
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΦΡΕΝΑΣ ΚΡΗΣ, ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ Β'
ΚΑΙ Η ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΩΣΙΝ ΤΗΣ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ 

ΑΝΤΙΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ

Εις το εν συνεχείμ μελέτημα ωρμήθην από την απλήν διαπίστωσιν τοΰ 
τόπου καταγωγής τοΰ βιβλιογράφου καί ίερέως τοΰ α ήμίσεος τοΰ ιε' αί. 
Μιχαήλ Καλοφρενα. Επειδή ό έν λόγφ έσχετίζετο μετά τοΰ οίκουμενικοΰ 
πατριάρχου Μητροφάνους Β', ή ερευνά έπεξετάθη άναγκαίως καί εις αυτόν. 
Άποδειχθέντων δέ καί των δυο Κρητών, τοΰ πρώτου ασφαλώς καί τοΰ δευτέ
ρου κατά συμπερασμόν, καί επειδή ή μεταξύ των αλληλογραφία άφεώρα οΰχί, 
ως Ινομίζετο πρίν, εις την Εκκλησίαν των ’Αθηνών άλλ’ εις την τής υποδού
λου εις τούς Ενετούς Κρήτης, άναγκαΐον επακολούθημα ήλθεν ή έρευνα τών 
εν Κρήτη εκκλησιαστικών πραγμάτων καί δη εν συνδυασμφ προς τά εκεί δρά- 
σαντα εντόπια καί μη πρόσωπα, τον δικαιοφύλακα Παΐσιον, τον Μιχαήλ 
’Αποστολήν, τον ’Ιωσήφ Μεθώνης, προχρηματίσαντα πρωτοπαπάν έν Κρήτη 
κ.ά. καί τήν υπό τοΰ κρητικοΰ ορθοδόξου έλληνικοΰ λαοϋ άντίδρασιν εις την 
ίέπιβολήν τής ούνίας υπό τών εκκλησιαστικών αρχών τής νήσου, συνεπικου- 
ρουμένων καί υπό τών πολιτικών ένετικών αρχών, αί όποΐαι τον ορθόδοξον 
κλήρον έβλεπον ως τον κυριώτατον τής Γαληνότατης εχθρόν.

’Ασφαλώς οί χρόνοι κατά τούς οποίους ζώμεν δεν είναι πρόσφοροι 
δι’ αναδρομικός δογματικός συζητήσεις, οιαι αί περί τά μέσα τοΰ ιε' αί., 
ούδ’ εις αυτό τά πιστά τέκνα τής 'Αγίας ημών ’Ανατολικής Καθολικής ’Ορθο
δόξου Εκκλησίας. Μολονότι δ’ ή σΰμπραξις τής δλης ’Εκκλησίας επιβάλλε
ται σήμερον και ό περιορισμός τών άναμοχλεύσεων τών κατά τό παρελθόν 
συγκρούσεων, ό'μως δεν νομίζω δτι ή διαφώτισις τών κατά τούς χρόνους 
εκείνους προσώπων καί γεγονότων αντιμάχεται τήν ποθητήν σύμπραξιν. Ή 
ιστορία, φέρουσα εις φως τάς ύπερβολάς καί τήν κακήν διαχείρισιν τοΰ δλου 
ζητήματος από τής πλευράς τής Δυτικής ’Εκκλησίας, συμβάλλει εις τήν 
δικαίωσιν τών υπέρ τής ήμετέρας πίστεως αγωνισαμένων καί εις τήν αποφυ
γήν μελλοντικώς πάσης ατασθαλίας. ΔΡ ημάς δέ ή ιστορική δικαίωσις Ινέχει 
μείζοντα σπουδαιότητα, άφοϋ οί ορθόδοξοι κληρικοί ήσαν προ παντός συνει
δητοί Έλληνες τών παλαιολογείων χρόνων καί προ παντός άλλου άπέβλεπον 
εις τήν έπιβίωσιν τοΰ επί τών ήμερων των εις απώλειαν βαδίζοντος έθνους. 
Δι’ αυτό μετά τής αυτής κατανοήσεως άποβλέψαντες πάντοτε καί προς τον 
.Δ. Κυδώνην καί τον Ίωσ. Βρυέννιον, καί προς τον Μητροφάνην Β' καί τον
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Σχολάριον, διαφοροποιούντες βεβαίως αυτούς κατά τήν δρασιν καί την τοπο- 
θέτησιν, δεν θέλομεν πλέον μεταχειρισιθή βαρείς χαρακτηρισμούς άμφισβητή- 
σεως τοΰ ελληνισμού των φιλοδυτικών. Τούτο και αν δεν έγράφετο 
ενταύθα, πιθανώς δεν θά ήτο σκοτεινόν είς τήν παρούσαν μικράν εργα
σίαν' τήν οποίαν ηύκόλυνε μακρά οίκείωσις προς τά εκκλησιαστικά πρά
γματα, ίδίμ τής Κρήτης, και συχνή αναστροφή προς τάς πηγάς τού ιε' 
αΐώνος.

Διά νά είμαι σαφής είς τό θέμα μου, έκρινα καλόν εν τέλει τής εργασίας 
μου ν’ αναδημοσιεύσω εκ τού ΝΕ τήν τε προς τούς Κρήτας εγκύκλιον τοΰ 
πατριάρχου Μητροφάνους περί μνημοσύνου τού τε πάπα καί τού πατριάρχου 
καί τήν εις αυτήν άπάντησιν τοΰ επέχοντος θέσιν πρωτοπαπά Μιχαήλ Κα- 
λοφρενά. Τού τελευταίου τούτου κειμένου έκρινα περιττήν πλέον τήν διπλω
ματικήν δημοσίευσιν, δι’ δ άνασυνέταξα μέν τδ υπόμνημα, άποκατέστησα δέ 
τήν ορθογραφίαν. Ό θέλων νά διαπίστωση τδ δλιγογράμματον τοΰ Καλο- 
φρενα, τδ όποιον άλλως τε φαίνεται εκ τοΰ λεκτικού τής συντάξεως καί τοΰ 
ύφους, δύναται νά καταφύγη είς τά ύπδ τού Λάμπρου δημοσιευθέντα καί 
άνατυπωθέντα κείμενα, τόσον τάς έπιστολάς, δσον καί τά σημειώματα είς 
κώδικας·

Τέλος όπου ήδυνάμην νά μή εκταθώ, περιώρισα τήν διαπραγμάτευσιν 
είς τά χαρακτηριστικώτατα, άπέφυγα δέ νά επαναλάβω όσα ή έρευνα, τοΰ σεβ. 
φίλου καθηγητοΰ G. Hofmann ιδία, έφερεν είς φώς.

Μιχαήλ Καλοφρενας Κρής, Μητροφάνης Β' 111

Α' Ο ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΦΡΕΝΑΣ ΚΡΗΣ ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΑΘΗΝΑΙΟΣ 1

Πρώτος έκ τών Ελλήνων παλαιογράφων επεσήμανε τδν Μιχαήλ Καλο- 
φρενάν ό ’Ιωάννης Σακκελίων είς τήν Πατμιακήν Βιβλιοθήκην του, περι- 
γράφων τδν πατμιακδν κώδικα VM' τοΰ 1421 έτους, περιέχοντα έργα 
τού ’Ιωσήφ Βρυεννίου. Εκεί ό Καλοφρενας είχε γράψει τδ ακόλουθον 
δίστιχον :

°Έληξαν ανχήν, δάκτυλοι τρεις καί γόνυ, 
δμματα, γραφίς, νους, πτνχαί, μέλαν, στίχοι 1 2.

Είτα περιέγραψε κώδικα, τδν 255 σαββαϊτικδν τοΰ 1449 έτους, περιέ
χοντα έργα τοΰ Τω. Ζωναρα, Νικηφ. Καλλίστου Ξανθοπούλου κ.ά., ό *Αϋ·αν. 
Παπαδόπουλος Κεραμεύς, δ όποιος καί έδημοσίευσε τδ επόμενον τού βιβλιο- 
γράφου τούτου σημείωμα :

1 Τό τμήμα τοϋτο άνεκοινώθη είς συνεδρίαν τής έν Άθήναις ’Επιστημονικής 
Εταιρείας τήν 14 Νοεμβρίου 1951.

2 Πατμιακή Βιβλιοθήκη, Άθ. 1890, σ. 199.
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112 Νικολάου Β. Τωμαδάκη

f Χρηστών άπάντων Χριστός αρχή και τέλος 
απαλλαγέντι τον πονεΐν έν τφ γράφειν, 
απαλλαγήν επειτα αιτώ πλημμελημάτων 

f Μιχαήλ ϋ-ντης τε παράσχον ρώσιν, Χριστέ μου.
Καλοφρενας επίκλειον έγνώρισμαι τοΐς πασιν.
,αυμϋ·' ιουλλίφ κΊλ' τέλος

Έσημείωσε δ’ ό Άθ. Π. Κεραμεύς ότι φΰλλον τοϋ κωδικός τοΰτου 
εύρίσκετο εις τήν Βιβλιοθήκην τής Μόσχας και δτι ό Καλοφρενας είχε 
γράψει ακόμα τον 239 Paris. Gr. τοΰ 1422 έτους, περιέχοντα υπόμνημα 
Άνδρέου τοΰ Καισαρέως εις την Άποκάλυψιν 1 2. Τό εις τον τελευταΐον 
τούτον κώδικα σημείωμα λέγει «έτος ,ςΤϊ,λα' όκτωβρίω θ', Μιχαήλ ϋύτον 
Καλοφρενα πόνος» 3.

