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Πρόλογος 

Είκοσι τέσσερα χρόνια μετά την 'Άλωση της πρωτεύ
ουσας τοΰ βυζαντινού κράτους, δεκαεπτά μετά την 
κατάληψη τοΰ Δεσποτάτου τοΰ Μορέως, δεκαέξι 
χρόνια μετά την παράδοση της Αυτοκρατορίας της 
Τραπεζοΰντος, στα 1477, ό τότε πατριάρχης Κωνστα
ντινουπόλεως Μάξιμος Γ στέλνει μιαν εγκύκλιο προς 
τους χριστιανούς τους «έν παντί τόπω της δεσποτείας 
Κυρίου ευρισκομένους... και μέχρι Τώμης». Το ανέκ
δοτο, και έν πολλοίς αθησαύριστο, αυτό κείμενο απο
τέλεσε το έναυσμα για τη συγγραφή αυτής τής μελέ
της. Ή σημασία τοΰ εγγράφου αύτοΰ είναι βέβαια 
πρόδηλη εξαιτίας τόσο τής ιστορικής στιγμής πού 
γράφεται οσο καί τής επισημότητας τοΰ φορέα πού 
το εκδίδει. Ή σημασία ωστόσο δεν περιορίζεται σε 
οσα περιέχονται στο έγγραφο άλλα καί σε οσα υπο
δηλώνονται, οσα αφήνονται να διαφανοΰν μέσα άπό 
τις γραμμές του. 

Με στόχο να αναδείξουμε όλες τις πτυχές τοΰ 
ίστορικοΰ αύτοΰ τεκμηρίου διαρθρώσαμε τή μελέτη 
μας σε τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο παρουσιάζουμε 
τήν πηγή: ο,τι αναφέρεται στην παράδοση της, στον 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

τρόπο δηλαδή πού το κείμενο της έφτασε ώς εμάς καί 
στή συνέχεια δίνουμε το πανομοιότυπο της. Στο δεύ
τερο παρουσιάζουμε το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο 
όποιο εκκολάφθηκε ή εγκύκλιος, δσα είχαν συμβεί 
μετά τήν Άλωση και κυρίως μετά τήν αλλαγή πού 
επέφερε στις σχέσεις Πατριαρχείου καί Πύλης μια 
πρωτοβουλία πού εκδηλώθηκε στα 1474, πρωτοβου
λία της οποίας ένας άπό τους πρωταγωνιστές έ'χει 
γίνει πλέον πατριάρχης, αυτός ακριβώς πού εκδίδει 
τήν εγκύκλιο πού μας απασχολεί. Στο τρίτο κεφάλαιο 
εκδίδουμε το κείμενο της εγκυκλίου, ώστε τις περαι
τέρω αναπτύξεις μας ό αναγνώστης να μπορεί να τις 
παρακολουθήσει γνωρίζοντας τήν πηγή πού επικα
λούμαστε. Στο τέταρτο καί τελευταίο κεφάλαιο πα
ρουσιάζουμε τις ρυθμίσεις πού ή εγκύκλιος εξαγγέλ
λει, ρυθμίσεις πού ό Μάξιμος Γ προώθησε προκειμέ
νου να οργανώσει τήν εσωτερική ζωή της 'Ορθόδοξης 
Εκκλησίας άλλα καί τή ζωή τών χριστιανών πού, 
δπως ολα έδειχναν, επρόκειτο πλέον να ζήσουν μέσα 
στον κλοιό της οθωμανικής κυριαρχίας. Στα Επιλε
γόμενα αναφερόμαστε σε οσα έγιναν μετά το 1477 καί 
ώς να ολοκληρωθεί ή πατριαρχία τοΰ Μαξίμου, κλεί
νοντας έ'τσι έναν κύκλο, μια σημαντική πραγματικά 
περίοδο για τήν αναδιοργάνωση της Εκκλησίας καί 
της κοινωνίας τών χριστιανών. 

Ή μελέτη αυτή συντάχθηκε στο πλαίσιο τοΰ ερευ
νητικού έ'ργου «'Αρχεία Πατριαρχείου Κωνσταντινου-
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

πόλεως» και ή έκδοση της χρηματοδοτήθηκε από το ε
πιχειρησιακό πρόγραμμα «'Ανταγωνιστικότητα -Αρι
στεία σέ Ερευνητικά 'Ινστιτούτα της Γ.Γ.Ε.Τ.». 

Μέ το δημοσίευμα αυτό εγκαινιάζεται μια νέα σειρά 
τοΰ ερευνητικοί) προγράμματος «Θεσμοί και Ιδεολο
γία στή νεοελληνική κοινωνία, 15ος-19ος αιώνας», 
μια σειρά σέ πιο ευέλικτο, μικρό σχήμα, πού θα δέχε
ται μελέτες μικρότερης έκτασης, εξίσου όμως πρωτό
τυπες δσο και εκείνες πού έχουν δημοσιευθεί καί πού 
θα συνεχίσουν να εκδίδονται στην υπάρχουσα σειρά 
τοΰ προγράμματος. 
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ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Ή πηγή και ή παράδοση της 

Ή εγκύκλιος πού «απέλυσε» ό Μάξιμος Γ το 1477 
δέν σώζεται σε πρωτότυπη μορφή: δέν έχουμε ούτε το 
κείμενο πού καταχωρίστηκε στον «ιερόν κώδικα» τοΰ 
Πατριαρχείου ούτε κάποιο άπό τα επίσημα αντίγρα
φα της πού θα άποστάλθηκαν στις εκκλησιαστικές 
επαρχίες τοΰ Πατριαρχείου. Μοναδικός, όσο γνωρί
ζουμε, μάρτυρας της εγκυκλίου τοΰ Μαξίμου είναι 
ενα αντίγραφο τοΰ κειμένου της πού γράφτηκε κοντά 
στο χρόνο της σύνταξης της και το όποιο σώζεται 
στον φλωρεντινό κώδικα PL LIX. 13, φ. 308Γ-314Γ καί 
315ν. Πρόκειται για κώδικα τοΰ τέλους τοΰ 
15ου-άρχών τοΰ 16ου αιώνα πού περιέχει, σύμφωνα 
με εκείνον πού πρώτος τον περιέγραψε, «Διαφόρων 
συγγραφέων έργα διάφορα»1. Μεταξύ των έργων 
πού παραδίδει είναι και πονήματα πού προέρχονται 
άπο συγγραφείς τοΰ 15ου αιώνα: τοΰ 'Ιωάννη Ευγενι
κού, τοΰ Κριτόβουλου "Ιμβριου, τοΰ Μάρκου Ξυλο-

1. Πρόκειται για τον Α. Μ. Bandini, για τον όποιο βλ. την επό
μενη σημείωση. 
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Η ΠΗΓΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ 

καράβη, κ.λπ. Ό κώδικας πέρασε κάποτε στην κατο
χή τοΰ ουμανιστή Ludovico Beccadelli (1501-1572), 
αρχιεπισκόπου Ραγούζας, ό όποιος και τον παραχώ
ρησε, μαζί μέ άλλους, στην φλωρεντινή βιβλιοθήκη. 
Θέμα γνησιότητας δέν έχει τεθεί για κανένα από τα 
κείμενα πού παραδίδονται στον κώδικα. Κατά συνέ
πεια, τό τεκμήριο γνησιότητας μπορεί καταρχήν να 
το έ'χει και το κείμενο πού μας ενδιαφέρει, τεκμήριο 
πού, όπως θα δοϋμε, ενισχύεται αποφασιστικά άπό 
όσα θα προσφέρει ή ανάλυση τοΰ περιεχομένου της 
εγκυκλίου. 

Τήν ύπαρξη στον παραπάνω κώδικα ενός κειμέ
νου πού σχετιζόταν μέ κάποιον πατριάρχη πού ονο
μαζόταν Μάξιμος τήν είχε επισημάνει ήδη από τα 
τέλη τοΰ 18ου αιώνα ό πρώτος καταλογογράφος των 
ελληνικών χειρογράφων πού σώζονται στή Βιβλιοθή
κη της Φλωρεντίας. Συγκεκριμένα, ό Α. Μ. Bandini 
είχε σημειώσει στον κατάλογο του1 ότι στο φύλλο 293 

1. Α. Μ. BANDINI, Catalogus codicwn graecorum Bibliothecae 
Laurentianae..., τ. 2, Φλωρεντία 1768, στ. 523, άρ. ΧΧΧΓ ή περι
γραφή ολόκληρου τοϋ χειρογράφου εκτείνεται στις στήλες 
517-524. Ά ς σημειωθεί δτι, σύμφωνα μέ τή νεότερη αρίθμηση τοϋ 
χειρογράφου, το κείμενο πού μας ενδιαφέρει αρχίζει άπό τό φ. 
308. Στην περιγραφή πού δίνει ό Bandini βλ. και τα σχετικά μέ τον 
τελευταίο κτήτορα τοϋ κώδικα. Νεότερα στοιχεία για τον κώδικα 
δίνει στα Προλεγόμενα της έκδοσης τής Ξνγγραφής Ιστοριών τον 
Κριτόβουλου ό D. R. REINSCH, Critobuli Imbriotae, Historiae, 
Βερολίνο 1983, σ. 10*. 
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Η ΠΗΓΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ 

τοΰ χειρογράφου PI. LIX. 13 αρχίζει ενα κείμενο πού 
το είχε χαρακτηρίσει «Tractatus, sive Epistola ita 
inscripta: Μάξιμος ελέω Θεοϋ πατριάρχης των απα
νταχού ορθοδόξων χριστιανών, τοις ύφ' ημάς άπασιν 
εύσεβέσι χριστιανοΐς». Στην πραγματικότητα δέν 
πρόκειται για το κείμενο κάποιας πραγματείας ή 
κάποιας έπιστολιμαίας διατριβής άλλα, δπως θα δια
πιστώσουμε, για το κείμενο μιας εγκυκλίου πού θα 
πρέπει να προσγραφεΐ στον πατριάρχη Μάξιμο Γ. Το 
κείμενο βέβαια πού παραδίδει ό φλωρεντινός κώδι
κας δέν είναι πλήρως χρονολογημένο- αναφέρεται 
μόνο ή Ίνδικτιώνα καί ό μήνας πού εκδόθηκε ή εγκύ
κλιος. Μπορούμε ωστόσο να εντοπίσουμε το έ'τος 
έκδοσης της αξιοποιώντας ενα εσωτερικό τεκμήριο 
πού περιέχεται στο κείμενο καί συσχετίζοντας το με 
την ίνδικτιώνα πού σημειώνεται1. 

Το σύνολο των πληροφοριών πού περιέχονται 
στην εγκύκλιο αυτή δέν έχουν αξιοποιηθεί από τήν 
έρευνα ούτε τό πλήρες κείμενο της έ'χει δει ώς τώρα 
τό φώς τής δημοσιότητας2. Στοιχεία ωστόσο άπό τήν 
εγκύκλιο έχουμε χρησιμοποιήσει σέ πρόσφατες μελέ-

1. Βλ. αναλυτικά τα στοιχεία αυτά στον οικείο τόπο, στο τρίτο 
κεφάλαιο, οπού τα τοΰ «Ιστορικοί) πλαισίου» τής εγκυκλίου. 

2. Μολονότι τό 1968 ό VITALIEN LAURENT, «Les premiers 
patriarches de Constantinople sous domination turque (1454-1476)», 
Revue des études byzantines 26 (1968), 232 σημ.11, είχε υπενθυμίσει 
τήν ύπαρξη αυτής τής εγκυκλίου. 
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Η ΠΗΓΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ 

τες μας1. Το ανέκδοτο αυτό κείμενο το δημοσιεύουμε 
—στο τρίτο κεφάλαιο της μελέτης μας—, επειδή ή 
σημασία του είναι μεγάλη: ανάγεται σέ μια ιστορική 
περίοδο άπο τήν οποία τα πατριαρχικά κείμενα είναι 
ευάριθμα, άλλα και για τον πρόσθετο λόγο οτι αποτε
λεί, μεταξύ άλλων, έ'να πολύτιμο τεκμήριο της νέας 
πραγματικότητας πού δημιουργήθηκε μετά τήν κατά
κτηση. Ό ηττημένος κόσμος των ορθόδοξων χρι
στιανών Ρωμιών, δύο δεκαετίες μετά τήν 'Άλωση, 
συνειδητοποιούσε οτι οι υποσχέσεις για βοήθεια άπο 
τή χριστιανική Δύση ήταν μια προοπτική πού δεν είχε 
πιθανότητες να γίνει πραγματικότητα και πώς για να 
επιζήσει έπρεπε, αξιοποιώντας τις όποιες δυνατότη
τες του παρεχονταν, να αναδιοργανωθεί μέσα στο 
οθωμανικό κράτος στο όποιο βρέθηκε. Σέ αυτό το 
ιστορικό πλαίσιο, μέσα στο όποιο κυοφορήθηκε και 
εκδόθηκε ή εγκύκλιος τοΰ Μαξίμου Γ, είναι αφιερω
μένο το κεφάλαιο πού ακολουθεί· προηγουμένως 
δμως θα παρουσιάσουμε σέ πανομοιότυπο το κείμενο 
της εγκυκλίου ακολουθώντας μια πάγια αρχή πού 
έχουμε υιοθετήσει σέ ανάλογα δημοσιεύματα τοΰ 
ερευνητικού μας προγράμματος: να δίνουμε πρώτα 
τήν εικόνα του τεκμηρίου πού αποτελεί αντικείμενο 
της μελέτης. 

1. Για παράδειγμα βλ. Δ. Γ. ΑΠΟΓΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ανάγλυφα μιας 
τέχνης νομικής. Βυζαντινό δίκαιο και μεταβυζαντινή «νομοθε
σία», 'Αθήνα 1999, σ. 207-209. 
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Η ΠΗΓΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ 
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Η ΠΗΓΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ 
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Η ΠΗΓΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ 
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Η ΠΗΓΗ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ 

ep, gricci % ' M w ï î · e^zy7i - Β^ΚΛΚΟ^/^ 
> < >· »f t v " . · » ^ 

-p^y&0ÏC,JL^tt^èt**potWfl)i4}£woafi'&1 ' 

Laurent, gr. PI. LIX. 13, φ. 310v 

22 
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Tò ιστορικό πλαίσιο 

Ή έρευνα για το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο όποιο 
εκδόθηκε ή εγκύκλιος πού μελετούμε δέν μπορεί 
παρά να αρχίσει άπό τον εντοπισμό του προσώπου 
πού την εξέδωσε και τής χρονικής στιγμής κατά την 
οποία συντάχθηκε. 

Στο κείμενο τής εγκυκλίου, όπως διαπιστώσαμε, 
αναφέρεται μόνο το όνομα Μάξιμος, ενώ ως χρονο
λογία σημειώνεται ό Αύγουστος τής δέκατης Ίνδι-
κτιώνας. Απομένει λοιπόν ή προσφυγή σέ εσωτερικά 
τεκμήρια προκειμένου να χρονολογήσουμε τήν εγκύ
κλιο μέ ακρίβεια. 

Καταρχάς διαφαίνεται εύκολα πώς ή εγκύκλιος 
συντάχθηκε μετά τήν 'Άλωση. Οι φράσεις «και αυτής 
τής ελευθερίας τής Εκκλησίας ημών έστερήθημεν» 
(στ. 33-34) ή «απεκαλύφθη απ' ούρανοΰ οργή καθ' 
ημών και τοις άνελπίστοις κακοΐς παρεδόθημεν» 
(στ. 29-30) μας προσανατολίζουν στην εποχή μέσα 
στην οποία γράφτηκε το κείμενο πού μας ενδιαφέρει. 

Από τή μεταβυζαντινή περίοδο γνωρίζουμε δύο 
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πατριάρχες μέ το όνομα Μάξιμος: τον Μάξιμο Γ, πού 
πατριάρχευσε από τις 13 Μαρτίου 1476 ώς τις 3 'Απρι
λίου 1482 και τον Μάξιμο Δ', άπο τις αρχές του 1491 
ώς τις αρχές τοϋ 1497. Δεδομένου όμως οτι ή δέκατη 
Ινδικτιώνα συμπίπτει στις πατριαρχίες και των δύο 
(1η Σεπτεμβρίου 1476-31 Αυγούστου 1477 για τον 
Μάξιμο Γ και 1η Σεπτεμβρίου 1491-31 Αυγούστου 
1492 για τον Μάξιμο Δ'), το αποφασιστικό κριτήριο 
για να χρονολογήσουμε την εγκύκλιο είναι ή πληρο
φορία πού περιέχεται στο κείμενο, οτι ό πατριάρχης 
τον όποιο διαδέχτηκε αυτός πού υπογράφει την 
εγκύκλιο χαρακτηρίζεται «τύραννος και διώκτης της 
Εκκλησίας» (στ. 36-37). Οι χαρακτηρισμοί αυτοί μας 
όδηγοϋν μέ ασφάλεια στον Ραφαήλ Α, πού στις 
αρχές τοϋ 1475 «δια της εξω και μόνης αρχής τή 
εκκλησία προσέλαβε βία», όπως αναφέρεται σέ συνο
δικό ψήφισμα τοϋ 14881 και δέν μπόρεσε να παραμεί
νει στον πατριαρχικό θρόνο περισσότερο από έ'να 
χρόνο. Κατά συνέπεια, εκείνος πού υπογράφει την 
εγκύκλιο είναι ό Μάξιμος Γ και το άπο Χρίστου γεν
νήσεως έτος πού δέν είχε σημειωθεί εϊναι το 1477. 

Ό Μάξιμος Γ λοιπόν πού εξέδωσε τήν εγκύκλιο 

1. Βλ. το κείμενο τοϋ «συνοδικού ψηφίσματος» στην πρόσφα
τη έκδοση του: Δ. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ό «Ιερός Κώόιξ» τοϋ 
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στο β'μισό τοϋ ΙΕ'αιώνα: Τα 
μόνα γνωστά σπαράγματα, Αθήνα 1992, σ. 141-150· το χωρίο στη 
σ. 143 στ. 19. 
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είχε εκλεγεί πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως την 
άνοιξη τοΰ 1476. Ή άνοδος του δεν πρέπει να θεωρη
θεί σαν μια απλή εναλλαγή στον μακρύ κατάλογο των 
μετά τήν 'Άλωση πατριαρχών1, άλλα ως μια ουσια
στική αλλαγή πού συμβόλιζε μέ τον καλύτερο τρόπο, 
όπως θα δοΰμε, τή νέα πολιτική πού εγκαινιάστηκε το 
φθινόπωρο τοΰ 1474 στις σχέσεις Πατριαρχείου και 
Πύλης. Είναι χρήσιμο να θυμίσουμε δσα είχαν προη
γηθεί, να περιγράψουμε τον Ιστορικό περίγυρο πού 
είχε διαμορφωθεί όταν ανέλαβε το Πατριαρχείο ό 
Μάξιμος Γ, και να ερμηνεύσουμε γιατί μπορεί να 
θεωρηθεί σύμβολο της νέας πολιτικής. 

Ή νέα πολιτική. 'Από μια συνοδική απόφαση πού 
εκδόθηκε τον 'Οκτώβριο τοΰ 1474 έχουμε τήν έγκυρη 
πληροφορία, πώς το Πατριαρχείο ανέλαβε έναντι της 
Πύλης —παρά τις αντιρρήσεις τοΰ τότε πατριάρχη 
Συμεών Α και μεγάλης μερίδας των αρχιερέων— τήν 
ακόλουθη υποχρέωση: ό εκάστοτε πατριάρχης να 
αποδίδει, να εισπράττει και να αποδίδει, στο οθωμα
νικό δημόσιο έναν φόρο κάθε χρόνο. Ή αναφορά, στο 
ϊδιο κείμενο, πώς ή ιδέα της φορολόγησης τοΰ 
Πατριαρχείου δεν προήλθε άπό τήν οθωμανική 
πλευρά άλλα ή Πύλη αποδέχθηκε και επέβαλε στο 
Πατριαρχείο οσα της είχε προτείνει μια ομάδα χρι-

1. Στο διάστημα από το 1454 ώς το 1476, δηλαδή μέσα σε μία 
εικοσαετία, άλλαξε δέκα φορές ή ηγεσία τοΰ Πατριαρχείου. 
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στιανών, δέν πρέπει να ερμηνευτεί ώς ενέργεια κάποι
ων κακόβουλων πού επιθυμούσαν τον όλεθρο της 
Εκκλησίας. Όπως έχει δοθεί ή ευκαιρία να τονίσουμε 
και άλλου, ή πρωτοβουλία είχε, άπό την πλευρά των 
χριστιανών, δύο τουλάχιστον πολιτικούς στόχους: να 
κατοχυρώσει καλύτερα τη θέση τοΰ θεσμού του 
Πατριαρχείου στο οθωμανικό περιβάλλον μέσα στο 
όποιο έπρεπε εκ των πραγμάτων να συνεχίσει τη ζωή 
του· και άπό την άλλη, να ενισχύσει την εξάρτηση τοΰ 
θεσμού άπό την κοινωνία των χριστιανών1. Κατοχύ
ρωση της θέσης τοΰ θεσμοΰ αποτελούσε ή πρόσδεση 
του στον πιο ασφαλή και σταθερό μηχανισμό τοΰ οθω
μανικού κράτους, τον φορολογικό· ενώ ή εξάρτηση 
τών ιερωμένων ηγητόρων τοΰ Πατριαρχείου άπό τήν 
κοινωνία τών χριστιανών θα ενισχυόταν πλέον άπό 
τήν αδήριτη ανάγκη τους να συγκεντρώνουν κάθε 
χρόνο το ποσό το όποιο έπρεπε —επί ποινή έκπτωσης 
άπό το άξίωμά τους σε αντίθετη περίπτωση— να απο
δοθεί στην Πύλη2. 

1. Βλ. πρόσφατα Δ. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, «Ή ποικίλη δράση 
τών στοχαστικών προσαρμογών. Μια αποτίμηση, είκοσι περίπου 
χρόνια μετά τήν "Αλωση», 1453: Ή άλωση της Κωνσταντινούπολης 
και ή μετάβαση άπό τους μεσαιωνικούς στους νεώτερους χρόνους, 
[Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου] Επιστημονική επιμέλεια Τόνια 
Κιουσοπούλου, Ηράκλειο 2005, σ. 65 κέ. και τήν έκεΐ αναφερόμε
νη βιβλιογραφία. 

2. Βλ. αναλυτικότερα για το θέμα ΜΆΧΗ ΠΑΪΖΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΟ-
ΠΟΥΛΟΥ - Δ. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Αφιερώματα και δωρεές τον 
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Φορέα της νέας αυτής πολιτικής μπορούμε κάλλι
στα να θεωρήσουμε τον Μανουήλ Χριστώνυμο, 
εκείνον που την άνοιξη τοΰ 1476 θα περιβληθεί το 
σχήμα, θα ανεβεί τις βαθμίδες τής εκκλησιαστικής 
ιεραρχίας και θα εκλεγεί με το ιερατικό όνομα Μάξι
μος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Μπορούμε να 
τον θεωρήσουμε φορέα τής νέας πολιτικής, όταν 
λάβουμε υπόψη όσα υπονοούνται γι' αυτόν στην πιο 
πάνω συνοδική απόφαση τοΰ 1474, καθώς και σέ μιαν 
άλλη, των άρχων τοΰ 1475, και άφοΰ συνυπολογίσου
με τήν πορεία του άπό την 'Άλωση ώς την άνοδο του 
στο αξίωμα τοΰ πατριάρχη. 'Άς δοΰμε όσα οι σωζό
μενες πηγές παραδίδουν για τή ζωή και τήν κοινωνι
κή του συνείδηση. 

"Ενα κτητορικό σημείωμα σέ ενα χειρόγραφο μας 
αποκαλύπτει πώς είχε συγγενείς Κομνηνούς1, ενώ τό 

16ο αϊ στη Μ. 'Εκκλησία. Θεσμικές όψεις τής ευσέβειας, Αθήνα 
2002, σ. 91-107. 

1. Βλ. ΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΔΕΩΝ, «Μάξιμος ό Λόγιος», 'Εκκλησιαστική 
'Αλήθεια 20 (1900), 4· σέ νεότερη μελέτη του ό ίδιος συγγραφέας 
υποστήριξε τήν (εσφαλμένη) άποψη δτι ό Μάξιμος «ώνομάζετο 
Παλαιολόγος» (Μ. ΓΕΔΕΩΝ, 'Ιστορία των τοϋ Χρίστου πενήτων, 
1453 - 1913, Αθήνα 1939, σ. 44). Ό Χ. Γ. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, Ό Θεόδω
ρος Άγαλλιανος ταυτιζόμενος προς τον Θεοφανην Μηοείας και οι 
ανέκδοτοι λόγοι του, Αθήνα 1966, σ. 83 σημ. 405 ανασκεύασε τήν 
εσφαλμένη αυτή άποψη τοΰ Γεδεων και ό V. LAURENT, «Les 
premiers patriarches...», 261 σημ. 133, υπέδειξε τήν όδό άπό τήν 
οποία οδηγήθηκε στην άποψη αυτή ό Γεδεων. 
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έργο πού έγραψε μετά το 1453, «Μονωδία επί τή αλώ
σει της Κωνσταντινουπόλεως», μας υποδεικνύει 
κάποια στοιχεία της κοινωνικής του συνείδησης: ανα
φερόμενος στον αποδεκατισμό εκπροσώπων τής 
βυζαντινής αριστοκρατίας λίγο μετά την Άλωση θρη
νεί για τον άδικο χαμό τους, διότι, όπως γράφει, κανέ
ναν δέν είχαν αδικήσει και είχαν βάσιμες ελπίδες να 
ξαναγίνουν οι πρώτοι τής Πόλεως μετά την κατάκτη
ση1. Παράλληλα, οι «Λόγοι» τοϋ Θεόδωρου Άγαλ-
λιανοϋ μας βεβαιώνουν πώς ό Μανουήλ Χριστώνυ-
μος είχε καλές σχέσεις μέ ισχυρά μέλη τής μεταβυζα
ντινής κοινωνίας των Ρωμιών χριστιανών, άφοΰ αυτά 
τον επέβαλαν ως όφφικιάλιο στο Πατριαρχείο Κων
σταντινουπόλεως: μέγας έκκλησιάρχης έγινε στο διά
στημα τής πατριαρχίας του Ισιδώρου (1456-1462) μέ 
την πίεση, κατά τον Άγαλλιανό, χριστιανών πού 
είχαν συμπορευτεί μέ την οθωμανική πολιτική εξου
σία πρίν από τήν 'Άλωση2. 

Στή διαμάχη μάλιστα μεταξύ ιερωμένων και ισχυ
ρών μελών τής χριστιανικής κοινωνίας, διαμάχη πού 

1. Το κείμενο τοΰ έργου εκδόθηκε άπό τον ΣΠΥΡΊΔΩΝΑ 
ΛΆΜΠΡΟ, «Μονωδίαι και θρήνοι επί τη αλώσει τής Κωνσταντινου
πόλεως», Νέος Έλληνομνήμων 5 (1908), 227-240* το χωρίο στή 
σελίδα 239 στ. 14-21. 

2. Βλ. Χ. Γ. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, Ό Θεόδωρος Άγαλλιανος..., σ. 81-83, 
οπού και παραπομπές στα σχετικά χωρία των «Λόγων» τοϋ Άγαλ-
λιανοΰ. 
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σημάδεψε τή ζωή του Πατριαρχείου τα πρώτα είκοσι 
χρόνια μετά τήν ανασύσταση του στο κράτος τών 
'Οθωμανών1, ό μέγας έκκλησιάρχης μαζί μέ έναν 
άλλο όφφικιάλιο, τον μ. σκευοφύλακα Γεώργιο Γαλη-
σιώτη, θα αποτελέσουν τή φωνή τών κοσμικών μέσα 
στο Πατριαρχείο. Εξαιτίας της ιδιότητας τους αυτής 
και ανάλογα μέ τήν τροπή πού έπαιρνε ή διαμάχη 
κρινόταν και ή τύχη τους: ό Μανουήλ Χριστώνυμος, 
μαζί μέ τον Γεώργιο Γαλησιώτη, δύο τουλάχιστον φο
ρές θα καθαιρεθούν και θα απομακρυνθούν άπό τή 
θέση τους, για να επανέλθουν όμως λίγο αργότερα2. 

'Αναφερθήκαμε πιο πάνω στή συνοδική απόφαση 
τοΰ 1474, στην οποία γίνεται ρητή αναφορά σέ κάποι
ους άδηλους χριστιανούς πού συνείργησαν ώστε να 
επιβληθεί άπό τήν Πύλη στο Πατριαρχείο ή υποχρέ
ωση καταβολής ετήσιου φόρου3. 'Ανώνυμη αναφορά, 
πού λίγους μήνες αργότερα έγινε επώνυμη, όταν στις 
αρχές τοΰ 1475 το Πατριαρχείο καθαιρεί τους δύο 
όφφικιαλίους του, τον Μανουήλ Χριστωνυμο και τον 
Γεώργιο Γαλησιώτη και μαζί έναν αρχιερέα, τον πρό
εδρο Ηράκλειας Γαλακτίωνα, επειδή θεωρήθηκε πώς 
ήταν άπό τους υπαιτίους για τήν υπόθεση της έπι-

1. Βλ. Χ. Γ. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, Στο Bio, σ. 82. 

2. Δ. Γ. ΑΠΟΓΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ό «Ιερός Κώδιξ»..., σ. 104-105 και 
το σχόλιο στή σ. 119. 

3. Βλ. ολόκληρο το κείμενο μέ σχόλια στην πιο πάνω μελέτη, 
σ. 89-97* το χωρίο στή σελίδα 90 στ. 1 έπ. 
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βολής από την Πύλη στο Πατριαρχείο της φορολο
γικής υποχρέωσης1. 

