλήθη 
ν άφορισθή άν μή άπεμακρύνετο αμέσως από τής Κωνσταντινουπόλεως εις 
τήν Συρίαν. Ή άπόφασις αυτή άνεκοινώθη εις αυτόν δι’ ’Αρχιερέων απε
σταλμένων εξ ’Αντιόχειας. Άλλ’δ Άπαμείας περιεφρόνησε καί αύτοΰς, έσκόπει 
δέ νά μεταβή μέν εις ’Αντιόχειαν καί νά ζητήση συγγνώμην δπως επι- 
στρέ/ψη εις Κωνσταντινούπολην πάλιν ως προϊστάμενος τής Μονής τών Όδη-

1 Πατρ. Migne έλλ. 152, 1365-1366, Miklosich et Muller, Acta, 412-413.
2 Παύλου ‘Αρχιδιακόνου, Περί τών Πατριάρχων ‘Αντιόχειας σ. 655. Ό Πατρι- 

αρχικός θρόνος ’Αντιόχειας έχήρευε προφανώς κατά τό έτος 1367 δτε ό Πάπας Ρώμης 
Ούρβανός Ε' προσκαλέσας τούς Πατριάρχας τής ’Ανατολής εις ένωσιν τών έκκλησιών 
δέν έμνημόνευσε Πατριάρχην ‘Αντιόχειας, καί κατά τό 1368 δτε ό Κωνσταντινουπόλεως 
Φιλόθεος ουγκαλέσας την εν Κωνσταντινουπόλει Σύνοδον, ήτις άνεκήρυξε τήν αγιότητα 
τοΰ άγιου Γρηγορίου Παλαμά, δέν έμνημόνευσε Πατριάρχου ’Αντιόχειας. Τά Πρακτικά 
τής Συνόδου υπέγραψαν οί Πατριάρχαι ’Αλεξανδρείας καί 'Ιεροσολύμων, Πατρ. Migne 
έλλ. 151, 715. Πρβλ. C. Karalevskij, Ένθ’ άν. III, 630-631.

3 Κατά τήν ορθήν παρατήρησιν τοΰ C. Κ ar μ 1 e vsk ij, Ένθ’ άν. Ill, §31,
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γών, «ήλθεν Ινταΰθα (δ Μάρκος) καί έτάραξε την Εκκλησίαν, την Βασιλείαν, 
την Κωνσταντινούπολην, σχεδόν to παν- καθηρέθη υπό τής σής Άγιότητος 
καί τής περί αυτήν ίεράς Συνόδου καί άφορισμφ καθυπεβλήθη, εάν μή συν- 
τόμως έπαναστρέψη αυτόθι, καί ουδέ έφρόντισε περί τούτου, ουδέ λόγου 
ήξίωσε άλλα καί τούς διακομίσαντας ’Αρχιερείς τά τοιαΰτα καί ύβρισε καί 
υβρίζει καί ουδέ ίδεΐν έθέλει. Καί νΰν πάλιν βούλεται ϊνα καί τό Μοναστήριον 
λάβη μεθ’ εαυτού καί μήτε υπό τον Κωνσταντινουπόλεως είναι μήτε μην υπό 
τον ’Αντιόχειας, ώσπερ μέλλεις μαθεϊν καί από τών γραφών των ενταύθα ’Αρχιε
ρέων τής σής 'Αγιότητος. Τό δέ χείριστον, δ'περ ήκουσα νύν, δτι βούλεται ΐνα 
έλθη αυτόθι, νά άπατήση καί την Άγιωσύνην σου καί την Σύνοδόν σου, νά λάβη 
πάλιν την συγχώρησιν καί την προστασίαν τής Μονής καί εύρίσκηται ενταύθα. 
Τί ταΰτα; ανθρώπου; χριστιανού; διαβόλου άντικρυς έ'στιν έργα». Ταΰτα μέτ’ 
άγανακτήσεως γράφων δ Φιλόθεος προσέθετεν «εγώ την ειρήνην χρήζα) καί 
την αγάπην καί την φιλίαν τής Άγιωσύνης σου, δτι ούκ άλλως ημάς έχειν 
δει, έπεί τούτο διδάσκομεν καί εις τούτο έτάχθημεν καί αυτόν έχομεν διδά
σκαλον τον Χριστόν καί θεόν ημών, την ειρήνην. Καί εΐπερ έλθοι αυτόθι 
φέρων γραφάς ή προστάγματα τού κρατίστου καί αγίου μου αύτοκράτορος, 
ζητών συγχώρησιν, ϊνα πάλιν έπαναστρέψη ενταύθα είς προστασίαν τής 
Μονής, άπόπεμψον αυτόν καί μηδόλως άκούσης αυτού, προξενήσει γάρ σκάν- 
δαλον, εΐπερ γένοιτο, μέσον ημών μέγα. ’Εγώ τούς ερχομένους ενταύθα 
(παρά) τής σής Άγιότητος πάντας καί άναδέχομαι καί αγαπώ, καί έ'τερον 
εάν πέμψης ενταύθα, κάκεΐνον καί άναδέξομαι καί αγαπήσω, εΐπερ καί είρη- 
νεύειν έθελήσει καί μή συγχύσεις έγείρειν καί σκάνδαλα...» 1. Έκ τής λίαν 
χαρακτηριστικής επιστολής ταύτης τού Φιλοθέου Κωνσταντινουπόλεως προς 
τον Αντιόχειας Μιχαήλ καταφαίνεται δτι δ ο’ικτρός Μάρκος τέως Επίσκοπος 
Άπαμείας περιεφρόνει τά πάντα καί τούς πάντας, διότι είχε τήν προστασίαν 
τής Αυλής. Άλλως δέν εξηγείται δ φόβος τού Φιλοθέου μήπως δ Μάρκος 
εφοδιαζόμενος υπό διαταγμάτων μετέβαινεν είς Αντιόχειαν καί έπανήρχετο 
πάλιν είς Κωνσταντινούπολην θρασύτερος. Πάντως άπεστάλη έτερος είς Κων
σταντινούπολή αντί τού καθηρημένου τέως Άπαμείας Μάρκου, διότι δέν 
ήκούσθησαν παράπονα εκ μέρους τού Φιλοθέου. Αλλά γενικώς τά τής 
Εκκλησίας Αντιόχειας δέν είχον δμαλώς. 'Υπάρχει πληροφορία καθ’ ήν 
δ Μιχαήλ α' μετά επτά ετών άρχιερατείαν 1 2 άπεβίωσε τή 17 Αύγούστου, 
λαμβανομένου δέ ύπ’ δψίν δτι έξελέγη τφ 1368, άπεβίωσε τή 17 Αύγούστου 
τού 1375. Καί κατέλαβε μέν πάλιν τον θρόνον δ Παχώμιος κατά τό έτος 
1375, άλλ’ ένεκα τής άντιδράσεως έκ τής Ιεραρχίας τού θρόνου άπεμακρύνθη 
αυτού τό β' περί τά μέσα τού 1375. Προφανώς δέ ένεκα τής επικρατούσης