Τό επόμενον έτος (1892) ό Δημ. Γρ. Καμποΰρογλους κατεχώριζε 4 ση
μείωμα έπιστολιμαΐον τοϋ Σπ. Π. Λάμπρου, άπευθυνθέν πρός τι μέλος τής 
αθηναϊκής οικογένειας Καλιφρουνά5, εις τό όποιον τό πρώτον σχε
τίζεται ό ήμέτερος βιβλιογράφος πρός την αθηναϊκήν οικογένειαν και πρός 
τον Λεονάρδον Καλεφρονάν «όστις άναφέρεται έν τινι καταλόγφ των μετά 
την άλωσιν των ’Αθηνών υπό Μοροζίνη ότε εσκορπίσθησαν οί ’Αθηναίοι, 
έν Γαστούνη ’Αθηναίων (1691)» 6. Έγνώριζεν ήδη ό Σπ. Λάμπρος την 
αλληλογραφίαν τοϋ Μιχαήλ τοΰτου Καλοφρενα και συσχετίζων τό επώνυ- 
μόν του πρός τό τής αθηναϊκής οικογένειας, έθεώρησεν αυτόν Άθηναΐον ! 
Τοΰτ’ αυτό συνέβη και έν συνεχεία, ό'τε, καταγράφων ό αυτός Σπ. Π. Λάμ
προς 54 ’Αθηναίους βιβλιογράφους καί κτήτορας κωδίκων κατά τούς .μέσους 
αιώνας καί έπί τουρκοκρατίας 7, κατέλεξε μεταξύ αυτών έβδομον ώς Άθη
ναΐον τον Μιχαήλ Καλοφρεναν, ώς βιβλιογράφον τών ήδη προσημειωθέντων

1 IB' Α', 1891, σ. 323.
2 IB' Β', 1894, σ. 736.—Η. Offlont, Ees manuscrits grecs dates des 

XV et XVI siecles de la Bibl. Nat. et des autres bibl. de France, Paris 1892, 
σ. 6.—Τοϋ αύτοϋ, Inventaire Sommaire I, 1883, σ. 27.

3 Πρβλ. Λάμπρου, «Έπετηρίς Παρνασσού» Τ', 1902, σ. 218.
4 Μνημεία τής “Ιστορίας τών Αθηναίων Γ', έν ’Αθήναις 1892, σσ. 241 - 242..
5 "Ως πρός την ετυμολογίαν τοϋ επωνύμου, σημειωτέον δτι ό Γ. Κ. Γ α ρ δ ί- 

κας, ΠΑΕ 1920, σ. 55, συνεσχέτισε τό έπώνυμον τής αθηναϊκής οικογένειας πρός 
τον έπί "Αντωνίνων έπώνυμον έν ° Αθήνα ις άρχοντα Μάρκον Αύρήλιον Καλλίφρονα, 

μετά τίνος αληθώς ένδοιασμοΰ : «ίσως έντεϋθεν καί τό δνομα τής αθηναϊκής οικογέ
νειας Καλλιφρονά». Εΐτα ό "Αντ. Χατζής, Αθηναϊκά ονόματα ΝΕ 19, 1926, 
σσ. 318 - 326, έν σσ. 318 - 319, τό Καλλιφρονάς ετυμολογεί έκ τοΰ καλή+φρένα, 
δπου ή λέξις φρένα (ή) δημώδης, παράγει δ’ οϋτω Καλοφρενάς^>Καλιφρονάς.

6 Ένθ" άνωτ. σ. 242.
7 «Έπετηρίς Παρνασσού» Τ', 1902, σσ. 159 - 218. Καί είς ίδιον φυλλάδιον έν 

Άθήναις 1902, σ. 62.
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κωδίκων Paris. Gr. 239, πατμιακοϋ 440 και ΐεροσολυμιτικοϋ 255 *. Όμοίως 
μετά διετίαν ό αείμνηστος Λάμπρος, προσάγων Συμπληρώματα εις τούς. 
’Αθηναίους βιβλιογράφους και κτήτορας κωδίκων κατά τούς μέσους αιώνας 
κα'ι επί τουρκοκρατίας 1 2 *, προσέθηκεν εις τούς γνωστούς κώδικας τούς γρα- 
φέντας ύπδ τού Καλοφρενά τούτου και τον Ambrosianus Gr. Β 128 sup,,, 
έν φ. 337ν έχοντα τδ σημείωμα «α,υλΰ φεβρουαρίον ιή. f Οι δε άναγινώ- 
σκοντες μή μέμφεσίλε άλλ’ ενχεσϋ·ε τω γεγραφότι' &εον γάρ μόνον τδ ασφα
λές τοις δε μέροψι κα'ι λάϋος : διά χειρδς Μιχαήλ Ιερέως του Καλοφρενά». 

Παρετήρησε δ’ δ Λάμπρος δτι πιθανόν δ αυτός βιβλιογράφος έγραψε τον 
τής Vallicelliana Β 1218, δπου φ, 174r εύρηται 

f έληξαν ανχήν, δάκτυλοι τρεις και γόνυ,
δμματα, γραφίς, νους, πτνχαι, μέλαν, στίχοι 

επίγραμμα άπαντώμενον ήδη εις τον VM' πατμιακόν κώδικα.
Άλλ’ εκτενέστερον διέλαβεν δ Λάμπρος περί Καλοφρενά εις ιδίαν μελέ

την δπου έδημοσίευσε την αλληλογραφίαν του 8. Έκεΐ συνεσχέτισεν αυτόν 
προς τον οΐκουμ. πατριάρχην Μητροφάνην καί προς άλλα πρόσωπα, περί ών 
κατωτέρω, έξεκίνησε δέ από την προϋπόθεσιν δτι δ Καλοφρενάς ήτο ’Αθη
ναίος, Την αυτήν άποψιν διετΰπωσε καί αλλαχού 4 5 6, δπου καί άνεδημοσίευσε 
την αλληλογραφίανδ. Επόμενον ήτο δτι τό πράγμα θά επέδιδε καί δτι 
μελετητής ως δ Johannes Draseke β, ιστορικός τής αξίας τού W. Miller 7 θά 
έπανελάμβανον τήν άποψιν ταύτην, καθώς καί οι γράψαντες τά περί Μιχαήλ 
Καλοφρενά εις τά εγκυκλοπαιδικά μας λεξικά II. Ν. Παπάς 8 καί Ν.Α. Βέης 9.

Καί εάν μέν ήτο ό ίερεύς Μιχαήλ Καλοφρενάς ’Αθηναίος ή κατήγετο 
εξ άλλης ελληνικής γης, μικράς σημασίας θά ήτο τό πράγμα. Άλλ’ ή σχέσις 
αυτού προς τον οίκουμ. πατριάρχην Μητροφάνην τον Β', ένωτικόν δ'ντα καί 
τό προς αυτόν γράμμα του καί ή εν αύτφ αναφορά λατίνου μητροπολίτου

1 «Έπ. 1Ιαρν.»ζΓ', 1902, σσ. 176 καί 218 (—σσ. 20 -21 καί 62 τού φυλλαδίου).
2 «Έπετηρίς Παρνασσού» Η', 1901, σσ. 49 -62 εις σσ. 49 -50. (Καί εις ίδιον 

απόσπασμα, έν Άθήναις 1904, σ. 16. Εις τάς σσ. 1-2 περί Καλοφρενά).
8 Μιχαήλ Καλοφρενάς καί ό πατριάρχης Μητροφάνης Β', ΝΕ 1, 1904, σσ. 43 ■ 56.
4 "Ιστορία τής πόλεως ’Αθηνών κατά τούς μέσους αιώνας... υπό Φ ε ρ δ ι ν ά ν- 

δου Γρηγοροβίου μεταψρασθεϊσα μετά διορθώσεων καί προσθηκών υπό Σπυρ. 
Π. Λάμπρου τόμος Β' 1904, σσ. 340-341.

5 ’Ένθ’ άνωτ. σσ. 747 - 752. Έπίμετρον μεταφραστοΰ. Μιχαήλ Καλοφρενά 
Έπιστολαί αΰτόγραφοι A" Β' Γ'.

6 Aus dem Athen der Acciainoli BZ 14, 1905, σσ. 239-253, έν σσ. 
246 - 252.

’ Αί Άθήναι υπό τούς Φλωρεντινούς ΝΕ 20, 1926, σσ. 242 - 271, έν σσ. 
260-261.

8 ΜΕΕ 13, 1930, σ. 603γ.
9 Καλοφρενάς (Μιχαήλ) ’Αθηναίος ίερεύς τοΰ ιε' αί. ΕΛΕ 7, 1929, σ. 139β.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ! ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετοζ ΚΑ' 8

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:29:29 EEST - 3.236.241.27



114 Νικολάου Β. Τιομαδάκη

Φαντίνου, έγέννησαν ζητήματα νοθεΰσαντα την ιστορίαν των ’Αθηνών και 
μετατοπίσαντα γεγονότα άναφερόμενα εις άλλην Ελληνικήν χώραν εις τάς 
κλεινάς ’Αθήνας. Ό Μητροφάνης Β' δηλονότι άπηΰθυνεν επιστολήν ποιμαν
τικήν προς τό εν Κρήτη ορθόδοξον ποίμνιον τοϋ οικουμενικοί θρόνου (ανα
δημοσιεύεται περαιτέρω υπό στοιχεΐον α') 1 δι’ ής αναγγέλλει τήν άνοδόν 
του εις τον θρόνον καί τήν εν Φλωρεντίςι έπιτευχθεΐσαν ένωσιν καί συνιστςί 
τό μνημόσυνον τοϋ πάπα «κατά τό Ι'θος... ώσπερ και ημείς ποιονμεν», τήν 
τήρησιν δέ τοϋ όρου κατά πάντα. Επιλέγει όμως διπλωματικώτατα ότι 
«Γινώσκειν δ’ οφείλετε, ότι πάντα ημών τά εκκλησιαστικά ήθη έν τε τή 
ίερα τελετή τοϋ αγίου σώματος τοϋ Χρίστου καί ταΐς άλλαις άκολουθίαις 
καί τήν τοϋ τοϋ ίεροϋ συμβόλου άνάγνωσιν τηροϋμεν ώς πρότερον, οϋδέν τό 
σΰνολον έναλλάξαντες». Τί φυσικώτερον τώρα εις εγκύκλιον προς τους 
Κρήτας έν δουλεία ζώντας ορθοδόξους, εις τούς οποίους ήσαν επιβεβλημένοι 
πρωτοπαπαδες ούνΐται 1 2, έξωσθέντων τών ορθοδόξων αρχιερέων τής νήσου 
μικρόν μετά τήν κατάληψιν αυτής (1204), άλλ’ όπου ή μεγίστη πλειοψηφία 
τοϋ κλήρου καί ή όλότης τοϋ ελληνικού λαοΰ τής μεγαλονήσου έτήρει τά 
πατροπαράδοτα 3, ν’ άπαντήση 6 Καλοφρενας ; Περίεργον όντως είναι πώς 
6 Λάμπρος δεν άντελήφθη ότι τό ύπ’ άριθ. β' δημοσιευόμενον γράμμα απο
τελεί άπάντησιν εις τήν εγκύκλιον τοϋ Μητροφάνους καί προέρχεται εκ 
Κρήτης 4 5, καί δή εκ Χάνδακος. Άλλ’ έπιμείνας εις τήν άποψιν ότι ό Καλο
φρενας ήτο ’Αθηναίος, κατέληξεν είς τό νά υποστήριξή ότι «τίς δ’ ό έν τφ 
τότε χρόνφ μητροπολίτης ’Αθηνών μανθάνομεν τό πρώτον δή έκ ταύτης τής 
επιστολής τοϋ Καλοφρενά. Ώνομάζετο δ’ οΰτος Φαντΐνος, άλλ’ είναι άγνω
στον πότε άνήλθεν είς τον μητροπολιτικόν θρόνον καί πότε καί πώς έληξεν 
ή άρχιερατεία αύτοΰ... δ. Είναι δ’ ό Φαντΐνος πάντως 6 αυτός εκείνος οΰ

