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Eplrotiea saeeuli XIIL 
Изъ ПЕРЕПИСКИ ІОАННА НАВПАКТСЕАГО. 

Издаваемые нами въ этой книжкѣ Византійскаго Временника гре-
ческіе документы ближайшимъ образомъ относятся къ исторіи второго 
Епирскаго деспота Ѳеодора, который усвоилъ себѣ также титулъ Ро-
мейскаго (Римскаго) императора; они пока замыкаются въ предѣлахъ 
одного десятилѣтія отъ 1218-го по 1228-й годъ и по содержанию 
сосредоточиваются около двухъ главныхъ пунктовъ: 1) борьба съ 
Франками Латинской имперіи, которая за эти годы въ подробно-
стяхъ до сихъ поръ намъ была маю извѣстна, а отсюда получаетъ 
новое и живое освѣщеніе, что въ свою очередь сообщаетъ самымъ 
документамъ общее и важное значеніе ; 2) соперничество и антаго-
низмъ Епира съ Никеей, гдѣ еще ранѣе возникъ другой центръ гре-
ческаго національнаго сопротивленія — съ царемъ, наслѣдникомъ Ви-
зантійскихъ императоровъ, и съ патріархомъ, который сохранялъ 
названіе и права Константинопольскаго. При этомъ наши документы 
особенно ярко выставляютъ на видъ руководящую роль греческой 
образованной высшей духовной іерархіи, остававшейся въ европей-
скихъ частяхъ бывшей Византійскш имперіи и естественно возлагав
шей свои національныя надежды и чаянія лучшаго будущаго, а также 
и разсчеты личнаго возвышенія для себя и своихъ на ближайшаго 
энергическаго дѣятеля, Ѳеодора, а не на отдаленнаго и безсильнаго 
въ Европѣ Никейскаго самодержца, отрѣзаннаго отъ Греціи европей
ской промежуточными латинскими владѣніями. Документы заимство
ваны главнымъ образомъ изъ переписки современнаго Навпактскаго 
(Лепанто) митрополита Іоанна, являющагося въ роли несомнѣннаго 
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вождя патріотически настроенной части православнаго греческаго 
духовенства какъ въ непорабощенномъ Епирѣ, такъ и въ областяхъ 
временно завоеванныхъ, а, пожалуй, и въ роли руководителя или 
поощрителя политическихъ стремленій Епирскихъ деспотовъ, нако-
нецъ ихъ опоры въ столкновеніяхъ съ высшимъ церковнымъ авто-
ритетомъ патріарха, за которымъ стоялъ соперничествующій импе-
раторъ въ Никеѣ. Образовавшіяся на означенной почвѣ отношенія, 
близкія къ церковному — наравнѣ съ политическимъ — разрыву въ 
нѣдрахъ самой греческой національности, тоже въ высшей степени 
любопытны, и только изъ нашихъ документовъ получается полное и 
отчетливое представленіе о мотивахъ и напряженности раздора. Въ 
частности: первыя четыре письма Іоанна, адресованныя — одно къ 
женѣ Ѳеодора Комнина, Маріи (имя до сихъ поръ не было извѣстно), 
a другія къ самому «державному» Комнину (таковъ наиболѣе обыч
ный способъ его титулованія до принятія императорскаго сана) — 
говорятъ объ успѣхахъ Ѳеодора въ борьбѣ съ Шпаліанцамщ то есть, 
съ обладателями Солунскаго королевства, основаннаго БониФаціомъ 
МонФерратскимъ : взятіе городовъ—Новой Патры, Просѣка, Плата-
мона особо въ наличныхъ доселѣ источникахъ нигдѣ не упомянуто. 
За тѣмъ цѣлый рядъ писемъ Іоанна и его корреспондентовъ,— 
въ числѣ ихъ знаменитаго митрополита Аѳинскаго, Михаила Ако-
мината, его любимаго ученика Георгія Вардана и самаго держав
ного Комнина, относится къ вопросу о замѣщеніи митрополичьей ка-
ѳедры на островѣ КорФу, входившемъ въ составъ владѣній Епирскаго 
деспота (ЛяЛ?. 5—13); политическое значеніе каѳедры съ національно-
религіозной точки зрѣнія отмѣчается въ посланіи деспота Ѳеодора 
(Ля 7),.а соборное дѣяніе (Ля 13) оправдываетъ неканоничный способъ 
избранія и поставленія Георгія Вардана безъ содѣйствія патріарха и 
обнаруживаешь съ полною опредѣленностью основанія церковнаго 
раздора между Никейскимъ и Епирскимъ центрами. Ихъ антагонизмъ 
рѣзко выставляется и въ двухъ за тѣмъ слѣдующихъ документахъ 
(ЛяЛя 14 и 15): въ приглашеніи отъ патріарха Мануила къ Іоанну 
Навпактскому принять вмѣстѣ съ другими западными (по отношенію къ 
Малой Азіи) епископами участіе въ предполагаемомъ вселенскомъ со
бора для соединенія церквей греческой и латинской и для устраненія 
обоюдной народной вражды, и въ отвѣтномъ письмѣ Іоанна, который 
вмѣсто того приглашаетъ Никейскихъ грековъ къ дружной борьбѣ 
противъ жестокаго и непримиримаго врага вмѣстѣ съ Ѳеодоромъ Ду-
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кой Комниномъ, уже уепѣвшимъ нанесть Латинамъ рядъ тяжелыхъ 
ударовъ и поколебавшимъ ихъ могущество. Тотъ же патріархъ че-
резъ нѣсколько времени, обращаясь къ Іоанну, грозитъ (X?. 16) цер-
ковнымъ отлученіемъ неправильно поставляемымъ въ области Ѳео-
дора епископамъ и всѣмъ соучастникамъ въ такомъ дѣлѣ, на что 
получаетъ замѣчательную длинную и рѣзкую отповѣдь, составленную 
Іоанномъ (Ля 17), въ которой кстати прославляются заслуги Ѳеодора 
дѣлу православія и сообщаются мимоходомъ новые Факты, важные и 
ддя политической исторіи. Далѣе (начиная съ Ля 18 по 23) идутъ 
письма Іоанна съ различными указаніями на обстоятельства, пред-
шествовавшія давно желанному и давно предсказанному взятію Со-
луня, и на подготовляемое вслѣдъ затѣмъ вѣнчаніе Ѳеодора царскою 
короною, на столкновеніе съ возстановленнымъ Солунскимъ митропо-
литомъ и т. д. Актъ, исходящій отъ лица всѣхъ западныхъ еписко-
повъ, но составленный, очевидно, Іоанномъ (X?. 24), свидѣтельствуетъ, 
что провозглашеніе и вѣнчаніе Ѳеодора было прежде всего дѣломъ 
церковнымъ, въ которомъ іерархія прямо шла навстрѣчу естествен
ному честолюбію энергическаго Епирота, вовсе неспособнаго увле
каться одними идеальными цѣлями. Изъ другихъ недавно изданныхъ 
источниковъ (собраніе писемъ Димитрія Хоматіана, Охридскаго ми
трополита, который и вѣнчалъ Ѳеодора за отказомъ Солунскаго) уже 
извѣстно, что въ Никеѣ вѣнчаніе Ѳеодора было принято какъ актъ 
прямого возмущенія противъ вѣрьі и закона; негодованіе, соединен
ное съ угрозами, которыя, впрочемъ, заранѣе были осуждены на без-
силіе, выражено было въ посланіяхъ патріарха Германа II: къ числу 
двухъ извѣстныхъ апологій присоединяется теперь третья, написан
ная отъ лица всего западнаго высшаго духовенства Іоанномъ Нав-
пактскимъ *и настаивающая на необходимости для запада автономіи' 
церковной и свѣтской (ЛГЙ 26). Въ ней есть совсѣмъ неожиданныя 
новыя точки зрѣнія, объясняющія права Ѳеодора на императорскій 

Фтитулъ, и содержатся важныя указанія на судьбу западно-европей-
скаго ополченія, собраннаго въ Италіи' подъ эгидою папы Гонорія 
для спасенія Солунскаго королевства. То, что есть рѣзкаго въ об
щей отвѣтной грамотѣ, смягчается въ личномъ письмѣ Іоанна къ 
Герману (X?. 27), начинающемся воспоминаніями стараго знакомства 
и пріязни еще въ свободномъ отъ порабощенія Константинополѣ. 
Наше собраніе заключается (X?· 29) хрисовуломъ, золотою царскою 
дарственною записью Ѳеодора Комнина Дуки въ пользу Навпактской 
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церкви, въ которомъ, конечно, можно усматривать актъ признатель
ности новопомазаннаго императора къ заслугамъ самаго предстоятеля 
этой церкви. Мы знаемъ, что и Георгій Варданъ, авторъ другаго 
отвѣтнаго посланія къ патріарху, въ томъ же самомъ 1228 году по-
лучилъ хрисовулъ въ пользу Керкирской митрополіи.. 

Болѣе подробное разъясненіе смысла и значенія издаваемыхъ 
нами документовъ мы постараемся дать въ слѣдующей за ними статьѣ, 
посвященной связному изложенію первоначальной исторіи Епирскихъ 
деспотовъ до провозглашенія Ѳеодора царемъ и вѣнчанія въ Солунѣ. 

Наибольшая часть матеріала заимствована изъ переписки Іоанна 
Навпактскаго, заключающейся въ греческомъ сборникѣ XIII или 
XIV вѣка, который находится теперь въ С.-Петербургѣ въ Импера
торской Публичной библіотекѣ (Греческ. рукоп. К?. 250), a нѣкогда 
принадлежалъ къ числу книгъ монастыря Св. Екатерины на горѣ 
Синайской. Описаніе и подробное оглавленіе сборника было напеча
тано въ отчетѣ Императорской Публичной библиотеки за 1885 годъ. 
(«Описаніе ПорФирьевскаго сборника византійскихъ документовъ. 
Греч. № CCL»). 

Мы уже указали тамъ на плачевное положеніе, въ которомъ до-
шелъ до насъ драгоцѣнный все-таки кодексъ; вслѣдствіе потери или 
же намѣренной вырѣзки листковъ прежде заключенія ихъ въ пере-
плетъ, очевидно позднѣйшій, вырѣзки, сдѣланной не сподрядъ гдѣ-
нибудь въ одномъ мѣстѣ, а въ разныхъ пунктахъ, постоянно повто
ряется такое явленіе, что письмо или документъ либо не имѣетъ конца, 
либо начинается въ серединѣ рѣчи. При такомъ положеніи дѣла изда
вать письма подъ рядъ, какъ они идутъ въ сборникѣ, представлялось 
намъ и неудобнымъ и ненужнымъ, тѣмъ болѣе, что и хронологическая 
послѣдовательность замѣчается развѣ только спорадически въ отдѣль-
ныхъ группахъ писемъ, а не вездѣ съ начала до конца. При ближай-
шемъ изученіи содержанія писемъ мы сверхъ того убѣдились, что 
тетради и листы не только были растерзаны посредствомъ вырѣзокъ, л· 
но еще послѣ того—при переплетѣ или ранѣе—перепутаны съ нару-
шеніемъ первоначальнаго порядка. Въ двухъ случаяхъ единство со-
держанія, ; логическая и грамматическая послѣдовательность рѣчи въ 
раздѣленныхъ большими промежутками листкахъ стали для насъ столь 
очевидными, что мы сочли себя въ правѣ при изданіи соединить разъ
единенное. Такъ составилось цѣльное письмо № 3—по поводу взятія 
Просѣка, такимъ же образомъ возстановлена цѣльность письма къ 
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Іоанну Георгія Вардана подъ № 11. Въ сущности, мы еще не издаемъ 
полнаго собранія переписки Іоанна Навпактскаго, a дѣлаемъ только 
выборку изъ нея, руководясь ближайшими задачами историческаго· 
изученія и держась хронологической нити, на сколько она дается пря
мыми отмѣтками въ документах^, или же родственностію содержанія. 

Ради возстановленія однородной цѣльности мы привлекли въ видѣ 
пособія и другой греческій сборникъ Императорской Публичной би
блиотеки—подъ Ля 251—принадлежавши! подобно предыдущему къ 
числу порфирьевскихъ и, какъ показываетъ запись въ концѣ, проис
ходящей—если не вполнѣ, то въ интересующей насъ части—тоже съ 
Синая. Сборникъ описанъ въ «Краткомъ обзорѣ собранія рукописей, 
принадлежавшаго преосвященному Епископу ПорФирію, a нынѣ хра
нящегося въ Императорской Публичной библіотекѣ». С.-Петербургъ, 
1885. Извлечено изъ отчета Императорской Публичной библіотеки за 
1883 г. См. стр. 101. Онъ составленъ изъ двухъ случайно и внѣшые 
соединенныхъ неравныхъ половинъ. Въ первой находится извѣстная, 
изданная у насъ покойнымъ Г. С. Дестунисомъ Етірская хроника въ 
рукописи XVII вѣка, имѣющая отношеніе только къ позднѣйшей исто-
ріи Епира, и сказаніе о скитѣ Богородицы въ Метеорахъ. Вторая по
ловина писана на бумагѣ строчнымъ письмомъ XIV вѣка въ 8 долю 
листа, но къ сожалѣнію эта часть отъ ветхости уже пострадала, осо
бенно въ концѣ, гдѣ листы сильно крошатся и сами собою разруша
ются. Отсюда мы заимствовали посланіе патріарха Мануила къ ми
трополиту Навпактскому Іоанну (Ля 16) и отвѣтъ на это посланіе 
митрополита Іоанна Апокавка (Ля 17): нѣтъ никакихъ слѣдовъ и ука-
заній на то, чтобы эти двѣ статьи находились когда-нибудь и въ со-
ставѣ сборника Ля 250; но сверхъ того въ сборникѣ 251 читается не 
отмѣченное особымъ заглавіемъ (и потому пропущенное въ обзорѣ) 
Соборное дѣяніе о поставленіи митрополита Керкирскаго (Ля 13), со
хранившееся въ 250 въ далеко неоконченномъ видѣ, почти только 
своимъ началомъ. Именно: здѣсь оно оканчивается по серединѣ письма 
Ѳеодора Комнина (Ля 7) и совсѣмъ не захватываете письма Миха
ила Аѳинскаго (Ля 9): оба эти документа, выдѣленные, впрочемъ, нами 
ради ясности изъ состава соборнаго дѣянія въ отдѣльныя статьи и 
поставленные выше дѣянія, напечатаны по тексту Ля 251. Ничего 
относящагося къ Іоанну Навпактскому болѣе нѣтъ въ сборникѣ 251, 
да и весь онъ теперь не великъ—всего 36 листовъ, а одна вторая 
часть—13. Нужно, однако, замѣтить, что важная для насъ эта вто-
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рая часть нѣкогда входила въ составъ какого-то другаго, болѣе об-
ширнаго цѣлаго, о чемъ свидѣтельствуетъ сохранившаяся на верху 
страницъ (помимо новѣйшей) старая пагинація греческими буквен
ными цифрами. На листѣ 12 значится помѣтка υνζ, то есть 457, на 
послѣднемъ тринадцатомъ листѣ такая отмѣтка заклеена, но ясно, что 
всѣхъ листковъ было 458. Въ концѣ читается слѣдующая запись: 
То παρόν βφλί'ον εστίν του άγιου και θεοβαδήστου ορούς Σίνα κα: δστίς 
υστέρηση αυτό της αγίας μονής νά εχη τάς αράς των αγίων τριακοσίων 
και θεοφόρων οκτώ και της αγίας βάτου1). 

Если бы кто взялъ на себя задачу полнаго изданія писемъ Іоанна 
Навпактскаго, чего они, конечно, заслуживаютъ, то кромѣ Петербург-
скихъ сборниковъ могли бы служить еще слѣдующіе два, намъ извѣст-
ные по описаніямъ. Тридцать два письма Іоанна Апокавка, разумѣя 
тутъ и разнаго рода акты епископской юрисдикціи, находятся въ сбор-
никѣ Оксфордской бгібліошеки,ХІѴ вѣка на бумагѣ. См. Сохеу Catalogi 
codicum manuscript, bibliothecae Bodlejanae.. Pars prima, receusionem 
codicum graecorum continens (Oxonii, 1853). Codic Baroccian. Ђ. 131. 
По количеству статей этотъ сборникъ, конечно, не идетъ въ сравненіе 
С.-Петербургскимъ 250, гдѣ всѣхъ нумеровъ переписки насчиты
вается до двухсотъ, изъ коихъ наибольшая доля принадлежитъ непо
средственно Іоанну, да и по цѣнности отдѣльныхъ нумеровъ ОксФорд-
скій списокъ не представляетъ особыхъ выдающихся достоинствъ, 
такъ какъ документы имѣютъ по преимуществу частный характеръ. 
Изъ 29 нумеровъ, выбранныхъ нами изъ Петербургскаго 250 съ 
дополненіемъ изъ 251 и ниже печатаемыхъ, только одно посланіе къ 
Дукенѣ (супругѣ деспота Ѳеодора: см. Ђ 1) встрѣчается въ ОКСФОРД-

СКОМЪ сборникѣ. За тѣмъ, есть еще письмо Іоанна къ Ѳеодору Ком-
нину—Дукѣ, писанное ранѣе его вѣнчанія на царство, но нами про
пущенное, хотя оно встрѣчается въ нашемъ 250 (Fol. 32 г.), а за 
тѣмъ и еще одно письмо отъ того же къ тому же, начинающееся сло
вами:—Σχηματίζων τον λόγον (Fol. 326), довольно любопытное, но 
отсутствующее въ Петербургскомъ сборникѣ и намъ знакомое по 
копіи, сдѣланной В. Э. Регелемъ—при занятіяхъ въ ОксФордѣ. Сверхъ 
трехъ сейчасъ отмѣченныхъ В. Э. Регель нашелъ въ перепискѣ Іоанна 
(по означенному сейчасъ манускрипту) интереснымъ для себя еще 

1) Эта книга принадлежитъ святой и богошеетвенной горѣ Синаю и кто лишитъ 
ея святой монастырь, пусть имѣетъ на себѣ проклятіе святыхъ и богоносныхъ 308 (то 
есть отцевъ Никейскаго собора) и Святой Купины. 
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только посланіе Іоанна, обращенное (по надписи) тоже къ Комнину, 
однакоже не къ Ѳеодору, а, какъ видно изъ содержанія, къ Констан
тину, его брату, притѣснителю Навпактской церкви и ея митропо
лита. Четыре пьесы, скопированный В. Э. Регелемъ, въ самомъ дѣлѣ, 
повидимому, исчерпываютъ все наиболѣе интересное и важное въ 
ОксФордскомъ (Вагосс.) 131. 

Довольно значительное количество писемъ Іоанна и относящихся 
къ его іерархической судебной дѣятельности актовъ находится въ 
сборникѣ Іерусалимской патріаршей библіотеки, описанномъ въ ка-
талогѣ Пападопуло-Керамевса (изданіе Православного Палестинскаго 
общества) подъ № 276. Этотъ сборникъ, впрочемъ, очень поздняго 
происхожденія (XVII и начала ХУІІІ в.), многое въ немъ писано ру
кою извѣстнаго патріарха Іерусалимскаго Досиѳея. Не только по 
древности, но и по количеству актовъ, не превышающему 60 нумеровъ, 
Іерусалимское собраніе писемъ Іоанна тоже не идетъ въ сравненіе съ 
Петербургскимъ 250. Изъ 29 нумеровъ, здѣсь печатаемыхъ и заим-
ствованныхъ почти исключительно изъ послѣдняго, только четыре 
(или, пожалуй, шесть, если считать отдѣльно два письма, приведен
ный въ Соборномъ дѣяніи о поставленіи Георгія Керкирскаго) нахо-
димъ мы въ оглавленіи А. И. Пападопуло-Керамевса (См. Ίεροσολυ-
[Αΐτική Βιβλιοθήκη. Έν Πετρουπόλει 1891. Τόμος Α', σσ. 339—344). Со
борное дѣяніе, нужно полагать, находится тамъ въ полномъ объемѣ, 
подобно Хрисовулу Ѳеодора 1228-го года, заключеніе котораго (и дата) 
у насъ заимствовано изъ копіи, любезно сообщенной намъ А. И. Папа-
допуло-Керамевсомъ, такъ какъ въ Петербургскомъ спискѣ оно утра
чено (см. Ж?. 29). Но, кажется, это исключительный счастливый слу
чай: другія извлеченія Пападопуло-Керамевса напротивъ показы
ваюсь, что въ Іерусалимскомъ собраніи отдѣльныя письма Іоанна вно
сились переписчикомъ не въ полномъ и цѣлостномъ видѣ. Такъ, письмо 
Іоанна къ Димитрію, архіепископу Болгарскому, о пожарѣ въ Охридѣ, 
неимѣющее конца въ Петербургскомъ 250, еще ближе отъ начала 
прерывается въ Іерусалимскомъ (письмо это пока оставлено нами въ 
сторонѣ). Вообще большая часть содержанія Іерусалимскаго собранія 
есть повтореніе того, что находится у насъ подъ рукою въ кодексѣ 
Публичной библіотеки, но есть нѣкоторое число и такихъ писемъ, ка-
кихъ по крайней мѣрѣ ньінѣшній ■ составь Петербургскаго 250 не 
представляетъ, а между тѣмъ именно тутъ попадаются многообѣщаю-
щія оглавленія и адресы. 
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Нѣкоторыя произведенія Іоанна Навпактскаго появляются въ опи-
саніяхъ и каталогахъ библіотекъ одиночно. Намъ нѣтъ нужды слѣ-
дить и заниматься перечисленіемъ такихъ случаевъ; ртмѣтимъ только 
довольно обширное и стоящее особнякомъ посланіе къ Аѳанасію, епи
скопу города Короны (въ Пелопоннисѣ), въ видѣ отвѣта на вопросъ 
его о догматическихъ разногласіяхъ съ Датинами; статья указывается 
въ описаніяхъ Московской Синодальной библіотеки какъ принадлеж
ность двухъ сборниковъ ЊЉ 240 и 250 (по систематическому опи
санию архим. Владимира, по accurata Notitia Маттеи № CCLY и 
ССѴІІІ). Въ хорошей копіи она имѣется у проф. И. Е. Троицкаго. 

Здѣсь же будетъ умѣстно выразить нашу сердечную благодарность 
лицамъ, помогавшихъ намъ при ПОДГОТОВКЕ греческаго текста къ пе
чати, то есть X. М. Лопареву, Б. А. Панченку и Г. Ф. Цере
тели, изъ коихъ послѣдній провѣрилъ-т-только отчасти при нашемъ 
внѣшнемъ содѣйствіи—списанное для насъ другими съ подлинникомъ, 
а за тѣмъ въ особенности нашему академическому товарищу, П. В. 
Никитину, который далъ себѣ трудъ, оказавшійся очень нужнымъ и 
полезнымъ, прочитать отпечатанные листы греческаго текста и 
сдѣлать все по обстоятельствамъ возможное для приведенія его въ 
исправнѣйшій видъ. Выставивъ по обычаю свои знаки препинанія и 
введя подписную гош/, которой нѣтъ въ подлинникахъ, мывъ осталь-
номъ не отступали безъ крайней нужды отъ ихъ правописанія. 



['Ιωάννου τοϋ Ναυπάκτου]. 

1. 

Προς την κραταιάν Δουκαιναν. 

' 1 Πολλών άπολαυσας άπό σου χαρίτων, άγια και κραταιά κυρία μου 250 F. 8 ν. 
Δούκαινα, διαθέσεως, αντιλήψεως, λόγων ελευθέρων, ασπασμών χαριέν-

- των, των άλλων απάντων, όσα κοσμεί την σήν ευγενέστατη ν ψυχήν, 
^ζουτο λογίζομαι των αγαθών το κεφάλαιον το διαπέμπεσθαί μοι τά 

5 χαροπά και κοινωφελή κατορθώματα του μεγαλουργού και κραταιού 
Κομνηνού εκ γης μακράν παρά της σης υψηλότητος' έτερον ευεργέ
τημα το ίδικώς και [λονοπροσώπως διαπορθμεύεσθαί μοι ταυτί και μή 
κατά κοινήν άκοήν άλλο προς τούτοις τό μή μόνην καθ' έαυτήν ίδιου-
σθαί σε τά του κοινού ευεργέτου τροπαιουχήματα, άλλα και τοις φίλοις 

10 κατά μετάδοσιν αυτών κοινωνεΐν, ώς ει'τις μεγάλω περιτυχών θησαυρω 
ουχ εαυτόν μόνον εκ τούτου όλβίσει, άλλα και τους άγαπωμένους πλου
τίσει έκ διαδόσεως* τό δε παν είπεϊν, ώσπερ ου θέλεις μόνη και ζην και 
ένούεσθαι, άλλα τήν χείρα έχεις επί ΈοΧλοις δεομένοις υπηρετούσαν τή 
προαιρέσει, ούτως ούδ' έν τοις κοινοτερπέσιν άκούσμασι άνέχη μόνη και 

15 άκοήν ήδυνεσθαι και ψυχήν, άλλα και τους προς ους εύνοϊκώς έχεις κατά 
λογικήν μετάδοσιν άγαθυνεις. Και τά μεν άπό σου προς ημάς ταύτα και 
ούτως έχοντα. Ημείς δε τί σοι υπέρ πάντων τούτων άνταποδώσομεν 
ή τάς προς Θεόν ικεσίας, ώς εχης ή καθαρά σελήνη και φωταυγής είς 
γ^οΊους συλλάμποντά σοι μάκρους τον ήλιον Κομνηνόν, ου και έργα και 

20 ομιλία και πρόσωπον τηλαυγή πάντα και σελασφόρα τυγχάνουσι; Και 
έπαιανίσαμεν κατά τό εικός και έκροτήσαμεν χείρας και τω Θεω άν-
θωμολογησάμεθα τά ευχάριστα. Τό δε παρόν, του μεγαλουργού Κομ-
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νηνου, ον εις ήλιον ό λόγος έτροπολόγησε, λάμποντος εις. τα προς 1 
ή μας άνωτερικά και φλέγοντος μεν τους φρυγανώδεις και ύβριστάς 
'Ιταλούς και Θεού και της πίστεως, φωτίζοντος δε τους αδελφούς ήμας 
αύτου και συγγενείς κατά σάρκα—ταύτα δη τα του αποστόλου—υπέρ ών 
και προκινδυνεύει και πάσαν υπομένει δυσχέρειαν, φόβος ενταύθα, μη νέ- 5 
φος βαρβαρικόν πόθεν έπελθόν ζοφώση ι) τα καθ' ήμας ή άχλύς έκ θαλάσ
σης όμοία παχεΤα και δυσδιάλυτος και τοιούτου φωτοφανους ήλιου δεο-
μένη προς σκεδασμόν. Ά.κούομεν γαρ ώς ό Μάσος, συνελθών τω Έφρα ίμ 
και παχυνθείς υπ' αύτου, το δε προσ^εις και άφ' εαυτού σύνθημα και 
σκαιώρημα, μετά τειχομαχικών οργάνων κατά των έν ήμΐν παραλίων 10 
κάστρων συνέθετο, καθά·ποτε και ο γραφικός εκείνος Έφραίμ και ό 
του Τομελίου υίός κατά της παλαιάς Ιερουσαλήμ ' συνεσκέψαντό τε 
και συνετέλεσαν 2). Εντεύθεν τα μεν παρν ήμΐν ατείχιστα πάντα, όσα 
τάς αίγιαλίους άκτάς στέφανοι και τα τούτων ανώτερα. Νυκτός μεν άναρ-
ριχώνται συν νπάρζξ,ι πάση προς τους ^ουνους, ημέρας δε προς τα πεδία 15 
κατολισθαίνουσι και μιμούνται ορόμον μυρμήκων, άγεληδον άλλήλοις 
ύπαντώντες και ύπαντώμενοι. Ό θερισμός δε πολύς μεν, οί δ' έργάται 
ολίγοι' aypocxct γαρ όντες και άοπλοι, ενιοι δε τούτων τφ άρρενι άντι-
διαιρούμενοι* όποιας γυναίκας έργων ανδρικών τελεσιουογούς και χειρερ- -
γάτιδας πάσας ή καθ' ήμας χώρα τρέφει' και καθ' ώραν έλπίζον- 20 
τες την έπέλευσιν, άλλος άλλη σκορπίζονται. Αί πόλεις δε τοις τείχεσι 
μεν θαρρουσι, ούσαι δε κένανδροι την περί ψυχής φόβον εχουσιν* ουδέ 
γαρ ούο' ει Σεράμεια3) τείχη περιεΐχον αύτάς, όπλων δε ϊστίροντο και αν
δρών, το μη άλώσεσθαι εφυγον. Και μη μοι λέγε, ώς εστίν ενταύθα ό 
σος άνδράδελφος και ύπ' αυτόν στρατιά* και ούτος γαρ ή εκών ή κατά 25 
σκηψιν προς τους περί την Νέαν Πάτραν ανήλθε ^ουνους, όφθαλ-
μοϊς και μόνοις την πόλιν ταύτην επερχόμενος και τούτοις έλπίζων το 
φρούριον λήψεσθαι* ші τά πλησίον παραδραμών τά μακράν διώκει, και 
άπολύσας τά έν χερσί τά άγρια ή έν οίς κατοικουσι άγριοι θήρες οί Ιταλοί, 
ώς νοσσιάν, καραδοκεί καταλήψεσθαι. Και σπευσον, κυρία μου, ή τον ήλιον 30 
Κομνηνόν έπανατεΐλαι τούτοις έν μέρεσιν ή άκτΤνα γουν στρατιωτικήν 
άποοισκευσαι τοΤς καθ' ή μας* ει μή γαρ τούτο ή τούτο, καί δίχα των έλπι-
ζομένων τούτων πραγμάτων μόνη τη προσδοκία πάντες συναποψύξομεν. 

1) Cod. ζοφώσεί. 
2) ΙΥ Reg., 16, 5: Φάκεε υίος ΊΡομελιου βασιλεύς Ίσραηλ. Cf. Paralip. И, 28, 6—7. 
3) Σεμιράμεια? Cf. Σεμιράμεια τείχη ар. Suidam. 
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2. 
[Προς τον κραταιόν Κομνηνόν]. 

1 · και φρείατα μακρά κατά τον περιηγη- Γ. 10 г. 
την Δίονύσιον. Πέφυκε δε πως τό [χίρος προς το όλον χωρεΤν' και πώς τ) 
εαυτού πλεόν εσται τό δλον τό παρ' εαυτού είσδεχόμενον. Και την φυσιο-
λογίαν ταύτην έκλάβοιτό τις καθ' έτέραν την εννοιαν και κατ' άλλην λόγου 

5 ύπόθεσιν προς την σήν κραταιότητα. Θάλασσα γάρ και συ παντός αγαθού 
και εύποιίας 'και δωρεών πολυχανδές πέλαγος' και χείμαρροι μεν προς σε 
ουκ είσρέουσι, πάντες δε πάντως όπόσους της ένδειας χείμαρροι κατασύ-
ρούσιν, οίς και αιωρούμενος και ευεργετών αυτούς ουκ έμπίπλασαι. Εις τού
των και ο παρών πανυπερεντιμότατος άνθρωπος, πάλαι μεν βίου έχων άρ-

10 κούντως και τιμής και περιφανείας εν τε βασιλείοις αύλαΤς εν τε ταΐς του 
πατριάρχου άναστροοαϊς· άλλα και τούτω ραγδαίος έπιρρεύσας τών αριστε
ρών πραγμάτων ό χείμαρρος προς την σης φιλοτιμίας άπέπτυσε θάλασσαν. 
Και νυν προς σε έρχεται έκεΐνα ζητών, α σοι μεν ράδιον δούναι, αυτφ δε 
μέγα λαβείν. Ζητεί δε εις οίκονομίαν, είς διεξαγωγήν, εις κυβέρνησιν 

15 τήν.έκκλησιαν Νέων Πατρών, ην ή σή κραταιά χειρ ' Ιταλικής χειρός 
ήλευθέρωσε* και ζητεΐ ο^ώρον τούτο τω οίκείω τρόπω κατάλληλον, ίερός 
άνήρ δηλαδή διοίκησιν ίεράν. Εί δε και άλλως πρέπει έπιχειρεΐν, έκεΐνα 
αίτεΐ, άπερ ό προς μητρός τούτου θείος έβελτιώσατό τε και συνεστήσατο, 
κατήγαγον δε προς μηδέν χρόνος ό πανδαμάστωρ και απληστία λατι-

20 νική* ίερατεύων εκείνος παρά ταύτη τη Πάτρα και τιμών τό λάχος ή υπό 
τούτου τιμώμενος — τω κάλλει του λόγου και τφ υψει του βίου τόν λα-
χόντα τούτον τληρον τιμών. Εί γουν αντί πατέρων γεννώνται υιοί, ουδέν 
καινόν ει και αντί θείων ανεψιοί. 'Άμα δε και μεγαλυνθήση άπό ταύτης 

• της πράξεως, τα ιερά ταύτα λάφυρα τών πολεμικών σου κατορθωμάτων 
"25 άνδράσιν Upolç χαριζόμενος και τοϊς ποτέ τροφίμοις της εκκλησίας και 

διαπρεπέσι βίω και λόγω ίωρουμ,ενος. Ταύτης της εκκλησίας και συ, με
γαλουργέ Κομνηνέ, παΤς γνήσιος, αναγεννηθείς υπ' εκείνης δια του θείου 
βαπτίσματος και φθάσας είς μέτρον υπό ταύτη τροα^φ της ανδρικής τε-
λειότητος. Και δίδου τοίς άδελφοΤς και τίχνοις ταύτης της εκκλησίας τήν 

30 άδελφικήν φιλοστοργίαν και περιποίησιν. Τό δε Ipjov τούτο και οί της 
'Ασίας υποθαυμάζονται, ώς μή μόνον του βασιλέως εκείνης τών ιερωμέ
νων προνοουμένου, άλλα και του έμοϋ μεγαλουργού Κομνηνού τους αυ
τούς και τιμώντος και τρίοοντος καί διοικήσεις ιεράς άπονίΐλοντος. 'Εγώ 

1) Καί πως? 
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δε ό ταύτα γράφων διν/όθεν, οίδα, τον επαινον λήΊομαι* δτι τε υπέρ άδελ- 1 
φου πρεσβεύω τοιούτου και ότι τα μεγαλύνοντά σε και θέλω και πραγμα
τεύομαι. Τι δε χρή τον αύτοκίνητόν σε προς τα καλά ετεροχίνητον γίνε-
σθαι και μη μόνον είναι σου το μεταδοτικον και το συυ,παθές, άλλα κάμε . 
τούτου γίνεσθαι συν εργάτη ν, δέον 6ν μηδενί παρα/ωοεΤν σε πρεσβειών εν 5. 
φιλοτιμίαις εν εύποιίαις εν δωρεαΤς εν χρηστότησι; Και γένοιτο σοι πολλά 
τα καλά τφ έμω μεγαλουργώ Κομνηνω, πληρουντι προθύμως άπερ ό σος 
εύχέτης έγώ μετά θερμότητος έξαιτώ. 

