
ΙΙΟΤΕ ΕΖΗΣΕΝ Ο ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΚΡΑΓΑΝΤΟΣ;

Ό διατρέχων τον υπό τοΰ «Λεοντίου πρεσβυτέρου καί ηγουμένου τής 
μονής τοΰ 'Αγίου Σάββα τής Ρωμαίοον πόλεως» συνταχθέντα βίον τοΰ αγίου 
Γρηγορίου επισκόπου Άκράγαντος1, συγγραφέως ερμηνευτικοί υπομνήματος 
εις τον Εκκλησιαστήν 1 2, ευρίσκει τόσας λεπτομέρειας συνδεομένας μέ γεγονότα 
κατά τό μάλλον ή ήττον γνωστά τής εκκλησιαστικής καί πολιτικής ιστορίας 
(μνεία αυτοκρατόρων, πατριάρχων, συνόδων κλπ.), ώστε έκ πρώτης όψεως 
ουδόλως αμφιβάλλει περί τής δυνατότητος ακριβούς όπωσοϋν χρονολογικής 
τοποθετήσεως τοΰ βιογραφούμενου. Έν τουτοις εγγύτερα ερευνά διδάσκει 
δτι τά ενταύθα μνημονευόμενα ιστορικά γεγονότα, έφ° δσον είναι γνωστά, 
συγκρούονται χρονολογικώς προς ά'λληλα κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε πάσα 
απόπειρα συμβιβασμού των νά καθίσταται ματαία. Ούτως, εν φ π.χ. ό Γρη- 
γόριος φέρεται μετασχών συνόδου κατά των μονοθελητών 3, ήτις, ως αυτο
νόητον, δεν δύναται νά είναι προγενέστερα τού Ζ' αίώνος, καί δή αρκούν
τως προκεχωρημένου, παρίσταται ως διατρίψας προ ελάχιστου μόλις χρονικού 
διαστήματος παρά τοΐς πατριάρχαις 'Ιεροσολύμων Μακαρίφ (Η Η' 572, 597) 
καί ’Αντιόχειας Εύσταθίφ (ΉΗ' 597), ών ουδέτερος επέζησε τοΰ τρίτου 
τετάρτου τοΰ Τ' αίώνος 4.

Ό παλαιότερον ασχοληθείς μέ τό ζήτημα Ιωάννης Lancia5 έθεώρει 
τον Γρηγόριον ως σύγχρονον τού αύτοκράτορος ’Ιουστινιανού Β' τού ρινο- 
τμήτου (685-695 καί 705-711), έν ορ έν τη μεταγενεστέρα καί συγχρόνφ 
βιβλιογραφία ακολουθείται όμοφώνως, καθ’ δσον βλέπω, ή χρονολόγησες τοΰ

1 Ευρηται έν τή 'Ελληνική ΙΙατρολογίαι τοΰ Migne τόμ. ή Η’ στ. 500-716. 
’Επ’ αΰτοΰ στηρίζεται ή διασκευή τοΰ Μεταφράστου αυτόθι τόμ. PIT' στ. 189 - 270.

2 Αυτόθι τόμ. ήΗ' στ. 741 - 1182.
8 ή Η' στ. 605 έπ. Ή άνευ άλλης ένδείξεως παράθεσις έλληνικοΰ καί αραβικού 

αριθμού δηλοϊ έν τοΐς εξής τον τόμον καί τήν στήλην τής ‘Ελληνικής Πατρολογίας 
τοΰ Migne.

4 'Ο χρόνο; τής πατριαρχεία; τοΰ Μακαρίου Β' εκτείνεται μέχρι τοΰ έτους 575, 
έν φ ό τελευταίο; υπό τό όνομα Ευστάθιος πατριάρχης ’Αντιόχειας έζησε κατά τόν 
Δ' αιώνα.

5 J. Lancia, De setate b. Gregorii Agrigentorum episcopi disserta- 
tio, άνατύπωσι; τής έν έτει k1760 αρχικής έκδόσεως παρά Migne, τόμ. >ΙΓ στ. 
1181 - 1228.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:01:32 EEST - 34.211.113.242



Πότε εζησεν ό Γρηγόριος Άκράγαντος ; 159

s. A. Morcelli1, τοποθετοΰντος τον Γρηγόριον κατά έ'να περίπου αίώνα 
παλαιότερον και δη εις τούς χρόνους τοΰ ομώνυμου του πάπα (590 - 604)1 2 3. 
Ούδετέρα των ανωτέρω γνωμών άλλα καί ούδεμία άλλη ύφ’ οίανδήποτε 
μορφήν διατυπουμένη δύναται—ως έλέχθη και προηγουμένως—να συνδυάση 
προς άλλήλας τάς έν τφ υπό τοΰ Λεοντίου συγγραφέντι βίψ άλληλοσυγκρουο- 
μένας χρονολογικός ενδείξεις8. Ή μόνη δυνατή καί ένδεικνυμένη μέθοδος 
προς έπίλυσιν τοΰ χρονολογικού τούτου προβλήματος είναι—φρονώ —εκείνη, 
ήτις επί τή βάσει κατά τό μάλλον ή ήττον ασφαλών κριτηρίων θά προτίμηση 
ωρισμένας ή ωρισμένου είδους χρονολογικός ενδείξεις εις βάρος άλλων.