Αυτός λοιπόν ό όφφικιάλιος τοϋ Πατριαρχείου, ό 
όποιος είχε συνδέσει το ονομά του με τη νέα πολιτική 

1. Βλ. ολόκληρο το κείμενο της καθαιρέσεως μέ σχόλια στην 
πιο πάνω μελέτη, σ. 111-121* το σχετικό χωρίο στο όποιο δηλώνο
νται τα ονόματα εκείνων πού είχαν την πρωτοβουλία στη σ. 114 
στ. 69-71. Μέ τον ορο «πρόεδρος» δηλώνεται στην εκκλησιαστική 
ορολογία ό αρχιερέας πού, για κάποιους λόγους, προΐσταται μιας 
εκκλησιαστικής περιφέρειας μικρότερης αξίας άπό εκείνη στην 
οποία είχε αρχικά εκλεγεί. Πά τήν περίπτωση τοϋ Γαλακτίωνος 
δεν γνωρίζουμε τήν προηγούμενη εκκλησιαστική περιφέρεια στην 
οποία ήταν αρχιερέας· δεδομένου όμως πώς ή Ηράκλεια κατείχε 
υψηλή θέση στην ιεραρχία των μητροπόλεων, μπορούμε να υποθέ
σουμε πώς ήταν κάποτε μητροπολίτης σε κάποια άπό τις πρώτες 
στην τάξη μητροπόλεις τοϋ κλίματος τοϋ Πατριαρχείου Κωνστα
ντινουπόλεως. Μια άλλη περίπτωση κατά τήν οποία ένας αρχιερέ
ας ονομαζόταν «πρόεδρος» ήταν, άν είχε ήδη διατελέσει αρχιερέ
ας σέ δύο μητροπόλεις καί αναλάμβανε τή διοίκηση μιας τρίτης: 
για να μήν χαρακτηριστεί «τρισεπίσκοπος» ονομαζόταν «πρόε
δρος». Πά το κανονικό αυτό αδίκημα πού έκανε τήν εμφάνιση του 
τήν ύστερη βυζαντινή περίοδο βλ. τή μονογραφία τοΰ V. LAURENT, 
Le trisépiscopat du patriarche Matthieu 1er (1397-1410), Παρίσι 
1972 (ανάτυπο άπό τήν Revue des études byzantines 30 (1972) μέ 
τήν προσθήκη ευρετηρίου). Νεότερη βιβλιογραφία για το θέμα, 
δπως καί στοιχεία για τήν επιβίωση τοΰ κανονικού αυτού αδική
ματος στην μεταβυζαντινή περίοδο πού μας ενδιαφέρει βλ. C. G. 
PrrsAKis, «ΝΑ propos du trisépiscopat: Nouveaux exemples d'un 
délit canonique byzantin et survivances post-byzantines», Acts, 
XVIIIth International Congress of Byzantine Studies. Selected 
Papers: Main and Communications (έπιμ. I.* SEVSENKO — G. G. 
LITAVRIN), τ. 2, Shepherdston, WV 1996, σ. 405-414. 
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την οποία, κατά την άποψη του, έπρεπε να ακολου
θήσει ό θεσμός για να μπορέσει να επιζήσει στο νέο 
κρατικό πλαίσιο πού βρέθηκε μετά την Κατάκτηση, 
λαϊκός ως τότε, περιβλήθηκε το σχήμα, ανήλθε τις 
βαθμίδες τής ιερωσύνης και εκλέχτηκε πατριάρχης 
την άνοιξη τοϋ 1476 μέ το όνομα Μάξιμος. 

Τίθεται ωστόσο ενα ερώτημα. Γιατί χρειάστηκε να 
αναλάβει τα ηνία τοϋ θεσμοί) ένας πρώην λαϊκός και 
δέν αναζητήθηκε κάποιος Ιερωμένος, που θα πίστευε 
ή θα υποχρεωνόταν να τηρήσει τις αρχές πού επέτασ
σε ή νέα πολιτική; Φαίνεται πώς ή εμπειρία από την 
πατριαρχία του προκατόχου τοϋ Μάξιμου Ραφαήλ 
ήταν τόσο τραυματική, ώστε αποφασίστηκε ή επιλογή 
ενός άνθρωπου στο πρόσωπο του οποίου να συναι
ρείται ή σοβαρότητα, ή πίστη στις αρχές και ή εγγύη
ση για τήν τήρηση τής νέας πολιτικής. 

Ά ς θυμίσουμε πώς ή άνοδος τοϋ Ραφαήλ έγινε 
στις αρχές τοϋ 1475, αμέσως μετά τήν αποχώρηση τοϋ 
πατριάρχη Συμεών Α', αποχώρηση πού θα πρέπει να 
τήν αποδώσουμε στο γεγονός οτι ό τελευταίος δέν 
κατόρθωσε να εξασφαλίσει τήν οικονομική υποστή
ριξη πού έπιθυμοϋσε, ώστε να είναι συνεπής στις φο
ρολογικές του υποχρεώσεις προς τήν Πύλη τήν άνοι
ξη τοϋ 1475. Ό νέος πατριάρχης πού, εκμεταλλευόμε
νος τις έντονες διαμάχες των δύο μερίδων —εκείνης 
των ιερωμένων πού πίστευαν πώς ό θεσμός έπρεπε να 
ακολουθήσει τον παραδοσιακό του ρόλο καί εκείνης 
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των ισχυρών μελών της χριστιανικής κοινωνίας πού 
διαισθάνονταν τήν ανάγκη να αναλάβει και πρόσθε
τες υποχρεώσεις για να μπορέσει να επιζήσει στο 
αλλόθρησκο μεταβυζαντινό περιβάλλον—, κατόρθω
σε να αναρριχηθεί στο πατριαρχικό αξίωμα1, επέλεξε 
να ακολουθήσει μια πολιτική πού αναιρούσε όσα 
είχαν σχεδιαστεί και αποφασιστεί τό 1474: ό Ραφαήλ 
«εχειροτόνησεν παν καθηρημένον και άνάξιον και τα 
όφφίκια τοις βουλομένοις δέδωκε σιμωνιακώς», ανα
φέρεται σε ενα σημείωμα πού σώζεται στον ϊδιο φλω
ρεντινό κώδικα πού παραδίδει τό κείμενο της εγκυ
κλίου τοϋ Μαξίμου2. Πρωτοβουλίες και πράξεις πού, 
μολονότι θα μπορούσαν να ερμηνευτούν καί σαν 
προσπάθεια να συγκεντρώσει τα χρήματα πού όφειλε 
να αποδώσει στην Πύλη με διαφορετικό τρόπο από 
αυτόν πού επιδίωκαν οι άλλοι, μέσω της υποταγής 
δηλαδή στους ισχυρούς της χριστιανικής κοινωνίας, 
αποτελούν μια σοβαρή παρέκκλιση άπό τό πολιτικό 
σχέδιο τοΰ 1474. 

1. Πα τον Ραφαήλ Α' και τους χαρακτηρισμούς οί όποιοι συνή
θως τον συνόδευαν («αλλοεθνής», «σκυθογενής», «βάρβαρος», 
«φαύλος», «Τριβαλός» κ.λπ.) βλ. τις παραπομπές πού δίνει στο 
λήμμα «Ραφαήλ Α'» ή ΜΆΧΗ ΠΑΪΖΗ -ΑΠΟΣΓΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Ανεπί
σημα άπό το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Παρασχεοια καί 
μαρτυρίες τοϋ 1476, 'Αθήνα 1988, σ. 114· βλ. καί εδώ σ. 90. 

2. Τό κείμενο τοΰ σημειώματος τό έχει εκδώσει άπό τον φλω
ρεντινό κώδικα ό V. LAURENT, «Les premiers patriarches...», 234. 
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Ή οδυνηρή λοιπόν εμπειρία άπο τήν περίπτωση 
τοΰ Ραφαήλ έφερε, προφανώς, στην επιφάνεια τή 
λύση τής επιλογής τοΰ Μανουήλ Χριστώνυμου προ
κειμένου να αναλάβει το Πατριαρχείο Κωνσταντι
νουπόλεως. Ή τακτική πού ακολουθήθηκε ώστε να 
βρεθεί επικεφαλής τοΰ θεσμοΰ μας εΐναι γνωστή· 
μένει να δοΰμε δσα έπραξε μετά τήν άνοδο του στον 
πατριαρχικό θρόνο. 

Το έργο του δέν ήταν εύκολο, διότι άπο τις πρώτες 
φροντίδες τοΰ νέου πατριάρχη ήταν βέβαια να επα
νορθώσει οσα ό προκάτοχος του είχε πράξει, ενώ 
παράλληλα έπρεπε να εργαστεί για τήν εμπέδωση και 
τήν εφαρμογή τής νέας πολιτικής, καθώς ενα μεγάλο 
μέρος των αρχιερέων πού συγκροτούσαν τή σύνοδο 
τοΰ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ήταν εκεί
νοι πού το 1474 είχαν απορρίψει, επί Συμεών Α', τή 
ιδέα τής πρόσδεσης τοΰ θεσμοΰ στον φορολογικό 
μηχανισμό τοΰ όθωμανικοΰ κράτους. 

Κάποια άπό τα θέματα πού είχαν μείνει ανοικτά 
θέλησε να τα αντιμετωπίσει με αποφάσεις δικές του 
και τής πατριαρχικής συνόδου· για τή χάραξη όμως 
μιας γενικότερης πολιτικής και για τήν αντιμετώπιση 
ζητημάτων μεγάλης σημασίας θεώρησε σκόπιμο να 
συγκαλέσει μία μείζονα, ευρείας συμμετοχής, σύνοδο 
στην Κωνσταντινούπολη. 

Ή επαναφορά, για παράδειγμα, τοΰ έξαρχικοΰ 
καθεστώτος στα Μουδανιά τήν άνοιξη τοΰ 1476, ή 
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άρση τοΰ αφορισμού ενός «άρχοντος» τον Μάρτιο 
του 1477 και ή απονομή προνομίων στή μονή της 
Κοσίνιτσας τον Ιούνιο τοΰ ίδιου έτους αποφασίστη
καν άπο τον ϊδιο τον πατριάρχη σε συνεργασία μέ τήν 
πατριαρχική σύνοδο. Ή απόφαση όμως για τήν αντι
μετώπιση τοΰ ζητήματος της σιμωνίας, για παράδειγ
μα, ή το θέμα της κατανομής των οικονομικών βαρών 
μετά τή ρύθμιση τοΰ 1474 ήταν ζητήματα πού τα 
άφησε για τή μείζονα σύνοδο πού συγκάλεσε. 

Τεκμήριο για τήν απόφαση τή σχετική μέ το καθε
στώς τών Μουδανιών αποτελεί το κείμενο τοΰ πιττα-
κίου μέ το όποιο ό Μάξιμος ανακοίνωνε στους χρι
στιανούς της περιοχής τήν επαναφορά τοΰ καθε
στώτος της πατριαρχικής εξαρχίας στα Μουδανιά: 
«Συνδιασκεψάμενοι τοίνυν μετά τών καθευρεθέ-
ντων... άναπληρούντων αρχιερέων... [ή ημετέρα 
μετριότης] διακρίνει και αποφαίνεται, ϊνα πάλιν 
ύπάρχη αύτη ή καθ' ύμας πατριαρχική εξαρχία εις 
τήν άρχαίαν αυτής τάξιν», αναφέρεται στο κείμενο1. 
Τεκμήριο για τήν άρση τοΰ αφορισμού πού είχε 
εκφωνήσει ό πρώην πατριάρχης Διονύσιος εναντίον 
τοΰ «άρχοντος Μαννουήλ τοΰ Άμπερτου» αποτελεί 

1. "Εχει σωθεί το παρασχέδιο τοΰ πατριαρχικού πιττακίου στον 
κώδικα Vindobonensis historicus graecus 48, φ. 224* βλ. τήν πρό
σφατη σχολιασμένη έκδοση του άπο τήν ΜΆΧΗ ΠΑΪΖΗ-ΑΠΟΧΓΟ-
ΛΟΠΟΥΛΟΥ, 'Ανεπίσημα..., σ. 104-107· το χωρίο στους στ. 14-17 τοϋ 
κειμένου. 
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το κείμενο τοΰ πατριαρχικού γράμματος («ή μετριό-
της <ήμών> συγκεχωρημένον και λελυμένον άπό τοΰ 
τοιούτου άφοριστικοΰ βάρ(ους)») το όποιο υπέγρα
ψε ό Μάξιμος και παρέδωσε προφανώς στον ενδια
φερόμενο1. Τεκμήριο για την επιβεβαίωση της σταυ
ροπηγιακής αξίας τής μονής τοΰ Παγγαίου αποτελεί 
το σχετικό σιγίλλιο πού εκδόθηκε και παραδόθηκε 
στη μονή2. 

Τεκμήριο δμως για τήν ενασχόληση τής μείζονος 
συνόδου με το ζήτημα τής σιμωνίας ή τής κατανομής 
των οικονομικών βαρών αποτελούν δσα αναφέρο
νται σε μεταγενέστερα επίσημα πατριαρχικά κείμενα 
για τα θέματα αυτά, καθώς τα πρακτικά τής συνόδου 
λανθάνουν. 

Σε «συνοδικόν ψήφισμα», για παράδειγμα, πού 
εκδόθηκε τον Μάιο τοΰ 1484 επί Συμεών Α', όταν είχε 

1. "Εχει σωθεί το πρωτότυπο τοΰ πατριαρχικού γράμματος στο 
'Αρχείο τής αθωνικής μονής Διονυσίου· το κείμενο του έχει εκδώ
σει ό Ν. OIKONOMIDÈS, Actes de Dionysiou, Παρίσι 1968 [Archives 
de Γ Athos IV], σ. 169-170 (πανομοιότυπο τοΰ έγγραφου στον 
Πίνακα XXXVII). 

2. Το πρωτότυπο τοΰ σιγιλλίου σωζόταν στη μονή, σήμερα 
δμως λανθάνει. Το κείμενο του το δημοσίευσε άπο το πρωτότυπο 
ό ΑΘ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, «Έκθεσις παλαιογραφικών 
καί φιλολογικών ερευνών εν Θράκη και Μακεδονία. Β' Περί τής 
επί τοΰ Παγγαίου ορούς μονής Κοσινίτζης», Ό εν Κωνσταντινου-
πόλει 'Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, Παράρτημα τοΰ τ. 17 
(1886), σ. 18-20* πανομοιότυπα των υπογραφών τοΰ έγγραφου 
σώζονται σέ κώδικα τοΰ Άριστάρχη, σήμερα Vat. gr. 2416, φ. 180*. 
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πεθάνει ό Μάξιμος, αναφέρεται: «Επειδή προ χρό
νων ήδη τινών, εν τη πατριαρχεία τοϋ άοιδίμου 
π(ατ)ριάρχου κϋρ Μαξίμου εκείνου,συνελθόντων 
των ίερωτάτων αρχιερέων και ύπερτίμων εκκλησια
στικών ένεκα ζητημάτων, ων ην εν και το κατά τήν 
σιμωνιακήν νόσον...»1. Έ ν α λοιπόν από τα ζητήματα 
πού απασχόλησαν τή σύνοδο εκείνη ήταν το θέμα της 
σιμωνίας. Ή ϊδια πληροφορία, μαζί με πρόσθετες 
ενδείξεις για τή φύση και τή σύνθεση της συνόδου 
εκείνης, σώζονται στον «συνοδικόν τόμον» πού εκδό
θηκε τον Ιούνιο τοϋ 1497 επί Νήφωνος Β': «Και δή 
τοίνυν επί τών καιρών τοϋ άγιωτάτου και άοιδίμου 
π(ατ)ριάρχου κ(υρ)ού Μ α ξ ί μ ο υ τοϋ έλλογιμω-
τάτου ανδρός εκείνου», αναφέρεται στον τόμο τοϋ 
Νήφωνος2, « σ υ ν ό δ ο υ μ ε γ ί σ τ η ς τών της καθ' 
ημάς δύσεως και ανατολής ίερωτάτων αρχιερέων και 
ύπερτίμων συγκροτηθείσης πολλά τε άλλα τών 
εκκλησιαστικών τεθεώρηται και της προσηκούσης 
διευλυτώσεώς τε και διορθώσεως κανονικώς έτυχε 
και κεκύρωται και δή και δσα γε έγκληματικώς πως 
εφήπτετό τίνων τών αρχιερέων άνακαθαρθέντα το 
προσήκον και τοις κανόσιν έφαρμόζον ειλ,ηφε πέρας. 
Τό τε δή τότε κ α ί π ε ρ ί της σ ι μ ω ν ι α κ ή ς λύμης 
και της ταύτης εκ μέσου άνακαθάρσεως πολύς τω 

1. Δ. Γ. ΑΠΟΓΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ό «'Ιερός Κώοιξ»..., σ. 135-139· βλ. 
ειδικότερα το πρώτο σχόλιο (σ. 137-138). 

2. Δ. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Στο ÎÔLO, α. 151-162. 
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είρημένω άοιδίμω π(ατ)ριάρχη λόγος και τη των 
αρχιερέων αγία γέγονε συνόδω και ΐν5 εκ μέσου άρθή 
το τοιούτον παρανομωτατον τόλμημα έπεί ευρηται 
τηνικαϋτα παρά τίνων φεϋ, τολμηθέν άπαν(θρώπ)ως, 
οϊτινες την άξίαν δεδώκασι δίκην και ταΐς συνοδικαΐς 
εύθύναις παραδέδονται προσηκόντως. Όθεν και 
τόμος εξηνέχθη συνοδικός τηνικαϋτα τας περί τού
του άποστολικας και π(ατε)ρικας έπικυρών αποφά
σεις και τους τοιούτον τι εφεξής όπωσδηποτοΰν τολ-
μήσοντας άσυγγνώστως τε καθαιρών και τω αίωνίω 
άναθέματι παραπέμπων, ϊνα τή τοιαύτη γε απειλή 
μηδείς τω τοιούτω τοϋ λοιπού άσεβήματι καθελκυ-
σθήναι βουληθείη»1. Υπάρχει ωστόσο κάτι ακόμη 
στον τόμο τοϋ 1497 πού συνδέει και συσχετίζει τις 
δύο πληροφορίες. «Τοΰτον δη τον εξενεχθέντα ένδι-
κώτατα τόμον [επί Μαξίμου] και ό μετά ταΰτα τον 
θρόνον διαδεξάμενος άγιώτατος και άοίδιμος 
π(ατ)ριάρχης κϋρ <Συ>μεών μετά τής περί αυτόν 
θείας των αρχιερέων συνόδου έπεβεβαίωσέ τε και 
έπεκύρωσε»2* πρόκειται βέβαια για τό συνοδικό 
ψήφισμα τοϋ 1484 από τό όποιο έ'να τμήμα του δια
βάσαμε αμέσως πιο πάνω. 

Δεν ήταν όμως τό θέμα τής σιμωνίας τό μόνο πού 
απασχόλησε τή μεγάλη σύνοδο πού συνήλθε έπί 
Μαξίμου· ήταν και τό θέμα τής ρύθμισης των οικονο
μικών βαρών πού είχε να αντιμετωπίσει ό εκάστοτε 

1. στ. 16-30. 2. στ. 30-32. 
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πατριάρχης έναντι της Πύλης μετά τη ρύθμιση του 
1474, ενα ζήτημα πού ή σοβαρότητα του ήταν φυσικό 
να απασχολήσει τή μεγάλη αύτη σύνοδο. 

Την πληροφορία για την ενασχόληση τής συνόδου 
με το θέμα αυτό αλλά και για τή λύση πού υιοθετή
θηκε τήν αντλούμε άπό ενα πιττάκιο τοϋ Συμεών Α', 
το όποιο έστειλε στή διάρκεια τής τρίτης πατριαρχίας 
του προς έναν πατριαρχικό έξαρχο, τον ιερομόναχο 
Ίωάσαφ1. Έκεΐ αναφέρεται πώς στή σύνοδο αυτή 
αποφασίστηκε να διορθωθεί καί «το κατάστιχον το 
περί τής εκάστου των αρχιερέων κατ' έτος... δόσεως, 
έπεί τινές αυτών άνάλογον ού παρεΐχον ταΐς αυτών 
μητροπόλεσιν δόσιν». Διατύπωση πού μας βεβαιώνει 
πώς το θέμα τής φορολογικής υποχρέωσης απασχό
λησε τή σύνοδο καί μας επιτρέπει να υποθέσουμε δτι 
μόλις τότε αποφασίστηκε ή εφαρμογή ενός σύνθετου 
κριτηρίου για τον επιμερισμό τής φορολογικής 
υποχρέωσης («έπεί τινές αυτών [τών αρχιερέων] 
ά ν ά λ ο γ ο ν ού παρεΐχον ταΐς αυτών μητροπόλεσιν 
δόσιν») . 

1. "Εχει σωθεί αντίγραφο τοϋ κειμένου τοϋ πιττακίου σέ χειρό
γραφο τοϋ 16ου αιώνα, το χειρόγραφο άρ. 276 τής Πατριαρχικής 
Βιβλιοθήκης τοϋ Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, άπό το όποιο τό 
έχει δημοσιεύσει δύο φορές ό ίδιος μελετητής: Αθ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ-
ΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, «Περί τής τρίτης πατριαρχίας Συμεών τοϋ Τραπε-
ζουντίου», Δελτίον τής 'Ιστορικής και 'Εθνολογικής 'Εταιρείας τής 
'Ελλάδος 3 (1889), 484-486 και 'Ανάλεκτα Ίεροσολνμιτικής Στα-
χυολογίας, τ. 1, Πετρούπολη 1891, σ. 476-478. 
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Θυμίζουμε πώς το θέμα της διάχυσης της υπο
χρέωσης άπό τον πατριάρχη προς τους αρχιερείς το 
διακρίνουμε να εξαγγέλλεται ήδη στή συνοδική από
φαση του 1474, μολονότι ή σύνοδος εκείνη ήταν, τότε, 
εντελώς αρνητική στο να αποδεχτεί μια φορολογική 
υποχρέωση. «Ύπέστημεν [τελικώς] άπαντες εκ κοινοϋ 
συμφώνου», δηλώνεται στην απόφαση, «το είρημένον 
χαράτζιον κατ' ένιαυτόν τελεΐν»1, διατύπωση πού 
στην πράξη σήμαινε τήν αποδοχή άπο τή σύνοδο τοΰ 
επιμερισμού τελικά της υποχρέωσης σε δλους τους 
αρχιερείς. 

Με ποιο δμως κριτήριο θα γινόταν αυτός ό επιμε
ρισμός; Θεωρητικά τα κριτήρια μπορούσαν να είναι 
περισσότερα τοΰ ενός: απλός επιμερισμός τοΰ ποσοΰ 
κατά τον αριθμό τών μητροπόλεων ή επιμερισμός με 
διπλό κριτήριο, τον αριθμό τών μητροπόλεων και τό 
μέγεθος τοΰ χριστιανικοΰ πληθυσμού κάθε εκκλησια
στικής περιφέρειας· ή τέλος συνυπολογίζοντας καί 
τήν οικονομική ευρωστία τοΰ χριστιανικού πληθυ
σμού. Για τα πρώτα χρόνια δέν γνωρίζουμε με ποια 
άπό τα κριτήρια αυτά έγινε ό επιμερισμός τοΰ ποσοΰ. 
Τό γεγονός ωστόσο πώς ό Συμεών Α' οδηγήθηκε σέ 
παραίτηση στις αρχές τοΰ 1475 καί ό διάδοχος του, ό 

1. Δ. Γ. ΑΠΟΓΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ό «'Ιερός Κώδιξ»..., σ. 91 στ. 40-41 
καί το σχόλιο 5 στή σ. 94. Για τήν πραγματική σημασία τοΰ δρου 
«χαράτζιον» πού χρησιμοποιείται στο κείμενο βλ. δσα αναφέρο
νται στο σχόλιο 8, σ. 95-97. 
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Ραφαήλ Α', απομακρύνθηκε άπο το Πατριαρχείο στις 
αρχές τοϋ επόμενου έτους, του 1476, μας επιτρέπουν 
να διατυπώσουμε τήν άποψη, πώς δποιο άπο τα κρι
τήρια και άν είχε επιλεγεί, δέν απέδωσε: το ποσό φαί
νεται πώς δέν συγκεντρώθηκε και ή απομάκρυνση 
τους είναι δύσκολο να μή συσχετιστεί και μέ αυτό το 
γεγονός. "Υστερα άπο αυτά, φαίνεται πώς ό Μάξιμος 
έφερε το θέμα στή μείζονα σύνοδο πού συγκάλεσε 
και προώθησε τή λύση της εφαρμογής ενός σύνθετου 
κριτηρίου για τον επιμερισμό της φορολογικής 
υποχρέωσης τοϋ εκάστοτε πατριάρχη, δηλαδή σέ 
τελευταία ανάλυση του Πατριαρχείου τοϋ ίδιου1, 
έναντι τής Πύλης. 

Πέραν όμως άπο αυτή τήν γενικής φύσεως πληρο
φορία για τήν αναδιάταξη τοϋ «κατάστιχου» μέ κρι
τήριο τή δικαιότερη κατανομή των βαρών, έχουμε 
άπο το ϊδιο αυτό πιττάκιο τήν παρουσίαση μιας άπο 
τις πρακτικές λύσεις πού υιοθετήθηκαν. 'Αποφασί
στηκε, στην ϊδια αυτή σύνοδο, να προσαρτηθεί στή 
μητρόπολη Λακεδαιμόνιας ό Μέγας Ζυγός. Ό οι
κισμός αυτός χωροταξικά υπαγόταν στην εκκλησια-

1. "Εχουμε περιγράψει το μηχανισμό τής φορολογικής υπο
χρέωσης και το οτι ή έκπτωση τοϋ πατριάρχη πού δέν έξεπλήρω-
νε τις οικονομικές υποχρεώσεις του έναντι τής Πύλης οχι μόνο δέν 
αποτελούσε λύση άλλα περαιτέρω επιβάρυνση τοϋ Πατριαρχείου 
ως συνόλου* βλ. αναλυτικά ΜΆΧΗ ΠΑΪΖΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ - Δ. 
Γ. ΑΠΟΓΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, 'Αφιερώματα και όωρεες..., σ. 91-107. 
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στική περιφέρεια τοϋ μητροπολίτη Λακεδαιμόνιας, 
μέ παλαιότερη όμως πατριαρχική πράξη είχε υπαχθεί 
στο καθεστώς της πατριαρχικής εξαρχίας, μέ άμεση 
συνέπεια ή πνευματική προστασία των κατοίκων της 
και τα εκκλησιαστικά εισοδήματα να έχουν περιέλθει 
στον διορισθέντα άπό τον ϊδιο τον πατριάρχη εξαρχο 
και οχι στον κατά τόπο μητροπολίτη1. Μέ τήν υπαγω
γή όμως τοϋ Μεγάλου Ζυγοΰ καθώς καί της Μεγάλης 
Μαΐνης πού ως τότε φαίνεται πώς επίσης δέν υπα
γόταν στή μητρόπολη Λακεδαιμόνιας, ό αρχιερέας 
της συναίνεσε να αυξήσει τή συμμετοχή του στο ετή
σιο ποσό πού έπρεπε να αποδοθεί στην Πύλη2. 

Πότε δμως συνήλθε αυτή ή σημαντική, σύμφωνα 
μέ δλες τις ενδείξεις, σύνοδος; 

Ή ιδέα της σύγκλησης πρέπει, για τους λόγους 
πού αναφέραμε, να χρονολογηθεί στην εποχή της 
ανόδου τοϋ Μαξίμου και χρόνος επιθυμητός για τήν 

1. Για το θεσμό της πατριαρχικής εξαρχίας βλ. ΜΆΧΗ 
ΠΑΪΖΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Ό θεσμός της πατριαρχικής εξαρχίας, 
14ος-19ος αιώνας, 'Αθήνα 1995, σ. 9 έπ. Ειδικότερα για το έξαρ-
χικό καθεστώς τοϋ Μεγάλου Ζυγοΰ βλ. σ. 197-198. 

2. Το σχετικό χωρίο άπό το πιττάκιο είναι: «δεδώκασι καί προς 
τον Λακεδαιμόνιας τοϋτον, τον Μέγαν Ζυγον δηλονότι, μετά της 
Μεγάλης Μαΐνης, ϊνα μετ' αυτών το καί της άλλης αύτοΰ επαρχίας 
όφείλη κατ? έτος διδόναι είς τήν καθολικήν έκκλησίαν δια το έπι-
κείμενον αύτη κατ5 έτος τών δισχιλίων φλωρίων βάρος, χιλιάδες 
δύο. Τοϋτο απεφάνθη καί έκυρώθη συνοδικώς»· βλ. Αθ. ΠΑΠΑΔΟ-
ΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, «Περί της τρίτης πατριαρχίας...», σ. 485 καί 
'Ανάλεκτα..., σ. 477. 
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πραγματοποίηση της θα πρέπει να ήταν το θέρος τοΰ 
1476, άφοϋ το καλοκαίρι ήταν ή κατάλληλη εποχή για 
τη μετακίνηση τόσων αρχιερέων άπό διάφορα σημεία 
της αυτοκρατορίας προς την Κωνσταντινούπολη. 
Ωστόσο για κάποιους λόγους τους οποίους δέν μπο-
ροΰμε να προσδιορίσουμε μέ ακρίβεια, ή πραγματο
ποίηση της καθυστέρησε. Συνήλθε πάντως πριν άπό 
τον Αύγουστο τοΰ 1477. Το χρονικό αυτό όριο μας τό 
προσδιορίζει ενα ζήτημα πού αναφέρεται στην εγκύ
κλιο τοΰ Μαξίμου —πού εδώ χρονολογήσαμε μέ 
ακρίβεια— και σχετίζεται μέ τή σιμωνία, θέμα πού, 
όπως είδαμε, απασχόλησε τή σύνοδο. Συγκεκριμένα, 
μολονότι στην εγκύκλιο αναφέρονται τα σχετικά μέ 
τήν ολοκληρωτική απαγόρευση της σιμωνίας, δηλώ
νεται στή συνέχεια πώς μια ειδική ρύθμιση αποφασί
στηκε σε κάποια σύνοδο —«καθώς κ α ι συνοδικώς 
έτάχθη» είναι ή έκφραση πού χρησιμοποιείται στην 
εγκύκλιο. Ήταν τόσο απόλυτη ή καταδίκη της σιμω
νίας καί τόσο δραματοποιημένη ή σύνδεση της μέ τα 
δεινά πού είχε προκαλέσει στην 'Εκκλησία καί τό 
γένος, ώστε ή ειδική ρύθμιση πού εισάγεται —σε πε
ρίπτωση μεγάλης ένδειας τοΰ χειροτονοΰντος να 
μπορεί να λαμβάνει άπό τό εισόδημα της εκκλησίας 
τοΰ χειροτονηθέντος ενα μικρό μέρος, καί μόνο για 
τον πρώτο χρόνο1— απαιτούσε απόφαση μιας διευ-

1. Βλ. το χωρίο στους στ. 168-174 καί το σχολιασμό του στις σ. 91-92. 
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ρυμένης συνόδου για να μπορέσει να κατοχυρωθεί. 
Κατά συνέπεια, ή σύνοδος πού δεν μπόρεσε να 

γίνει το θέρος τοΰ 1476 θα πρέπει να έ'γινε το επόμε
νο καλοκαίρι, τοΰ 1477, και το κείμενο της εγκυκλίου 
να αποτελεί τον απόηχο ενός τουλάχιστον μέρους 
των ρυθμίσεων πού αποφασίστηκαν στο πλαίσιο 
αυτής της διευρυμένης συνόδου. 