3. 
F. 26 ν. Προς τον κραταιόν Κομνηνόν. Ю 

Μεγαλουργέ Κομνηνέ και προφανώς θεοΦρούρητε δτι και την έξου-
σίαν ταύτην και τον έξης πλατυσμόν άπόνως ειληφας και γωρίς αΓματος, 
συστρατηγουντός σοι του Θεού και συναρήγοντος εν ταΐς πράξεσιν. Ρ/Ωσπερ 
δη και εις την Προ σάκου υποταγήν δι' δν βασιλείς ποτέ έκστρατεύσαν-
τες και την οίκουμένην σαλεύσαντες ήνυσαν πλέον ουδέν, ει μη δτι μόνον 15 
είδότες *) και περιελθόντες το φρούριο ν την προσεδρίαν κατέλυσα ν τα σα 
τίνα; Θαύματος γέμοντα ώς θείας έξηρτημένα πάντως δυνάμεως. Και 
άλλοι μέν τών ρητορευόντων περί πολίσματος τούτου τα δοκουντα τούτοις 
κομψεύσονται* εγώ δε την πόλιν μεν ουκ ίδών, προφυλακή ν δέ ταύτην 
είναι μανθάνων και σκέπη ν, ώς είπη τις, τών εκ Θεοΰ πολισμάτων σου, 20 
σάκος αν τούτων είποιμι ταύτην και του Αίαντείου εκείνου όχυρώτερόν τε 
και κραταιότερον, ώς προβεβλημένην δέ τών λοιπών, ακολούθως πάντως 
και πρόσακος, προφυλακήν δηλαδή και ίσχυράν προασφάλειαν. Ει δέ και 
σάκη μέν τοίς "εντός τα πολίσματα, ώς τα τών εναντίων βέλη άποκρου-
όμενα, τούτο δέ τών λοιπών δια θέσιν υπέρκειται, δι' όχύρωσιν* είκότως 25 
προς τα άλλα τοιαύτα σάκη ώνόμασται πρόσακος, της προθέσεως ταύτης 
διδούσης αύτω τήν κρος τα άλλα ταύτα ύπεροχήν, ώς τό προτρέχειν και 
προλαμβάνειν και προκαθίζεσθαι. Και ήμιν μέν εσται τούτο, όντος Θεού, 

Γ. 13 г. φυλακή κατά τούτους τους λόγους και ασφαλέστατη συντήρησις, || Θεσσα-
λονικευσι δέ μέγα τραύμα και άπευκταΤον συνάντημα. Άλλα Θεός ό μέγας 30 
και ίσν/υρος και τών παρά σου ενεργούμενων ό αρχιστράτηγος και συ ό του 
Θεού υποστράτηγος και τήν μεγάλην ταύτην πόλιν υμετέραν ποιήσεται, και 
ό καθήμερος σκόλοψ ούτος à Πρόσακος και Θεσσαλονικείς αναγκάσει τη 
ση αρχή προστεθήσεσθαι. Έγώ δέ ήδη τη διάνοια και παρά τφ Προσάκω 

1) ιδοντες? 
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1 ειμί, και της του μύρου άποφορας του εν υ,άρτυσι περιβόητου Δημητρίου 
αισθάνομαι και καραδοκώ κεφαλήν και χείρας και όμματα όσον όσον άπό 
τούτου χρισθήσεσθαι, τον τε Πρόσακον αύτω τφ λογισμφ περιερχόμενος 
και κοιλαίνω χείρας και πίνω του ύπορρέοντος Άξειου, δν δη Βαρδάριον ή 

5 άγελαία γλώσσα καλεΤ και παλαιά τών ποταμών ήγνοηκυΤα ονόματα' 
ποσι δέ γηραιοΐς περί όχθας τούτου όρχουμαι τφ λογισμω, ώς παρά τω 
Ήσιόδω νύμφαι .ποτέ ποσι ν άπαλοΤς περί κρήνην τινά βαθεΐαν, ην εκείνος 
ποιητικεύεταια), και ταΤς άληθειαις θαυμάσιον, ώς άναρριχαται φρούριον 
τούτο προς ύψος και αναφέρεται, ποταμός δέ την βάσιν τούτου κάτω κυκλοΐ 

10 και περιλορδίζει ταυτην και περισυρεται* δθεν υδρεύονται μέν οί πολΤται 
και ασφαλώς βιουσι τη δαψιλεία του ύδατος. Τά μέν δη ταύτα τοιαύτα και 
πασαν γλώσσαν εις εύφημίαν σήν προκαλούμενα* τά [δέ] νυν ή μελετώμενα 
ή τελούμενα νυμφοστολήματα τών ήλιοειόών θυγατέρων σου πόσους σοι 
πλέξουσι τους στεφάνους, ώς υπέρ ημών, του σου κλήρου, πραττόμενά τε 

„ 15 και συντελούμενα και ώς προδίδως2) υπέρ ημών και τήν οικείαν ψυχήν ο 
δή και Παύλος à μέγας ποτέ έκαυχήσατο 3)# ψυχή γαρ σοι και σπλάγχνα 
αί κόραι αύται δια τήν βίαν της φύσεως. Άλλα και ταύτα τελέσει Θεός 
προς το χρηστότερόν τε και'πρεπωδέστερον. Συ δέ-πολλοίς έπιλάμψας τό-
ποις και κατά τάς του ηλίου κινήσεις προς βορραν έλθών και προς νό-

20 τον και κυκλεύσας ώς α^ωσ^όρος ούτος πολύπλεθρον γήν, έλθέ ποτέ προς 
τον τόπον σου τούτον δήτόν περί ή μας και υμέτερον, ώς και ήμεΐς τών 
φωτοβολημάτων σου άπολαύσαιμεν και πεφωτισμένον μέρος έσοίμεθα* και 
μεγαλυνεΐ σέ Θεός και κραταιώσοι σε έπι πλέον, και το βασιλικάν και πά-
τριον ϋποδήσοι σε πέδιλον. Άλλα ταύτα μέν ούτω μοι ηύχθω. Μετάγοντι 

25 δέ τό του νοός έξεταστικόν άπό τών καθ' ήμέραν στρατιωτικών αριστουρ
γημάτων σου προς τάς επικρίσεις τών επισκόπων, όπως τους βίω και τφ 
λόγω τών λοιπών διαφ-.ροντας. άποδιαστέλλεις τών άλλων και καθίζεις 
έπΐ θρόνων επισκοπικών, δοκεΐς μοι μιμεΤσθαι τους του γ^ρυσίου μεταλ-
λευτας, οι πολλήν άνορύττοντες γήν και χουν τοσούτον άνερευνώμενοι, ου 

30 πρότερον το σκαφεΐον άποχειρίζονται, πριν αν τήν χρυσϊτιν εύρωσι φλέβαν 
και τον τιμαλφή χρυσόν άναλέξωνται.'Ή τρόπον μελίσσης περιίπτασαι μέν 
λειμώνας τους ιερατικούς, ανθολογείς δ' εκείθεν τά χρησιμώτατα και, σίμ-
^λοίς ώσπερ, τοΐς ^ρόνοις τών αγίων εκκλησιών έναποτίθης εις μελιτουρ-
γίαν πνευματικήν ους και βίος και λόγος τήν άρίστην ταυτην και γλυκεΤαν 

35 γεωργικήν έξεπαίδευσεν. ΌποΤος ο μακαριώτατος Βουλγαρίας και ό νυν 
Κερκύρων χειροτονούμενος' άνδρε τούτω ούμενουν ουδαμώς εις βίον, εις 

1) Hesiođ. Theog. 3. 2) Cod. πρόδηλος. 3) I Thess. 2, 8. 
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λόγον τινός δευτερεύοντες. Έκ τούτου και προσφυώς αποκαλώ σε θυμόσο- χ 
φον, ότι στρατιώτης άνήρ και περί μάχας έπτοημένος και άναδεδημένος 
όσημέραι τα τρόπαια και την κανονικήν εν τοΤς τοιουτοις έπιγιγνώσκεις 
διαταγήν και ώς εκείνοι παρακελέυονται τα περί επισκόπων διενεργεΤν κά
με χειροτονητήν καθίζεις τών άξιων άνάξιον. Άλλα και ταύτα άριστα τε και 5 
τελεώτατα εχονται. 'Εγώ δε νόσω μεν και γήρα παλαιών ούχ ήττον δε κα] 
κατά τους δφεις όπόσα και φωλεφ τη κέλλη μου ένειργόμενος *) και ώς 
εκείνοι προς κύκλον τω χρόνω καμπτόμενος, άλλα δητα και τφ καιρώ* 
χειμώνος2) γαρ και ο γέρων τροχουται, και, τό της κωμωδίας ειπείν, πέντε 
σισύραις3) δια τό ψύχος έγκεκορδυλη μένος, όμως, ώς τίνος άκτϊνος έπι- ю 
λαμψάσης μοι της ακοής της σης πλησιότητος, του έμου έξείρπυσαχηραμου 
και γένωμαι σου έχόμενα, του κοσμολαμπους ήλιου ημών, και τη συνου
σία πλέον θαλπήσομαι και ανακινήσω και άναζήσω. Άλλ'εοικεν, ώς ευτυχέ
στεροι οί 'Ιλλυριοί, την σήν θέρμην εις εαυτούς μεθελκίσαντες, όθεν και έπι 
της αυτής ψυχριας πάλιν ήμεΤς, προς τά δυτικώτερα μεταβάντος σου. Τί 15 
γουν κελεύεις; μένειν ήμας ένταυθοΐ και τήν σήν έπίλαμψιν καρτερεΤν ή 
συρήναι προς τήν έξ έθους ήμετέραν κατάδυσιν, εως αν άποκάμψης κά-
κεΤσε και έπιλάμπων έπιλάμψης και προς ήμας; Άχθήσομαι γαρ τφ κε-
λεύσματί σου και μένω εν Ίωαννίνοις και 'Ά ρ τη ψυχραινόμενος πλέον ..-. 
δια τό τών τόπων τούτων δυσχείμερον ή τήν έμήν εισδύσω κατάδυσιν, 20 
πρεπωδεστέραν ουσαν, ώς θερμοτέραν, τοΐς γέρουσι. 

4. 
Προς τόν κραταιον Κομνηνόν, οτε τον Πλατά|χονα παρέλαβε 

και υπέστρεψεν. 

Έπανήκες, ώς έμαθον, μεγαλουργέ Κομνηνέ, και ου κεναΤς ταΤς χερ- 25 
σι ν ουδέ τήν έκστρατείαν ποιησάμενος άπρακτον, άλλα και μεγάλα πάλιν 
κατωρθωκώς και νίκας αύθις άναδησάμενος. f /0§' αυτός νυν μεν απάγεις 

F. 28 г. και || άπόλλεις4), τό της γραφής 5), τους όσοι μάλλον τοΤς ΊταλοΓς ή σοι 
δουλεύειν έγνώκασι, νυν δε παν άρσεν αίρεις αυτών, άπό του κόσμου δη
λονότι και της ζωής, όσον όπλομάχον και όσον άντίξουν σοι, και τά κώλα 35 
τούτων καταστρωννύεις εις γήν, καθά που και Θεός εν έρήμω ποτέ τά του 
αγνώμονος Ισραήλ. Πόλεις δε, όσας αυτοί έπολίσαντο προς τήν σφετέραν 
άσφάλειαν, τίθεις εις χώμα και αναμοχλεύεις αυτών τά θεμίλια* αι δε, 

1) Cod. ένειργώμενος. 2) Cod. χεεμών. 3) Cod. σίσυρες Cf. Aristoph. Nubes. 10. 
4) Cod. άπόλε'.ς. 5) Es. 26. 14. 
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l ουδέ την ϊγο^ον και μόνην Οπενεγκεΐν σου δυνάμεναι, ζυγόν δουλείας 
ϋπέρχονται και το δεσπόσυνόν σου έπαυχενιζονται* άλλοι δε των θεομισών 
Ιταλών εν τούτω μέρει μιμούνται τους όρνιθας* τών γαρ οικείων φωλεών 
γινόμενοι έκπετήσιμοι, άπονητί προς τους πόνους αυτών είσέρ/εσθαί σε 

5 πρεσβεύουσιν, ώς εν αύτοΤς ή τους υπό την σήν δραστήριον χείρα οίκεΐν 
και καθάπερ στρουθους τα εκ θελήματος σαρκός και γενναν και τρέφειν 
και αυξειν ή μετά τών πολισμάτων τούτων καθαίρεσιν τά του άγρου 
στρουθία τούτοις εχειν έννοσσιεύεσθαι. Τό δε γε νυν τελεσθέν ή κατορ-
θωθέν ή πραχθέν προς εαυτό την γλώσσαν μετάγει μου, ο υπερνεφής 

10 δηλαδή Πλαταμών και τό κατά κυκλον τούτο περιγεγραμμένον πολίχ-
νιον δπως και κυκλωθέν και πολεμηθέν έάλω και τούτο και γέγονεν 
ϋποχείριον, ώς λέγειν και τούτο μετά του θείου Δαυίδ* κυκλώσαντες 
έκύκλωσάν με, καν ουκ ήμύναντο τους κυκλώσαντας* ουδέ γαρ έν 
ονόματι Κυρίου1) ωκεϊτο τούτο το πόλισμα, ω συ θαρρών και ω όνό-

15 μάτι στρατηγούμενος, ήμύνω μάλλον τους κυκλουμένους τούτους άλάστο- · 
ρας. ?/Αμα δέ και εις πλατυσμόν τών έμπροσθεν άπά Θεού σχοινισμάτων 
σου τόν Πλαταμόνα τούτον ε^ω ΰπολογίζεσθαι* πλατύνων γαρ πλατύνω, 
και προς σε ψησιν ό Θεός, τά σχοινίσματά σου και τήν κληρονομίαν σου* 
μή ποτέ ό Θεός ο πάντα ποιών, ό πάντα δυνάμενος και το τών μαρτύ-

20 ρων στέφος, ό μέγας Δημήτριος, τήν γείτονα της Θεσσαλών παρα-
δόντες σοι, και τήν εντός της γειτονουμένης μεγαλοπόλεως είσέλευ-
σίν σου προγράφουσιν, ώς έ'χειν σε λέγειν της του εκείθεν μύρου άπο-
Φορας και άπό ταύτης αίσθόμενον* πότε και εις πραγματικήν.. οσμήν 
δραμουμαι, μάκαρ, τών μύρων σου και εισελεύσομαι προς τό θυσιαστήριόν 

25 σου και έξελεύσομαι και περικυκλώσω τόν τάφον σου και άψομαι φώτα και 
ασομαι άσματα και τω θείω μύρω χρισθήσομαι, ώς και χρίσμα ίτιρον 
παρυψώσεως θαρρούντως καραδοκεΐν εκ ταύτης της χρίσεως. 'Εγώ 
τέως ταύτης της πόλεως άκουσας τήν άλωσιν, ευθύς προς τήν άλιευ-
τικήν μετήνεγκά μου τό λογιζόμενον* όπως ό άλιεύς πέτρας μέν ύπερκά-

30 θηται, άγκυστρον δέ χαλά εις βυθόν λεπτή μηρίνθω παρηρτημένον και 
τόν έγχάναντα τούτω ίχθυν αμείβων χεΐρα χειρός άνέλκει και έγκολπίζε-
ται. Τροπολογείσθω μοι προς πέτραν ούτος ο Πλαταμών, ότι και πετρώδης 
ο χ&ρος και επί πέτρας ούτος άνωκοδόμηται* εις αλιέα δέ ό μεγαλουργός 
έμός Κομνηνός, της πέτρας ταύτης ύπερκαθήμενος* θάλασσα δέ ή τε πό-

35 λις Θεσσαλονίκη, πόλις προς πλάτος έξήπλωμένη, καθά που δή και ή 
θάλασσα, πόλις ευγενής εύγενεΐ πρέπουσα, πόλις Θετταλίας κολωνία* 

1)РзаІ. 117, 10. 11. 
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τούτο δη το παρά του Λουκά εν ταΤς Πράξεσιν εις σέμνωμα της τών Φι- Ι . 
λιππησίων έκφωνηθέν *)' ή αυτά τα μύρα του μάρτυρος, θάλασσα και ταύτα 
οντά μυρίπνοος και κόσμον όλον κυκλουντα, ώς τόν ώκεανόν άναγράφου-
σιν* είς μήρινθον δέ ή τών σών μεγαλοφυών βουλευμάτων παρά της Θεσ
σαλών εμπλοκή* άγκιστρον δέ ό πόθος, ον σε ποθουσιν οι εν αυτή έπιχώ- 5 
ριοι, όσοι της ημετέρας θρησκείας, όσοι του έλληνίζοντος, όν εκ καλοκα
γαθίας αύτοΐς ένεχάλασας. "Αγκιστρον όέ και τον διάπυρον έρωτα του κά
λου κατωνομάζουσιν αί γραφαί, καθά που και τα έν Βαβυλώνι παιδία τα 
ιερά, τω θείω πόθφ άγκιστρευόμενα, φλογός κατετόλμησαν, επί πήχεις 
ηρμένης εννέα και τεσσαράκοντα, Ίχθυς δέ τίνας είποιμι αν ή αυτούς 10 
τους πολιτευόμενους ένΘετταλή, οϊ και καταπιόντες τον πόθον τούτον ώς 
αγκιστρον και άναχθείησάν σοι καί έντεθείησαν έν τω'κόλπω σου, τη συν-

F. 28 ν. οχή δηλονότι καί τη || παρά σου φυλακή 2), έν αις σωθήσονταί τε καί ζή-
σονται. Ταυτά σοι πλέκει έκ του πάρεργου ό σοφιστής' προσκυνήσει δέ 
σε καί ό του λόγου πατήρ καί σους νικοποιούς βραχίονας κατασπάσεται. 15 

5. 
Του χαρτοφύλακος Αθηνών κυρ Γεωργίου Βαρδάνη οντος'ϊν τη 
επισκοπή Γρεβενών καί προσβληθέντος 'παρά του Ναυπάκτου 

έν τη επισκοπή Βονδίτζης. 

F. 29 ν. Παναγιώτατε δέσποτα καί καθηγητά μετά τόν ένα καί πρώτον καθη- 20 -
γητήν Χριστόν* ob γαρ άποστζρώ σε τών προσόντων όνομασμών, ους ό 
βίος, ό λόγος ευ ποιουντες σοι έχαρίσαντο. Έγώ καί πριν μεν έχαιρον, είς 
εμάς χεΤρας πιπτούσης τιμίας σου καί πανσόφου επιστολής, χρήμα τι 
θείον νομίζων εύρίσκειν καί ώς μαργάρους εκλεκτούς κόλποις διανοίας έν-
θησαυρίζων τα σα θεοχαρίτωτα λόγια* όύποτε δέ τοσαυτγ\ς έπεφόρημαι 25 
χαρμονής, όπόσης είς τό παρόν, ούχ ότι θυμήρη τινά μοι γέγραφας καί 
αναπαύσεως ου της τυχούσης προσκλητικά, αλλ' ότι καί περί που τήν τω 
μεγαλοκήρυκι Παύλω άβατη ν 3) Ίλλυρίδα διάγοντί μοι τών χρυσακτίνων 
σου ρημάτων ό φωτισμός ένήστραψε, τελεώτατε. Καί πέποιθα λέγειν ώς 
τό υστέρημα του σκεύους της εκλογής αυτός άνεπλήρωσας, ίσαπόστολε, 30 
καν μ.ή κοινή προς Βουλγάρους, άλλ ίδία καί προς ήμας ο τής επιστο
λής φθόγγος έξεφωνήθη. Καί ώς αυτός ούτος à κορυφαίος ποτέ τους τών 
Αθηναίων σονωτίροΌς έζώγρει προς πίστιν τω έπιβωμίω τούτων χρησά-
μενος έπιγράμματι* κατά ταύτόν δέ καί σύ, τό μετά Παυλον στόμα Χρι-

1) Acta 16, 12. 2) Cod. φυσική. 3) Cod. άνατήν ν secunda manu in rasura. 
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l στου, παρά τών άνά χείρας έμοί πραγμάτων, όποΐα διενεργεΤν έπιτέτραμ-
μαι και οις σπουδήν, εί καί έμοί *) έκουσίαν, δμως χαρίζομαι, προσάγεις οίον 
άγκιστρόν μοι γλυκύ, ότι και Βόνδιτζα τούτο τη Βουλγάρων γλώσση δια-
σημαίνεται. Ούτω σοφώς λίαν καί φίλανθρώπως φήθης έλεΐν και μεθελ-

5 κύσαι περίτάς σάς με μακάριας και τ\υ\ίρους σκηνάς. και ώσπερ τις επα
γωγός νυμφοστόλος, έτέραν ώραιοτέραν άντιπαραδεικνύς, πείθεις με της 
προμνηστευμένης2) άφροντιστεΐν, όλον δε τον όορθαλμόν διδόναι τή παρά σου 
νυμφαγωγουμένη και κάλλους αυτής έλευθεριότατος3) έτοίμως άγαν άλίσ-
κεσθαι. Ειμί μεν ουν ουκ ανέραστος' ή πώς; μνηστής και ταύτης θεοπέμ-

10 πτου διά σου μοι προσαγομένης και μακαριστόν με ποιήσειν κατεπ- || F. 30 г. 
αγγελλομένης, ώς ικανής συν τω σώματι κλεΐσαι και την ψυχήν. 
Ουπω δε θαρρειν έχω τον πνευματικόν τουτοΊ γάμον, προς τό του αξιώμα
τος μέγεθος άφορων καί πεοροβημένος, μη ου καλώς τό καλόν διο.ική-
σαιμι, μάλλον μέντοι καί έπαισχύναιμι την ΐερωσύνην, ώς ει τις, νηα πα-

15 ραλαβών πλήρη πολλών άγωγίμων καί αγαθών, είτα δι' άπειρίαν κύμασι 
καί ραχίαις αυτήν πιστεύσει καί ύποβρύχιον άπεργάσεται. Τούτο δη τό 
της εΰλογωτέρας αίτιας, ώ θεοείκελε. Εί δέ με δέχη κάκ τών άλλων συγ-
κροτουντα τό της καρδίας μου δειλαινόμενον, καί ουδέ τούτων αξίων υπ' 
έμου κατολιγωρεΐσθαι* ούτε τό τών καιρών άνώμαλον οιόν τέ έστιν εις τοΰρ-

20 γόν με διεγεΐραι καί ό τα πάντα έμοί έκ Θεού καί μετά Θεάν γενόμενος 
ο βίω καί λόγω πανυπέροχος Αθηνών αναδύεται πως χάρτη ν άπολύσιμον 
προς ίερωσύνης έπίβασιν έγχαράξαι μοι. Καί δηλον εκείθεν, οις μικρώ προ
σόν δι' ανθρώπου καί γράμματος παρέστησα κατά μίρος τη αύτοϋ άγιό-
τητι τά περί έμε τόν άχρεΐον ευεργετήματα του μυριονίκου καί κραταιού 

25 κυρίου ημών, του μεγάλου Κομνηνού, την προτέραν την υστέραν εύμένειαν, 
καί Οπως άπό άχρήμονος καί πεζού κέρμιασιν άργυρέοις καί μετρίοις Γπποις 
με διεκόμισε καί εκκλησία έντέταχεν, ου μόνον της παλαιάς εύεστηρίας 
αυτάρκη τά ίχνη περισωζούση, εν τε σπορίμ,ΐ] καί άμπελουργουμένη γη, 
πολυανθρώπω παροικία, είς μηδέν έλκομένη παρά τών εκλεγόντων οη-

30 μόσια φορολογήματα, άλλα καί ναω κομώση, ου τό κάλλος ώς άφραστον 
καί ό κλήρος εύπαίδευτος, ώς είναι τήν άρραβωνιζομένην έλλείπουσαν 
ούδενός τών θέλξαι ψυχήν άνθρωπου δεδυνημένων, άνευ μόνης της ελλη
νικής εύομιλίας καί περιττότητος, δι* ήνπερ άρα κάγώ άσχάλλοντι έοικα. 
Ου περί ποΚλου δ' αν καί ταύτην έποιησάμην, του έμου άρχιερέως υπαν-

35 ιέντος με* ώς νυν γε πάντως έν άμηχάνω καθεστηκα, καί τό προσόν μοι 
άνάξιον κωλύμην γίνεσθαι αανερώς' καί έβλεψα καί πεπίστευκα. Δέδοικα 

1) ει και μη? 2) προμεμνηστευμενης? 3) έλευθεριωτάτου ? 
Византіискій Врѳшензикъ. о 
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οέ, μη και το προς ήμας ίλαρόν και γαλήνιον των κρατούντων, καθάπερ 1 
οστράκου μεταπεσόντος, έναλλαγήν τίνα πάθοι και υπαμβλύνοι τον έλεον. 
Άλλα τοΰτο μεν άγαγέσθω, δπως αν και άγοι Θεός' Ίσως γαρ αν και λυ-
πην ένέγκοιμεν, ένθα μη μώμος άπτεται της ψυχής,'και ει τω σώματι 
προσέρποι τις στένωσις* συ δ', ο θεόσδοτος έμοί κηδεμών ό καταφρονών δ. 
ούδενός των κατ' έμέ μικρών τε και ελαχίστων, £πί μνήμης έχεις οή που 
το του αγίου 'Αθηνών άδελφικόν αξίωμα, του μη επισκοπική σφραγΐδι 
καθυπαχθήναι με, όπερ, ώς ειπον, και εις αύθις τηρεΤν με βεβούληται, 
αλλ' έτέραν οίκονομίαν πορίσασθαί πόθεν ζωαρκή. ΕΓπερ ουν και ό δεσπό
της μου, ό μέγας Ναυπάκτιος, προς ταυτην επιρρεπής, αν τήν όρφανισθεί- 10 
σαν καταγωγήν ίεράν εις 8ώρον άπονέαη έμπρόθεσμον, ου βραδύνω προς 
τήν ένθεν αυτόθι μετάκλησιν, άλλα το κατ' έμέ προς το ευ διαθεμένος, 
μεταβήσομαι, κελεύσει μεν του ^εοψοουρτ\τοΌ Κομνηνού, θελήσει δε και 
προς τήν δηλωθεΐσαν μοι έκκλησίαν είσαγωγήν παρά της μεγαλοδώρου 
άγιωσύνης σου.'Ης και ^ра^ос σοφόν ελπίζω δέξασθαι δια του παρόντος, 15 
τι το ποιητέον ελευθέρως άναδιδάσκον με, τόν γλώσσαν διαπαντός υπέρ 
του σου ονόματος κινουντα εύχάριστον* έγώ λέγω, και ό Θεός έπιμαρτυ-
ρεΓ ό τη άγιωσύνη σου χαριούμενος γήρας λιπαρόν και μακρόβιον. Βαθύ 
σοι. και δουλικώτερον ποιούμαι προσκύνημα* ομοίως και ο τών αδελφών 
υστερότοκος, ό της σης εύποιίας και τών χαρίτων έν απολαύσει πρώην 20 
γενόμενος. 

6. 
Άντ ίγραμμα προς αυτόν του Ναυπάκτου. 

'Ä. μεν συ γράφεις προς τον κοινόν ημών πατέρα και δεσπότην τόν 25 
Αθηνών και άπερ ούτος αντιφωνεί προς τήν σήν τιμιότητα, οί'δατε άμφω. 
Εγώ δε ούτως έξέχομαί σου κατάκρας ώς ερμαιον ήγήσασθαί τήν της 

F. 3ο ν. Βονδίτζης χηρείαν άμα τε || γαρ είσέπεσέ μου τάς άκοάς του ίερου νυμ-
φίου ταύτης ό χωρισμός, και το πρώτον κίνημα του νοός ό Βαρδάνης ην 
νυμφίος άλλος ώραΐος άντεισαγόμενος, λόγον και βίον, εδνα τά πάντα зо 
κάλλιστα χαριούμενος τη νυμφευομένη, τφ δέ γε πατρι και νυμφοστόλφ 
έμοί νέον σθένος, ήδη γεγηρακότι και δεομένω του υπερείδοντος. Άλλα 
της άγρας άπέτυχον, το άγκιστρον τούτο, κατά τήν Βουλγάρων, ώς γρά
φεις, φωνήν, ουκ επί τφ ρήματι του Χρίστου χαλάσας, ώς εοικεν ούτε 
γαρ χανών ευθύς αυτό κατεδέξω, και αυτός ούκ έσχον ώς έκ βάθους του 35 
Βουλγάρικου κλίματος άνελκύσαι σε προς έμέ, όπόσα και λεπτή μηρίνθφ, 
τω γράμματι. Κατά τους φρονιμωτέρους ιχθύς, το μεν έσθίεις κατέχων 
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1-δέλεαρ, όποΐα τα του βίου και οις άπατώμεθα* έτέρω δε δεικνυμένω 
έπιχαίνεις μακρότερον, ώς αν το άγκιστρον δεδιττόμενος. Καλώς δε ποιζϊς 
και την έξουσίαν ύποστελλόμενος καί συμμορφαζόμενος τφ καιρώ, και 
βλέπων εφ' οίς μετέρχη, κατά τους έν φρονήσει τελεία, άμα πρόσω και 

5 όπισθεν, ειεν* πεϊραν δε λαβών σου της λογιότητος εξ ων έμοι γράφεις 
και της αρετής εξ ων τω Αθηνών έμαθήτευσας, άξιον μεν επισκοπών 
κρίνω σε, άλλ' ου ταύτης ή εκείνης τών χαμερπών και υπό αρχάς, άλλ' 
άρχικωτέρας όποιασουν και ισαξίου λυχνίας του ενόντος σοι διπλού λυχ-
ναίου φωτός, έκ λόγων έκ πράξεων. Άλλα δια την περίστασιν του καιρού 

10 και το τυχην είναι μάλλον τα πράγματα τών θνητών ή ευβουλίας, ώς 
τις γράφει τών τραγωδών1), και τό πιέζειν εκαστον τό οίκεΤον, ώς έλεξε 
Πίνδαρος2), ώσπερ κάμε ή της έμης Βονδιτζης ^ροντίς, την σήν μετεκα-
λεσάμην εις εαυτόν εντιμότητα. Και ουκ αν μωμηθείην ελκών εις έμαυ-
τόντό καλόν, καν όπως άρα και Ιλξαιμι* ουδέ γαρ ουδ' ή 'Ρεβέκκα μεμπτέα 

*5' δια τό πλέον φιλεΐν τόν υστερότοχον 'Ιακώβ παραλογισαμένην τόν. 'Ισαάκ 
και την εύλογίαν την πατρικήν τφ του πρωτοτόκου περιβολαίω λωποδύτη -
σασα. Έπει δε τα προγραφέντα τά τε νυν χαρασσόμενα φιλίας ενδεικτικά, 

. φίλου δε τό μη τον φιλον παραλογίζεσθαι όπωσουν, ουκ άρνήσομαι, δέ
σποτα, ώς τών επισκοπών αί Βουλγαρικαί πολλών μητροπόλεων, ει μη 

20 και λέγω πασών, έν άφθονίαις πραγματικαΤς, έν τοπικαΐς ταΐς χάρισιν υπέρ-
έκειντο, και ήσαν αι ύψηλωνυμούμεναι προς αύτάς ή ώς σκιά προς σώμα 
ή ώς προς πράγματα ονειρος, εί δε βούλει, και ώς φωναί έναρθροι μεν, 
ασήμαντοι δε, ώσγε κατ' ούδενός υποκειμένου λεγόμενα, όποΐα φασί τό 
βλίτυρι3) και τό κνάξ οί τών φιλοσόφων λόγων έξηγηταί. 'Εγώ δε και 

25 πάλαι και νυν,.προς τά ονόματα και τάς εισφοράς τίνων άποσκοπών μη
τροπόλεων και μάλλον τών υψηλοθρόνων και ανατολικών, κάκεΤνο είχον 
ύπολογίζεσθαι, ότι, καθάπερ τά κατά συνθήκην ονόματα συγκείμενα μεν 
ούσίαν σημαίνουσιν ίδικώς, ρήμασι δε προστιθέμενα μετά ουσίας ένέρ-
γειαν, τοΐς δε κατά λέξιν συγχωριζόμενα ουδέν ούδενός υπάρχει σημαντι

κό καν, ούτω και τών μητροπόλεων αί πολλαί. Και αν τις και επί ταύταις 
κλήσιν διεΐλε και ύπαρξιν, ή ουδέ εύρε δηλουν έκάτερον τών μερών ή κλή-
σιν μόνην πραγμάτων εργιμον. Ούτως ήσαν εις τόν άνόπιν χρόνον και 
μέχρι ημών οί τών επισκόπων επιφανέστεροι θρόνοι, αί δε κατά Βουλγα-
ρίαν έπισκοπαί κατά τε προσόδους κατά τε τοπικάς θέσεις και ύψηλο-

35 λογούμεναι και μεγαλιζόμεναι, ώς και πολλούς τών της μεγάλης έκκλη-

1) Chaerem. fr. 2 p. 782 Nauck. 
2) Pind. Nem. 1,53. 
3) cod. βλίτιρι. 