Προς Ιξεύρεσιν καί ορθήν χρήσιν τών κριτηρίων τούτων δέον νά δρμη- 
θώμεν από τών ακολούθων δύο παρατηρήσεων: Πρώτον δτι δ συγγραφεύς 
τοΰ βίου δεν διακρίνεται επ’ άκριβείρ καί προσοχή ιδίςι περί τά χρονολογικά 
καί τά ύπ’ αύτοΰ εκτιθέμενα γεγονότα δεν εύρίσκονται ουδέ προς άλληλα 
χρονολογικώς εν αρμονία. Ούτως, εν φ άθροιζομένων τών επί μέρους χρονι
κών διαστημάτων, άτινα έμεσολάβησαν από τής εξ Άκράγαντος πρώτης άνα- 
χωρήσεως τοΰ αγίου (άφιξις καί παραμονή έν Καρχηδόνι, Τριπόλει καί 
Ιερουσαλήμ) προκύπτει χρόνος οΰχι μείζων τοΰ έτους έν συνόλφ (βλ. ιδίως 
’ή,Η' 557 , 560 , 565 , 568 , 580), δ επίσκοπος Ποταμίων φέρεται λέγων δτι 
παρήλθε διετία ("ήΗ' 584).Επίσης έν φ προστιθεμένου εις τό ανωτέρω χρονι
κόν διάστημα τοΰ χρόνου, καθ’ δν δ Γρηγόριος παρέμεινεν έν 'Ιερουσαλήμ, 
τή περί αυτήν έρήμφ, Κωνσταντινουπόλει καί Ρώμη (βλ. ιδίως "ή,Η' 593, 
597, 605, 617, 625), προκύπτει χρονικόν διάστημα οκτώ ή έννέα έτών, δ 
Λεόντιος λέγει δτι παρήλθον δέκα τρία έτη από τής έξ ’Ακράγαντος αρχικής 
άναχωρήσεως εκείνου (ΗΗ' 628).

Δεύτερον δτι δ συγγραφεύς τοΰ βίου είναι μέν ούχί πολύ μεταγενέστε
ρος τοΰ βιογραφουμένου 4 * άλλ’, ως φαίνεται, έζησε κυρίως αν μή άποκλει-

1 Έν τή έν έτει 1791 γενομένη ύπ’ αύτοΰ έκδόσει των έργων τοΰ Γρηγορίου, 
ής άνατύπωσις παρά Migne τόμ. ^Η' στ. 717 έπ. καί passim.

2 Οδτω Α. Π h r h a r d παρά K. Krumbacher, Geschiclite der byz. 
Literatur2 Miinchen 1897 a. 128 έπ. (μετ’ έπιφυλάξεως), O. Bardenbewer, 
I,es peres de l’eglise, nouvelle edition fran^aise par P. Godet-C. Ver- 
scbaffel τόμ. Ill, Paris 1905 σ. 53, P. Godet έν Dictionnaire de theolo- 
gie catholique τόμ. VI, Paris 1920 στ. 1837, Δ. Μπάλάν ο ς, Πατρολογία, Έν 
Άθήναις 1930 σ. 511-512, Ο. Bardenbewer, Geschicbte der altkircbli- 
ehen Literatur τόμ. V, Freiburg i. Br. 1932 σ. 105 έπ., [’Ανώνυμος] έν Θρη
σκευτική καί Χριστιανική Έγκυκλοπαιδείμ τόμ. Β', ’Αθήναι 1937 στ. 1042 -1043. 
"Αλλα ενταύθα παραπεμπόμενα έργα δέν γνωρίζω έξ ιδίας άντιλήψεως.

3 Βλ. ταύτας έπιμελώς συγκεντρωμένας εις τάς ανωτέρω μνημονευθείσας παλαιο- 
τέρας αλλά καί νΰν χρησίμους έργασίας τών Lancia καί Morcelli.