Μένει να εκδώσουμε το κείμενο της για να δοΰμε 
μέ τρόπο συστηματικό ολα εκείνα πού ή εγκύκλιος 
ήθελε να εμφυσήσει στους φυσικούς της αποδέκτες, 
τους ορθόδοξους χριστιανούς πού τα γεγονότα της 
'Άλωσης δεν τους είχαν οδηγήσει στη Δύση και πού ό 
χρόνος πού κύλησε άπό τότε τους είχε δείξει, πώς 
έπρεπε να βρουν τρόπους ώστε να επιβιώσουν στο 
πλαίσιο της 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 
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Tò κείμενο της εγκυκλίου 

Το κείμενο πού εκδίδουμε εδώ περιέχεται στον κώδι
κα Laurent, gr. PI. LIX. 13, φ. 308r-314r (κατά την 
παλαιά αρίθμηση: φ. 293Γ-299Γ)· στο φ. 315ν του ϊδιου 
κώδικα βρίσκουμε, αντιγραμμένη άπο άλλο χέρι, την 
προσφώνηση της εγκυκλίου. Ή σφιχτή στάχωση τοΰ 
κώδικα δεν μας επέτρεψε να διακρίνουμε μήπως το 
φύλλο με τήν προσφώνηση είναι παρατοποθετημένο 
και ή αρχική του θέση ήταν πριν άπο το φ. 308. 

Το κείμενο της εγκυκλίου δεν παραδίδεται, δπως 
ήδη αναφέραμε, άπο πρωτότυπο έγγραφο και για το 
λόγο αυτό ή έκδοση πού δίνουμε δεν είναι διπλωμα
τική. Άκολουθοϋμε τους καθιερωμένους κανόνες 
έκδοσης κειμένων πού προέρχονται άπο αντίγραφα: 
αποκαθιστούμε δηλαδή το κείμενο και δηλώνουμε σε 
υπόμνημα τις διαφορετικές γραφές τοΰ χειρογράφου* 
διορθώνουμε σιωπηρά τή στίξη και τα εμφανή ορθο
γραφικά λάθη και σιωπηρά αναπτύσσουμε τις συντο
μογραφίες. Με κεφαλαία σημειώνουμε τα αρχικά των 
προσώπων και τόπων καθώς και των λέξεων Θεός, 
Χριστός, Κύριος, 'Απόστολος κ.λπ. 
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Ευνόητο είναι πώς ή αποκατάσταση τοΰ κειμένου 
στόχο έχει να φθάσουμε, ή να πλησιάσουμε, στο κεί
μενο πού παρέδιδε το πρωτότυπο, εκείνο πού, άν δεν 
είχε συνταχθεί άπό τον ϊδιο τον λόγιο πατριάρχη 
Μάξιμο, είχε ασφαλώς περάσει από τον ελεγχό του, 
αυτό δηλαδή πού τελικά καταχωρίστηκε στον «ιερόν 
κώδικα» τοΰ Πατριαρχείου και άπό τό όποιο έγιναν 
τα επίσημα αντίγραφα πού στάλθηκαν στις εκκλησια
στικές περιφέρειες τοΰ κλίματος τοΰ Πατριαρχείου 
Κωνσταντινουπόλεως. Τό κείμενο τό όποιο σώζεται 
στον φλωρεντινό κώδικα αποτελεί πιθανότατα αντί
γραφο κάποιου άπό αυτά τα κείμενα, πού στάλθηκαν 
στις εκκλησιαστικές περιφέρειες. Στηριζόμενοι σέ 
αυτή τήν παραδοχή αποφεύγουμε να διορθώσουμε 
κάποιες «ανορθογραφίες» πού συναντούμε στο κείμε
νο, επειδή αποτελούν γραφές πού είχαν επικρατήσει 
στην εκκλησιαστική γραμματεία* για παράδειγμα, τή 
γραφή τοΰ ουσιαστικού άγαθοσύνη (στ. 49) αντί άγα-
θωσύνη ή τους τύπους πού συναντούμε στον νεότερο 
άττικισμό, όπως ή περίπτωση της αιτιατικής της λέξης 
ϊλεω (στ. 143) αντί ϊλεων. 'Αντίθετα, αποκαθιστούμε 
κάποια λάθη πού οφείλονται προφανώς στή μηχανι
κή γραφή τοΰ κειμένου: παρά συνεβλήθη (στ. 28) αντί 
παρασυνεβλήθησαν, οι' άλογων (στ. 58-59) αντί òià 
λόγων κ.λπ. 
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φ. 308r ΐ Μάξιμος ελέω Θεοϋ πατριάρχης των απανταχού 
ορθοδόξων χριστιανών, τοις ύφ' ημάς άπασιν εύσεβέ-
σι χριστιανοΐς. 

Ει ό λαός μου, φησϊν ο Κύριος, ήκονσε της φωνής 
5 μου, 'Ισραήλ ταϊς όοοϊς μου ει έπορεύθη, εν τω μηοενί 

αν τους εχθρούς αυτών εταπείνωσα και επί τους 
θλίβοντας αυτούς επέβαλον αν τήν χεΐρά μου. Και 
πάλιν δι έτερου Προφήτου- εάν θέλητε και εισακού-
σητε μου, τά αγαθά της γης φάγεσθε, εάν δε μή θέλη-

10 τε, μηδέ είσακούσητέ μου, μάχαιρα υμάς κατέδεταν 
το γαρ στόμα Κυρίου ελάλησε ταϋτα. Και πάλιν επι-
στράφητε προς με, και εγώ επιστραφήσομαι προς 
υμάς, λέγει Κύριος. Και δν τρόπον ήθελήσατέ με 
άπώσασθαι, κάγώ ύμας άπώσομαι, λέγει Κύριος 

15 Παντοκράτωρ. Ταϋτα και πολλά έτερα τοιαϋτα εν τη 
Θεία Γραφή περιέχεται, δι' ων ή κηδεμονία και πρό
νοια τοϋ Θεοϋ περί το άνθρώπινον γένος δείκνυται-
και ως ήμεις έσμεν αίτιοι πάντων των καθ' ημών γινο-

5 μηοενί: μηοένι cod. Ι 8-9 εάν θέλητε και εισακονσητε μου: ει θέλε
τε και εισακούσετε μου cod. Ι 9-10 εάν δεμή θέλητε, μηδέ εισακού
σητε μου: εάν δε μη θέλετε μη δε εισακούσετε μου cod. Ι 10 κατε
οεται: κατέσδαιται cod. 116 κηδεμονία: κηδαιμονία cod. 

4-7 Ei ό λαός... την χεΐρά μου: πρβ. Ψαλμοί 80,14-15 Ι 8-11 εάν 
θέλητε... ταϋτα: πρβ. Ησαΐας, 1, 19-20 Ι 11-13 έπιστράφητε... Κύ
ριος: πρβ. Ζαχαρίας 1, 3 Ι 13-14 δν τρόπον... άπώσομαι: πρβ. 
Θρήνος Ιερεμίου 5,22. 
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μένων, ώς παροργίζοντες τον Θεόν και τον θνμόν 
20 αύτοϋ εκκαίοντες κα& ημών, παραβαται τών εντολών 

φ. 308ν αύτοϋ και νόμων γινόμενοι, ούχ ό αγαθός Θεός, II εξ 
ον παν αγαθόν ώς εξ αγαθόν και μηδέν κακόν πέφν-
κε γίνεσθαι. 

Έπεί τοίννν και ημείς εξηκολονθήσαμεν τη θελήσει 
25 τών καρδιών ημών και όπισθεν τον σαρκικού φρονή

ματος επορεύθημεν, σάρκες γεγονότες τό όλον, όθεν 
και την χάριν τον Παναγίον Πνεύματος άπεδιώξαμεν 
άφ'ήμών και τοις άνοήτοις παρασννεβλήθημεν κτήνε-
σι, απεκαλύφθη ari ονρανοϋ οργή τον Θεον κα& 

30 ημών και τοις άνελπίστοις κακοϊς παρεοοθημεν. Έγε-
νήθημεν όνειδος τοις γείτοσιν ημών, μνκτιρισμός και 
χλενασμός τοις κύκλω ημών και όλιγοστοι παρά 
πάντας και αυτής της ελενθερίας της εκκλησίας ημών 
εστερήθημεν. Έπεί δ' ό παιδεύων και πάλιν ίώμενος 

35 Θεός, ό μηδέποτε πύλας αδον κατισχύσειν της εκκλη
σίας αύτοϋ επαγγειλάμενος, άπήλλαξε μεν τον τνράν-
νον και διώκτον της εκκλησίας ημών και εύνομοϋσαν 
ήμϊν δέδωκεν εκκλησίαν και ήμϊν, κρίμασιν οις οιδεν 
αυτός, τήν προστασίαν και πνενματικήν διοίκησιν 

28 παρασννεβλήθημεν: παρά σννεβλήθη cod. Ι 36 άπήλλαξε: άπή-
λαξε cod. 

28-29 τοις άνοήτοις... κτήνεσι: πρβ. Ψαλμοί 48(49), 13 Ι 30-32 Έγε-
νήθημεν δνειόος... τοις κνκλψ ημών: πρβ. Ψαλμοί 78(79) Ι 35-36 ό 
μηδέποτε... εκκλησίας αύτοϋ: πρβ. Εύαγγέλιον κατά Ματθαίον 16, 
18-19. 
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40 αυτής έγκεχείρικεν, ήμεϊς ώς λόγον υπέρ απάντων 
όφείλοντες άποδοϋναι Θεώ, πασι προαναφωνοϋμεν 

φ. 309Γ και προκηρνττομεν, \\ώςή οργή τοϋ Θεοϋ έκκέκαυται 
καθ' ημών και ή μάχαιρα αύτοϋ στιλβοϋται καί, ει μή 
γνησίως μετανοήσωμεν έκαστος καί τών προτέρων 

45 αίσχίστων καί κακών έργων άποστώμεν, τη πανωλε
θρία παραοοθησόμεθα. Άποθώμεθα τοίνυν τα έργα 
τοϋ σκότους και ένδυσώμεθα τα όπλα τοϋ φωτός. Ώς 
τέκνα φωτός περιπατώμεν, ό γαρ καρπός τοϋ πνεύμα
τος εν πάση άγαθωσύνη καί δικαιοσύνη, καί μή 

50 συγκοινωνώμεν τοις εργοις τοις άκάρποις τοϋ σκό
τους, μάλλον δε καί έλέγχομεν. 

Καί πρώτον μεν τηρώμεν τήν ούράνιον καί όρθό-
δοξον πίστιν ημών ακραιφνή καί άσάλευτον, ώς ει 
δεήσει έτοιμους ήμας είναι καί ύπερ αυτής άποθνή-

55 σκειν καί μηδέν ταύτης προτιμάν ή προτιθεναι- καί 
ταύτης ούτως έν ήμϊν προϋποκειμένης, λατρεύωμεν 
Θεον ώς εικός έστι λατρεύειν αυτόν. Καί έπεί ή προς 
Θεον λατρεία εστί διπλή, ή μεν γαρ πληροϋται δια 
λόγων, ήτις γίνεται δια προσευχής καί δεήσεως καί 

60 ικεσίας καί ευχαριστίας καί τών ομοίων προς Θεόν, ή 
φ. 309ν δέ δια τής εκπληρώσεως τών αγαθών έργων II έν πάση 

45 πανωλεθρία: πανολεθρία cod. Ι 58 εστί διπλή: εστί διπλή cod. 
Ι 58-59 ôtà λόγων: δι' άλογων cod. 

46-47 Άποθώμεθα... τοϋ φωτός: πρβ. 'Επιστολή προς Ρωμαίους 
13,12 Ι 47-51 Ώς τέκνα φωτός... έλέγχομεν: πρβ. 'Επιστολή προς 
Έφεσίους 5,8-12. 
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ημέρα και παντι καιρώ, ταύτην την οιπλήν λατρείαν 
άποδίδοτε προς Θεόν, μηοόλως άμελοϋντες αυτής. 
Kai ώσπερ της σωματικής τροφής και πόσεως και 

65 συστάσεως καθ' έκάστην ουκ αμελείτε, και ταϋτα 
φθαρτής ούσης και φθοροποιού και μηδέν άλλο τέλος 
έχούσης ή το συνισταν το φθαρτον τοϋτο σώμα, ούτω 
και πολλώ μάλλον έπιμελώμεθα την εις Θεόν λατρεί
αν, έξ ου το είναι έχομεν και λαμβάνομεν καθ3 έκάστην 

70 καί το ευ είναι προσελαβομεν και ετι έλπίζομεν ήτις 
λατρεία τον ήμέτερον καθαιρεί και τέλειοι νουν και 
Θεοϋ φίλους ημάς ποιεί και τον εύεργέτην ημών όφει-
λέτην ήμιν καθιστφ χωρίς γαρ ταύτης, ούτε Θεόν 
οψόμεθα ούτε τής αιωνίου κολάσεως έλευθερωθήναι 

75 ουνησόμεθα. 
Άγάπην έχετε προς πάντας, τους τε μισοϋντας και 

αγαπώντας, άκούοντες τοϋ 'Αποστόλου λέγοντος· 
είρήνην οιώκετε μετά πάντων, μισούντων και άγαπώ-
ντων δηλαδή, και άγιασμόν ου χωρίς, ουδείς οψεται 

φ. 310Γ τον Κύριον. Και πάλιν έάν λαλώ II ταϊς γλώσσαις τών 
αγγέλων και εάν πωλήσω τα υπάρχοντα μου και δφ 
πτωχοϊς και έάν παραδώ το σώμα μου ίνα καυθή, άγά
πην δε μη έχω, ουδέν ωφελώ. Kai πάλιν τοϋ Ευαγγε
λίου· αγαπάτε τους κακώς ποιοϋντας και εύχεσθε 

67 τοϋτο: τούτο cod. Ι 82 xavdfj: xacpdfj cod. 

78-80 είρήνην... Κύριον: πρβ. 'Επιστολή προς Εβραίους 12,14.1 80-83 
εάν λαλώ... ούδεν ωφελώ: πρβ. Προς Κορινθίους Α', 13,1-3. Ι 84-85 
αγαπάτε... επηρεαζόντων: πρβ. Εύαγγέλιον κατά Ματθαίον, 5,44. 
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85 ύπερ των έπηρεαζόντων. Την vip οποίον δικαιοσύνην 
αγαπάτε- ει γαρ αύτη ύψοϊ έθνη, πώς ούχ υψώσει 
πιστούς; Έγκράτειαν και άποχήν ασκείτε των παθών 
ôià ταϋτα γαρ ή οργή τον Θεοϋ έρχεται επί τους 
εργαζομένους. Της βλασφημίας άφίστασθε, ώς εις 

90 ασεβειαν φερούσης. Της πλεονεξίας και αδικίας ώς 
δευτέρας είδωλολατρείας, καθώς φησιν ο θειος 'Από
στολος, τον φθόνου και της καταλαλιας και τοϋ 
μίσους και της τε μνησικακίας και οργής μακράν γίνε-
σθε, ώς έργων φανερών τοϋ άποστάτον σατάν, δς τό 

95 ήμέτερον γένος και μισεί και φθονεί και κα& έκάστην 
επιβουλεύει. Την μέθην μισείτε, ώς εμπόδιον γινομέ-
νην προς την βασιλείαν τών ουρανών μέθυσοι γάρ, 

φ. 3ΐθν φησιν II ο θειος Απόστολος, βασιλείαν Θεοϋ κληρο-
νομήσαι ου δύνανται. Και πάλιν δ αυτός· ούτε μέθυσοι 

100 ούτε πόρνοι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε άρσενο-
κοϊται βασιλείαν Θεοϋ κληρονομήσαι δυνήσονται. 
Αποθεμένοι τοίννν ταϋτα και πάντα τα έργα τοϋ σκό
τους, ενδύσασθε τα όπλα τοϋ φωτός, à εστί πίστις, 
έλπίς, αγάπη, δικαιοσύνη, εγκράτεια, μακροθυμία, 

105 ανεξικακία, ταπείνωσις, ευχή καθαιρούσα ή κεκαθαρ-

94 σατάν: σατάν cod. 

85-86 οικαιοσύνην... ύψοϊ έθνη: πρβ. Παροιμίαι 14, 34. Ι 87-91 
Έγκράτειαν... είοωλολατρείας: πρβ. 'Επιστολή προς Κολοσσαεϊς 3, 
5-7.1 92 τοϋ φθόνου... καταλαλιάς: πρβ. 'Επιστολή Πέτρου Α' 2,1. 
Ι 97-101 μέθυσοι γαρ... δυνήσονται: πρβ. Επιστολή προς Κορινθί
ους Α' 6,9-10.1102-103 'Αποθεμένοι τοίννν... τοϋ φωτός: πρβ. Επι
στολή προς Ρωμαίους 13,12. 
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μένη, ελεημοσύνη και μετάόοσις ων χρήζουσιν οι δεό-
μενοι, άφεσις των πταιόντων ήμϊν και τάλλα δσα 
σύστοιχα τούτοις. Έπί πάσι δέ ή ôià μετανοίας και 
εξομολογήσεως διόρθωσις, ήτις εξ ακαθάρτων και 

no έχθρων τον Θ εάν καθαιρούσα, φίλους ημάς ποιεϊ τον 
Θεοϋ και βασιλείας ουρανών άξιοι- όύναμιν γάρ έστιν 
έχουσα τε κάί σώζουσα δευτέρου βαπτίσματος. Και 
ώσπερ εχθροί τοϋ Θεοϋ και φίλοι τοϋ δαίμονος γίνο
νται οι τα κακά εργαζόμενοι, όντως φίλοι μεν Θεοϋ, 

115 εχθροί δε τοϋ δαίμονος δι έξομολογήσεως γίνονται οι 
φ. 311Γ ταυτην μετιόνϊίτες άνθρωποι. Φησι γαρ ό Δαυίδ- είπα 

έξαγορεύσω κατ" έμοϋ την άνομίαν μου τω Κυρίω και 
συ άφηκας την άσέβειαν της καρδίας μου. Kai ό Χρυ
σόστομος- ή γαρ των αμαρτημάτων έξομολόγησις 

120 αφανισμός των παραπτωμάτων γίνεται. Τοιαυτην 
ίσχύν και δύναμιν ή έξομολόγησις κέκτηται. Δώ και 
πασι πληροφοροϋμεν ως, έπεϊ ουδείς άναμάρτητος 
ειμή εις, ό Θεός, όσοι χωρίς έξομολογήσεως άποθάνω-
σιν, έν τη κολάσει, ώς ακάθαρτοι, πορεύονται και 

125 ουδέν αύτοϊς ουδαμώς ωφελεί. Δώ έν παντί καιρώ 
προθύμως πάντα έξομολογείσθε, Ινα της κολάσεως 
έλευθερωθήτε, εϊτε μικρά εϊτε μεγάλα αμαρτήματα 
έχετε. Ει ούτω ποιείτε, ου μακράν έστέ της βασιλείας 
τοϋ Θεοϋ. Ει δε πίστιν μέν εχειν λέγετε, έργα δε τη 

130 πίστει κατάλληλα ουκ έχετε, Χριστός υμάς ουδέν ώφε-

116-118 άπα έξαγορεύσω... καρδίας μου: πρβ. Ψαλμοί 31(32), 5 Ι 131 
-132 πίστις... εστί : πρβ. Επιστολή Ιακώβου 2,26. 
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λήσεί' επεί, καθώς φησίν ο θειος 'Απόστολος, πίστις 
χωρίς των έργων νεκρά εστί και έργα χωρίς της πίστε
ως. Ενδεικτικά γαρ τα έργα τη πίστει τυγχάνουσιν 

φ. 3ΐν οεϊξόν μοι II γάρ φησι την πίστιν σου εκ των έργων 
135 σου. Ταϋτα ώς έπιτόμω κοινά καί προς πάντας τά 

παραγγέλματα καί ούτω ποιειν πάσιν εν άγίω παρα-
κελευόμεθα πνεύματι, ιδίως δε καί προς τους την 
ίερωσύνην έχοντας μετά τοϋ όφείλειν τούτους περισ-
σότερον ταϋτα των άλλων ποιειν καί διδασκάλους δι 

140 έργων των άλλων γίνεσθαι. 
Τάδε παρακελευόμεθα συνοδική καί κανονική δια

κριθεί, iva διά πάντων ό νόμος τοϋ Θεοϋ καί εν πασι 
τηρηθή καί Θεον ϊλεω εργασώμεθα καί την αύτοϋ 
εϋλογον καί δικαίαν όργήν στήσωμεν. 'Εάν μη γάρ 

145 ούτω πάντες ποιησωμεν καί άλλην αρχήν διορθώσεως 
διαγωγής καθυποβαλώμεθα, κάνταϋθα τη πανωλε
θρία παραδοθησόμεθα, κάκεϊ τω αίωνίω πυρί παρα-
πεμφθησόμεθα. Φαμεν τοίννν ώς, επεί ή τοϋ Σίμωνος 
αΐρεσις την έκκλησίαν ημών πασαν διέδραμε καί κατε-

150 λυμήνατο καί τήν χάριν τοϋ Παναγίου Πνεύματος 
άπέστησεν πάντων των πρότερον προστάντων της 
καθολικής εκκλησίας επί χρήμασι καί ψηφισάντων καί 

φ. 312Γ προβαλλομένων άπίστως καί άναισχύντως II καί άνευ-
λαβώς, διό καί εαυτούς υποδίκους κατέστησαν των 

144 'Εάν: ει cod. Ι 146 καθυποβαλώμεθα: καθνποβαλόμεθα cod. 
1148 Σίμωνος: Σίμονος cod. 1151 πάντων: πάντα cod. 

134-135 όεϊξόν μοι... έργων σον: πρβ. 'Επιστολή 'Ιακώβου 2,18. 
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155 αποστολικών και συνοδικών αφορισμών και καθαιρέ
σεων, ους και ημείς ανάγκην θείαν έχοντες έπικυ-
ροϋμεν, επει τοϋτο αληθώς το τόλμημα αρχή της 
δυστυχίας τοϋ γένους και της της εκκλησίας κατα-
πτώσεως γέγονεν, φαμεν ώς, ει τις από τοϋ νϋν τολμή-

160 σείε χειροτονίαν επισκόπου ή πρεσβυτέρου ή διακό
νου ή άλλου τοιούτου τινός επί χρήμασι ποιήσασθαι 
και εις πράσιν καταγαγεϊν τήν άπρατον χάριν, επει οι 
τών σεπτών Αποστόλων κανόνες και οι τών θεοφόρων 
πάντων πατέρων υποδίκους τους τολμώντας εχουσι 

165 τω άφορισμώ και τη καθαιρέσει, τούτοις έξακολου-
θοϋντες ήμεϊς ή και επικυροϋντες τα τών θεοφόρων 
πατέρων, ομοίως εχομεν υποδίκους τφ συνοδικφ άφο
ρισμώ και τη καθαιρέσει. Ει δε δυστυχίαν και ανάγκην 
προβάλλονται, τάς μεν χειροτονίας ποιήτωσαν άπα-

170 θώς και κανονικώς και μήτε προτερον μήτε ύστερον τι 
ύπερ τούτου λαμβανέτωσαν από δε τοϋ εισοδήματος 

ψ.ΖΥΓτής εκκλησίας τοϋ χειροτονηθέντος, κατά II τον 
πρώτον χρόνον και μόνον, λαμβανέτωσαν όσον δίκαι
ον φανείη και εϋλογον, καθώς και συνοδικώς ετάχθη. 

175 Μηδείς διαζεύγιον ποιείτω συνοικεσίου τινός 
χωρίς τών γεγραμμένων νομίμων αίτιων, προβαλλόμε-

158 δυστυχίας: δυστυχείας cod. 1168 δυστυχίαν: δυστυχείαν cod. 

159-161 ει τις τολμήσειε... ποιήσασθαι: πρβ. κανών β' της Δ' Οικου
μενικής Συνόδου και Ζωναρά σχόλιο στον κανόνα κβ' της έν 
Τρούλλω ς' Οικουμενικής Συνόδου. 1162-163 οι τών σεπτών 'Απο
στόλων κανόνες: πρβ. κανών κθ' τών Αγίων 'Αποστόλων. 
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νος μίσος ή και το αμφότερα τα μέρη σνμφωνήσαι εις 
διάζενξιν και αλλάς τινας τοιαύτας άκαιρολογίας- ό 
γαρ χωρίς των νομίμων αιτιών δια οε αιτίας τοιαύτας 

180 οιαζενγιον ποιήσων, άσυγγνώστως καθαιρεθήσεται 
ώς παραβάτης εντολής Θεοϋ. 

Ει τις εύρεθείη τών ιερωσύνη κεκοσμημένων 
σννείσακτον έχων, κάκεΐνον άσνγγνώστως καθυπο-
βαλοϋμεν τη καθαιρέσει. 'Ομοίως και τους βαπτίζο-

185 ντας τους παϊοας τών Τούρκων, επει προς ανατροπήν 
της πίστεως τοντο ποιοϋσιν. 

Τους τήν έκκλησίαν και τήν εύλογίαν της εκκλη
σίας άφιέντας και εθνικώ τρόπω καπηνιαζομένους, 
ώς τήν πίστιν αρνούμενους, ασυγχώρητους εχομεν 

190 και μηδέ ταφής άξιούσθωσαν, ει μή μετανοήσουσιν. 
Μηδείς τάς λεγομένας άδελφοποιίας, ώς παρανό-

φ. 313Τ μους, ποιείτω- II ει δέ τις φωραθείη ποιών ταύτας, 
εύθυνθήσεται άσυγγνώστως. 

Ει τις τών ιερωμένων εύρεθείη χρήματα επί τόκω 
195 δανείζων, άσυγγνώστως καθαιρεθήσεται. 

Και ει τις τών τεταγμένων της εκκλησίας ακολου
θιών αμελών και ει τις τών ιερωμένων ού διδάσκει και 
διορθοϊ τους ύπό τήν ένορίαν αύτοϋ πάντας ή, μή 
δυνάμενος, μή δεικνύει τους αδιόρθωτους τφ έπι-

187 άφιέντας: άφιόντας cod. Ι 195 καθαιρεθήσεται: καθαιρεθή-
σονται cod. 

182-184 Ει τις εύρεθείη... καθαιρέσει: πρβ. κανών γ' της Δ' Οίκου-
μενικης Συνόδου. 
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200 σκόπω ως έτάξαμεν, αργία χρονίω ύποπεσεϊται. 
Ει τις χρόνου παρελθόντος ενός μη εύρεθείη κτη-

σάμενος πνευματικόν και εξομολογησάμενος, ει μεν 
ιερεύς εστίν, εκπεσεϊται της ίερωσύνης, λαϊκός δε ών, 
της εκκλησίας έκβληθήσεται· επιμένων δε και μη εξο-

205 μολογούμενος, άταφος εαθήσεται αποθανών. 
EX τις των ιερωμένων εύρεθείη μέθης σχολάζων και 

παροινών, της ίερωσύνης επισχεθήσεται. 
Ει τις αίρετικον άνάοοχον του παιαός αύτοϋ εκ τοϋ 

θείου βαπτίσματος ποιήσει ή αυτός τούτου γένηται ή 
210 έθνικόν τινά εν τοις στεφάνοις λάβοι, αφοριζεσθω. 

φ. 3ΐ3ν II Και ει τις ούχ εορτάζει αργία τελεία τάς δεσποτικάς 
εορτάς και πάσας τάς Κυριακάς και τάς αλλάς εορτά
σιμους ημέρας και όστις ου συνεισέρχεται εν εκκλησία 
το ελαττον εν τη λειτουργία της Κυριακής και των 

215 άλλων εορτάσιμων ήμερων, αφοριζεσθω, ει μή τις 
αναγκαία και απαραίτητος ανάγκη κωλύσει. 

Ει τις άθέμιτον και παράνομον γάμον και κεκωλυ-
μένον τοις νόμοις ποιήσειε, ό μεν εύλογήσας και ενδώ-
σας καθαιρεθήσεται, οι δε εύλογηθέντες άφορισθήσο-

220 νταν ομοίως και περί τετραγαμων και μοιχοζευκτών 
άποφαινόμεθα. 

Τον όμοιον τρόπον εσται άφωρισμένος ό δόλον και 
καταδοσίαν ποιήσων κατά τίνος ή τάς λεγομένας 

200 άργίςι: άργείςι cod. Ι 206 ιερωμένων: ίερομένων cod. Ι 211 
άργίρ.: άργείφ cod. 1218 ένοώσας: ένοόσας cod. Ι 222 άφωρισμένος: 
αφορισμένος cod. 
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φαρμακείας ή γοητείας- και ο ψενδομαρτνρήσων και 
225 εϊ τις των χριστιανών λαμβάνει γυναίκα ένδόσει και 

ευλογία της εκκλησίας, οιαζεύγνυται δε ου νόμω της 
εκκλησίας και κρίσει, τοϋτον άφορίζεσθαι προστάττο-
μεν. Και όστις την διενλύτωσιν της αντοϋ προικός ου 
μετά της εκκλησίας ποιεί, άλλα δι άλλον τινός και τρό-

φ. 3ΐ4τπου και κρίσεως, II και τοϋτον νπο το αντο επίτιμων 
καθνποβάλλεσθαι. 

Ταϋτα θείαν ανάγκην έπικειμένην έχοντες, πάσιν 
εν άγίω παρακελενόμεθα πνεύματι γνώμη σννοδικη, 
νμεϊς δε διορθωθέντες τε και μεταβαλόντες, αγαθά τε 

235 πραττειν προθεμενοί και τοϋ τα κακά τολμάν ποιεϊν 
άποστάντες και Θεον Ιλεω ενρητε εν άπασι βοηθον 
και την αντοϋ εκκλησίαν και άμειβομένην και ενχομέ-
νην. Ει δε, δ μη γένοιτο, τοις τε κακοϊς εμμένετε και 
μηδόλως εκκλϊναι τούτων θελήσετε και ποιεϊν αγαθά, 

240 κάί Θεον μαχομενον εξετε και ημάς άσνγγνώστως και 
άσνμπαθώς μετελενσομένονς, εξετάσεως και δι' ημών 
και δι έτερων ϊσως γενομένης. 'Αλλ' ήμεις νμιν την τον 
Παναγίον Πνεύματος έπενχόμεθα χάριν και ελλαμ-
•ψιν, ϊνα φωτίσγι και οδήγηση νμάς προς πάν έργον 

245 αγαθόν και σωτήρων εν Χριστώ Ίησοϋ τω Κνρίω 
ημών, ω ή δόξα εις τονς αιώνας, άμήν:-

μηνι ανγούστω, ινδικτιώνος ινζ.-f 

228 της αντοϋ: την αντοϋ cod. Ι 231 καθνποβάλλεσθαι: καθνπο-
βάλεσθαι cod. Ι 235 τολμάν: τολμάν cod. 
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'Ακολουθεί στο φ. 315ν το επόμενο σύντομο κείμενο, 
το όποιο είναι προφανώς ή προσφώνηση της εγκυκλί
ου του Μαξίμου. Το κείμενο είναι γραμμένο άπό άλλο 
χέρι, με ανορθογραφίες πού προδίδουν οτι γράφτηκε 
καθ' υπαγόρευση. Το δημοσιεύουμε αποκαταστημένο 
ορθογραφικά και τη γραφή πού παραδίδει το χειρό
γραφο τη σημειώνουμε στο υπόμνημα. 

