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ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΜΑΝΟΥΗΛ A' ΚΟΜΝΗΝΟΥ (1143/80) 
ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΙΙΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΝ 

ΜΕΘΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΩΑΜΕΘΑΝΩΝ

Οί Βυζαντινοί ηγεμόνες εντελώς ιδιαίτερον ενδιαφέρον έπεδείκνυον διά 
την διάδοσιν της χριστιανικής πίστεως μεταξύ των βαρβάρων καί απολίτιστων 
είσέτι λαών. Τό ενδιαφέρον τούτο επεδείξατο εΐπερ τις και άλλος και ό 
γενναίος αύτοκράτωρ Μανουήλ A' Κ ο μ ν η ν ό ς (1143/80). Πάντες οι 
Έγκωμιασταΐ τού Μανουήλ Α' Κομνηνού ιδιαιτέρως έξαίρουσι την 
μέριμναν τού γενναίου τούτου ήγεμόνος των διά την διάδοσιν τής χριστιανι
κής πίστεως εις τά ύποτασσόμενα ύπ5 αυτού βαρβαρικά φύλα’. Έν τοΐς 
Ύπομνήμασιν ημών εις τούς δύο Λόγους τού Ευθυμίου Μαλάκη εις 
τον αύτοκράτορα Μανουήλ Α' Κομνηνόν1 2 έσημειώσαμεν τά εξής έπ'ι 
τού σημείου τούτου χαρακτηριστικά: «I, 526,23: «ούκ αρκετά βασιλεύσι τά 
τέκνα, δ'σα τού γάμου δωρήματα" αλλά γάρ φιλοτιμούνται και διά τών πολέ
μων τεκνογονεΐν και ποιούνται τέκνα τά κατορθώματα». Ό αύτοκράτωρ, ώς 
άλλος ’Αβραάμ, ποιείται τέκνα τούς ασεβείς βαρβάρους υπό τό θειον αυτού 
κράτος τούτους υποτάσσουν και τήν αληθή τού Χριστού θρησκείαν αύτοΐς 
διαδίδων και αυτήν τούτους έκδιδάσκων· ΙΙρβ. Ίω. 8,39 και τά έν τφ πα- 
ρόντι I, 526,28: «τά δε τρόπαια... τών ζωγρουμένων οί προς Θεόν έπιστρέ- 
φοντες». Ήτο πεποίθησις τών Βυζαντινών δτι έκαστος πόλεμος διεξήγετο 
πάντοτε «υπέρ πίστεως καί πατρίδος», και ή θαυμασία αύτη άντίληψις πάν
τοτε μέχρι και τής σήμερον ένεψύχωνε πάμπαν τό Ελληνικόν κατά παντός 
έξωθεν επιδρομέως».

Αί κατά τών βαρβάρων λοιπόν καί αλλοεθνών στρατεΐαι τού αύτοκράτο- 
ρος, έκτος τής ασφαλείας τής αυτοκρατορίας, σκοπόν ειχον καί τήν υπέρ τής

1 Κατ’ αγαθήν συγκυρίαν οί περισσότεροι ’Εγκωμιαστικοί Λόγοι εις τούς βυζαν- 
τιακοϋς αΰτοκράτορας, οΐτινες αχρις ημών διεσώθησαν, άναφέρονται είς τόν Μανουήλ 
Α' Κομνηνόν. "Ορα Κ. Άμάντου, 'Ιστορία τοϋ βυζαντινού κράτους, Athenes 
1947 Β', σ. 333 καί ήμετέραν μελέτην : Ευθυμίου τοϋ Μαλάκη, μητροπολίτου Νέων 
Πατρών (Υπάτης) (δεύτερον ήμισυ ιβ' έκατοντ.), Τά σφζόμενα. Τεύχος Β'. Δύο 
'Εγκωμιαστικοί Λόγοι, νΰν τό πρώτον έκδιδόμενοι, Είς τόν αύτοκράτορα Μανουήλ Α' 
τόν Κομνηνόν (1143/80). Έν ’Αθήναις 1949 (άνάτυπον) σ. 514 (10), σημ. 4 έ.

2 σ. 712 (59).
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πίστεως όίμυναν, την σωτηρίαν των ευσεβών τής αυτοκρατορίας τέκνων καί 
προ πάντων την διάδοσιν τής χριστιανικής καί δή καί τής ορθοδόξου πίστεως 
εις έθνη καί λαούς αλλοθρήσκους καί βαρβάρους1.