252 ОТДѢЛЪ ι. 

σίας τροφίμων καί συν έκείνοις κάμε, ει μη το φιλοδοξεΐν διεκώλυσεν, έραν 1 
έπιβήναι θρόνου Βουλγάρικου. Καί καν πάσας καί ταύτας πάντως ή και
ρική ανωμαλία ήχρείωσεν, άλλ' ει προσήκει τήν άλήθειαν λέγειν, ύπερφέ-
ρειν νομίζω καί εις τα Εσχατα ταύτα τήν των Γρεβενών της Βονδίτζης, 
τοοτο μόνον ταύτης υπερτερούσας αυτής, τον πάντα έλληνισμόν και τό 5 
μέσον κεΐσθαι Γραικών. Άν τε γουν έπισκοπήσαι θελήσεις αν τε κατέχειν 
άνεπισκόπως έπισκοπήν, ή των Γρεβενών υπέρτερα, Γστω φίλιος κύριος, 
Γστωσαν φιλάνθρωποι otyyskoiy ως ου. . . . 

7. 
Του Κομνηνού προς τόν Ναυπάκτου. Κ 

251F. ι ν. Ουκ οιδα τίσι τρόποις1) προήρπασεν ήμΐν2) ο Θεός τήν πανολβίαν έκεί-
νην ψυχήν, τόν θαυμαστόν Κερκύρων, τόν Πεδιαδίτην κυρ Βασίλειον, 

ουκ οιδα τούτο και3) διηπόρημαι. 'Άνθρωπος γαρ εκείνος ούχ δπως θεωριών 
όντως άνήρ, άλλα καί-της πρακτικής σοφίας ουκ άμοιρων. Μεγάλην ούν 
ήμΐν εξ ημών εκείνος γενόμενος τήν δυσθυμίαν ένέσταξε καί μέγα πένθος 11 
έγκαταλέλοιπε. 'Εκείνος μεν ουν προαπήλθε βίου του ανθρωπίνου, θρόνον 
δε τόν αύτου έτερος διεδέξατο* δόξας δε καί αυτός ώς εν όνείροις ίερατευ-
σαι, συναπψχετο καί αυτός* κρίματα δή ταύτα άπερ άπέκρυψεν άφ' ημών4) 
ο Θεός. Κείται γουν ες δευρο ή τών Κερκυραίων ιερά καθέδρα χηρεύουσα 
καί (^ροντις ήμΐν ουκ ελαχίστη καί περί τούτου' μεριμνώμεν γαρ μετά τών 20 
άλλων καί περί αυτών5), καί τό πνεύμα ημών"6) σκάλλει7) παρ' έαυτοίς καί 
μέμηλεν ακατάπαυστα. Τόν γουν ιερόν υμάς μελισσώνα εκαστον παρά τή 
εαυτού καταδύσει τό μέλι σιμβλουργουντα της αρετής ύπαναστήναι διερε-
θίζομεν καί τήν πνευματικήν ταύτην κεναγγίαν δι' ίερας ψήφου άναπλη-

251 F. 12 г. ρώσειν υμάς προκαλούμεθα. .Σύνελθε ουν, (| ώ σεβάσμια μοι κεφαλή, μετά 25 
τών υπό σε αδελφών εις τήν ύφ' ύμας8) χώραν τήν Άρταν, κατά τήν ιε' 
του μέλλοντος Οκτωβρίου μηνός, καί καθίσαντες τόν ουκ άδόκιμον προ-
χειρίσασθε συν Θεφ9), || αν δε καί τό έμόν ουκ άπόβλητον παρ' υμΐν, εί δε 
καί τα κοσμικά τοίς ίζροΧς παραμιγνύειν ουκ άπηγόρευται, συνεισφέρω βου-
λήν παρ' υμΐν, αλλ' ου τυραννικήν, δτι τέως έμοί πρόσφορος παρά τη 30 
τοιαύτη ψήφφ λελόγισται ό εντιμότατος χαρτοφύλαξ Αθηνών καί ήμΐν 
άγαπώμενος ό Βαρδάνης* άνθρωπος γαρ ο τοιούτος ου παντοδαπφ λόγω 

1) προσώποις 250. 2) ημών 250. 3) от. 250. 4) εξ ήμω ν 2 5°· 
5) αυτοί» 250. 6) от. 250. 7) Psal. 76,7. 8) ήμας 250. 9) Reli-

qua des. in cod. 250. 
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1 μόνον ένσεμνυνόμενος, άλλα και βίφ τον λόγον προσεπικοσμεΐν, και τφ 
οντι Ίζρος ίερατείαν, κατά την έμήν δόξαν, αρμόδιος* οιμαι δέ ότι προσή
κων φανήσεται και υμϊν. όμως, άλλα τρακταΐσατε τά του πράγματος συν 
Θεφ. Καί εκείνος, δς εν γλώτταις πυρίναις—δήλωσις δε, οιμαι, ^οΰτο των 

5 μετά μέθεξιν πνευματικών διαβάσεων — τοΐς εαυτού θεράπουσι την χάριν 
διένειμε, χορηγήσαι το απλανές και λυχναυγήσαι τοΐς άγνοουσι τον άξιον 
ύφ' υμΐν χειραγωγηταΐς. ή αγία ευχή σου ειή μετ' έμοΰ. μην. σεπτεμβρ. 
ινδ. η'. 

Υπογραφή* Θεόδωρος ό Δούκας, όπισθεν δέ επιγραφή· τφ παναγιω-
10 τάτω δεσπότη και έν Κυρίφ πατρί μου, τφ μητροπολίτη Ναυπάκτου, 

Θεόδωρος Κομνηνός ό Δούκας. 

8. 

Προς τον κραταιόν Κομνηνόν. 

"Εδει, κράτιστε Κομνηνέ, μή τους νεκρούς έρωτασθαι περί των ζών- 250 F. 18 ν. 
15 των' μικρού γάρ εις νέκρωσιν ήμας ή νόσος κατήγαγε* μηδέ τους τφ 

πλείονι μέρει των πνευματικών παρακρουσθέντας ενεργημάτων περί επι
σκοπικών καταστάσεων, έπει δέ Χριστός τά πρώτα ετι το έπισκοπικόν 
ήμϊν -άποχαρίζεται όνομα και ή σή μεγαλειότης το αυτό φρονεί έν ήμιν, 
άπενείμαμεν δια της κεφαλικής έπικλίσεως τό προσ^οΊ σέβας τω σφ 

20 έγγράφφ κελεύσματι, δικαίφ τε οντι και καίριον αίτιον έγκείμενον έχοντι, 
τήν του Κερκυρόθι λάου επισκοπική ν και διεξαγωγήν και κυβέρνησιν. Άλλα 
και ό της συνελεύσεως όρος και λίαν -ήμερος και φιλάνθρωπος' ήμΤν τε 
γάρ τοΤς κατακλίτοις άνακωχεύσει τήν νόσον τά τεθέν του χρόνου μέσον 
οιάστημα και τοΤς άδελφοΐς μου πάντως τον έκ μακρόθεν βάδον προς τον 

25 ορισθέντα τόπον της συνενώσεως. Ούτω τά σα και φιλάνθρωπα και μετά 
συνέσεως διοικούμενα. Ει μέν ούν Θεός όλιγώσει μοι τήν άπα τούδε κατά-
κλισιν, και τό της γραφής εγκαίρως ειπείν, όλην τήν κοίτην μου στρέψει 
έν τη αρρώστια μου ταύτη *), και προπηδήσω τών αδελφών, και ^ρόμον 
όψεσθε χωλών, τό της παροιμίας. Ει δέ σκληρύνων σκληρύνει και παι-

30 δεύων παιδεύσει και έν έλέει έλείξει με* ούτω γαρ πείθομαι παιδεύειν Θεόν, 
μαστιγοΤ γάρ πάντα ον παραδέχεται* σώματι μέν ου παρέσομαι, γράμματι 
6έ πάντως και γνώμη κοινωνήσω τοΤς άδελωοΐς. Οίον δέ μοι κόνδυ πικρίας 

1) Psal. 40, 3. 



254 ОТДѢІЪ I. 

εμελλεν ό χρόνος ούτος κιρναν, δτι και θάνατον ήκουσα του μεγάλου Κερ- 1 
κυρών και διάδοχον εκείνου προβαλέσθαι μετακαλούμαι. 

ώ γαΐα μητερ ηλίου τ' άναπτυχαί, 
οίων λόγων άρρητον είσήκουσ'όπα! *). 

ποίον δυστύχημα μείζον ταύτης της ακοής! ποίαν των συνόρων ούχ Οπερ- 5 
βάλλει τούτο το πάθος! φευ,, ό της σοφίας ήλιος υπό γην, ή του λόγου 
λαμπάς έσβέσθη, ή τρανή και περιττή σεσίγηκε γλώττα. ίσασι τας εκείνης 
προσβολας ίερεΐς υψαυχενες Ιταλών, όπως ώς άπό σφενδόνης τάς διαλέξεις 
πέμπουσα άπαν ϋψωμα δογμάτων καθήρει άντίθετον, και ώς εις χουν έλέ-
πτυνε τάς εκείνων οίκοδομάς* έκείνην τήν γλώσσαν έχάλκευσε μεν ή χάρις 10 
του πνεύματος, έστόμωσε δε το πυρ της σοφιστικής, και ώσεί βέλος εν χειρί 
δυνατού κατά τών άντίων τούτων εκείνος ταύτην άπετοξάζετο* τρις μεν 
ούν σεισθήναι τήν οίκουμένην τα ίερά διδάσκουσι λόγια2) και τέταρτον 
τούτο' του Βασιλείου πεσόντος. Τούτον θρηνείτωσαν μεν επίσκοποι, ώς 
άπολελωκότες τον πρόβολον, οί έν εξουσία τον στηριγμόν, οί στρατιώται 15 
τον ταΐς ευχαΐς αυτούς όπλίζοντα και κρατύνοντα, οί βοηθείας έπιδεεΓς τον 
ίλαρόν μεσίτην και τον ταχύν, οί πάντες τον πάντα πασι γενόμενον άπο-
στολικώς. Άλλ' ώ θάνατε όλοθρευτα τών καλών, άφανιστα τών κρειττό
νων! και τούτο πλέον δεκάσας τάς ψήφους... 

9 . 20 

Του παναγ ιωτάτου Αθηνών προς τον Ναυπάκτου. 

251 F. 12 г. Καιρός του σιγαν και καιρός του ειπείν λόγον* εγώ τοίνυν, ώ θεσπέσιε 
δέσποτα, υπό της νόσου καταποθεις, έκωφώθην και έσίγησα εξ αγαθών 
και ειπον ώς ουκ ανοίξω τό στόμα ούδε λαλήσω παιδικά βατταρίσματα, 
μάλλον δε ασύνετα, και τούτο ην τό αίτιον του μή προσφθέγξασθαι τήν σήν 25 
σοφίαν έπί τοσουτοις ετεσι. μή γαρ ύπολαβέτω ή άγιότης σου ώς άλλο τι 
ην τό κατέχον τήν έμήν φωνήν. αλλά νυν λόγον φθέγξομαι, δν ή φύσις 
αναγκάζει με και ή διάθεσις του πνευματικού μου υίου κυρ Γεωργίου του 
χαρτοφύλακος, δστις έμός γέγονε ταΤς κατά λόγον και μαθημάτων άνεμά-
ξατο δσα εικός* και νυν, έπεί τόν μακαρίτην Κερκύρας ο Θεός προσελά- 30 
βέτο, κα! έδει τόν τούτου $ρόνον διαδέξασθαι έτερον, έποιήσασθε, ώς £μα-
θον, ψήφον, και έμνήσθης του κυρ Γεωργίου, ώς ήκουσα, [και] προέκρινας. 
άξιώ γουν και αυτός τήν άγιωσύνην σου, ώς αν έμήν χάριν και δια τήν 
του μεγαλουργού Δούκα θέλησιν αγαθόν γαρ θέλημα έχει εις τον τοιου-

1) Eurip. Hippolyt. 601. 2) Prov. 24,56. 
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χ τον κατ[α]νεύσης ολοσχερώς εις την αύτου χειροθεσίαν. και ούτως ου 
παύσομαι || υπερεύχεσθαι της άγιωσύνης σου* ην διατηροίη όΘεός. άνωτέ- F. 12 ν. 
ραν παντός κάκου πολυχρόνιο ν. 

Και όπισθεν έπιγραφήν ταύτην* τω άγιωτάτω μ[ου δεσπότη και εν 
5 Κυρίω άγαπητφ άδελφω, τω υπερτιμώ κυρ Ιωάννη τω Ναυπάκτου ο Αθη

νών Μιχαήλ : |] 

ίο. 
Ά ν τ ί γ ρ α μ μ α προς την τοιαύτην γραφήν. 

Τα μεν της σης έμοί μακράς άποσιωπήσεως οϋτως έχέτω, τιμία και ίερά 250 F. 9 г. 
10,κεφαλή, και πείθομαι* βαρύ γαρ λόγους έξωριάζειν τοιούτου πατρός1). Άλλ' 

εγώ τήν επί τοσούτον σιγήν της σης σοφής γλώσσης και κατά τους άεννάους 
ρεούσης τών ποταμών άντικρυς άποστροφήν ήγούμην Θεού και βαρυτέραν 

• της ενάτης τών Αιγυπτίων πληγής. Έπεί δε έπεσκέψατο ήμας ό Θεός και 
έφθέγξω, άντιλαβώ και αυτός ολίγα πάντη και τό όλον λακωνικά, ούτω με 

15 βιαζομένων άρρωστημάτων, υφ' ών και έκτέτηκα. τό τε γαρ μοι εύώνυμον 
ους έτος ήδη δεύτερον παρελθόν άδιάκοπον ήχον ήχέι και βαρύν, και τφ αί-
σθήτρω τούτω βαρέως ακούω, και ήγανάκτησα κατηχούμενος' και αν που 
χειρί έπιπωματίσω τό δεξιόν ή έπιφράξω δακτύλω, ώς 'Οδυσσεύς ποτέ κηρφ 
τάς άκοάς τών εταίρων, δτε σειρήνας παρέπλεε, μένω κατά τους ανδριάντας 

20 ουχίτι μεν δύσκωφος, τό δε σύμπαν, ώς έκεΤνοι, κωφοί. Ά.λλά δια τήν τών 
παθημάτων άπαγγελίαν της βραχυλογίας τήν ϋπόσχεσιν έψευσάμην. Πάσχω 
δε και ώδί* χρόνιος περί τους νεφρούς έγένετό μοι λιθιασμός και εκπέμπον
ται δια της βαλάνου λίθοι ποτέ μεγάλοι, έρεβίνθω ίσοι τό μέγεθος, και— 
τό βαρύτερον—έτερόσχημοι' είσί γαρ πολύγωνα και τρίγωνα και τετράγωνα. 

25 καί τό πολύσχημον τούτο τφ του φαλλού αύλώνι εμπίπτον και ταΤς άγω-. 
νίαις θλΐβον τον πόρον, ά^όρ^τον ποιεΐ μοι της οδύνης τήν αίσθησιν ενίοτε 
δε δια τό μέγεθος ό τήν της ουρήθρας έπιφράσσων όπήν, τό τε ϋγρόν συν-
όλως επέχει' καί τούτο δριμύσσον τον πόρον ρίπτει τεαυτίκα εις γήν καί προ 
οφθαλμών ίστα μοι τον θάνατον, καί άζώτιοι μεν τάς έδρας έπλήγησαν, 

30 || εγώ ζϊτοΰτο τό μέρος ειμί έλκεσίβρωτος καί ζών όζω καί γίνομαι φόρτος F. 9 ν. 
κλίνης μισούμενος. Ποδαλγίας δε πέρι πάρεργον λέγειν, πλην Οτι ένσκή-
πτουσά μοι καί αυτή καιρικώς έλαφρότερον εις άλγηδόνα δεικνύει καί τόν 
σωματικόν μελισμόν. Εν τούτοις όντι \χοι^ ΰίσποτα, ώς τι άφίκετο άκεσώ-
δυνον φάρμακον τό τίμιον γράμμα σου, καί έπέρρωσεν ώσπερ προς τήν 

1) Aesch. Prom. 17. 
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προκειμένην обоѵ και την του σου κατά λόγον υίου εις ίερωσύνην προβί- ι 
βασιν. ου κλέος μεν οίον, ακούω, δψιν δε ουκ άνελεξάμην" φίλω δε δμως 
τον άνδρα εξόχως και της αύτου έξέχομαι σεμνοπρεπούς βιοτής* ουδέ γαρ 
ψεύδεται τον σον μαθητήν, άλλ" εξ ών έμοι έπιστέλλει σός τε γενέσθαι 
όμιλιτής παριστά και της άρετης άπόζει πόρρω και της σεμνότητος. Και ουκ 5 
οίδα, πότζρον ή αυτός δραμοϋμαι προς την όσμήν της ευώδους τούτου άπο-

~ φοράς, ή αυτός προς ή μας δια χρΤσιν μύρου του νοητού. Αυτά μεν ώδήγη-
σαν και ήγαγόν με προς την αύτου έπιπόθησιν και πρό του μεν εν ψήφφ 
της τών Κερκύρων αύτου έπεμνήσθην σήν τε χά^ιν και τω δικαίω τιθέμε
νος, νυν δε και χειροθεσία τελεία σαΐς εύχαίς τελεσθήσεται* ού γαρ όλως 10 
πρέπει τον τοιούτου τοιούτον δεύτερον τών άλλων έλθεΤν εις την πνευ-
ματικήν -προκοπην. όπου γε και θαρρώ* εκ της αύτου κεφαλής χριομένης 
μάλλον άγιασθήσεσθαι. Έπίπεμπέ μοι εύχάς τών σωματικών έλαφρυνού-
σας αρρωστιών και ρωννυούσας προς έργασίαν τών δικαιωμάτων Θεού. 
Πιστεύω δε γαρ θεΤον είναι δικαίωμα και την του σεμνοβίου Βαρδάνου 15 
^•πιλογήν εις προχείρισιν και της επισκοπικής άψίδος έπίβασιν. 

11. 
Του χαρτοφύλακος 'Αθηνών κυρου Γεωργίου του Βαρδάνη 

[προς τον Ναυπάκτου]. 

250 F. 9 ν. Ίλλυρίοθεν τό γράμμα, ει και μη προς Ίλλύριον, άλλ' ον έλληνίζον- 20 
τες πάντες του τής γλώττης άνθους και τής συν επιστήμη μελιχύμου 
λαλιάς εξόχως άποθαυμάζομεν και μακαρίζομεν τήν πηγήν πηγή δε λό
γου διάνοια, έξ ης τοσούτοι πακτωλοί τό καθ' ήμέραν, ώς είπεΐν, έτοίμως 
άπορρυίσκονται. Και ενδοθεν μεν ό νους δια χειλέων όχετηγεΤ, πολλαι δε 
τών ακροαμάτων δεξάμεναι, του γλεύκους τούτου- πιμπλάμεναι, τό έκ του 25 
γ,ορου ταΐς άκοαίς πολέμιον ού πεπόνθασιν. "Εδει γαρ ενταύθα μόνον περι-
φρονηθήναι τήν πλησμονήν, όπου τής Ναυπακτίων ο μεγαποίμην τα τής 
καλλιέπειας ρείθρα συλλείβει και βάθη κατάρδει τών καρδιών, ή πώς ήν άρα 
και διαπεσεΐν τό ίερολογηθέν έκεΐνο πριν επί σοι, ώσπερ άκούομεν, χρησμο-
δότημα* πίετε, φάσκον, έξ ιχυτοΰ πάντες, ότι και τό θεόρρυτον αίμα τής σω- 30 
τηρίου πλευράς άεί τήν έκκλησίαν φωτίζον, άεί κενουται άκενώτως και τήν 
ζωο^όνον ούχ ίστησι χύσιν*). Αλλ' ό μέγας συ τής διδασκαλίας ωκεανός, 
όθεν ποταμών συρμάδες πολλαι και φρέατα τόσα διανεωγαται, οί'μοι, πώς 
ήνέσχου δύο μόνας επιστολών λιβάδας ένστάξαι μοι, γ^οόνου μακρού πα-

1) Cod. ου σιν. 
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1 ραρρεύσαντος; Ουκ οιδας της έμής ψυχής το δίψος πηλίκον περί τους 
σους ίυγγώδεις λόγους, πανυπέρσοφε δέσποτα; άγνοέϊς την ένταυθοί με 
καμινεύουσαν της βαρβαρότητος φλεγμονήν; και ου καινόν ει τούτο όλως 
ήγνόηκας, έπεί Θεού και μόνου τό εις καρδίαν βλέπειν και άνετάζειν φρέ-

5 νας άνθρωπικάς, και οί διατειχίζοντες ήμας παρασάναι (? παρασάγγαι) 
της αλλήλων διαγωγής παντοδαπήν κατασκευάζουσιν άγνοιαν. 'Αλλ' εις 
ο^ευρο μεν ούτως, και τον σον Γεώργιον δριμύ τι βέλος λύπης είσήρχετο, 
την ση ν άνασκοπουντι πάντοτε ομιλία ν, ή ς έκπεσεΤν εις τέλος αφόρητο ν 
μοι πένθος έδόκει και ζωής αυτόχρημα στέρησις. Νυν δε, άλλ' άνασκιρ-

10 τώμεν και παιωνίζομεν άτεχνώς, έπιθεωρουντες, ώς γε εικός, τό προσίρ-
πον της καθ' ενωσιν ημών θυμηδίας έν πνεύματι. Συνωθούμεθα γαρ και 

- άκοντες μεταφυτεύεσθαι των ενταύθα και ώς εξ άγριελαίου εις καλλιέλαιον 
έγκεντρίζεσθαι, ί'σον δε είπεΐν, οτι άπό βαρβαροφώνων έπι τους καθαρώς 
μετιόντας τήν ευγενή και ελληνίδα φθογγήν. Έρεϊς δε τάχα προς άνάμνη-

15 σιν άγων τήν ήμετέραν βραδύτητα* [που] ούτοι οί λόγοι οβς πρώην διε-
λάλησα έπιστέλλων σοι χρήναι μένειν έπι σχήματος διακονικού μηδ' 
έπισπεύδειν είς έργον μεταμέλειας άνονήτου || παραίτιον; Μεμένηκα F. 26 г. 
δή ουν καθάπερ ειχον βαθμού, της μεγάλης βουλής σου τήν εύάγ-
γελον νουθεσίαν δεξάμενος. Και ουκ αν άρνησαιμην, ώς έπι χείρας 

20 ετι φέρων τα σα θεόπνευστα ρήματα' καρτερικώτερον δέ τι ЋОТ^У 

άνεβαλλόμην εξ ήμερων είς ημέρας, οΰχ Γνα τό γε παρόν τιμιω-
τέρου Ьрбѵои κληρονομήσω και ώς έν μεταρσίω βατήρι έπαναβήσομαι* 
μαρτυρεί μοι Θεός και τό του συνειδότος απλανές δικαστήριον* άλλα τήν 
оро^иѵоіАІщѵ έκ των πραγμάτων τέως ζάλην και τον βρασμόν, Θεού συν-

25 επαρήγοντος, χου^ότερον διεκνήξομαι. Άλλ' επειδή τό του κρατούντος θέ
λημα κραταιόν και πασαν υπερπαΤον ήμεδαπήν ένθύμησιν, και μάλλον 
οις αυτός βουλεύομαι τούτοις άλίσκομαι είς το αναπόδραστο ν ουκ άπειθώ 
του λοιπού ουδέ αντιλέγω, μόνη δέ τη πανσόφω ση κεφαλή δίδωμί τίνα 
μικράν σκέμματος άφορμήν, και σοφωτέραν δήπου των άλλων απάντων, 

30 και εννοήσεις διάπραξη, τόν έξ αφροσύνης Γσως έμόν δισταγμόν εδραίων 
και ύπερείδων κατά τό άρέσκον Θεώ' δέσποτα μου, δοκώ μοι,—ει δέ και 
άλλοις, ουκ οιδα, — μή άνευ βασάνου κανονικής τήν του κατοιχομένου 
εκείνου Σαμψών τελεσιουργηθήναι σφραγίδα μηδέ παραφεθήναι τέλεον 
τό κράτησαν ιερόν έθος έν ταΐς τοιαύταις πνευματικαϊς οίκονομίαις. άλλα 

35 και προς τους έτέρως λέγειν έθέλοντας διενίσταμαι, οτι μετά λόγου και. 
έν κρίσει πέπρακται τό πραχθέν, τήςτε κυριωτέρας αρχής έξήπται τα παρά 
του μεγάλου πατρός Ναυπάκτου τετελεσμένα, και ουδέν έκκάνονον έγεγό-
νει παρ αύτου, εί μή ήν ένδεδομένον άνωθεν, όθεν αί ουσμικαί των έκκλη-
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σιών κατ' εύταξίαν και πίστεως ϋπακοήν άμα και μετοχήν το χρϊσμα 1 
και τό πνεύμα θεαρέστως είσοέχονται. Τούτου με του λογισμού συνέχον-
τος και μεθέλκοντος, τφ Κομνηνικφ θεσπίσματι καθυπάγομαι και προς 
την σήν δεξιάν άτρο^όν τι βλέπω και γαληνόν. Εύθαρσέστερον δε με 
πολλω ποιήσεις, τον έπιστολιμαΐον του κρατίστου όρισμον έπελθών, και 5 

πατρικώς αντιδηλώσεις ήμΤν τό πρεπωδώς γενησόμενον έπ' ευχαριστία μεν 
του ονόματος σου, τιμή δε του κοινού ευεργέτου, λέγω δη του Μεγάλο-
κομνηνοδούκα, και πρά των άλλων αυτού του τελεσιουργου τών βελτιόνων 
Θεού, ος και ταΤς ίδίαις έκκλησίαις χαρίζοιτο την παναγιότητά σου μακρο-
χρονουσαν και υγιαίνουσαν. Ει μέντοι δεήσει πορευθήναι τον παρόντα και Ю 
έπί την του Προδρόμου σεβασμίαν μονήν, συνεργηθήναι παραιτώ, ώς θάρ
ρος έχων υίϊκόν προς την μεγάλην άγιωσυνην σου. ην και βαθυπροσκυ-
νών αιτούμαι γράμμα παρ' αυτής άντιδέξασθαι, τον τόπον καί τήν ήμέραν 
οροθετούν της μετ' αλλήλων ενώσεως. 

12. is 

Α,ντίγραμμα του Ναυπάκτου προς τήν τριαύτην γραφήν. 

Έ γ ώ δε ούτε τι μάντις έών ούτ' οιωνών σάφα ειδώς1), καλώς δε ίσως 
είκάζων μάντις δε άριστος δς εικάζει1" καλώς2)' έν διακόνοις μένειν σε 
ϋπεθέμην. Ουδέ γαρ έκρινα δίκαιον τόν λύχνο ν είναι υπό τον μόδιον, 
άλλ' έπί τήν λυ^νίαν τεθήναι, ώς ίσοτίμως πάντας αύγάζειν εχη, ους αν- 20 
δρας Ινδον οίκος έμπεριγράφει. Τίς δέ ου πιστεύσειε τό του φωτός εξαλμα 
μή και αυτό φωτεινόν είναι, όποιος ό του λόγου ήλιος, 'Αθηνών, και συ 
αυτός ή τούτου άκτίς; Παρατιθέσθω δέ μοι εις μόδιον Ίλλυριίς ή σκο-

. τόεσσα, λυχνία δέ ή τών Κερκυραίων μητρόπολις, .καθότι νήσος τέ έστιν 
άμφιρρύτη* αί νήσοι δέ ουκ άλλως νήσοί είσιν, εί μή του θαλασσίου κή- 25 
τους ύπέρκεινται. Και Τΐα,ρεάσ^ω τό γε παρόν θέσις τών στοιχείων ή φυ
σική· και ώς επάνω της γης τα ύδατα επιφέρεται, και τό συνέχον το έπι-
σκοπεΐον ^ιοΰτο πολίχνιον της όλης νήσου άναρριχαται δή και ύπέρκειται, 
και έοικε προς τα υποκείμενα ή κεφαλή ώς προς σώμα, ή τό άνά. χεΐράς' 

ДГ. 26 ν. τινι λυχνία] ώς πράς έπίπεδον. έν ή τεθήσεται |) μεν ό έμός Γεώργιος 30 
όσον όσον, τας δέ περικύκλω άποδισκεύσει ακτινοβολήσεις βίω καί λόγω. 
Άλλα ταύτα τελοίη Θεός καί τήν προ^ολγ\ν έργάσοιτο δεξιάν καί τα μετ' 
αυτήν δεξιώτερα. Ημάς δέ μήθ' ύπολάβης αρχαίους ώς τα παρ' άξίαν φαν-

1) Homer. Od. 1, 202. 
2) Eurip. Fr. 973 Nauck. 
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1 τάζεσθαι και το έκβαΐνον ήδη προς σε προφητείαν του ίσομίνου λογίζε-
σθαι, κατά την υποθημοσύνην εκείνη ν, άλλ' ή μεν παραίφασις ημών 
αγαθή1)* εταίρου γαρ η ν ήληθεύκει2) δε, δτι τόδε απέβη, και πειστέον τφ 
Σταγειρόθεν, μη τόδ' έκβαίνειν φιλοσοφουντι, οτι τυχόν κατεφάνθη, ή 

δ μη έκβαίνειν, οτι δη απεφάνθη3)' μηδέ γάρ τάς θέσεις ταύτας και άρσεις 
αιτίας είναι του γενέσθαι τόδε και μη* των πραγμάτων δε τάς υπάρ
ξεις και τάς αυτών άποτεύξεις το άληθεύειν αυταΤς παρέχειν και ψεύ-
δεσθαι. Άλλα τα περί τούτων έάσθω' και συντυχόντες άλλήλοις φι-
"λοσο^ώτιρον συνεσόμεθα. Τό γράμμα σου δε μοι άφίκετο, κομψείας γέ-

10 μον σοφιστικής και αληθώς έλληνιζουσης διαλογής' ζήτησαν δε με 
όρίσασθαί σοι τον τόπον και την ήμέραν, δπου και καθ' ην έντευξόμεθα, 
αδύνατα Ιδοξέ μοι ζητεΤν, d γε κλίνει μεν ώς ήμερα τάνθρώπινα και 
πάλιν ενάγει4), και μη οτι τό ές αϋριον ουκ έχομεν ασφαλές, άλλ' ουδέ 
δλον τό σήμερον, τόπον δ' ίπϊ τόπον γινόμενοι μεταβατικοί και ου κατά 

15 λόγον ενίοτε, άλλα και τυχόντως φερόμενοι, ώς τών του ουρανού πετεινών 
αί πτήσεις και μεταπτήσεις, ουδέ τούτου δρον δυνάμεθα, πλην δτι καίπερ 
νοσουντες τών ημετέρων έξήλθομεν, ούτω του Κομνηνικου κελεύοντος 
γράμματος, και τάχα τουτό έστι τό άλλους ή μας ζωννύειν, δταν γηρά-
σωμεν, εί'τουν τω οίκείφ περισφίγγειν κελεύσματι και άγειν δπου μή θέ-

20 λομεν. συνεκέλευσε δέ μοι τήν ίζοΰον και ό θεσπέσιος 'Αθηνών, εις σήν 
τελεσιουργίαν έπιταχύνων και προσευχάς υπέρ ταύτης ήμΐν ευχόμενος, και 
συ γουν άπάρας τών'Γρεβενών, και δυο θέμενος άκρα, Άρταν καίΔρυινου-
πολιν, ή ένν ένί τών άκρων τούτων έντεύξη ήμίν, ή περί που τήν τούτων 
μεσότητα συνόντας μέντοι τη κυρία Δουκαίνη και τών άπ' αυτής έπιμε-

25 λειών απολαύοντας* νοσουμεν και γάρ. Εί δέ και προ της ψήφου είς ίερέα 
προί^Ί]ς και τάς νενομισμένας ιερουργίας έπλήρωσας, άπήντησεν αν είς 
καλόν έμοι τό μή μακρύνειν τήν προσεδρίαν τοΐς άδελφοΐς, τό μή χρονοτρι-
βεΐν εν τοΐς ξένοις, και σοι τό τάχιον τελεσθήναι. Και είής'μοι έρρωμέ-
νος Θεω και ταΤς εύχαΤς του μεγαποίμενος 'Αθηνών φρουρούμενός τε 

30 και ποδηγούμενος. Τα δέ περί τόν Σαμψών έκεΐνον, δπως έγράφη σοι, σάοα 
ουκ οιδα, ούδ' ει' πως είσί τήν πραξιν χυαύτην κακίζοντες. 