φ. 3ΐ5ν Οι εν παντι τόπφ της οεσποτείας Κυρίου ευρισκόμενοι 
χριστιανοί και μέχρι 'Ρώμης αυτής πανιερωτατοι 
αρχιερείς, πανοσιώτατοι επίσκοποι, ευλαβέστατοι 
ιερείς, ευγενέστατοι άρχοντες και άπας ο λοιπός του 

5 Κυρίου χριστώνυμος λαός, χαίροιτε εν Κυρίφ τη 
πίστει και αγάπη αυξανόμενοι και πλουτιζόμενοι εν 
παντι έργω άγαθψ και εναρέστω [[άγαθ]] τω Κυρίφ. 

1 Οι: Εϊ cod. Ι 2 χριστιανού χριστιανοί cod. Ι μέχρι: μεχρη cod. 
Ι πανιερωτατοι: πανηερότατοι cod. Ι 4 ιερείς: Ιερείς cod. Ι άπας: 
άπαν: cod. Ι 5 χριστώννμος: Χρηστόννμος cod. Ι χαίροιτε: χαίρη-
ται cod. Ι τη: τη cod. Ι 6 αγάπη: άγάπι cod. Ι 7 εναρέστφ: ενάρεστο 
cod. 
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Εκκλησία και κοινωνία 

Ή πατριαρχική εγκύκλιος πού παραδίδεται στον 
φλωρεντινό κώδικα δέν είναι ή μόνη πού σώζεται άπό 
την πρώτη περίοδο τοΰ μεταβυζαντινοί) βίου του 
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως: έ'χει σωθεΐ, για 
παράδειγμα, το κείμενο της εγκυκλίου με τήν οποία ό 
πρώτος πατριάρχης μετά τήν 'Άλωση, ό Γεννάδιος 
Σχολάριος, γνωστοποιούσε στους ορθόδοξους χρι
στιανούς της αυτοκρατορίας τήν απόφαση του να 
παραιτηθεί άπό τα καθήκοντα του1· ακόμα έχει σωθεΐ 
ή εγκύκλιος μέ τήν οποία ό Συμεών Ά γνωστοποιούσε 
οτι θα απουσίαζε για ενα διάστημα άπό τήν Κωνστα
ντινούπολη και προσδιόριζε τους εντολοδόχους του 
για το διάστημα της αποδημίας2. Δέν προκαλεί, κατά 

1. Γενναοίον τον Σχολαρίον, "Απαντα τα ευρισκόμενα. Œuvres 
complètes de Gennade Scholarios (εκδ. L. PETIT - X. A. SIDÉRIDÈS -
M. JUGIE), τ. 4, Παρίσι 1935, σ. 231-233. 

2. Tò κείμενο της εγκυκλίου μέ τήν Ιδιόχειρη υπογραφή τοΰ 
Συμεών στο τέλος του, πού καταχωρίστηκε στον ίερό κώδικα του 
Πατριαρχείου, εκδόθηκε πρόσφατα: Δ. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ό 
«Ιερός Κώοιξ»..., σ. 99-110· πανομοιότυπο στίς σ. 21-24. 
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συνέπεια, εντύπωση το γεγονός πώς ό Μάξιμος ώς 
πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως απευθύνεται στους 
ορθόδοξους της αυτοκρατορίας με μιαν εγκύκλιο το 
1477. Εκείνο δμως πού διακρίνει την εγκύκλιο αύτη 
άπο τις προηγούμενες και παρέχει πρόσφορο υλικό 
στην ιστορική έρευνα είναι ότι, πέρα άπο τις αναμενό
μενες παραινέσεις και συμβουλές προς το χριστεπώ-
νυμο πλήρωμα για ομόνοια και ειρήνη, περιέχει έναν 
αριθμό κανονιστικών ρυθμίσεων και εντολών πού 
αποβλέπουν στην καλύτερη οργάνωση της 'Εκκλη
σίας και τοΰ καθημερινοί) βίου τών ορθόδοξων χρι
στιανών, μέ απώτερο στόχο τή συσπείρωση τους γύρω 
άπό τό θεσμό της 'Ορθόδοξης 'Εκκλησίας. 

Ή συστηματική παρουσίαση άλλα και ή ανάλυση 
τοΰ περιεχομένου τών κυριότερων ρυθμίσεων πού 
εξαγγέλλονται στην εγκύκλιο, ή αναζήτηση τοΰ γενι
κού πνεύματος πού τήν διαπερνά και ή θέση πού 
υπονοείται για το ρόλο τοΰ πατριάρχη Κωνσταντι
νουπόλεως και τήν αυτονομία της Εκκλησίας στο 
κρατικό πλαίσιο μέσα στο όποιο επαναλειτούργησε 
μετά τήν 'Άλωση τό Πατριαρχείο, θα μας επιτρέψουν 
να κατανοήσουμε τα θέματα πού είχαν ανακύψει και 
να κρίνουμε τις προτάσεις πού προβάλλονται, τις 
λύσεις σε τελευταία ανάλυση πού προκρίθηκαν προ
κειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα. Αυτονόητο 
είναι πώς ή οπτική της μελέτης αυτής, επομένως και ή 
προσέγγιση τοΰ κειμένου της εγκυκλίου, δέν είναι 
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θεολογική άλλα ιστορική. Ό σ α λοιπόν θα επισημά
νουμε στή συνέχεια αποτελούν τήν προσπάθεια να 
δοθεί ιστορική ερμηνεία στις εντολές πού περιέχονται 
στην εγκύκλιο και να αναδειχθούν οι ειδικότερες συν
θήκες πού επικρατούσαν και οι οποίες οδήγησαν τήν 
ηγεσία της 'Ορθόδοξης Εκκλησίας όχι μόνο στή 
σύγκληση μιας μείζονος συνόδου, για τήν οποία μιλή
σαμε στο δεύτερο κεφάλαιο, άλλα και στην έκδοση 
της εγκυκλίου, προκειμένου να δημοσιοποιηθούν και 
να εφαρμοστούν όσα είχαν αποφασιστεί. 

Ή θεϊκή κηδεμονία και ή ανθρώπινη ευθύνη 

Στο πρώτο μέρος της εγκυκλίου ό Μάξιμος, μέ εκτε
νείς και πυκνές αναφορές στην Αγία Γραφή, προετοι
μάζει τή θεολογική θεμελίωση όσων πρακτικών ζητη
μάτων θα ακολουθήσουν1. 

Το πρώτο θέμα πού θίγεται στην εγκύκλιο είναι ή 
ευθύνη τών ανθρώπων για οσα συμβαίνουν στον 
κόσμο. Αναγνωρίζεται, όπως ήταν αναμενόμενο, οτι 
ό Θεός εκδηλώνει τήν κηδεμονία και τήν πρόνοια του 
για τό ανθρώπινο γένος, άλλα τονίζεται και ή ευθύνη 

1. Το κείμενο μάλιστα της εγκυκλίου αρχίζει μέ ενα απόσπα
σμα άπό τον Ψαλμό 80 (Ει ό λαός μου... την χεΐρά μου). "Ας σημει
ωθεί οτι μέ το ϊδιο απόσπασμα άρχισε και ό Γεννάδιος Σχολάριος, 
το φθινόπωρο τοϋ 1455, τήν δική του εγκύκλιο μέ τήν οποία ανήγ
γειλε τήν παραίτηση του άπό τον πατριαρχικό θρόνο· βλ. οσα ανα
φέρουμε για τό κείμενο αυτό καί τήν εκδοσή του στή σ. 67, σημ. 1. 
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πού έχουν οι ίδιοι οι άνθρωποι για τα συμβαίνοντα. 
Ή υπενθύμιση αύτη συνδυάζεται μέ την συνακόλου
θη διαπίστωση, πώς οί πράξεις των χριστιανών πού 
άγνοοΰν τις εντολές του καθώς καί οί παραλείψεις 
τους, να ενεργούν δηλαδή σύμφωνα μέ αυτές, είναι 
εκείνες πού προκαλούν τήν οργή τοϋ Θεού. Οί διαπι
στώσεις αυτές προετοιμάζουν το έδαφος για τήν 
αιτιολόγηση των «ανέλπιστων κακών» πού συνέβη
σαν στο γένος τών χριστιανών. 

Χωρίς να γίνεται ρητή αναφορά στα γεγονότα της 
'Άλωσης, ή πολιτική καί κοινωνική κατάσταση τών 
χριστιανών περιγράφεται μέ τή χρήση ενός ρητού άπό 
τήν Παλαιά Διαθήκη: «εγενήθημεν όνειδος τοις γείτο-
σιν ημών, μυκτιρισμός καί χλευασμός τοις κύκλω 
ημών» (στ. 31-32). Ή υποβλητική αυτή διατύπωση, 
καθώς χρησιμοποιείται σέ ενα κείμενο πού απευθύνε
ται στους χριστιανούς πού βρέθηκαν να ζουν στο 
πλαίσιο της 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μέ νωπή 
ακόμα τή μνήμη του κορυφαίου γεγονότος της 'Άλω
σης της Κωνσταντινούπολης, αποκτά άλλες ιστορικές 
αναφορές, καθώς μάλιστα συμπληρώνεται από τις 
φράσεις «ολιγοστοι παρά πάντας [εγενήθημεν] καί 
αυτής της ελευθερίας της εκκλησίας ημών έστερήθη-
μεν» (στ. 32-34). Τις ζοφερές αυτές διαπιστώσεις έρ
χονται δμως να τις απαλύνουν οσα άρχισαν να συμ
βαίνουν, άπό τήν πρόνοια καί πάλι του Θεού, λίγο 
καιρό πριν άπό τήν έκδοση της εγκυκλίου. 
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Δεινών συνέχεια 
και ή ευκαιρία για μια νέα αρχή 

Σύμφωνα με οσα αναφέρονται στην εγκύκλιο, ανάμε
σα στα δεινά πού ό Θεός έστειλε στους χριστιανούς, 
δταν αυτοί απομακρύνθηκαν άπο τις εντολές του, 
ήταν και ή ανάρρηση στο Πατριαρχείο Κωνσταντι
νουπόλεως του Σέρβου μονάχου Ραφαήλ, ό όποιος 
αντί ώς πατριάρχης να είναι «προστάτης», υπήρξε 
«τύραννος και διώκτης τής εκκλησίας» (στ. 36-37). 

Ό Θεός όμως δεν ήταν δυνατό να αφήσει τήν 
Εκκλησία του να χαθεί. Τήν απάλλαξε λοιπόν άπό 
τον Ραφαήλ και μας τήν παρέδωσε «εύνομοΰσαν», 
λέει ό Μάξιμος απευθυνόμενος στους χριστιανούς 
δταν αναφέρεται στή δική του ανάρρηση πρίν άπό 
ενάμιση χρόνο. 

Θέμα τίθεται για τό ακριβές περιεχόμενο τοΰ δρου 
«εύνομοΰσαν» πού χρησιμοποιεί ό Μάξιμος. Είναι εν
δεχόμενο να αναφέρεται στην ευνομία πού επανήλθε 
στους κόλπους τής Εκκλησίας με τήν απομάκρυνση 
τοΰ Ραφαήλ, ό όποιος «δια τής εξω και μόνης αρχής 
τη εκκλησία προσέβαλε βία». Είναι δμως περισσότερο 
πιθανό να θεωρεί πώς ή «ευνομία» επήλθε ύστερα 
άπό τήν ακύρωση των παράνομων πράξεων και απο
φάσεων πού είχε πάρει ό Ραφαήλ στή διάρκεια τής 
σύντομης πατριαρχίας του, ακύρωση πού ό Μάξιμος 
θεώρησε χρήσιμο να τήν παρουσιάσει ώς αποτέλεσμα 

71 



ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

θεϊκής θελήσεως. Διότι γνωρίζουμε άπό ποικίλες 
πηγές, οτι οι κατηγορίες εναντίον τοΰ Ραφαήλ δεν 
ήταν λίγες και τα αδικήματα πού τοϋ καταμαρτυ
ρούσαν πώς είχε διαπράξει ήταν πολλά καί ποικίλα: 
είχε προσφέρει αρχιερατικές έδρες σε πρόσωπα πού 
είχαν καθαιρεθεί καί είχε απονείμει όφφίκια έναντι 
χρημάτων («εχειροτονησεν πάν καθηρημενον καί 
άνάξιον καί τα όφφίκια τοις βουλομένοις δέδωκε 
σιμωνιακώς»)1, είχε αποπειραθεί να ακυρώσει τα 
δικαιώματα πού είχε ή μονή τής Κοσίνιτσας τοΰ Παγ
γαίου καί είχε στραφεί εναντίον τοΰ πρώην πατριάρ
χη Διονυσίου Α'2, κ.λπ. 

Ή πατριαρχία του πάντως θεωρήθηκε γενικότερα 
αρνητική για τήν 'Εκκλησία, ώστε σέ σύνοδο πού 
συνήλθε τον 'Ιούλιο τοΰ 1488 καί στην οποία γίνεται 
ένας απολογισμός τής προσφοράς των ως τότε 
πατριαρχευσάντων, ή περίοδος τοΰ Ραφαήλ παρου
σιάζεται μέ μελανά χρώματα. Στο κείμενο τής συνο
δικής απόφασης πού τότε εκδόθηκε διαβάζουμε τα 
ακόλουθα: «οι πάντες γαρ ούτοι [δηλαδή οι μετά τήν 
'Άλωση πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως] τη τοΰ 

1. Πα το κείμενο πού παραδίδει αύτη τήν πληροφορία έχουμε 
ήδη αναφερθεί πιο πάνω, σ. 40 καί έχουμε δηλώσει τήν πηγή πού 
τήν σώζει στή σημ. 2. 

2. Βλ. δσα σχετικά αναφέρονται στο σιγίλλιο τοϋ 1476, για το 
όποιο πληροφορίες δίνονται στή σ. 43, σημ. 2. Το σχετικό χωρίο 
στή σ. 18. 
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Θεοΰ εκκλησία χρήσιμοι πολυειδώς και δια τοΰτο 
δεκτοί υπήρξαν, φαύλου μόνου των τοιούτων 
[πατριαρχών] 'Ραφαήλ εκείνου τοϋ Τριβαλοΰ, δς 
αναιδέστατα δια της εξω και μόνης αρχής τη εκκλη
σία προσέβαλε βία»1. 

Άν πάντως ό Μάξιμος υπονοεί τη δεύτερη εκδο
χή, οτι δηλαδή ή ευνομία επανήλθε με τήν ακύρωση 
δσων εϊχε παρανόμως αποφασίσει ό Ραφαήλ, πρέπει 
να δεχτούμε πώς το έργο της αποκατάστασης και της 
επαναφοράς της ευνομίας στην Εκκλησία το άρχισε ή 
σύνοδος στο διάστημα πού μεσολάβησε από τήν 
έκπτωση τοΰ Ραφαήλ ως τήν ανάρρηση τοϋ Μάξι
μου2, έργο στο όποιο φαίνεται πώς συνέτεινε και ό 
ίδιος, παρασκηνιακά αρχικά και ενεργά πλέον μετά 
τήν εκλογή του. Ό,τι όμως και άν υπονοούσε με τον 
ορο «εύνομοΰσαν» ό Μάξιμος, θεώρησε χρήσιμο να 
παρουσιάσει τήν εικόνα μιας ριζικής αλλαγής πού 
συνέβη μέ τήν άνοδο του στο πατριαρχικό αξίωμα, 

1. Πρόκειται για τη σύνοδο πού μέ «ψήφισμα» αποκατέστησε 
τον Διονύσιο Α' στον οικουμενικό θρόνο· το κείμενο στο όποιο 
παραδίδεται ή πληροφορία βρίσκεται ανάμεσα στα σωζόμενα 
φύλλα τοϋ «ίεροϋ κωδικός» τοϋ β' μισοΰ τοΰ 15ου αίώνα- βλ. Δ. Γ. 
ΑΠΟΓΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ό «Ιερός Κώοιξ»..., σ. 143 στ. 18-19. 

2. Ό Ραφαήλ απομακρύνθηκε άπό τό Πατριαρχείο στις αρχές 
τοΰ 1476 και ό Μάξιμος εκλέχθηκε τήν άνοιξη τοΰ ϊδιου χρόνου. 
Από αυτήν τήν περίοδο της μεσοπατριαρχίας, γνωρίζουμε τρεις 
πράξεις πού εκδόθηκαν, καθώς σώθηκε τό παρασχέδιό τους· βλ. 
ΜΆΧΗ ΠΑΪΖΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, 'Ανεπίσημα..., σ. 85-103. 
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ώστε στη συνέχεια να την παρουσιάσει ώς τη βάση 
για μια νέα αρχή στη ζωή της 'Εκκλησίας και των λει
τουργών της, για μιαν ευκαιρία αναβάπτισης των χρι
στιανών στα διδάγματα της θρησκείας τους και ανα
διοργάνωσης της κοινωνικής ζωής τους. Για ολα 
αυτά, καθώς και για το ρόλο τοϋ Πατριαρχείου και το 
ζήτημα τής νομιμότητας τής εκλογής κάθε πατριάρ
χη, περιέχονται στην εγκύκλιο εϊτε νύξεις εϊτε ρητές 
παραινέσεις καί εντολές, πού άλλοτε απευθύνονται 
στους Ιερωμένους καί στους απλούς χριστιανούς καί 
άλλοτε αναφέρονται μόνο σε μία άπο τις δύο αυτές 
κατηγορίες. Έδώ θα προσπαθήσουμε να συστηματο
ποιήσουμε τα περιεχόμενα στην εγκύκλιο αρχίζοντας 
άπό όσα άφοροΰν γενικά τους χριστιανούς, στή συνέ
χεια τους κοσμικούς καί τέλος τους ιερωμένους1. 

Με στόχο τήν περιχαράκωση 
καί την περιφρούρηση της αυτονομίας 

Ή απαρίθμηση τών καθηκόντων πέρα από τον προ
φανή σκοπό της, να υπενθυμίσει στους ορθόδοξους 
χριστιανούς τήν υποχρέωση τους να τηρούν βασικές 
ηθικές προσταγές τής θρησκείας τους, θέλει να θεμε
λιώσει καί θεολογικά ό,τι φαινόταν πολιτικά άνα-

1. Ό Μάξιμος, θέλοντας να μείνει πιστός στις αποφάσεις τής 
συνόδου πού συνήλθε πριν άπό τήν έκδοση τής εγκυκλίου, ανα
φέρει παραθετικά τις ρυθμίσεις πού είχαν αποφασιστεί, χωρίς να 
τις συστηματοποιεί. 
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γκαΐο στις μεταβυζαντινές συνθήκες: οι χριστιανοί να 
παραμείνουν ορθόδοξοι και να περιχαρακώσουν την 
αυτονομία τους σε σχέση μέ τους «άλλους» και ειδι
κότερα τους «κύκλω» αυτών. 

Ή προτροπή να τηρούμε «τήν ούράνιον και όρθό-
δοξον πίστιν ημών ακραιφνή καί άσάλευτον» (στ. 53), 
συνοδευόμενη άπό τήν δραματικά διατυπωμένη 
συνέχεια «ει δεήσει έτοιμους ημάς είναι καί υπέρ 
αυτής άποθνήσκειν» (στ. 54), δίνει το ιδεολογικό στίγ
μα αυτής τής περιχαράκωσης. 

Τήν περιχαράκωση όμως τών χριστιανών στο πλαί
σιο τής κοινωνίας τους θέλει να υπηρετήσει καί ή απα
γόρευση πού εξαγγέλλεται στην εγκύκλιο σχετικά μέ 
τήν ενδεχόμενη απόφαση ορθόδοξων χριστιανών να 
συμβιώσουν μέ τρόπο διαφορετικό άπό εκείνον πού 
προβλέπουν οι κανόνες τής Εκκλησίας καί οί διατάξεις 
του βυζαντινού δικαίου, τον ίερολογημένο γάμο. Ή 
σχετική επιταγή τής εγκυκλίου αναφέρεται στους «έθνι-
κώ τρόπω καπηνιαζομένους», σέ εκείνους δηλαδή πού 
απαρνήθηκαν «τήν εύλογίαν τής Εκκλησίας» καί απο
φάσισαν να συμβιώσουν σύμφωνα μέ τους κανόνες τοϋ 
οθωμανικού δικαίου. Ό καθιερωμένος ορός για τήν 
μορφή αυτή «γάμου» είναι «δια κεπηνίου ή καπηνίου»1· 

1. Βλ. σχετικά NIK. Ι. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, «Κεπήνιον. Συμβολή 
εις τήν ερευναν τον θεσμοϋ τοϋ πολιτικού γάμου επί Τουρκοκρα
τίας», 'Αφιέρωμα στον 'Αλέξανδρο Γ. Λιτζερόπουλο, 'Αθήνα 1985, 
σ. 205-235, οπού τήν αρχαιότερη μαρτυρία τήν εντοπίζει στις 
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εδώ συναντούμε, για πρώτη φορά δσο γνωρίζουμε, και 
το ρήμα «καπηνιάζω». Όσοι χριστιανοί λοιπόν επιλέ
γουν να συμβιώσουν μέ αυτόν τον τρόπο σημαίνει 
πώς αρνούνται τη θρησκεία τους, ή οποία μέσα στα 
μεταβυζαντινά πολιτικά δεδομένα επιτελούσε και τον 
πρόσθετο ρόλο τοΰ ιδεολογικού πλαισίου μέσα στο 
όποιο έπρεπε να περιχαρακώσουν την κοινωνία τους· 
επομένως, για την επιλογή τους αύτη ή Εκκλησία 
τους αρνείται να είναι χριστιανικά τα τέλη τους: 
«ασυγχώρητους έ'χομεν και μηδέ ταφής άξιούσθω-
σαν» (στ. 189). 

Μέσα στην ϊδια λογική θα πρέπει να εντάξουμε και 
τις προτροπές πού εκφράζονται στην εγκύκλιο, να μήν 
επιλέγονται ανάδοχοι πού δεν είναι χριστιανοί όρθό-

άρχές τοϋ 16ου αι. Την προγενέστερη για το θέμα βιβλιογραφία 
βλ. στη μελέτη τοΰ Δ. Σ. ΓΚΙΝΗ, «Οι λόγοι διαζυγίου έπί Τουρκο
κρατίας», 'Επιστημονική Έπετηρίς Σχολής των Νομικών και 
Οικονομικών 'Επιστημών, τ. 8 —Μνημόσννον Περικλέους Βιζου-
κίοου—, Θεσσαλονίκη 1960-1963, σ. 250 σημ. 1. Άπό τη νεότερη 
βιβλιογραφία βλ. Γ. ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ, «Μια περίπτωση γάμου με
τά καπηνίου στη Νάξο», Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπου
δών 39-40 (1972-1973) —«Λειμών». Προσφορά εις τον καθηγητήν 
Ν. Β. Τωμαόάκην—, 290-294 και ΕΛΕΥΘΈΡΙΑ ΠΑΠΑΠΑΝΝΗ, Ή νο
μολογία των εκκλησιαστικών δικαστηρίων της βυζαντινής και με
ταβυζαντινής περιόδου σε θέματα περιουσιακού δικαίου. Π. Οικο
γενειακό δίκαιο, Αθήνα - Κομοτηνή 1997, σ. 131-132. Καμία άπό 
αυτές τις μελέτες δεν γνωρίζει οτι ή μνεία τοϋ φαινομένου ανάγε
ται στο δεύτερο μισό τοϋ 15ου αίώνα, τεκμήριο πού σώζει ή εγκύ
κλιος τοϋ Μαξίμου. 
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δοξοι ή να μή γίνονται παράνυμφοι στους γάμους τους 
«εθνικοί». Πρόκειται για μία ακόμα διάταξη μέ την 
οποία επιδιώκεται ή εσωτερική συνοχή της κοινωνίας 
των χριστιανών: ή ενεργή ανάμειξη ενός μή ορθοδόξου 
στις θρησκευτικές τελετές και στα ιερά μυστήρια μπο
ρούσε να προκαλέσει τή διατάραξη της συνοχής 
αυτής. Θέμα τίθεται για το ακριβές περιεχόμενο των 
ορών «αιρετικοί» και «εθνικοί» πού χρησιμοποιούνται 
στο κείμενο. Ά ν μέ τον τελευταίο ορο μπορούμε να 
θεωρήσουμε πώς υπονοούνται οι μουσουλμάνοι και 
ϊσως οι Εβραίοι, μέ τον ορο «αιρετικοί» υπονοούνται 
άραγε μόνο οι 'Αρμένιοι ή και οι καθολικοί; 

Το ερώτημα τίθεται επειδή λίγα χρόνια αργότερα, 
δταν συνήλθε στην Κωνσταντινούπολη ή Πανορθό-
δοξη Σύνοδος για να αναιρέσει οσα ή Σύνοδος της 
Φλωρεντίας εΐχε αποφασίσει για τήν "Ενωση των Εκ
κλησιών —Πανορθόδοξη Σύνοδος πού τή σύγκληση 
της προετοίμασε ό Μάξιμος F άλλα πού συνήλθε 
μετά το θάνατο του επί Συμεών Α'1—, οι καθολικοί 
χαρακτηρίζονται «αιρετικοί». Στο κείμενο τοΰ συνο-
δικοΰ τόμου πού εκδόθηκε αναφέρονται και τα ακό
λουθα: «Τους [δέ άλλω]ς περί τής έκπορεύσεως τοΰ 
Αγίου Πν(εύματο)ς φρονοΰντας ή και κηρύττοντας ή, 
ως φαμέν, [άπενα]ντίας τή άληθεία δοξάζοντας και 
κενοφωνοΰντας άποστρεφόμεθα ώς αιρετικούς και 

1. Για τα θέματα αυτά βλ. περισσότερα στα 'Επιλεγόμενα. 
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[τω άναθ]έματι καθυπάγομεν»1. Όπως είναι γνωστό, 
την έκδοση του «συνοδικού τόμου» για την ανατροπή 
όσων αποφασίστηκαν στη Σύνοδο της Φλωρεντίας τη 
συνόδευε και μία «'Ακολουθία... ε'ις τους εκ των λατι
νικών αιρέσεων επιστρέφοντας τη Όρθοδόξω... 
Εκκλησία», στην οποία καταγραφόταν το τυπικό πού 
έπρεπε να ακολουθηθεί για όσους ήθελαν να επανέλ
θουν στους κόλπους της 'Ορθόδοξης 'Εκκλησίας2. 

Άπο την αποτροπή στη συσπείρωση 

Ή αυστηρή ποινή της μή ταφής εκείνων πού έχουν 
υποπέσει στο σοβαρό παράπτωμα να συμβιώνουν 
χωρίς να έχουν τελέσει γάμο σύμφωνα με τό χριστια-

1. Βλ. το χωρίο στην πρόσφατη έκδοση τοΰ κειμένου του «τό
μου», Δ. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ό «'Ιερός Κώοιξ... », σ. 127 στ. 63-66. 
Το ζήτημα ποιος θεωρείται «αιρετικός» καί, στη συνέχεια, ποιο 
τυπικό θα ακολουθηθεί προκειμένου να γίνει δεκτός στην 'Ορθό
δοξη Εκκλησία, είναι ενα θέμα για τό όποιο «επικρατεί εν τη 
Εκκλησία διχογνωμία μεν καί ασάφεια εν τη θεωρία, άβεβαιότης 
δέ καί αστάθεια έν τη πράξει», όπως διαπίστωνε ό 'Ιωάννης Καρ
μίρης στίς αρχές της δεκαετίας τοΰ I960· βλ. τη μελέτη του «Πώς 
δει δέχεσθαι τους προσιόντας τη Όρθοδόξω Εκκλησία», Θεολο
γία 25 (1954), 211-243· τό χωρίο στη σ. 211. 

2. Βλ. πρόχειρα στο ϊδιο, σ. 130. Τό κείμενο της 'Ακολουθίας 
δημοσίευσε πρώτος, από άδηλο χειρόγραφο, ό ΔΟΣΙΘΕΟΣ Ιεροσολύ
μων, Τόμος 'Αγάπης κατά Λατίνων..., 'Ιάσιο 1698, σ. 568-5[7]0 [= Γ. 
Α. ΡΆΛΛΗΣ - Μ. ΠΟΤΛΗΣ,Σύνταγμα..., τ. 5, 'Αθήνα 1855, σ. 143-147 
καί Μ. ΓΕΔΕΩΝ, Κανονικαί Διατάξεις..., τ. 2, Κωνσταντινούπολη 
1889, σ. 65-69]. 
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νικο τυπικό άλλα να συζοΰν σύμφωνα με τους κανό
νες τοΰ οθωμανικού δικαίου, δέν είναι αμετάκλητη* 
εάν μετανοήσουν θα γίνουν και πάλι δεκτοί άπό τήν 
Εκκλησία. Ή αποκοπή λοιπόν άπο τήν κοινωνία των 
χριστιανών δέν είναι οριστική. Ό παιδευτικός χαρα
κτήρας της απειλούμενης ποινής είναι έκδηλος, όπως 
πρόδηλος είναι και ό φόβος, πώς ή απόλυτη αυστη
ρότητα θα μπορούσε να οδηγήσει στο αντίθετο άπο 
το επιθυμητό αποτέλεσμα: τον εξισλαμισμό δηλαδή 
και τήν οριστική αποχώρηση τοΰ χριστιανού άπο τήν 
κοινωνία των ορθοδόξων. 

Uà τή συσπείρωση όμως των χριστιανών γύρω άπο 
το θεσμό της Εκκλησίας και τή σύσφιξη της ενότητας 
τους υπάρχουν στην εγκύκλιο και άλλες ρυθμίσεις. 

Για παράδειγμα, μέ αφορισμό απειλούνται οί χρι
στιανοί πού δέν εορτάζουν και δέν τηροϋν τις αργίες 
των δεσποτικών εορτών και τών Κυριακών (στ. 211-
212)· μέ τήν ϊδια ποινή απειλούνται και όσοι δέν 
εκκλησιάζονται τουλάχιστον κάθε Κυριακή (στ. 213-
214)1. Συμμετοχή λοιπόν σέ κοινές εκδηλώσεις και 
εβδομαδιαία συγκέντρωση στον ϊδιο κοινό τόπο 
λατρείας είναι δύο μέτρα πού θεωρήθηκε πώς μπο
ρούσαν να συντείνουν στή συσπείρωση τών χρι-

1. Στην εγκύκλιο δέν γίνεται αναφορά σέ κάποια συγκεκριμένη 
διάταξη άλλα βλ. για παράδειγμα τον κανόνα zi της Ç Οικουμενικής 
Συνόδου, Γ. Α. ΡΆΛΛΗΣ - Μ. ΠΟΤΛΗΣ, Σύνταγμα..., τ. 2, 'Αθήνα 1852, 
σ.489. 
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στιανών. Στην ϊδια κοινωνιολογική ανάγνωση μπορεί 
να οδηγήσει και ή προτροπή σε ιερωμένους και λαϊ
κούς να αποκτήσουν σύντομα πνευματικό (στ. 201-
202), να έχουν επομένως διαύλους επικοινωνίας και 
άμεση καθοδήγηση1. 