1 Όμοίαν επιστολήν εγκύκλιον άπηϋθυνε καί πρός τούς ορθοδόξους τής Μεθώ
νης. Πρβλ. G. Hofmann, OOP X, 1944, σ. 94.

2 Ήδη διά συνοδικής έν Κρήτη πράξεως τόν Όκτώβρ. τοϋ 1467 έπεβλήθη εις 
τούς Κρήτας πριοτοπαπάδες δπως «bis saltern in anno publice in ecclesiis, 
cathedrali vel sancti Marci,... legi facere decretum prefati synodi; privatim 
vero in ecclesiis suis idem protopapas et reliqui catholici prima domenica 
singulis mensis... illud legant populo...» Τό κείμενον έδημοσιεΰθη υπό G. 
Hofmann, OCP X, 1944, σ. 96.

8 Περί τής καταστάσεως τής Εκκλησίας καί τοΰ κλήρου τής Κρήτης επί 'Ενε
τοκρατίας πρβλ. προχείρους Στεφ. Ξανθουδίδου, Ή Ενετοκρατία έν Κρή
τη... *Αθ. 1939, σσ. 154 - 163.

4 Τούτο ύπωψιάσθη πρώτος ό L. Ρ e t i t, PO XVII, 1923, a. 321, χωρίς 
δμως νά προχωρήση είς τήν έξακρίβωσιν τής πατρίδος τοϋ Καλοφρενά ή τής ταυτό- 
τητος τοϋ Φαντίνου.

5 ΝΕ 1, 1904, σ. 45. Ποιος ήτο ό κατά τό 1440 ορθόδοξος αρχιεπίσκοπος 
'Αθηνών (τιτουλάριος δηλονότι) είναι πρόβλημα. 'Αλλά τίς ήτο ό λατΐνος πληροφο-
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ποιείται άνωνυμως μνείαν ό “Εφέσου Μάρκος ό Ευγενικός... εν τή επιστολή 
προς Θεοφάνην ιερομόναχον εις Εύριπον, ήν εκ τού ύπ“ άριθ. 256 κωδικός 
τής έν Μονάχο:» βασιλικής βιβλιοθήκης έξέδωκεν 6 Ανδρόνικος Δημητρακό- 
πουλος... «Μαν&άνω δε δτι εχειροτονήϋ'η παρά των λατινοφρόνων μητρο
πολίτης Άϋ'ηνών κοπελνδριόν τι τον Μονεμβασίας ι, δπερ αντόϋι διάγον 
συλλειτουργεί τοΐς Αατίνοις αδιακρίτως... άξιώ ουν την άγιωσύνην σου, 
ΐνα... παραίνεσης τοΐς τοΰ Θεοϋ ιερενσιν εκφεύγειν άπασι τρόποις την κοι
νωνίαν αυτόν...»* 1 2. Έπάγεται δ’ δ Λάμπρος δτι «...εις ουδένα άλλον αρχιερέα 
των “Αθηνών δύνανται ν“ άναφέρωνται τά ύπ“ αυτού λεγάμενα πλήν τού 
Φαντίνου, άφ’ οΰ μάλιστα τά υπό άλλο πρίσμα μαρτυρούμενα περί αυτού 
υπό τού Μιχαήλ Καλοφρενά συμφοινοϋσι προς τά γραφόμενα υπό τοΰ Ευγε
νικού» 3, υπό τοιούτον πνεύμα προχωρεί δ“ εις τάς σχέσεις τοΰ Φαντίνου 
προς την εκκλησίαν καί την πολιτείαν των “Αθηνών. Τοσοΰτο δ“ επέδωκεν 
ή άντίληψις αυτή ώστε δ ιστορικός τής ήμετέρας Εκκλησίας, γράφων περί 
τής ιστορίας τής “Εκκλησίας τών “Αθηνών κατά τους χρόνους εκείνους καί 
υποπίπτων εις την αυτήν πλάνην, ακολουθεί τον Λάμπρον, δέχεται ως “Αθη
ναίου τον Μιχαήλ Καλοφρενάν, θεωρεί δτι «έν τή πραγματικότητι εμεινε 
πάλιν αποίμαντος ή “Ορθόδοξος “Εκκλησία “Αθηνών, διευθυνομένη υπό 
απλών πολλάκις ιερέων» κ.ά. 4.

“Αλλ“ έξ έαυτής ή επιστολή λύει τό πρόβλημα. Διότι δ υπό τού Μιχ. 
Καλοφρενά άναφερόμενος αρχιεπίσκοπος Φαντΐνος είναι γνωστότατου ιστο

ρεί προχείρως δ Be Quien, Oriens Christianus III, 1740 στ. 843 λέγων «Anno 
1450 vacante sede Atlieniensi per obitnm Angeli ejus prassulis, Antonins de 
Omossa vel de Omessa ordin. Praed. Buie sedi praefectus est a Nicolao V 
die 16 Decembris». Άπίθανον δ’ είναι οί Φράγκοι νά έπέτρεπον τήν ΰπαρξιν δευ
τέρου παρά τόν Άγγελον αρχιεπισκόπου.

1 Μονεμβασίας κατά τήν Σύνοδον τής Φλο»ρεντίας ήτο καί ό ύπογράψας τόν 
όρον Δοσίθεος, Mansi XXXI, στ. 1700. Πρβλ. V. baurent, Ba liste episco- 
pale du syuodicon de Monembasie EO 36, 1933, σσ. 129-161. Ό Δοσίθεος 
συνανταται τό 1437, 1440, αρχιερατεύει από τοΰ 1431 πιθανώς καί αποθνήσκει 
τό 1452.

2 Πρβλ. Β. Petit, QJnvres anticonciliaires de Marc d’Pipliese (Patro- 
logia Orientalis XVII, fasc. 2), Paris 1923, a. 481, οπού έπανέκδοσις τοΰ κειμέ
νου τούτου.

s ΝΕ 1, 1904, σ. 45.
4 f ’Αθηνών Χρυσόστομος (Παπαδόπουλος) ΜΕΕ 2, 1927, σ. 182βγ. Πρβλ. 

καί Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, Ή ’Εκκλησία ’Αθηνών, πρόλογος Δ. 
Γρ. Καμπούρογλου, έν Άθήναις 1928, σσ. 45 - 46.—Τοΰτ’ αυτό περί Φαντίνου έπα- 
νελήφθη καί υπό Γ. Ί. Κονιδάρη είς τήν «Θρησκευτικήν καί Χριστιανικήν 
’Εγκυκλοπαίδειαν» Α', 1936, στ. 432 - 433 καί 445, γράφοντος περί τής Εκκλησίας 
■Αθηνών καί εκ τοΰ Χρ. Παπαδοπούλου άντλοΰντος.
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ρικόν πρόσωπον δηλαδή ό Fantinus Valaresso (1425 - 1444) ενετός εύγε- 
νής καί λατΐνος αρχιεπίσκοπος Κρήτης, οΰδεμίαν σχέσιν έχων μέ τάς ’Αθή
νας ή τον Εϋριπον. ’Επί πλέον ή οικογένεια Καλοφρενά είναι άποδεδεγμέ- 
νως κρητική, εύρίσκεται δέ εις κατάλογον τοϋ Trivan «Candia Cittadini 
No 30 Callofrona» 1 άναγόμενον εις τον ιζ' αϊ. μεσοϋντα. Τον κατάλογον 
μάλιστα τοϋτον έδημοσίευσεν από τοϋ 1913 ό άείμν. Λάμπρος 1 2, προς δν 
είχε δοθή ώς κατάλογος δήθεν των εις Κέρκυραν μετά την άλωσιν τής 
Κρήτης (1669) καταφυγόντων Κρητών. ’Άπορον δ’ είναι πώς ό εκεί 
Calofrona δεν συνεσχετίσθη έκ των υστέρων υπό τοΰ Λάμπρου προς τον 
Μιχαήλ. Οΰ μόνον τοϋτο δεν έπραξεν ό σοφός μελετητής, άλλα κατά τά αυτά 
έτη έπανέλαβε τά περί Μ. Καλοφρενά ώς δήθεν ’Αθηναίου, Φαντίνου ώς 
δήθεν άρχιεπ. ’Αθηνών καί οικουμενικού πατριάρχου Μητροφάνους 3.

Πριν ή έξαντλήσωμεν τά κατά τον Καλοφρενάν τοϋτον, παρατηροϋμεν 
δτι άπορον είναι πώς ό επαρχιακός αυτός ίερεύς εδείχθη τόσον ενθουσιώδης 
επί τή ενώσει καί δεν ΰπελόγισε τά επακόλουθα τής στάσεώς του, καί δη 
δταν άναλογισθή τις δτι τφ 1421 αντέγραφε, ζώντος τοϋ ’Ιωσήφ Βρυεννίου, 
τοϋ τά μάλιστα παπομάστιγος άποκληθέντος, έργα καί έν συνεχεία διατί 
αυτός είναι ό άπαντήσας εις τον πατριάρχην καί ούχί άλλος τις.