1 Πατρ. Migne έλλ. 152, 1417-1418. Miklosich et Miiller, Acta, I, 511-512.
2 Παύλου ’Αρχιδιακόνου, Ένθ’ άν. σ. 655.
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μεταξύ των 'Ιεραρχών της Εκκλησίας ’Αντιόχειας διαφωνίας έξελέγη Ιν Κων- 
σταντινουπόλει νέος Πατριάρχης, ό Μάρκος (1377-10 ’Απριλίου 1378) επί 
μικρόν άρχιερατεΰσας καί τη 10 ’Απριλίου 1378 τελευτήσας τον βίον 1. Τέλος 
δέ τρίτην φοράν κατέλαβε τον θρόνον δ Παχώμιος από τοϋ ’Απριλίου τοϋ 
1378 μέχρι τής 19 Δεκεμβρίου τοΰ 1386, δτε άπέθανεν * 2.

Έπι τοΰ Παχωμίου δριστικώς ή έδρα τοϋ Πατριαρχείου είχε μετενεχδή 
εις Δαμασκόν. Τρεις λόγοι ήδΰναντο νά συντελέσωσιν εις τοΰτο, ή υπό τών 
Μαμλούκων τελεία καταστροφή τής ’Αντιόχειας, ή σχετική ακμή τής Δαμα
σκού και τής περί αυτήν περιοχής και ή υπό τών ’Αρχιερέων τοΰ Πατριαρ
χείου ’Αντιόχειας ληφθεΐσα κανονική άπόφασις, ήτις ουδέποτε διημφισβη- 
τήθη 3. Ό πρώτος λόγος είναι καταφανής, διότι δμολογουμένως μεγάλην 
καταστροφήν έπήνεγκαν εις τήν ’Αντιόχειαν οί Μαμλοΰκοι. Ό δεύτερος λόγος 
δεν άποδεικνΰεται δι’ ιστορικών μαρτυριών, αλλά δύναται τις νά συμπεράνη 
δτι ή Δαμασκός έδρα διοικήσεως πολιτικής και ή περί αυτήν περιοχή είχον 
σχετικήν τινα εκκλησιαστικήν ακμήν, ήτις παρετάθη καί εις τούς εξής χρόνους. 
Προκειμένου περί τοΰ τρίτου λόγου, υπάρχει πληροφορία, καθ’ ήν μετά τον 
θάνατον τοΰ Πατριάρχου Ιγνατίου β' έν Κύπρφ, συνελθόντες οι ’Αρχιερείς 
τοΰ Πατριαρχικοΰ θρόνου άπεφάσισαν δπως μετενεχθή ή έδρα τοΰ Πατριαρ
χείου εις Δαμασκόν, ής ή περιοχή περιελάμβανεν επτά Μητροπόλεις, αλλά 
γραπτόν τι μνημείον τής άποφάσεως ταύτης δεν διεσώθη. Καί είναι μέν 
αληθές δτι κατά τούς εφεξής χρόνους εγένοντο άπόπειραί τινες καθορισμού 
άλλης έδρας τοΰ Πατριαρχείου ως λ. χ. τοΰ Χαλεπίου, άλλ’ ουδέποτε ήμφι- 
σβητήθη ή κανονικότης τής έδρας τής Δαμασκού. Εις αυτήν δέ οί νεωστί 
εκλεγόμενοι Πατριάρχαι μετέβαινον προς ένθρόνισιν. Ή μή διάσωσις γραπτού 
μνημείου τής τότε ληφθείσης άποφάσεως δέν σημαίνει δτι δέν έλήφθη 
τοιαύτη άπόφασις4. Ώς δέ παρετηρήθη ήδη, τελευταίος Μητροπολίτης 
Δαμασκοΰ κατά τήν ύπ’ δψιν ημών περίοδον μνημονεύεται δ επανειλημμέ
νους ώς εΐδομεν καταλαβών τον Πατριαρχικόν θρόνον Παχώμιος. Έν τή