Εκείνο πάντως πού θα συνέτεινε αποφασιστικά 
στην εμπέδωση μιας ισονομίας και μιας αίσθησης δτι ή 
κοινωνία τους λειτουργεί με βάση τους κανόνες πού 
είχαν νομοθετηθεί άπό τα βυζαντινά χρόνια θα ήταν ή 
πιστή τήρηση των διατάξεων του οικογενειακού δικαί
ου και δσων συνδέονταν μέ αυτό, τον τομέα δηλαδή ε
κείνο των βιοτικών σχέσεων για τον όποιο ή 'Εκκλησία 
είχε εξασφαλίσει άπό τήν οθωμανική πολιτική εξουσία 
έ'να προνόμιο απόλυτης δικαιοδοσίας. Μέ αυτή λοιπόν 
τή λογική στο έξης γάμοι πρέπει να γίνονται μόνον 
δταν υπάρχουν οί νόμιμες προϋποθέσεις, διαζύγια θα 
δίνονται μόνο για νόμιμες αιτίες, ενώ τα ζητήματα πού 
προκύπτουν άπό τήν προίκα θα πρέπει να διευθε
τούνται μόνο μέσω της εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα μέ τήν εγκύκλιο, απει
λείται μέ αφορισμό εκείνος πού θα τελέσει γάμο αθέ
μιτο, παράνομο, γάμο ό όποιος κωλύεται άπό τους 
νόμους· και μέ καθαίρεση δηλώνεται πώς θα τιμωρη
θεί ό ιερωμένος εκείνος πού θα ευλογήσει έναν τέτοιο 

1. Ή σημασία πού δίνεται στην εξομολόγηση κατανοείται άπό 
τήν ποινή πού απειλείται: «ό μή έξομολογούμένος άταφος 
έαθήσεται αποθανών» (στ. 204-205). 
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παράνομο γάμο. Στο κείμενο δεν απαριθμούνται 
ποιοι γάμοι είναι παράνομοι, προφανώς επειδή ήταν 
ζητήματα πασίγνωστα- σημειώνονται δμως δύο περι
πτώσεις για τις όποιες εϊχε γίνει πολύς λόγος στο πρό
σφατο παρελθόν. «Ει τις άθέμιτον και παράνομον 
γάμον καί κεκωλυμένον τοις νόμοις ποιήσειε», σημει
ώνεται στην εγκύκλιο, θα υποστούν μαζί μέ τον ιερέα 
κυρώσεις. Το κείμενο όμως ολοκληρώνεται μέ τήν 
φράση: «ομοίως καί περί τετραγάμων καί μοιχοζευ-
κτών άποφαινόμεθα» (στ. 230-231). Ή τέλεση βέβαια 
τέταρτου γάμου απαγορευόταν ρητά άπό τους κανό
νες τοϋ βυζαντινού δικαίου, όπως απαγορευόταν καί 
ή τέλεση δεύτερου γάμου άν προηγουμένως δεν είχε 
λυθεί για νόμιμη αιτία ό πρώτος. Στην πρώτη όμως 
μετά τήν 'Άλωση περίοδο, προκειμένου να διευκολυν
θούν κάποιες ακραίες καταστάσεις πού είχαν δημι
ουργηθεί άπό τις δραματικές συνέπειες της κατάκτη
σης, ό μέγας χαρτοφύλακας τοϋ Πατριαρχείου Θεό
δωρος Άγαλλιανός, ό αρμόδιος όφφικιάλιος για θέ
ματα γάμου, είχε επιτρέψει τήν τέλεση παράνομων 
γάμων. Γνωρίζουμε πώς οι αντίπαλοι του, μεταξύ τών 
όποιων ήταν καί ό τότε όφφικιάλιος τοΰ Πατριαρχεί
ου Μανουήλ Χριστώνυμος, ό μετέπειτα πατριάρχης 
Μάξιμος Γ, τον είχαν κατηγορήσει πώς επέτρεψε 
«τετραγαμίας καί μοιχοζευξίας». Τήν ανάμνηση ϊσως 
αυτών τών γεγονότων ανασύρει άπό το νοΰ του ό 
Μάξιμος καί προβάλλει εδώ μέ τρόπο κατηγορημα-
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τικό την απόλυτη απαγόρευση τους1. Πέρα όμως άπό 
την ψυχολογική αυτή ερμηνεία, εΐναι φανερή ή προ
σπάθεια να καθιερωθεί πλέον, είκοσι περίπου χρόνια 
μετά τήν κατάκτηση, ενα αυστηρό νομικό πλαίσιο 
πού θα διέπει τα ζητήματα γάμου των χριστιανών. 

Τήν ϊδια αυτή τάση τήν διαπιστώνουμε όταν γίνε
ται λόγος για τα διαζύγια, τις προϋποθέσεις δηλαδή 
πού πρέπει να υπάρχουν για να μπορεί να λυθεί νομί
μως ένας γάμος. Απαγορεύεται ρητά ή προσθήκη 
άλλων λόγων διαζυγίου πέραν εκείνων πού έχουν νο
μοθετηθεί: μόνο οι «νόμιμες αιτίες» αποτελούν λόγο 
λύσης ενός γάμου καΐ οί ιερωμένοι πού θα συναι
νούσαν στην έκδοση ενός τέτοιου διαζυγίου απει
λούνται μέ τήν ποινή της καθαίρεσης. Στο κείμενο δεν 
απαριθμούνται οί «νόμιμες αιτίες» —προφανώς γίνε
ται αναφορά στις σχετικές βυζαντινές διατάξεις2—, 
όμως άπό τον τρόπο πού διατυπώνεται ή απαγόρευ
ση της προσθήκης νέων λόγων προκειμένου να λυθεί 

1. Χ. Γ. ΠΑΤΡΙΝΕΛΛΗΣ/Ο Θεόδωρος Άγαλλιανός..., σ. 115, στ. 880. 
2. Ό ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ Σ. ΓΚΙΝΗΣ, «Οί λόγοι διαζυγίου έπί Τουρκο

κρατίας...», σ. 239 έπ. αναγράφει τις σχετικές διατάξεις τοΰ βυζα
ντινού δικαίου. Όσον άφορα τους άλλους λόγους πού άπό τήν 
εγκύκλιο τοΰ 1477 φαίνεται οτι προβάλλονταν σαν αιτίες διαζυγί
ου (βλ. πιο κάτω στο κείμενο), άς σημειωθεί οτι ό διακεκριμένος 
Ιστορικός τοΰ μεταβυζαντινού δικαίου το μέν «μίσος» δέν το ανα
φέρει κάν, τήν δε απαγόρευση διάλυσης ενός γάμου μέ κοινή 
συναίνεση τήν εντοπίζει στο «Νομικόν» τού Θεοφίλου Καμπάνιας, 
σε κείμενο δηλαδή τοΰ τέλους τοΰ 18ου αί. (ci. 1788) (ε. ά. σ. 248* βλ. 

82 



ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ένας γάμος διαφαίνονται δύο τουλάχιστον πού, 
είκοσι περίπου χρόνια μετά την 'Άλωση, προβάλλο
νταν σαν λόγοι διαζυγίου: το «μίσος» και ή λύση τοϋ 
γάμου κοινή συναινέσει («ό προβαλλόμενος μίσος ή 
και το αμφότερα τα μέρη συμφωνήσαι εις διάζευξιν 
και άλλας τινάς τοιαύτας άκαιρολογίας»· στ. 176-178) 
δέν γίνονται δεκτοί ώς λόγοι διαζυγίου. 

Ό πρώτος ωστόσο λόγος, το μίσος, δέν κάνει τήν 
εμφάνιση του για πρώτη φορά τή χρονική αυτή περίο
δο. Άπό τήν ύστερη βυζαντινή εποχή γνωρίζουμε, 
άπό μια πατριαρχική απόφαση πού χρονολογείται 
στο 1315, πώς το «μίσος το άκατάλλακτον» εϊχε ανα
γνωρισθεί ώς λόγος διαζυγίου1, νομολογία άπό τήν 
οποία θέλησε να άποστεΐ ή σύνοδος πού συνήλθε 
στην Κωνσταντινούπολη μετά τήν άνοδο τοϋ Μαξί
μου και ό απόηχος αυτής της βούλησης είναι αποτυ
πωμένος στην εγκύκλιο τοϋ 1477. Άλλα καί ό δεύτε
ρος λόγος, «το αμφότερα τα μέρη συμφωνήσαι εις 
διάζευξιν», το συναινετικό δηλαδή διαζύγιο, δέν εμ
φανίστηκε για πρώτη φορά τήν περίοδο πού προηγή
θηκε τοϋ 1477* έχει καί αυτό τις ρίζες του στή βυζα-

άκόμα (σ. 247-248) τις ορθές παρατηρήσεις τοϋ Γκίνη για τον 
τρόπο πού πέρασε ή διάταξη αύτη στο «Νομικόν Πρόχειρον» τοϋ 
Μιχαήλ Φωτεινόπουλου (1765)). 

1. Βλ. J. DARROUZÈS, Les regestes des actes du Patriarcat de 
Constantinople, 5, Παρίσι 1977, Ν. 2047. 'Αναλυτική παρουσίαση 
της απόφασης δίνει ή ΕΛΕΥΘΈΡΙΑ ΣΠ. ΠΑΠΑΠΑΝΝΗ, Ή νομολο
γία..., σ. 119-120. 
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ντινή εποχή1, ρίζες άπο τις όποιες ήθελε να αποκοπεί 
ή ηγεσία της 'Ορθόδοξης Εκκλησίας στην προσπά
θεια της να αναδιοργανώσει τή ζωή των χριστιανών 
με βάση αυστηρούς κανόνες, καθώς έπρεπε να επι
βιώσουν, χωρίς να χάσουν τή θρησκεία τους, στο 
πλαίσιο ενός άλλου κρατικού μορφώματος διαφορε
τικοί) άπο το βυζαντινό. 

Τέλος στο ζήτημα της προίκας, θέμα συναφές μέ το 
δίκαιο τοΰ γάμου άλλα και υπόθεση μέ οικονομικές 
προεκτάσεις, ή 'Εκκλησία διεκδικεί τήν αρμοδιότητα 
και επιβάλλει στους χριστιανούς να το ρυθμίζουν απο
κλειστικά μέσω της 'Εκκλησίας· απειλεί μάλιστα τους 
παραβάτες μέ αφορισμό: «όστις τήν διευλυτωσιν της 
αύτοΰ προικός ου μετά της 'Εκκλησίας ποιεί, άλλα δι' 
άλλου τρόπου και κρίσεως» (στ. 229-231), θα αφο
ρίζεται. «Διευλύτωσις»· άν ή ώσμωση μέ τό μουσουλ
μανικό δίκαιο δημιούργησε τό νεολογισμό «καπηνιά-
ζομαι», ό όρος πού εδώ χρησιμοποιείται ανατρέχει στή 
βυζαντινή νομική παράδοση καί σημαίνει τή διευθέ
τηση, τή λύση μιας σχέσεως2. 

1. Βλ. Σπ. ΤΡΩΙΑΝΟΣ, «ΤΟ συναινετικό διαζύγιο στο Βυζάντιο», 
Βνζαντίακά 3 (1983), 11-21. 

2. Βλ. για παράδειγμα το σχόλιο τοΰ Θεόδωρου Βαλσάμωνα 
στο δεύτερο κεφάλαιο τοΰ ΙΓ Τίτλου τοΰ Νομοκάνονος σε 14 τί
τλους: «και τα μέν περί τοΰ ζ' γάμου οΰτω διευλυτώθησαν» (Γ. Α. 
ΡΆΛΛΗΣ - Μ. ΠΟΤΛΗΣ, Σύνταγμα..., τ. 1, Αθήνα 1852, σ. 282) ή τή 
φράση πού περιέχεται στο γράμμα τοΰ πατριάρχη Κωνσταντινου
πόλεως Καλλίστου τοΰ Σεπτεμβρίου τοΰ 1355 καί άφορα οίκονο-
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Ή απαίτηση πάντως οι χριστιανοί να διευθετούν 
τα θέματα τα σχετικά με τήν προίκα μέσω τής Εκκλη
σίας θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μία de facto επέ
κταση τής δικαιοδοσίας της πού αναγνωριζόταν σέ 
θέματα τοϋ γάμου και σέ παραπλήσια ζητήματα· μια 
επέκταση πού μπορούσε να έχει τήν ϊδια δικαιολογη
τική βάση: τήν προσπάθεια να συσπειρώσει τους χρι
στιανούς πού ζούσαν μέσα στο πλαίσιο του οθωμανι
κού κράτους γύρω άπό τήν Εκκλησία τους, να ανα
λάβει αυτή τή διευθέτηση άλλης μιας πτυχής των βιο
τικών τους σχέσεων, ή οποία μάλιστα είχε και έκδηλα 
οικονομικό περιεχόμενο. 

Στο κείμενο ωστόσο τής εγκυκλίου δέν διατυπώνε
ται ρητά και το επόμενο βήμα πού προφανώς ήταν 
επιθυμητό να γίνει: οι ορθόδοξοι να διευθετούν όλες 
τις άλλες αστικής φύσεως και οικονομικού περιεχομέ
νου διαφορές τους μέσω τής Εκκλησίας· να τις επιλύ-

μικοΰ τύπου διαφορές: «έχώρησαν μετά τοϋ συρ Μουρίνου εις 
συμβίβασιν και διευλύτωσιν τής τοιαύτης υποθέσεως» (Ν. ΟΙΚΟ-
NOMIDÈS, Actes de Docheiariou, Παρίσι 1984 [Archives de l'Athos 
XIII], σ. 201)· πρβ. ακόμα τή μελέτη τοϋ ΓΕΝΝΆΔΙΟΥ ΑΡΑΜΠΑ-
ΤΖΟΓΛΟΥ, «Εύλύτωσις και διάζευξις παρά τοις Βυζαντινοΐς. 
Πατριάρχης και αυτοκράτωρ εις μίαν περίπτωσιν διαζυγίου», 
Όρθοοοξία 27 (1952), 195-198. Ή τέλος, για να δοΰμε έ'να ακόμα 
παράδειγμα άπό τήν πρώτη μεταβυζαντινή περίοδο, «πολλά των 
εκκλησιαστικών τεθεώρηται καί τής προσηκούσης διευλυτώσεως 
και διορθώσεως κανονικώς έτυχε» αναφέρεται σέ «συνοδικόν 
τόμον» τοϋ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως τον 'Ιούνιο τοϋ 
1497 (Δ. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ό «'ΙερόςΚώδιξ»..., σ. 153 στ. 19). 
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ουν δηλαδή κάνοντας χρήση τον θεσμοί) της διαιτη
σίας και παρακάμπτοντας έτσι τήν προσφυγή στα 
δικαιοδοτικά όργανα της οθωμανικής εξουσίας για τή 
λύση των μεταξύ τους διαφορών. 

Διατυπώνεται δμως ρητά ή απαίτηση οί χριστιανοί 
να μήν παρανομούν, να μήν καταγγέλλουν ή συκοφα
ντούν και να μή ψευδομαρτυροΰν οί παραβαίνοντες 
απειλούνται με αφορισμό. Οί δροι πού χρημοποι-
οΰνται στο κείμενο είναι: «έ'σται άφωρισμένος ό 
δόλον και καταδοσίαν ποιήσων κατά τίνος... καί ό 
ψευ δομαρτυ ρήσων»1. 

Πρόκειται ασφαλώς για επιταγές πού εντάσσονται 
στο γενικό πνεύμα τής εγκυκλίου πού αποβλέπει, 
όπως διαπιστώσαμε, στή συσπείρωση. 

Ό κεντρικός ρόλος τής Εκκλησίας 
καί οί ειδικές υποχρεώσεις των λειτουργών της 

Οί παραινέσεις πού διαβάσαμε ως τώρα απευθύνο
νται λίγο πολύ σε δλους τους ορθόδοξους χριστια
νούς προκειμένου να τους πείσουν ή καί να τους πιε

ι. Για το περιεχόμενο τοϋ δρου «δόλος», «dolus» στο ρωμαϊκό 
δίκαιο, βλ. πρόχειρα Γ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, 'Ιστορία και Εισηγήσεις 
Ρωμαϊκού Δικαίου, Αθήνα 1963, σ. 599 έπ. Ό δρος πέρασε μέ το 
ίδιο περιεχόμενο, τήν ενσυνείδητη, τήν από πρόθεση παρανομία, 
στο βυζαντινό δίκαιο- έδώ εντοπίζουμε μία άπό τις πρώτες σωζό
μενες μεταβυζαντινές επιβιώσεις τοϋ δρου. Ό τύπος «καταδοσία / 
καταδοσια» μέ τήν έννοια τής καταγγελίας, συκοφαντίας, έχει 
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σουν ώστε να περιχαρακώσουν και να διαφυλάξουν 
την ενότητα τους, να οργανώσουν τη ζωή τους γύρω 
από το θεσμό της Εκκλησίας και να προνοήσουν 
ώστε τις βιοτικές τους σχέσεις να τις ρυθμίζουν με το 
δίκαιο πού άπό τον κατακτητή είχε αναγνωριστεί να 
διέπει τή ζωή της 'Εκκλησίας, το βυζαντινό δηλαδή 
δίκαιο. Πέρα όμως άπό αυτές τις γενικές ρυθμίσεις 
πού αφορούν όλους, υπάρχουν και κάποιες άλλες 
πού απευθύνονται και άφορου ν ειδικότερα τους λει
τουργούς της Εκκλησίας: πρέπει μέ τή ζωή τους να 
αποτελούν υπόδειγμα για τους άλλους και να απο
φεύγουν, λόγω ακριβώς της ιδιότητας τους, να συμμε
τέχουν σέ κάποιες ιεροτελεστίες πού θα μπορούσαν 
να συγκαλύψουν παρανομίες ή να προκαλέσουν προ
βλήματα στην κοινωνία των ορθοδόξων. 

Για παράδειγμα, το φαινόμενο να βαπτίζουν οι 
μουσουλμάνοι τα παιδιά τους «χριστιανικά» δέν ήταν 
κάτι νέο, πού ανέκυψε μετά τήν κατάκτηση. Άπό τή 
βυζαντινή ήδη εποχή μνημονεύεται ή συνήθεια να 
ζητούν οι Άγαρηνοί άπό ορθόδοξους ιερείς να βαπτί
ζουν τα παιδιά τους, πιστεύοντας δτι μέ τον τρόπο 
αυτό αποκτούσαν σωματική υγεία. Μνεία της συνή
θειας αυτής υπάρχει σέ συνοδική απόφαση πού άνά-

καταγραφεΐ στο Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους 
Γραμματείας (τ. 7, Θεσσαλονίκη 1980, σ. 400-401) άπό το έργο τοΰ 
Γεώργιου Παλαμήδη τοΰ 1607, Ιστορία... τον... Μιχαήλ βοηβόόα. 
Έδώ έχουμε μια προγενέστερη χρήση του. 
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γεται στον 12ο αιώνα και στην πατριαρχία τοΰ Λουκά 
Χρυσοβέργη. Το κείμενο της απόφασης δέν έ'χει σω
θεί1, άλλα το περιεχόμενο της αντλείται άπό τα σχό
λια τοΰ Βαλσάμωνα στον πδ' κανόνα της C Οικουμε
νικής Συνόδου2. Τήν επιβίωση τοΰ εθίμου και στους 
μεταγενέστερους αιώνες διέσωσε ό Βλαστάρης, ό ό
ποιος διηγείται: «εθος γοΰν έστι των Άγαρηνών τοις 
πλείστοις, μή πρότερον τα σφέτερα περιτέμνειν βρέ
φη, πριν άν οι υποτελείς οντες αύτοίς των Χριστιανών 
ιερείς, και άκοντες άναγκασθώσι ταΰτα βαπτίσαι»3. 
Στην εγκύκλιο όμως με καθαίρεση απειλούνται οι 
ιερωμένοι πού θα βαπτίσουν «τους παΐδας των Τούρ
κων» (στ. 184-185). 

Ή αιτιολογία πού δίνεται στο κείμενο τοΰ 1477 για 
τήν απαγόρευση αποδίδει μια μεταβυζαντινή δραμα
τική διάσταση: «έπεί προς ανατροπήν της πίστεως 
τοΰτο ποιοΰσιν» (στ. 185-186). Κατά συνέπεια, ή απο
τροπή τέλεσης τέτοιων πράξεων άπό τους Ιερωμένους 
αφαιρούσε άπό τους «κύκλω [αύτ]ών» ενα επιχείρημα 
και δέν έδινε λαβή για περαιτέρω προστριβές, θωρά
κιζε με άλλα λόγια τήν αυτονομία των ορθοδόξων. 

1. Για τη μνεία της συνοδικής αυτής απόφασης βλ. V. GRUMEL, 
Les regestes des actes du Patriarcat de Constantinople, Παρίσι 21989, 
Ν. 1088. 

2. Βλ. πρόχειρα το κείμενο στην έκδοση Γ. Α. ΡΆΛΛΗΣ - Μ. 
ΠΟΤΛΗΣ, Σύνταγμα..., τ. 2..., σ. 498. 

3. ΜΑΤΘΑΊΟΣ ΒΛΑΣΤΆΡΗΣ, Σύνταγμα κατά στοιχεϊον, Β, κεφ. γ' (εκδ. 
Γ. Α. ΡΆΛΛΗΣ - Μ. ΠΟΤΛΗΣ, Σύνταγμα..., τ. 6, Αθήνα 1859, σ. 120). 
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Για το σκοπό αυτό οι ιερωμένοι έ'χουν να διαδρα
ματίσουν σημαντικό ρόλο στην εσωτερική ζωή της 
κοινωνίας των χριστιανών μέ τήν πιστή τήρηση των 
κανόνων δικαίου. Μέ καθαίρεση λοιπόν απειλούνται 
οι ιερωμένοι πού ίερολογοϋν παράνομο γάμο (στ. 
217-219) ή πού εκδίδουν διαζύγιο για άλλους λόγους 
άπό τους νόμιμους (στ. 175-181). Μέ αργία απειλείται 
όποιος ιερωμένος δέν εκτελεί τα εκκλησιαστικά του 
καθήκοντα και δέν διδάσκει τους χριστιανούς της 
ενορίας του* αν δέν μπορεί ό ίδιος να ασκήσει αποτε
λεσματικά τα καθήκοντα του, οφείλει να προσφεύγει 
στον επίσκοπο της εκκλησιαστικής του περιφέρειας 
(στ. 196-200). 

Για να μπορούν όμως οί λειτουργοί της Εκκλησίας 
να επιβάλλουν αποτελεσματικά κανόνες ζωής πρέπει 
να βελτιώσουν τήν εικόνα τους απέναντι στην κοινω
νία. Ή εγκύκλιος, πέρα άπό τή γενική προτροπή πώς 
ή ζωή τους πρέπει να αποτελεί υπόδειγμα για τους 
άλλους (στ. 135-140), προβλέπει αυστηρές ποινές για 
συγκεκριμένες, απαράδεκτες για το λειτούργημα πού 
άσκοΰν, πράξεις. 

Μέ καθαίρεση απειλούνται όσοι ιερωμένοι βρε
θούν να έχουν «συνείσακτον». Πρόκειται βέβαια για 
ανανέωση παλαιάς διάταξης πού αφορούσε και τους 
κοσμικούς· εδώ όμως τονίζεται μέ έμφαση ή απαγό
ρευση για τους ιερωμένους: «ει τις εύρεθείη τών ίερω-
σύνη κεκοσμημένων συνείσακτον έχων, κάκεΐνον 
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άσυγγνώστως καθυποβαλοΰμεν τη καθαιρέσει», είναι 
ή σχετική διατύπωση στην εγκύκλιο (στ. 182-184). 

Μέ την ϊδια ποινή απειλούνται οί ιερωμένοι πού 
δανείζουν μέ τόκο. Ή απαγόρευση είναι παλαιά: δεν 
ταιριάζει μέ τήν ιδιότητα τοϋ ιερωμένου να δανείζει 
χρήματα μέ σκοπό το κέρδος1. 

Στην ϊδια οπτική, της άμεπτης συμπεριφοράς, 
εντάσσεται ασφαλώς και ή απειλή πώς όσοι ιερωμένοι 
μεθούν, θα παύονται. Ή απαγόρευση σχετικά μέ τήν 
μέθη των ιερωμένων πέρα άπό τήν αυτονόητη σημα
σία της φέρνει ϊσως μαζί της και έ'να στοιχείο επικαι
ρότητας: ό πριν άπό τον Μάξιμο πατριάρχης, ό έκ-
διωχθείς και καθαιρεθείς Ραφαήλ, παρουσιάζεται 
στα διάφορα Χρονικά σαν «μέθυσος και οίνοπότης»2. 
Τον παρουσιάζουν να βρίσκεται σε κατάσταση μέθης 
ακόμα και κατά τή διάρκεια της τέλεσης της θείας 
λειτουργίας3. Ά ν ή εικόνα πού δίνουν τα Χρονικά 

1. Βλ. πρόχειρα στο βοήθημα ΠΑΝΤΕΛΕΉΜΟΝΟΣ Σ. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ, 
Κλείς των ιερών κανόνων της 'Ανατολικής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας, 
'Αθήνα 1970, στα λήμματα «τόκοι», «τόκος», σ. 447-448, πολλαπλές 
παραπομπές στους κανόνες πού απαγορεύουν στους Ιερωμένους 
να δανείζουν μέ τόκο· ανάλογες παραπομπές βλ. και στο λήμμα 
«τόκοι» στο έργο ΤΟΥ ΊΔΙΟΥ, Κλείς ορθοδόξων κανονικών διατάξε
ων, 'Αθήνα 1979, σ. 352. 

2. Έτσι χαρακτηρίζεται σέ σημείωμα πού παραδίδεται σέ φλω
ρεντινό κώδικα- βλ. για το σημείωμα και τή δημοσίευση του όσα 
έχουμε αναφέρει στή σ. 40 σημ. 2. 

3. 'Αναφερόμαστε στην "Εκθεσιν Χρονικην (έ'κδ. Σπ. ΛΆ
ΜΠΡΟΣ...), σ. 32 και στο Χρονικό τοϋ 1570 σέ δλες τις παραλλαγές 
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ανταποκρίνεται στην αλήθεια, ή απαγόρευση πού 
εξαγγέλλεται το 1477 επιδιώκει να αποκαταστήσει 
τήν εικόνα τοΰ χριστιανοί) ιερωμένου πού είχε κηλι
δώσει ό Ραφαήλ. 

Τέλος, σημαντική θέση στην εγκύκλιο έ'χει το ζήτη
μα της σιμωνίας. Επιβάλλεται γενική απαγόρευση, 
επικυρώνονται όσοι αφορισμοί και καθαιρέσεις έχουν 
άπαγγελθεΐ για αυτή τήν αιτία ενώ παράλληλα απει
λούνται μέ τις ϊδιες ποινές όσοι τολμήσουν να διαπρά
ξουν στο μέλλον το ϊδιο αδίκημα, δεδομένου οτι ή 
σιμωνία «κατελυμήνατο» τήν Εκκλησία καί αποτελεί 
τήν «αρχή της δυστυχίας τοϋ γένους καί της της 
Εκκλησίας καταπτώσεως» (στ. 148). Ή απαγόρευση 
άφορα όλες τις βαθμίδες της εκκλησιαστικής ιεραρ
χίας, άφοϋ κάνει λόγο καί για χειροτονία επισκόπου 
(στ. 160), απαγόρευση πού για να είναι ρεαλιστική 
άρα εφαρμόσιμη εισάγεται, για πρώτη όσο γνωρίζου
με φορά, μια νέα ρύθμιση: επειδή όσοι διαπράττουν το 
αδίκημα της σιμωνίας δικαιολογούνται ότι οδηγήθη
καν εκεί άπό «δυστυχίαν καί ανάγκην» (στ. 168-169), 
στην εγκύκλιο εξαγγέλλεται μία εξαίρεση: σε αυτές τις 
περιπτώσεις, της δυστυχίας καί της ανάγκης, ή χειρο-

τους: «Ιστορία Πολιτική Κωνσταντινουπόλεως» (εκδ. M. CRUSIUS, 
Turcograecia...) σ. 24: «μέθυσος κατά πολύ»· «Πατριαρχική Κων
σταντινουπόλεως Ιστορία» (εκδ. M. CRUSIUS, Turcograecia...), 
σ. 130: «φίλος της μέθης» καί «Χρονογράφος» τοϋ Δωροθέου 
(Βφλίον Ιστορικόν, Βενετία 21637), σ. υιβ': «έμίσουν δε αυτόν... καί 
δια τήν μέθην». 
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τονία θα γίνεται χωρίς ανταλλάγματα άλλα ό χειρο-
τονήσας θα μπορεί να ε'ιπράττει τον πρώτο και μόνο 
χρόνο από το ε'ισόδημα της εκκλησίας του χειροτονη-
θέντος έ'να μέρος, «όσον δίκαιον φανη και εΰλογον» 
(στ. 173-174). Ρύθμιση ρεαλιστική, με την οποία 
ήθελαν να ακυρώσουν τήν προβαλλόμενη δικαιολο
γία για τή σιμωνία* μια παρέκκλιση άπο τήν γενική 
και απόλυτη απαγόρευση, παρέκκλιση τήν οποία 
ασφαλώς είχε αποφασίσει ή μείζων σύνοδος πού είχε 
συνέλθει στην Κωνσταντινούπολη —«καθώς και 
συνοδικώς ετάχθη» (στ. 174) αναφέρεται άλλωστε 
στο κείμενο της εγκυκλίου. 

Ό κεντρικός όμως ρόλος, τον όποιο ή Εκκλησία 
επιφυλάσσει στον εαυτό της, δεν προβάλλεται μόνο 
μέ οσα ώς τώρα αναφέρθηκαν άλλα και μέ κάποιες 
άλλες, έμμεσες, ενδείξεις· για παράδειγμα, τή ρητή 
απαγόρευση της «άδελφοποιίας». «Μηδείς τάς λεγο-
μένας άδελφοποιίας, ώς παρανόμους, ποιείτω· ει δέ 
τις φωραθείη ποιών ταύτας, εύθυνθήσεται άσυγγνώ-
στως» αναφέρεται στην εγκύκλιο (στ. 191-193) και ή 
απαγόρευση αυτή δήλωνε τήν άρνηση της Εκκλησίας 
να αποδεχθεί άλλους τρόπους σύστασης συγγένειας 
άπο αυτούς πού προέβλεπε το δίκαιο (π.χ. τή φυσική 
ή μέσω τοΰ μυστηρίου τοΰ βαπτίσματος πνευματική 
συγγένεια). 