4 Βλ. ΗΠ’ 552 καί τον το ΰανμασιώτερον δτι έν ταΐς έβχάταις ήμέραις τανταις καί
iv ifl sa/anj γενεά τοιοΰιον εαντω δ Χριοτό; άκέδειξεν εργάτην (sc. τόν Γρηγόριον).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:01:32 EEST - 34.211.113.242



ιβο Άναστ. II. Χριστοφιλοπούλου

στικώς εις την Δΰσιν, ένθα καί ηγούμενος μονής διετέλεσεν1. Εντεύθεν εξη
γείται ή ακριβέστερα γνώσις των ένταΰθα προσώπων και πραγμάτων έξικνου- 
μένη μέχρι τοπογραφικών λεπτομερειών1 2, έν άντιθέσει προς τάς ασαφείς και 
πλειστάκις έσφαλμένας—ως τα ανωτέρω ονόματα πατριαρχών—πληροφορίας 
περί τής Ανατολής και τής έν αυτή διαμονής τοΰ Γρηγορίου, άντληθείσας 
πιθανώτατα έκ παλαιών διηγήσεων τοΰ αγίου, αϊτινες, ώς φυσικόν, ειχον 
άμαυρωθή έν τή μνήμη τοΰ βιογράφου κατά τον από τοΰ θανάτου τοΰ βιογρα
φούμενου διαρρεύσαντα κατά τό μάλλον ή ήττον μακρόν χρόνον. Έάν λοιπόν 
ή βιογραφία έμνημόνευε προσώπων ή γεγονότων έκ τής ιστορίας τής Δΰσεως 
ιδιαίτερα δέ τής ’Ιταλίας ως συγχρόνων τφ Γρηγορίω, θά άπετέλουν ταΰτα, 
υπό την προϋπόθεσιν ό'τι ή χρονολογία των είναι γνωστή, τά ζητούμενα στη
ρίγματα διά την χρονολογικήν τοποθέιησιν τοΰ αγίου, έν πάση δέ περιπτώσει 
θά συνίστων άσφαλεστέρας χρονολογικός ένδείξεις από τάς εις γεγονότα ή πρόσ
ωπα τής ’Ανατολής άναφερομένας καί θά έπρεπε κατά συνέπειαν νά προτι- 
μηθοΰν ως άξιοπιστότεραι—έφ’δ'σον δεν θά ήτο δυνατόν νά συμπορευθοΰν— 
από τάς τελευταίας ταύτας. Δυστυχώς ό'μως αί εις την Δύσιν άναφερόμεναι 
πληροφορίαι ουδόλως πληροΰν τάς ανωτέρω προϋποθέσεις, διότι τους μέν 
έπισκόπους Άκράγαντος Ποταμίωνα (ΧΙΓ 553, 556, 584) καί Θεόδωρον 
(V[H' 625) ώς καί άλλους μνημονευομένους ένταΰθα έξ ’Ιταλίας καί Σικελίας 
κληρικούς καί λαϊκούς δεν γνωρίζομεν άλλοθεν, τύ δέ ό'νομα τοΰ πάπα, δστις 
πεισθείς εις συκοφαντίας είσήγαγεν εις δίκην τον άγιον, αποσιωπά έκ προ- 
θέσεως ό βιογράφος3.

Άλλ’ έκ τών προς την ’Ανατολήν συνδεομένων πληροφοριών, εις ας καί 
μόνας εϊμεθα ήναγκασμένοι κατά συνέπειαν νά άρκεσθώμεν καί αϊτινες δεν 
δΰνανται, ώς έλέχθη, νά χρησιμοποιηθώσι ταυτοχρόνους άπασαι, διότι συγ
κρούονται χρονολογικούς κατά τρόπον άνίατον προς άλλήλας, δέον νά προτι- 
μηθώσιν ασφαλώς έκεΐναι, αϊτινες άναφέρονται εις πρόσωπα ή γεγονότα 
τοσοΰτον σημαντικά, ώστε νά υποτίθεται βασίμως οτι ού μόνον ή ΰπαρξίς 
των αλλά καί ή χρονολογική των τοποθέτησις δεν θά ήτο άγνωστος εις τήν 
Δύσιν. Ώς τοιαΰτα δεν δύνανται βεβαίως νά θεωρηθούν τά ονόματα κατά τό 
μάλλον ή ήττον άνευ ιδιαιτέρας ιστορικής σημασίας προϊσταμένουν επαρχια
κών πατριαρχείων (ώς τά ανωτέρω τοΰ Μακαρίου 'Ιεροσολύμων καί Εύστα-

1 Της τοΰ άγιου Σάββα εν Ρώμη. ή Η’ 550.
2 Βλ. π.χ. ήΙΓ 552 - 553 , 581, 629 , 631, 657 διά τόν Άκράγαντα καί 677, 681 

διά τήν Ρώμην.
8 Ό συγγραφεύς τοΰ βίου εκφράζεται μετ’ άποδοκιμασίας, σχεδόν είπεΐν μετ’ 