ι Αυτόθι, σ. 656.
2 Αυτόθι, σ. 656.
3 C. Bach a, Σελίς έκ τής ιστορίας τοΰ Πατριαρχείου ’Αντιόχειας. Ή μεταφορά 

τοϋ Πατριαρχείου ’Αντιόχειας εις Δαμασκόν, (άραβιστί) 1909, παρά Β. Vandenhoff, 
Ένθ’ άν. σ. 372 έξ.

4 Ό Β. Vandenhoff, Ένθ’ άν. σ. 378 έσημείωσε «Wenn die Akten der Synode 
(τής έπι Παχωμίου συνελθούσης) fehlten, so seien ja auch die Akten der ersten allge- 
meinen Synode von Nicaa verloren gegangen, und doch bezweifle z. B. keinKritiker 
ihre Abhaltung und ihre Bestimmung uber den Tag des Osterfestes» Ούχ ήττον 
ό Vandenhoff θεωρεί τήν ύπό τοϋ Bacha προσαγομένην γνώμην περί έκδόσεως ειδικής 
άποφάσεως ύπό τής έπι Παχωμίου Συνόδου άπλόδς πιθανήν, οι’χϊ δμως και βεβαίαν, 
«dass darfiber ein formlicher Beschluss gefasst wurde, erscheint mir gegen B', Ansicht 
zwar wahrscheinlich, aber nicht ganz sicher».
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ανωτέρω μνημονευθείση προς τόν Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως επι
στολή, δι’ ής άνηγγέλθη ή εκλογή τοΰ Παχωμίου, ως Πατριάρχου ’Αντιό
χειας, κα'ι έν ή όνομαστι υπογράφονται μετά τοΰ Γερμανού Καθολικού 
Ρωμαγόρεως κα'ι Έξάρχου Ίβηρίας οί ’Αρχιερείς τοΰ θρόνου, δεν υπάρχει 
υπογραφή Μητροπολίτου Δαμασκοΰ, ουδέ εϊς τούς εφεξής χρόνους άναφέρε- 
ται Μητροπολίτης Δαμασκοΰ, οί δ’ έν τή πόλει ταΰτη εδρεύοντες Πατριάρχαι 
φέρουσι τόν άρχαΐον τίτλον («Πατριάρχης τής Μεγάλης θεουπόλεως ’Αντιό
χειας καί πάσης ’Ανατολής»), Έκ τούτων δυνάμεθα να συμπεράνωμεν αναν
τίρρητους δτι επί Παχωμίου μετηνέχθη εξ ’Αντιόχειας εις Δαμασκόν ή έδρα 
τοΰ Πατριαρχιποΰ θρόνου Χ.

Άρχομένου τοΰ 1388 διάδοχος τοΰ Παχωμίου έξελέγη ό Νείλος (1388- 
11 Ίανουαρίου 1395) επί οκταετίαν άρχιερατευσας 2 καί άποθανών τή 11 
Ίανουαρίου 1395. Τή 6 Φεβρουάριου 1395 Πατριάρχης έξελέγη ό Μιχαήλ 
β' (6 Φεβρουάριου 1395- 18 ’Απριλίου 1412) υίός τοΰ Μιχαήλ ’Επισκόπου 
Βόστρων καί ανεψιός τοΰ χρηματίσαντος Πατριάρχου Μιχαήλ α'. Τή έπαΰ- 
ριον τής έκλογής καί έγκαταστάσεως αύτοΰ δ Μιχαήλ β' άπέστειλε προς τόν 
Οικουμενικόν Πατριάρχην ’Αντώνιον δ' (1389-90, 1391 -97) τά ειρηνικά 
αΰτοΰ γράμματα 3.