1) Homer. Iliad. XI, 793 et alibi, αγαθή δε παραίφασίς έστιν εταίρου. 
2) Cod. ήληθεύκη. 
3) Aristotel. Περ\ έρμη ν. σ. 9 Becker, р. 18ъ. Ούδε γαρ δια το καταφαθήναι η απο-

φαθήναι εσται η ουκ εσται (var. αποφανθήναι, καταφανθηναι). 
4) Cf. Sophocl. Aiac. 13 sq.: ώς ήμε'ρα κλίνει τε κάνάγεί πάλιν άπαντα τάνθρώπεια. 
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13. 
[Συνοδικόν επί προβολή του Βαρδάνου χαρτοφύλακος Αθηνών 

εις αρχιερέα Κερκυραίων], 

250 F. 6 r. Ό της επισκοπής λόγος, δι' δν οί έκασταχου επίσκοποι προβαλλόμεθα, 1 
251F. 11 г. τέως πρθΎ\^ουμίνΊ]ν έχει αίτίαν την κατά πνεύμα ποιμαντικήν και την του 

λάου δια διδασκαλίας προς τα βελτίονα όδόν καί1) επάνο^ον ήνίκα δηλο
νότι του κατ' ευθύ2) πορεύεσθαι τών εντολών του Θεού παρατραπείς ό λαός 
έπισκοπικαΓς όρθοτομίαις του λόγου της αληθείας προς την σωτήριον εύθυϊ- 5 -
τηρίαν έπαναφέροιτό τε καί έπανάγοιτο3). Ούτος δη πρώτος λόγος ποιμαν
τικής ώς ό ημέτερος λόγος, ης δη καί τφ μεγάλφ ποιμένι τών προβάτων 
Χριστώ τοσούτον έμέλησεν, ώς μη έφ\άπαξ, άλλα καί τρις προσερωτήσαι 
τόν κορυφαΐον τών αποστόλων Πέτρον περί αύτης, καί όπως εστί τφ βουλο-

250 F. 6 ν. μένω έζόν έκ της ευαγγελικής πτυκτης || άναλέγεσθαι, οτι* Εί φιλεΓς με, 10 
Πέτρε, ποίμαινε τα πρόβατα μου, βόσκε τα άρνία μου4), ώς αν τις ειποι, 
τους [λίγ,ρους μετά τών μεγάλων καί τούτο κατά κυριακήν έντολήν, κελευ-
ουσαν μη καταφρονεΐν μηδέ τών μικρών* ή μετά τών τελείων καί φθασάν-
των είς μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χρίστου καί μηρυκισμόν άνα~ 
γόντων τών έκ τοϋ" λόγου τροφών καί τους έ'τι νηπίους την πνευματικήν 15 
προκοπήν καί τό της διδασκαλίας γάλα ποτιζομένους, ους καί ο μέγας 
απόστολος ένιαχου τών ιδίων επιστολών γάλα τούτο ποτίζων ευρίσκεται. 
Ούτος δη πρώτος λόγος επισκοπής, καί ούτως έπιμελητέον τους φιλουν-
τας τον Κύριον, ώς μηδέ πόλιν μηδέ πολίχνην, μη παροικίαν μηδέ μον-
οίκιον καταλιμπάνειν άνεπισκόπητον. Τρόπον δέ άλλον έπιπρεπεΐς ταϊς 20 
πόλεσιν οί επίσκοποι, οτι τό τών ιερουργών έλλείπον άναπληρουσι δια της 
χρίσε ως καί τό της οικονομίας εντεύθεν ιερουργεΐται μυστήριον καί Ζοζο- ■ 
λογεΐται Θεός καί ο γεννηθείς άναγενναται δια βαπτίσματος καί τά κρύ
φια της καρδίας έξαγορευονται άνθρωποι, καί τάλλα πάντα τελείται δια 
της επισκοπικής τελειότητος, όπόσα ο ίερός θεσμός παραδέδωκε5) καί ήμέ- 25 
τερος. Εί δέ χρή τών πνευματικών άζρεμένους έπι τά πολιτικά μεταβηναι, 
όσα τε του κοινού καί όσα του ιδιάζοντος, όσα εν δίκαις όσα έν ερισιν, ευ-
ρήσομ,εν6) κάν τούτοις πολυωφελη τόν όντως όντα έπίσκοπον συνέξει γαρ 

1) η 250. 
2) κατευθύ 250. 
3) έπαναγαγοιτο 250. 
4) Βοσκέ άρνία μου, πο'.μανε τα πρώβατά μου 250. Cf. Ioann. 21, 15. 
5) παρεοωκε 250. 
6) εύρησωμεν 251. 
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1 το κοινόν, παραμυθήσεται τά λυπούμενον, διαιτήσει δικαίως, κρίνει ου 251 F. il y. 
κατά τον μικρόν, ου κατά τον μέγαν, ουδέ λήψεται προ- || σωπον έν χρί
σει, τα της γραφής1), τό τε φιλονεικουν ειρηνεύσει και τό στασιάζον κατα-
στελεΐ, και ως ή του μάννα φύσις ποτέ μια [μεν] έκρατεΐτο ποιότητι, προς 

δ δε την των γευομένων ορεξιν μετεβάλλετο και τω μεν άρτος ην, τούτω 
δε κρέας, άλλω δέ άλλο τι τών έδεστών, καί ώς ή εκάστου βούλησις ήθελε* 
τούτο οιμαι είναι καί τον έπίσκοπον, τοΤς πασι τα πάντα γινόμενον, Γνα 
πάντας κερδήση κατά την άληθεστάτην άποστολικήν καί ένδιδάσκαλον 
καύχησιν2). || Εί τοι'νυν τοσούτων μεν επωφελών αίτιοι ταΤς πόλεσιν οί 250, 

10 επίσκοποι, το δέ τούτων άνεπισκόπητον της τών άπηριθμημένων πάντως 
έναντιότητος,- ουκ-άν-τις ήμας αίτιάσαιτο προς την ύποτεταγμένην . πρα-
ξιν συννευσαντας τό μέν καί άφ' εαυτών, τό δέ καί από έγγραφου επι
τροπής του παρ' ήμΤν κρατούντος μεγάλου Κομνηνού κυρ Θεοδώρου του 
Δούκα* ναι δητα, καί άπό γραφής του παναγιωτάτου Αθηνών, αδελφού 

15 ημών καί συλλείτουργου κυρ Μιχαήλ του Χωνιάτου. α δή καί ταύτα τό τε 
προσκυνητόν Κομνηνικόν γράμμα καί ή του Αθηνών τιμία γραφή διεξίασιν 
ούτως επί τών λέξεων. Ουκ οιδα, τίσι et ceter. Vid. M 7. Είχε δέ καί ή 
του άγιωτάτου Αθηνών γραφή ουτωσί* Καιρός σιγαν et ceter. Vid. Ж? 9. 

Τούτων ούτως εχόντων καί του πατρός καί συνάδελφου Αθηνών συν- 251 F. 12 т. 
20 αινουντος ώσπερ ήμΐν καί ο^ο^νω^ονουντος έπί τη πράξει, συνήλθομεν έν 

τή'Άρτη ένΔεκεμβρίω μηνί ΐνδικτιώνος η', καί τον περί ου ό λόγος δια ψη-
φηφορήματος ίερου καί του συνήθους μηνύματος παραστησάμενοι έαυτοΐς, 
ευρο^εν τάς περί αύτου μαρτυρίας τετελεσμένας έπί τών έργων. Βίον τε 
γαρ σεμνόν ο άνήρ εξασκεί καί λόγον πλουτεΐ, τω βίω συντρέχοντα, όν 

25 τε ή θυραία σοφία ποικίλως έφιλοσόφησε καί öv ή καθ' ήμας ιερά άπλοϊ-
κώς έξέθετο καί παιδευτικώς, καί τφ συμφωνώ τών δύο ^άτερον θατέρω 
κοσμεί, καί ου κατά τους έτερογνάθους τών ίππων προς μόνον τόν βίον ή . 
τον λόγον άπένευσεν, άλλα κατά τάς ισόρροπους τρυτάνας εκάστη πλά-
στιγγι τό Ίσον διδοϋς έστηκεν έπ' άμφοΐν ίσόστατός τε καί άπαρέγκληστος. 

30 Τούτον ούν τοιούτον εύρόντες καί τοιο'υτον κατανοήσαντες καί συνόλως 
είπεΐν ακριβές έκμαγεϊον και τρόπου καί λόγου, ων έμαθήτευσεν Αθηνών, 
καί δυνατόν έν Θεφ δια τον βίον, δια τον λόγον προς τά καταμέρος άνα-
πεφωνημένα επισκοπικά ενεργήματα, αρχιερέα της Κερκυραίων δια του 
τελειοποιοϋ ανηγορεύσαμεν πνεύματος, ου πατριαρχικά εντεύθεν σφετερι-

85 σάμενοι όίκαια ουδέ τά υπέρ εαυτούς φαντασάμενοι, άλλα τω καιρφ δόν-
τες καί τη τών πραγμάτων άκολουθήσαντες καταστάσει, άμα δέ καί τη 

1) Sir. 35, 13. 
2) Ι Cor. 9,22. 
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νήσω ταύτη πρόσφορον τον άνδρα τούτον και συντελή έπιλογισάμενοι* ι 
σταθμός γάρ αυτή του Άδρίου εστί και καταίρουσιν έν αύτη οί εξ Ίτα-
λιών και μάλιστα άναπλέοντες εμπορικοί τε και περί λόγους το δύσερι 
τούτο γένος και δυσπειθές και φιλόνεικον και ταΐς σοφιστικαΐς έρωτήσεσι 
την γλώσσαν πλέον ήκονηκός και μεγάλην [έν]τ[ε]υθεν έχον την κόρυ- 5 
ζαν έν οις κενολογουσι περί άζύμων και περί Πνεύμα. Άλλ' ο μεγαλουρ
γός Κομνηνός και ή καθ' ημάς ιερατική έλέπολιν ίκανήν τάν [ά]νδρα 

/τούτον προς τάς αυτών σοφιστικάς οίχοΰομάς συνεστήσαντο, ώς πλήττη 
τούτους εγκάρδια και τοΐς άληθέσι συλλογισμοΐς τάς αυτών διαλύη σο-
φισματώδεις έπιπλοκάς. Ταυθ' ούτω και πεποίθαμεν, ούτω και Θεός 10 

251 F. 13 г. έπιτε||[λ]οίη τα έλπιζόμενα. Ει δέ τις ήμΐν ένσταίη ώς' κ[αι]νοτομ[ικ]ώς 
τ[οΐς] υπέρ έαυ[τών] ένεργήσασιν, άλλ' άντιπαρασταίημεν και αυτοί και τόν 
της οικονομίας λόγον εις άπολογίαν προφέροιμεν, ώς ει' γε δή ουκ [έν]ήν, 
άλλα γε δια ταύτην <ούκ> έξήν. και πολλά της οικονομίας εύροι τις υπο
δείγματα, και παλαιάς έκκλησιαστικάς ιστορίας και ιεράς πυξίδας άναλε- 15 
γόμενος. έξ ών μιας ή δύο έπιμνησθέντες έκ του καθ' ήμας και του [της 
ευσέβειας λόγου] ιερού, άρκέσαι ^οχοΰμεν εις άπολογίαν τοΤς κρίνουσι. τάς 
πράξεις [των άποστόλ]ων ό Λουκάς συγγραφόμενος και τήν του Παύλου 
άνέλευσιν προς τα Ίεροσόλυ[μα] ίστορών ούτω φησι* «τη δε έπιούση είσήλ-
θεν ό Παύλος συν [ήμΤν] προς Ίάκωβον, πάντες τε παρεγένοντο οί πρεσβύ- 20 
τεροι, και άσπ[ασάμενος] αυτούς, έξηγεΐτο καθ' εν εκαστον ών έποίησεν ό 
Θεός έν τοΐς έθνεσι δια της διακονίας αύτου» *)* και ώς τήν ύφήν του βιβλίου 
έν όλίγω περιλαβεΐν δια τους πεπιστευκότας μεν 'Ιουδαίους, έτι δέ τάς νο-
μικάς παρατηρήσεις φυλάσσοντας, τήν κατά Παύλου έπισύστασιν αυτών 
οί μαθηταί ύφορώμενοι, ύπέθεντο τφ διδασκάλω τούτω της οικουμένης 25 
άγνισθήναι και δαπανήσαι μετά των εχόντων εύ^ήν και ξυρήσασθαι2). 
Και ό της Ίουοαϊκής αιρέσεως καθαιρέτης και της άκροβυστίας απόστολος 
αυτά τε ταύτα έποίησεν οικονομικώς και έκ του πλείονος και τόν Τιμό-
θεον περιέτεμεν. Ούτος ούν ό Παύλος Γαλάταις γράφων εις ύστερον και 
ταύτα άλλη ν οίκονομίαν της τών αποστόλων κορυφαίας άκρότητος ήμΐν 30 
παραδέδωκεν, έν οίς δηλαδή εξηγείται τα περί Πέτρον και δπως, ώς τοΐς 
άποστολικοΐς προσχρησώμεθα $ήμασι, «πρό του έλθεΐν τινας άπό 'Ιακώβου, 
μετά τών εθνών ό Πέτρος συνήσθιεν, ότε δέ ήλθον, ύπέστελλε και άφώ-
ριζεν εαυτόν, α^ο^ουμενος τους έκ περιτομής»3), δηλονότι πεπιστευκότας 
μεν τφ εύαγγελίω, έτι δέ τών νομικών άντεχομένους παρατηρήσεων, ί'να 35 
μή δια τήν μετά τών εθνών συνεστίασιν [οί έκ της] περιτομής σκανδαλ;-

1) Acta 21,18—20. 2) ibid. 24. 3) Galat . 2,12. 
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1 σθώσιν ούτοι πιστοί και προς το γράμμα [π]άλ[ιν] και την σκιάν όλο-
τελώς άπονεύσωσι, δι' α και κατεγνωσμένον [ό Παύλος] τον Πέτρον φησί, 
ου τω Θεώ και αυτω τοίς είδόσι την της υποστολής [αίτίαν τοιαύ]την και ■ 
του αφορισμού, άλλα τοΤς άγνοουσι πάντως το της οικονομίας [ιερόν] 

5 μυστήριον. ει δε [μ]ή γραφήναι ψεύδους έμέλλομεν, ώς την ύπόσχεσιν τών 
διττών υποδειγμάτων τούτων παρατιτρώσκοντες, παρεθέμεθαά'ν || και δπως F. 13 ν. 
ό Παύλος παρά [τφ] τότε χιλιάρχω κρινόμενος και Σαδουκαίων και 
Φαρισαίων έπ[ισ]υστάντων αύτφ, και περί κεφαλαίων άλλων και άλλων 
κ[αται]τιώμενος, ώς ή βί[βλος γε] τούτο τών πράξεων ιστορεί1), оіхоѵо-

. 10 μικώς τά μέρ[η] εσχισε, Φαρισαΐ[ον] [έ]αυτόν έπειπών και περί νεκρών 
κρινόμενον αναστάσεως, ην το γέν[ος] τούτο έπρέσβευε, το δε τών Σαδου
καίων ήθέτει, και ώς έ[γένετο στάσ]ις τών Φαρισαίων και Σαδουκαίων, και 
έσχίσθη το πλήθος, και ό [χιλίαρχος τόν Παυλον έξείλατο]' άπειρόκαλον δε 
και τούτο οεΰρο είσενεγκεΐν, ώς [6 Παύλος κ]ρινόμενος παρά [Φ]ήστω και 

15 συσκευήν καθ·' εαυτού έγνωκώς έπεκά[λεσατο] Καίσαρα2). Ούτως ό της οικου
μενικής σωτηρίας δε[ξ]ιός οικονόμος καιτάκα[τ'αύ]τόν δεξιώτατα και οίκο-
νομικώταταδι[ηύθυνε]. άλλα τούτων άλις, καιάπόχρη τάείρημένα και προς 
την της οικονομίας ταύτης άπολογίαν. Ημείς δε ενα και πρώτον είδότες 
σκοπόν επισκοπικής προχειρίσεως την διεξαγωγήν του λάου και την διδα-

20 σκαλίαν και την κυβέρνησιν, τόν άνδρα τούτονу ώς τόν άπό μυριάδων 
έκλελοχισμένον άπολεξάμενοι, εις την τών Κερκυραίων προύβαλλόμεθα, 
ούτω τών πραγμάτων, ούτω του καιρού και της οικονομίας ούτως άπαιτη-
σάντων. Και ο τα κατά την πραξιν ταύτην και τά κατά τούτον φιλοκρι-
βών3) τον λίθον άγέτω ποτί τάν σπάρταν και τόν ξυρόν προς άκό[νη]ν, και. 

25 την τούτου γνώσιν δοκιμαζέτω και σεμνοπρέπειαν, ταύτα δήτά κοσμουντα 
τόν έπίσκοπον ένώτια ^ρύσεα, ώς και ταΐς τών πολλών άκοαΤς ένωτιζόμενά 
τε και θαυμαζόμενα και ώς το του Πιλάτου—μετά προσθήκης ειπείν — . 
εις κρίσιν έξαγαγόντος τόν έμόν Ίησουν* ί'δε, άναφωνουμεν, ο άνθρωπος, 
άλλα και το Ιρ^ον αύτου μετ' αύτου. Τούτον δή και τελέσαντες και παρα-

30 θέμενοι τω Κυρίω, καθά και Παύλος τους Έφεσίων πρυ^υτίρους ποτί} 

- άπολελύκαμεν εν ειρήνη έργάτην εν Θζφ έσόμενον του άμπελώνος Χρίστου 
και τό της ημέρας ^άρος βαστάσοντα και το πνευματικήν αύξήσοντα τά-
λαντον εν Χριστώ Ίησοϋ τω Κυρίω ημών. ω ή [δόξα] εις τους αιώνας 
τών αιώνων αμήν. 

1) Acta 23. 2) Acta 25,11. 
3) Cod. φυλακρινών. 
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14. 
250 F. 45 г. Μανουήλ ελέω θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας 

Ρώμης και οικουμενικός πατριάρχης τφ ίερωτάτω μητροπολίτη 
Ναυπάκτου έν Κυρίω ά γ α π η τ ω άδελφφ και συλλειτουργά της 

ημών μετριότητος. -f 

Ίερώτατε μητροπολΐτα Ναυπάκτου έν Κυρίω αγαπητέ αδελφέ και συλ- 1 
λειτουργέ της ημών μετριότητος. ουκ έστι,ν οτε ή μετριότης ημών ουκ απο
μνημονεύει της σης ίερότητος, ου μόνον άρτι, ήνίκα δηλαδή άδιάλειπτον εχω 
τήν μέριμναν της έν Χριστψ ομονοίας πασών τών εκκλησιών διά το εκ 
του θρόνου και της ιεραρχίας τοιούτο χρεώστημα, άλλα καί πρώην, δτε ποτέ 5 
μή ύπήν το συναναγκάζον ήμας προς τούτο ελευθέρως κατ' έξουσίαν διάγον
τας* άναλογιζόμεθα γαρ άεί τό σεμνόν σου του ήθους, του τρόπου χρη-
στόν, του" βίου τό άνεπίληπτον, απλώς ειπείν, τον.λόγον, τήν άρετήν, καί 
σου τήν όμίλίαν έπιποθοϋμεν καί φανταζόμεθα. Συ δ' άλλα πώς ήνέσχου 

Γ. 45 ν. μέχρι και νυν σιγήσαι τα προς ήμας, ουκ Ιχω κατανοεΐν. || πλην κάν όπως 10 
άρα καί έστέργετό *) σοι έως δευρο τό σιωπαν, άλλ' επειδή ό κράτιστος καί 
άγιος αυτοκράτωρ μου [προς εύ]κίνητον ήλθε βουλήν.του συναγαγεΐν εις 

, Νίκαιαν τους άπανταχόθι αρχιερείς τους τε της Κωνσταντινουπόλεως καί 
τους υπό τον Αλεξανδρείας τόν Αντιοχείας καί τόν 'Ιεροσολύμων, έφ' ω 
κοινή βουλή καί ψήφφ πρέσβεις προς τόν πάπαν της πρεσβυτέρας Ρώμης 15 
σταλήναι χάριν του λυθήναι τα σκάνδαλα καί προς άλλήλας είρηνευσαι 
τάς εκκλησίας καί όμοφρονήσαι του λοιπού πάντας χριστιανούς* καί διά 
τοΰτο καί τό χράτος της αυτού βασιλείας απέστειλε προς τους είρημένους 
αρχιερείς καί καιρόν της συνελεύσεως ώρισε τό ένιστάμενον πάσχα* καί ή 
μετριότης ημών ωσαύτως έγραψε περί τούτου μετά τών άλλων καί τφ 20 
πανευγενεστάτω Δούκα καί υίφ αυτής κατά πνεύμα τω κυρω Θεοδόρω* 
καιρός λοιπόν του καί τήν σήν ιερότητα παντοίως έπαγωνίσασθαι εις τήν 
τοιαύτην θεοφιλή δουλείαν καί πάντας τους άλλους αρχιερείς προς τούτο 
πρόθυμους γενέσθαι παρασκευάσαι καί πρό πάντων τον εύγενέστατον 
Δούκα καί περιπόθητον υίόν του κρατίστου μου αύτοκράτορος καί οίχονο- 25 
μήσαι ίνα εις ή καί δύο τών αυτόθι αρχιερέων παραγένωνται προθύμως 
μετά συναινέσεως καί τών άλλων εις τήν προκειμένην συνέλευσιν. Ει δε 
καί αύτόστατος συ ουκ έν χάρτη καί μέλανι προσομιλήσεις ήμΐν, άλλ' αύ-
τοψεί θεαθήναι καί έν Κυρίω προσλαλήσεις τα φίλια, ουκ έστιν ειπείν, όπόσα 
τοΰτο άποδεξόμεθα. "Ερρωσο έν κυρίω. μηνί Δεκεμβρίω ίνδικτιώνος η .*+ 30 

1) cod. στεγετο. 
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15. 
Άντ ίγραμμα του Ναυπάκτου προς τόν πατριάρχην. 

1 Άφίκετό μοι τίμιον γράμμα σου, θεία και ίερά κεφαλή, και έδεξάμην 
αυτά μετά της προσ^χουσνις αίδους καί του κατά πνεύμα σεβάσματος και 
μάλλον δτι και πρώην και νυν, ώς έδήλου το γράμμα, ουκ έπελάθετο του 
προς τήν ήμετέραν έλαχιστότητα φιλικού καθήκοντος ή άγιωσύνη σου. Και 

- 5 χάρις αύτη και ευχαριστία οφείλεται παρ' ημών ένεκα της αγαθής μνημο
σύνης και της κατά Θεόν άγαπητικής διαθέσεως. Τούτο και ήμεϊς ποιοϋ-
μεν, και ούτως εχομεν έπι σοι, ως και δοκεΐν εντός τών της καρδίας 
πυλών περιφέρειν σε και συνεΐναί σοι καθ' ήμέραν και συνομιλεΐν τα αδελ
φικά/μεμνημένοι μεν και πολλών έτερων συνουσιών μετά της σης άγιότη-

10 τος, άλλα δή και της κοινωνίας τών αυτών παιδευμάτων, οτε της Κων
σταντινουπόλεως ηυγει ο "λύχνος, και συ και ήμέϊς τφ φιλοσόφφ έκείνω 
έμαθητεύομεν τω Ψελλφ. Και ποίει ούτως, μάλλον δε ως τι χρίος πνευ
ματικόν έπικείσθω και άμφοτέροις το άντιμνημονευειν αλλήλων και υπέρ 
αλλήλων προσευχεσθαι. εως δε και δευρο έσιωπήσαμεν τά προς σε, από 

15 σου τάς αρχάς λαβόντες του μή λαλεΤν δέον γαρ ον1) γνωρίσαι τω φίλω 
τήν σήν έπι μέγαν d'povov της ίερατείας άνάβασιν, ώς και προσδραμείν 
ήμας τω λογι.σμω και περιχαρίσασθαι* σωματικώς γαρ είργει τό μεταξύ 
χάσμα, όπερ ιταλική τυραννίς ήμΐν έπεβόθρευσεν αλλ' αυτός έν ύψη-
λοΐς κάτοικων και θρόνου και τοπικής θέσεως* υψηλότερα γαρ τά έώα 

20 τών δυτικών έπι τους ταπεινούς ήμας ίδεΐν. οιά γραφών ούκ ήξίωσας, ή 
ώς φάκος άποκαθημένον ήμας λογισάμενος ή ώς άχρηστον σκεύος, έν 
γωνία ταύτη παρερριμμένους τη 'δυτική*. Οίδας δε, σοφώτατε, ώς και βέ
λος έν αέρι πεμφθέν τόν παρακείμενον αέρα κινεϊ, ö δε τον εγγύς, και 
ούτος τόν έμπροσθεν, και ου πρότερον ή κίνησις Γσταται, πριν ή τό βέλος 

25 ατόνησαν αυτά μεν αύτοφυώςώς βάρος επί τό κίντρον άρμ.γ\σζι, έαυτω δε 
συμπαύσει και τάς κινήσεις. Σου τοίνυν μηδεμίαν γραφήν προς ήμας έκτο-
ξεύσαντος και προς τό γράφειν πρώτως κινήσαντος, πώς έμέλλομεν κινη-
θήναι δεύτερον, μή γενομένης πρώτης κινήσεως; Ει γουν άπάρτι κινείς και 
γράφων προσφθεγγόμενος, δψει και τήν ήμετέραν εύτέλειαν ούκ άκίνη-

30 τον προς τό γράφειν ή και δυσκίνητον, άλλ' εύκίνητον μάλλον, οσάκις 
ποώτος αυτός άοορμας αύτη παρέξεις κινήσεως. Προσεοήλου ή ιερά σου 

1) cod. δν. 
Византійскіи Бременникъ. q 



266 ОТДѢЛЪ I. 

γραφή και την περί κοινής πρεσβείας τζρος τόν της πρεσβυτέρας 'Ρώμης ι 
πάπαν αποστολήν; ώστε λυθήναι τά σκάνοαλα και ποός άλλήλας είρηνευ-

F. 46 г. σαι τάς εκκλησίας και ό|μοφρονήσαι του λοιπού πάντας χριστιανούς, ίνα 
τοΐς σοΐς προσχρήσωμεν ρήμασι. και έθαύμασα, ο[υ]τως υμών δια του 
μετά τών Λατίνων κήδους προστεθέντων αύτοΐς και σπονδάς προς αυτούς 5 

■ ποιησαμένων είρηνικάς και τό σύμπνουν εχόντων, ώς άποθαρρήσαι αυτούς 
του λοιπού και κλεΐσαι μεν τάς ημετέρας εκκλησίας, ένθα και άρχουσι, 
μυρία δε τα δεινά κατά τών υπό χείρα χριστιανών διαπράττεσθαι, νυν έθέ 
λειν πρεσβείαν στείλασθαι προς τόν της πρεσβυτέρας Ρώμης έξάρχοντα. 
υπέρ ων και αυτός μέν οΐχο^εν δι' έθελοκακίαν τήν καθ' ημών, άλλα και 10 
παρ' υμών προσθήκην της μανίας ταύτης είλήφει και της παντοδαπής 
κατά τών ημετέρων ομοφύλων κακώσεως. Και ουκ αν τις είποι, άλλα μέν 
τους έν ταΐς υπό τήν 'Ρωμανίαν ποτέ χώραις έπικρατουντας Λατίνους έθέ-
λειν ποιεΐν, έτερα δέ τόν πάπαν ή νυν ή δια της ζητούμενης πρεσβείας. 
Εί δέ αί προς Θεόν έντεύξεις της σης άγιότητος και τών ετέρων συναδελ- 15 
φών τοιούτο τι μέγα ίσχύσουσι καταπράξασθαι, τω Θεφ τά πρώτα και 
ύμΐν δευτέραν άι/.ο'λο^τισομ.εν χάριν, δυνατοϊς έσομένοις πράγμα τελέσαι 
τοιούτον, όπερ ουκ ίσχυσαν οί παλαιοί βασιλείς εκείνοι και πλην ολίγου 
μέρους της 'Ρωμανίας πάσης ταύτης επικρατείς, δτε και τό της εκκλησίας 
λόγιον ήνθει και πολυχουν έφαίνετο και μονασταί και μιγάδες αρετή και 20 
λόγω διέλαμπον. Ει τούτο νυν τελεσθή και λυθή τά σκάνδαλα αί τ ' έκ-
κλησίαί όμοφρονήσουσιν, ί'να τών σών και πάλιν έπιμνησθώ, μέγα μέν και 
τών υμετέρων προσευχών όντως άξιον, έμοί δέ τω έλαχιστοτέρω πάντων 
ανθρώπων τέως ταύτα δυσέλπιστα. Άλλ' έπεί τήν δύναμίν του ' Θεού έν 
άσθενεία διδασκόμεθα τελειουσθαι και τόν Θεόν μή έν τοΐς πλείοσιν ευδο- 25 
κεΐν, έπιβλητέον τω έργω. Και πάντως, έπεί δια τά έν μέσω και κατά 
χέρσον και θάλασσαν έκ της λατινικής έπηρείας σκώλά τε και εμπόδια 
δυσχερής ήμΐν ή προς τήν Νίκαιαν άνοο^ος^ ύμΐν δέ εν^ρο^ος και άπρόσ-
χοπος δια τών λατινικών χωρών εως 'Ρώμης οδός, ένοχος δέ και ή του 
μεγαλουργού ημετέρου Κομνηνού επικράτεια* ενταύθα μάλλον τοΐς υμετέ- 30 
ροις άποστόλοις και ό ημέτερος ένωθήσεται, έπελθόντων ημών δηλονότι 
τήν δύναμιν της πρεσβείας και κατά τό εικός συναινεσάντων τω κοινωφελεΐ 
και δικαίω τούτω ζητήματι. Ταύτα και περί τούτων. Εί δέ με φίλον υπο-
λαμβάνεις και πάλαι και νυν, φίλου δέ και αδελφού κατά πνεύμα τό μηδέν 
άποκρύπτειν τω φιλουμένω' γίνωσκε, δέσποτα, ώς μεγάλην πάσαις ψυχαΐς 35 
τών ενταύθα χριστιανών τήν θυμηδίαν ένεποιήσατε τοΐς Λατίνοις κηδεύ-
σαντες και παρά τούτο τήν κατ' αυτών όρμήν παρεάσαντες* δέον ον και 
τήν σήν αγιότητα και τους αυτόθι συναδέλφους και έπισκοπικαΐς ϋποθή-
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1 καις//αϊ διδασκαλίαις κανονικαΤς την πραξιν ταύτην έπικωλυσαι, ώς μήτε 
την αρχήν γενέσθαι ή γενομένην δια περίστασιν καιρικήν πάλιν ύμετέραις 
ύποθήκαις άπογενέσθαι* ου γάρ αισχύνη φορτίον άποθέσθαι βαρύ και 
κοινοβλαβές άποποιήσασθαι έργον. Εις τό γε παρόν του πράγματος μέ-

5 νοντος, ή όλως υμών1) άποστήσασθαι, ό μη δώη Κύριος, κινδυνεύομεν ή 
άμυδρώς και έπιπόλαιον συνεσόμεθα' και ταύτα, δσον μη σχισθήναι την 
έκκλησίαν, υπέρ ης Χριστός τό οικεΐον αίμα έξέχεεν, και τό ταύτης σώμα 
διαιρεθήναι, όπερ ό ακρογωνιαίος ούτος λίθος καλώς συνέδησε και συνέ-
σφιγξεν. Υπέρ τούτων πασαν είσένεγκε την σπουδήν, υπέρ τούτου πράες 

10 σώμα, πρόες ψυχήν. Τί δέ έστιν άναιρεΐσθαι παρά Λατίνων και προς Λατί
νους πρεσβεύειν και δυσωπεΤν τους φονεΤς και τους κοινούς διώκτας και 
των της τριάδος αυτής πιστών και της πίστεως μαλάσσειν έθέλειν και 
ύποκλίνειν έπιχειρεΐν, άπερ ό άνόπιν χρόνος ίσχυσεν ουδαμώς, δτε και 
μάλλον οι κοινοί πολέμιοι ούτοι τοΐς ιδίοις όροις συνεστέλλοντο και συν-

15 είγοντο, και ουκ έξήλθον ουπω εις πλατυσμόν, ον ήμεΤς τφ πλατυσμω 
τών αμαρτημάτων αύτοΐς έξηπλώσαμεν; πώς ούν ob πληθύνωμεν τας εύ-
χάς; πώς ού πράς | τόν ύψιστον νυκτός και ημέρας έπάρωμεν χεϊρας υπέρ F. 46 ν. 
του παρ' ήμΐν κρατούντος μεγαλουργού Κομνηνού, ο[τ]ι ού κήδος παρά 
Λατίνων έπισπευδόμενον, ού δώσεις χωρών, ού χρημάτων καταβόλαιον, 

20 της κατά τών κοινών έχθρων τού[των άναγ]καίας ορμής ανέκοψε; Ού 
πλήθος αρμάτων, ούχ ίππος άνάριθμος ευγενής, ού χρυσός, ούκ άργυ
ρος έκ λαφύρων πολεμικών άπαρτρ προσκτηθείς ή εις δγκον έπήρεν ή 
συνθεσθαι τοΐς άλιτηρίοις τούτοις συνέπεισαν αλλά νυκτός και ημέρας 
Θεφ θαρρών, Θεω τό παν άναθείς, έμπύριος κατ' αυτών εξορμά, καλώς 

25 είδώς και καλώς βουλευόμενος, ώς ό κοινούς άναιρών τυράννους και συχνά 
δια Θεού διακόπτων τάς αυτών κεφάλας, ει και μή πάντα τόν φθαρτικάν λε
γεώνα, τέως τη κατά μικρόν παραιρέσει εις έξιτηλίαν συνελάσει2) τούτον 
και συστολή ν, ώς ή μηδ' όλως έκτρέχειν ή μετά συστολής και περιεσκεμ-
μένης ορμής. Ει δέ εις τοιαύτα και δσα τάς τών πολλών έπλήρωσεν άκοάς, 

30 τί δ' αν είργάσαντο δύο, έν'τω ονόματι του Θεού, συνόντες άλλήλοις και 
συνασπίζοντες ; Γένοιτο ταΰτα σαΐς ύποθήκαις, του κάλου ποιμένος, του 
φροντιστου της εκκλησιαστικής ομονοίας, του τά σκάνδαλα περιαιρεΤσθαι 
πατρικώς και φιλοστόργως σπουδάζοντος εν αύτω Χριστώ τφ Θεω, ός χα-
ρίσαιτο ταΐς αύτου έκκλησίαις πολυχρονουσαν τήν σήν αγιότητα, -f 

1) Cod. ημών. 
2) Cod. συνελεύσει. 