Ή άδελφοποιία βέβαια δεν ήταν πρακτική πού 
παρουσιαζόταν για πρώτη φορά μετά τήν Κατάκτη-
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ση* άποτελοΰσε ενα έθιμο πού είχε τις ρίζες του στην 
'Αρχαία Ελλάδα, πού επιβίωσε και αναπτύχθηκε στο 
Βυζάντιο, χωρίς όμως ποτέ να αναγνωριστεί επίση
μα1. Ή απαγόρευση επομένως ή οποία εξαγγέλλεται 
στην εγκύκλιο άρμοζε στην πάγια αρνητική στάση 
της Εκκλησίας· και σέ μια εποχή πού γινόταν προ
σπάθεια αναδιοργάνωσης της ζωής των χριστιανών 
με βάση το δίκαιο της Εκκλησίας, ή άδελφοποιία 
ήταν βέβαια εκτός αύτοΰ του οράματος. 

Εκείνο πάντως πού νομίζουμε πώς ήθελε, πάνω 
άπο δλα, να αποτρέψει ή εγκύκλιος μέ τήν εξαγγελ
λόμενη απαγόρευση ήταν ή εμπλοκή ιερέων στή δια
δικασία αυτή· διότι είναι γνωστό πώς ή σύσταση 
«αδελφικού» δεσμοϋ επισφραγιζόταν μέ κάποιο τυπι-

1. Βλ. ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ-ΝΟΥΑΡΟΣ, «Περί άδελφοποιΐας εν 
τη Αρχαία Ελλάδι και εν τψ Βυζαντίω», Τόμος Κωνσταντίνου 
'Αρμενοπούλου, επι τη εξακοσιετηριοι της Έξαβίβλου αύτοΰ 
(1345-1945), Θεσσαλονίκη 1952, σ. 251-313· ειδικότερα για το Βυ
ζάντιο σ. 284-290 και για τη μεταβυζαντινή εποχή σ. 290-295 [= Δί
καιον και κοινωνική συνείοησις, Αθήνα 1972, σ. 281-344· τα σχε
τικά μέ το Βυζάντιο σ. 314-320 και τα μεταβυζαντινά σ. 321-325]. 
Από τις νεότερες μελέτες πού αναφέρονται στή μεταβυζαντινή 
εποχή βλ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ, «Ή άδελφοποιία στην Κρήτη», 
Κρητολογία τχ 7 ('Ιούλιος - Δεκέμβριος 1978), 131-151 και ΓΕΡ. Η. 
ΠΕΝΤΟΓΑΛΟΣ, «Έγγραφη συμφωνία άδελφοποιίας το 17ο αιώνα 
(Οικονομικές καί άλλες διαστάσεις τοΰ δεσμού), 'Ελληνική 
Ιστορική Εταιρεία. Στ? Πανελλήνιο 'Ιστορικό Συνέδριο. Πρακτικά, 
Θεσσαλονίκη 1985, σ. 47-53. 
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κό, μέ κάποια ιεροτελεστία, στην οποία παρίστατο 
συνήθως και ευλογούσε κάποιος Ιερέας. Αυτή τή 
«νομιμοποίηση» ήθελε ή 'Εκκλησία να αποτρέψει, 
έπιφυλλάσσοντας στον εαυτό της τή διαχείριση των 
μεταφυσικών τελετουργιών. Ρητή άλλωστε καί απρο
σχημάτιστη ήταν καί ή καταδίκη κάθε άλλης τελε
τουργίας μέ «παγανιστική» προέλευση καί μαγική 
χροιά: μέ αφορισμό, για παράδειγμα, απειλούνται 
όσοι κάνουν «τάς λεγομένας φαρμακείας ή γοητείας» 
(στ. 223-224)1. 

1. Για το περιεχόμενο αυτών των δρων καί τή στενή σχέση τους 
μέ τή μαγεία κατά τή βυζαντινή εποχή βλ. Σπ. ΤΡΩΙΑΝΟΣ, Μαγεία 
καί δίκαιο στο Βυζάντιο, Αθήνα 1997, οπού καί παραπομπές 
στους εκκλησιαστικούς κανόνες πού απαγόρευαν ρητά τή μαγεία 
καί τα συμφραζόμενα της, άλλα καί σέ επιμέρους για το θέμα 
μελέτες. 
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Οί ρυθμίσεις πού εξαγγέλλονται στην εγκύκλιο 
συμπληρώνονται και σέ κάποιες περιπτώσεις βρί
σκουν το πραγματικό τους νόημα, όταν συνεκτιμη
θούν μέ όσα συνέβησαν τήν αμέσως επόμενη περίοδο, 
στο χρονικό διάστημα πού ό Μάξιμος παρέμενε 
πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, δηλαδή το διά
στημα ώς τον 'Απρίλιο τοϋ 1482, άλλα και στα πρώτα 
χρόνια της πατριαρχίας τοϋ διαδόχου του Συμεών Α'. 
Θεωρούμε χρήσιμη τήν προβολή αυτή στο άμεσο 
μέλλον, διότι ή μείζων σύνοδος πού συνήλθε τελικά 
μετά τήν άνοδο τοϋ Μαξίμου και ή εγκύκλιος πού ό 
νέος πατριάρχης «απέλυσε» προς τους χριστιανούς 
της αυτοκρατορίας, είκοσι τέσσερα περίπου χρόνια 
μετά τήν 'Άλωση, δεν πρέπει να είναι άσχετα μέ τους 
στόχους πού σχεδίασε και ήθελε να υπηρετήσει ή νέα 
πολιτική πού εκδηλώθηκε μέ τήν πρωτοβουλία τοϋ 
1474, να εμπλακεί δηλαδή το Πατριαρχείο στους 
φορολογικούς μηχανισμούς τοϋ οθωμανικού δημοσί
ου, και πού καθιερώθηκε μέ τήν άνοδο τοϋ Μαξίμου 
Γ στον πατριαρχικό θρόνο1. 

1. Πα τη νέα πολιτική και τήν εμπλοκή σέ αυτήν τοΰ μεγάλου 
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Άπο οσα συνέβησαν μετά τον Αύγουστο τοΰ 1477 
εδώ θα μας απασχολήσουν δύο μεγάλης πολιτικής 
σημασίας πράξεις τόσο της οθωμανικής αρχής δσο 
και τής εκκλησιαστικής αρχής των χριστιανών, δύο 
πράξεις πού εκδηλώθηκαν στο διάστημα πού προσ
διορίσαμε, εϊτε δηλαδή αμέσως μετά τήν έκδοση τής 
εγκυκλίου (ή πράξη τής οθωμανικής αρχής) εϊτε στην 
πρώτη περίοδο τής επόμενης πατριαρχίας (ή πράξη 
τής χριστιανικής αρχής, πού είχε όμως προετοιμαστεί 
στα χρόνια τοΰ Μαξίμου). 'Αναφερόμαστε στην επα
ναβεβαίωση άπο τήν οθωμανική πολιτική εξουσία τής 
θρησκευτικής ελευθερίας των ορθόδοξων χριστιανών 
τής αυτοκρατορίας, επαναβεβαίωση πού φαίνεται 
πώς έγινε πριν από το 1480, και στή σύγκληση μιας 
Πανορθόδοξης Συνόδου ή οποία θα θελήσει να κλεί
σει και τυπικά το θέμα τής Ενώσεως τών Εκκλησιών 
πού είχε αποφασιστεί στή Σύνοδο τής Φλωρεντίας 
τοΰ 1439. Ή πρώτη πράξη πραγματοποιήθηκε, όπως 
είπαμε, πριν άπο το 1480* ή δεύτερη, πού δεν πρό
φτασε να ολοκληρωθεί στα χρόνια τοΰ Μαξίμου 
καθώς ό θάνατος τον πήρε τον Απρίλιο τοΰ 14821, 
πραγματοποιήθηκε το πρώτο διάστημα τής πατριαρ-

έκκλησιάρχη Μανουήλ Χριστώνυμου, τοΰ μετέπειτα πατριάρχη 
Μάξιμου Γ, βλ. και δσα αναφέραμε στο δεύτερο κεφάλαιο, σ. 33 έπ. 

1. Θυμίζουμε δτι για το έτος τοΰ θανάτου του (Τετάρτη 3 
'Απριλίου 1482) σώζεται μία ενθύμηση στο χειρόγραφο τοΰ Βρε-
τανικοΰ Μουσείου Add. 22492, φ. 192ν· βλ. Σπ. ΛΆΜΠΡΟΣ, «Ένθυ-
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χίας τοϋ διαδόχου του, όλη όμως ή προετοιμασία εΐχε 
γίνει στα χρόνια της πατριαρχίας του Μαξίμου. 

Για την πρώτη πράξη, της οθωμανικής αρχής, 
έχουμε δύο, σύγχρονες σχεδόν με τό γεγονός, μαρτυ
ρίες· τη μία, επίσημη και ρητή, μας τήν καταθέτει ό 
ίδιος ό Μάξιμος σέ γράμμα του προς τον δόγη τής Βε
νετίας· ή δεύτερη είναι μια αναφορά στο γεγονός και 
προέρχεται άπό έναν λόγο πού εκφωνήθηκε στα 1482. 

Για τήν πραγματοποίηση τής δεύτερης πράξης, τής 
εκκλησιαστικής αρχής, έχουμε αδιάσειστο τεκμήριο 
τό επίσημο κείμενο πού εκδόθηκε τό 1483/1484. Όσον 
άφορα τήν εκτίμηση πώς ή προετοιμασία τής συνό
δου άρχισε άπό τήν εποχή του Μαξίμου, έχουμε 
αρκετές μαρτυρίες οι όποιες μάλιστα επιβεβαιώνο
νται με τον πιο επίσημο τρόπο, άφοΰ ή συμβολή του 
αναφέρεται και στο κείμενο τοΰ «τόμου», του κειμέ
νου πού εξέδωσε ή Πανορθόδοξη Σύνοδος. 

Ό λ α αυτά αποτελούν, κατά τή γνώμη μας, επιμέ
ρους εκφάνσεις τοϋ ϊδιου οράματος, τοϋ οράματος 
πού είχε ενα τμήμα τής ηγεσίας των χριστιανών για τό 
πώς έπρεπε να όργανωθοϋν σέ κοινωνία οι χριστιανοί 
πού βρέθηκαν, άπό διάφορες αιτίες, να ζουν μέσα στο 
μεταβυζαντινό κρατικό πλαίσιο, τήν 'Οθωμανική Αυ
τοκρατορία* ενα όραμα, πού για να είναι ρεαλιστικό 

μήσεων ήτοι χρονικών σημειωμάτων συλλογή πρώτη», Νέος 
Έλληνομνήμων 7 (1910), 154 άρ. 104 και Ρ. SCHREINER, Die 
Byzantinischen Kleinchroniken, 1, Βιέννη 1975, Chronik 101,654. 
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και πραγματοποιήσιμο, έπρεπε να λάβει υπόψη του 
και να εκμεταλλευτεί τις πολιτικές φιλοδοξίες τοΰ 
Πορθητή άλλα και τήν επιθυμία κάθε πολιτικής ηγεσί
ας, την εξασφάλιση τής ομαλότητας. "Ας δοϋμε όμως 
αναλυτικά τα νέα δεδομένα πού έρχονται να συμπλη
ρώσουν όσα στοιχεία μας προσέφερε ή εγκύκλιος* να 
τα συμπληρώσουν και κάποτε να τα φωτίσουν δίνο
ντας τους τις πραγματικές διαστάσεις πού είχαν. 

Δέν υπάρχει αμφιβολία πώς μία άπό τις κορυφαίες 
στιγμές, στο επίπεδο των πολιτικών συμβολισμών, εί
ναι ή επίσκεψη πού φαίνεται να πραγματοποίησε ό 
Πορθητής στο 'Ορθόδοξο Πατριαρχείο για να ακούσει 
άπό τον πρώτο μετά τήν Άλωση πατριάρχη, τον Γεν
νάδιο Σχολάριο, να τοΰ αναπτύσσει τα τής πίστης των 
χριστιανών και να τοΰ τονίζει τον μονοθεϊστικό χα
ρακτήρα τής ορθόδοξης χριστιανικής θρησκείας1. 

1. Το γεγονός το έχει απομνημονεύσει ό ϊδιος ό Γεννάδιος στην 
επιγραφή ενός κειμένου πού συνέταξε εκ των υστέρων μέ εντολή 
τοΰ Μεχμέτ και στο όποιο εκθέτει τα της πίστεως των χριστιανών. 
Συγκεκριμένα ή πληροφορία για τή συνάντηση, το αντικείμενο της 
και τον τόπο δπου έγινε, σώζεται στην επιγραφή μέ τήν όποια 
παραδίδεται τό κείμενο, σέ αυτόγραφα μάλιστα αντίγραφα τοΰ 
Γενναδίου: Γενναδίου μονάχου και πατριάρχου των τοϋ Χρίστου 
πενήτων περί τής μόνης όδοϋ προς τήν σωτηρίαν των ανθρώπων 
εξεδόθη δε τω σουλτάνω αίτήσαντι μετά τάς ενώπιον αύτοϋ 
διαλέξεις εν τω πατριαρχεία) τότε γεγενημένας... αναφέρεται, για 
παράδειγμα, στην επιγραφή τοΰ παρισινού χειρόγραφου 1289, 
αυτόγραφου αντιγράφου τοΰ Γενναδίου. Μετά τή συγγραφή τοΰ 
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Κορυφαία στιγμή για τους χριστιανούς, πού έβλεπαν 
με τον πιο επίσημο τρόπο να εξαγγέλλεται ή κατοχύ
ρωση της πίστης τους, και εξαγγελία χρήσιμη προς ε
κείνους τους 'Οθωμανούς πού θεωρούσαν πώς οσα 
παραχωρήθηκαν στους χριστιανούς ήταν ενάντια με 
οσα προέβλεπε το μουσουλμανικό δίκαιο, επειδή δέν 
είχαν παραδώσει τήν Κωνσταντινούπολη αμαχητί1: ή 
θρησκεία τους ήταν τουλάχιστον μονοθεϊστική και α
ποτελούσαν έ'ναν άπό τους λαούς της Βίβλου, προϋπό
θεση αναγκαία, κατά τις παραδόσεις των μουσουλμά
νων, για τήν παραχώρηση θρησκευτικών προνομίων. 

Αυτά πρέπει να συνέβησαν το πρώτο διάστημα 
μετά τήν ανασύσταση και επαναλειτουργία τοϋ Πα-

πρώτου κειμένου, πού μεταφράοτηκε μάλιστα και αραβικά, ζητή
θηκε άπό τον Γεννάδιο να συντάξει άλλο συντομότερο, στην επι
γραφή τοϋ οποίου έχουμε επιβεβαίωση του Ιδιου γεγονότος: Δεύ
τερον εδόθη τοϋτο άρραβικώς, ζητήσασι συντομώτερόν τι και 
σαφέστερον περί των κεφαλαίων περί ων και η όιάλεξις γέγονεν, 
ήγουν περί της ημών πίστεως... αναφέρεται στην επιγραφή τοϋ 
αθωνικού χειρογράφου Παντοκράτορος 127, αυτόγραφου αντι
γράφου τοϋ Γενναδίου (βλ. τα σχετικά με τις επιγραφές άλλα και 
τήν έκδοση των κειμένων στον τρίτο τόμο των «Απάντων» του, 
σ. 434-452 για το πρώτο κείμενο και σ. 453-458 για το δεύτερο). 

1. «The maintenance of an organized Christian community in 
Istanbul was against the Shari'a in principle since the city had taken 
by force (kahran)», HAUL INALCIK, «Status of the Greek orthodox 
Patriarch under the Ottomans», Turcica 21-23 (1991) —Mélanges 
offerts à Irène Mélikoffpar ses collègues, disciples et amis—, 407-436 
[= Turkish Review, Winter 1992,23-49· το πιο πάνω χωρίο στή σ. 24 
τοϋ τελευταίου αναφερόμενου περιοδικοΰ]. 
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τριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στο πλαίσιο τοΰ 
κράτους των 'Οθωμανών είκοσι πέντε περίπου χρό
νια αργότερα φαίνεται πώς επαναλήφθηκε το ϊδιο 
περίπου φαινόμενο, με τις ϊδιες στο πολιτικό επίπεδο 
συνέπειες: ό φορέας της πολιτικής εξουσίας να διαβε
βαιώνει —να επαναδιαβεβαιώνει— τους χριστιανούς 
υπηκόους του για την ελευθερία τής άσκησης των 
θρησκευτικών τους καθηκόντων. Ά ς δοΰμε τις δύο 
ελληνικές μαρτυρίες πού έχουμε για το γεγονός αυτό. 

Όταν τελείωσε ό βενετοτουρκικός πόλεμος, ό 
Μάξιμος θεώρησε τη στιγμή κατάλληλη να απευθυν
θεί στον δόγη τής Βενετίας Ιωάννη Mocenigo για να 
διεκδικήσει τα δικαιώματα τοΰ Πατριαρχείου στις 
βενετοκρατούμενες περιοχές καταφεύγοντας σέ επι
χειρήματα οχι μόνο εκκλησιαστικοί) δικαίου άλλα καί 
πολιτικά και συναισθηματικά. «Ό σουλτάνος, άν καί 
εΐναι αλλόθρησκος, μας επιτρέπει τήν ελευθερία τής 
γνώμης καί πίστης· εσείς, πού είστε χριστιανοί, δέν 
πρέπει, πολύ περισσότερο, να σεβαστείτε τα δικαιώ
ματα τοΰ 'Ορθόδοξου Πατριαρχείου;» ήταν ή βάση 
τής επιχειρηματολογίας του. 

Στο ϊδιο αυτό επίσημο κείμενο ό Μάξιμος δίνει τήν 
πληροφορία πώς πρόσφατα («προ ολίγου») «έδόξα-
σεν... τήν ήμετέραν όρθόδοξον [πίστιν] καί τήν δύνα-
μιν αυτής έδειξεν άριδηλοτάτην δι' ημών τών αμαρ
τωλών ό πάντων δημιουργός καί βασιλεύς θεός, καί 
άπαν γένος Χριστιανών άπό ανατολών μέχρι δυσμών 
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έτιμήθη και ε β ε β α ι ώ θ η τη πίστει»1. Προφανώς 
αναφέρεται σέ κάποια ανανέωση της κατοχύρωσης 
της χριστιανικής θρησκείας άπο την οθωμανική πολι
τική εξουσία πού έγινε επί των ήμερων τοϋ Μαξίμου 
(«δι' ημών τών αμαρτωλών»), δηλαδή το διάστημα 
από τον Μάρτιο του 1476 και ως τήν χρονολογία του 
γράμματος (Ιανουάριος τοϋ 1480). Θυμίζουμε πώς με 
τήν ϊδια περίπου «λογική» παρουσιάζεται άπο τον 
Θεόδωρο Άγαλλιανό και ή απόφαση τοϋ Πορθητή 
για τήν ανασύσταση τοϋ Πατριαρχείου το 1454: ό 
Θεός τών χριστιανών οδήγησε το νοϋ τοϋ (αλλόθρη
σκου) κρατοΰντος να προβεί στις πράξεις αυτές2. 

1. Το πατριαρχικό αυτό γράμμα έχει εκδοθεί, συνοδευόμενο 
άπο λατινική μετάφραση τοϋ πρωτοτύπου,το 1853: G. M.THOMAS, 
«Eine griechische Originalurkunde zur Geschichte der Anatolischen 
Kirche. Schreiben des griechischen Patriarchen Maximus von 
Constantinopel den Dogen Giovanni Mocenigo von Venedig», 
Abhandlungen der Historischen Classe der königlich bayerischen 
Akademie der Wissenschaften, τ. 7, Μόναχο 1853, σ. 173-188· το 
χωρίο στη σ. 176 στ. 15-18. Το κείμενο έ'χει γνωρίσει αρκετές αναδη
μοσιεύσεις· βλ. πρόχειρα FR. MIKLOSICH - los. MÜLLER, Acta et 
Diplomata, τ. 5, Βιέννη 1887, σ. 281-285, το χωρίο στη σ. 282. 

2. Βλ. το σχετικό χωρίο άπο τους «Λόγους» τοϋ Άγαλλιανοΰ: 
«ή άπειρος... μακροθυμία και χρηστότης επί νουν ήγαγε τψ κρα-
τοΰντι το τών χριστιανών πάλιν έπισυνάξαι φϋλον δ και πεποίη-
κεν, ώς ένήν αύτω, παρά πάσαν ελπίδα,... έπιστήσας δια τοϋ κρα
τοΰντος τη εκκλησία και παντί τω χριστιανικψ γένει... και εις 
πατριάρχην άποκαταστήσας... τον ιερόν Γεννάδιον» (έ'κδ. Χ. Γ. 
ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, σ. 98 στ. 252-261). 

101 



ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ 

Όποιο όμως και αν ήταν το λογικό ένδυμα, δεν 
μπορούσε ό Μάξιμος απευθυνόμενος στον δόγη της 
Βενετίας να κατασκευάζει μια πράξη πού ποτέ δεν 
έγινε οΰτε να μεταχρονολογεΐ δ,τι είχε γίνει επί Γεννα
δίου είκοσι πέντε χρόνια πρίν. Και πολύ περισσότερο 
δέν μπορούσε να τοΰ γράψει «οιμαι, ώς ουδέ [ή] 
υμετέρα υψηλοτάτη αυθεντία ανήκουστος γέγονεν 
των τοιούτων», για κάτι πού δέν είχε γίνει πρόσφατα1. 
Το συλλογισμό αυτό τον επιβεβαιώνει άλλωστε ή δεύ
τερη σωζόμενη αναφορά στο θέμα. Ό Μανουήλ Κο
ρίνθιος στη «Μονωδία επί τω άοιδίμω πατριάρχη 
κυρω Μαξίμω τω Λογίω» πού έγραψε και εκφώνησε 
μετά τό θάνατο τοΰ πατριάρχη τό 1482 αναφέρει: 
«Σοΰ γαρ επί τοΰ πατριαρχικού θειοτάτου άναβάντος 
θρόνου... ή ημών έλαμπρύνθη ευσέβεια... των θείων 
της τοΰ Χριστού Εκκλησίας μυστηρίων τό κλέος ύψώ-
θη... παρρησίαν οτι πολλήν τό ευσεβές τοΰ Χριστού 
ε'ίληφε ποίμνιον»2. Ό σ ο και αν ή χρήση υπερβολικών 

1. Το χωρίο στην έκδοση G. Μ. THOMAS, σ. 176 στ. 19-20 καί 
FR. MIKLOSICH - los. MÜLLER, Acta et Diplomata..., σ. 282. 

2. Tò κείμενο της «Μονωδίας» είναι γνωστό άπο ένα αυτόγρα
φο αντίγραφο τοΰ συγγραφέα τοΰ έργου, πού σώζεται στον αθω
νικό κώδικα 'Ιβήρων 512, φ. 212Γ-216ν. Τό κείμενο έχει δημοσιεύ
σει ό ΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΔΕΩΝ, «Μάξιμος ό Λόγιος»..., 4-6· τό χωρίο στη 
σ. 5. Προηγουμένως τό ίδιο κείμενο είχε δημοσιεύσει ό Ιωάννης 
Σακελλίων άπο άλλο χειρόγραφο, προσγράφοντάς το δμως στον 
Μελέτιο Πηγά (ΙΩΆΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΙΩΝ, «Μελετίου πατριάρχου 'Αλε
ξανδρείας τοΰ Πηγά, Έπιστολαί προς τον Ο'ικουμενικόν Πατριάρ-
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εκφράσεων είναι αναμενόμενη σέ ένα τέτοιου είδους 
κείμενο, ή ενίσχυση τοΰ κύρους των ορθόδοξων χρι
στιανών επί των ήμερων τοΰ Μαξίμου («ή εν τοις 
έσχάτοις τούτοις καιροΐς») δεν μπορεί να ήταν ούτε 
πλάσμα τής φαντασίας ούτε τέχνασμα τοΰ ρήτορα. 

Άν λοιπόν οί αλληλοσυμπληρούμενες αυτές μαρ
τυρίες μπορούν να μας πείσουν για τήν ιστορική βάση 
τής πληροφορίας, οτι έγινε πράγματι μια νεότερη κα
τοχύρωση τής χριστιανικής πίστης από τον Μεχμέτ Β', 
μένει να παρακολουθήσουμε πώς σχετίζονται ολα 
αυτά μέ εκείνα πού είδαμε πώς εξαγγέλλονται στην 
εγκύκλιο και αναφέρονται στην πίστη τών χριστιανών 
καί τή διατήρηση της μέ κάθε θυσία. 

Ή προβολή τής ορθόδοξης πίστης ως συνεκτικοΰ 
στοιχείου, οί συμβουλές για συσπείρωση τών χριστια
νών υπηκόων τής 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας γύρω 
άπό τό θεσμό τής 'Εκκλησίας τους, ή ανάγκη για τή
ρηση τών κανόνων τοΰ δικαίου πού άπό τον κατα
κτητή είχαν αναγνωριστεί να διέπουν καί τήν εσωτε
ρική λειτουργία τής Εκκλησίας καί τις σχέσεις της μέ 
τό ποίμνιο της, τό βυζαντινό δηλαδή δίκαιο, δέν ήταν 
ζητήματα αυστηρά θεολογικά ούτε πρόδιδαν μιαν 
απλή προσκόλληση στην τυπολατρεία· ήταν για τους 
χριστιανούς όρος επιβίωσης. Διότι δέν πρέπει να 

χην Ίερεμίαν τον Β'», Δελτιον τής Ιστορικής και Εθνολογικής 
'Εταιρίας Έλλάοος 1 (1883), 65-69* για το χειρόγραφο πού χρησι
μοποίησε [τώρα EBE 1896] βλ. οσα αναφέρει στις σ. 32-35). 
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ξεχνάμε πώς οι Ρωμιοί, υπήκοοι της 'Οθωμανικής Αυ
τοκρατορίας, αντλούσαν τήν ϊδια τους τήν «πολιτική» 
υπόσταση και το δικαίωμα άσκησης τής πίστης τους 
μόνο και μόνο επειδή ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι. 
Αυτονόητο λοιπόν είναι πώς ή ιδιότητα αυτή ήταν 
αναγκαίο να υφίσταται, να ενδυναμώνεται και πα
ράλληλα να προβάλλεται, ώστε να εξασφαλίζει τις 
ελευθερίες τους. Αυτός είναι νομίζουμε ό λόγος, πού 
βασικό μέλημα τοΰ συντάκτη τής εγκυκλίου είναι να 
ορίσει τα θεολογικο-ιδεολογικά όρια τής κοινωνίας 
των ορθόδοξων χριστιανών, να τους εμψυχώσει και 
να χαλυβδώσει τή συνοχή τους. 

Οι ορθόδοξοι ωστόσο χριστιανοί είχαν αφήσει μιαν 
έκκλησιολογική και δογματική εκκρεμότητα άπό τή 
βυζαντινή περίοδο, τήν όποια θεώρησαν οτι είχε 
έρθει ή στιγμή —ίσως και υστέρα άπό τήν επιβεβαίω
ση τής θρησκευτικής τους ελευθερίας— να τήν δια
κανονίσουν. Ή εκκρεμότητα ήταν οι αποφάσεις τής 
Συνόδου τής Φλωρεντίας περί Ενώσεως των Εκκλη
σιών, οι όποιες μολονότι είχαν, στην πραγματικότητα, 
ελάχιστη λαϊκή αποδοχή άπό τους ορθόδοξους πλη
θυσμούς τής Ανατολής, διατηρούσαν τή δογματική 
τους σημασία ώς αποφάσεις μιας οικουμενικής συνό
δου. Είχαν βέβαια τή σημασία τους· άλλα ύστερα άπό 
τήν κατάρρευση τοΰ βυζαντινού κράτους, ή κοσμική 
εξουσία τοΰ οποίου για πολιτικούς λόγους είχε θελή-
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σει να τις εφαρμόσει, ελάχιστες ελπίδες είχαν να τη
ρηθούν στο πλαίσιο τοΰ οθωμανικοί) κράτους. 
Πρώτα επειδή εκείνοι πού επάνδρωσαν το μεταβυζα
ντινό Πατριαρχείο ήταν φανατικά εναντίον της ιδέας 
να υποταχθούν στην εξουσία τοΰ πάπα της Ρώμης· 
και έπειτα διότι σέ αυτό το σημείο συνέκλιναν οι από
ψεις τους με τα συμφέροντα της πολιτικής εξουσίας 
των 'Οθωμανών. Εκκρεμούσε ωστόσο ό νομικός χει
ρισμός τοΰ θέματος. 

Ό Μάξιμος άρχισε ενέργειες, στηριζόμενος προ
φανώς καί στο πολιτικό κλίμα πού εΐχε αρχίσει να 
διαμορφώνεται, προκειμένου να συγκληθεί μία σύνο
δος πού θα ακύρωνε τις αποφάσεις της Φλωρεντίας. 
Τό εγχείρημα ωστόσο ήταν νομικά και πολιτικά 
δύσκολο: νομικά διότι οι αποφάσεις είχαν ληφθεί από 
μια οικουμενική σύνοδο καί μόνο μια σύνοδος παρό
μοιας τυπικής ισχύος μποροΰσε καταρχήν να τις 
αλλάξει· καί πολιτικά επειδή τα τρία πατριαρχεία της 
'Ανατολής βρίσκονταν τότε εκτός τών ορίων τής οθω
μανικής κυριαρχίας. 

Άν όμως δέν ετίθετο καν ζήτημα να συγκληθεί μια 
οικουμενική σύνοδος, θα μποροΰσε τουλάχιστον να 
συγκληθεί μια πανορθόδοξη σύνοδος, με τή συμμε
τοχή όλων τών ορθόδοξων πατριαρχών, πού θα προ-
σπαθοΰσε να βρει νομικούς τρόπους για να κλείσει τό 
θέμα τής Ενώσεως τών 'Εκκλησιών πού είχε αποφα
σιστεί στή Φλωρεντία τό 1439. "Επρεπε όμως οι εκτός 
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των ορίων της 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εδρεύ
οντες ορθόδοξοι πατριάρχες να ταξιδέψουν ως την 
Κωνσταντινούπολη και αν δεν μπορούσαν οι ϊδιοι να 
παραστούν, έπρεπε να ορίσουν εκπροσώπους, ώστε ή 
σύνοδος να προσλάβει πανορθόδοξο χαρακτήρα. 

Πανορθόδοξη σύνοδος συγκλήθηκε τελικά στην 
Κωνσταντινούπολη στα 1483/1484, δταν ό θάνατος 
είχε πάρει τον Μάξιμο- όμως ή συμβολή του στην 
προετοιμασία της αναγνωρίζεται μέ τον πιο επίσημο 
τρόπο, καθώς το ονομά του αναφέρεται στο προοίμιο 
τοϋ «συνοδικού τόμου» πού εκδόθηκε και καταχωρί
στηκε στον «ιερόν κώδικα» τοϋ Πατριαρχείου Κων
σταντινουπόλεως1. 