Έπ’ αΰτοΰ ή Συρία συνεταράχθη υπό τοΰ τουρκοταρτάρου Ταμερλάνου 
(+1405) τοΰ ίδρύσαντος κατά τόν ιδ' αιώνα άπέραντον αυτοκρατορίαν, 
έκταθεΐσαν πρός καιρόν από τοΰ Αιγαίου καί τής Μεσογείου μέχρι τής Κίνας.

Τω 1400 έπιτεθείς ό Ταμερλανος κατά τής Συρίας κατέλαβε τήν Δαμα
σκόν καί τό Χαλέπιον, τά πάντα εις έρείπια μεταβάλλων καί πανταχοΰ σπει
ρών τόν δ'λεθρον καί τήν καταστροφήν. Ό Πατριάρχης ’Αντιόχειας Μιχαήλ β' 
είδε διαρπαζόμενα τά ιερά άμφιά του καί τά κειμήλια τής Εκκλησίας, φεόγων

1 Αθανασίου Γ' ’Αντιόχειας, ‘Ιστορία τών Πατριάρχων ’Αντιόχειας, έν τώ 
Περιοδ. Biserica Orthodoxa Romana, Bucure§ti 1931, ελληνιστί μετά ρουμανικής 
μεταφράσεως υπό V. Radu καί C. Karalevsky, σ. 146, «Καί λοιπόν έστάθη εϊς τήν 
Δαμασκόν πρώτος. Πατριάρχης ’Αντιόχειας οΐίτος ό Παχώμιος».

2 Παρά Παύλω Ά ρ χ ι δ ιακό ν φ, Ένθ’ άν. σ. 656, κεΐται Νίκων Πρβλ. 
C. Karalevskij, Ένθ’άν. Ill, 631 αλλά προφανώς πρόκειται περί σφάλματος. Τό 
όνομα Νείλος είναι μεμαρτυρημένον καί άλλαχόθεν, Ρ. Ο uspensky, Ένθ’ άν. σ. 91, 
καί έκ κειμένου τοΰ κωδικός ’Εθνικής Βιβλιοθήκης ’Αθηνών 1379 φ. 329, δημοσιευθέν- 
τος ΰπό V. Laurent, Notes de chronologie et d’histoire buzantines, έν «Echos 
d’Orient», 40, 1937, σ. 172.

3 Κατά τόν Παύλον ’Αρχιδιάκονον, Ένθ’ άν. σ. 656 ό Μιχαήλ έγκατεστάθη 
Πατριάρχης τή 6 Φεβρουάριου έν ήμέρρ. Κυριακή τοΰ ’Ασώτου τοΰ έτους 6903 άπό 
κτίσεως κόσμου (= 1395) 16 ημέρας μετά τόν θάνατον τοΰ Νίκωνος, 6 έτη πλήν ενός 
μηνός άπό τοΰ θανάτου τοΰ πατρός του μητροπολίτου Βόστρων καί 21 καί ήμίσεος 
έτη άπό τοΰ θανάτου τοΰ θείου του Πατριάρχου Μιχαήλ. Miklosich et Muller,
Acta, II, 288-289.
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δ5 εκ Δαμασκού εις Κύπρον, συνέγραψε τφ 1404 χρονογραφίαν τινά περί 
ιών προκατόχων του 1.

Ό Πατριάρχης Μιχαήλ β' άπέθανε τή 8 ’Απριλίου 1412, κατά ’Ιούνιον 
δε τοΰ αύτοϋ έτους έξελέγη ό Πατριάρχης Παχώμιος β' (1412-9 ’Οκτω
βρίου 1413) τή 9 ’Οκτωβρίου τοΰ επομένου έτους άποθανών. Διάδοχοι 
αύτοΰ υπήρξαν κατ’ ακριβείς πληροφορίας 1 2 Ιωακείμ α' άποθανών έν 
έτει 1424/5 καί δ Μάρκος β' εκλεγείς έν έτει 1426/7. Τούτου γίνεται μνεία 
έν Διπτύχοις των έτών 1427 -1439 3. Αί ραγδαΐαι αύται μεταβολαί έβλαπτον» 
ως ήτο επόμενον την ’Εκκλησίαν ’Αντιόχειας.