3* 
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16. 
'Επ ιστολή του παναγιωτάτου πατριάρχου κυρ Μανουήλ προς 
τον \κΊ\τροπο\ίτΊ\ν Ναυπάκτου και τον άρχιεπίσκοπον Γαρ-

δικίου. 

251 F. 4 ν. Πανιερώτατε μητροπολιτα Ναυπάκτου και συ, ίερώτατε αρχιεπίσκοπε ι 
Γαρδικίου, εν Κυρίφ αγαπητοί αδελφοί και συλλειτουργοί! Ουκ άγνοείν έχει 
πάντως ή ιερότης υμών, οτι δια την πάλαι φθάσασαν γενέσθαι έν τοΐς αυ
τόθι παρά τους ιερούς της εκκλησίας τύπους και -θείους θεσμούς χειροτο-
νίαν του τε Δοκειανου και του Καλοσπήτου, ών ο μεν τω Δυρραχίω, άτε- 5 
ρος δε, ο Καλοσπήτης, τη Ααρισσαίων έπεκηρύχθη, και έν μεταμέλω γε-
γόνατε, όσοι κανονικώς προίστασθε τών δυτικωτέρων εκκλησιών, και της 
διορθώσεως υμΐν έμέλησε του ατόπου τούτου επιχειρήματος* Ενθεν τοι και 
άναφοράν εθεσθε δια του μακαρίτου εκείνου Κομνηνού κυρ Μιχαήλ, δεό-
μενοι συγγνώμης έπί τοΐς φθάσασι τέως τυχεΐν και δεχθήναι και τους, 10 
ώς είρηται, άκανονίστως χειροτονηκότας δύο αρχιερείς. "Εμενε δε ή τοιαύτη 

F. 5 г. αναφορά το ες έ||κείνου και μέχρις ημών μηδεμιας άςιουμένη της άπο-
κρίσεως, ο?α δή εκείνου και τών μετ' έκέϊνον1) πατριαρχών δυσχέραναν-
των, οΐμαι, προς το του πράγματος τολμηρόν. 'Αλλ' ή μετριότης ημών, 
σπλάγχνοις υπέρ υμών άδελφικοΐς κινούμενη και μηδαμώς άνεχομένη το 15 
κοίλον και άμωμον σώμα της εκκλησίας όπωσουν διασπώμενον παροραν, 
ουκ ολίγους και άλλους συναγαγουσα τών αδελφών και τα της υμετέρας 
αιτήσεως αύτοΐς κοινολογησαμένη, συνοδικήν έξέθετο πράξιν, συγγινώσκου-
σαν μεν τοΤς, ώς διείληπται, γεγονόσι και τας δύο ταύτας χειροτονίας κυ-
ροΰσαν, πλην άσφαλιζομένην το μετά ταύτα και μηκέτι χώραν διδουσαν 20 
το τοιούτον τι του λοιπού έν τοΐς αυτόθι ένεργηθήναι, ει μή αρα βούλοιντο 
και οί χειροτονήσαντες και αυτοί οί χειροτονηθέντες υπόδικοι είναι τοΐς έκ 
τών κανόνων έπιτιμίοις. Και τήν τοιαύτην πραξιν συνοδικήν οιδας πάντως 
αυτός, ίερώτατε αδελφέ Ναυπάκτου, και εγχειρισθείς δια του θεοφιλέστα
του ραιφενδαρίου ημών Κωνσταντίνου του Αύληνου και ενώπιον τούτου 25 
ύπαναγνους ένδον του θείου ναού της επισκοπής Βονδίτζης, τάς ιζρος τον 
μεγάλογενέστατον υίόν έν άγίω πνεύματι της ημών μετριότητος τον Κομ-
νηνόν κυρ Θεό^ωρον ημετέρας αποκρίσεις ποιούμενου το τηνικαϋτα. 'Άρτι 
γουν πάλιν έμεμαθήκαμεν, ώς του Ααρίσσης του Καλοσπήτου τον τήοε 

1) Cod. εκείνων. 
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l βίον μετηλλαχότος, 'έτερος εν τη αύτη μητροπόλει κεχειροτόνηται. Και 
τοΰτο δια θαύματος ότι τζόΧλοΰ πεποιήμεθα, μη δυνάμενοι συνιδεΐν, όπως 
και παρά τίνων τα τοιαύτα τετόλμηται, τον έπηρτημένον αύτοΤς εντεύθεν 
χίνδυνον μη προβλεπομένων. Όσον γαρ το έφ' ύμϊν, ουδέ παραδεκτέον 

δ όλως το πράγμα ηγούμεθα* πώς γαρ αν και έδεξάμεθα άλλοτρίαις κοι-
νωνεΐν άμαρτίαις, ίνα μη λέγω δτι και την φιλόχριστον του τα πάντα ευ
τυχέστατου μεγαλογενοϋς άνθρωπου, του Κομνηνού, ψυχήν εις Θεόν 
προσκρούειν ποιεΐν, άνδρες της εκκλησίας τρόφιμοι και τών ίερών ταύτης 
νόμων ουκ αδαείς; Ει δ', Οπερ και ένηχήμεθα, του της τών Βουλγάρων έπει-

10 λημμένου' ταυτά είσι διατάγματα τε και ενεργήματα, θαυμάζω μεν εί μη 
και προς πολλω χείρονα τούτων ούτος έκκυλισθή, άνθρωπος ων εξωτερικός, 
ώς ούτως είπεΐν, και της εκκλησιαστικής αγωγής και παιδεύσεως άγευστος 
τα πολλά* τάχα· γαρ αν αυτός εξουσίας λαβόμενος δόξειε, μετά τον ει-
πόντα, 'και αυτόν τον ούρανόν προσαράσσειν τη || κορυφή* πλην ίστω 

15 μηδέ τα έν ποσίν είδώς ασφαλώς, ώσπερ δη μηδέ τα εν χεροΐν βεβαίως 
πάντη κρατών δια τό την ίεραρχικήν αύτου κατάστασιν πόΧλου ένδέειν 
ετι τής ανέκαθεν συνήθειας. 'Αλλ' ούτος μεν ούτως. Ύμεΐς δέ, ίερώτατοι 
αδελφοί, μη βουληθείητε δεύτερα φανήναι τα καθ' ύμας1) και αυτών τών 
παρά βαρβάροις χριστιανών, οίτινες συχνοί πανταχόθεν τό καθ' ήμέραν ώς 

20 ήμας παραγίνονται σχεδόν τούτο μεν προσάρκτιοι, τούτο δέ υπερβόρειοι 
και έτι τών προς άνίσχοντα ήλιον, αρχιερείς γνησίους έννομους έπιζητουν-
τες και λαμβάνοντες. Ή γαρ μετριότης ημών, έπιεικευσαμένη τω τέως τα 
προς ϋμας τους έν τοις αυτόθι άρχιερατεύοντας μέρεσι και προς τάς ακα
νόνιστους ταύτας μη δυσανασχετουντας χειροτονίας μηδέ τό λυμαντικόν 

25 τούτο τής εκκλησίας τόλμημα αναστέλλοντας, εγνω δεΐν τη παρούση και 
μόνη είδήσει χρήσασθαι, δι' υμών και τοΤς άλλοις τρόπον έπεχούση προ-
διαλαλιας τίνος και έπιφωνήσεως προς διόρθωσιν.'Έρρωσθε. μηνί φεβρουα-
ρίω, ινδικτιώνος ι'. 

Ή υπογραφή* || Μανουήλ, ελέω Θεοϋ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντι-
30 νουπόλεως Νέας Ρώμης και οικουμενικός πατριάρχης, είχε και δια κηρου 

σφραγίδα, τυπουσαν .τον κύριον ημών Ίησουν Χριστον τον 'Εμμανουήλ, ό 
δέ κηρός πράσινος* και κάτωθεν άπη ω ρη μένη ν μολύβδινη ν βούλλαν2), ης έν 
μέν τω έτέρφ μέρει ή Θεοτόχος εγκάρδιος φέρουσα τον δεσπότην Χριστον 
και επί θρόνου καθήμενη, έν δέ τω έτέρφ γράμματα ταύτα* || Μανουήλ 

35 έλεω Θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας 'Ρώμης και οικουμε
νικός πατριάρχης, τό δέ σχοινίον ην γερανέον λινουν. 

1) Cod. ήμας. 2) Cod. βουλαν. 
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17. 
Προς ταύτα αντιγραφή του παναγ ιωτάτου μητροπολι'του Ναυ

πάκτου, κυρ 'Ιωάννου του Άποκαύκου. 

?/Οτε ό ραιφενδάριος της σης άγιότητος τοις καθ' ήμας ένεδήμει, νόσφ' ι 
συνεχόμην βαρεία, ύφ' ής και έτι συνέχομαι, και τοσούτον εστί μοι το άπό 
ταύτης αδρανές τε και μαλθακόν, ώς βραχύ μεν πνέειν, βραχύ δ' άναστέ-
νειν, κατά τον Εύριπίδου Όρέστην1). Άμέλει και προς ισχύος ουκ έσχον 
προς τα—-πράως ειπείν και άδελφικώς—έπενεχθέντα μοι αίτιάματα παρά 5 
της σης τίμιας γραφής ολίγον έμπροσθεν της του ρεφερενδαρίου επιδη
μίας έως και δευρο άπολογήσασθαι, τούτο μεν υπό' της αρρώστιας της 
μακράς και επικινδύνου ασχοληθείς, τούτο δε υπό της απορίας των 

F. 6 г. διακονουμένων ολίγοι γαρ παρ' ήμϊν || και όδου έμπειροι και παρεσκευ-
ασμένοι προς τάς τοιαύτας υπηρεσίας* ώστε μαθών τάς τοιαύτας αίτιας ίο 
της βραδυτήτος δός ήμΐν τήν συγγνώμην. "Αρτι δε τω παρόντι περιτυχών 
έκ των κατωτέρων τούτων και ημετέρων προς τα αυτόθι άνωτερικά άνα-
τρέχοντι, δέον ωήθην και έγγραμμάτως ύποκλΐναι σοι κεφαλήν και περί 
εκείνων άπολογήσασθαι. Οιδας δε πάντως, τίμια μοι και ίερά κεφαλή και 
πάλαι και νυν, ώς περί ψήφων και χειροτονιών ήτιατο με. Και Ίσθι ώς 15 
πρό^υ^ος ουκ ειμί χειροτονητής, βραδύς δε μάλλον περί τα τοιαύτα και 
προς. τους των έξωθεν καρτερικός γογγυσμούς, καν οί πάντες υπ' έμου τε-
λεΐσθαι βιάζωνται, τήν της έμής ιερατικής καταστάσεως έκ της μεγαλο-
πόλεως αρχαιότητα και το παρά τοΐς έν Νικαία πατριαρχουσι τάχα γνω
στόν εις εαυτών δικαίωσιν υπολογιζόμενοι. Άλλα και τούτων ούτω θελόν- 20 
των, τον μεν Δυρραχίου, ένναετηρίδος ήδη παρωχηκυίας άφ' ου έπεσκό-
πησεν, άπαξ ειδον έν "Αρτη, χειροτονηθέντα έκ θελήματος του άοιδίμου 
κυρ Μιχαήλ του Κομνηνού παρά των υπ' αυτόν επισκόπων. 'Εργάτης δε 
ούτος έστι της πράτης σοφίας και μαρτυρίας έχει έκ των έξωθεν. Ο Αα-
ρίσσης δε όμοίω τω λόγω παρά του τετελευτηκότος Αευκάδος κεχειροτό- 25 
νηται. Ουκ αν δε και εις του σγ^λερον Κερκύρων τήν χειροτονίαν έπένευσα, 
ει μή τόν άνδρα τούτον λόγω και βίω κατανοήσας χοσ^ουυ,ενον και παρά 
του Βουλγαρίας ύποψήφιον γεγονότα της των Γρεβενών εκκλησίας του 
χορού τών Βουλγαρικών επισκόπων έξενεγκών, τη ημετέρα συνόδω προσ-
ήρμοσα, άτε τοιούτον άνδρα ζημιωθήναι ήμας ούκ εις καλόν ήγησάμενος. зо 
Και τα μεν της έμής απολογίας έν τούτοις, άλλ' έτι ταύτα ε^ράοετο και 

1) Eur. Or. 155: ετι μεν εμπνέει, βραχύ δ' αναστενάζει. 
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ι ή διαπομπή έμελετατο του γράμματος και με βαλανεΐον ειχεν και τα 
άποψήματα μετά την λουσιν, αύτοΐς έπαναπαυόμενον, καί τις των υπό 
τον πανευτυχέστατον αύτάδελφον του των ημετέρων χράτορος και νι-
κητου Κομνηνού, κυρ ΚωνσταντΤνον τον Δούκαν, γράμμα μοι σον ένε-

5 φάνισε, σταλεν παρά του ίερωτάτου αρχιεπισκόπου Γαρδικίων εκείνου1). Ήν 
δε το γράμμα και ση τιμία υποσεσημασμένον υπογραφή—άσυνήθει μέν 
Toi καί αγνώστω τέοος έμοί* ουδείς γαρ εως καί δευρο των εν Κωνσταντί
νου πόλει έπισκοπησάντων το «καί οικουμενικός πατριάρχης» ταΤς οίκείαις 
υποσημασίαις προσέθετο, οσα τέως γινώσκειν έμέ, άφ' ου καί || πατρίάρ- F. б 

10 χας έγνώρισα καί υπό τών πατριαρχών έγνωρίσθην, καν υπό των ύπ' αυ
τούς εν εϋφημίαις, εν γράμμασιν οικουμενικοί πατριάρχαι ανακηρύττονται· 
άλλ' εοικεν ώς οι περί τι ερωτικώς διακείμενοι ήδέως συνεΐναι καί τοΐς 
όνόμασι θέλουσι, καί περί τούτων διαγορεύει Πέτρος πατριάρχης 'Αντιο
χείας, παλαιγενής άνήρ λογιώτατος, εν ο?ς γράφει προς τον τότε Άκυ-

15 λίας Δομίνικον, πατριάρχην άξιουντα καί είναι καί όνομάζεσθαι — καί 
σφραγΐσι κατησφαλισμένον δυσίν, εκ μ.ο"λυ^οΐ) δε αί σφραγίδες καί εκ κη. 
ρου, υποδηλουσαι ώσανεί τφ θέλοντι περί ταύτας κομψέυσασθαι ή μέν 
μολύβδινη τό βαρυτερον της περί του μη γειροτονείν ενταύθα επιχειρή
σεως, ή κηρίνη δε τό της διαλογής άπαλώτερον καί τό τής γράμματος 

20 εκείνου εκθέσεως γλυκύτερόν τε καί τιμ,ερώτεροΊ, ή καθ' υμετέραν ίσως 
έπιβολήν, τό εκ τής τών σφραγίδων διπλότητος δήθεν ίσχυρόν τε καί πά-
γιον τής περί τας χειροτονίας κωλύμης. Άλλ' έπί τούτοις ή παρά θύρας 
ήμεΐς άπαντώμεν ή του αληθούς καταστοχαζόμεθα' τά πλείω μέντοι εκεί
νου του γράμματος έξ ουκ αληθούς ακοής εκτεθειμένα έφαίνετο ειναι/'Οτε 

25 γαρ Αύληνός έπολυώρησεν εν Βονδίτζη καί δια λειμμάτων τφ μεγαλογε-
νεΤ καί ήμετέρω περιέτυχε Κομνηνω καί είπε καί ήκουσε ά τε είπεΐν επε
τράπη καί οσα έδει άκουσαι2), καί έγώ αύτίκα ένόσουν εν τινι τών υπό 
την ήμετέραν έκκλησίαν αγρών, άπέχοντι τής Βονδίτζης όδόν ημερών 
τριών τω βάδην πορευομένω καί σχολαίως, .ώς τότε δια την νόσον έγώ. 

30 !4λλά καί μετά τό ένδημήσαί με τη Βονδίτζη ούτε συνεκκλησίασέ με ό 
ραιφερενδάριος, ώς. τό γράμμα σου βούλεται, καί τής έμου ένδημίας καί 
τής τούτου ύποχωρήσεως ήμερα μία έγένετο μεσολάβημα. δτε καί συν
τασσόμενος [^]οι τα εξιτήρια, παρ^ ω κατέμενον καταλύματι, εϊλγ\τάριον 
ένεχείρισε, δοχήν ειπών είναι τοΰτο τών χειροτονηθέντων αρχιερέων. Καί 

35 ôtà την νόσον ούτε τό γράμμα έπήλθον ούτε τα έγκείμενα εγνων, ει μη 
ότι διωμιλήσατό μοι εν βραχυλογία περί χειροτονιών ό ραι©ερενδάριος καί 

1) Cod. έχίνου. 2) Cod. άλκουσαι. 
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F. 7 r. ήκουσεν, ώς ή Λεύκας ιδού κεχήρευκε πρό καιρού, και χει-||ροτονησάτω ι 
εκείθεν à δεσπότης αρχιεπίσκοπος, και ί'δωμεν ει' που παρά της ενταύθα 
εξουσίας δεχθή. Και έως τούτων την προς αλλήλους όμιλίαν διαλυσάμε-
νοι, έμέ μεν πάλιν ειχεν ή κλίνη, ο δέ προς τον αίγιαλόν καταβάς αύτίκα 
άνήγετο. Και έπί τούτοις ψευδός ο ραιφερενδάριος ουκ έρεί, μάλα γαρ 5 
πεπνυμένος εστίν. Ει δέ, ώς έγραψας, άνέγνων το γράμμα και τω κρα-
τοϋντι τών ημετέρων την αύτου έγνώρισα δύναμιν, δια χρόνου αν παρέστη 
τη άγιωσύνη σου ο ραιφερενδάριος. τότε και τω ήμετέρω υπογραφεί έγχει-
ρίσας το βιβλίον άπραγμόνως έκεΐνο ταμιεύειν ένετειλάμην τοΐς προς ους 
και άπέσταλται. Και τά μέν του κεφαλαίου τούτου έσχεν ούτω, και γέγονέ 10 
σοι ουκ ευθεία ή τούτου τέως έξήγησις. Ό Λαρίσσης δέ άπαξ άλγήσας 
τους πόδας και ζη και τα κατά την οίκείαν έκκλησίαν διενεργεί και υγιέ
στερος έστι Κρότωνος. Και ο μακαριώτατος Βουλγαρίας, ον ύπερθαυμάζω 
τέως εγώ του βίου, της λογιότητος, τοσούτον απέχει του τα ποιητέα ήμΐν 
διατάσσεσθαι έπί ταΐς ότεδήποτε ίεροπραξίαις, όπόσον και οί νεκροί πραγ- 15 
μάτων τών εν ήμΐν άλλα τοΐς ιδίοις προνομίοις αρκείται και τους αρχαίους 
ορούς ούχ ϋπεράλλεται. Τούτον έγώ τών εκάστοτε Βουλγαρίας.αποκρίσεις 
παρά τοΐς πατριάρχαις ποιούμενον έγνώρισα έκ μακρού, ότι σου γενεηφι 
πρότερος, και εύσυνέτως άπολογούμενον και θαυμαζόμενον υπ' εκείνων, και 
ήν ο άνθρωπος θαυμαζόμενος τοίς ποΧλοϊς και αίδέσιμος δια το μέτριον 20 
ήθος, δια τον ήσυχον λόγον, δια το εν ταΤς όμιλίαις άπρόσκοπον, καν συ 
καλείς αυτόν έξωτερικόν και της εκκλησιαστικής αγωγής και παιδεύσεως 
άγευστον, τον ύπερλίαν ταύτης ειδήμονα. Ούτως δέ θαρρώ έπί τη του αν
δρός σεμνότητι και τη γνώσει, και μάλλον τή καθ' ή μας ίερα, ώς đ γε 
βασιλεύς ήν και πόλις ήν ή ποτέ πόλις και περί του έπισκοπήσοντος εν 25 
Βουλγαρία λόγος προέκειτο, ήν αν και αυτός τών μαρτυρουμένων αύτίκα 
εις έπί τούτω τω άξιώματι. Και περί ων ακριβώς ούκ οιδας, ούτω μή 
άποφαίνου. Την άρχιερατικήν αυτών κατάστασιν έν τίνι γράφεις ένδέειν 
της ανέκαθεν συνήθειας, σάφα ούκ οιδα* επιλέλεκται δέ παρά του κρατοΰν-

F. 7 ν. τος τών ημετέρων, δν ημείς θεόθεν άπεστάλθαι (^ρονουυ,εν || και βασιλέα 30 
τών ημετέρων έπιγραφόμεθα. Και τόν Θεόν όρώμεν πυκναίς ταίς κατά 
τών εναντίων νίκαις αυτόν καταστέφοντα, τα οριά τε τούτου ύπερεκτεί-
νοντα και' της αύτου εξουσίας πλατύνοντα τα σχοινίσματα* ο δέ έπί τοίς 
τοιούτοις ύψώμασιν φρονεί ταπεινά και τό μέλαν ύποδέδεται πέδιλον και 
ένα1) τών υπέρ του κοινού μαχόμενων καταλογίζεται εαυτόν. 'Επιλέλεκται· 35 
μέν ουν ύπο της τούτου εξουσίας ο Βουλγαρίας, κεχειροτόνηται δέ παρά 

1) Cod. Γνα. 



в. ВАСИЛЬЕВСКІЙ: ЕРШОТІСА. 273 

1 της υπ' αυτόν συνόδου κατά την άρχαίαν συνήθειαν, τοΐς ιδίοις προνομίοις 
αρκείται, τα οικεία ούχ υπερβαίνει, άλλοτρίαις διοικήσεσιν ουκ έπιστατεΤ. 
Και βουλομού σε μηδέν περί της αύτου προσεξεργάζεσθαι αρχιερατικής 
καταστάσεως. Ει δε δια τό βασιλικήν μη δέξασθαι προβολτρ, κατά τοΰτο 

5 τζοΧλού την άρχιερατικήν αύτου ένδέειν λέγεις κατάστασιν, εγώ μεν ουδέν 
άποκρινουμαί σοι έτερον, ίσως δέ τις άνθυποκρούσεται και μείζονας είναι 
αλλάς καταστάσεις άρχιερατικας προ^οΧ^ν μη δεξαμένας βασιλικήν. Και 
ποΤος βασιλεύς τέως τον κατά καιρούς Αλεξανδρείας προεχειρίζετο, ει μη 

• οτι οί υπ' αυτούς επίσκοποι συνερ/όμενοι έπελέγοντο και έχειροτόνουν 
"10 εκείνους; και ή εκκλησία έδέχετο και κοινωνικούς αυτούς είχε. Τον δέ σή

μερον Αντιοχείας και τον Ιεροσολύμων ποίος βασιλεύς προε^άλετο; ίνα μη 
τι λέγω έγγύτερον. Σφαιρικού δέ τίνος :ψ.ουσα λέγοντος, ώς των ίσων με
γεθών έν διαστήματι κειμένων τά έγγιον κείμενα άκριβέστερον όραται. 
το δ' αυτό και επί πραγμάτων αν τις έκλάβοιτο. "Εστί δέ ή εκ βασιλέως 

15 προχείρισις, ώς εικάζω τέως εγώ, μόνον γνωριστική της τών προσώπων 
επιλογής, ,ούδέν δέ τι πλέον συμβαλλόμενη προς την επισκοπική ν τελειό
τητα* ίσον δέ μοι φαίνεται και ή απόβλητος επιλογή και αυτή ή προβολή. 
Εί οέ μή ίσον, σκοπητέον εστί, μήποτε οίς έπιμεμφόμεθα, τούτοις και έμ-
πεσουμεθα. Χωρίς δέ τούτων παρακαλώ τήν ίεράν σου ψυχήν ό πλέον 

20 τών άλλων και ποθών σε εγώ και τήν σήν ίεραρχίαν αποδεχόμενος, μή 
πολυπραγμονεΐν τά αλλότρια και τα καθεστηκότα καλώς κινείν ώσανεί 
δια μόνον τό βούλεσθαι' ιδού γαρ έχεις μαθών, εί τέο)ς αξιόπιστοι σοι κρι-
νόμεθα, ώς εκ ψευδών εισηγήσεων έγράφη τά προς ήμας. Εί δέ και ΟΙΧΟΌ-

μενικόν σε όφθαλμόν ό λόγος || βούλεται είναι, καλώς ποιείς έπεντρανίζων F. 8 г, 
25 και τοΐς μακράν δύναμις δέ όμως ή οπτική τοΤς όρατοΤς προσβάλλουσα, 

εί μή συσχηματισθή τούτοις και, ώς ούτως ειπείν, συγχρωσθη, έτέρως 
διακρΐναι ού δύναται τάς τών όρωμένων ποιότητας μεγέθη τε και τα σχή
ματα και κατά είσπομπήν τη κοινή αίσθήσει παραδουναι ταύτα τα ορατά. 
Και λέγω άδελφικώς, ώς έχρήν ούτω και τήν σήν επί τω Βουλγαρίας δια-

30 τεθήναι οιάκρισιν και πρώτον τα κατ' αυτόν άκριβώσασθαι, είτα μέμψα-
σθαι, μή ούτω δέ ανακριβώς ανδρός τιμίου καθάψασθαι και σεμνυνομένου 
γνώσει και άρετη. 'Εγώ δέ σε και νουν ιερόν δικαίως αν όνομάσαιμι επεκ
τεινόμενοι και τοΤς πόρρω και περιαθρουντα τα έν τοΤς τοπικοΤς διαστή-
μασιν. Αλλά και ό Χ)τε γήν επερχόμενος ολην τυχόν και πλέθρα ταύτης δια-

35 μετρούμενος και τα ώδε κάκεΤσε περισκοπών τε και φανταζόμενος, δμως 
προς εαυτόν αναστρέφει και τά οίκεΐα μάλλον όρα και περισκοπεΤ, και εστίν, 
ώς ούτω φάναι, ή τοιαύτη ενέργεια του νοός μή κινούμενη κίνησις και άρμΊ\ 

1) ούτε Cod. 
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τις ώσπερ ασώματος, προς έαυτην έπανακυκλουμένη και αναστρεφουσα. 1 
Ταύτα και περί τούτων δσα ήμίν τη αρχαία κατακολουθουσι φιλία άδελ-
φικώς επήλθε και φιλικώς θαρρήσαι και γράψαι προς την σήν τελειότητα. 
ώκνουν δε προσβήναι και τά έξης, τό τε μέτρον τηρών της επιστολής και 
την της άδολεσχίας φυγήν ύπιδόμενος, τη δε ση θαρρήσας μακροθυμία 5 
και τη χρηστότητι και προσβαίνω ίδού και περί τών ενταύθα και ψήφων 
και χειροτονιών μικρά τίνα διαλέγομαι, ώς έδει την σήν άκριβεστάτην διά-
κρισιν διδόναι τα πράγματα τοίς καιροΐς και τούτοις μάλλον ή τω άκρι-
βεΤ κατακολουθεΐν, δτι και σω^ρονούντων εστί τό τοΐς καιροΐς είοέναι άκο-
λουθεΐνΧ), ους και ψυχας τών πραγμάτων άχουομ,εν λέγεσθαι. Και πείθει με 10 
ούτω άεί α^ρονζίν και λέγειν ό τών Άλεξανδρέων άγιώτατος Κύριλλος, 
μάλλον δε της οικουμένης άπάσης και φωστήρ και διδάσκαλος. Ούτος γαρ, 
Γενναδίω γράφων πρεσβυτέρω και αρχιμανδρίτη, τάδε προς έπος φησί* 
«Τό μεν ευτονον εις εύσέβειαν της σης θεοσέβειας ου νυν έγνων, άλλ' ήδειν 
εκπαλαι και επαινώ γε σφόδρα μετά τοιαύτης ακριβείας θέλουσαν ζην. 15 

F. 8 ν. άλλ' οικονομία πραγμάτων εσθ' οτε παραβιάζεται || βραχύ του δέοντος έξω 
φέρεσθαί τινας, ίνα τι μείζον κερδάνωσιν, ώσπερ οι τήν θάλατταν ναυτιλ-
λόμενοι, χειμώνος επικειμένου και κινδυνευούσης της νηός, άλύοντες άπο-
φορτίζονταί τίνα του σώσαι τό πλοΐον* ούτω και ήμεΐς εν τοΐς πράγμασιν, 
δταν μή έξη τό λίαν ακριβές άποσώζειν, παρορώμέν τίνα, ίνα μή του παν- 20 
τός πάθωμεν ζημίαν». Άλλα ταύτα μεν ό έν άγίοις πατήρ, και κατά τού
τους, οιμαι, τους λόγους και επί τ<£> Ποντικω Κερασούντος εως και άλευρο 
φιλανθρωπεύεται ή άγιωσύνη σου, χειροτονίας ποιουμένω και ψήφους, 
ώσπερ άκούομεν, τών έν τφ Πόντω εκκλησιών και τη Λαζική, cd είσι Τρα-
πεζους και Νεοκαισάρεια, και δσας ετέρας έν ίχείΊοις τοίς μέρεσιν ίδρύσατο 25 
ή ευσέβεια' ου μόνον δε, άλλα και επισκόπους διαφόρων θρόνων χειροτονεί, 
και τό αυτό σοι και πάλιν μακρόθυμον. Και ό Άδριανουπόλεως δε διαφό
ρων αρχιερέων έπί τών προ της σης άγιότητος έν Νικαία πατριαρχησάν-
των ποιησάμενος και ψήφους και χειροτονίας υπ' εκείνων ουκ ήτιάθη* 
ήδεσαν γαρ, ώς ουχί γνώμη οικεία, τω δε καιρώ καταναγκαζόμενος τα 30 
τοιαύτα έποίησε. Και τούτο πάντως έπί τοις τοιούτοις είναι λογίζομαι, τό 
υπενδιδόναι της ακριβείας κατά τήν του πατρός ύποθήκην και τό δι' oixo-
νομίαν φέρεσθαί τινας εξω του ^ίοντος^ ίνα μείζον κερδάνωσιν, ώς κάν-
ταυθα καθισταμένων επισκόπων ή μεν ακρίβεια δια τον καιρόν κατατέμ
νεται, μείζον δέ τι χερζος ταΐς πόλεσι έπιγίνεται, ή τών ιερέων δηλονότι 35 
τελείωσις, ή τών ψυχών επιμέλεια, ή τών υπό τά έπισκοπεΐα και ορονΜς 

1) ακολουθών Cod. 
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ι και συντήρησις, Ъсаі τάλλ' ότυόσα και επίσκοποι ένεργουσι και ή των και
ρών κατάστασις απαιτεί. Και, ώς έγώ οιμαι, ούτε σχίσμα το τοιούτον 
ούτε παρασυναγωγή. ?/Οπου γαρ και ο χειροτονώ ν αυτός και ο χειροτονού-
μενος το πατριαρχικόν εν ταΐς ίεραΐς άγιστείαις άναφέρουσιν δνομα και 

5 εν ταϊς εύφημίαις τούτο προλέγουσιν, έκεΐ χρηστότης μεσιτεύει και επιεί
κεια, δτι τούτο μόνον ίσως ήμάρτηται δια τόν καιρόν, ή των επισκόπων 

' δηλονότι αύτόθεν επιλογή και προχειρισις, ώς αδύνατον ον άνατρέχειν 
τους ψηφιζομένους προς Νίκαιαν τό f/,έν πρόχεφον, δια τα εν μέσω σκώλά 
τε και εμπόδια, τό δε και || τούτου έντος, συλλογισάσθω ή τελειότης σου, F. 9 г. 

10 ώς γάρ κνίζον τήν άκοήν σιωπητέον μοι κρίνεται, χωρίς δε τούτων εις 
άπώμοτον κρίνεται τω παρ' ήμΐν θεόθεν κρατουντι μεγαλουργώ Κομνηνώ 
ή των αυτόθι προς τάς ενταύθα χηρεύουσας εκκλησίας τών επισκόπων κα-
ταπομπή. ουδείς γαρ, φησίν, έτέρω πόνε?, και τα έφ' οις πάσχει πολλά 
και τοσαϋτα μογεϊ είς ύπερορίους απολύει αρχάς, άλλα θέλει δσας πόλεις 

15 νόμω πολέμου έαυτω παριστά και κόποις μακροΐς χειρός άποσπα της 
λατινικής, τη τών 'Ρωμαίων δε εξουσία προστίθησιν, ύφ' ών αυτός δοκι
μάζει και οις έθάρρησε προ μακρού' ουκ ολίγοι δε έν τη τούτου αυλή και 
λόγου μέτοχοι και αρετής έπιμεληταί έπισκοπικώς διεξάγεσθαι. Και 
ταϋτα μεν ούτω θέλει. 