Όσον άφορα ειδικότερα τις προπαρασκευαστικές 
ενέργειες στις όποιες προέβη, μας τις αποκαλύπτει ένα 
οδοιπορικό πού έγραψε ό μητροπολίτης Σμύρνης 
Δανιήλ. Πρόκειται για τό έργο «Διήγησις... καί περίο
δος των Αγίων Τόπων»2, στο όποιο ό Δανιήλ άναφέ-

1. «Ή αγία... καί οικουμενική αΰτη σύνοδος, ή έπινεΰσει καί 
χάριτι θεία καί συνδρομή τών μακαρίων καί άγιωτάτων πατρι
αρχών τής βασιλίδος τών πόλεων Κωνσταντίνου συναθροισθεϊ-
σα..., τοϋ ήδη προαποιχομενου, κυροϋ Μ α ξ ί μ ο υ καί τοϋ νϋν 
τους οϊακας τής καθολικής εκκλησίας ιθύνοντος κυροϋ Συμεών, 
ώρισε τα ύποτεταγμένα». Βλ. τή νεότερη έκδοση τοϋ κειμένου τοϋ 
«συνοδικού τόμου», Δ. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ό «Ιερός Κώοιξ»..., 
ο. 123-133· το προοίμιο στις σ. 124-125. 

2. Το έργο τοϋ Δανιήλ εκδόθηκε για πρώτη φορά άπα τον J. Α. 
MiNGARELLi, Graeci codices manu scripti apud Nanios Patricos 
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ρει, οτι ό σκοπός τοϋ ταξιδιού του ήταν να επισκεφθεί 
τα τρία ορθόδοξα Πατριαρχεία της 'Ανατολής, υστέρα 
άπό εντολή του Μαξίμου: «Τής Κωνσταντινουπόλεως 
έξελθών τη επιτροπή τοΰ άγιωτάτου εν πατριάρχαις 
κυρίου Μαξίμου», αναφέρει ό Δανιήλ και προσθέτει, 
«παρ' αύτοΰ γαρ εξαπεστάλην εις τα τρία τής 'Ανα
τολής Πατριαρχεία, χάριν υποθέσεων τίνων συνο
δικών και εκκλησιαστικών, τοΰ καιροΰ τοϋτο απαι
τούντος»1. «Υποθέσεις», ενα τμήμα τουλάχιστον τών 
οποίων αποκαλύπτεται άπο το γεγονός οτι στον «συνο-
δικόν τόμον» με τον όποιο ή Πανορθόδοξη Σύνοδος 
τής Κωνσταντινουπόλεως θα αποφασίσει τήν ανα
τροπή τών αποφάσεων τής Συνόδου τής Φλωρεντίας 
οί τρεις άλλοι πατριάρχες τής 'Ανατολής τους οποίους 
επισκέφτηκε ό Δανιήλ παρίστανται με έξουσιοδοτημέ-

Venetos osservati, Μπολώνια 1784, σ. 282 κ.έ. 'Αποσπάσματα τοΰ 
έργου δημοσίευσε ό ΑΝΔΡΈΑΣ ΜΟΥΣΤΟΞΎΔΗΣ, «Δανιήλ μητροπολί
της 'Εφέσου ή Σμύρνης», Έλληνομνήμων ή Σνμμικτα ελληνικά, 
'Αθήνα 1843, σ. 185-193. 'Ακολούθησε ή έκδοση τοϋ ΙΩΆΝΝΟΥ 
ΒΕΛΟΎΔΟΥ, Δανιήλ μητροπολίτου 'Εφέσου Διήγησις και περίοδος 
τών άγιων τόπων, Βενετία 1875 και τέλος τοϋ ΓΑΒΡΙΉΛ ΔΕΣΤΟΥΝΗ 
(μέ ρωσική μετάφραση), «Διήγησις Δανιήλ μητροπολίτου 'Εφέσου 
και περίοδος τών αγίων τόπων», Pravoslavnyi Palestinskij Sbornik 
τ. 3, Πετρούπολη 1884, σ. 1-23. Βλ. ακόμα Ν. ΒΕΗΣ, «Άντιβολαί 
βυζαντινών κειμένων», Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 
14 (1938), 338-341: τμήμα τοΰ έργου παραδίδεται και στον κώδικα 
Phillipps 1617. 

1. Tò χωρίο στην έκδοση ΓΑΒΡΙΉΛ ΔΕΣΤΟΥΝΗ, σ. 2. 
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vo εκπρόσωπο τους. Για τον 'Αλεξανδρείας υπογράφει 
ώς εκπρόσωπος του ο ϊδιος ό απεσταλμένος του Μαξί
μου, ό Σμύρνης Δανιήλ· για τον Ιεροσολύμων ό μη
τροπολίτης Χαλκηδόνος, ενώ εκπρόσωπος τοϋ 'Αντιο
χείας ήταν ό μητροπολίτης Νικαίας1. 

Τήν έμμεση αύτη σύνδεση του ταξιδιού του Δανιήλ 
με τήν προπαρασκευή της Πανορθόδοξης Συνόδου 
άπό τον Μάξιμο τήν συμπληρώνει εξάλλου ενα σημεί
ωμα τοΰ 15ου αιώνα πού έχει απομνημονεύσει σέ χει
ρόγραφο του ό Νικόλαος Καρατζάς, ένας λόγιος 
Φαναριώτης τοΰ 18ου αιώνα2. Πρόκειται για κείμενο 
αντλημένο άπό κάποια παραλλαγή τοΰ πιο πάνω 
έργου τοΰ Δανιήλ, παραλλαγή πού σήμερα λανθάνει 
άλλα πού το κείμενο της το διέσωσε ό Νικόλαος 
Καρατζάς. Σέ χειρόγραφο κώδικα πού συγκρότησε 
τον 18ο αι. προκειμένου να συλλέξει σέ αυτόν δ,τι σχε
τικό μέ τή Σύνοδο της Φλωρεντίας, αντέγραψε και 
τμήμα της παραλλαγής τοΰ έργου τοΰ Δανιήλ. Το χει
ρόγραφο τοΰ Καρατζά, άφοΰ πέρασε άπό τή βιβλιο
θήκη τοΰ Στέφανου Καραθεοδωρή καί τοΰ γιου του 

1. Βλ. τα σχετικά στη νεότερη έκδοση τοϋ «συνοδικού τόμου» 
πού έχουμε αναφέρει στη σ. 106, σημ. 1. 

2. Για τον Καρατζά και τή βιβλιοθήκη του βλ. πρόχειρα όσα 
αναφέρονται στη μελέτη ΜΆΧΗ ΠΑΪΖΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, «Ή 
βιβλιοθήκη τοϋ Νικολάου Καρατζά και οι περιπέτειες τοΰ χειρο
γράφου Paris. Suppl. gr. 1375», 'Ελληνικά 49 (1999), 61-64 καί τήν 
εκεί αναφερόμενη βιβλιογραφία. 

108 



ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ 

Αλέξανδρου, βρίσκεται σήμερα στο Μουσείο Μπενά
κη με τον ταξινομικό αρ. 191. Στο φ. 239ν διαβάζουμε 
τήν επιγραφή τοΰ Καρατζά και τή μνεία της πηγής 
από τήν οποία αντλεί το κείμενο: «Περί της εν Φλωρε
ντία συνόδου, οτι ήκυρώθη συνοδικώς και άναθέματι 
καθυπεβλήθη. Δανιήλ ό Εφέσου [εν] λόγω ίστορικω 
περί της Αγίας Πόλεως». Kai στή συνέχεια τα ακό
λουθα, διαφωτιστικά για το θέμα πού μας απασχολεί: 
«Φθάσαντες τοίνυν αύθις εις Αϊγυπτον, και δι' α μά
λιστα άπεστάλημεν εκκλησιαστικά ζητήματα προ ολί
γον άσχοληθέντες μετά τοΰ εκεΐσε άγιωτάτου πα
τριάρχου 'Αλεξανδρείας, και ταΰτα νεύσει θεία κα-
τωρθωκότες —εντεύθεν γαρ ή αρχή τοϋ ακυρωθήναι 
συνόδω οικουμενική ψήφω εναγχος παρά τής καθ' 
ημάς καθολικής εκκλησίας τήν εν Φλωρεντία τής Ιτα
λίας προσυστάσαν άθεσμον σύνοδον τήν λατινική ν»2. 

1. Βλ. τήν πρόσφατη περιγραφή τοϋ χειρογράφου στο ΕΥΡΥΔΊ
ΚΗ ΛΑΠΠΑ-ΖΙΖΗΚΑ - ΜΑΤΟΥΛΑ ΡΙΖΟΥ-ΚΟΥΡΟΥΠΟΥ, Κατάλογος 

ελληνικών χειρογράφων τοϋ Μουσείου Μπενάκη (10ος - 16ος al), 
'Αθήνα 1991, σ. 23-29· στην τελευταία σελίδα παρατίθεται εκτενής 
βιβλιογραφία για το χειρόγραφο. 

2. Το κείμενο από αυτό το χειρόγραφο έχει δημοσιεύσει ό ΑΘ. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, «V kotorom godu Smirnskij mitro-
polit Daniil posetil Sviatuyu Zemlyu?», Soobschenija Impe-
ratorskogo Pravoslavnogo Palestinkogo Obschestva, τ. 4, Πετρού
πολη 1893, σ. 632-633. Παρόλο το ερώτημα πού έθεσε ό Παπα
δόπουλος στην πιο πάνω εργασία του («Ποιο έτος ό μητροπολίτης 
Σμύρνης Δανιήλ επισκέφθηκε τους Αγίους Τόπους»), δέν μπόρεσε 
να προσδιορίσει με ακρίβεια το χρόνο τοΰ ταξιδιού του- ύπολόγι-
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'Ανάλογα προφανώς κατόρθωσε και στα άλλα 
δύο πατριαρχεία τής 'Ανατολής, άφοΰ οι πατριάρχες 
'Αντιοχείας και Ιεροσολύμων συναίνεσαν για τη 
σύγκληση τής Συνόδου και όρισαν τους αντιπροσώ
πους τους πού συνυπέγραψαν, όπως είδαμε, τις απο
φάσεις τής Πανορθόδοξης Συνόδου. 

"Ας σημειωθεί τέλος πώς τη νομική βάση πάνω 
στην οποία θα στηριχθεί ή ανατροπή των άποφασι-
σθέντων στην Φλωρεντία, οτι δηλαδή ή σύνοδος 
αυτή άπέκλινε άπο τήν ορθοδοξία και πώς ή Σύνο
δος τής Κωνσταντινουπόλεως δεν είχε παρά να τήν 
παραμερίσει και να επανέλθει στην βασιλική οδό τής 
παράδοσης, τή βρίσκουμε εν σπέρματι διατυπωμένη 
στο γράμμα πού ό Μάξιμος έστειλε στο δόγη τής 
Βενετίας το 14801: «ή καθολική σύμπασα τής 'Ανα
τολής 'Εκκλησία... τοις παρά των άγιων 'Αποστόλων 
καί των Οικουμενικών Συνόδων παραδεδομένοις 
εμμείνασα και εμμένουσα, καί μηδέν όλως μεταποιή-
σασα ή παραχαράξασα, τήν τε αιδώ φυλάττουσα καί 
τιμήν τήν εις τους θεοφόρους Πατέρες καί τους 
σεπτούς Αποστόλους, καί το τέλειον καί ανελλιπές 

σε μόνο πώς πρέπει να έγινε στο διάστημα ανάμεσα στο 1476 καί 
το 1481 (σ. 635). Το 1481 πάντως πρέπει να θεωρηθεί terminus ante 
quem διότι άπο τή χρονολογία αύτη ό Δανιήλ μαρτυρεΐται ως 
μητροπολίτης Εφέσου. 

1. Το χωρίο στή σ. 176 τής πρώτης έκδοσης καί στή σ. 282 τής 
επανέκδοσης. 
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της πίστεως της εν τω άγίω συμβόλω βλέπουσα». 
'Άλλο ενα επιχείρημα πού δείχνει πώς ό Μάξιμος 
προετοίμασε οχι μόνο τα οργανωτικά της Πανορθό-
δοξης Συνόδου άλλα και τη νομική της βάση. 

Πέρα δμως άπο αυτές τις πρόδηλες συνέπειες πού 
φαίνεται να απέρρευσαν άπο τις στοχαστικές προ
σαρμογές πού επιχειρήθηκαν άπο το 1474 ως τα τέλη 
της πατριαρχίας τοΰ Μαξίμου, συνέπειες πού τις 
παραδίδουν έγγραφα τεκμήρια της εποχής, υπάρχουν 
και κάποιες άλλες συνέπειες για τις όποιες είτε δέν 
σώζονται έγγραφα τεκμήρια σύγχρονα μέ τα γεγονό
τα εϊτε σώζονται μέν πηγές στις όποιες όμως δέν 
δηλώνεται ρητά ή σύνδεση τους μέ οσα συνέβησαν 
τήν περίοδο αυτή. Δύο παραδείγματα, ενα άπο κάθε 
περίπτωση, θα μας επιτρέψει να ελέγξουμε καλύτερα 
τήν εκτίμηση πού κάναμε. Το πρώτο παράδειγμα θα 
το αντλήσουμε άπο τα διοριστήρια έγγραφα της οθω
μανικής αρχής για τους εκάστοτε πατριάρχες πού 
συντάχθηκαν μετά το 1474 και το δεύτερο άπο τις 
σχέσεις πού άρχισε να αποκτά το Πατριαρχείο μέ τήν 
αθωνική κοινότητα μετά τήν επίσημη ανατροπή της 
Συνόδου της Φλωρεντίας το 1483/1484. 

Είναι βέβαιο πώς ή οθωμανική αρχή εξέδιδε ενα 
βεράτι για κάθε νέο ή επανεκλεγόμενο ορθόδοξο 
πατριάρχη· είναι βέβαιο, μολονότι δέν σώζονται τα 
διοριστήρια έγγραφα για τους πατριάρχες των ορθό
δοξων χριστιανών πού ανέλαβαν το Πατριαρχείο 
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Κωνσταντινουπόλεως τα πρώτα τριάντα περίπου 
χρόνια μετά τήν 'Άλωση για να το μαρτυρήσουν. 
Μπορούμε ωστόσο να θεωρήσουμε γεγονός τήν έκδο
ση τέτοιων επισήμων εγγράφων, άφοϋ μέ βεράτι γινό
ταν, και πριν ακόμα από τήν 'Άλωση, ό διορισμός των 
χριστιανών αρχιερέων πού επρόκειτο να ασκήσουν 
τα πνευματικά τους καθήκοντα σε εδάφη κατακτημέ
να ήδη άπό τους 'Οθωμανούς. Ή πρακτική αυτή, 
όπως βεβαιώνουν διακεκριμένοι τουρκολόγοι, δεν 
ήταν αντίθετη μέ τή μουσουλμανική αντίληψη περί 
κράτους1 πού συνεχίστηκε και μετά τήν 'Άλωση. 

Το αρχαιότερο σωζόμενο βεράτι για ορθόδοξο πα
τριάρχη χρονολογείται στο 14832, άφοΰ δηλαδή το 
Πατριαρχείο είχε εμπλακεί στους φορολογικούς μη
χανισμούς και είχε επέλθει ή αλλαγή στις σχέσεις του 
μέ το οθωμανικό δημόσιο. Καθώς όμως δεν σώζεται, 

1. Βλ. HALIL INALCIK, «The Policy of Mehmed II toward the 
Greek Polulation of Istanbul and the byzantine Buildings of the 
City», Dumbarton Oaks Papers 23 (1969-1970), 237. 

2. To κείμενο τοΰ επίσημου οθωμανικού εγγράφου έχει δημο
σιευτεί δύο φορές· ή πρώτη μέ απόδοση τοΰ κειμένου στα γερ
μανικά (GEORGIOS SALAKIDES, Sultansurkunden des Athos-
Klosters Vatopedi aus der Zeit Bayezid II. und Selim I. Kritische edi
tion und wissenschftlicher Kommentar, Θεσσαλονίκη 1995, 
σ. 31-38) και ή δεύτερη μέ ελληνική μετάφραση (ΕΛΙΣΆΒΕΤ Α. 
ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, Δέκα τουρκικά έγγραφα για τη Μεγάλη 'Εκκλησία 
(1483-1567), 'Αθήνα 1996, σ. 157-162). 
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όπως είπαμε, κείμενο βερατίου άπο την προηγούμενη 
περίοδο, δέν μπορούμε να αντλήσουμε τεκμήρια άπο 
μια συγκριτική μελέτη των κειμένων τους. Υπάρχουν 
ωστόσο στο αρχαιότερο αυτό σωζόμενο κείμενο τοΰ 
1483 κάποια στοιχεία τα όποια, προφανώς, δέν υ
πήρχαν στα προηγούμενα. Άς παρακολουθήσουμε 
τρία τέτοια αποσπάσματα πού έχουν σχέση με την φο
ρολογική λειτουργία πού ανέλαβε το Πατριαρχείο 
μετά το 1474 και τα όποια ασφαλώς απουσίαζαν από 
τα κείμενα τών βερατίων πού εκδόθηκαν για πατριάρ
χες πού διορίστηκαν πριν άπο το χρονικό αυτό όριο. 

«Ό Συμεών», δηλώνεται στο σωζόμενο βεράτι πού 
εκδόθηκε έπ' ευκαιρία της τρίτης ανόδου του στον 
πατριαρχικό θρόνο, διορίστηκε «Πατριάρχης στην 
θεοφρούρητη Κωνσταντινούπολη και υ π ε ύ θ υ ν ο ς 
να παραδίδει στο ηγεμονικό θησαυροφυλάκιο κάθε 
γιορτή τών Χριστιανών 2.000 φλουριά»1- «εκτός από 
αυτόν [= τον πατριάρχη] κανείς να μήν υπεισέρχεται 
και να μήν ανακατεύεται για τό χ ρ έ ο ς τών εκκλη
σιών ανάμεσα στον πατριάρχη και τους μητροπολίτες 
και τους παπάδες»2. Τέλος, κατά τό κείμενο πάντα 
τοΰ βερατίου, εντέλλονται όργανα τοΰ οθωμανικού 
κράτους να διευκολύνουν τον πατριάρχη, άλλόθρη-

1. Άντλοΰμε το παράθεμα άπο την πρόσφατη έκδοση τοΰ βε
ρατίου και την απόδοση τοΰ κειμένου του στα ελληνικά, ΕΛΙΣΆΒΕΤ 
Α. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ,Δέκα τουρκικά έγγραφα..., σ. 157. 

2. Στο ϊοιο, σ. 158. 
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σκο άλλα φορέα μιας υψίστης σημασίας λειτουργίας 
για το οθωμανικό δημόσιο, της φορολογικής λειτουρ
γίας, να φέρει σε πέρας τα φορολογικά καθήκοντα 
του: «οι εκάστοτε καδήδες πρέπει να παίρνουν απο
φάσεις να παραδίδουν τ ο υ ς φ ό ρ ο υ ς π ο ύ σ χ ε 
τ ί ζ ο ν τ α ι με τ ο Πατρ ιαρχε ίο ,οπο ιο ιδήποτε 
κι αν είναι στο κάθε βιλαέτι»1. 

Με άλλα λόγια, ή φορολογική υποχρέωση και τα 
σχετικά με αυτήν ενσωματώνονται πλέον στο επίσημο 
διοριστήριο έγγραφο τοϋ εκάστοτε πατριάρχη, ό ό
ποιος, υστέρα άπό τις ρυθμίσεις τοϋ 1474, γίνεται πα
ράγοντας τοΰ οθωμανικού φορολογικοί) συστήματος. 

Αυτή ή διόλου ευκαταφρόνητη εξέλιξη για τήν ενί
σχυση της θέσης τοϋ πατριάρχη και κατ' επέκταση 
τήν ενδυνάμωση της θέσης τοΰ Πατριαρχείου, βασι
κού εκκλησιαστικού και εκ των πραγμάτων πολιτικού 
θεσμοΰ για τους ορθόδοξους χριστιανούς της 'Οθω
μανικής Αυτοκρατορίας, οφείλεται εν πολλοίς στην 
πρωτοβουλία πού εκδηλώθηκε το 1474. Ή πρωτο
βουλία δμως αυτή δέν είχε μόνο αγαθές συνέπειες· 
για να μπορέσει να ανταποκριθεί ό πατριάρχης στο 
νέο ρόλο του και να λειτουργήσει απρόσκοπτα ό 
θεσμός έπρεπε οι χριστιανοί να υποβληθούν σε πρό
σθετα οικονομικά βάρη. "Ισως αυτό να υπονοεί ό 
Μάξιμος Γ όταν, στο γράμμα πού έστειλε στον δόγη 

1. Στο ϊδιο, σ. 159. 
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της Βενετίας τον Ιανουάριο τοϋ 1480 και στο όποιο 
έχουμε ήδη αναφερθεί, δηλώνει: «ει δε γε και χρήμα
τα διδόασιν οι [νϋν] Χριστιανοί υπέρ της συστάσεως 
της εκκλησίας, ου ψόγου τοΰτο και κατηγορίας εστίν 
άξιον, άλλ' επαίνων και εγκωμίων. Μαρτυρικήν γαρ 
προαιρεσιν και γνώμην αυτό τοϋτο παριστά* και οι 
μάρτυρες, ϊν' ή πίστις φυλαχθή, ζωάς και αίματα προ-
εδίδουν, οι δέ γε Χριστιανοί νυν αντί αιμάτων χρήμα
τα διδόασιν, ϊν' ή πίστις φυλαχθείη και συνάγηται εις 
ίσον έκείνοις»1. 

«Υπέρ της συστάσεως της εκκλησίας» δίνονται τα 
χρήματα κατά τον Μάξιμο, έκφραση πού χρησιμοποι
είται για να δηλώσει πώς τα ποσά αυτά δέν δαπα
νώνται για τήν πληρωμή τοϋ κεφαλικοϋ φόρου άλλα 
για τή στήριξη τοϋ θεσμοϋ της Εκκλησίας. Ή πλη
ρωμή κεφαλικοϋ φόρου άπό χριστιανούς πού ζοϋσαν 
στους κόλπους μουσουλμανικών κοινοτήτων δέν 
αποτελεί φαινόμενο τοϋ 15ου αιώνα και δέν είναι 
αποτέλεσμα της οθωμανικής κατάκτησης, είναι φαι
νόμενο παλαιό' το νέο ήταν ή λειτουργία τοϋ Πατρι
αρχείου, ενός θεσμοϋ πού επέτρεπε στην κοινωνία 
τών χριστιανών της 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να 
έχει δική του θεσμική συγκρότηση ή οποία άπλωνό-

1. Βλ. το χωρίο στην έκδοση G. Μ. THOMAS, σ. 76 στ. 22-23 και 
σ. 78 στ. 1-5· και στην αναδημοσίευση τών FR. MIKLOSICH - los. 
MÜLLER, Acta et Diplomata..., σ. 282. 
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ταν σε δλη σχεδόν την επικράτεια, δικό του σύστημα 
δικαίου για έ'να μεγάλο μέρος των βιοτικών σχέσεων 
και παράλληλα έναν μηχανισμό εξουσίας αναγκαίο 
για την οργάνωση και τη διατήρηση της συνοχής 
αυτής τής κοινωνίας. 

Το δεύτερο παράδειγμα το αντλούμε από το γεγονός 
πώς οί σχέσεις τής αθωνικής μοναστικής κοινότητας με 
το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στα πρώτα τριά
ντα χρόνια μετά την 'Άλωση, άπό ανύπαρκτες ως αραι
ές, γίνονται μετά το 1484 στενές: αγιορείτες μοναχοί 
αρχίζουν να αναλαμβάνουν τη διοίκηση μητροπόλεων 
τοΰ κλίματος τοΰ Πατριαρχείου, για να φθάσουν να 
γίνουν μερικοί άπό αυτούς και πατριάρχες, ενώ παρα
κολουθούμε αθωνικές μονές να προσφεύγουν στη 
δικαιοδοσία τοΰ Πατριαρχείου για την επίλυση δια
φορών τους άλλα και ή αθωνική κοινότητα στο σύνολο 
της να αναγνωρίζει, στα τέλη τοΰ αιώνα, μέ τρόπο 
πανηγυρικό την αρμοδιότητα τοΰ Πατριαρχείου. 

Ή αναφορά κάποιων συγκεκριμένων περιπτώσε
ων θα μας δώσει την πυκνότητα τοΰ φαινομένου πού 
εξαγγείλαμε. Ό μοναχός τής μονής Διονυσίου Νήφων 
θα γίνει μητροπολίτης Θεσσαλονίκης για να εκλεγεί 
στη συνέχεια, στα τέλη τοΰ 1486, πατριάρχης Κων
σταντινουπόλεως1· ό ηγούμενος τής μονής Βατοπεδί-

1. Δεν σώζεται ή πράξη εκλογής του οτον πατριαρχικό θρόνο 
άλλα το γεγονός έχει απομνημονευθεί στην "Εκθεσιν Χρονικην άλλα 
και στις παραλλαγές τοϋ Χρονικού τοΰ 1570, σέ όλες του τις μορφές· 
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ου Μανασής θα εκλεγεί, τον Σεπτέμβριο τοΰ 1486, 
μητροπολίτης Σερρών, θα τύχει ιδιαίτερης τιμής 
καθώς θα τοΰ δοθεί ό «τόπος» τοΰ Κυζίκου1, και θα 
εκλεγεί το 1491 πατριάρχης μέ το όνομα Μάξιμος2. 

βλ. για παράδειγμα Έκθεσις Χρονική (έ'κδ. Σπ. ΛΆΜΠΡΟΣ...), σ. 45 
στ. 16-17. Ό Νήφων εξελέγη Θεσσαλονίκης πριν ακόμα ή Πανορ-
θόδοξη Σύνοδος τοΰ 1483/1484 ολοκληρώσει τις εργασίες της, άφοΰ 
ό Νήφων συνυπογράφει τον σχετικό «συνοδικον τόμον» ώς 
Θεσσαλονίκης και τον τόπον επέχων τοΰ Αγκύρας (βλ. Δ. Γ. Απο-
ΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ό «'Ιερός κώδιξ»..., σ. 128 στ. 95-96 καί σ. 136 στ. 28). 
Πα τον πιθανό χρόνο εκλογής του στή μητρόπολη Θεσσαλονίκης βλ. 
οσα αναφέρει ό Ν. OIKONOMIDÈS, Actes de Dionysiou..., σ. 165. 

1. Ή «συνοδική πράξις» τοΰ Σερρών Μανασή, μέ τήν οποία 
τοΰ απονέμεται καί ό «τόπος» τοΰ Κυζίκου στην εθιμοταξια της 
Μεγάλης 'Εκκλησίας, σώζεται στο Αρχείο της μονής Βατοπεδίου 
καί δεν έχει ώς σήμερα δημοσιευθεί. Για τους λόγους πού ή πράξη 
αυτή σώζεται σέ αυτό το Αρχείο βλ. Δ. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, «ΤΟ 
Αγιον Όρος στα σωζόμενα πατριαρχικά έγγραφα της πρώτης 
μετά τήν Αλωση περιόδου (1454-1500)», Ό "Αθως στους 14ο - 16ο 
αιώνες [Αθωνικά Σύμμεικτα 4], Αθήνα 1997, σ. 90 σημ. 3. 

2. Τό γεγονός δτι ό νέος πατριάρχης ήταν κάποτε αγιορείτης 
το διασώζει καί τό τονίζει ή "Εκθεσις Χρονική: «έποίησεν γαρ πα-
ραίτησιν ό κΰρι Διονύσιος...· γέγονε δέ πατριάρχης ό Σερρών ψ 
όνομα Μανασσης, μετονομάσαντες αυτόν Μάξιμον, ην γαρ Αγιο
ρείτης» (εκδ. Σπ. ΛΆΜΠΡΟΣ...), σ. 56 στ. 4-7. Τήν ϊδια λίγο πολύ 
διατύπωση χρησιμοποιοΰν καί τα άλλα Χρονικά τοΰ 16ου αίώνα-

για παράδειγμα, 'Ιστορία Πολιτική Κωνσταντινουπόλεως (εκδ. Μ. 
CRUSIUS, Turcograecia...), σ. 39: «και ην άγιορίτης» καί Πατρι
αρχική Κωνσταντινουπόλεως 'Ιστορία (εκδ. M. CRUSIUS, 
Turcograecia...), σ. 142: «Ήτον δέ άπό τό άγιον όρος». 
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Πριν άπο το 1485 μητροπολίτης Σερρών θα εκλεγεί «ό 
άγιορίτης» Μακάριος1, ενώ το 1489/1490 ό πρωτοσύ-
γκελος της μονής Βατοπεδιου Μεθόδιος θα εκλεγεί 
μητροπολίτης Βερροίας2. 

Στα 1486 το συνοδικό δικαστήριο της Κωνσταντι
νούπολης αποφαίνεται για κάποια κτηματικής φύσης 
διαφορά μεταξύ τών αθωνικών μονών 'Ιβήρων και 

1. Το όνομα τοϋ Μακαρίου και ή ιδιότητα τοϋ «άγιορίτη» ανα
φέρεται στην «συνοδικήν πράξιν» τοΰ διαδόχου του Μανασή: «ή 
άγιωτάτη των Σερρών μ(ητ)ρόπολις είχε μέν μέχρι τοϋ πέρυσι 
χρόνου», αναφέρεται στο έγγραφο πού έχει χρονολογία Σεπτέμ
βριος 1486, «τον αυτής πν(ευματ)ικώς προϊστάμενον και γνησίως 
τον τότε κοιμηθέντα μακαρίτην εκείνον κΰρ Μακάριον τον άγιο-
ρίτην». Το όνομα τοΰ Μακαρίου απουσιάζει άπο τον επισκοπικό 
κατάλογο της μητροπόλεως Σερρών, ϊσως επειδή ή πηγή πού 
σώζει τή σχετική πληροφορία, ή «συνοδική πράξις» τοϋ Μανασή, 
έχει μείνει ανέκδοτη. 

2. Στο ίδιο 'Αρχείο, της μονής Βατοπεδιου, σώζεται το πρωτότυπο 
της «συνοδικής πράξεως» τήν οποία εξέδωσε το Πατριαρχείο για τον 
διορισμό τοΰ Μεθοδίου ώς Βερροίας. Το κείμενο της έχει δημοσιεύσει 
ό ΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΔΕΩΝ, «Πράξις τοϋ Μεθοδίου Βερροίας», 'Εκκλη
σιαστική 'Αλήθεια 38 (1918), 229-230, άπο αντίγραφο —γεμάτο παρα
λείψεις και παραναγνώσεις— πού τοΰ προμήθευσε ό βατοπεδινός 
Άνθιμος. Ό Γεδεών εξηγεί γιατί και ύστερα άπο ποιες διαδικασίες ό 
Μεθόδιος βρέθηκε να είναι υποψήφιος για τή μητρόπολη Βερροίας. 
Στο θέμα τής εκλογής άθωνιτών μοναχών σε αρχιερατικές θέσεις, για 
τις όποιες ήταν αναγκαία ή καταβολή ενός χρηματικοΰ ποσοΰ προς 
τήν οθωμανική διοίκηση για τήν έκδοση ενός βερατίου, θα χρειαστεί 
να επανέλθουμε. 
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Χιλανταριου- είναι ή πρώτη, οσο γνωρίζουμε, φορά 
πού αθωνικές μονές αναγνωρίζουν και προσφεύγουν 
στο Πατριαρχείο για τη λύση διαφορών τους. 