’Εν τω μεταξύ χρόνφ δ μεν Ταμερλάνος έξέλιπεν, οί δέ Όσμανΐδαι 
Τούρκοι, ίδρύσαντες ισχυρόν κράτος έν Μικρά ’Ασία, ήπείλουν ήδη την 
Κωνσταντινούπολιν. Οί Βασιλείς τού Βυζαντίου προ τού νέου τούτου κινδύ
νου έκ των Τούρκων, πολεμούντων κατά τού Χριστιανισμού έν όνόματι τού 
’Ισλαμισμού, έζήτησαν βοήθειαν έκ τής Δύσεως. Οί Πάπαι Ρώμης ΰπέσχοντο 
νά κινήσωσι τούς χριστιανούς ηγεμόνας τής Δύσεως, άλλ’ υπό τόν δρον τής 
ένώσεως τών ’Εκκλησιών, υπό την έ'ναισιν δε ένόουν την υποταγήν τής 
’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας υπό τήν Ρωμαϊκήν Εκκλησίαν. Πολλαί διαπραγμα
τεύσεις καί συζητήσεις περί ένώσεως έν διαρκεία τού ιδ' καί ιε' αίώνος διεξή- 
χθησαν, τέλος δέ άπεφασίσθη νά συγκροτηθή Σύνοδος έν τή Δύσει. Κατά 
τήν συγκρότησιν τής Συνόδου ταύτης έν Φερράρα καί έν Φλωρεντία (1439) 
δ Πατριάρχης ’Αντιόχειας Δωρόθεος α' (1435-8 Σεπτεμβρίου 1451) 
άντεπροσωπεύθη υπό τού ’Ισιδώρου Ρωσίας καί τοΰ άκαταμαχήτου προμά
χου τής ορθοδοξίας Μάρκου μητροπολίτου Εφέσου 4. Ή έν τή Συνόδω 
ύπογραφεΐσα υπό πάντων πλήν τοΰ Μάρκου ’Εφέσου ψευδής ένωσις άπε- 
κρούσθη υπό τής καθόλου ’Ορθοδόξου Εκκλησίας. Άπέκρουσεν αυτήν καί 
δ Δωρόθεος ’Αντιόχειας, ύστερον δέ συμμετέσχεν αυτοπροσώπως τής έν 
Τεροσολύμοις τω 1443 συγκροτηθείσης Συνόδου. Ή πρωτοβουλία τής συγ- 
κλήσεως αυτής ανήκει εις τόν Μητροπολίτην Καισαρείας ’Αρσένιον, δστις

1 Τούτην διέσιοσεν ό έκ Χαλεπίου ’Αρχιδιάκονος Παύλος, ώς ανωτέρω έσημειώθη.
2 Παύλου ’Αρχιδιακόνου, ”Ενθ’άν. σ. 656. Πρβλ. C. Karalevskij, *Ένθ’ άν. 

III, 631.
8 Παρά F. Ε. Brightmann, Liturgies eastern and western, Vol. I, Eastern 

Liturgies, Oxford 1896, σ. 552. Κατά τόν ’Αρχιδιάκονον Παύλον, "Ενθ’ άν. σ. 657 σύγ
χρονοι τού Μάρκου ήσαν οί Πατριάρχαι Κωνσταντινουπόλεως Ιωσήφ Β' (1416-1439) 
’Αλεξάνδρειάς Φιλόθεος (1435-1459) καί Ιεροσολύμων Θεόφιλος Β' (1417-1424).

4 Κατά πληροφορίας τού Παύλου Άρχ ιδ ιακόνου, Ένθ’άν. σ. 657 ό Δωρόθεος 
κατήγετο έκ Σαϊδανάγιας παρά τήν Δαμασκόν, έχρημάτισε δέ καί ’Επίσκοπος αυτής. 
Πρβλ. Κωνσταντίου τοΰ άπό Συναίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Περί 
τών εν ’Αντιόχεια πατριαρχησάντων, έν Κωνσταντίου Β' τοΰ άπό Σιναίου άοιδίμου 
Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Βιογραφία καί συγγραφαί αί έλάσσονες, υπό Θεοδ. 
Άριστοκλέους, ’Εν Κωνσταντινουπόλει 1866, σ. 135,
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μετά τά έν Φλωρεντία συμβάντα και την έν Κωνσταντινουπόλει εκλογήν 
τοΰ λατινόφρονος Πατριάρχου Μητροφάνους β' (1440- 43) έπεσκέφθη 
τούς Πατριάρχας τής ’Ανατολής τον Δωρόθεον ’Αντιόχειας, τον ’Ιωακείμ 
Ιεροσολύμων (1431) καί τον Φιλόθεον ’Αλεξάνδρειάς (1435-1459) καί 
έπεισεν αυτούς, όπως συνέλθωσιν εν Τεροσολύμοις καί καταδικάσωσι την 
έν Φλωρεντία Σύνοδον, τόν Μητροφάνη καί τούς ύπ’ αυτού χειροτονηθένιας. 
Τούτο έπραξαν κατ’ ’Απρίλιον τού 1443 συνελθόντες καί ύπογράψαντες 
Συνοδικήν πράξιν, δι’ής εκτός τής καταδίκης «τής συναθροισθείσης κουστω
δίας, ήτοι μιαράς Συνόδου έν Φλωρεντία τής ’Ιταλίας τής τά των λατίνων 
σύν τφ Ευγενία) πάπα δοξασάσης, δπερ ούκ έδει» καί των άποδεξαμένων 
αυτά, κατέστησαν τόν ’Αρσένιον πληρεξούσιον εαυτών, «κήρυκα τής εύσεβείας 
καί ορθοδοξίας», έχοντα έντολήν ινα κηρύξη πανταχού τήν ευσέβειαν μή 
διστάζων προ Βασιλέως ή Πατριάρχου ή παντός Ιτέρου μή όρθώς φρονούν- 
τος. Ύπό τό πνεύμα δε τούτο έγραψαν καί προς τόν Βασιλέα» Χ.