Άλλ5 οι Βυζαντινοί ηγεμόνες δεν ένδιεφέροντο διά την διάδοσιν μεταξύ 
τών απολίτιστων λαών τής χριστιανικής πίστεως μόνον εκ πολιτικής σκοπιμό- 
τητος προς τοϋτο κινούμενοι, άλλα τουναντίον, οί ίδιοι πιστά τής ορθοδοξίας 
τέκνα εαυτούς δμολογοΰντες, μεγάλας κατέβαλλον προσπάθειας καί φλογερόν 
έπεδείκνυον ζήλον διά τά καθόλου εκκλησιαστικά πράγματα. Εΐδικώς περί 
τοΰ αύτοκράτορος Μανουήλ Α' Κομνηνοΰ καί ταϋτα λέγει σχετικώς δ 
ήμέτερος Ευθύμιος Μ α λ ά κ η ς1 2: «πυρπολεί σου τήν καρδίαν δ ζήλος, 
έσθίει τήν ψυχήν ή μέριμνα τών εκκλησιών». Σχολιάζοντες τό χωρίον τοΰτο 
έσημειώσαμεν τά εξής, άξια καί ενταύθα νά καταχωρισθώσιν: «Ό ρήτωρ 
Ευθύμιος, εν αναφορά προς τό γραφικόν «δ ζήλος τοΰ οίκου σου κατέφαγέ με» 
(Ψαλμ. 68,10. Τω. 2,17), δεν λησμονεί, καθό καί «λάτρης Θεού», νά έξάρη 
τήν υπέρ τής εκκλησίας μέριμναν καί τό μέγα τοΰ Μανουήλ ενδιαφέρον 
υπέρ τών φλεγόντων εκκλησιαστικών ζητημάτων. Τοΰτο πράττουσι, προκειμέ- 
νου νά έπαινέσωσι τήν εκκλησιαστικήν τοΰ Μανουήλ Α' Κομνηνοΰ 
πολιτικήν καί έτεροι ρήτορες. Π.χ. δ Ευστάθιος R.F. 6,5 λέγει: «δση 
εν δόγματι καί δση εν τοΐς λοιποις, άλλο τοΰτο μέρος υποθήκης εγκοπτούσης 
τον άμέριμνον βίον, δτι καί ή τών εκκλησιών μέριμνα εν λόγφ μεγίστιρ τέ- 
θειται». Πλείονα παρά Treitinger σ. 219 έ. Όρα παρά F. Dolger, Urk. 
II, 62 έ. τά υπό τοΰ Μανουήλ έκδοθέντα επίσημα έγγραφα υπέρ τών εκκλη
σιών καί τοΰ κλήρου, ως καί τών διαφόρων έν τή επικράτεια μονών... Τό 
πλήθος τοΰτο τών επισήμων αύτοκρατορικών εγγράφων, έκδοθέντων υπό τοΰ 
Μανουήλ επ’ ευκαιρία ποικίλων εκκλησιαστικών υποθέσεων, μηδέ καί 
αυτών τών δογματικών θεμάτιον εξαιρούμενων, άποδεικνύει τφ ό'ντι πόσον 
μέγα ήτο τό ενδιαφέρον τοΰ αύτοκράτορος τούτου υπέρ τών εκκλησιών. Κα
λώς έωιπόν ποιών δ Ευθύμιος υμνεί συν τοΐς άλλοις καί τον υπέρ τών 
εκκλησιών ζήλον τοΰ Μ ανου ή λ».

Μέγας λοιπόν υπέρ τών εκκλησιαστικών καθόλου υποθέσεων ζηλωτής ών 
δ Μανουήλ Α' Κομνηνός, φυσικόν ήτο δτι θά άνεμιγνύετο καί εις τό 
ζήιημα τής εις τον Χριστιανισμόν προσελεύσεως τών Μωαμεθανών. Τό ζή
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1 Τοϋτο εξαιρεί, προκειμένου περί τοΰ αύτοκράτορος Μανουήλ Α' Κομνηνοΰ καί 
ό κλεινός τής Θεσσαλονίκης ’Αρχιεπίσκοπος Ευστάθιο; Κατάψλωρος εις Λόγον του 
’Εγκωμιαστικόν είς τόν αύτοκράτορα τοΰτον, ταϋτα λέγων : «καί συνάγεις πρός Θεόν 
τό τήν πίστιν άλλότριον, καί άγεις τούς άφισταμένους ε’ις Θεοΰ οικειότητα, καί τήν 
τοΰ Θεοϋ αυλήν προβάτων πληροίς, άπερ είχε μέν Θεός ό μέγας ποιμήν, έσω δέ τής 
εκείνου αυλής οΰπω προέκυπτον» παρά W. Re gel, Fontes rerum byzantinaruni, 
Petropoli 1892 - 1917 I, 49,23.