.20 Κωλύμη δε της σης αναφοράς ουδείς νουν έβάλλετο πώποτε, άλλα 
και τοϋτο ποεί, καί τό 'έτερον άπαναίνεται και λείπεται κατ' έντολήν τέως 
της μεγάλης άγιωσύνης σου τάς τών επισκόπων καταστάσεις ένταϋθα 
προβαίνειν, ίνα μή αί τών. αυτόθι χειροτονουμένων καταπομπαι άναπομπαί 
τούτων γίνονται, ώς τίνων όδωτών παλίρροιαι, καί τό της άρχιερωσύνης" 

25 σεμνόν εντεύθεν ύβρίζοιτο, καθάπερ καί έπί τισι τών χειροτονηθέντων καί 
σταλέντων έν τοΐς μέρεσι Βοσπόρου Χερσώνος καί 2ουγδουφούλων, ώς 
ήμΐν ήκούσθη, έγένετο, μή καταδεξαμένων πάντως τών έκεΐσε κρατούν
των τάς τών επισκόπων τούτων άποστολάς. Ό δε Κομνηνός εκείνος κυρ 
Δαυίδ ου μάστιξιν ήκίσατο καί άπεπέμψατο τον της εκκλησίας διάκονο ν 

30 εκείνον τόν Παμμακάριστη ν, ότι ψηφισθείς έν Άμάστριδι άνέπλευσεν έν αύτη, . 
ώς περισκοπήσαι τα κατ' αυτήν; ου καλώς μεν ποιήσας ουδέ δικαίως, 
όμως παρεστήσατο εκείνος τό μή θέλειν παρά τη ίδία αρχή άφ' ετέρας 
εξουσίας καταστήναι έπίσκοπον. "Εστί δε καί τό κατά σήν προτροπήν τάς 
χειροτονίας ενταύθα προβαίνειν είς μεγαλοσύνην, ώς οίμαι, της σης άγιό-

35 τητος, είγε καί αυτό καταδέξονται οί παρ' ήμΐν βασιλεύοντες. Χπέστω σοι 
δε ή του δοκεΐν περί έμου είρήσθαι τα τοιαύτα ύπόληψις' έγώ γάρ καί γήρα 
[Χαρούμενος καί άρρωστίαις έκπιεζόμενος ολίγου δεΤν τό μεταβατικον 
ήρνησαμην* άλλ' ώστε μή τόν λαόν Κυρίου μένειν || άποίμαντον καί τα F. 9 ν. 
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των εκκλησιών καταφθείρεσθαι, οποίον και επί τη Λευκάδι έγένετο, χη- ι 
ρευσάση μεν και προ της ενταύθα επιδημίας "του ραιφερενοαρίου, μενούση 
δε άποιμάντω έως και δεϋρο. Νυν δε του παρ' ήμίν κρατούντος άριστουρ-
γου Κομνηνού και Σέρρας και Νέας Πάτρας της λατινικής λυτρωσαμένου 
χειρός, εν μεν τη Νέα Πάτρα ό της μεγάλης εκκλησίας διάκονος πατρι- 5 
αρχικός νοτάριος και διδάσκαλος της γύρας ό Κοστομύρης προκέκριται, 
δν και ή μεγάλη άγιωσύνη σου δια γράμματος ίερου είς λογοθέτην έτί~ 
μησε, εις δε τάς Σέρρας ό εκ Θετταλίας Γοριανίτης, άνθρωπος ούτος μέτ
οχος και ευλάβειας και λόγου και της εκείνης μητροπόλεως κληρικός, το 
ήθος μέτριος, νοήμων τε και καλλιγράφων και τα νοούμενα ουκ έπίψογα ίο 
εκτιθέμενος* εις Λευκάδα δε άνήρ ιερεύς, ευλαβής και αυτός και αδιάβλη
του διαγωγής. Είτα συ ου θαυμάζεις και δι' επαίνου τίθεις ποΧλου τόν 
άριστοεργόν ήμέτερον Κομνηνόν* ώς τήν περί τήν των εκκλησιών ορμή ν 
του λόγου αύθις άναλαβείν όπως νύκτας άυπνους ίαύει και ήματα δια-
περα αίματόεντα1)' ουδείς γαρ πόλεμος έστι αιμάτων άνευ εκχύσεων 15 
και ώς άρματα τε και ίππους και στρατιωτικήν ίσχύν εστίν εν τοίς πολέ-
μοις όπου άποβαλλόμενος* ότι και φύσει άπας πόλεμος έτεροκλινής και έτερ-
αλκής ή νίκη, ώς γνωματεύεται το ραψωδημα2)' και τη ρωμαϊκή yXy]pou-
χία πόνοις τοσούτοις τάς πόλεις ταύτας αύθις έπικληρούμενος, ουκ άφορα 
προς χρηματισμόν ουδέ θέλει τα τών εκκλησιών παρατρώγειν και τα εν 20 
τοΐς πολέμοις οικεία κενώματα και δαπανήματα κάκ τών εκκλησιαστικών 
προσόδων εν μέρει άναπληροϋν άλλ' άμα τέ τις ήλω πόλις αύτω, και άμα 
έπίσκοπον εν ταύτη θέλει καθίστασθαι και τήν λατινικήν μιαρίαν δια 
της Ί]^ετίροίς άρρύπου και θρησκείας xocl άγιστείας ώσπερ άνακαθαίρε-
σθαι; Ου ταύτα γουν άποθαυμάζεις και επαινείς* άλλ' είς τους αλλότριους 25 
κόπους, ώς λέγεις, έτερους σπεύδεις είσάγεσθαι, ους ουκ εγνω ούτος, οϊς 
ουκ έθάρρησε; Και το μεν δίκαιον ουκ άρνήσομαι, ώς έχρήν και μίαν είναι 

F. 10 г. βασίλείαν τά κοσμικά δι||εύθύνουσαν και πρώτον ενα ποιμένα τα ιερα
τικά διοικονομούμενον. Έπεί δε αυτή [μεν], εφ' εαυτήν μερισθεΤσα δια 
τάς αμαρτίας ήμων, ουκέτι συνίσταται, ό δε είς και πρώτος ποιμήν ίερός 30 
και αυτός εξω της οικείας πλάζεται μάνδρας και ημείς τά πρόβατα άλλος 
άλλαχου διεσπάρημεν και υπό διαφόρους εξουσίας κατέστημεν, άναγκαίως 
ύποκεΐσθαι ταύταις, ώς του Θεοϋ κελεύοντος, τήν όντως υποταγή ν. Και 
πώς τών κρατούντων μή συνερχομένων άλλήλοις, άλλα τους ιδίους πό
νους και τά οικεία λάχη ίδιουμένου εκάστου και κατά μόνην τήν χριστια- 35 
νικήν κλήσιν και πολιτείαν συνερχομένων, τά δ' άλλα διεστηκότων, όσα 

1) Homer. Iliad. 9,325. 2) Homer. Iliad. 7,26 8,171. 
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1 περί στρατηγίαν, δσα περί πολέμους, οσα περί πολιτικάς διεξαγωγάς τε 
και διοικήσεις* Ενθα ταύτα, έκεΐ ευλογον οιμαι ένοϋν έπιχειρειν τά μη συν-
,ερχόμενα και υπό ταύτην βιάζειν ταύτν] ώς φασι τιθέναι αρχήν, δια της 
δήθεν ευλογοφανούς τών επισκόπων προφάσεως; το δε μή βιάζεσθαι §ουν 

5 ποταμού και ή παροιμία διδάσκει, και έως, οιμαι, τίμιε οέσποτα, αί κοσμι-
καί άρχαι διεστήκασιν, ανάγκη <μή> διεστηκέναι και τά καθ' ήμας ιερατικά 
ό'σον τέως'έφ' οις αυτός έθέλεις και περί ων γράφεις και άγωνίζη. τήν δε 
πίστιν τη χάριτι του Θεού, τήν άγιστείαν, τήν έν πνεύματι ενωσιν και 
τάλλ', όπόσα τους ομοθρήσκους γνωρίζουσι, και ηνωμένοι έσμέν και εως 

10 θανάτου συνημμένοι έσοίμεθα. Και σκόπησον, εί κείσεταί σοι προς κάλου 
έκ Θεού τό παρά τήν τών πραγμάτων κατάστασιν και άκλινές και μονό-
τονον, ώς τά εξ αμαρτίας ημετέρας πλακέντα θέλοντός σου δίχα Θεού 
και διαστεΐλαι και διαλύσασθαι, ή μάλλον τα διαστάντα ούτως ένώσαι 
και δίχα δηλονότι θείας κελεύσεως. Έπιλογισάσθω δέ σου ή τιμία ψυχή, 

15 ώς πολυτροπον ταΐς έκκλησίαις έπά[γεις] τήν ταλαιπωρίαν τε και τό σύν-
τριυ,μα, τών έπισκοπειων αυτών και τών υπ αυτά, τών μεν άμελουμέ-
νων, τών δέ ταλαιπορουμένων, τών ανθρώπων μή ποιμαινομένων κάν-
τευθεν τά ποικίλα πάθη νοσούντων* τό γαρ άνεπισκόπητον άθεράπευ-
τον* ιερέων δέ εκλιπόντων και μή καθισταμένων ετέρων κατ' ολίγον 

20 σχολάσαι πάντως τά ιερατικά, ά είσιν άγιστείας τελείωσις, βρεφών 
δα βαπτίσματος άναγέννησις, ψαλμωδίαι, ύμνοι, πάννυχοι στάσεις, ίλασ-
μος εις Θεόν, αγίων μνημόσυνα και τάλλα πάντα, οσα ό επαινετός χρι
στιανισμός || παραδέδωκε και ή εκκλησία παρέλαβε. Ει δέ και αυθεντικώ- F. 10 ν. 
τερα επιτάξει ή παρ' ήμΐν εξουσία και χειροτονηθήναι κελεύσει επί ταΐς 

25 χηρευούσαις έκκλησίαις, τους ψηφισθέντας άρα καθαιρήσεις, ώς γράφεις, και 
τον χειροτονηθησόμενον και τόν χειροτονήσαντα, τοσούτων προκειμένων 
αιτιών και τόσων σκώλων και εμποδίων εις τό άνατρέχειν τους άπό τών 
ενταύθα εις Νίκαιαν-; Ου σκοπείς δέ ώς ράψαι ζητών μεϊζον τό σχίσμα 
ποιήσεις, και ή ειρηνοποιός μερίς και καθιερωμένη Θεώ στασιάσει καθ' 

30 έαυτήν, και πόλεμον άναρριπίσεις τόν ιερόν λεγέσθω γαρ και πόλεμος 
ιερός, ώσπερ και στρατιωτικός; Εί ταυθ' ούτως εσται, ο μή δώη ο της ενώ
σεως και της ειρήνης Θεός, τίς έσεΐται ο τών τοιούτων διαλυτής και συν
απτών αύθις τήν ούτω διάστασιν; αυτοί δέ' οι καθαιρεθέντες, ώς τίνες 
ίχθύες, τό της καθαιρέσεως καταπιόντες άγκιστρον, αύτίκα τεθνήξονται ή 

35 κατά τους όψιμόρους όρφούς έπιζήσονται, και ώς οι θαλάσσιοι σχάροι, 
ίκμαλέαν προήσονται λαλαγήν*) και τοΐς καθαιρέταις άντεγκαλέσουσιν τά 

1) Oppian. Halieut. I, 135. 
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την αυτήν έπάγοντα καταδίκη ν* αί γαρ βαρύτεραι και των αυτόθι έξου- ι 
σιών ούδένα των καθ' υμάς άφήκαν, ώς συνορώ, ελεύθερον κανονικής πλή-
ξεως. Άλλ' εγώ μεν, τίμιε δέσποτα, και γήρα, ώς προανεταξάμην, [Χαρού
μενος και νόσω θάνατον άπειλούση περιπεσών, ει μη Θεφ και μόνω θερα
πευτή, τέως άθεραπευτω τοΐς ίατροΐς, και γωνίαν μόνην έπιποθώ και άπρα- 5 
ξίαν άγω επισκοπικού παντός ενεργήματος και ■ καθ' ήμέραν έκδέχομαι 
τον λυτήρα θάνατον του έμου εκ τών εναντίων συνδέσμου. % δε περιεσκό-
πησα και ων κατεστοχασάμην επί τών τόπων ών, και όσα ταΐς έκκλησίαις 
έπισυμβήσεται και όσα μέσον ημών άναφανήσεται σκάνδαλα, τη αίόεσίμω 
σου έγνώρισα κεφαλή, εί μή που λογίση ώσεί "λ9]ρον τα βήματα καί με διά 10 
ταύτα κατά τον Ήρακλείτειον λόγον κοπριών νομιεϊς έκβλητότερον. Συ δε 
ο της ειρήνης πατήρ, ό της ομονοίας διδάσκαλος, ό τών εκκλησιών επι
μελητής, ο της διακρίσεως λύχνος, ό τών αισθήσεων *) θρόνος, ό της cppo-
νήσεως орос^ τό καθαρόν ΰογ^εϊον του πνεύματος, τη του νοός τρυτάνη 
ζυγοστατήσας τα γεγραμμένα, δώσεις πάντως τη κρείττονι ροπή τα πράγ- 15 
ματα καί ποιήσεις τό καί Θεφ καί άνθρώποις άρεστόν καί άπρόσκοπον, έμοί 
δε, εί μεν" ετι έπιβιωην, τό ευμενές καί φιλάδελφον, ει δε μετασταίην τών 

F. 11 г. τήδε, || τας σας εφόδους καί ίλασμόν επί του δικαίου κριτου. 

18. 
[Τφ Χωνιάτη]. 20 

250 F. 75 г. Είχον εύρώστως καί μηδέ έδεόμην ετι του εκατέρωθεν υπανέχον-
τος, νυν δε δυσκινήτως έχων καί ασθενώς, εγώ μεν καί άκων άναμενώ καί 
ζέσιν ηλίου καί μεταβολήν καταστήματος, συ δε καί ετι μακροθύμησον έπ' 
έμοί, έχοντι μεν τό πνεύμα πρόθυμον, ασθενή δε τήν σάρκα. Μαρτύρομαί 
σοι τόν φίλιον, ώς έξέχομαί σου καί της προχοπτις καί της παρυψώσεως, 25 
άλλα τα εμπόδια δήλα* αύτώπτησε γάρ ήμας καί ό σός Ιωάννης υπό 
δύο άνεχομένους έν ταΐς ολιγοδιστάτοις ημών μεταβάσεσι. Καί χάρισαί 
μοι τήν τεσσαρακοντάδα τών νηστειών έφεστηκυίαν ήδη καί τας τών αν
θρώπων κόπτουσαν θύρας, εις άνεσιν ψυ/ής, εις άνάπαυλαν σώυ,ατος. 
Έπιστάσης δε καί της κυρίας τών ήμερων καί έπιλάμψαντος έαρος, άσμε- зо 
νος όφθήσομαί σοι άσμένφ, εί άρα έπιβιωην, ή έν Ελλάδι ή έν Λαρίσση? 
τά/α δε καί τήν είς Θεσσαλονίκην όδόν τό έπισκοπικόν ήμεϊς έγκαινισο-
μεν καί τω μεγαλομάρτυρι Δημητρίω καί τω νικητή Κομνηνω ίερατικήν 

1) cod. έσθησεων. 
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Ί προσκύνησιν άφοσιωσόμεθα, έχοντες τον καλόν Λαρίσσης, ώς Θετταλάν,, 
και όδου προηγόν και καταλύματος εύρετήν. Και συλλόγισαι, όπόσα κατ' 
αυτό απαντήσει χρηστά* έαρος έπίλαμψις, αδελφών ένωσις, ση τελείω-
σις, όδου κοινωνία, προσκυνήσεως άφοσίωσις. Και τούτο καλόν και τούτο 

5 τεοπνόν αδελφούς ήμας έπί το αυτό συγκοινωνήσαι τφ ανωτέρω. "Εστί δε 
moi και άλλως ου μετρητή τέρπωλή τφ θαυμαστώ συνόντι Λαρίσσης και 
συνοδεύοντα άνδρι πάλαι μεν φίλω, νυν δε φιλτέρω και κατά προσθήκην 
ίερών ενεργημάτων συμπράκτορι. Γένοιτο τούτω πολλά τα καλά και ό 
βίος μακρός, ότι με άπό καρδίας φιλεΤ, τον του φιλεΐσθαι άνάξιον. Και συ 

10 δέ μοι νίκα φερωνύμως έν Ћо"к\оХс άγαθοΤς, και μέμνησό μου ώς πάλαι 
-^νωρί^ου και εγκαρδίως ποθουντός σε. Είεν. fO δέ σός Ιωάννης σοι μεν 
δουλεύει, άλλα και τών κοσμικών καλών συμβαμάτων εξηγητής έστιν 
ακριβέστατος. Έξέθετο γαρ μοι τα περί Θεσσαλονίκην, τά περί Χριστού-
πολιν, ώς αν ή παρήν ή συνέπραττε τοΐς έπαινουμένοις κλέπταις της πό-

15 λεως. 'Ως δέ έξηγεΐτο, ώς δέ και άττικας τη άφηγήσει λέξεις συνέπλεκε 
και τά κατά Θεσσαλονίκην φρεάτια ύδατα ψυχρά ώς την Πεντέλην είναι 
προσέθετο, πλέον τέ με ήγάθυνε και παρεκίνησεν εις μειδίαμα πολυμε-
ρώς όδυνώμενον. Και χάριν ώμολόγησά σοι διπλήν, τήν εκ της άφηγή-
σεως του παρόντος, τήν έκ της αποστολής τών ορνίθων, καν δια τον ένο-

20 χλουντά μοι χυμόν μελαγχολικόν ουδέν τόν έμόν οίσοφάγον διέρχεται 
μελανόκρεων. Ό δέ γε Αιλιανός τό βιβλίον μικρόν τι φανέν ήμΐν άπε-
κρύψατο, ή σου πάντως οντος φιλοαιλιανου ή ήμας του ημετέρου κρίνον -

■ τος αναξίους. Αποστερητήν δέ σε τών τοΐς φίλοις προσόντων ουκ αν εί-
ποιμι, έπαινέσαιμι δέ τό φιλόβιβλόν σου, ώς φιλολόγου, ώς μή ψεύδη τήν 

25 του έν άγίοις Αθηνών άνεψϊότητα, του πρώτου τών λογίων, του πρώτου 
τών φιλολόγων, ου αί εύχαί και σε και ήμας εως αναλύσεως συντηρήσαιεν. 

19. 
[Τω Λαρίσσης]. 

7Ινα τί, κεφαλή τιμία και σεβάσμια έμοί, άπο[μ]άχη προς τήν ένέρ-
30 γειαν και κατ' οφθαλμούς παραθεωρεΐς και αντιλέγεις || τοΐς χωρογρά- F. 77 г. 

cpoic, και τήν Φθίαν—γη δέ αύτη τό σον λάχος και τά Φάρσαλα περιγρά
φουσα και όσας πόλεις ετέρας τό πλάτος τούτο το ομαλές εντός έχει — 
τραχύ αποκαλείς και δυσπόρευτον, καίτοι ίππήλατον όλον εστί και άμαξή-
λατον και παιδίοις άρτιπαγέσιν εύπόρευτον; Ούτω χαρίζειν θέλεις, ώς 
ού προς είδότας ον είπών τό μή ον και τό λεΐον τραχύ και τό ομαλές 
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άναντες και τό μηδεμίαν ίμποιοϋν άηδίαν τοΐς οζοιπορο.ις άργαλέον άπο- ι 
καλείς δια την σκληρότητα. Άλλα ταύτα δπως αν έθέλης έχέτωσαν; και 
αν τω θελήματί σου έθέμην, ει μη προέφθανον όφθαλμοΐς τόν τόπον πα-
ραλαβείν. Περί δε του Θεσσαλονίκης ολίγα μοι εγραψας' ό γαρ πανευτυ-
χέστατος κύριος μου ό Δούκας εκείθεν έπανελθών μείζονα των υπό σου 5 
γραφέντων έξηγήσατο και βαρύτερα· άλλα και ό κραταιός Κομνηνός εν 
ίδια γραφή Ετι και τούτων δριμύτερα, δι' ης και μετακαλείται με κατά τά 
παρόν είς τα Σκόπια. 'Εγώ δε τό γήρας και την ποδαλγίαν και τόν χει
μώνα εχειν ίμιζο^ιον παρητησάμην την έν τφ παρόντι άπέλευσιν, μετά 
δε τό âyw\ Πάσχα παρεδήλωσα τφ κράτει αύτου άνελθείν είς Θεσσοίλο- ю 
νίκην. Και έπει, εάν επιζήσω, μέλλω και την σήν διελθεΐν Λάρισσαν' έντεύ-
ξομαί σοι πάντως και προς την πατρίδα σου πορευσόμεθα. Κατ' έπιταγήν 
δε του αύθέντου μου του Δούκα έποίησα και πράς τόν Θεσσαλονίκης γρα-
φήν, και εστίν άβούλλωτος, ίνα έμφανισθή τφ κράτει της αύτου αντιλή
ψεως, και, αν οόξη αύτω, ίνα σταλη ιζρος αυτόν. Και ζητήσας άνάγνωθι 15 
ταύτην, ουκ είσι γαρ εξω οικονομίας, ώς εικάζω, και τέχνης τα γεγραμ-
μένα. Και ετοίμαζε μοι ξενιαν μετά την καινή ν κυρίακήν ούτος γαρ ορός 
ετέθη της έμής εκ των εμώ ν έξελεύσεως. Ό άγιώτατος συνάδελφος ημών 
ό αρχιεπίσκοπος ήλθεν είς ήμας και μεθ' ημών διάγει και τα παρά σου 
δοθέντα διεκομίσατο. και εγώ τό ελάχιστον πράς εκατόν πήχεις ήμην 20 
άλμυριωτικοϋ λινείου υφάσματος, ου μην προς 'ένδυμα κτενοσακούλη. Και 
ό τήν προαίρεσιν πλούσιος ουκ οιδα πώς περί τάς δόσεις σμικρολογή. Χα-
ρίζου μοι από Θεού πολυχρόνιος. 

20. 

F. 76 г. Θεσσαλονίκης δεσπότη Θετταλίας 25 
εξ άσεβάστου τών θυτών ούτος λόγος. 

'Αναστάσεως ήμερα* και ή αρχή δεξιά. Ή δε πρότασις αύτη κατά κώ-
λον μεριζομένη έμοί και σοι πρέπει. Σύ τε γαρ δια καιρικήν περιπέτειαν 
όπωσουν έκπέπτωκας της λαχούσης σε, πάλιν δε δια της έπανελεύσεως 
άνέστης, ώσπερ και ανορθωτής, και έστης άπο του θρόνου σου" και τη 30 
αρχή ταύτη τών προς σέ μου γραμμάτων γένοιτο και τό τέλος άχολον-
θήσαι τό τω εύωνύμω άντίθετον. Και τα μεν του προοιμίου ές τόσον. 
Χάριν δε και εύ^αριστίαν τήν δι' ευχών άναπέμπειν υπέρ τούτων τω κρα-
ταιω Κομ,νηνω και σέ και ήμας τό δίκαιον απαιτεί. Σέ μέν, ώς δι' αύτου 
τη πόλει σου έπανασωθέντα, ήμας δέ, ώς ούτω λαβόντας τόν δεσπότην, 35 
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ι τον συνάδελφον, την εύφυΐαν, την εύστομίαν, την λογιότητα, την παρά
κληση, την σύναρσιν, τήν συγκρότησαν, έν οις πάντως ή χρεία και ό καιρός 
άπαιτε?. Τα μεν ουν έλπιζόμενα τοιαύτα. Συ δ' δτι δώσεις οίδα και 
πλείονα τω μεν δια Θεού κυβερνώντι δεξιώς τα ημέτερα μεγαλουργφ Κομ-

5 νηνω τάς δια λόγων ευχαριστίας, τας διηνεκείς προς Θεόν υπέρ αυτού 
προσευχάς, ώς κυβερνωτο δια Κυρίου, ώς κατορθοίη των , προκατορθωθέν-
των άριστευμάτων άλλα μείζω και τελεώτερα, ήμΐν δε την ένδιάθετον 
σ/έσιν και όσα έπισκόποις έξ επισκόπων εις συναντίληψιν έποφείλεται. 
Ει δε και έν τοΐς καιροΐς ημών των ούδαμινών και ελαχίστων τα εις Θεόν 

10 κατώρθωσεν έν Κυρίω α και κατώρθωσε* λέγω θαρρούντως, ώς επί τφ 
ποδί του μεγάλου την άρετήν, τον λόγον, την σύνεσιν και τάλλα, όπόσα 
κοσμεί τον κατά Θεόν, ηρωικά κατωρθώσει πάντως και ανδρικά, υπό τοιού
του ποιμένος και συγκροτούμενος, και συνασπιζόμενος* προσεθέμην δ' αν 
και την πραγματικήν σου οίκονομίαν και την ώς VOT^LOV του κόσμου δια. 

15 κυβέρνησιν, ει μη μεγάλοις μικρά έδόκουν συγκρίνειν και τοΐς υψηλοΐς 
ταπεινά και τοίς έκκρίτοις τα κάτω πάντως και υποχείρια. Αλλ', ό Σταγει^ 
ρόθεν σοφός, έν οις την οικονομικήν φιλοσοφίαν συντίθησιν, ουδέ ταύτα τά 
κατά γην και ανθρώπινα επιστήμης δίχα και χωρίς έμπεριστρόφου της 
δεξιότητος κατορθουσθαι δύνασθαι λέγει, ων αμφοτέρων ουκ οίδα ει τις άν-

20 θρώπων του έμου Θεσσαλονίκης το πλέον £χειν καυχήσεται. ?/Ινα γαρ μη 
χωλευης έν ούδενί τών καλών, προκατωρθώσω μεν άρετήν, λόγον δε προγ\.~ 

. σκήσω, γλώτταν δε έξηκόνησας, καλλιρρημοσύνην δε έμελέτησας, και ώς 
ευγενείς θεμέλιους τη ψυχή σου ταύτα ύποβαλών και τήν άνθρωπικήν σο-
φίαν ουκ ειασας άτημέλητον, άλλα και ταυτην προσαρμόσας κατά συνθή- -

25 κην τοΐς σοΐς παντοδαποΐς προτερήμασι* μέγα γαρ ούτως επιστήμης τε και 
συνέσεως έπήξω θεατόν κατά Πίνδαρον*). Ό γουν εις γνώσιν τοσαυτην τού
των έλθών αεί και πάντα και έν παντί του μεν καθήκοντος ου διαπεσεΐται, 
τά καίρια φθέγγεται, και ζυγοστατήσει έκάστω το τοΐς καιροΐς έπιπρεπές 
και τοΐς πράγμασιν. Ταύτας μου τάς περί σε υπολήψεις ουκ έπαινεταί άγ-

30 γελίαι παρεσάλευσαν μικρού και παρέκλιναν, εξ ών εξήγγειλε μοι τών ακου
σμάτων και ό πανευτυχέστατος κύριος μου κυρ Κωνσταντίνος à Δούκας, ф 
και μάλλον έθέμην, τω άξιωματικφ του προσώπου προς τήν τών λαληθέν-
των πιστιν καθυπαχθείς* ουδέ γάρ εκ τών δοκούντων προσφερόμενος λό
γος ταύτόν ίσχύζη τφ προϊοντι εξ άδοξουντων. Και ουκ έχω μεν ειπείν ώς 

35 παρεφθέγξα[το] ούτος' εγγύς δε όμως ήλθον του άπειθεΐν, ώς ω έπι- || F. 76 ν. 
μαρτύρομαι τά καλά, εις -τόσον ήλθε της τών επισκόπων περιφρονήσεως, 

1) In editionibus non invenitur. 
Византінскіи Врѳмѳнникъ. л 
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ώς πάντας μεν ήμας άνεπισκόπους καλεΐν, έαυτώ δε μόνφ και το έπισκο-.:ι 
πικόν αξίωμα προσκληρουν, και ου μόνον, άλλα και την Κομνηνικήν με-
γάλην έξουσίαν ώς τίνα φαύλη ν ήγείσθαι και ευτελή και άποτοξεύειν ταυ-
την τάδάκνοντα. Και άμαθίαν μεν θρασεϊς ποιεΐν, το πεπαιδευμένον "δέ 
οκνηρούς, το Θουκυδίδειον άποφθέγγεται^.Καί ο της δευτέρας μερί^ος, ουκ 5 

-οίδα, πώς συνιδεΐν ουκ έχω, ει μη κατά κρίσιν τους οικείους λόγους οικο
νομιών. ■ Τα μεν ου ν '. ακούσματα ταύτα, άκουσα*, δε .τά. συμφέροντα* 
γλώσσαν μεν γαρ αρκούσαν ώς προς την σήν ου/ έξομεν σύνεσιν, ώτα 
δε ίσως. ,.Άλλ'" ό βασιλεύς . τών δυνάμεων του αγαπητού συμβιβάσοι 
τά καθ' ήμας. Καν άποφώλιοι λελογίσμεθα, όνειδίσω άδελφικώς, ώς μη ю 
τά ^προσρητικά ήμΤν έγχαράξαντα, ί'ν' έκ σου μάλλον, και μη εξ ετέρων 
τών άγγειλάντων'την είς την τών Θετταλών ένδημίαν σου, τά χαρμόσυνα 
καρπωσώμεθα. Άγαπητάν δμως το αγαθόν, καν δθεν αν άπαγγέλληται. 
Η χάρις-; του Θεού διατηροίη »σε πολυγ^ρόνιον, μεμνημένον, καν αναξίου, και 
της ημών ούθενότητος. 

■21. - ΐ5 

53 ν. Προς την δέσποιναν κυράν Μαρίαν. 

Αεσποινά μου άγια και κραταιά! ευγομαι υγιαίνειν τον κραταιόν και 
άγιον μου αύθέντην και βασιλέα και την βασιλείαν σου και τά έκ Θεού 
δοθέντα σοι τέκνα βασίλεια. Ζώ και αυτός, μέχρι και της τρισκαιδεκάτης 
του Μαρτίου άναμείνας εν τη Άρτη δια την άρρωστίαν και τόν χειμώνα' 20 
παρέμεινα δε τόν τοσούτον καιρόν πάντοθεν άπαράκλητος, άπό μόνης δε 
της βασιλείας σου δια τών προσκυνητών γραμμάτων σου και του κάλου 
Μονομάχου παρακληθείς. Ούτος γαρ πάσης έγένετό μοι παρηγοριάς και 
παρακλήσεως αίτιος, ψωμίζων, ποτίζων και άπό πάντων Ίζοίρτι^οοού^ενος. 
Άλλον δέ τίνα ουδέ παρακαλουντα ευρον ούτε συλλυπουμενον. Αλλά και 25 
αυτός ό πολλά κακά παθών υπ' έμου Άρτη ς, ίνα μη καινοτομηθη είς τον 
μητροπολίτην άσταφίδας και κάρυα, μόνον με καταλιπών, είς τόν Άχε-
λφον και άλλαχου υπεχώρησε, τω μεν φαινομένω ιατρείας χάριν έλεγε, 
τφ δ' άληθεΤ, ίνα μή τά πράσα αύτου είς τόν μητροπολίτην καινοτομήση. 
Χάρις ούν τω Θεω και τη αγία σου βασιλεία, οτι αυτός μεν ελέησε με, συ 30 
δέ δια γραμμάτων ουκ έπαυσω παρηγορούσα με. Και άξίωσαί μεό Θεός και 
εν Θεσσαλονίκη προσκυνησαι την βασιλείαν υμών και της εν τη βασιλική 
στεφηφορία μη στερηθηναι λαμπρότητος. Ή άντίληψις της βασιλείας σου 
χαρισθείη μοι πολυχρόνιος. Την κυράν Είρήνην μου άπό καρδίας ασπάζομαι. 

1) Thuc. Π. 40: άμαθία μεν θράσος, λογισμός δε ΟΚΊΟΊ φέρει. 
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22. 
Προς τον κραταιον βασιλέα. 

1 Ώς ευτυχές μοι το γράμμα τούτο, κράτιστε βασιλευ, και τών προς F. 77 г. 
σε μου γραμμάτων πάντων εύδαιμονέστερον. ει δε και τούτο κάκεΐνα περί 
σε τά γράμματα ην και μίαν πάντα είχον ύπόθεσιν, τον έμόν και τότε 
και νυν βασιλέα, καν εις έκφανέστερον άρτι έξήπλωταί σοι δνομα το υπέρ 

5 παν άξιωματικόν άνθρώπινον όνομα* άλλ' όσον του άρχειν απλώς και του 
βασιλεύειν έστι το διάφορον, τόσον, οιμαι, και τα προς βασιλείς πεμπό-
μενα γράμματα άξιωματικώτερα πάντως τών προς τους δίχα βασιλικού 
ονόματος χωρών και πόλεων άρχοντας. Ούτως έξηυγενισμένον p.ot τούτο 
το γράμμα, ούτω μακάριον, ούτως εύδαιμον! καν ό πατήρ αυτού δυστυχή, 

10 μήπω κράτει τφ σφ γενόμενος εμφανής μηδέ τήν συνήθη άφοσιωσάμε-
νος τούτω εύνοϊκήν και υποπεπτωκυΐαν προσέλευσιν. "Εχει δε το μεν πρό-
,θυμον ή ψυχή, το δε βαρύ και γεώδες αυτής έφόλκιον ασθενεί, και δε-
σμεΐται τούτω δούλφ δεσπότης και τών οικείων θελητών ουκ έχει έντέ-
λειαν. 'Ώ βίας ταύτης και ανάρμοστου συνχρ^ο^Ί\ς\ ότι δούλφ τυραννεΐται 

15 δεσπότης και το συνέχειν ταχθέν συνεχόμενον γίνεται, και το κινούν υπό 
του κινουμένου έπέχεται και άργουσιν εντεύθεν τά βουλητά τη ψυχή και 
αυτή ώσπερ οίκετικώς τω δούλφ πρόσπολος γίνεται. Εί μή γαρ ταύτα 
ην και τό ακόλουθο ν δίκαιον έν ψυχή και σώματι ήν, ειδεν αν προ πολ~ 
λου και γη Θετταλών και τα έπέκεινα δρια και ^ρόυ,ον ημών τών χωλών 

20 και ώς έλάφους άλλομένους τους γέροντας. Νυν δε άκουσιάζοντος μεν του 
σώματος, έκουσιάζοντος δε της ψυχής, δυσιν εγώ μερίζομαι πάθεσιν, και 
ορμώ μεν πάθος γαρ ψυχής ή ορμή* έπέχομαι δε τή αρρώστια του 
σώματος, και άπροσχύννιτος ές δευρο τά είς έμέ ό κραταιός, ό δυνάστης, 
ο ισχυρός, ό αήττητος. Εί δέ τι δεΐ με τροπολογήσαι καινότερον, τίς έκεΐ-

25 νος ό άμπελών; ποία δέ ήν ίπί τούτω φυλάκισσαν τίθησιν ή νύμφη του 
άσματος1); μήποτε φυλάκισσα μεν του σώματος ή ψυχή, τούτο δέ άμπε
λών, ότι τον μεν εκ τής ψυχής φραγμόν περιτίθεται, κείρεται δέ παρά τών 
νουν εχόντων τφ κριτικφ του λογιστικού τάς άνοστους επιθυμίας ώς κλη-
ματίδας [ά]κάρπους, σκάπτεται δέ σκαφείφ του λογισμού, || λογιζομένου F. 77 ν. 