άγανακτήσεως, περί τής ένεργείας ταύτης τοΰ πάπα" ώ τής άιοίας, ώ τής ασπλα
χνίας, ώ τής κακίας, ής πεπλήρωται δ τόν πρώτον επέχων τόν αποστόλων &ρόνον.
(ΗΗ' 660).
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θίου Αντιόχειας) εν συγκρίσει τουλάχιστον προς άλλα κατά πολύ σοβαρώ- 
τερα από τε ιστορικής άλλα και πρακτικής διά τούς συγχρόνους έπόψεως, ώς 
είναι π.χ. ή έμφάνισις μιας σημαντικής αίρέσεως ή ή βασιλεία και δή σχε
τικούς μακρά ενός αύτοκράτορος. Συνεπώς ή μνεία συνόδου συγκροτη- 
θείσης τή επινεύσει τοΰ αύτοκράτορος κατά τής αίρέσεως τών μονοθελητών, 
εις ήν φέρεται ως συμμετασχών ό Γρηγόριος1, μάς εμποδίζει νά άνέλθωμεν 
εις χρόνους παλαιοτέρους τοΰ δευτέρου ήμίσεος τοΰ Ζ' αΐώνος, εν φ δ κατ’ 
έπανάληψιν ως σύγχρονος τοΰ αγίου φερόμενος αύτοκράτωρ ’Ιουστινιανός 
(ΧΙΓ 612, 613, 66δ, 700, 701) δεν δύναται νά είναι άλλος από τον λεγό
μενον ρινότμητον (685-695,705-711). Την χρονολόγησιν ταύτην, αντίθετον, 
ώς έλέχθη (βλ. άνωτ. σελ. 159 σημ. 2), προς την τής άρχούσης σήμερον γνώμης 
ενισχύει και ή παρατήρησις ό'τι εις πολλά μηναία, καί δή εκ τών αρχαιότα
των (βλ. ΗΗ' 726) ρητώς λέγεται δτι δ Γρηγόριος Άκράγαντος εζησε κατά 
τούς χρόνους τοΰ ’Ιουστινιανού Β'.

Ή υπό τοΰ Morcelli έπιχειρηθεΐσα ταύτισις τοΰ έν ταϊς επιστολαΐς 
I 72 καί III 12 τοΰ κατά ένα περίπου αιώνα προγενεστέρου πάπα Γρηγο- 
ρίου τοΰ μεγάλου1 2 άπαντώντος ώς συγχρόνου αύτώ όμωνύμου επισκόπου 
Άκράγαντος προς τον ήμέτερον, στηριζομένη άφ’ ενός μέν εις την συνωνυ- 
μίαν ταύτην καί άφ’ ετέρου εις την πληροφορίαν δτι καί ούτος, όπως καί δ 
περί οΰ νΰν πρόκειται άγιος, κατηγορήθη ενώπιον τοΰ παπικού δικαστηρίου, 
θά ήτο ήκιστα ασφαλής καί χωρίς νά ληφθή ύπ’ δ'ψιν τό προς τά ανωτέρω 
χρονολογικά δεδομένα ασυμβίβαστον αυτής, οπερ τήν καθιστά, δύναταί τις 
ε’ιπεΐν, αυτόχρημα άπαράδεκτον' διότι καί ή έν χρονική άποστάσει ενός ώς 
έγγιστα αίώνος ύπαρξις δύο ομωνύμων επισκόπων καί ή καθ’ εκατέρου τού
των διατύπωσις κατηγορίας ενώπιον τοΰ ίεραρχικώς προϊσταμένου των 
ρωμαίου ποντίφικος καί μάλιστα ούχί άναγκαίως δΓ δμοειδές αδίκημα — 
δεδομένου δτι έν ταϊς επιστολαΐς τοΰ πάπα Γρηγορίου δεν άναφέρεται ποια 
ύπήρξεν ή κατά τοΰ έπισκόπου Άκράγαντος διατυπωθεΐσα κατηγορία—ούδέν 
τό αδύνατον ή καν τό άπίθανον παρουσιάζουν.

ΑΝΑΣΤ. Π. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

1 Ό Morcelli ήΙΓ 605 έπ. διά νά περισώση τήν ίιπ’ αύτοϋ έπιχειρηθεΐσαν 
χρονολογικήν τοποθέτησιν τοΰ αγίου είς τήν καμπήν τοΰ 5" πρός τον Ζ' αιώνα θεω
ρεί τήν έν τφ βίω μνείαν τών μονοθελητών ώς μεταγενεστέραν προσθήκην τών άντι- 
γραφέων. Σημειωτέον οτι ή μνεία αυτή εΰρηται καί εις τήν είς Συμεών τον Μετα
φραστήν όφειλομένην διασκευήν (PIT' 220 έπ.).

2 ΙΙοβλ. περί τούτων A. Η ο 1 m, Gescliiclite Siciliens im Altertum τόμ. 
Ill, Leipzig 1898 σ. 286 - 287.
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