2 Μν.έ.σ. 150 (75).
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τημα τοΰτο, δπερ παρ’ ολίγον νά προκαλέση διάστασιν της ’Εκκλησίας καί 
Πολιτείας καί δπερ δεικνύει την ίσχυράν θέσιν τής ’Εκκλησίας επί τής επο
χής τοΰ Μανουήλ Α' τοϋ Κομνηνοΰ καί κατά την συζήτησιν τοϋ οποίου 
σπουδαΐον διεδραμάτισε ρόλον ό ’Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Ευστάθιος 
Κατάφλωρος, δεν ήρευνήθη, καθ’ δσον γνωρίζω, δεόντως, άλλ’ούδ’ 
επεστήθη ή προσοχή των επιστημόνων προς ορθήν ερμηνείαν αυτοΰ. Άκο- 
λουθοΰντες πιστώς τήν υπό τοϋ Χρονογράφου Νικήτα Χωνιάτου άφή- 
γησιν τοϋ συμβάντος, θά εκθέσωμεν τά κατ’ αυτό μετά των ή μ ετέρων κρίσεων 
καί παρατηρήσεων. Ιδού λοιπόν πώς εχει τό ζήτημα.

Ό αύτοκράτωρ Μανουήλ Α' Κομνηνός (1143/80) εξέδωκεν εν 
ετει 1178 1 δυο «Τόμους», όπως άπαλειφθή από των διδακτικών εκκλησια
στικών βιβλίων τό άνάίϊεμα κατά τής περί Θεοΰ διδασκαλίας τοΰ Μωάμεθ 
εναντίον τής χριστιανικής πίστεως, καθ’ ήν ό Θεός «ούτε εγεννησεν ού'τε 
εγεννήθη» καί δτι «όλόσφυρός εστι» 1 2. Ώς δικαιολογίαν δ’ έ'φερεν δ αύτο
κράτωρ τό μέν δτι ο! εις τήν ορθόδοξον πίστιν μετατιθέμενοι ’Αγαρηνοί 
σκανδαλίζονται ταΰτα εν τή ιεροί κατηχήσει άναγινώσκοντες, τό δέ διότι τό 
άνάϋεμα εφαίνετο ωσεί στρεφόμενου κατά τοΰ Θεοΰ γενικώς καί ούχί κατά 
τής πεπλανημένης τοϋ Μωάμεθ δόξης περί Θεοΰ. ‘Ο Πατριάρχης Θεοδό
σιος Βοραδιώτης (1178 -1183)3 συνεκάλεσε σύνοδον, εν ή εκλήθησαν 
καί προσήλθον καί πάντες οί έν τή πρωτευούση παρεπιδημοΰντες καί λόγω καί

1 F. Dolger, Corpus der griechischen Urkunden des Mittelalters und 
der neueren Zeit. Reike A : Regesten. Abteilung I : Regesten der Kaiserur- 
kunden des ostromishen Reiches. 2. Teil: Regesten von 1025- 1201. Miinchen 
und Berlin 1925 ΙΓ, 87. Nr. 1529, 1530.

2 Du Cange, Glossarium έν λ. «όλόσφυρός», Ό Sylburgius τό «όλόσφυ- 
ρος» τοϋ Μωάμεθ ερμηνεύει «μονοπρόσωπος Θεός». Ό Ευθύμιος Ζιγαβηνός έν τη 
Πανοπλίφ αύτοΰ, λέγει : «όλόσφυρον λέγει τόν Θεόν, ήτοι σφαιρικόν». Σημειωτέου 
ό’ δτι ή λέξις «όλόσφυρός» είναι γλωσσικώς αδόκιμος καί δέν άπαντζί παρ’ άλλοις 
δοκίμοις συγγραφεΰσι. Μόνον τό «όλόσφαιρος» είναι ορθόν. Ό Νικήτας Χωνιάτης, 
Χρονογραφία (έκδ. Bonn) 278,15, ώς έξης εκθέτει τό συμβάν : «έγκειται τφ κατηχη
τική) πυκτίω μεθ’ ετέρων άφορισμών καί τό ανάθεμα τφ Θεφ τοΰ Μωάμεθ, περί ου 
λέγει «ούτε εγεννησεν ούτε εγεννήθη», καί δτι όλόσφυρός έστι. τόν τοιοϋτον τοίνυν 
αναθεματισμόν άπαλεΐψαι των όλων κατηχητηρίων βιβλίων προέθετο, άπ’ αυτής τής 
έν τή μεγάλη εκκλησία πυκτίδος άρξάμενος. καί ή πρόφασις ώς μάλα ευπρόσωπος' 
έφασκε γάρ ώς εις σκάνδαλον πρόκειται των μετατιθεμένων ’Αγαρηνών είς τήν 
καθ’ ημάς θεοσεβή πίστιν τό βλασφημεΐσθαι δλως Θεόν».