30 πάντως ορθά, και το σκάμμα τούτο βαθύ, ώς και τον καρπον ένέγκη και 
πέπειρον και άδρόν τον βότρυν, λέγω τής αρετής, και τω τούτου άπο-
θλιμμφ Θεόν εύφράνη τα πρώτα και καρδίας τών ανθρώπων τά δεύτερα. 
Ναι, ταύτα και ούτως έδει ποιεΤν και ούτω τον αμπελώνα τούτον έργά-

1) Cant. cant. 1, 6. 
4* 
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ζεσθαι, άλλα παθαινομένη πάλιν έν έτέρω τόπω του άσματος ή τροποΐο- ι 
γουμένη αυτή φυλάκισσα—«αμπελώνα» φησίν «έμόν ουκ έφύλαξα»1), ώς 
και ή έμή ψυχή το σώμα το εαυτής, και παρά τοϋτο άκανθαν μεν και 
τρί^ολον ανατέλλει, την κεντρίζουσαν άμαρτίαν, και ταΐς άρρωστίαις ώσ-
περ χερσομανε? και δι' αυτών κλινοπετεΤ xocl παθαίνεται. Γ/Οθεν και ση- 5 
μερον μεν ποδάγραν έχει πιέζουσαν, έσαύριον δε χειραλγίαν φέρει πικραί-
νουσαν* ή δεξιά μοι και γαρ την ένεργητικήν ήρνήσατο δύναμιν. και τούτω 
χλωρω ξηρφ ξηρά τα δηλωθέντα πρέμνα συνήρτηται. Άλλ' ή μεν έμή 
ούτως έχει, ή δε σή, ώ δέσποτα και βασιλευ ημέτερε, έθνη εξολοθρεύ
σει—λεγέτω μετ' έμου και Δαυίδ — και πολεμίους έκβαλεϊται λαούς και 10 
τους ομογενείς καταφυτεύσει2), και Εμπνους σοι και ριζωθήσεται και 
αύξηθήσεται ή φυτεία σου, ί'να και ο φυτεύσας χαίρη, και τήν εύχαριστίαν 
τφ φυτευτή προσάγη το φύτευμα. 'Εγώ δ', ει μεν έπιβιώ, και όφθήσο-
μαι τψ προσώπω σου και έν τφ οφθήναί μοι τήν δόξαν σου χορτασθήσο-
μαι* ει δε της ζωής άν^κλωσθή μοι ό μίτος, άλλα και τότε ουκ έπιλή- 15 
σομαί σου, ούδ' άνευκτά σα*, τά έξ ημών, άλλα τελευταίαν φιλοφροσύνην 
αποπληρώσω σοι τάς εύχάς. Τό δε παρόν τό συμπαθές ^αρίζου μοι και 
τό σύνηθες άντιληπτικόν, ί'να παράκλησιν Εχω ταύτα και τών έμών αρρω
στιών και τών έμών κατακλίσεων. 

23. 
Τ φ κραταιφ βασιλεί. 

F. 60 г. Ή φωνή σου ήκούσθη, μέγιστε βασιλευ και δσον δσον κύριε χριστέ, 20 
πράς τά κατώτερα μέρη της γης* τοιαύτα γαρ ή Ναύπακτος προς τά άνω-
τερικώτερα ταύτα και υψηλότερα* και ώς έκέλευσας, ήγειράς με Λάζαρον 
άλλον, ώς άπό τάφου, της κλίνης* ένεθαπτόμην γαρ ώσανεί τω κραββάτω 
δια τήν όλοσώματον πάρεσιν όλα δε τά του τότε θαύματος πληρών έν 
έμοϊ «λύσατε αυτόν» προσεΐπας «και άφετε ύπάγειν»,καί κατά τό πρόσταγ- 25 
μά σου τών εντάφιων άπελύθην δεσμών. Τίνων τούτων; της άκηδίας, της 

,έκ του γήρως ταλαιπωρίας, της τών ποδών ασθενείας* και έβάδισεν ό νε
κρός άχρι και του Κίτρους αύτου. ενα δε άπό τών έμών προς τήν βασι-
λείαν σου στείλας, ερωτώ, που έστι τό κατάλυμα, όπου τό πάσχα μετά 
τών μαθητών μου φάγω. Έμοί δε πάντως εισί μαθηταί οι παρ' έμου τρα- зо 
φέντες και παιδευθέντες, πάσχα δε ή άπό της μακράς όδοιπορίας διάβα-
σις προς τήνέν Θεσσαλονίκη έλπιζομένην άνάπαυσιν υπό σου. Μήτε γουν 

1) Cantic. cant. 1, 6. 
2) Psal. 43, 3. 
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ι άνώγεων έστρωμένον καί μέγα τφ άποστόλω μου δείξγ]ς μήτε διωρό
φους οικίας και τριώροφους, τόπον δε τίνα αέρι καταπνεομενον και τήν ες 
ύδατος ^fkvxzpou παράκλησιν έχοντα. Και χαίρε,^κράτιστε θαυματουργέ 
3ασιλεΰ, 'ότι και νιχοους μόνω λόγφ διανιστας || και μέλη παρειμένα ρή-

5 ματι τφ σω άρτιεΐς και πλέον ώδε του Λαζάρου τερατουργεΐς* εκείνος 
υιέν γαρ έκ του τάφου προς τήν εαυτού οίκίαν έβάδισεν, ολίγον δε το άπ' 
εκείνου προς τήν Βηθανίαν διάστημα' εγώ δε ό μεταχρόνιος Λάζαρος είς 
Θεσσαλονίκην άπο Ναύπακτον, όδόν δολιχήν άργαλέην τε1). 

24. 
10 [Πραξις συνοδική περί της του δεσπότου Θεοδώρου εις βασιλέα F. 58 г. 

άναγορεύσεως]. 

Παύλος ό θεΐος απόστολος περί της είς Χριστόν διαλεγόμενος πίστεως, 
καρδία μεν, φησι, πιστεύεται είς δικαιοσύνην, στόματι δε ομολογείται είς 
σωτηρίαν2). Τούτο τό άποστολικόν οίκειούμενοι και ημείς οί κατά μ,οΐραν 

15 ταύτην τήν δυτ^κήν επίσκοποι πάντες, όσοι θρόνων υψηλότερων και τα
πεινότερων ϋπάρχομεν πρόεοροι, όπερ έπιστεύσαμεν είς δικαιοσύνην καρ
δίας, τήν άναγόρευσιν δηλαδή καί στεμματοφορίαν και χρΐσιν του κρα
ταιού καί άγιου ημών αύθέντου καί βασιλέως κυρ Θεοδώρου του Δούκα, 
п:ой^о και στόματι άυ.ολο^θΌ[λζν καί χειρί γράφομεν. Αυτός γαρ έγένετο 

20 ρυστης μετά Θεον καί σωτήρ ημέτερος καί αυτοτελής σωτηρία, πολλούς 
μεν πόνους ύπομείνας ένεκα των ενταύθα χριστιανών, πολλούς δε ιδρώτας 
κενώσας υπέρ ημών, καί, το του ποιητου εγκαίρως είπεΤν, νύκτας άυπνους 
ίαύων καί ήματα διαμέτρων αίματόεντα3) .έκ των πολεμικών αγώνων 
καί συμπλοκών υπέρ αφανισμού μεν τελείου τών χαταπολεμησάντων 

25 ήμας άθεων Λατίνων, έτι δέ καί τών έκ του Αίμου Σκυθών Ζυγόν αυτόν 
ή κοινή συνήθεια ονομάζει. Εκ τούτων τών κόπων, έκ τούτων τών ιδρω
τών, έκ τούτων τών αγώνων, καί έκ του (?) πάντα τα καθ' ήμας μέρη ταύτα 
τά δυτικά ίδρώσιν άμίτροις και πόνων ύπερβολαΐς άπαξάπαντα αίχμαλω-
τισθέντα τε καί άφανισθέντα είς τήν άρχαίαν χριστιανικήν άποκαταστή-

3ο σας διαγωγήν καί κατάστασιν καί πολλούς μέν καί δυσαοίθμους άνακα-
θάρας όχθους Λατινικούς τε καί Σκυθικούς, πολλά δέ έπισκοπεΤα Θεοΰ . 
καί ίερά μοναστήρια της Λατινικής καί Σκυθικής λυτρωσάμενος μιαρίας, 
έν τούτοις μέν τους. φυγάδας του Κυρίου αρχιερείς έμπρέπειν ταΐς σφετέ-

1) Odyss. 4,393. 
2) Кош. 10, 10. 
3) Iliad. 9, 325. 



286- ОТДѢЛЪ I. 

ραις έπισκοπαΐς ώκονόμησεν, εν τούτοις δε τους ηγουμένους αύθις άπεκατ- 1 
έστησεν, ώς και τούτους κάκείνους των οικείων προβάτων αύθις άγελαρ-
χεΐν. Το δε μείζον είπεϊν και δ παρά παντός ώμολόγηται στόματος, ώς 
διαφόρων βασιλέων απόγονος και εις την βασιλικήν άναγωγήν δικαιούμε
νος, ώς στρατιώτης εμπυρος, ώς άγρυπνος φύλαξ, την της βασιλείας άντι- 5 
μισθίαν άντέλαβεν έπισκοπικαϊς όμολογίαις και λοιπών ιερέων και μονα
χών και στρατιωτών έπικρίσεσι και πάντων των ενταύθα χριστιανών, και 
εις το της βασιλείας ούτως άναβεβήκει αξίωμα. Και τούτον μόνον βασιλέα 
ο^όλο^οϋ^ν και τούτον στέφομεν και τοϋτον χρίομεν και τα πιστευθέντα 
παρ' ημών και όμολογηθέντα εις δικαιοσύνην, εις σωτηρίαν και ταΐς οι- ίο 
κείαις ύπογραφαΐς βεβαιούμεθα. Αμήν. 

25. 
Τω βασιλεΤ. 

Γ. 58 г. ?/Αγιέ μου δέσποτα και βασιλευ θέοσωστε, θεοφρούρητε! Πολλά με τα 
πείθοντα έκτενέστερον της βασιλείας σου ύπερεύ^εσθαι* το πραον, το ήμε- ΐδ 
ρον, το χάριεν, το ελεύθερον, ή προς πάντας εκ ταπεινώσεως μία και ή 
αύτη συγκατάβασις. Και άλλος μεν τυχόν βασιλεύς και την όφρύν ίσως 

F. 58. ν. άρη και δια λειμμάτων τάς ομιλίας ποιήσεται και αγνοήσει || την φύσιν, 
ώς βασιλέως και ίδιώτου μία και ή αυτή, εντεύθεν αποστρέψει τους 
οφθαλμούς αύτου του μη βλέπειν εις τέλος, ή καί ποτέ και βύσει προς 20 
τας αναφοράς άκοήν, ώς μη φωνής άκουσαι τών δεομένων, συνάξει τε 
τας όφρυς και χαλάσει το έπισκύνιον, αξίωμα το βασιλικόν οΐόμ,ενος πα-
ραδεικνύειν εκ βλοσυρότητος καί τφ σχήματι τω τοιούτφ τας προς αυ
τόν έντεύξεις έναποκρούεσθαι, και τήν βασιλείαν ήγήσεται ούκ αρχήν ύπερ-
ίγουσοίν, δπερ εστίν, άλλα διαστολήν τήν προς τους άλλους καί άποχώ- 25 
ρησιν καί της φυσικής ταυτότητος άποξένωσιν. Χλλ' ού βασιλικώς ποιή
σει ούτος ο βασιλεύς ουδέ Χρίστου μιμήσεται συγκατάβασιν. Τά γαρ αλ
λογενές, ώς εοικε, καί το κόκκινον ή τε*καταμάργαρος έσθής και 6 στέ
φανος του τοιούτου βασιλέως ύπεκκρούοντα άλλον είναι τούτον παρά 
τους άλλους ύπόθωνται καί φύσιν έξηλλαγμένην τε και άλλόκοτον. Ч) δε 30 
τοιούτος καί όργιεΐται ταχέως καί έν σποδια, τη ψ^χή, παραφυλάξεται 
τήν opyr\v καί ύπανάψει ταύτην μετόπισθεν καί τόν κότον εκείνον θήσε-
ται είς συντέλειαν καί τοΤς όργισθεΤσι το άνταπόδομα άνταποδώσεται. 
Καί πώς ο τοιούτος έτυμολογηθήσεται βάσις είναι λάου καί έδρα και στή
ριγμα, τφ ύπηκόω μή προσφερόμενος ευμενώς μηδέ διαλύων όργήν, άλλ' 35 
ώς έν μοχλίω τη ορ^ιλω ψυχή ύποσαλεύων οίον καί ύποσπών τους θε-



в. ВАСИЛЬЕВСКІЙ: ЕРШОТІСА. 287 

1 μελίους της εις αυτόν αγάπης τών υπηκόων παρακινών τε. ιουτους και 
παρασαλεύων εντεύθεν της προς αυτόν ευνοϊκής διαθέσεως; Άλλ' ου συ 
τοιούτος* έξ ίλαρότητος δε, εξ ελευθέρου του ήθους, εξ άπλότητος ψυχι
κής ένα τών πολλών ήγή σεαυτόν και πάντας έλκεις εις την σήν έπι-

5 πόθησιν. Και πώς άξίως έπαινέσομαί σου τα μέτρα της προς ήμας χρι-
στομιμήτου συγκαταβάσεως;. Ευ γαρ ειδώς, ώς πηλός ου διαφέρει πηλού, 
καν έξωθεν χρυσω περιχρώζηται, την μεν βασίλειον άμπεχόνην ηορ€Ϊς, 
την б' ένδον φύσιν ουκ αγνοείς, και γίνεται σοι ή γνώσις αυτή αρχή και 
μέση και τελευτή ταπεινώσεως. Ει δε βούλει, και ώσπερ χρυσή σφραγΐ-

10 δες και άργυρα σιδηρέα τε και χαλκή έκτυπουσαι κηρόν τήν μεν ϋλην 
διάφορον έχουσι, τό δ' έκτύπωμα ου διάφορον* ούτω βασιλεύς και ό δεΐνα 
και ό δεΐνα και ό καθ' έκαστα* Ιξωθεν μεν άλουργίς πορφυρά και μάργα-
ροι, εσωθεν δε διάπλασις ή αυτή και τό φυσικόν έκσφράγισμα άπαράλλα-
τον. Ταύτα και τα πλείω τών σων, όπόσα τον τοιούτον βασιλέα κο-

15 σμουσι, και τάς υπέρ σου εύχάς προκαλούνται μου, και σιωπώσα και Φθεγ-
γομένη £ντευξις γίνομαι σοι τα εις Θεόν. Και άλλος μεν ή ειδεν ή ήκου-
σε τών τίνα βασιλέων τω στήθει θαλαμευοντα τήν όργήν συ δε ουκ 
αύτήμαρ καταπέττεις τον χόλον, ώς Όμήρω δοκεΐ1), ουδέ κοτέεις ες χρο
νικά διαστήματα, εύθύωρον δε και όργίζη και ευθυωρον συγχωρείς. Οιδεν 

20 ο λέγω ή έν 'Άρτη κατά του Θεσσαλονίκης οργή, ήτις άνήφθη μεν, ώς 
πυρσός, έκ του πάραυτα δ' άπέσβη, ώσπερ σπινθήρ. Και δ περί τών θα
λασσίων κυμάτων φησιν ό Δαυίδ' άναβαίνουσιν έως τών ουρανών και κα-
ταβαίνουσιν έως τών άβύσσων, ή άναβαίνουσιν ώς δρη και καταβαίνουσιν 
ώς πεδίον2)' ^ουτο και τότε ήν ίδεΐν ένεργουμενον άναψιν οργής έκφανή 

25 και σβέσιν ταύτης άκόλουθον? ώς συναφθήναι άλλήλοις κατά τά έν σώ-
μασιν αλληλένδετα και τήν άγανάκτησιν και τον οικτον. Βαβαί της συν
τόμου σβέσεως του τότε θυμού και του κατά ψυχήν τήν σήν κλυδωνίου 
και της συντρόχου γαλήνης. Ούτω βασίλευε, βασιλευ, ούτως όργίζου, 
ούτως συγχωρεί, ώς μήτε τον κότον παραμένειν έν τη ψυχή και τουτ' 

30 αυτό κότον έκ του κεΤσθαι παρανομάζεσθαι και τόν οϊχτον του τοιούτου 
πάθους μή διαζεύγνυσθαι' όποΤα ταύτα έν τφ έμφ σοι βασιλεΤ κατείδον 
έγώ, έν τοιούτοις καιροΤς πολλάκις παρατυχών. Και συ μεν ούτω ποίει, 
και Κυρίου όργήν ου φοβηθήση ποτέ, ούδ' έκ του κατά φύσιν άοργήτου 
ι'δης τούτον εις τό παρά φύσιν κινούμενον, τήν όργήν, άλλ' όλον Γλεων, 

35 Ολον συμπαθή, όλον ' άόργητον || τά εις σέ. Και τά μεν σά ούτως ε/οι F. 59 г. 
και έξοι. Έμέ δε και ή του Μαρτίου τρισκαιδεκάτη είδε κατά τήν Άρταν 

1) Iliad, I, 81. ' 
2) Psal. 103, 8. 
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τη κλίνη προσηλωμένοντα γόνατα μου γαρ ήσθένησαν, ουκ άπα νηστείας, ι 
ώς ψάλλει Δαυίδ]), αλλ' εκ μοχθηροτέρας της ύλης και της εξ αμαρτημά
των κακώσεως, και καθ' έαυτήν μεν την ποδοκάκην έμίσησα, ήγάπησα . 
οέ άλλως, ότι τών κατά Ναύπακτον οδυνών, έπι καιρόν έλυτρώσατο, 
και το φευκτόν καθ' αυτό iy ενετό μοι δι' έτερον αίρετόν. Και άξιωθείην 5 
και έπιζήσαι και του έμου σου βασιλέως αύθις κατατρυφήσαι, μήδ' ες 
τοσούτον έλάσαι με το δυστύχημα, ώς της σης στεφηφορίας άπολειφθήναί 
με και της χρίσεως, ώ καλέ βασιλευ, ώ τα πάντα χρηστέ, ώ τα εις έμέ 
συμπαθέστατε. Και ώς του εΰχήν έπαναλαβεΐν, δώη σοι Κύριος πάντα τα 
αιτήματα της καρδίας σου και πασαν τήν βουλήν σου πληρώσαι* α είσιν, ίο 
ώς εγώ εύστόχως υπολογίζομαι, πάντα συμπατήσαι έχθρόν και γήν πα-
τήσαι της Κωνσταντίνου και τήν έν τοις έκεΤσε βασιλείοις αύλήν. Άκό-
"коиЬоѵ δε τω πατήματι τούτω και ή έπί Πρόνοο του βασιλικοί) κάθισις 
και οσα τη καταστάσει ταύτη επόμενα. Έμοί δέ γίνου κατά τε το παρόν 
και εις το έξης προνοητικός και φιλεύσπλαγχνος* το γαρ γήρας τούτο το 15 
βαθύ και λυπρόν και προνοίας χρήζει βασιλικής και της ενδεχομένης 
περιποιήσεως. 

26. 
Προς τον πατριάρχην πιττάκιον τών όλων άρ/ιερέων σχεδιασθέν 

παρά του Ναυπάκτου. 2 0 

F. 68 ν. Χρόνιον ήμιν τοΐς υπό τον πατριαρ/ικόν της Κωνσταντίνου πόλεως 
&ρόνον δυτικοΐς μητροπολίταις και αρχιεπίσκοπο ις και τοΐς υφ' ή μας έπι-
στ,όποις, έτι δέ και τη κατά Βουλγαρίαν αυτοκέφαλη αρχιερατική εξουσία 
και τοίς υπ' αυτήν έπισκόποις* ηθέλησε γαρ και αοτη τω άξιωματικω 
του σφετέρου θρόνου τήν παρουσαν ήμετέραν άναφοραν και δι' εαυτής 25 
συγκροτήσαι* τό προς τήν μεγάλην άγιωσύνην σου γράμμα τοΰτο και τήν 
ίεράν τών ανατολικών αρχιερέων όμήγυριν, παναγιώτατε ημών δέσποτα 
και οικουμενικέ πατριάρχα, καίτοι έχρήν κατά τήν έν πνεύματι ένωσιν 
ούτω και γράμμασιν ένουσθαι τήν άνατολικήν ίεραρχίαν και δυτικήν, και 
ήμας μεν}) μετά της ενδεχομένης πνευματικής ταπεινώσεως προς τό σον 30 
υψος έγγραμμάτως διομιλεΤσθαι, σε δέ πάλιν τοΤς αύτοΤς τα καθ' ήμας 
έποπτεύειν και καταφωτίζειν τα δυτικά λαμπάσι σών αρετών, φωταυγείαις 
επιστολών. "Επρεπε ταύτα και μή τήν παλαμναίαν τών πραγμάτων φο
ράν και τον κατασχόντα τήν καθ' ήμας οίκουμένην βίαιον κλύδωνα έπι 

1) Psal. 108. 24. 
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1 τοσ.Όυτον ίσχυσαι, ώς και τον εν ήμΐν πνευματικόν σύνδεσμον διαλύσασθαι 
και σώμα διελεΐν εκκλησίας της ηνωμένης εν πνεύματι. ?/Οπερ ήμεΐς εκ 
των κατωτέρω δηλωθησομένων τεκμηριούμενοι γεγόναμεν έν κοινοβουλιω 
κατά τήν'Άρταν, ενδημούντος έν ταύτη του κραταιού και αγίου ημών βα-

5 σιλέως, και κοινήν πρεσβείαν έποιησάμεθα προς την άγίαν αύτου βασι-
λείαν έκχωρηθήναι παρ' αύτου τη καθ' ημάς τών επισκόπων όλότητι 
άνενεγκεΐν προς το της μεγάλης άγιωσύνης σου υψος περί εκκλησιαστικών 
ζητημάτων άπερ, ώς οίόμευα, τέλος λαβόντα χρηστόν, πλέον καί σε με-
γαλυνουσιν ενταύθα και την άναφοράν καί το μνημόσυνόν σου έπιστη-

10 ρίξουσι καί-ήμας άπαλλάξουσι διχόνοιας άπάσης καί πίστιν έμφυτεύσουσι 
ταΐς ήμετέραις ψυχαΐς του πατριάρχην εχειν ή μας κοινόν φροντιστήν καί 
μη διαιρουντα το σώμα της εκκλησίας, αλλ' ένουντα μάλλον καί συμβι-
βάζοντα. с,Обг, οποίος ούτος ευσεβής και φιλόθεος καί περί τήν πίστιν 
θερμότατος καί της εκκλησιαστικής αταραξίας έπιθυμών, ευθύς έκέλευσε 

15 καί το γράμμα προς τήν σήν μεγάλην άγιωσύνην σχεδιασθήναι καί τήν 
άναφοράν τών αιτουμένων γενέσθαι' α καί επί κεφαλαίων έχουσιν ούτως. 
Πληροφορουμεν τήν μεγάλην άγιωσύνην σου έν άδόλω συνειδήσει καρδίας, 
έν γνώμαις έλευθέραις, έν γλώσσαις άληθευούσαις, ώς άθέλητόν έστι τφ 
ήμετέρω κραταιφ βασιλεΐ αρχιερείς έξ ανατολών προς τάς έν δύσει χηρευού-

20 σας εκκλησίας καί χειροτονεΐσθαι καί καταπέμπεσθαι* καί ού βαθύ τά δι' δ, 
πρόχειρον δε καί τη διακρίσει της μεγάλης άγιωσύνης σου πρόδηλον, καν 
ημείς μή λέγωμεν. Έκ δε του εναντίου διαφο^τίζομεν, ώσπερ το Ьоу.оиѵ 
σκοτεινόν ει τίνα τών ενταύθα και παρ' ήμΐν ανθρώπων — πολλοί δε καί 
λόγου καί αρετής είσι μέτοχοι—ή καθ' ημάς αγία έπιλέξεται βασιλεία καί 

25 τούτον αυτόθι άποστελεΤ, εφ'· φ προστατήσαι ανατολικής εκκλησίας, άρα 
καί ευκόλως δεχθήσεται ό τοιούτος καί δίχα τινός εξετάσεως - χειροτονηθή-
σεται, καί τά πιστά εχειν δόξει προς τήν αυτόθι αρχήν, καί ού παρέξει μάλ
λον εννοίας του εχειν έπικλινώς προς τον ευ ποιήσαντα τούτω καί άποστεί-
λαντα καί τον δεξάμενον καί είσοικισάμενον ; Χωρίς δε τούτων, τίς, δέ-

3ο σποτα ημών παναγιώτατε καί ύμεΐς, ή ανατολική αδελφική άργιερατική 
κοσμιότης, τά πόνω προσκτηθέντα τούτω μακρω έτέρφ χαρίσεται, καί 

• πιστεύσει πόλεις πολυάνθρωπους, έφ' αις πολλούς πολεμικούς ίδρωτας έκέ-
νωσε καί χρήματα κατεβάλετο καί δύναμιν άπεβάλλετο στρατιωτικήν, 
ταύτας δή ταύτας άγνώσι πιστεύσει, ών το πιστον ούκ ένδτ?λον προς αύ-

35 τον, άλλ' ουδέ ώς ού χρόνιον; Τούτων ούν έν πληροφορία κειμένων, παρα-
καλοϋμεν τήν ίεράν σου ψυχήν θεραπευθήναι τό πράγμα κατά τον δεύτε
ρον λόγον, ώστε κατ έπιτροπήν καθολικήν || της μεγάλης άγιο^σύνης σου F. 61 г. 
καί καθάπαξ καί άπροσώπως όρισθήναι όφείλουσαν, τα ενταύθα χειροτονίας 
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και ψήοους προβαίνειν των χηρευουσών άγιωτάτων εκκλησιών, ίνα μή και 1 
τα ποόβατα του Χρίστου επί μακρ[όν] άποίμαντα διαμείνωσιν και καταφθεί-
ρωνται τά υπό τάς εκκλησίας και αυτά τα θεία τεμένη δια το άπεριποίη-
τον καταπίπτωσιν cd τε χειροτονίαι των θελόντων ίεράσθαι μή γίνωνται, 
και τά λοιπά πνευματικά ενεργήματα κωλυμην έξει τήν παντελή. 'Επιτρα- 5 
πέντος 8έ του ζητήματος, πάντως ό προστάσσων τόδε γενέσθαι εκείνος 
'τούτο ποιεΐ, και τω προστάγματι επακολουθήσει άπαν γ^ρΊ)στόν' της πα
τριαρχικής μεγαλειότητας ή ελευθέρα έν τοΤς ώδε αναφορά, ώσπερ δή και 
Ιστιν ημών αιτήσει και κελεύσει του κραταιού και άγιου βασιλέως ημών, 
το καθ' ήμέραν έν πάσαις ταΐς έκκλ,ησιαις και τοΤς μοναστηρίοις μνημό&υ- ίο 
νον, ή τών εκκλησιών περιποίησις, ή του λάου ποίμανσις, και δσα άλλα 
ποιμένες πνευματικοί προς τάς ποιμαινομένας ψυχάς οφείλουσι διαπράττε-
σθαι. Ως τφ γε μή ταϋτα έπιτραπήναι ου μόνον τφ τοπικω χάσματιδιαστή. 
σονται ίσως δυτικοί και έφοι συνάδελφοι, άλλα και τη πνευματική διαστά
σει, ο μή γένοιτο, άλλήλοις ου συνα^θήσονται. Ου μόνον δε περί της έπι- 15 
^ροτζ9\ς τών χειροτονιών οι πάντες πρεσβεύομεν, άλλα και περί του δεχ-
θήναι τους προχειροτονηθέντας αρχιερείς, τον λογιώτατον δηλονότι Κερ-
κύρων, τον Λευκάδος, και τον Φαρσάλων φθάνει γαρ ή μεγάλη άγιωσύνη 
σου δια σπλάγχνα χρηστότητος και τους παρά του Γαγγρών του Καληγο-
ΊΖΟΌΧΟΌ έν τε Ποντοηρακλεία χειροτονηθέντας και τη Άμάστριδι και δέξα- 20 ' 
σθαι και τήν κοινώνίαν αυτών καταδέξασθαι, και άλλα παριδεϊν ουκ ολίγα 
έν τοΤς αυτόθι μέρεσι και αρχήν λαβόντα και τέλος παρά τε του Κερασούν
τος, ώσπερ άκούομεν, καί τίνων ετέρων. Ή γαρ καιρική τών πραγμάτων 
περιφορά καί καθολική συγχυσις άδειαν παραλόγου καινοτομίας καί - έπι 
τοϊς έπισκοπικοΐς είσήνεγκεν ένεργήμασι. Καί αν τίνων έπεμνήσθημεν, 25 
ει μή σε ήδειμεν, ώς λύχνον αρετής, οϋτω δή καί λύχνον διακρίσεως οντά 
καί τάς του καιρού συγχυτικάς ενεργείας έν παροράσει τιθέμενον δίδως 
γαρ ταύτας ου τη προαιρέσει τών ενεργούντων, τή δε φορά του καιρού, ή 
πάντα όσα της κοσμικής αρχής, δσα της ιερατικής διοικήσεως συνέχεέ τε 
καί συνετάραξε. Τούτο γουν αυτό, θεία καί ιερά κεφαλή, το έκ της σης 30 
μεγάλης ιεραρχίας προς τάς κατά δύσιν εκκλησίας έπι μακροΐς ήλίοις 
άνάσχολον καί το προς ημάς τους υπό τήν σήν ποιμαντικήν χεϊρα έκ σι- ■ 
γης μακράς άπροσαύδητον ήνάγκασεν απαντάς εις τήν παρουσαν κατα-
νευσαι άναΦοράν, άντικρυς χωρισμόν άπ' αλλήλων ήγησαμένου σύμπαν
τος του καθ' ημάς ιερατικού τήν τε μακράν άφροντιστίαν τών χηρευουσών 35 
άγιωτάτων εκκλησιών καί το τους σους ημάς επισκόπους γραμμάτων μή 
καταξιουσθαι δεσποτικών. Καί τί χρή, τών κατά τήν έωαν μοΤραν καί δυ-
τικήν πραγμάτων διαιρεθέντων, συνδιαιρεΤσθαι τούτοις καί τά καθ ημάς 
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ι ιερατικά; και ταύτα τοιούτου παρά Θεού ο^ο^ίντος συνδέτου, του γνώσει 
και πράξει και διακρίσει παρά τους πρώην πατριάρχας έκλάμψαντος. Ει 
δε σε και οίκουμενικόν όφθαλμόν όμολογεϊν ή αλήθεια βούλεται, τί το 
πεΐθον έν τοις έφοις μόνοις έκτείνειν την ορασιν, εν δε τοις ήμετέροις και 

5 δυτικοΐς μη θέλειν διαχέειν αυτήν, ώς είσαγγέλλεσθαί σοι και τα ημέτερα; 
καθά που καί οφθαλμός, το της οράσεως όργανον, τάς χρόας και τά πο-
λυειδη αισθητά τη κοινή αίσθήσει άντιπέμπει κατά άνάκλασιν, και αυτή 
και διαχωρίζει και διακρίνει τα ούτω προς αυτήν είσπεμπόμενα. Μή ποτέ 
δε τοΐς υπό 'σελήνην και κατωτέρω ταυτό παθουμεν κατά δόξαν Ελλήνιον* 

10 άπερ άπρονογ\τοί έφαντάσθησαν''Ελληνες, ώς της προνοίας τάχα αδυνατού
σης και αυτά διακυβερναν, άλλ' ιστάμενης επί τά ανωτέρω και μόνα του 
περί σφαΐραν τήν έβδόμην σεληνιακού σώματος. Άλλα μή συ γε, ώ οικου
μενικέ οφθαλμέ, ώ κοινή των καθ' ημάς ιερατικών αίσθησις, άλλ' έκπεμ-
ψόν σου ποτέ το βλέμμα και προς ήμας καί τήν κατωτέρω μοΐραν ταύ-

15 την καί δυτίκήν προνοίας της ενδεχομένης άξίωσον ης καί εισέτι μεινάσης 
αργής, φόβος εστί, μή ποτέ εξ ανάγκης ό κραταιός ημών βασιλεύς, όπερ 
έχει δια μελέτης καί εις ïpyov εντελές έξαγάγη, το καταστήσαι δηλονότι 
τήν ιερατικήν έποπτείαν του πάπα της πρεσβυτέρας ΊΡώμης καί εις το 
κλίμα || τούτο το καθ' ήμας. 70περ ή ημετέρα έλαχιστότης εάν γνω λαμ- F. 61 ν. 