Πρώτον πρέπει τις νά παρατηρήση δτι ή παίδευσις τοϋ συγχρόνου 
τούτου τοΰ Λαονίκου Χαλκονδύλα αλλά ούχί πλέον συμπολίτου αύτοΰ, ήτο 
υποτυπώδης έν συγκρίσει προς τήν παίδευσιν ’Ιωσήφ Φιλαγρίου ή Νείλου 
Δαμιλά ή άλλου τής εποχής θεολόγου Κρητός. ’Αλλά καί αφελέστερος πως 
φαίνεται ό άνθρωπος καί ενθουσιώδης καί έκ τών πρώτων εντυπώσεων έπη- 
ρεάζεται καί έκ τής προσωπικής γνωριμίας μέ τον Μητροφάνην Β', ίσως 
δέ καί έξ υπολογισμού περί ύποστηρίξεως τοΰ υίοΰ τοΰ Ίωάννου περί

1 Μ. Ί. Μανούσακας, 'Η παρά Trivan άπογραφή τής Κρήτης (1644) καί 
ό δήθεν κατάλογος των Κρητικών οίκων Κερκΰρας «Κρητικά Χρονικά» 3, 1949, σσ. 
35 - 59, εις σ. 50 (τό κείμενον έκ cod. Venet. Correr 245, ff. 9-10).

2 NE 11, 1913, σσ. 449 - 456, έν σ. 453.
3 Παλαιολόγεια καί Πελοποννησιακά Α', 1912 - 1923, σσ. κα' - κβ’. Σημειω- 

τέον δτι ή τοιαύτη σύγχυσις έδημιούργησε καί τήν ψευδή έντύπωσιν δτι είς τάς. 
’Αθήνας υπήρχε βάϊλος (bajulus - πρέσβυς) τής Ένετίας. ΟΒτω δ W. Miller, 
NE Κ', 1926, σ. 620 έπάγεται «Διφκει δέ το δουκάτον [τών ’Αθηνών τοϋ ’Αντω
νίου] βάϊλος, καθ’ α μανθάνομεν έκ μιας τών επιστολών τοϋ αύτοΰ Καλοφρενά 
έπειδή δ ’Αντώνιος είχεν άποθάνει τώ 1441. Καί δ μέν ανήλικος υιός αύτοΰ Φράγ- 
κος άπουσίαζεν έν τή τουρκική αυλή, οί δέ υπήκοοι αύτοΰ είχον ανακαλέσει τόν 
πρότερον δεσπότην είς τήν ’Ακρόπολιν [Νέριον Β']» ! Ούτω ό βάϊλος τής Ένετίας έν 
Κωνσταντινουπόλει, δ δποΐος έπρεπε νά ΐδη τάς έπιστολάς τοΰ Μητροφάνους Β' πρός. 
τόν έν Χάνδακι Μιχ. Καλοφρενάν προήχθη καί είς διοικητήν τοΰ δουκάτου τών 
’Αθηνών ! Τοιαΰτα έπακόλουθα συνεπάγεται μικρόν σφάλμα, τό όποιον ακριβώς 
ήδΰνατο νά προληφθή από τήν μνείαν τοΰ βαΐλου έν τή έπιστολή τοϋ Καλοφρενά.
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τοΰ οποίου όμιλε! εις άλλην του επιστολήν ’. Εις τό κλίμα τής πόλεως τοϋ 
Χάνδακος όπου οι "Ελληνες πρωτοπαπας, πρωτοψάλτης κα! ικανό! ιερείς 
ήσαν υποχρεωμένοι νά μετέχουν τελετών τής λατινικής Εκκλησίας 1 2, ό πτω
χός κωδικογράφος έχάρη μαθών ότι έπήλθε συμβιβασμός εις την Φλωρεν
τίαν, ότι ό πάπας δεν ήτο πλέον αιρετικός κα! ότι τό μνημόσυνόν του έπε- 
τρέπετο. 'Ως προς τό διατί έγραψεν ό Καλοφρενας αντί άλλου τίνος προς τον 
πατριάρχην, πιθανωτέρα είναι ή άπάντησις ότι οΰτος κατά τούς χρόνους 
εκείνους ήτο αναπληρωτής τοϋ έπισημοτάτου προϊσταμένου τοϋ ελληνορρΰ- 
θμου κα! ορθοδόξου κλήρου πρωτοπαπά Κρήτης.

Β' ΦΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΛΑΡΕΣΣΟΣ 
ΛΑΤΙΝΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ό λατϊνος οΰτος αρχιεπίσκοπος δεν είναι άγνωστον πρόσωπον εις την 
Ιστορίαν. Πατρίκιος ενετός, είσελθών εις τον κλήρον ενωρίς εγένετο επίσκο
πος Parentinus (1412), εξελέγη δ= είτα αρχιεπίσκοπος Κρήτης (15 Δεκεμβρ. 
1425). Ώς προκαθήμενος τής εν Κρήτη Εκκλησίας δεν διέμενε βεβαίως μονί- 
μως εις την έδραν του (Χάνδακα), εχρησιμοποιεΐτο δέ και εις άλλας υπηρε
σίας. Οΰτω μετέσχε των συνόδων τής Βασιλείας, τής Φερράρας και τής Φλω
ρεντίας, Ιστάλη υπό τοϋ πάπα Ευγενίου Δ' ώς αντιπρόσωπος αύτοϋ εις τον 
βασιλέα τής Γαλλίας 3 κα! επεφορτίσθη μέ την εντολήν τής επιβολής τής ενώ- 
σεως εις τήν Κρήτην. Ό Φαντΐνος Βαλαρέσσος δεν πρέπει νά συγχέεται προς 
τον διαδεχθέντα αυτόν Φαντΐνον Δάνδολον (4 Σεπτεμβρίου 1444 — 8 Ιανουά
ριου 1448, ότε μετετέθη). Ήτο ελληνομαθής κα! συγγραφεΰς, άπέθανε δ’ ώς 
αρχιεπίσκοπος Κρήτης τήν 18 Μαΐου 1443.

1 ΝΕ 1, 1904, σ. 56.
2 ΙΙρβλ. Silvio Giuseppe Mercati, Gaudo cantato del clero 

greco di Candia per il pontefice Urbano VIII e l’archivescovo Guca Stella 
«Bessarione» XXV, 1922, σσ. 19 - 21 οπού και ή λοιπή βιβλιογραφία. 'Ο Mercati 
δέν ήδυνήθη νά έξηγήση διατί ό ’Απόστολος Τίτος εορταζόμενος υπό μέν τής λατι
νικής έπκλ. τήν 4 ’Ιανουάριου, υπό δέ τής ελληνικής τήν 25 Αύγουστου έορτάζετο 
«όκτωβρίφ β'» κατά τό έκδιδόμενον εκεί χειρόγραφον. 'Η έξήγησις παρέχεται εις 
τόν άναγινώσκοντα τά πρακτικά τής έν Κρήτη Συνόδου 1467, δτε—προϋπαρχούσης 
προτάσεως τοΰ άρχιεπ. Δανδόλου—άπεφασίσθη προεδρεύοντος τοϋ Γερολάμου Λάν- 
δου ή μετάθεσις τής εορτής τήν β' τοϋ μηνός ’Οκτωβρίου, μέ τήν δικαιολογίαν οτι 
τήν 25ην Αύγουστου είναι όλοι άπησχολημένοι μέ τόν τρυγητόν τών σταφυλών. Τά 
πρακτικά έδημοσίευσεν έν μεταφράσει ό Ά γ. Ξ η ρ ο υ χ ά κη ς, Αί Σύνοδοι τοϋ 
Γερόλαμο Λάνδο, έν Άθήναις 1933, σ. 6.

3 9 ’Απριλίου 1438 πρβλ. G. Hofmann, Epistolse pontificise ad Conci
lium Florentinum spectantes, edidit—, Ριόμη 1944, II, σ. 109.
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Περί τοΰ Φαντίνου τοΰτου, Fantino Valaresso, ομιλούν πολλοί, άλλ’ 
ήδη και εις τον Le Quien είναι οΰτος διεξοδικώτερον γνωστός \ καί υπό 
τού ενετού γερουσιαστοΰ Φλαμινίου Correr, συγγραφέως εκκλησιαστικής 
ιστορίας τής Κρήτης, διά μακρών βιογραφείται 1 2 *. Τέλος περιελήφθη είς τον 
πίνακα των επί ενετοκρατίας λατίνων αρχιερέων Κρήτης τον συνταχθέντα υπό 
τοΰ ’Ιωσήφ Gerola “·

Ώς συγγραφεύς δ Φαντΐνος έγραψε λατινιστί σύγγραμα περί τής τάξεως 
των γενικών ή οικουμενικών συνόδων καί τής ενώσεως των χριστιανικών 
εκκλησιών. Τό έργον τούτο έξεδόθη ήδη προ επταετίας 4 5. Ή συμμετοχή του 
είς την σύνοδον τής Φλωρεντίας φαίνεται εξ αυτής τής υπογραφής του «Bgo 
Fantinus archiepiscopus Cretensis (me) subscripsi» s.

Μετά την υπογραφήν τοΰ δρου ό Ευγένιος Δ' ώρισε τον Φαντίνον τού
τον «legatum apostolicum pro insula Cretse» την 18ην Σεπτεμβρίου 
1439, μέ γενικήν εξουσίαν μεταρρυθμίσεων είς τήν Κρητικήν Εκκλησίαν 
προς συμφωνίαν μετά τή,ν ένωσιν 6 7. Ό αυτός δέ Πάπας γράφει τήν 8ην 
Μαρτίου 1440 εκ Φλωρεντίας προς τον αυτόν Φαντίνον ληγάτον άποστολικόν 
περί τών παραχωρήσεων είς τάς οποίας οΰτος θά προβή, ώστε ν’ άποκατασταθή 
ειρήνη μεταξύ τών καθολικών λατίνων καί τών ελληνορρύθμων (ουνιτών) !.