3 Περί τοΰ ΙΙατριάρχου Κων/πόλεως Θεοϋοαίου Βοοαδιώιου (1178/83) δρα : J. 
Hergenrother, Photius, Patriarch von C/pel. Regensburg 1869 τ. 1 - 3 
III, 840. Σπυρ. II. Λάμπρου, Μιχαήλ Άκομινάτου τοϋ Χωνιάτου Τά σωζόμενα. 
’Εν Άθήναις 1879/80 τ. 1 - 2 II, 554. Μ. Ρ ε δ ε ώ ν, Πατριαρχικοί πίνακες (36 -1884). 
Έν Κιον/πόλει 1890. Κ r u, m b a c h e r - Σ ω τ η ρ ι ά δ ο υ, Ιστορία τής βυξ. λογο
τεχνίας. Έν Άθήναις 1900 τ. 1-31, 412.
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άοετή διακρινόμενοι επίσκοποι μεταξύ των οποίων παρίστατο καί δ Ευ
στάθιος Θεσσαλονίκης. Μετά μακράν εΐσήγησιν τοΰ πατριάρχου, εγένετο διο- 
νυχιστική συζήτησις, καθ’ ήν φαίνεται δτι δ Ευστάθιος έπαιξε τον κυριώ- 
τερον ρόλον.Ή σύνοδος, είσηγήσει τοϋ Ευσταθίου, άρνεΐται την παντελή 
διαγραφήν τοϋ αναθέματος έκ των κατηχήσεων, διδ καί αναγκάζεται δ αύτο- 
κράτωρ νά εκδώση τον δεύτερον «Τόμον», δΤ οϋ έζήτει δπως τό ανάθεμα 
περιορισθή τουλάχιστον είς ανάθεμα κατά τοϋ Μωάμεθ απλώς. ’Αλλά καί τον 
δεύτερον «Τόμον» ή πατριαρχική σύνοδος φαίνεται δτι άπέρριψε. Τότε δ 
αύτοκράτωρ καλεΐ τον πατριάρχην καί πάντας τούς συμμετασχόντας είς τήν 
σύνοδον επισκόπους είς τά ανάκτορα, ένθα δ ισχυρός τότε αύτοκρατορικός 
γραμματεύς Θεόδωρος Ματζούκης, πολλά άπειλήσας καί σύνοδον μά
λιστα μεγαλυτέραν δτι προετίθετο έν τή πρωτευούση νά συγκαλέση, εν ή καί 
οΐ τού Πάπα αντιπρόσωποι θά εκαλούντο1, έξεβιάζετο τούτους προς αποδο
χήν ^τών αύτοκρατορικών απόψεων καί υπογραφήν τοϋ βασιλικού «Τόμου». 
Άλλ’ δ ευθαρσής καί πεπαρρησιασμένος των Θεσσαλονικέων ‘Ιεράρχης 
Ευστάθιος, «6 πολύς καί μέγας εν λόγοις», κατά τον Νικήταν Χωνιάτην1 2, 
«ζήλου επί τοΐς άνεγνωσμένοις πλησθείς καί μή ενεγκών Θεόν αληθινόν δοξά- 
ζεσθαι όλόοφνρόν τι διανοίας άνάπλασμα κακοδαίμονος, «εσοίμην άν», έφη, 
«καταπεπατημένον ταΐς πτέρναις φορών τον εγκέφαλον, καί τοΰ σχήματος 
τούτου παράπαν ανάξιος», τον επί τών ώμων δείξας μανδύαν, «εί Θεόν ήγοί- 
μην αληθινόν τον παιδεραστήν καί καμηλώδη καί πάσης πράξεως μυσαράς 
υφηγητήν καί διδάσκαλον»' έπεπήγεσαν οϋν επί τοΐς είρημένοις τούτοις οί 
άκηκοότες αυτού' ήν γάρ καί διατόρως ταΰτα φθεγγόμενος καί προδήλως

1 Φαίνεται δτι μεταξύ τών διισταμένων επί εκκλησιαστικών καί πολιτικών πολ- 
λάκις υποθέσεων μερίδων έν Βυζαντίφ συνήθης ήτο ή απειλή περί συνεννοήσεως 
μετά τής Παπικής εκκλησίας, μάλιστα πρός τόν οικουμενικόν πατριάρχην άπευθυί'ο- 
μένη. Οίίτω, ό τοσοϋτον άλλως έχθρικώς πρός τήν Παπικήν εκκλησίαν διακείμενος 
περίφημος μητροπολίτης Ναύπακτού ’Ιωάννη; ’ Απόκαυκος (ca. 1155- 1233) δεν ορρωδεί 
καί τήν απειλήν ταύτην τής προσεγγίσεως πρός τήν 'Ρωμαϊκήν Εκκλησίαν τής έν τφ 
Δεσποτάτφ τής ’Ηπείρου ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας νά προβάλη τφ οικουμενική) πα- 
τριάρχη, τφ έδρεύοντι έν Νικαία, δπως πειθαναγκάση τούτον νά αναγνώριση ως κανο- 
νικώς γενομένην τήν άναγόρευσιν εις αΰτοκράτορα 'Ρωμαίων τοΰ Θεοδώρου ’Αγγέλου 
Δούκα τοϋ Κομνηνοϋ έν έ'τει 1222 υπό τοΰ Χωματηνοΰ, αρχιεπισκόπου Άχρίδος. ”Ορα 
G. Ostrogorsky, Gesch. d. byzant. Staates. Miinchen 1940 σ. 309. Παρ
θενίου Πολάκη, ’Ιωάννης Άπόκαυκος, μητροπολίτης Ναύπακτού. ’Εν Ίεροσο- 
λύμοις 1923 σ. 59 έξ. ΙΤρβ. καί Matthias Wellnhofer, Johannes Apokau- 
kos, Metropolit von Naupaktos in HJtolien. Freising 1913.—Καί είς πλείστας 
άλλας περιπτώσεις ή απειλή τής πρός τήν 'Ρωμαϊκήν ’Εκκλησίαν προσεγγίσεως 
άπαντα" έστω καί τούτο δείγμα τοϋ άποτροπιασμοΰ καί τοΰ δέους, μεθ’ ου άντί- 
κρυξον οί έν τφ οικουμενική) πατριαρχείφ έκκλησιαστικοί ήγέται τό ένδεχόμενον τοΰτο.

