
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΙΚΟΥ ΤΟΜΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΤΟΥ Γ.

Εις τον 9. τόμον τής Έπετηρίδος σ. 178-212 έξέδωκα κα'ι ύπεμνημά
τισα τον συνοδικόν τόμον τής εκλογής τοΰ Πατριάρχου Γερμανού τοϋ Γ'. 
(1265 - 66) και καθώρισα τάς άμεσους και έμμεσους πηγάς, έκ των οποίων 
έχουν παραληφθή τα κανονικά καί ιστορικά επιχειρήματα υπέρ τής μεταθέ- 
σεως των επισκόπων. Μίαν έκ των πηγών τούτων των άμεσων, ή οποία μοϋ 
είχε διαφΰγει, άνεΰρον κατά τύχην εις τά Άνάλεκτα Ιεροσόλυμα ικης Σταχνο- 
λογίας τοϋ Κεραμέως τόμ. 4 (1897) σ. 114-17 καί θά ήθελα συντόμως έδώ 
νά πραγματευθώ προς συμπλήρωσιν των δσων ανέπτυξα έκεΐ 1.

Πρόκειται περί έγγραφου άντιγραφέντος από τό πρωτόκολλου των 
πατριαρχικών αρχείων, όπως καί τόσαι άλλαι ανάλογοι Συναγωγαί2, καί χρο
νολογούμενου από τήν 6. Φεβρουάριου 1226, τό όποιον έξέδωκεν ό Κεραμεύς 
από τον ύπ’ άρ. 1 κοόδικα τής μονής Κοσιφοινίσσης 3. Άναφέρεται εις τον 
μητροπολίτην Μελιτηνής Μανουήλ, ό όποιος συνεκρούσθη διά λόγους δ'χι 
σαφώς αναπτυσσόμενους 4 με τήν έκκλησίαν του από τριών έτών. "Ολαι αί 
προσπάθειαι τοΰ Πατριάρχου (έκυβέρνα τότε Γερμανός ό Β'., ό προστάτης τοϋ 
Γ'. Γερμανού) νά τους συνδιαλλάξουν προσέκρουσαν εις έπίμονον άρνησιν 
τοϋ κλήρου καί τοΰ λαοϋ τής Μελιτηνής νά δεχθούν δπίσω τον Μανουήλ- 
έζητοΰσαν μάλιστα μ” έπιμονήν νά κηρυχθή ό θρόνος έν χηρεία, ώστε νά 
έκλεγή άντικαταστάιτης. Ό Πατριάρχης τότε μετά τών παρισταμένων αρχιε
ρέων αναγκάζεται νά δεχθή τήν άξίωσιν διά λόγους σκοπιμότητας, κηρύσσει 
τον θρόνον έν χηρεία καί αποφασίζει νά τοποθετήση τον Μανουήλ, πού 
είναι άρρωστος καί πτωχός, εις άλλον κενόν θρόνον. Τήν άπόφασιν αυτήν

ί Άλλο ενα κείμενον σχετικόν μέ τάς μεταθέσεις επισκόπων τοϋ 1407/8 πρό
κειται νά έκδώσχι, όπως τονίζει εις βιβλιοκρισίαν τής μελέτης μου εκείνης έν Byz. Zeit. 
33 (1933) σ.202, ό καθηγητής F. Dolger.

2 Πρβλ. δσα λέγω σ. 195.
3 "Οτι άντεγράφη κυρίως ώς κείμενον χρήσιμον διά τάς συζητήσεις περί μεταθε- 

σεως, άποδεικνύει τό σημείωμα τοϋ κωδικός: ετι σημείωσαι και ταντα τά πατριαρχικά 
σημειώματα περί μεταθέαεως διαλαμβάνοντα.

4 Τό έγγραφον όμιλεΐ περί δλίαθου γλώααης, περί βιβλίου άποατααίον, αλλ’ απο τό 
δεύτερον πρακτικόν φαίνεται, δτι καί ζητήματα πίστεως είχαν προκληθή, ή δέ σύνοδος 
τονίζει ρητώς, δτι άπεδείχθη ό Μανουήλ ώς πρός τά δόγματα άψογος.
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επιδοκιμάζουν εΐς άλλο πρακτικόν τής 29. Μαρτίου, έκδιδόμενον υπό του 
Κεραμέως σ. 117-8, καί οι άπουσιάζοντες προτοΰ μητροπολΐται Εφέσου 
’Ιωάννης, Άγκυρας Χριστόφορος καί Προόσης Σέργιος.

Προς τοΰτο μετά γενικάς τινας σκέψεις περί τής ανάγκης τής οικονομίας 
εις τα διοικητικά τής εκκλησίας πράγματα, παραπέμπει τό έγγραφον εις τον 
Μ. Βασίλειον καί τον Φώτιον καί επικαλείται δυο Ιστορικά παραδείγματα, 
τοϋ Παμφυλίας Ευσταθίου 1 καί τής έπιδόσεως τής Κυζίκου εις τον ’Αρχιε
πίσκοπον Κόπρου 2. Ημάς ενδιαφέρει ή αναφορά εϊς τον Βασίλειον καί τον 
Φώτιον, διότι μάς επιτρέπει νά καθορίσωμεν, άκριβέστερον παρά είς την 
προηγουμένην μελέτην, τά έργα των δυο άνδρών, είς τά όποια παρέπεμπεν ό 
συνοδικός τόμος εκ δευτέρας, ίσως καί τρίτης 3, δπως βλέπει κανείς, χειρός. 
'Η περικοπή περί τοϋ Μ. Βασιλείου έχει ως εξής:

Ό μέγας μεν γάρ αύτίκα Βασίλειός Ικκλησιών επισκοπικά μετατίθησι 
δρια και τον τής Μισθείας αγρόν, τά Μίνδανα, φάρων υποτίθησι τή Μασά- 
δων, μηδέν αυτή προσήκοντα την αρχήν, καί τοντο τω άγίφ διωκονόμηται 
υπέρ τοϋ τον κτήτορα τοϋ άγροϋ Αογγΐνον — οντω γάρ εκείνος ώνόμαστο — 
«μή ερημώσαι την εκκλησίαν, φησί, μη δε την εαντοϋ ψυχήν διά τής αργίας 
καταδικάσου, ΐν’ αυτοΐς τοΐς τοϋ κανόνος χρησαίμεθα ρήμασι, καί τον πρεσβύ- 
τερον δε άμα Κυριάκόν ενορκήσαι τω άγρω παραμενοντα, καθώοπερ άρα 
καί προληφθείς υπό τοϋ επισκόπου Σεβήρου δμώμοκεν.

Ή όμοιότης, ακόμη καί φραστική, προς την § 8 τοϋ συνοδικοϋ τόμου 
δέν αφήνει καμμίαν αμφιβολίαν, δτι ό συντάκτης αυτοϋ είχεν ϋπ’ όψει τό 
έγγραφον τοϋ 1226. Άποδεικνυετ’ επίσης, δτι εκεί δέν πρόκειται περί τής 227. 
επιστολής τοϋ Βασιλείου προς τούς κατοίκους τής Κολωνίας, δπως είχα υπο
θέσει εγώ (σ. 2051.), αλλά περί τής 1. κανονικής Ιπιστολής προς τον Άμφι- 
λόχιον (Migne, PG 82, 680-1). “Οτι τό περιεχόμενον αυτής δέν έχει άμεσον 
σχέσιν προς την ύπόθεσιν τοϋ 1226 ή καί τοϋ 1265, είναι άλλο ζήτημα.

Ή περί Φωτίου περικοπή έχει ως εξής:
Εί δέ τις φιλοπονώτερον ίπιβάλοι τή των τοιούτων οικονομιών άνευρέσει, 

πλείστας όαας οϋσας έαεϊται άναλεξάμενος' εν αΐς δη καί τό νϋν ήμίν προκεί- 
μενον εις ζήτησιν κεφάλαιον τής μεταθέσεως πολλαχόαε πεπραγμάναν (I. 
πεπραγματευμάνον) άναφανήσεται, καθώς δ άγιώτατος εκείνος εν πατριάρχαις 
κϋρις Φώτιος φιλιατορών εν τω παρ αυτοϋ συντεθάντι τοϋ Νομοκανόνου

1 “Ιδε συνοδ. τόμ. § 9 καί σελ. 2083, όπου ή εικασία μου περί συγχύσεως τών δύο 
Εΰσταθίων ένισχύεται διά τού έγγραφου τούτου.

2 Άναφέρεται επίσης είς τάς περί μεταθέσεως συναγωγάς.
3 Τρίτης λέγω, διότι τό κείμενον αυτό παραθέτουν καί ερμηνεύουν οί κανονικοί τοΰ 

12 αίώνος Βαλσαμών, Ζωναράς καί Άριστηνός (Migne, PG. 138,628-32). "Οτι δέ 
παρ’ αύτών καί όχι κατ’ εύθεΐαν έχει ληφθή ή περικοπή καί είς τό έγγραφον τοΰ 1226, 
άποδεικνύουν ακόμη καί αί γραφαί Μισθείας, Μαοάδων κλπ.
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βιβλίω τάς μέχρις αυτόν εκείνου γεγονυίας μεταθέσεις αρχιερέων εξ ετέρων 
εις έτέρας έκκλησιών συντάττει απαριθμού μένος 1.

"Ωστε και εις τό σημεΐον αυτό δεν εμάντευσα όρθώς όρίσας εν σ. 195 
ώς πηγήν των Ιν § 12 λεγομένων τάς Συναγωγάς και αποδείξεις άκριβεΐς κλπ. 
τοΰ Φωτίου. Άλλ’ούτε εις τον Νομοκάνονα, εις τον όποιον παραπέμπει τό 
έγγραφον τοΰ 1226, εύρηκα παραδείγματα σχετικά με την μετάθεσιν. Πώς 
εξηγείται λοιπόν τό σφάλμα; Μαζί μέ τον Νομοκανονα καί ώς παράρτημ’ 
αύτοϋ έκδίδονται τοΰ Φωτίου 5Ερωτήματα δέκα περί κανονικών προβλημά
των μέ άφθονα ιστορικά παραδείγματα. Εις αυτά, καί συγκεκριμένος είς 
τά ύπ’ άρ. 3, 4 καί 9, θ’ άναφέρεται ό συντάκτης παραπέμπων άνακριβώς είς 
τον Νομοκάνονα.

I. ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ

1 Είς τό περιθώριον έχει προστεθή: προ τοΰ Φωτίου δ Σωκράτης εν τφ ζ. βιβλίο^ της 
εκκλησιαστικής ιστορίας αύτοϋ. Πρβλ. περί αυτοί σ. 196.
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