Τέλος διάφοροι διατάξεις σχετικαί μέ τήν τάξιν τής έν Κρήτη Εκκλη
σίας, έκδοθείσαι ύπό τοΰ αρχιεπισκόπου τοΰτου, είναι γνωσταί έκ τών πρα
κτικών τών τριών συνόδων τής έν Κρήτη Λατινικής Εκκλησίας τών συγκλη- 
θεισών ύπό τοΰ μετά ταύτα αρχιεπισκόπου Κρήτης, τοΰ καί πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως τίτλον φέροντος, Γερολάμου Αάνδον8.

1 Oriens Christianus III, Parisiis 1740, στ. 913.
2 FI. Cornelius, Creta Sacra II, Venetiis 1755, σσ. 71-76.
8 G. Gerola, Per la cronotassi dei vescovi cretesi all’epoca veneta 

«Miscellanea di storia veneta della R. Deputazione di Storia patria» serie 
III, VII, Ένετία 1913, καί άνάτυπον σσ. 64. (Άνάλυσις εις τό περ. «Χριστιανική 
Κρήτη» Β', 1914, σσ. 296-300).

4 Fantinus Valaresso archiepiscopus Cretensis : Eibellus de Or- 
dine Generalium Conciliorum et unione Florentina ad fidem manuscriptorum 
edidit, introductione, notis, indicibus ornarit Bernardus Schultze 
S. J. Roma 1948 είς 4”, σσ. LXIV+121+πίνακ. Έν τή σειρά Concilium Flo- 
rentinum Documenta et Scriptores editum consiliis et imperils Pontificii 
Instituti Orientalium Studiorum, Series B, Volumen II, Fasciculus II.

5 Mansi, Ένθ’ άνωτ. στ. 1698. Joannes de Torquemada Ο. P.: Appara
tus super Decretum Florentinum Unionis Grsecorum edidit Emmanuel 
C and el S. J., Roma 1942, σ. 98, δπου «me subscripsi».—Schultze, Ένθ·’ 
άνωτ. σ. 115.

6 G. Hofmann, Epistolse Pontificise II, 1944, σσ. 109-111, No 214.
7 Αυτόθι III, 1946, σσ. 3-4, No 237.
8 ’Αγαθάγγελου Ξηρουχάκη, Αί Σύνοδοι τοΰ Γερόλαμο Λάνδο (1467-
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Γ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ Β' 1

Ποϋ καί πότε έγεννήθη ό άνήρ, πότε άνήχθη εις τον θρόνον τής Κυζί- 
•κου * 1 2 δεν ήρευνήθησαν μέχρι τοϋδε καί είναι δυσδιάκριτα. Και περί μέν τής 
ήλικίας αύτοϋ καί τής εν τή Εκκλησία σταδιοδρομίας προ τής εις Ιταλίαν 
μεταβάσεως σκοτεινώς έχουν. Περί δέ τής καταγωγής αυτοϋ θά ήδύνατο να 
διακινδυνευση τις, μολονότι τό πράγμα δεν θ’ άπεδεικνύετο πλήρως, δτι ήτο 
Κρής. Τοϋτο εξάγεται έκ των σχέσεων τον προς τρεις βεβαίως Κρήτας : τον 
Γρηγόριον Μελιασηνόν ή Μάμμαν, τον καί διαδεχθέντα αυτόν, ό όποιος καί 
παρεσκευασε την άνοδον τοΰ Μητροφάνους εις τον οικονομικόν θρόνον. Τον 
Μιχαήλ Καλοφρεναν, ό όποιος τον γνωρίζει προσωπικώς, ως φαίνεται από 
την επιστολήν του. «’Εγώ γάρ ενθυμούμενος των γλυκντάτων λογιών σον και 
τό ιλαρόν τοΰ προσώπου ετι δε κα'ι τό καλόγνωμων και απλόνν τής χρηστό
τατος και τό συμπαθές, πάνυ ί) αν μάζα) σον και πάσι κηρύττω την καλοκά
γαθου γνώμην και αρετήν, ακμήν και κοιμώμενος φαντάζομαι σε εν τφ νοι 
και ίστάμενος και καλή μένος και περίπατων ουδέποτε έπιλήσομαί σον τής 

καλοκαγαθίας» ! Ή περικοπή μαρτυρεί, ως ήδη παρετήρησε καί ό Λάμπρος, 
προσωπικήν γνωριμίαν, ή οποία φθάνει μέχρις αίτήσεως αλληλογραφίας καί 
θάρρους ώστε ό Καλοφρενας νά τφ γράφη «και όριζε ήμΐν άναμφιβόλως τά 
προς χρείαν κατά τό δυνατόν». Επίσης έκ τής φράσεως «Καί τοϋτο μετά 
θελήματος τοΰ άφεντός τοΰ μπαΐλου, ΐνα και ή ήμετέρα εξουσία θεάαηται», 

ή οποία ενέβαλεν είς πολλήν απορίαν τον Σπ. Λάμπρον, δείκνυται ότι ό Μη-

1474 -1486), έν Άθήναις 1933. Ό Ξηρ. φέρει ώς συζητοϋντας εις τάς συνόδους 
τούς προαποθανόντας αρχιεπισκόπους θύρσον Δελφίνον, Μάρκον Ίουστινιάνην, 
Φαντΐνον Βαλαρέσσον καί Φαντΐνον Λάνδολον, ένφ απλώς οΐ συνοδικοί άναφέρονται 
κατά τάς συζητήσεις των είς τάς υπό των προαποθανόντων τεθείσας εκκλησιαστικός 
διατάζεις.

1 Τούτον γνιορίζει ήδη ό L e Q u i e n, Oriens Christianus tomus primus, 
Parisiis 1740, στ. 764 - 765. Περί άύτοϋ ολίγα παρά Μανουήλ Γεδεών, Πα
τριαρχικοί Πίνακες, έν Κωνσταντινουπόλει (1885 - ) 1890, σσ. 465-466. Πρβλ. καί 
Σπ. Π. Λάμπρου, Παλαιολόγεια καί Πελοποννησιακά Α', 1912 -1923, σσ. κ'- 
κβ'. Ενθύμημα αύτοϋ είς τά Βραχέα Χρονικά τοΰ Σπ. Λάμπρου, σχολιάζει ό 
Κ. Ί. Δ υ ο β ο υ ν ι οι τη ς, Αί εκκλησιαστικά! ειδήσεις... ΕΕΒΣ ΙΑ', 1935, σ. 5, 
δπου άναφέρονται κ.ά. προσδιορίζοντες τήν άνάρρησιν τοΰ Μητροφάνους είς τον 
οίκ. θρόνον.

2 Τήν «Άκολουθία(ν) τοΰ έν άγίοις π. ημών Αίμιλιανοΰ έπισκόπου Κυζίκου... 
έκδίδοται συμπεπληρωμένη μετά προλεγομένων περί τής έπαρχίας Κυζίκου υπό τοΰ 
μητροπ. Κυζίκου Νικοδήμου έν έ'τει 1876, έν Κωνσταντινουπόλει» (I.. Petit, 
BAG, σ. 2), δπου προλογικώς περί τής μητροπόλεως καί τών αρχιερέων αυτής, δέν 
ήδυνήθην νά ιδω έν Άθήναις, πληροφορούμαι δ’ δτι δέν παρέχει τι νέον περί του 
Μητροφάνους Β' ώς άρχιερέως Κυζίκου.
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τροφάνης έγνώριζε τάς σχέσεις Ένετίας - Βυζαντίου. Baiulus είναι βέβαια δ 
Ενετός επίτροπος εν Κωνσταντινουπόλει, είδος πρεσβευτοϋ, ό όποιος θά 
έπρεπε νά λαμβάνη γνώσιν τής αλληλογραφίας τοϋ πατριάρχου μετά τοΰ εν 
Κρήτη υφισταμένου του. Και προς τρίτον Κρήτα πρέπει ό Μητροφάνης νά 
σχετισθή, τον μέγαν Εκκλησιάρχην Σίλβεστρον Σνρόπονλον, οΰ μόνον επειδή 
ή οικογένεια Siropulo φέρεται ως 53η εις τον παρά Trivan κατάλογον των 
Cittadini della Canea 1 και άναμφισβητήτως είναι Κρητική, αλλά διά τον 
περαιτέρω παρατιθέμενον διάλογον μεταξύ Συροπούλου καϊ Μητροφάνους, 
έκ τοϋ οποίου φαίνεται δτι ό πατριάρχης έγνώριζε τούς προγόνους και γονείς 
τοΰ Συροπούλου μετά τοΰ οποίου συνεδέετο φιλικώς.

'Υποθέτω λοιπόν Κρήτα τον Μητροφάνην καί δτι ή υπό τοΰ κατόπιν 
οικουμενικοΰ πατριάρχου τότε δέ μεγάλου πρωτοσυγκέλλου Γρηγορίον τής 
Μαμμής ύποστήριξις καί εις τόν οικουμενικόν θρόνον άνάδειξις ωφείλετο 
καί εις την κοινήν καταγωγήν. 'Ως Κυζίκου εστάλη εις τήν Φερράραν καί εις 
τήν Φλωρεντίαν υπέγραψε τόν τής ένώσεως δρον ως ακολούθως «δ ταπεινός 
μητροπολίτης Κυζίκου Μητροφάνης αρκετός υπέγραψα» 1 2.

Περί τοΰ άνδρός έχομεν τάς κάτωθι ειδήσεις έκ τοΰ συγχρόνου του 
Γενναδίου Κουρτέση τοΰ κατόπιν οικουμενικοΰ πατριάρχου : «Ό πρώτος 
πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως επί Κωνσταντίνου [τοΰ μεγάλου] Μητροφά
νης ήν, καί δ τελευταίος πατριάρχης Μητροφάνης, άποθανών έν τή Πόλει, 
έτι έλευθέρα οϋση' δ γάρ Γρηγόριος [τής Μαμμής] άπήλθεν εις Ρώμην, δπου 
καί έτελεύτησεν. 'Έτερος δέ πατριάρχης μεταξύ τοΰ πρώτου καί τελευταίου 
Μητροφάνους ού γέγονεν έν Κωνσταντινουπόλει» [υπό τό αυτό ονομα 
δηλονότι] 3. «Ό Κυζίκου Μητροφάνης’ οϋτος έπατριάρχευσε δΓ απλό
τητα’ καί προς τφ τέλει τοΰ βίου διορθωθήναι βουλόμενος, ούκ ειάθη φα- 
νερώς έργφ τήν μετάνοιαν έπιδείξασθαι παρά των συνόντων αύτφ Λατινο- 
φρόνων» 4.