2 Χρονογραφία 282,2.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:01:33 EEST - 34.211.113.242



166 Κων. Γ. Μπόνη

χαρακτηρίζων τον ζήλφ εύσεβείας πυρούμενον. ό δε τοϋ γράμματος ύπαγο- 
ρευτης, στας εννεος και τά χείλη μΰσας, παλίμπους ειτα εις τον αύτοκράτορα 
εϊσεισι. και δς, τά λαληθέντα ένωτισάμενος, οιον περιψοφηθείς, ποικίλος ήν 
τον άπόλογον, τδ μακρόθυμον έπηνεκώς ώς ουδέποτε, καί εαυτόν γάρ τοϊς 
άγαν όρθοδοξοϋσι χριστιανοΐς ένέταττε, καί πατέρων ώμολόγει πανευσεβών 
προελθεΐν, τούς φιλαιτίους έκκλίνο.)ν καί φιλοσκώμμονας. καί την μετά τοϋ 
Θεσσαλονίκης κρίσιν πολύς ένέκειτο έξαιτούμενος... μετά βραχύ δέ τοϋ πα- 
τριάρχου εις θέαν εκείνο; εληλυθότος καί κατεπάσαντος τά είκότα τοϋ τε 
θυμού έληξε, καί τφ Εύσταθίφ συγγνώμην παρέσχετο έφ’ οίς παρεφθέγξατο, 
ένδεδωκώς αύτφ δσα ήρειτο άπολογήσασθαι, τελευταΐον δέ καί αυτός έπει- 
πών ως «δει σε σοφόν όντα μη αίσχρορρήμονα δείκνυσθαι μηδέ θρασυστο- 
μεϊν παρακαίρια». Κατόπιν λοιπόν των γενομένων διαξιφισμών καί αντεγ
κλήσεων καί τής εν τέλει άμοιβαίως χορηγητθείσης συγγνώμης, έπήλθε συμ- 
φωνία, καθ’ ήν, άφοΰ άνεγνώσθη ό αύτοκρατορικύς επί τοϋ ζητήματος 
«Τόμος», «καί πάντων επαινεσάντων τά γεγραμμένα ώς ευσεβώς όρθοτομη- 
θέντα, καί περιχαρώς έν αύτφ ύπογράψαι καταθεμένων, ό σύλλογος διε- 
λέλυτο»

Ό ίστορήσας τό συμβάν χρονογράφος Νικήτας Χωνιάτης ούχί 
μετρίως τή είρωνείρι χρώμενος παρατηρεί δτι άμφότεραι αί μερίδες, ή τε τοϋ 
παλατιού καί ή τής πατριαρχικής συνόδου άπήλθον άγαλλόμεναι επί τά ίδια, 
δτι εκάστη ένίκησε την έτέραν: «καί οϊ μέν άπήεσαν άγαλλόμενοι ώς τή 
οικεία ενστάσει τον βασιλέα νενικηκότες' δ δέ έχαιρεν ώς τή έαυτοΰ καθυπο- 
κλίνας τούτους βουλή, καί σχών διά βραχυλογίας οΰπερ διά τοϋ πολυστίχου 
πρότερον τόμου ούδαμώς άφίκετο» ’Αλλά την έπομένην συνελθοϋσα έκ νέου 
ή σύνοδος εν τοΐς Πατριαρχείοις καί έπαναγνοΰσα τον αύτοκρατορικόν «Τό
μον», εΰρέ τινα επιλήψιμα, διό καί ήθελε ν’ άπαλείψη ταΰτα. Τό παλίμβου- 
λον τών αγίων επισκόπων ήτο φυσικόν νά παροξύνη τον αύτοκράτορα, δστις 
«καί ώς άνοηταίνουσι καθαρώς έπεγκαλών τό τής γνώμης άστατον καί άγχί- 
στροφον», εξεβίαζεν εις αποδοχήν τοϋ διατάγματος του3. Τέλος, ώς συνήθως 
συμβαίνει εις τάς τοϋ είδους τούτου διενέξεις, οι διαφωνοϋντες εύρέθησαν 
σύμφωνοι ακριβώς εις τό σημεΐον, έξ ου ήρχισαν την διαφωνίαν των! 'Ως 
λέγει περαιτέρω ό αυτός Χρονογράφος4: «όψέ δέ καί μόλις συνήλθοσαν, ΐνα 
τό μέν ανάθεμα τφ Μωάμετ τών κατηχητικών βιβλίων άπαλειφθή, έγγραφή 
δέ ανάθεμα τφ Μωάμετ καί πάση τή αυτού διδαχή καί διαδοχή, καί τούτο * 8