Ταύτα μαρτυρούσιν δτι ή ’Εκκλησία ’Αντιόχειας ένέμενεν εις τήν ορθο
δοξίαν. Πιθανώς δέ 6 Πατριάρχης Δωρόθεος άνενέωσε τάς προς τήν ’Εκκλη
σίαν τής Γεωργίας σχέσεις, είς Κωνσταντινούπολην δέ μεταβάς τω 1450 
μετέσχε καί τή έκεΐ συγκροτηθείσης Συνόδου έν τή ’Αγία Σοφία κατά λατί
νων καί τού λατινόφρονος Πατριάρχου Γρηγορίου γ' (1443-1450) τοΰ είς 
Ρώμην μεταβάντος καί έκεΐ τόν βίον τελευτήσαντος 1 2.

Μετά τόν θάνατον τού Δωροθέου έπελθόντα τή 8 Σεμπτεμβρίου 1451 
ύπό τού λαού τής Δαμασκού έκλεγείς καί ύπό των Επισκόπων έγκριθείς 3 
τή 14 Σεπτεμβρίου 1452 ό τότε Επίσκοπος Σεϊτανάγιας Μάρκος, προσέ- 
λαβε τό όνομα Μιχαήλ γ’ (1451-4). Έπεκράτησε δέ έκτοτε νά μεταβάλωσιν 
ό'νομα οί Πατριάρχαι ’Αντιόχειας, ως οί ΙΙάπαι Ρώμης. Έπί τού Πατριάρ
χου τούτου ’Αντιόχειας έγένετο ή πολυθρήνητος ά'λωσις τής Κωνσταντινουπό
λεως ύπό των Τούρκων (1453). Τω 1456 θανόντα τόν Μιχαήλ γ' διεδέχθη

1 L. Allatii, De Ecclesiae occidentalis atque orientalis perpetua consensione, 
Coloniae Agrippinae 1648, σ. 939-41. 943-44. Ίωάννου Σακελλίωνος, Κατάλογος 
χειρογράφων τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος 1892, σ. 25-8. Χρυσοστόμου 
Παπαδοπούλου (Άρχιεπ. ’Αθηνών) Ιστορία τής ’Εκκλησίας 'Ιεροσολύμων, σ. 439-42.

2 Ώς γνωστόν ή Σύνοδος αΰτη συνεκροτήθη πράγματι, άλλα τά σωζόμενα Πρακτικά 
αυτής δέν είναι γνήσια. "Ίδε έγγραφον τοΰ Πρώτου τοΰ 'Αγίου "Ορους Γαβριήλ πρός 
τόν Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Νήφωνα (1466-1489) έν Δουκάκη, Μ. Συναξα
ριστή, Άθήναι 1894, Αύγουστος, σ. 157. Πρβλ. τάς παρατηρήσεις τοΰ L. Petit έν ταΐς 
«Echos d’Orient» IV, 1900-1, σ. 127, τοΰ Ch. Auner, La Moldavie au Concile de 
Florence, «Echos d’Orient», VIII, 1905, σ. 130-136 Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου 
( Αρχιεπ. ’Αθηνών) Δοσίθεος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, ’Εν Ίεροσολύμοις 1907, σ. 46.