Περί τοΰ Ιδίου πατριάρχου έχομεν έκ τοΰ Γεωργίου Φραντζή τά κάτωθι 
«καί τφ Φεβροναρίω μηνί τοϋ αυτόν έτους (6948- 1440), έπανέστρεψαν 
πάντες εις Κωνσταντινούπολή οι εν τη ’Ιταλία άπελϋόντες ενεκεν τής συνό
δου, ό βασιλεύς λέγω καί ό δεσπότης καί οί λοιποί, άνεν των έκεϊΟε ένα-

1 Πρβλ. Μ. Ί. Μανούσακαν, «Κρητικά Χρονικά» Γ', 1949, σ. 54 καί 
Σ π. Λάμπρον, ΝΕ 10, 1913, σ. 455.—Τφ 1672, ’Ιουλίου 7 Βαρθολομαίος 6 Συ- 

ρόπονλ,ος ταπεινός κήρυξ ευαγγελίου υπογράφεται έν Ζακύνθω καί έν κρητικω έγ- 
γράφφ. Πρβλ. Λ. X. Ζώην, ΕΕΚΣ Β', 1939, σ. 120.

2 Schultz e, "Evil’ άνωτ. σ. 104. Αυτόθι σ. 119 λατινιστί «Metrophanes, 
archiepiscopus Cisici subscripsi».

3 Γενναδίου τοϋ Σχολαρίου, "Απαντα τά ευρισκόμενα IV, Paris 
1935, σ. 510.

4 Αυτόθι III, 1930, σ. 194.
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πολειφίλέντων τριών, τον πατριάρχου κυρ ’Ιωσήφ έν Φλωρεντία προς Κύ
ριον έκδημήσαντος καί τοϋ Σάρδεων μητροπολίτου έν Φερραρία' και δ 
Νίκαιας... και τφ.εαρι τοϋ αύτοϋ έτους έγένετο πατριάρχης Κοονσταντινου- 
πόλεως κυρ Μητροφάνης δ πριν Κυζίκου μητροπολίτης» 1. Άλλα πολλφ 
διεξοδικώτερος είναι ό μέγας εκκλησιάρχης και δικαιοφύλαξ, διάκονος Σίλβε- 
οτρος Σνρόπονλος, δ σύγχρονος αφηγητής τής ιστορίας τής Συνόδου και 
των κατ’ αυτήν, συγγραφευς και πηγή άξιολογωτάτη παροραθεϊσα μέχρις 
σήμερον αδίκως 1 2. Οΰτος διηγείται πρώτον πώς δ Κυζίκου, μετά τήν εξ ανάγ
κης υπογραφήν τοϋ ορρυ, αυτόκλητος λειτουργήσας Ιν Βενετία έμνημόνευσε 
τοϋ πάπα. Παρά δέ τήν άντίθεσίν του προς τήν τοιαύτην του συμπεριφοράν 
δ Σίλβεστρος δεν τον αδικεί ως άνθρωπον «ό μητροπολίτης Κυζίκου κΰρος 
Μητροφάνης εκ νεαρας ηλικίας πάνυ καλώς εν τή μοναχική διαπρέψας πολι- 
τείςτ καί τοϋ ενάρετου αντιποιούμενος βίου καί καλώς εαυτόν εις ταϋτα ρυ- 
θμίσας, μέγα κλέος παρά πασιν έκτήσατο και έσέβοντο και έτίμων αυτόν 
πάντες, ώς σεβάσμιον και ϋ·εΐον και ενάρετον άνθρωπον, άλλ’ δ τοιοϋτος 
μετά θάνατον τοϋ πατριάρχου εψιθυρίζετο παρά τινων τών τοϋ βασιλέως 
οικιακών καί εσαίνετο τή εις τό πατριαρχειον άνόδω, ετι ών εν τή Φλωρεν
τία καί ούτως εις τά βασιλικά θεσπίσματα ύπεσύρετο...» 3. "Οτε επανελθόν- 
των τών αποδήμων εις τήν βασιλεύουσαν επρόκειτο νά γίνη ή εκλογή, κατ’ 
άρχάς εσχηματίσθη τρίψηφον έκ τοϋ Τραπεζοΰντος, τοϋ Κυζίκου καί τοϋ 
Ιερομόναχου Γενναδίου προηγουμένου Βατοπεδίου. Ό αϋτοκράτωρ ’Ιωάν
νης Η' έπεθύμει τήν εκλογήν τοϋ 'Ηράκλειας ’Αντωνίου, άλλ’ εκείνος δεν 
εδέχετο τήν ενωσιν' είτα έστειλε Γεώργιον τον Δισύπατον καί τον μέγαν πρω- 
τοσύγκελλον Γρηγόριον τής Μαμμής «ΐνα δοκιμάσωσι τον Τραπεζοΰντος-εί 
στέργει τήν ενωσιν», άλλ’ δ βολιδοσκοπηθεΐς άπήντησε «ουδέ κατά Θεόν 
γεγενημένη αϋτη ή ένωσις, ουδέ στέργεται παρά πάντων, ούτε παρ’ έμοϋ» 4. 
«'Ώς ούν άνήνεγκαν ταϋτα τω βασιλεϊ ωριοεν, ΐνα ΐδωσι τον Κυζίκου και 
εξετάσωσι και αυτόν περ'ι τών τοιούτων δ δέ Κυζίκου άπεκρί&η, δτι επειδή 
ημείς έποιήσαμεν την ενωσιν, όφείλομεν ημείς προ πάντων στέργειν αυτήν, 
και ήδη στέργομεν' ειτα εΐπον δτι πληροφόρησον ημάς, εί μέλλεις στέργειν

περισσόν αν ήν, ΐνα ποιήσωμεν δλως και ενωσιν. Τότε έπήνεσαν αυτόν καί

1 Bonn, σ. 192 (βιβλίον II, 17).
2 'Ο Συρόπουλος (ώς καί ό Βρυέννιος) δέν περιελήφθη εις τήν P.G. τοΰ 

Migne καί είναι διά τούς μελετητάς απρόσιτος, ώς Ιστορικός δέ δέν περιελήφθη 
ποτέ εις τό Corpus Historise Byzantinae.

3 Vera Historia Unionis non verae. Hagae - Comitiis 1660, σσ. 312-314 
(περαιτέρω παραπέμπω απλώς: Συρόπουλος), τμήμα ια' κεφ. α'.

4 Συρόπουλος, σ. 334, τμήμα ιβ' κεφ. γ'.
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ηύχαρίστησαν, δτι άπεκρίθη πρακτικώς και καλώς, εΐπον δέ αύτφ δτι αυτά 
όσα ειπεν ή μεγάλη άγιωσύνη σου πρέπει ΐνα γραφώσι, κα'ι ύπογράψης 
αυτά’ ό δέ είπε και εϊ χρήζετε γράψατε ταϋτα. ευθύς ούν έγραψεν αυτά δ 
μέγας πρωτοσύγκελλος καθώς ήθελε και ύπέγραψεν ό Κυζίκου. οί δέ διεκόμι- 
σαν καί άνήνεγκαν τφ βασιλεΐ, ό δέ βασιλεύς καί αύθις μετά την τοιαύτην 
εργασίαν, καί άποκατάστασιν σκεψάμενος το δοκεΐν προέταξεν, ΐνα γένωνται 
κλήροι (!) καί έποίησαν δυο, έν μέν τφ ένί γράψαντες το δνομα τοΰ Τραπε- 
ζοΰντος έν δευτέρω δέ το τοΰ Κυζίκου. 'Ως δέ τινες ειπον καί έν τοΐς δυσί 
τό τοΰ Κυζίκου γράψαντες έν μέν τφ ένί δ κϋρος Μητροφάνης, έν δευτέριρ 
δέ ό Κυζίκου, καί βουλλώσαντες έ'θηκαν αυτούς έπι της αγίας τραπέζης' έλει- 
τούργησε δέ ό μέγας πρωτόπαπας, καί μετά την λειτουργίαν έλαβε τον έ'να 
έκ των κλήρων καί έδωκεν, ΐνα διακομίσωσιν αυτόν τφ βασιλεΐ. καί άνοιγέν- 
τος εύρέθη τό δνομα τοΰ Κυζίκου τοΰ υποσχόμενου στέργειν την έ'νωσιν. ειτα 
έλαβον καί τον έτερον βεβουλλωμένον" ευθύς ούν διεμηνύσατο αύτφ ό βασι
λεύς, Ϊνα έτοιμασθή καί δέξηται τό μήνυμα» *. «Έγένοντο δέ καί οί κλήροι 
καί ή προς τον Κυζίκου άπόφασις τοΰ πατριαρχείου κατά την κυριακήν τοΰ 
τυφλού» (! 1440) Ζ. Κατά τοιοΰτον πονηρόν καί ανώμαλον τρόπον άνήλθεν 
ό Μητροφάνης διά νά ύπηρετήση τάς πολιτικάς προσδοκίας Τωάννου τοΰ Η', 
προς τον όποιον έδωκεν ύπόσχεσιν μυστικήν περί τηοήσεως τής ένοόσεως, 
άποκρυβεΐσαν από τούς άλλους άξιωματούχους τοΰ πατριαρχείου, «πλήν 
ούδέπω ήδειμεν, δτι έδωκεν ύπόσχεσιν προς τον βασιλέα, ΐνα στέρξη την ένω- 
σιν" ύστερον γάρ ήκούσθη τούτο μετά καιρόν» 1 2 3. Ό Συρόπουλος διηγείται 
πώς τον έπεσκέφθη «άναμνήσαντες αυτόν καί τής έκ προγόνων καί γονέων 
φιλίας ημών... καί έπήνεσε καί τούς γονείς ημών»4. Τή δέ Τετάρτη 4 
Μαΐου 1440 άνεδείχθη πατριάρχης 5 περιβληθεις υπό τοΰ βασιλέως. Μολο
νότι δ’ ύπεσχέθη νά διευθετήση τό ζήτημα τής ένώσεως ανέβαλλε διαρκώς, 
δεσμευόμενος διά τής ύποσχέσεως προς τον βασιλέα δτι θά τηρήση τον δρον. 
Τοΰτο ήνάγκασε τούς δύο σταυροφόρους δηλονότι τον μέγαν χαρτοφύλακα 
αρχιδιάκονον Μιχαήλ Βαλσαμών καί τον διηγούμενον μέγαν Εκκλησιάρχην 
νά παραιτηθούν τών αξιωμάτων των, εις τά όποια έπροθυμοποιήθησαν νά 
τούς ύποκαταστήσουν ό μέγας Σακελλάριος καί ό μέγας Σκευοφύλαξ 6. Μο