1 Χρονογραφία 283,12. 
5 Αυτόθι.
8 Αυτόθι.
X284,4.
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δογματίσαντες καί κυρώσαντες τών πολλών εκείνων συνόδων και συλλόγων 
έληξαν».

’Άξια σημειώσεως κρίνομεν κα'ι τά περαιτέρω υπό τοΰ Ν ικήτα Χω
νί άτ ου ιστορούμενα, σχετικώς προς τον άνάδοχον αύτοϋ καί ομώνυμον 
αύτω Νικήταν, επίσκοπον Χοανών1, περί τοϋ οποίου λέγει δτι ήτο «πά- 
σης αρετής καταγώγιον, ούτω δή προφητικός καί προβλέπων τά έμπροσθεν 
ως τοις μεγίστοις τών όρώντων έγκρίνεσθαι καί εις θαϋμα κείσθαι παρ’ οις 
δ άνήρ εγνώριστο»1 2. Ό επίσκοπος λοιπόν Χωνών Νικήτας προεφή- 
τευσε τον αθάνατον τοϋ Μανουήλ Α' Κομνηνοΰ, είπών τό περίερ
γον : «τής δέ τελευτής αύτοϋ έγγιζούσης μανήσεται»3. Άλλ’ ούδείς ήδΰ- 
νατο να έρμηνεύση τό προφητευθέν υπό τοϋ είρημένου επισκόπου καί δή 
καί τό περί μανίας τοϋ αύτοκράτορος" «τίς δέ άρα έσται ή μανία καί οιος δ 
τρόπος αυτής, ούδείς ειχεν ακριβώς συμβαλέσθαι τών εΐδότων τό προαγό- 
ρευμα»4 *. Αί γνώμαι διίσταντο, ώστε «οί μεν γάρ ές τό χρυσομανές άνέφερον 
τό προφοίβασμα, οί δ’ ές άλλο τι σαρκικόν ελάττωμα ήχμαλώτιζον» *. Οί κλη- 
ρικόφρονες δμως καί οί τοϊς Πατριαρχείοις προσκείμενοι, μεταξύ τών όποιων 
φαίνεται δτι ήτο καί δ Ν ι κ ή τ α ς Χωνιάτης, άπέδιδον τήν ασθένειαν 
τοΰ αύτοκράτορος εις τιμωρίαν τοϋ Θεοϋ, ώς άποδεχθέντος· τό ασεβές τοΰ 
Μωάμεθ δόγμα! Οϋτω πως ή σπερμολόγος τών Βυζαντίνοαν διάθεσις εΰρε 
τήν αιτίαν νά δώση τό κτύπημα κατά τοϋ εις τόσας δόξας δδηγήσαντος τον 
στρατόν τοΰ Βυζαντίου μεγαλεπηβόλου τούτου ήγεμόνος του : «τοΰ δέ προ
σεχώς είρημένου δόγματος κινηθέντος, καί παραβόλώς ένισταμένου τά πρώτα 
τοΰ βασιλέως αληθή δοξάζειν Θεόν τον παρά τφ Μωάμετ όλόσφνρον καί μή 
γεγεννημένον ή γεννήσαντα Θεόν, πέρας είληφέναι πάντες τήν προθέσπισιν 
έφασκον, έπεί καί μανίαν άτεχνώς ορθήν τε καί χειριστήν τήν δόξαν είναι 
ταυτηνί ώς τής αλήθειας έπίπαν αντίθετον»6.

Αλλά σημασίαν έχει δι’ ημάς ενταύθα ούχί τόσον τό γεγονός καθ’ εαυτό, 
δσον ή στάσις τού θαρραλέου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Εύσταθίου 
έν τφ ζητήματι τούτφ καί ή έπίδρασις, ήν ή προσωπικότης αύτοϋ ήσκησεν 
επί τε τοϋ Παλατιού καί επί παντός τοϋ πληρώματος τής ’Εκκλησίας, ώστε 
καί αύτός έτι δ θάνατος τοΰ γενναίου αύτοκράτορος Μανουήλ Α' Κο
μνηνοΰ, δστις σημειωτέον έπήλθεν έκ θλίψεως κυρίως διά τά έν τέλει τοϋ
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1 "Ορα περί αύτοϋ Σ π υ ρ. Π. Λάμπρου, 
σφζόμενα II, 439/40.