3 ’Αθανασίου ’Αντιόχειας, Ένθ’ άν. σ. 147. Κατά τόν Παύλον ’Αρχιδιά
κονον, Ένθ’άν. σ. 657-8 παρίστανται οΐ έξης ’Αρχιερείς: ’Ιωακείμ Βόστρων, Κύριλλος 
Βηρυτού, Μάρκος Χόσνης, ’Ιωάννης Εύχαΐιων, Έφραίμ ’Επιφάνειας, Μιχαήλ Άμίδης, 
’Ιωάννης Γιαμπρούδ, Μακάριος Καρών, ’Αρσένιος "Αρκης καί άλλοι.
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ό αδελφός αύτοΰ Μάρκος γ' (1456-8) έφ’ οΰ απεσταλμένοι τοΰ Πάπα Ρώμης 
προσεπάθησαν να έλκύσωσι την ’Ορθόδοξον Εκκλησίας τής ’Αντιόχειας προς 
την Εκκλησίαν Ρώμης λ. Ό μετ’ αυτόν Πατριάρχης ’Αντιόχειας ’Ιωακείμ 
β' (1458) μετέβη είς Ιεροσόλυμα, ένθα συνήντησε τόν ’Αλεξανδρείας Μάρκον 
στ'τόν από Σιναίου (1459-1484) μεθ’ οΰ προΰκάλεσε κίνησίν τινα κατά 
τής Ρώμης. Περί τό 1467 άπεστάλησαν είς Κρήτην δυο μοναχοί, ΐνα έργα- 
σθώσιν υπέρ τής ’Ορθοδοξίας, άλλα τή ένεργεία τοΰ λατινικού Κλήρου έκδιω- 
χθέντες ύπό των Ενετών, μετέβησαν είς Συρίαν, έκεΐθεν δέ έγραψαν προς 
τούς ορθοδόξους κατά τής εν Φλωρεντία Συνόδου. Έκ τούτων καταφαίνεται 
δτι δεν έτελεσφόρουν αί προσηλυτιστικοί ενέργειαι των λατίνων εν τή Όρθο- 
δόξφ Έκκλησίρ ’Αντιόχειας. Ταύτης προέστησαν εφεξής οί Πατριάρχαι 
Μιχαήλ δ' περί τό 1470/74—προ τοΰ 1484 καί ό Δωρόθεος β' ibn al 
Sabouni (υίός σαπωνοποιοΰ) 1 2 προ τοΰ 1484- μετά τό 1500. Έπί τοΰ τελευ
ταίου τούτου Πατριάρχου ’Αντιόχειας αποστολείς υπό τοΰ Πατριάρχου Κων
σταντινουπόλεως Μαξίμου α'(1476-1482) εν τελεί τοΰ 1480 δ Σμύρνης 
καί είτα Εφέσου Μητροπολίτης Δανιήλ έπεσκέφθη τήν Αίγυπτον, Συρίαν 
καί Παλαιστίνην προσεκάλεσε τούς Πατριάρχας τής ’Ανατολής είς μεγάλην 
Σύνοδον έν Κωνσταντινουπόλει. Μή δυνάμενοι νά μεταβώσιν αυτοπροσώ
πως οί Πατριάρχαι ώρισαν αντιπροσώπους. Ό ’Αντιόχειας ωρισε τόν τότε 
Μητροπολίτην Νίκαιας, οΰτινος άγνοοΰμεν τό ό'νομα. Συνήλθε δέ ή Σύνοδος 
κατά τά έτη 1482-4, έπί διετίαν σχεδόν έργασθεΐσα καί καταδικάσασα τήν 
έν Φλωρεντία Σύνοδον, ως «άσύμφωνα δογματίσασαν καί πολέμια ταΐς προ 
αυτής άγίαις Οΐκουμενικαΐς Συνόδοις περί τε τοΰ ζητήματος τοΰ 'Αγίου 
Πνεύματος καί λοιπών» 3.

Ούτως ή ’Ορθόδοξος Εκκλησία ’Αντιόχειας διήνυσε τόν πολυτάραχον 
ιστορικόν αυτής βίον κατά τούς μέσους χρόνους. Έξ αυτών έξήρχετο έστερη-

1 Hippolyte Noiret, Lettres inedites de Michel Apostolios, Paris 1899. a. 102. 
A. Π. Κέραμέ ως, Μάρκος Ξυλοκαράβης, Πετρούπολις (έκ τών «Βυζαντινών Χρονι
κών») 1903, σ. 3. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, Άρχιεπ. ’Αθηνών, 'Ιστορία τής 
Εκκλησίας ’Αλεξάνδρειάς, σ. 582.

2 C. Karalevskij, Ένθ’άν. Ill, 633-634. Ό Παύλος ’Αρχιδιάκονος, Ένθ’άν. 
σ. 658, ό ’Αθανάσιος ’Αντιόχειας, "Ενθ’ άν. σ. 147 καί άλλοι συντάκται καταλόγων 
άπό τοΰ Μιχαήλ Γ' μεταπηδώσιν είς τόν Δωρόθεον ΐμπν Σαμπούνη, άγνοοΰντες τούς 
πρό τούτου Πατριάρχας.