1 Συρόπουλος, σσ. 331-335.
2 Συρόπουλος, σ. 335, τμήμα ιβ' κεφ. δ'.
8 Συρόπουλος, σ. 336.
4 Αυτόθι.
5 Κατά τό υπό τοΰ Λάμπρου, Βραχέα Χρονικά ύπ’ άριθ. 6 σημειωθέν 

βραχύ χρονικόν έγένετο πατριάρχης τή 5 Μαΐου τοΰ 6948 (1440) καί έλειτοΰργησε 
την Κυριακήν τής Πεντηκοστής μνημονεύσας τοΰ ονόματος τοΰ πάπα Ευγενίου, πρβλ. 
καί Κ. Ί. Δ υ ο β ο υ ν ι ώ τ η ν, ”Ενθ’ άνωτ.

6 Συρόπουλος, σσ. 340-341.
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λονότι δ’ έπιέσθησαν οι δυο αυτοί άξιωματοϋχοι και ωνειδίσθησαν επέμει- 
ναν εις την παραίτησίν των, άπεσύρθησαν δέ νά ιδιωτεύσουν «ίδιάζοντες».

Χαρακτηριστικόν είναι δτι από τούς μεσάζοντος Λ. Νοταράν και Καν- 
τακουζηνόν εζητήθη, δπως ή ένωσις περιορισθή μόνον εις τό μνημόσυνον 
τοϋ πάπα, ένεργούμενον από τον διάκονον, «περί δέ τοΰ μνημοσύνου λέγο- 
μεν. ου δοκεΐ ύμΐν καλός τρόπος εϊ μνημονεύεται μόνον ό πάπας και διά τοϋ 
μνημοσύνου ύπάρχομεν ηνωμένοι ; λόγος έστί μόνον τό μνημόσυνον, και 
λέγει τούτον δ διάκονος, κα'ι διά τοΰ λόγου τούτου εσμέν καί ηνωμένοι καί 
ουδέ παρασαλεύομέν τι των δογμάτων, η μεταποιοϋμέν τι των εθίμων 
ημών» Τοΰτ’ αυτό περί τοϋ μνημοσύνου είναι τό θέμα καί τής εγκυκλίου 
τοΰ Μητροφάνους προς τούς εν Κρήτη καί τής άπαντήσεως τοΰ Μιχαήλ Κα- 
λοφρενά. «Ένιοι δέ των [έναντιο]φρόνων άμφιβάλλουσι λέγοντες, δη τον 
διακόνου μόνου έστί τό μνημονενειν τον μακα[ριώτατον] πάπαν εν τοΐς 
διπτύχοις καί, εί ουκ εστι διάκονος, ονχί» / Απεναντίας ό Καλοφρενας ένό- 
μιζεν δτι πάντες οι ιερείς εις τό έξαιρέτως ώφειλον νά μνημονεύουν. Ό δέ 
αρχιεπίσκοπος Φαντινος τό τοΰ πάπα καί τό ίδιον μνημόσυνον έπέβαλεν εις 
τούς ιερείς «μετά τό εύαγγέλιον καί έν τοΐς διπτύχοις». ΔΤ ο καί ζητεί, νά τφ 
σταλή έγγράιρως ή «μάλλον προς τον αρχιεπίσκοπον ημών» σχετική οδηγία.

Διά νά έπανέλθωμεν εις τήν διήγησιν τοΰ Συροπούλου περί Μητροφά
νους, ό δυστυχής πατριάρχης συνεχώς ήγωνίζετο νά έπιτύχη από τον βασι
λέα διευθέτησιν τών τής Εκκλησίας καί πάντοτε συνήντα έλλειψιν άνταπο- 
κρίσεως καί αναβολήν. Τέλος ό βασιλεύς συγκατετέθη νά συναχθοΰν οι αρχιε
ρείς, αλλά διήμερον προ τής συνόδου τήν Ιην Αύγουστου τής ς·' έπινεμέ- 
σεως τοΰ ,ς-τ^να' έτους [1443] ό Μητροφάνης Β' ετελεύτησε «πατριαρχεύσας 
κακώς δέ έτη ζ' καί μήνας γ'»1 2. Τοιοΰτο υπήρξε τό τέλος τοΰ ενάρετου 
άνδρός τον όποιον πολιτική άντίληψις εξυπηρετήσεως τοΰ κατά τάς από
ψεις τής βασιλείας κρατικού συμφέροντος καί ποιά τις φιλοδοξία ήγαγεν εις 
τον οικουμενικόν θρόνον κατά λίαν ανώμαλον τρόπον καί παρά τήν άντίθε- 
σιν τοΰ δημοσίου αισθήματος.

Καί εγράφη μέν δτι καθηρέθη τφ 1443 υπό τής έν Ίεροσολύμοις συνό
δου, παρουσιαζόντων τών πατριάρχων Φιλοθέου ’Αλεξάνδρειάς, Δωροθέου 
Αντιόχειας καί ’Ιωακείμ Ιεροσολύμων, ’Αρσενίου τοΰ Καισαρείας Καππα

δοκίας καί άλλων κληρικών 3. Άλλ’ άλλως έχει τό πράγμα. Τό γνωστόν πρα
κτικόν, δημοσιευθέν τό πρώτον υπό τοΰ Δέοντος ’Αλλατίον 4, άνατυπωθέν

1 Αυτόθι, σ. 343.
2 Συρόπουλος, σ. 3S0.
3 F ε δ ε ώ ν, Πατριαρχ. Πίνακες, σ. 466.
4 Eeonis Allatii, De Ecclesise Occidentalis atque Orientalis perpe- 

tua consensione libri tres. Ejusdem dissertationes de dominicis et hebdoma- 
dibus Graecorum... Colonise Agrippinse 1648, στ. 939- 941.
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δ’ έκεΐθεν υπό τοΰ Νικηφόρου Θεοτόκη 1 λέγει «έδειξεν όμως ό είρημένος 
πανιερώτατος μητροπολίτης κύριος ’Αρσένιος της άγιωτάτης μητροπόλεως 
μεγάλης Καισαρείας Καππαδοκίας, πρωτόθρονος και έξαρχος πάσης Ανατο
λής, αις ου μόνον προς τάς άλλας Εκκλησίας ό Μητρόφονος πατριάρχης τάς 
παρανόμους χειροτονίας προτρέψας λατινοφρόνοις, άλλ’ ήδη καί προς τάς τής 
επαρχίας τής ’Ανατολής πάσης, τέσσαρα ό άχειροτόνητος κεχειροτόνηκε μητρο- 
πολίδια καί επισκοπίδια, πρός τε την Άμασίαν 1 2 3 δηλονότι Νεοκαισάρειάν τε 
Τύανα καί Μακησσόν, τά τών Λατίνων πάντα φρονοϋντα καί πράττοντα... 
«στωσαν αργοί καί ανίεροι [οί χειροτονηθέντες]». Καί λέγεται μέν εις τό 
πρακτικόν «δπως δ Κνζίκου Μητρόφονος ληστρικώς τον της Κωνσταντινου
πόλεως {λρόνον ηρπασε», έκφρασις μη συνάδουσα πρός τά ίστορηθέντα, διότι 
εις την βασιλικήν αρχήν ωφειλεν ό αφελής αλλά τίμιος ιεράρχης τον θρόνον 
του, τουλάχιστον δμως διά τοΰ πρακτικού αΰτοΰ δεν καθηρέθη. Ενδεικτικόν 
δ’ δτι οΰτος δεν καθηρέθη κανονικώς (ως οΰδ’ εξελέγη κανονικώς) είναι τό 
γεγονός δτι δ όρθοδοξότατος Γεννάδιος ό Σχολάριος εις τάς ανωτέρω παρατε- 
θείσας πληροφορίας του όμιλε! περί τοΰ Μητροφάνους ώς νομίμου πατριάρ- 
%ον. Ουδ’ ήδΰνατο εκείνος τον όποιον εστήριζεν ως πατριάρχην ή επιβολή 
Μωάμεθ Β' ν’ άρνηθή τον εκ τών προκατόχων του άναβιβασθέντα εις τον 
θρόνον υπό τοΰ "Ελληνος αυτοκράτορος Ίωάννου Η'.

Δ' Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Μετά τούς αγώνας τοΰ Κρητός μητροπολίτου ’Αθηνών καί προέδρου 
Κρήτης Άν&ίμον τοΰ όμολογητοΰ 8 καί τήν αποστολήν εις τήν μεγαλόνησον 
Ιωσήφ τοΰ Βρυεννίου4, ό όποιος καί διέτριψεν εκεί μίαν εικοσαετίαν 
( - 1401), ή έν Κρήτη ’Ορθοδοξία εμπεδοϋται συμπραττόντων καί τών εν
τοπίων ορθοδόξων θεολόγων τοΰ Νείλον Δαμιλα5 καί ’Ιωσήφ Φιλά-

1 Άπόκρισις ορθοδόξου τινός πρός τινα αδελφόν όρθΰδοξον περί τής τών κα- 
τολίκιον δυναστείας, καί περί τοΰ τίνες οί σχΐσται καί οί σχισματικοί καί οί έσχισ- 
μένοι... Έν Χάλλη 1775, σ. 160, άνωνΰμως, σσ. 47 -53.