2 Νικ. Χίον. Χρονογρ. 284,13.
3 Αυτόθι 285,14.
4 Αυτόθι 285,18.
6 Αυτόθι 285,20.
' Αυτόθι 285,21,

Μιχαήλ Άκομ. τοϋ Χων, Τά
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βίου αυτοί ατυχήματα και δή καί την καταστροφήν τοΰ στρατού του τή 17 
Σεπτεμβρίου 11761 έν τή εν Μυριοκεφάλοις μάχη, ν’ άποδοθή είς θείαν 
τιμωρίαν δι’ άσΰνετον δήθεν αποδοχήν ΰπ’ αύτοϋ αΰτοΰ τοΰ περί Θεοΰ 
δόγματος τοΰ Μωάμεθ! Μικρά πολλάκις γεγονότα εν τή 'Ιστορίςχ δημιουρ
γούν σοβαρά κριτήρια διά τήν άξιολόγησιν των ιστορικών προσωπικοτήτων 
και τής έπιδράσεως αυτών επί τοΰ πλήθους.

Τό συμβάν τοΰτο έλαβε πιθανώτατα χώραν μικρόν προ τοΰ θανάτου 
τοΰ αΰτοκράτορος Μανουήλ Α' Κομνηνοΰ καί δή μεταξύ τών ετών 
1178—δτε, ως εΐδομεν ανωτέρω, έξεδόθησαν οϊ δυο «Τόμοι» τοΰ αΰτοκράτο- 
ρος—καί 1180, ότε επήλθεν καί ό θάνατος τοΰ γενναίου τούτου ήγεμόνος, ό 
όποιος έπεδιώχθη ν’ άποδοθή εις τό εν λόγω συμβάν. ’Άρα έν έ'τει 1180, ότε 
άπέθανεν ό Μ α νο υ ή λ Α' Κομνηνός, ό Ευστάθιος Θεσσαλονίκης 
διέτριβεν έν Κωνσταντινουπόλει. Παρά τήν άντιγνωμίαν, ό εύγενής άλλως 
'Ιεράρχης έσπευσε ν’ άπαθανατίση καί πρεπόντως νά ύμνήση τον πολλαχώς 
τοΰτον εύεργετήσαντα αύτοκράτορα διά σπουδαίου θρηνφδικοΰ «Επιταφίου» 
λόγου του1 2.

Ή ανωτέρω διένεξις μεταξύ Παλατιού καί Πατριαρχείων φέρει εις τήν 
μνήμην τοΰ 'Ιστορικού τήν έπί πατριάρχου Ί ω ά ν ν ο υ Ξιφιλίνου 
(ca. 1010/13 - 2 Αύγ. 1075) διένεξιν μεταξύ Συγκέλλων καί Πρωτοσυγκέλ- 
λων περί προκαθεδρίας καί τήν σχετικήν πρόσταξιν τοΰ αΰτοκράτορος Κων
σταντίνου Δ ούκ α (1059/67), περί ής διά μακρών άλλοτε διελάβομεν3. 
Μεταξύ τών άλλων καί ταΰτα έγράφομεν τότε: «'Η πρόσταξις διά πρώτην 
φοράν κάμνει σαφή καί ρητήν διάκρισιν ζητημάτων, τήν αρμοδιότητα τής 
Εκκλησίας άπασχολοΰντων, καί ετέρων εις τήν σφαίραν τών κρατικών υπο
θέσεων άνηκόντων, δΤ έκάτερα τών οποίων ούδετέρα τών δύο τούτων αρχών 
—’Εκκλησία καί Πολιτεία—δικαιούται όπως έπεμβαίνη είς τά τήν έτέραν 
διαφέροντα ζητήματα» V Είναι παντί που φανερόν ότι καί ή περί ου ό λογος 
διένεξις μεταξύ τοΰ αΰτοκράτορος Μανουήλ Α' Κομνηνοΰ καί τής 
Πατριαρχικής συνόδου υποκρύπτει τήν άπαίτησιν τής Εκκλησίας, όπως ή 
Πολιτεία μή άναμιγνύηται εις τά καθαρώς έκκλησιαστικά καί δή καί δογμα
τικά ζητήματα. Τοΰτο δε οΰδέν άλλο άποδεικνύει ή ότι ή Εκκλησία επί τής 
εποχής τοΰ ίκανωτάτου άλλως αΰτοκράτορος Μανουήλ Α' Κομνηνοΰ

1 A. A. Vasiliev, Das genaue Datum der Schlacht von Myriokepha- 
lon, Byzant. Zeitschr. 27 (1927) 288. Τοΰ αύτοϋ, Histoire II, 71/2. Ostro-
gorsky Gescli. σ. 277, Ά μαντού, ‘Ιστορ. II, 311/3.