3 Άρχιμ. ’Ανδρονίκου Δη μητρακοπούλου, Ναθαναήλ Χάχα, Έγχειρίδιον 
περί τοΰ πρωτείου τοΰ Πάπα, Λειψία 1869, σ. θ'-ιδ'. Ε. Σταματιάδου, ’Εκκλησια
στικά σύλλεκτα, Σάμος 1891, σ. 26-29. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου (Άρχιεπ. 
’Αθηνών), Πρώται σχέσεις ορθοδόξων καί λατίνων μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινου
πόλεως, (έκ τής «Νέας Σιών») ’Εν Ίεροσολύμοις 1908, σ. 25-29 Ό Ρ. Ouspensky, 
Ένθ’ άν. σ. 94 παρατίθησιν άνέπδοτον σημείωμα τοΰ γνωστού Γάζης Παϊσίου Λιγα- 
ρίδου, καθ’ δ ό ’Αντιόχειας Δωρόθεος παρέστη αυτοπροσώπως είς τήν έν Κωσταντινου- 
πόλει Σύνοδον. Άλλ’ ή εΐδησις αϋτη δέν φαίνεται ακριβής.
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μένη τής αρχαίας αυτής δόξης, αλλά διέσωζε την ορθοδοξίαν. At φρικταί 
περιστάσεις, ύφ’ ας διετέλεσεν, ήπείλησαν, καί αυτόν έτι τόν Χριστιανισμόν 
εν Συρία, ήτις κατά τους μέσους αιώνας άπέβη, ως εϊδομεν, θέατρον ανεκ
διηγητών καί δραματικωτάτων γεγονότων, μεγάλων ανατροπών καί κατα
στροφών εκ τών ατελεύτητων επιδρομών τών βαρβάρων καί έτεροθρήσκων 
λαών, έλαυνομένων πολλάκις υπό θρησκευτικού φανατισμού. Άλλ’ ή θεία 
πρόνοια δεν έπέτρεψε την έξαφάνισιν τοΰ Χριστιανισμού καί τής ’Ορθοδο
ξίας έν Συρία, έν ή διά τής Εκκλησίας ’Αντιόχειας ειχον διαλάμψει τοσοΰτοι 
μεγάλοι κήρυκες τοΰ Χριστιανισμού καί τής ’Ορθοδοξίας, Πατέρες καί Διδά
σκαλοι, μάρτυρες καί δσιοι άνδρες.

Μετά τάς έκ τών ερίδων τών Χριστολογικών αιρέσεων ταραχάς τοΰ ε' 
καί ς' αΐώνος καί την μόρφωσιν τών Μονοφυσιτικών καί Νεστοριανικών 
Εκκλησιών καί μετά τάς φοβεράς καταστροφάς εκ τών Περσικών επιδρο
μών, μόλις άναλαβοΰσα ή Εκκλησία ’Αντιόχειας ύπέστη την έκ τής άραβο- 
κρατίας δοκιμασίαν επί τρεις καί πλέον αιώνας. ’Απελεύθερο) θεϊσα διά τών 
κατά τών ’Αράβων αγώνων τών Βασιλέων τού Βυζαντίου έ'μεινεν έλευθέρα 
μέχρι τέλους που τοΰ ια' αιώνος, αλλά νέαν υπέστη ύποδουλωσιν διά τής 
έν Συρία προσωρινής επικρατήσεως τών Σελτζουκιδών τοΰρκων. Έπικολού- 
θησεν ή Φραγκοκρατία έν Συρία, ήτις ωφέλησε μεν γενικώς τόν Χριστιανι
σμόν, άτε άνακόψασα την πρόοδον τοΰ ’Ισλαμισμού, άλλ’ έβλαψε μάλλον 
την ’Ορθόδοξον Εκκλησίαν, ήν ή νέα μουσουλμανική κατάκτησις άπό τού 
τέλους τού ιγ' αιώνος εύρε μέν τελείως έξησθενημένην, αλλά διακρατοΰσαν 
την ’Ορθοδοξίαν, ως διά τών ανωτέρω έκτεθέντων έδείχθη. Εις τούτο μεγά
λος συνετέλεσεν ή μέριμνα τών Βασιλέων τοΰ Βυζαντίου καί τής Εκκλησίας 
Κωνσταντινουπόλεως, πολλαχώς ως εϊδομεν έκδηλωθεΐσα, καί ή αδιάλειπτος 
έπικοινωνία τής Εκκλησίας ’Αντιόχειας πρός τάς λοιπάς ’Ορθοδόξους 
Εκκλησίας.

142 £f Άρχ. ’Αθηνών Χρυσ., Ή κατ. τής Όρθ. Έκκλ. Άντιοχ. κατά τον ΙΔ' καί ΙΕ' αί.

t Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
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