20 βάνον αρχήν, ανάγκην εξει πάντως, παναγιώτατε δέσποτα, το τοιούτον 
μεν επιχείρημα δια της προς τον κραταιόν ημών βασιλέα πρεσβεύσεως 
έναρτήσαι, αυτήν δε ου κατά γνώμην μέντοι έκούσιον, έξ ανάγκης δε, εις 
τάς άναγεγραμμένας άπονευσαι πάλιν καινοτομίας. Καί σόν έστι του λοι
πού το σκοπιμώτατον άμα καί όφελιμώτατον διορίσασθαι. Καί ετέθη δρος 

25 τη προς τά γραφέντα ταύτα ημέτερα απολογία τριμηναΐον διάστημα, αρ
χήν και τέλος όφεΐλον εχειν των εκ τών ένθάδε προς τά έωα άνάπλουν 
καί τέλος τών έκ τών іфсоѵ κατάπλου ν προς τά ημέτερα δυσμικά. Τά μ,εν 
ουν της αναφοράς εις τόδε καί τά αιτήματα εγνωσται. Έναγόμεθα δε εις 
τό καί περί τίνος ετέρου τη μεγάλη άγιωσυνη σου γράψαι, πληρωτικοΰ 

30 καί μάλιστα της πατριαρχικής ολοκλήρου τιμής ενταύθα καί παρ' ήμΤν. 
Θαυμάζομεν γαρ,, πώς ή μεγάλη άγιωσυνη σου έν ταΐς ίεραΐς σου γρα-
φαΐς ου κατονομάζει βασιλέα τον τ^λίτιρον έκ θεοϋ όεσπότην καί αυτο
κράτορα, καίτοι πολλά και έκ πολλών έχοντα τά δικαιουντα τούτον είς 
βασιλείαν καί κλήσιν ^α.σιλιχΊ]ν τό του γένους έπισημότατον, το έκ βασι-

35 λικών αιμάτων κατάγεσθαι καί άπό^ονον είναι βασιλέων μεγάλων τε καί 
πολλών, καί κατά τον ένδεχόμενον λόγον κλ'ηρ°^^ον τήζ βασιλείας. Εί 
δε καί προς τά παρά τούτου κατορθώματα άπίδη τις, εξ ότου θεόθεν παρέ
λαβε τήν τών ενταύθα τόπων διακυβέρνησιν, άλλ' ουδέ ταύτα, εί μή τι 
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άλλο είχομεν είς προτίμησιν, ουκ είκαίως τούτω άποβραβεύσει το της βα- 1 
σιλείας αξίωμα. Ήν Πέτρος εκείνος ο της Λατινικής φυλής βασιλεύς, 
Σηών μεν άλλος βασιλεύς Άμμοραίων τη της ψυ/ής έπάρσει και τω φρο
νήματα, Σεναχηρείμ δε δεύτερος τω πλήθει τών στρατευμάτων, ον και 
τους ύπ' εκείνον ίδών τις τφ τότε είπεν αν εγκαίρως τό ψαλμίκόν* ούτοι 5 
εν άρμασι και ούτοι εν ίπποις, ήμεΤς δε έν ονόματι Κυρίου1)' μέντοιγε και 
καθειλεν εκείνον ό νέος ούτος Δαυίδ αύτοΐς ίπποισί και οχεσφιν, ώς και 
τη ραψωδία προσχρήσασθαι2), καί νόμου τακτικού κειμένου, ώσπερ άκού-
ομεν, τον καθελόντα βασιλέα πολέμιον την αύτου δικαιουσθαι περιβαλέ-
σθαι άμπεχόνην καί τφ του καθαιρεθέντος έρυθροβαφεΤ ύποδήματι έναρμό- 10 
ζειν πόδα τον έαυτοΰ' αλλ' ούτος τότε ου τη νίκη έπήρθη, ου τοΤς γ.<χτορ-
θώμασιν έθρασύνθη, ούκ έπεγράψατο έαυτω τό κατόρθωμ,α, άλλα την 
βοήθειαν ταύτην έν ονόματι Κυρίου είναι ειπών, ούτω τους άλλους της 
'Ρωμανίας εχθρούς πολέμω πάντας άνάλωσεν. Οί'δασιν οι πάντες τον άγέ-
οωγον εκείνον Μαρκέσιον, την άλλην καί μεγάλην της καθ' ημάς οίκουμέ- 15 
νης πληγή ν, τόν πολύξυλον στόλον εκείνον, τον χθες που καί προ τρίτης 
τω Άλμυρω προσοκείλαντα καί πληρώσαντα καί γήν όμου καί τήν θά
λασσαν τήν μεν μυριοφόρων τών πλοίων, τήν δε γη ν ίππων καί αρμά
των καί στρατευμάτων, τών πάντων μεγαλαυ/ούντων καταλήψεσθαι τήν 
ήμετέραν, ώς νοσσιάν, καί ώς καταλελειμμένα άραι ωά. \\У ό Θεός ό 20 
μή έν τοίς πλείοσιν εύδοκών καί τας υπερήφανους ψυχάς ταπεινών υπέ
ταξε καί τούτους ύπό τους πόδας του βασιλέως ημών καί συνέτριψεν, ώς 
ψάλλει Δαυίό, τά κράτη τών τόξων εκείνων, οπλον καί ρομφαίαν καί πό
λε μον 3), ους έμπεσών ανάλωσε καί ήφάνισεν, ώς πυρ άκανθας, ή ώς ύδωρ 
πολύ συρον πέτρας, τάς πόλεις άνεσώσατο τη 'Ρωμαίων αρχή, τα έπι- 25 
σκοπεΐα θεού Λατινικής μιαρίας άπελυτρώσατο, τους αί/μαλώτους συνή
γαγε, μοναόικήν πολιτείαν εις τό άρχαΐον άπεκατέστησε, παν χρηστόν, 
πάν σωτήριον τω κλήρω του Χρίστου έχαρίσατο. Τόν γουν τοιούτον καί 
έν τοιούτοις διαλάμψαντα κατορθώμασι, τον άριστέα, τόν νικητήν ει μή τις 
του της βασιλείας ονόματος άξιοΤ, σχολή γ' αν ίτιρον. Καί δικαιούσθω 30 
λοιπόν ό μόνη τή 'Κωνσταντινουπόλει τόν βασιλικόν περιγραψάμενος πλα-
τυσμόν, ό ά[ζ]υμίτης, ό περί τήν πίστιν σφαλλό μένος, βασιλεύς όνομά-
ζεσθαι, ίτι όέ καί ό του Αίμου κατάρχων Σκύθης Άσάν καί βασιλεύς 
υψηλότατος άκουέτω καί μεγαλυνέσθω έν γράμμασι, παροράσθω δε ό τό 
δικαίωμα της βασιλείας εκ προγόνων λαβών καί είς αυτήν δικαίως καλού- 35 

1) Psal. 19,8. 
2) Iliad. IV, 297. 
3) Psal. 75,4. 
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1 μένος. Θεός δε, συ έν τη χειρί τα σα κινήματα και βουλεύματα, δν ή αλή
θεια στέφει, ον κοσμεί ή διάκρισις, κινήσει την ίεράν σου || ψυχήν εις την F. 62 г. 
των παρ' ημών αιτουμένων απάντων παραδοχήν τε και [π]λήρωσιν. 

27. 
5 Του αύτοϋ προς τον αυτόν πατριάρχην ίδικώς πιττάκιον. 

Μωσής έλάλει, φησίν ή γραφή, ό δε Θεός άπεκρίνατο αύτω φωνή ι)' 
ήμεΐς δε καθάπαξ προς τό σόν λαλήσαντες μεγαλεΐον, ουδεμίας της άντι-
λαλιας ήξιώθημεν, καίτοι τό γράμμα εκείνο θεόν σε κατά μέθεξιν ώμο-
λόγησε δια τήν εξ αρετής τελειότητα. Μή ποτέ δε, δτι κατά Μωσέα ήμεΤς, 

10 άλλ' ουδέ ίχνος της αρετής εκείνου παρ' έαυτοϊς έτυπώσαμεν, παρά τούτο 
ίερόν ήμΐν ουκ έξήχηται άντιφώνημα; Ει μεν ουν τούτο, καλή ή κρίσις, 
επαινετή ή σιγή, άλλα μή τι, κύριε μου, εάν λαλήσω, οτι τον οίκέτην και 
τόν άδελφόν παρελύπησας* Θεού δέ Ιργον τό έν υψηλοΐς κατοικείν και τα 
ταπεινά έφοραν, και των μιμητών του Θεού τό τα εκείνου έργα έν έαυ-

15 τοις άπομάττεσθαι. Ει μεν ουν ό πρέσβις εκείνος ή εκών ή λαθόμενος 
ή τό τρίτον κατά περίστασιν τήν έμήν οίκτράν λαλιάν ταίς σαίς άγίαις 
και καθαραίς χερσίν ου παρέθετο, Ήράκλεις της αποτυχίας του άγαθοϋ, 
'Ηράκλεις του έμου δυστυχήματος. Ει δε παραθεμένου του κομιστου, και 
άπερρίφη και έβδελύχθη δια τό του γεγραφότος έπίρρυπον, καταδέχομαι 

20 τήν άποστροφήν, ώς αίτιος της αποπομπής. Πλην δτι τό απ' εκείνου 
πάσα μοι συνέπεσεν ανωμαλία και σύγχυσις, και πλέον οτι γήρας τό 
λυπρόν, συνεχείς άρρωστίαι, χειρών, ποδών άλγημα και τα του βίου πε
ριστατικά συσσεσαθρώκασί με# και αν ες τό παντελές άπωλόμην, εί μή ό 
κραταιός και άγιος ημών αύθέντης και βασιλεύς δια της περί ήμας έλεημο-

25 νητικής αυτού παρακλήσεως τα έκ του γήρως και της ασθενείας κακά 
πολυτρόποις ταΐς άντιλήψεσι παρεμυθείτο καθ* ήμέραν και άνεκτατό με. 
Τούτον τόν έμόν και βασιλέα και παρακλήτορα έγνώρισεν ή καθ' ήμας 
γενεά και τό κλίμα τοϋτο τό δυσμικόν ζώρον μεν άναμφιλόγως Θεού, 
σωτήριον δε τών ενταύθα χριστιανών, άνακλήτορα πόλεων, συναγωγέα 

30 τών σκορπισθέντων, συνδέτην τών διεστώτων. Δι' αυτού και τών εκκλη
σιών οί προστάται και τών μονών οί ηγούμενοι και ποιμαίνουσιν αύθις 
και προστατουσι και άρχουσιν, ώς τους μεν έπαγάλλεσθαι τη πρότερα 
τούτων ποιμαντική, τα πρόβατα δε της φωνής άκούειν αυτών, και ποίμνην 
γενέσθαι οιά μέσου του έμου βασιλέως πεπληθυσμένην και αύξουσαν. 

1) Exod. 19,19. 
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Τίς τάς άβατους οδούς βάσιμους έθετο, εί μη ό έμός {Βασιλεύς; τις τα ι 
σχόλια εις ευθείαν εί μή ούτος μετήγαγε; και γεγόναμεν οί τών διαφόρων 
πόλεων κάτοικοι όδόν μυρμήκων άπομιμούμενοι, και άντιπεριπατουμεν εις 
τάς πόλεις πάσας και άντιβαίνομεν, των κωλυόντων λίθων διαρριφέντων 
έκ τών οδών και των προσκομμάτων άρθέντων τη φιλοπονία του βασι- 5 
λέως, εν αίς και πλούσιος πένητι συναντά και τφ δυσγενεΐ ό επίσημος, 
άμφοτέροις" δε το άπρόσκοπον ό του έμου βασιλέως πόνος άπεχαρίσατο, 
και βλέπομεν ελευθέρως έκαστος την εκάστου* ώς και νυν ό σαθρός εγώ 
και δυσκίνητος Θεσσαλονίκην την περιλάλητον και τών εν ταύτη θεαμά
των καταπολαύω χοά περί τον μυροφόρον τάφον στροφώμαι του μεγάλου 10 
εν μάρτυσι, του περιβόητου έν θαύμασι. Και γένοιτο πολλά καλά και ό 
βίος μακρός και τω έμφ βασιλεΤ και τφ έμφ άρχιποίμενι, ότι ο μεν δια 
Θεού κατορθοΐ, ό δέ εμάς μεγαποίμην ταϊς σφετέραις προσευχαΤς αυτόν 
δυναμοΐ, κραταιοί δέ και гЪоЬбІ. Και τί χρή καταλέγειν την δι' αύτοϋ κατά-
στασιν τών έκασταχου πόλεων; την δίωξιν τών εχθρών, την σφαγήν, την 15 
άναίρεσιν, τον άσύνακτον αυτών σκορπισμόν, την ήμετέραν συναγωγήν ά 
και εφαγον έξήμεσαν, και ά κατείχον απώλεσαν, και γέγονεν αύτοίς εις χο-
λήν ή ημετέρα κατάποσις. Και πεσόντες άνέστημεν, και αδομεν Θεψ και 
τφ βασιλεΤ ημών τα ευχάριστα, οτι Θεός μεν άνωθεν ευδοκεί, του δέ βα
σιλέως ή μάχαιρα τά κρέα τών άλαστόρων. έσθίει, αί δέ σαι θεοπειθεΤς 20 
προσευχαί και εύοδουσι τον βασιλέα και τάς νίκας τούτω καταχαρίζον-

F. 62 ν„ ται. Και τά μεν του έμου βασιλέως || δια Θεού τοσαυτα και τούτων 
πλείονα και δη [λα] τοις πασι, καν κατά μίρος ουκ έπεξήγηται, πλην οτι 
ώριμος ταύτα καρπός τών σών προσευχών και τελεσφόρημα εγκαιρον, και 
τζρός τοάς κόπους τούτου χοά σου ήμεις οί πάντες είσήλθομεν και της γλυ- 25 
κύτητος άπολαύομεν.'Καί εύξαίμην αν έγωγε, ό τών επισκόπων πάντων 
έλαχιστότερος, και την άνατολικήν έξουσίαν τη δυτική συνελθεΐν και συν-

. ασπίζειν άλλήλαις και ειρηνικά φρονησαι και άδελφά και κοινήν πανο-
πλίαν περιβαλέσθαι κατά τών παλαμναίων ημετέρων έχθρων, κάκ της 
αλλήλων αδελφικής άντιβοηθείας και συγκροτήσεως ώς πόλιν όχυράν αύ- 30 
τάς γενέσθαι, τό της γραφής1), και τεθεμελιωμένον βασίλειον. Ως δέ προς 
τά καθ' ήμας έπαναδραμεΐν, γένοιτο καταβήναί μοι ώς δρόσον τά ρήματα 
σου και ώσεί νιφετόν επί χόρτον με, και τούτο έξηραμένον έκ πολυχρονίου 
του γήρως, έξ Ισόμετρου της αρρώστιας, ώς άναθηλησαι μέν τά όστα μου 
και άνατεΐλαι ώς βοτάνην τάς σάρκας μου και γενέσθαι με τρόπον άλλον 35 
νέον ήβώοντα, και γνωσθήναι τφ σω οίκέτη Ναυπάκτου, εί της συνήθειας 

1) Prov. 18,19. 
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.1 της αρχαίας εκείνης μνήμην έχεις όποιανουν, οτε συ μεν ένέαζες και ση
μεία τοΐς πασιν έδίδως και τφ έσχάτφ έμοί της εις το μέλλον, πνευματι
κής καταστάσεως και προχαράγματα και γνωρίσματα, ώς τούτο το φυτόν 
και καρπόν ένέγκη ποτέ πνευματικής αναβάσεως'. και ώς ου διημάρτομεν 

5 οί στοχασταί του τότε καιρού, ή σγ\^ρον επί σοι κατάστασις παραστα' ή-
νίκα συ μεν, ώς ειπον, ένέαζες, εγώ δε εις ήλικίαν προέβαινον και την 
πολιάν ήρξάμην άνθεΐν και άγαπητικώς εις άκρον προσε^ερό^Υΐ^ σον 

û μη γε ο γρόνος παρείλετό μου το μνημονευτικόν, ρυτιδώσας πάντως τό 
της μνήμης πινάκιον και άπαλείψας εντεύθεν τα εν τούτω γεγραμμένα 

10 μνημονευτά* συ δε άντεδίδως έμοι το εν τοΐς άσπασμοΤς ταπείνον και 
τήν εξ ήθους ημέρου κεχαριτωμένην προσομιλίαν και έντευξιν. Μνήσθητι 
τούτων, έγχάραξόν μοι θεία εντάλματα, ώς έν πλαξί μεν, τω χάρτη, σφ 
δε γεγραμμένα δακτύλφ, του κατά μετοχή ν ετέρου Θεοϋ, ώς δέ δεκάλο-
γον άλλην, τήν εντελή πληροφορίαν της προς ήμας πνευματικής διαθέ-

15 σεως' και σεβάσομαι ταύτην, άλλ' ου συντρίψω, και συνταφήσομαι ταύτη, 
άλλ' ουκ άπολείψομαι α^οίπτον, και το της προς ήμας συγκαταβάσεώς 
σου χειρόγραφον εις γνώρισμα κείσεται τοΐς παρ ήμΐν και τοΐς πόρρωθεν 
του προς ήμας επικλινούς της σης άγιότητος. Και κέλευσόν μοι τό άπο 
τούδε προς σε δια γραμμάτων επί τα ύδατα έρχεσθαι, τήν άνά μέσον 

20 αμφοτέρων λέγω υγράν, τφ κλυδωνιζομένω έν άρρωστήμασι. Θεός δέ, 
ουπζρ ή γ dp ύψωσε σε xoà εκ νεότητος ή δεξιά αύτου άντελάβετο, μνη-
σθείη μεν πάσης θυσίας σου, και το ολοκαύτωμα σου πιανάτω, χαρίσαιτο 
δέ σε και ταΐς άγίαις έκκλησίαις αύτου και εύθυμουντα και πολυχρόνιον 
και τφ κρατίστφ μου βασιλεΐ συγκατορθουντα εκ προσευχών και δια του-

• 25 των αυτών συμπολεμοΰντα τουτφ και συναρήγοντα. 

28. 
Τ φ βασιλεΐ. 

30 'Ημέρα μία, μέγιστε βασιλευ, βίος δλος τοΐς πόθφ κάμνουσιν εγώ δέ F.-62 ν. 
λέγω και τό βραχύ διάστατον ήμιώριον ψυχήν του σώματος άπαλλάττειν 
των ούτω διακειμένων. Ει γουν ενι και ζην τίνα και τήν ψυχήν άπερεύ-
γεσθαι, τούτο νόμιζε πάσχειν και τόν Ναυπάκτου άποδιαστάντα της βα
σιλείας σου. Δοκώ μεν γαρ συνεΐναί σοι και τους οφθαλμούς έστίαν τη 

35 θεωρία της βασιλείας σου, άπ' αυτής δέ πάλιν χάριτας άντιλαμβάνειν βα-
σιλικάς και τήν έγκάρδιον πρόσρησιν* ούτω ταύτα φαντάζομαι, ούτω και 
ζω και τελευτώ δια σέ/Ότε μεν γαρ ουκ εχω σε άντικρυς, τελευτώ· δτε 
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δε σε φαντάζομαι, και πνεύμα συλλέγω και μετά τών ζώντων ειμί και ι 
τάχα παρέοικα τοΤς εν όνείρω πλουτουσι και τοίς δραττομένοις σκιάς. Γέ
νοιτο δέ μοι δια βραχέος αύθις προσκυνήσαι τω βασιλεΤ μου και τών ονεί
ρων άπαλλαγήναι και τών φαντασμάτων άπολυθήναι* όπου γαρ ήλιος, ου 
συνίσταται νέφος, και ένθα συνουσία εμπράγματος, σκιαί και όνειροι δια- 5 
λύονται. Γένοιντό μοι ταύτα τα ευτυχήματα, πολυχρονουσης της βασι
λείας σου. 

29. 
Χρυσόβουλλον. 

F. 67 г. Τα καλά, ει μεν εις Θεόν άφορώσι και περιποίησιν τών ίερών έκκλη- ίο 
σιαστηρίων αύτου, ευσεβούς έστι βασιλέως ή τούτων φυλακή *) και συντή-
ρησις* ει δέ ιδιωτικά είσι τά καλά, ή έπ αύτοΐς προνοητική έπιθήκη φι-
λοδώρου βασιλέως ερ^ον και φιλότιμου. Φιλοτιμία δέ και φιλοδωρία βασι
λική ουκ αν ποτέ και εις τήν τών ιδιωτικών. συντήρησιν καταβαίη, ει μή 
τήν εύσέβειαν à βασιλεύς εκείνος έχει πλουσίαν εν τη ψυχή και θέμεθλον 15 
στερρόν ώσανεί της φιλοδώρου γνώμης και της φιλότιμου χειρός* ει μή 
γαρ εύσεβήσει, ουκ ελεήσει, ουδέ φιλοτιμήσεται πάντως, ει μή άρα πρό-
τερον ελεήσει* και συνάγεται του λοιπού τήν εις Θεόν εύσέβειαν είναι φι-
λοδωρίας και φιλοτιμίας μητέρα. Ή γουν έκ Θεού βασιλεία μου, εΓ γε και 
δέοι ταύτη ν καυχήσασθαι, εύσεβοϋσα τα εις Θεόν, ποΧλοϊς εκκλησιαστή- 20 
ρίοις αύτου έπεφιλοτιμήσατο τα ωφέλιμα* αυτά ταύτα επιβραβεύει δια 
του παρόντος χρυσοβούλλου λόγου αυτής και τη άγιωτάτη μητροπόλει 
Ναυπάκτου. Κατέμαθε γαρ αυτήν έκ τών προσόντων ταύτη δικαιωμάτων, 
πολυ[κ]τήμονα μεν τό πάλαι και πολυπρόσοδον ούσαν, είτα γενομένην 
όλιγοκτήμονά τε και βραχυπρόσοδον έκ του τον επί της βασιλείας του 25 
άοιδίμου προπάππου της βασιλείας μου κυρ Αλεξίου του Κομνηνού εν 
Ναυπάκτω ίερατέυσαντα προσελθεΤν έκείνω τω τότε και πολλά τών της 
εκκλησίας ταύτης κτημάτων έπικληρώσαι τω δημοσίω εις ίκάνωσιν ών 
είχε τελών και βαρών ή είρημένη μητρόπολις, έαυτφ δέ περιποιήσασθαι 
τήν έκ τούτων άπαλλαγήν και τήν έκ της τών δημοσιακών συζητήσεων 30 
οχληρίας έλευθερίαν και άνεσιν και τά ολίγα μετά άνέσεως τών μετά 
κακωτικής της περιφοράς και της εντεύθεν όδυνηρας ζωής προτιμήσα-
σθαι. &λλ' υτζορρίων à χρόνος και καταβαίνων εις τά φαυλότερα τήν μεν 
Ναύπακτον πειρατικής χειρός έποίησεν έργον και τάς έκεΤσε της έκκλη-

1) Cod. φυσική. 
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ι σίας συνεισφοράς συνεξώρισέ τε και συνωλίγωσε τά κατά τόπους ετέρους 
ταύτης κτησείδια. Άλλα και ταύτα ή πολυποίκιλος περιφορά του καιρού 
έκ πολυανθρωπίας και της εγγεγραμμένης τοΐς έκκλησιαστικοϊς δικαι-
ώμασι παροικικής ποσότητος εις όλιγανθρωπίαν και στενόν το ποσόν συν 

5 ταΤς έκ τούτων συνεισφοραΤς συνέστειλέ τε και περιέκλεισε, και γέγονεν 
έκ τούτων τών περιστάσεων ή πρώην ευδαίμων αυτή μητρόπολις δυσδαί-
μων άμα και δυστυχής, εχουσά τε τό ϋποτεταγμένον ολίγον και το έκ 
τούτου προσαγόμενον ολιγόποσον.ό ίερός αυτής κλήρος, εις εκατόν άριθ-
μούμενος, ουδέ εις δέκα κατήντησε, και αν και ούτοι έξέλιπον, ει μή ό 

ίο στ\υ\ιροΊ αυτής προστατών φιλοτιμούμενος έν ίεροΐς ένεργήμασι τόν τε 
κλήρον έπηύξησε και διαρίοις έκκλησιαστικοΤς φιλοτιμοτέροις τών πάλαι 
τούτους τους κληρικούς και δεξιουται και προς ύμνωδιάν εντεύθεν του 
Θεού διανίστησι. Τό μείζον ταύτης τής εκκλησίας και περιστατικόν και 
έπώδυνον ή σγ\μ.ζρον επικρατούσα σύγχυσις του καιρού και τής εντεύθεν 

15 ανάγκης, εις δημοσιακάς έπηρείας ταύτης συνελκυσμός, ήτις και την βασι-
λείαν μου ειλκησε πλω'ίμους έπιθεϊναι αύτη διά την προκείμένην ναυτικήν 
έκστρατείαν. Άλλα δυσωπηθεΐσα τό δίκαιον και επελθούσα τά προσόντα 
τή μητροπόλει ταύτη διάφορα δικαιώματα, τα παντός δημοσιακου και τέ
λους και βάρους και λειτουργήματος έλευθερουντα ταύτην τήν έκκλησίαν 

20 και αυτής έν μέρει τής έξοπλίσεως των πλωίμων, συγκαταδέχεται μέν τφ 
προπάππω || έκείνφ τής βασιλείας μου τω Κομνηνφ κυρ Άλεξίω τήν γ. 67 ν. 
προς τον δημόσιον άπόλυσιν τών κτημάτων αυτής υπέρ ελευθερίας και 
ατέλειας και πάσης άλλης απαλλαγής δημοσιακών ζητήσεων, συνεισφέ
ρει δε τή μητροπόλει ταύτη και δι' αυτής τή τιμώμενη έν ταύτη πανυμ-

25 νήτω του Κυρίου μητρί, δι' ήν έχει πάντως προς τό θείον εύσέβειαν, τό 
έπικυρωτικόν και τό βεβαιωτικόν τών προσόντων ταύτη διαφόρων δικαι
ωμάτων παλαιγενών, ύστερογενών βασιλικών προσταγμάτων, διαθηκών, 
δωρεών, σιγιλλίων πρακτορικών, συνηθειών έγγραφων τε και άγραφων, 
και παντός ίτίρου μερικού και καθολικού δικαιοδοτήματος, εως άρτι προσ-

30 όντος τή μητροπόλει, και διορίζεται τό κύρος εχειν αυτά και τό βέβαιον 
και τό ασφαλές, ως û και παρά τής βασιλείας μου άρτι πρώτως έγένοντο, 
και προστάσσει άπό του νυν και εις τό εξής μήτε εις πλωίμων δόσιν ελ-
κεσθαι τήν άγιωτάτην ταύτην μητρόπολιν μήτε εις σιταρκισμόν χάστρου 
τίνος μήτε δόσιν οίκομοοίων ή χοιροδεκατίαν ή άπαίτησιν νομισμάτων, 

35 έν τή χώρα κατά κέλευσιν τής βασιλείας μου γινομένην, ή εις άλλην 
τινά έπήρειαν και ζημίαν και άγγαρείαν και συζήτησιν δημοσιακήν, 
όποίω αν και καλεΤτο αύτη ονόματι, νυν τε ούσα και έπινοηθησομένη 
έσύστερον. Ει δέ ποτέ ή βασιλεία μου τυχόν διορίσεται άπαίτησίν τίνα 

Византіяскій Врѳменнякъ. к 
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γενέσθαι και εν τοις της μητροπόλεως κτήμασιν ή γενήματος δόσιν ή ι 
πλωί'μων έξέλασιν ή ί^ιρον όποιονδήτι ζήτημα έπιζήμιον, ώς κατά λή-
θην εκτεθειμένη λογισθήναι οφείλει ή τοιαύτη της βασιλείας μου πρόστα-
ξις, καν και ρητώς έγκείμενον έχη το «και αυτά τα χρυσόβουλλα της βα
σιλείας μου άπρακτείν έπι τη συζητήσει εκείνη»* δσον δε έπι τφ παρόντι 5 
χρυσοβούλλω λόγω αυτής εκείνη μάλλον άπρακτήσει και τό άνίσχυρον 
εξεί ή καταψηφιζομένη άνισχυρότητα του παρόντος χρυσοβούλλου λόγου 
της βασιλείας μου. Και ταύτα μεν έπι τοΐς ϊζω της χειρός του πανευτυ-
χεστάτου δεσπότου και περιποθήτου αύταδέλφου της βασιλείας μου κυρ 
Κωνσταντίνου του Δούκα διακειμένοις της μητροπόλεως κτήμασι και τη- 10 
ρηθήσεται και γενήσεται/Ίνα δε μη το της βασιλείας μου έπι τη [Щ^ро-
πόλει φιλότιμον την έκ μέρους £χη του έπ' αύτη φιλότιμου παρακοπήν 
και παραίρεσιν, προστάσσει και διορίζεται μηδέ εν τοΐς κατά Ναύπακτον 
δικαίοις αύτης ύφίστασθαί τι κακωτικόν γ,οά έπιζήμιον παρά του έκεΤσε αύ
ταδέλφου της βασιλείας μου, αλλ' ώς ή βασιλεία μου έξήπλωσε τό ταύ- 15 
της φιλότιμον έπι τοΐς έκτος της Ναυπάκτου και έν διαφόροις κατατο-
μαΐς θεωρουμένοις της μητροπόλεως κτήμασι, την αυτήν φιλοτιμίαν και 
έπι τοΤς υπ' αυτήν και διαχέει και έφαπλοΐ, και προστάσσει κατά τήν 
δοθεΐσαν αύτη βασιλικήν έξουσίαν άπό Θεού μηδέ τους έν τη περιχώρω 
της Ναυπάκτου πάροικους αυτής ή άγγαρείαν ή ζημίαν ή όποιονδήτινα 20 
έλκυσμόν παρά του αύταδέλφου της βασιλείας μου ύπομένειν, μή τους 
κληρικούς, μή τα υποζύγια τούτων,, μή τους ενοίκους, μή τα βοσκήματα 
τούτων, μηδέ εις πλωϊμολογίαν έλκεσθαι τους αλιείς αυτής και τους 
έτέρως αύτη διαφέροντας, μηδέ της εις θάλασσαν τών ιχθύων άγρας κω-
λύειν αυτούς, μή τους υπό τήν μητρόπολιν χειροτέχνας τών υφασμάτων, 25 
μή τους σκυτεΐς, μή τους ράπτας, μή τους άτέχνους ένοικους παρά του 
αύταδέλφου της βασιλείας μου άγγαρεύεσθαι ή μερικώς ή καθόλου, κα
θόλου κακουσθαι παρ αύτου και έλκεσθαι ή βασιλεία μου διορίζεται. Αλλ' 
ώσπερ αυτής τε ό της βασιλείας μου αύτάδελφος περιπόθητος και οί 
υπ' αυτόν τεταγμένοι τα μακράν ούχ δρώσιν ουδέ τα πόρρω της Ναυπάκ- 30 
του διακείμενα βλέπουσιν ούτως ουδέ τοΐς έν αύτη της μητροπόλεως άπα-
σιν εις άγγαρείαν, είς ζημίαν, εις έλκυσμόν, εις άναισχυντίαν, εις κάκω-
σιν συνόλως έπεντρανήσουσιν άλλ' ώς μακράν και ταύτα και όντα και 
διακείμενα ОЬЬЫОП:І ουμινουν υπό του μίρους του αύταδέλφου της βασι
λείας μου λιχνευθήσεται. α γαρ και οι πρό του βασιλείς και δ μακρός 35 
διετήρησε χρόνος αζημίωτα τε και άναγγάρευτα και της του ζ-ψ,οσίου 
χειρός τό καθόλου διέστησε, ταύτα καν και ώσιν εγγύς, άλλα δια τό έκ 
του ζγ\μοσίθΌ ελεύθερον ίσοτυπουσι και τοΐς μακράν και τοΐς πόρρωθεν. 
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χ Και ταΰτα ή βασιλεία μου διορίζεται, ου παρακόπτουσά τι των ανηκόν
των δικαίων τφ αυταδέλφω αύτης ουδέ ζημιουσα τούτον εις ότιουν, 
άλλα το ευσεβές φυλάττουσα εις Θεόν, το ϋποπεπτωκός και το ταπεινόν 
εις την άγνώς τεκουσαν αύτον, και την του αύταδέλφου ταύτης ψυ/ήν 

5 θεϊκής και ανθρωπινής έλευθερουσα της κατακρίσεως και βοηθεΤ τω 
άδελφψ άρίστην ταυτην βοήθειαν, την άποχήν δηλονότι των της εκκλη
σίας δικαίων και την έλευθερίαν του εντεύθεν κριματισμού, ώς αυτός μεν 
ταύτα και ^ογι^ούμ,ενος και φυλάσσων, ώς πόλις οχυρά λογισθήσεται, αυ
τός δε πάλιν άντιβοηθών τη βασιλεία μου εξ υπακοής, έκ της φυλακής 

ίο των προσταγμάτων αυτής, άνταποδείξει" ταυτην τεθεμελιωμένον βασί-
λειον *). Και προσίσται τη άγιωτάτη μητροπόλει Ναυπάκτω εις διη(νεκη) 
την άσφάλειαν τό παρόν της βασιλείας μου χρυσόβουλλον, εν ф και ήμέ-
τιρον ευσεβές και θεοπρόβλητον υπεσημήνατο [κράτος]. Μηνί Μαίω ινδικ-
τιώνος α' έτους ,ζβλς'. 

15 Ή υπογραφή δια κινναβάρεως* Θεόδωρος εν Χριστώ τω Θεω βασι
λεύς και αυτοκράτωρ 'Ρωμαίων ο Δούκας. 

1) Prov. 18, 19. 
В. Васильевскш. 

(Продолженіе слѣдуетъ). 

5* 