3 Migne, P.G. 135, 973.
8 Κων. Γ. Μ π ό v η, Ιωάννης 6 Ειφιλΐνος, ό νομοφύλαξ, ό μοναχός, ό πατρι

άρχης καί ή εποχή αύτοϋ. Athen 1937 (Texte und Forschungen zur byzant.— 
neugriech. Philologie. Nr. 21) σ. 116/20, ένθα καί ή σχετική βιβλιοφραφία.

* Αύτόθι σ. 118/9.
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(1143/80) είχε τοιαΰτην Ισχΰν, ώστε ν’ άποκρούη πάσαν έπέμβασιν τής 
Πολιτείας εις τά καθαρώς εκκλησιαστικά ζητήματα.

Άναλύοντες καί κρίνοντες το ανωτέρω συμβάν θά ήδυνάμεθα τά ακό
λουθα συμπεράσματα νά συναγάγωμεν: α) Ό αΰτοκρατορικός γραμματεύς 
Θεόδωρος Ματζούκης, τη έγκρίσει τοϋ αΰτοκράτορος, έκδίδει τούς 
δυο «Τόμους» περί τοϋ ύπ’ δψιν ζητήματος, αλλά χωρίς πρότερον νά ζητήση 
την έγκρισιν τής εκκλησιαστικής ’Αρχής" β) ή επίσημος ’Εκκλησία, άμα πλη- 
ροφορηθεΐσα την έκδοσιν τών «Τόμων», συγκαλεΐ σύνοδον, ήτις άρνεΐται νά 
τούς έφαρμόση' γ) προκαλεΤται σοβαρά διένεξις, καθ’ ήν ό Ευστάθιος 
Θεσσαλονίκης, ώς εκπρόσωπος τής αύσιηράς εκκλησιαστικής παραδό- 
σεως, λάβρος επιτίθεται κατά τοΰ αύτοκρατορικοΰ γραμματέως καί εμμέσους 
κατ’ αυτού τοΰ αΰτοκράτορος' δ) ή έπίθεσις τοΰ Ευσταθίου τρομοκρατεί 
τον αύτοκρατορικόν γραμματέα, καί αυτόν τον αύτοκράτορα Μανουήλ, οστις 
διακηρύττει την ορθοδοξίαν αύτοΰ καί οίονεί απολογούμενος δικαιολογεί τον 
σκοπόν τής έκδόσεως τών δύο «Τόμων», ως εις όφελος τής χριστιανικής 
πίστεως άφορώντων ε) προ τοΰ έν τή κλίνη κατακειμένου καί σοβαρώς άσθε- 
νοΰντος αΰτοκράτορος δ Πατριάρχης καί οι περί αυτόν μάλλον έκ σεβασμού ή 
καί εξ οίκτου φαίνονται ύποχωροΰντες, αλλά την επομένην καί πάλιν άρνοΰν- 
ται την έγκρισιν τών αύτοκρατορικών διαταγμάτων' ς·) έν τελεί ή πολιτική 
εξουσία υποχωρεί κατ’ ουσίαν, ή δ’ Εκκλησία δέχεται άπλόος νά διαγράψη 
έκ τών κατηχητικών βιβλίων τό ανάθεμα «κατά τοΰ Θεού τοΰ Μωάμεθ», 
δπερ έφαίνετο δτι ήδύνατο νά όδηγήση εις παρερμηνείαν έκ μέρους τών μεθι- 
σταμένων Μωαμεθανών, άλλα διατηρεί, καί μάλιστα επί τό σαφέστερον ορί
ζει, τό ανάθεμα «τω Μωάμετ και πάσΐ] τή αυτόν διδαχή και διαδοχή».

’Εκ τής ανωτέρω άναλύσεως διαφαίνεται αναντίρρητος ή μεγάλη τής 
Εκκλησίας ισχύς, ικανής ν’ αντιτάσσεται κατά τής είς έκκλησιαστικά ζητή
ματα έπεμβάσεως τής Πολιτείας καί έν τέλει νά έπιβάλλη τάς ιδίας αυτής 
αντιλήψεις. Ό μελετητής τών σχέσεων τής Εκκλησίας καί Πολιτείας έν Βυ- 
ζαντίιρ καλόν είναι νά έχη προ οφθαλμών καί τό ανωτέρω συμβάν τής διενέ- 
ξεως ’Εκκλησίας καί Πολιτείας επί Μανουήλ Α' Κομνηνοϋ, ινα καί έξ αύτοΰ 
δρθοτέραν συναγάγη γνώμην.

ΚΩΝ. Γ. ΜΠΟΝΗΣ
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