Λίγα χρόνια αργότερα, τον Δεκέμβριο τοΰ 1498, 
έχει καταγραφεί και ή επίσκεψη τοΰ πρώτου τοΰ 
Αγίου Όρους, τοΰ Βατοπεδινοΰ Κοσμά, στην Κων
σταντινούπολη. Δέν επρόκειτο για μια εθιμοτυπική 
επίσκεψη άλλα για την κορυφαία στιγμή στις σχέσεις 
της αθωνικής μοναστικής κοινότητας μέ το Πατριαρ
χείο Κωνσταντινουπόλεως. 

Τον Δεκέμβριο λοιπόν τοΰ 1498 καταχωρίζεται 
στον επίσημο κώδικα τοΰ Πατριαρχείου ένα σημείω
μα1 στο όποιο αναφέρεται οτι ό πρώτος τοΰ Άγιου 
Όρους παρουσιάστηκε στή σύνοδο καί ένεφάνισε 
ένα «γράμμα σηγιλλιώδες παλαιγενές»2 στο όποιο 
περιγράφονταν ό τρόπος εκλογής και «χειροτονίας» 
τοΰ πρώτου τοΰ Άγιου Όρους άπό τον Κωνσταντι
νουπόλεως. Στή συνέχεια περιγράφονταν οι εξουσίες 
τοΰ πρώτου έναντι τών ηγουμένων των άλλων άθω-

1. Βλ. το κείμενο πού καταχωρίστηκε στο Δ. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟ-
ΠΟΥΛΟΣ, Ό «Ιερός Κώοιξ»..., σ. 164-165. 

2. Πρόκειται για τον «Τόμον [η Νόμον] καί τύπον τού 'Αγίου 
Όρους καί τοΰ Πρωτάτου» πού φέρεται να εκδόθηκε τον Μάιο 
τοΰ 1394· βλ. πρόχειρα το κείμενο του στην έκδοση PH. MEYER, Die 
Haupturkunden fìir die Geschichte der Athosklöster, Λιψία 1894, σ. 
195-203. Πα την αμφίβολη γνησιότητα τοΰ έγγραφου βλ. δσα 
αναφέρονται στην επόμενη σημείωση. 
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νικών μονών —πλην τοϋ ηγουμένου της Μεγίστης 
Λαύρας ό όποιος «χειροτονείται», και αυτός, άπό τον 
πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Τέλος καταγράφε
ται οτι στο «γράμμα» αναφερόταν πώς «τα ευρισκό
μενα τω... "Ορει στ(αυ)ροπήγια» οφείλουν να «μνημο-
νεύωσι το τοϋ π(ατ)ριάρχου όνομα». 

Στο ερώτημα πού υπέβαλαν στον πρώτο, «πώς μη 
και πρότερον την γραφήν έπεδείξατε», ή απάντηση 
του ήταν οτι το γράμμα το είχαν αποκρύψει κάποιοι 
«προ χρόνων τινών»· εντοπίστηκε πρόσφατα, παρου
σιάστηκε στη σύναξη καί αποφάσισαν να το παρου
σιάσουν, να στείλουν μάλιστα για το σκοπό αυτό τον 
πρώτο στη Κωνσταντινούπολη καί να ζητήσουν άπό 
τον πατριάρχη συγχώρεση —καθώς απειλούνταν με 
αφορισμό καί καθαίρεση, σύμφωνα μέ το «γράμμα», 
εκείνοι πού δέν ακολουθούσαν όσα ορίζονταν σέ 
αυτό— καί να πορευτούν έκτοτε σύμφωνα μέ όσα τό 
«παλαιγενές» αυτό γράμμα όριζε. Ή σύνοδος δέχτη
κε τό αίτημα της κοινότητας καί ό Ιωακείμ Α' απέλυ
σε μέ την ϊδια χρονολογία πιττάκιο προς τους αγιο
ρείτες για να τους γνωρίσει τα παραπάνω καί να 
απαιτήσει την πιστή τήρηση στο έξης όσων ορίζονταν 
στο «γράμμα»1. Ή αποκατάσταση τών σχέσεων είχε 
πλέον φθάσει στο υψηλότερο σημείο της. 

1. Το πιττάκιο τοϋ 'Ιωακείμ δημοσίευσε ό PH. MEYER, Die 
Haupturkunden..., σ. 210-212. Έχει υποστηριχθεί μέ σοβαρά 
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Στο ερώτημα, ποιο ήταν το αποφασιστικό γεγο
νός, εκείνο πού άλλαξε την ατμόσφαιρα και θέρμανε 
τις σχέσεις τους, νομίζουμε πώς ανάμεσα στα πολλά 
τα όποια συνέτειναν στην ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ 
της αθωνικής κοινότητας και του Πατριαρχείου το 
κορυφαίο και καταλυτικό γεγονός ήταν ή ανατροπή 
τής Συνόδου της Φλωρεντίας το 1483/1484 μέ «συνο
δικό τόμο»· και δέν είναι ασφαλώς άπό σύμπτωση 
πού άπό τή χρονολογία αυτή και ύστερα αναπτύσσο
νται και πυκνώνουν οι σχέσεις τής σημαντικότερης 
μοναστικής κοινότητας μέ τήν εκκλησιαστική αρχή 
των ορθόδοξων χριστιανών. 

Οι στοχαστικές προσαρμογές για τις όποιες μιλή
σαμε δέν έφεραν μόνο ειρήνη στο εσωτερικό τής κοι
νωνίας των χριστιανών, δπως το αφηγείται ό εκκλη
σιαστικός χρονογράφος: «πατριαρχεύοντος... τοΰ 
κυροϋ Μαξίμου τοΰ λογίου, τα τής εκκλησίας 
άπαντα ειρηνικώς διέκειντο, παυσαμένων πάντων 
των σκανδάλων»1 άλλα αφαίρεσαν και τα δογματικά 
εμπόδια για τή συνεργασία κορυφαίων παραγόντων 
των ορθόδοξων χριστιανών. 

επιχειρήματα πώς το γράμμα πού ό πρώτος τοΰ Αγίου Όρους 
παρουσίασε στο Πατριαρχείο δέν ήταν γνήσιο· βλ. τα σχετικά, μέ 
παραπομπές στην βιβλιογραφία, στη μελέτη Δ. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟ-
ΠΟΥΛΟΣ, «Το "Αγιον Όρος...», σ. 97-98. 

1. Βλ,ΈκθεσιςΧρονική (εκδ. Σπ. ΛΆΜΠΡΟΣ...), σ. 35. 
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Βέβαια, ή Ιστορία δέν σταμάτησε εκεί* λίγα χρόνια 
αργότερα, καθώς ό θάνατος τοΰ Πορθητή έφερε 
νέους ιδεολογικούς προσανατολισμούς στην οθωμα
νική πολιτική εξουσία, νέες προσαρμογές θα χρεια
στεί να γίνουν. Τα πρώτα όμως, αποφασιστικά για τή 
μετέπειτα πορεία τής ορθόδοξης κοινωνίας, βήματα 
είχαν ήδη διανυθεί. 

122 



Πίνακες 



ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

πού χρησιμοποιούνται στους πίνακες 

άρχπ. : αρχιεπίσκοπος μν. : μονή 
μ. : μητρόπολη, μητροπολίτης μνχ. : μοναχός 
μγ. : μέγας πατρχ. : πατριάρχης 



Γενικό ευρετήριο 

Άγαλλιανός Θεόδωρος, μγ. 
χαρτοφύλαξ 36,81,101 

Άγαρηνοί 87,88 
Αγία Γραφή 69· βλ. και Πίνακα 

πηγών 
Άγιοι Τόποι 106,109 
αγιορείτης μνχ. 116, 117, 118, 

120 
άδελφοποιία 63, 92, 93 
ÇLÔOV πΰλαι 56 
'Άθως, αθωνική κοινότητα 111, 

116, 117, 118, 119, 121· βλ. 
και μν. Βατοπεδίου, Διονυ
σίου, 'Ιβήρων, Μ. Λαύρας, 
Χιλανταρίου, αγιορείτης 
μνχ., πρώτος Αγίου Όρους 

Αίγυπτος 109 
αιρετικός 77,78 

'Αλεξανδρείας πατρχ. 108,109 
αμάρτημα 60 
Άμπέρτος Μαννουήλ, «άρ

χων» 42 
ανάδοχος 64,76 
ανάθεμα 78 
'Ανατολής πατριαρχεία 105, 

107,110 
'Άνθιμος, μνχ. μν. Βατοπεδίου 

118 
'Αντιοχείας πατρχ. 108,110 
αποδημία πατρχ. 67 
'Απόστολος 58, 59, 61, 62· 

'Αγίων 'Αποστόλων κανό
νες· βλ. Πίνακα πηγών 

Άριστάρχης Σταυράκης 43 
αριστοκρατία βυζαντινή 36 
Αρμένιοι 77 

Με πλάγια σημειώνονται οί λέξεις πού απαντώνται και στο κείμε
νο της εγκυκλίου. Δέν αποδελτιώνονται λέξεις πού διατρέχουν 
ολο το κείμενο, όπως: 'Άλωση Κωνσταντινουπόλεως, Βιβλιοθήκη 
και κώδικας Φλωρεντίας, εγκύκλιος, Μ. 'Εκκλησία, Μάξιμος Γ, 
Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. 
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άρσενοκοίτης 59 
Αρχαία Ελλάδα 93 
άρχων 42,66· βλ. και Άμπέρτος 

Μαννουήλ 
άταφος 64,80· βλ. και ταφή 
αυτονομία της Εκκλησίας 68, 

75,88 
αφορισμός, αφορίζω 62,64,65, 

79, 80, 84, 86, 91, 120· άρση 
42,43 

Βάλσαμων Θεόδωρος 88· βλ. 
καί Πίνακα πηγών 

βάπτισμα, βαπτίζω 60, 64, 87, 
88,92 

Βατοπεδίου μν. 116, 118, 119· 
βλ. καί 'Άνθιμος, Κοσμάς, 
Μανασής, Μεθόδιος 

Βενετίας δόγης· βλ. Mocenigo 
βεράτι 111,112,113,118 
Βερροίας μ.· βλ. Μεθόδιος 
Βλαστάρης Ματθαίος 64, 88· 

βλ. καί Πίνακα πηγών 
βλασφημία 59 
Βυζάντιο 93 

Γαλακτίων, πρόεδρος Ηρά
κλειας 37,38 

Γαλησιώτης Γεώργιος, μγ. 
σκευοφύλαξ 37 

γάμος 64, 75, 78, 80, 82, 83, 84, 

85* αθέμιτος, παράνομος 64, 
80,81,89 

Γεδεών Μανουήλ 35,118 
Γεννάδιος Σχολάριος, πατρχ. 

67,69,98,99,101,102 
γένος 62,70,91 
Γκίνης Δημήτριος 83 
γοητεϊαι 65,94 

δαίμων 60 
δανείζω 63,90 
Δανιήλ, μ. Σμύρνης 106, 107, 

108,109,110 
Δαυίδ 60 
Δεσποτάτο Μορέως 9 
δεσποτικοί έορταί 64,79 
διαζεύγιον, διάζενξις 62, 63, 

65, 80, 82, 83, 89· διαζύγιο 
συναινετικό 83 

διευλύτωσις 44,65, 84,85 
δίκαιο βυζαντινό 75, 80, 81, 82, 

86, 87, 103· γάμου 80, 84· 
εκκλησιαστικό 93· μουσουλ
μανικό, οθωμανικό 75, 79, 
80,84,99 

Διονύσιος Ά, πατρχ. 42,72,73 
Διονυσίου μν. Αγίου Όρους 

43,116· βλ. καί Νήφων 
δόγης Βενετίας· βλ. Mocenigo 
δόλος 64,86 
Δύση 16,51 
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Εβραίοι 77 
εθνικός 64,75,77 
ειδωλολατρία 59 
εισόδημα εκκλησιαστικόν 49, 

50,62,92 
έκκλησιάρχης μγ.· βλ. Μα-

νουήλ Χριστώνυμος 
εκκλησιασμός, εκκλησιάζομαι 

79 
"Ενωση των 'Εκκλησιών 77,96, 

104,105 
εξαρχία, εξαρχικο καθεστώς 

41, 42, 49· βλ. και Μεγάλη 
Μαΐνη, Μέγας Ζυγός, Μου
δανιά 

εξαρχος 49* βλ. και Ίωάσαφ 
εξισλαμισμός 79 
έξομολόγησις, εξομολογούμαι 

60,64,80 
εξω αρχή 71,73· βλ. και οθωμα

νική εξουσία 
επίσκοπος 89, 91 
'Εφέσου μ. 110 

Ηράκλειας μ.· βλ. Γαλακτίων 

θυμός Θεοϋ 56· βλ. και οργή 
'Ιβήρων μν. 118 
ιερός κώόιξ 13,54,67,73,106 
Ιεροσολύμων πατρχ. 108,110 
Ιεροτελεστία 87,94 

ίλεως 61,65 
'Ισίδωρος, πατρχ. 36 
ισονομία 80 
Ισραήλ 55 
'Ιωακείμ Α', πατρχ. 120 
'Ιωάννης Ευγενικός 13 
'Ιωάννης Χρυσόστομος· βλ. 

Χρυσόστομος 'Ιωάννης 
Ίωάσαφ, ίρμν., εξαρχος Μεγά

λου Ζυγοϋ 46 

καθαίρεσις 38,62,63,64,72,80, 
82,88,89,90,91,120 

καθολικοί 77 
καπηνιάζομαι, καπηνιαζόμε-

νος 63,75,76,84* καπήνιον, 
κεπήνιον 75 

Καραθεοδωρής 'Αλέξανδρος 
109 

Καραθεοδωρής Στέφανος 108 
Καρατζάς Νικόλαος 108,109 
Καρμίρης 'Ιωάννης 78 
καταόοσία, καταδοσιά 64,86 
καταλυ μαίνομαι 91 
κατάστιχο Μ. Εκκλησίας 46,48 
κατέδομαι [κατεσθίω] 55 
κόλασις 60 
Κομνηνοί 35 
Κοσίνιτσας μν. 42,43,72 
Κοσμάς, πρώτος "Αγίου Ό 

ρους 119 
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Κριτόβουλος "Ιμβριος 13 
Κυζίκου μ. 117 

Λακεδαιμόνιας μ. 48,49 
λαοί της Βίβλου 99 
λαός χριστώννμος 66 
Λουκάς Χρυσοβέργης, πατρχ. 

88 

μαγεία 94 
Μακάριος, μ. Σερρών, πρώην 

μνχ. Αγίου Όρους 118 
μαλακός 59 
Μανασής· βλ. Μάξιμος Δ' 
Μαννουήλ Άμπέρτος· βλ. 

Άμπέρτος 
Μανουήλ Κορίνθιος 102 
Μανουήλ Χριστώνυμος (= Μά

ξιμος Γ) 35,36,37,41,53,81· 
μγ. έκκλησιάρχης 36,41,96 

Μάξιμος Δ', πατρχ. 32* Μανα
σής, μ. Σερρών 117· Μανα
σής, μνχ. μν. Βατοπεδιου 116 

Μάρκος Ξυλοκαράβης, πατρχ. 
13 

μάχαιρα Θεοϋ 57 
Μεγάλη Μαΐνη 49 
Μέγας Ζυγός 48,49 
Μεγίστης Λαύρας μν. 120 
μέθη, μέθυσος 59, 64· βλ. και 

Ραφαήλ- μεθώ 90 

Μεθόδιος, μ. Βερροίας, πρώην 
πρωτοσύγκελος μν. Βατο
πεδιου 118 

Μελέτιος Πηγάς, πατρχ. 102 
μεσοπατριαρχία 73 
Μεχμέτ Β' ό Πορθητής 98,101, 

103,122 
μίσος 63,82,83" άκατάλλακτον 

83 
μοιχοζεύκτης 64,81 
μοιχός 59 
μονοθεϊστική θρησκεία 98,99 
Μορέως Δεσποτάτο 9 
Μουδανιά 41,42 
Μουρίνος, σύρ 85 
Μουσείο Μπενάκη 109 
μνκτιρισμος 56,70 
μυστήρια ιερά 77 

Νήφων Β', πατρχ. 44· μ. Θεσ
σαλονίκης 116,117" μνχ. μν. 
Διονυσίου 116 

Νικαίας μ. 108 

'Οθωμανική Αυτοκρατορία 
51, 70, 97,103,104,106,114, 
115· οθωμανική αρχή, δημό
σιο 32,33,95,96,97,99,111, 
112, 114, 118· δίκαιο· βλ. 
δίκαιο- κράτος 34,37,41,85, 
100,105,113· πολιτική έξου-
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σία, κυριαρχία 36,80,86,96, 
101,105,122 

οίνοπότης· βλ. Ραφαήλ 
όλιγοστοί 56,70 
δνειοος 56,70 
οργή Θεοϋ 57,59 
όφφίκιο, όφφικιάλιος 36,37,38, 

72, 8Γ βλ. καΐ Άγαλλιανός, 
Γαλησιώτης Γεώργιος, Μα-
νουήλ Χριστώνυμος 

παγανιστικός 94 
πάίοες Τούρκων 63,88 
Παλαιά Διαθήκη· βλ. Πίνακα 

πηγών 
Παλαμήδης Γεώργιος· βλ. 

Πίνακα πηγών 
πανωλεθρία 57,61 
Παπαγιάννη Ελευθερία 89 
Παπαδόπουλος-Κεραμεύς 

Άθ. 109 
Πάπας Ρώμης 105 
παράνυμφος 77 
παρασχέδιο 42,73 
Πατρινέλης Χ. Γ. 35 
πιττάκιο 42,46,48,49,120 
πλεονεξία 59 
πνευματικός 64,80 
Πορθητής· βλ. Μεχμέτ Β' 
πόρνος 59 
πρόεδρος [εκκλησιαστικός τίτ

λος] 38 
προίξ, προίκα 65,80,84,85 
πρώτος Αγίου Όρους, 121· βλ. 

και Κοσμάς 
Πύλη [Υψηλή] 10, 33, 34, 37 

-40,46,48,49,84,85 
πϋρ αιώνων 61 

Ραγούζας, άρχπ.· βλ. Beccadelli 
Ραφαήλ Α', πατρχ. 32, 39, 40, 

41, 48, 71, 91" τύραννος και 
διώκτης 32,56,71,72" αλλο
εθνής, σκυθογενής, βάρβα
ρος, φαΰλος 40· Τριβαλός 
40, 73· μέθυσος και οίνοπό
της 90,91 

Ρώμη 9,66 
Ρωμιοί 16,36,104 

σαρκικον φρόνημα 56 
Σακελλίων Ιωάννης 102 
οαταν 59 
Σερρών μ.· βλ. Μακάριος, Μα-

νασής 
σιμωνία 42, 43, 45, 50, 91, 92· 

σιμωνιακώς 40, 72· σιμωνια-
κή λύμη 44· σιμωνιακή νόσος 
44· Σίμωνος αΐρεσις 61 

σκευοφύλαξ μγ.· βλ. Γαλησιώ
της Γεώργιος 

Σμύρνης μ.· βλ. Δανιήλ 
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σταυροπήγια 120· σταυροπη
γιακή αξία 43 

στάχωση 53 
στέφανα 64 
συγγένεια αδελφική 93· πνευ

ματική 92 
Συμεών Α', πατρχ. 33, 39, 41, 

43,45-47,67,77,95,106,113 
συνείσακτος 63,89 
σύνοδος μείζων (1477) 41-49, 

50,51,69,74, 92,95· Πανορ-
θόδοξη (1483/1484) 77, 96, 
97, 106, 107, 108, 110, 111, 
117· Φλωρεντίας (1439) 77, 
78,96,104,105,107,108,109, 
110,111,121 

σννοικέσιον 62 

ταφή 63,76,78 
τετράγαμος 64, 81 
τόκος 63,90 
Τούρκοι· βλ. παϊοες Τούρκων 
Τραπεζοϋντος Αυτοκρατορία 9 
τρισεπίσκοπος 38 

φαρμακεΐαι 65, 94 
φλωρία 49,113 
φόρος ετήσιος 37,38,46,48,49· 

κεφαλικός 115· οικονομικό 
βάρος 45, 49 φορολογικός 

μηχανισμός 34, 41, 95, 112, 
114· φορολογική υποχρέω
ση 48,49,114· 

χαράτζιον 47· βλ. και φόρος 
ετήσιος 

χαρτοφύλαξ μγ.· βλ. Άγαλ-
λιανός 

χειροτονία 62, 72· επισκόπου 
91· ηγουμένου 120* πρώτου 
Άγ. Όρους 119· επί χρήμα-
σι 62· βλ. και σιμωνία 

Χιλανταρίου μν. 119 
χλευασμός 56,70 
Χρονικά 90, 116, 117· βλ. και 

Πίνακα πηγών 
Χρυσοβέργης Λουκάς· βλ. 

Λουκάς Χρυσοβέργης 
Χρυσόστομος 'Ιωάννης 60 
ψευόομαρτυρώ 65,86 

Bandini Α. Μ. 14 
Beccadelli Ludovico 14 
dolus 86 
Laurent Vitalien 15,35,38 
Mocenigo Ιωάννης 91,97,100, 

110,114-115 
Pitsakis C. G. 38 
ReinschD.R. 14 
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Άγαλλιανός, Θεόδωρος 
Λόγοι (1463) 36,81-82,101 

Αγία Γραφή 
Παλαιά Διαθήκη, Ψαλμοί 31(32), 5 60 

48(49), 13 56 
78(79), 35-36 56,69 
80,14-15 55,69 

Παροιμίαι 14,34 59 
Ησαΐας 1,19-20 55 
Ζαχαρίας 1,3 55 

Καινή Διαθήκη, Ευαγγέλιο κατά Ματθαίον 5,44 58 
16,18-19... 56 

'Επιστολές Παύλου 
προς Ρωμαίους 13,12 57, 59 
προς Κορινθίους Α', 6,9-10 . . . 59 

13,1-3 58 
προς Έφεσίους 5,8-12 57 
προς Κολοσσαεϊς 3,5-7 59 
προς Εβραίους 12,14 58 

'Ιακώβου επιστολή 2,18 61 
2,26 60 

'Επιστολή Πέτρου Α'. 2,1 59 

'Ακολουθία... ε'ις τους εκ των λατινικών αιρέσεων 
επιστρέφοντας 78 
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ΠΙΝΑΚΕΣ 

Βαγιαζήτ Β' 
Βεράτι διορισμού τοϋ Συμεών Ά (1483) 112-114 

Βάλσαμων, Θεόδωρος 
Υπόμνημα στους κανόνες 

πδ' κανόνας Ç' Οικουμενικής Συνόδου 88 
Υπόμνημα στον Νομοκάνονα 

Τίτλος ΙΓ, κεφ. β' 84 

Βλαστάρης Ματθαίος 
Σύνταγμα κατά στοιχεϊον 

Β, κεφ. γ' 88 

Δανιήλ Σμύρνης 
Διήγησις... και περίοδος τών Αγίων Τόπων 106-110 

Δοσίθεος Ιεροσολύμων 
Τόμος Αγάπης κατά Λατίνων 78 

Δωρόθεος [Ψευδό-] 

Βιβλίον ιστορικόν 91 

Έκθεσις Χρονική 90,116,117,121 

'Ενθυμήσεις και Σημειώματα 
Ενθύμηση στο χφ British Library Add. 22492 96-97 
Σημείωμα στο χφ Laurent, gr. PI. LIX. 13 40,72,90 
Σημείωμα στο χφ Taur. 23 Β. Vß.3 35 

Ζωναράς, 'Ιωάννης 
Υπόμνημα στους κανόνες 

κβ' κανόνας ζ' Οικουμενικής Συνόδου 62 
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ΠΗΓΕΣ 

Θεόφιλος Καμπάνιας 

Νομικόν 82 

Ιστορία Πολιτική Κωνσταντινουπόλεως 91,117 

Κανόνες 
Δ' Οικουμενικής Συνόδου 

β' κανόνας 62 
γ' κανόνας 63 

ζ' Οικουμενικής Συνόδου 
π' κανόνας 79 

Αγίων 'Αποστόλων 
κθ' κανόνας 62 

Μανουήλ Κορίνθιος 
Μονωδία επί τω άοιδίμω πατριάρχη... Μαξίμω... 102-103 

Μανουήλ Χριστώνυμος 
Μονψδία επί τη αλώσει τής Κωνσταντινουπόλεως 36 

Πατριαρχικές και Συνοδικές πράξεις 
1315 Δεκ. Ιωάννης Η' «γράμμα» (Ν. 2047) 83 
1355 Σεπτ. Κάλλιστος Α γράμμα (Ν. 2387) 84-85 
1394 Μάιος Αντώνιος Δ' «τόμος» (Ν. **2959) 119-120 
[1454] Γεννάδιος Β' έκθεση περί πίστεως 98-99 
1454 'Οκτ. Γεννάδιος Β' εγκύκλιος 67, 69 
1474 Όκτ. [Συμεών Α] συνοδική απόφαση 33,35,47 
1474 Δεκ. Συμεών Α εγκύκλιος 67 
1475 αρχές «καθαίρεσις» 35,37,38 
1476 άνοιξη πιττάκιο 42 
1477 Μάρτ. άρση αφορισμού 43 
1477 'Ιούν. «σιγιλιώδες γράμμα» 43,72 
1480 Ίαν. Μάξιμος Γ γράμμα 97,100-101,102, 

110-111,114-115 
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ΠΙΝΑΚΕΣ 

1482-1486 Συμεών Α «γραφή» 46, 48, 49 
1483/1484 Συμεών Α «συνοδικός τόμος» 77-78, 

106,117,121 
1484 Μάιος Συμεών Α «συνοδικον... ψήφισμα» .. 43^44,45 
1486 Ίούλ. Συμεών Α «επικυρωτικον γράμμα» .. 118-119 
1486 Σεπτ. Συμεών Α «συνοδική πράξις» 117,118 
1488 Ίούλ. «συνοδικον ψήφισμα» ... 32,72-73 
1489/1490 Διονύσιος Α «συνοδική πράξις» 118 
1497 'Ιούν. Νήφων Β' «συνοδικός... τόμος» ... 44-45, 85 
1498 Δεκ. 'Ιωακείμ Α «σημείωμα» 119-120 
1498 [Δεκ.] 'Ιωακείμ Α «γράμμα» 120 

Πατριαρχική Κωνσταντινουπόλεως Ιστορία 91,117 

Παλαμήδης, Γεώργιος 
'Ιστορία... τοΰ... Μιχαήλ βοηβόδα 87 

Φωτεινόπουλος, Μιχαήλ 
Νομικον Πρόχειρον 83 
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Χειρόγραφα πού χρησιμοποιούνται 
ή αναφέρονται 

ΑΘΗΝΑ 
'Εθνική Βιβλιοθήκη, 1896 102-103 
Μουσείο Μπενάκη, 19 108-109 

ΑΘΩΣ 
Μονή 'Ιβήρων, 512 102 
Μονή Παντελεήμονος, 127 99 

ΒΑΤΙΚΑΝΟ 
Biblioteca Apostolica, gr. 2416 43 

ΒΙΕΝΝΗ 
Nationalbibliothek, Vind. hist. gr. 48 42 

ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ 
Πατριαρχική Βιβλιοθήκη, 276 46 

ΛΟΝΔΙΝΟ 
British Library, Add. 22492 96 

135 



ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ 

ΠΑΡΙΣΙ 
Bibliothèque nationale, gr. 1289 98 

Suppl. gr. 1375 108 

ΣΑΜΟΣ 
Βιβλιοθήκη Μητροπόλεως, 12 passim 

TOPINO 
Biblioteca Nazionale, 23 B.V. 3 35 

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 
Biblioteca Medicea Laurenziana, gr. PI. LIX. 13 passim 
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^ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ** 
ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΕ ΑΝΕΚΔΟΤΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ 
ΤΟΥ 1477 ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΠΑΪΖΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ Δ. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗ 
ΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ Η/Υ MACINTOSH 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΑΣΩ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΣΕ OFFSET ΣΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ «Γ. ΑΡΓΥ 
ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ» ΣΕ ΧΑΡΤΙ CONQUEROR 100 ΓΡΑΜΜ. 

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΥΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΙΔΕΟ 
ΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ 

ΤΟ ΕΝΕΝΗΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 















ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Θεσμοί και 'Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 

Δ. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - Π. Δ. ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, Ή Νομική Συνα
γωγή του Δοσιθέον. Μία πηγή και ενα τεκμήριο, χ. 1, 
Αθήνα 1987. 
(ISBN 960-7094-34-4) 

ΜΑΧΗ ΠΑΪΖΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, 'Ανεπίσημα από το Πατριαρ
χείο Κωνσταντινουπόλεως. Παρασχέοια και μαρτυρίες 
του 1476, Αθήνα 1988. 
(ISBN 960-7094-00-Χ) 

Δ. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ό «Ιερός Κώόιξ» του Πατριαρχείου 
Κωνσταντινουπόλεως στο β' μισό τοϋ ΙΕ' αιώνα: Τα μόνα 
γνωστά σπαράγματα, Αθήνα 1992. 
(ISBN 960-7094-06-9) 

ΜΑΧΗ ΠΑΪΖΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Ό θεσμός τής πατριαρχικής 
εξαρχίας, 14ος-19ος αιώνας, Αθήνα 1995. 
(ISBN 960-7094-32-8) 

Π. Δ. ΜίΧΑΗΛΑΡΗΣ, 'Αφορισμός. Ή προσαρμογή μιας ποινής στις 
αναγκαιότητες τής Τουρκοκρατίας, Αθήνα 1996 [β' έκδο
ση 2004]. 
(ISBN 960-7094-33-6) 

Δ. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ανάγλυφα μιας τέχνης νομικής. Βυζα
ντινό δίκαιο και μεταβυζαντινή «νομοθεσία», Αθήνα 1999. 
(ISBN 960-7916-04-2) 

ΜΑΧΗ ΠΑΪΖΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ - Δ. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, 
Αφιερώματα και δωρεές τον 16ο αι. στή Μ. Εκκλησία. 
Θεσμικές όψεις τής ευσέβειας, Αθήνα 2002. 
(ISBN 960-7916-19-0) 

Δ. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Για τους Φαναριώτες. Δοκιμές ερμηνεί
ας & Μικρά αναλυτικά, 'Αθήνα 2003. 
(ISBN 960-7916-30-1) 

ΜΑΧΗ ΠΑΪΖΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ - Δ. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, 
Μετά τήν Κατάκτηση. Στοχαστικές προσαρμογές τοϋ Πα
τριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως σε ανέκδοτη εγκύκλιο 
τοϋ 1477, Αθήνα 2006. 
(ISBN 978-960-7916-57-0) 

(ISBN 978-960-7916-57-0) 