2 Οΰτος ήτο ό Παχοιμιος περί οΰ ό Hofmann «Miscell. G. Mercati» 
III, 1946, σσ. 215-217.

3 Περί οΰ ό Κ. Η. Δ υ ο β ο υ ν ι ώ τ η ς, ΕΕΒΣ Θ', 1932, σσ. 47-79 (εργάτου 
έδημοσίευσεν ό αυτός ΕΕΒΣ Ζ', 1930, σσ. 38- 45 καί Η', 1931, σσ. 30-41) καί 
Σωφρόνιος Εΰστρατιάδης, Ιωάννης ό Κουκουζέλης... ΕΕΒΣ ΙΔ', 1938, 
σσ. 9-86, έν σσ. 13-15, όπου καί έκδίδεται μικρότερον έργον τοΰ ’Ανθίμου.

4 Ν. Β. Τωμαδάκη, Ό ’Ιωσήφ Βρυέννιος καί ή Κρήτη κατά τό 1400, έν 
Άθήναις 1947. Τοΰ αΰτοΰ, ’Ιωσήφ Βρυεννίου ’Ανέκδοτα Έργα Κρητικά, ΕΕΒΣ 
ΙΘ', 1949, σσ. 130- 154.

5 Πρβλ. Τωμαδάκη ν, Ό ’Ιωσήφ Βρυέννιος, σσ. 89- 92. Εις τήν έν σ. 89
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γρη*. Άντιθέτως δμως τήν κατάστασιν έπηρέαζον εν Κρήτη παλαιότερον μέν 
δ Δημήτριος Κνδώνης* 1 2, ο Μάξιμος Χρνοοβέργης3, 6 Δη μητριός Σκαράνος 4, 
δ Μανουήλ Καλέκας5, οί ένωτικοί, «ατά τούς χρόνους δέ τής Συνόδου τής 
Φλωρεντίας οί εντόπιοι Κρήτες Γρηγόριος ό Μάμμας 6 7, Γεώργιος Τραπε- 
ζούντιος 7 καί ’Ιωάννης Πλουοιαδηνός 8. Μέ τούς τελευταίους τουτους φυ
σικά ήνώθη δ προς τον Βησσαρίωνα συνδεδεμένος βυζαντινός λόγιος Μιχαήλ 
Άποοτόλης. Προς τήν μερίδα των ενωτικών κλίνει καί δ εξεταζόμενος Μιχαήλ 
Καλοφρενας, ενωτικός θά ήτο δέ καί δ γνωστός πρωτοπαπάς βιβλιογράψος 
’Ιωάννης Σνμεωνάκης 9, λόγφ τής θέσεώς του.

Ποια υπήρξεν ή στάσις τής Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως απέναντι

σημ. 2 βιβλιογραφίαν πρόσθες : Be Typikon de Nil Datnilas pour le monastere 
de femmes de Bseonia en Crete (1400) par S. Petr ides, Sofia 1911 (Έφη- 
μερίς Βουλγαρικού Αρχαιολογικού 'Ινστιτούτου τόμος XV, σσ. 1-22, άνάτυπον).

1 Πρβλ. Τωμαδάκην, "EvfR άνωτ. σσ. 85- 89.
2 Πρβλ. Τωμαδάκην, "EvfR άνωτ. σσ. 97-101.
3 Πρβλ. Τωμαδάκην, ”EviR άνωτ. σσ. 92 -97. R. Bcenertz, Corres- 

pondance de Manuel Calecas (Studi a Testi 152) Citta del Vaticano 1950, 
πολλαχοϋ.

4 Εις αυτόν άνήκει ή παρά Τωμαδάκη, Ένθ·’ άνωτ. σσ. 102 -104 επιστο
λή, τέως αποδιδόμενη εις τον Κυδώνην καί άπευθυνομένη προς άγνωστον (καί ούχί 
τόν Ίω. Βρυέννιον). Πρβλ. τήν. έπανέκδοσιν υπό R. Bcenertz, "EviR άνωτ. σσ.
335-337 καί 339.

6 Πρβλ. Τωμαδάκην, 'Ένθ·' άνωτ. σσ. 101-106, R. Boenertz, "EvfR
άνωτ.

8 Πρβλ. Allatius, "EvfR άνωτ. στ. 953-955. Γεδεών, Πατριαρχ. Πίνα
κες, σσ. 466-467, Ehrhard παρά Krumbacher (μετάφρ. Σωτηριάδου) 
Α’, σσ. 233-234 τά έργα του έν τή Ρ.G. Migne 160, στ. 13 -248. Έπ’ εσχάτων 
δέ Ρ. Janin, Gregoire Mammas DTC 6, 1920, στ 1863 -1864.—G. Η o f m a n n, 
Papst Kalixt III... «Miscellanea Giovanni Mercati» III, Citta del Vaticano 
1946, σσ. 214-215.

7 Πρβλ. Allatius, "Eve·” άνωτ. στ. 932. K. N. Σάϋας, ΝΦ, σσ. 41 - 48. 
—F a b r i c i u s - H a r 1 e s, BG XII, 1809, σσ. 70 -84.—P. Janin, Georges 
de Trebisonde, DTC 6, 1920, στ. 1235-1237.—Μητροπ. Τραπεζοΰντος Χρυσάν- 
Ιίου [Φιλιππίδου], Ή 'Εκκλησία Τραπεζοΰντος, έν Άθήναις 1933, σσ. 312- 
314.—Angelo Mercati, Notiziola sulla famiglia di Giorgio da Trebisonda 
OCP 11, 1945, σσ. 227 -228 (καί 9, 1943, σσ. 65 εξ.). Εύνόητον δτι περί των μή 
άπασχολούντων ημάς εις τήν παρούσαν μελέτην προσώπων ή βιβλιογραφία είναι 
ενδεικτική.

8 Περί τούτου βλ. περαιτέρω.
9 Πρβλ. Silvio Giuseppe Mercati, Di Giovanni Simeonachis 

protopapa di Candia «Miscellanea Giovanni Mercati» τόμος III (Studi e Testi 
123), 1946, σσ. 312 - 341 (+IV πίνακες). Συμφώνως πρός χρονολογημένους κώδικας 
γραφέντας υπό τοϋ Συμ. τούτου, οΰτος διετέλει πρωτοπαπάς Χάνδακος τήν 12 Μαρ
τίου 1449, τουλάχιστον δέ άπό τοϋ 1445.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:29:29 EEST - 3.236.241.27



126 Νικολάου Β. Τωμαδάκη

ίων εν Κρητη ουνιτών δεικνύουν καθαρά χ<χ κεψενα τοϋ Γενναδίου Σχο- 
λαρίου. Οΰτος, ελέγχων τό ανειλικρινές τής ενώσεως, εϋλόγως παρατηρεί δτι 
δ πάπας δεν επέστρεψεν εις τον ελληνικόν κλήρον τάς ελληνικάς έπισκοπάς 
αλλ3 * έκράτει ούτάς και τά εισοδήματα τοιν διά τούς αλλοεθνείς «και εΐ μη 
τούς αΠονς επεισεν αποδιδόναι τάς νήσους ήμϊν και τάς πόλεις τάς εν 
Έλλάδι, αλ?Γ αύτδς [6 πάπας] τάς εκκλησιαστικός εισόδους άπέτισε, τούς 
παρ3 αύτοϋ πεμπομένους έξελάσας ποιμένας. Καίτοι σαφές έστιν, ως μηδέν 
έτερον έποίει, τοϋτο γοΰν πράττω ν, ήδΰνατ3 αν μετρίως τον ευνοούντο. δει- 
κνΰναι και βουλόμενον βοηθεΐν, rr/c εισόδους άποδιδους των εκκλησιών, τής 
εν Κερκνοα, τής έν Σικελία, τής εν Κρήτη, των άλλων νήσων, άς εξ ημών 
εΐγςν άρ πάσας, καθάπερ άλλοι, την νήσων αργήν' άλλ5 ούτε ούδέν τοιίτων 
έποίησε δήπου, και τοϋ την Πόλιν των πατέρων άναληφίλήναι πάλιν ήμΐν 
σφοδρά εμνησικάκει» *. Προς 3Ιωακείμ δέ τοϋ Σινά νοάφων δ Σχολάριος 
ελεγεν «Έάν έλθη τις ιερομόναχος ή κοσμικός ϊεοευς, η διάκονος άπο τής 
Κρήτης... ή των άλλοιν νήσων από τοϋ γένους ημών, έχετε δ’ αμφιβολίαν 
τινά ή περί τοϋ χειροτονήσαντος αυτόν, μή ποτέ έφρόνει τά των Λατίνων 
ή περί αύτοϋ τοϋ ιερωμένου,., δ'μως θέλει νά καρτερήση ε!ς το μοναστήριον 
δ τοιοϋτος καί ποιήση μετάνοιαν και δώση δμολονίαν καί. ύπόσχεσιν, και 
τότε δέχεσθε αυτόν ώς ιερέα καί συλλειτουονήτε αύτφ» 2.

Εις μακράς διηγήσεις θά έφερεν ήμας ή έξιστόρησις των κατά την 
εποχήν εκείνην, καί τών κατά τάς ενεργείας των παπών Ευγενίου Λ' (1431 - 
1447), Νικολάου Ε' (1447 - 1455) καί Καλλίστου Γ' (1455 - 1458) ποός 
έμπέδωσιν τής ούνίας έν Κρήτη, την δρασιν τοϋ Simon de Candia, λατί- 
νου κληρικοΰ έπιτυχόντος νά ψάλλη την λειτουογίαν (τών δυτικών) εις 
λατινικήν μετάφρασιν, τήν άντίδρασιν τοϋ εκεί ποιμνίου, τών πατριαρ
χικών έξάρχων Παϊσίου καί Μάρκου ύποστηοιζομένων υπό τοϋ Γεν
ναδίου Σχολαρίου, καί τήν άντίθεσιν τοϋ κρητικοΰ λαοϋ εις τήν επιβολήν 
άνωθεν τής ένοόσεως. Καί τοϋτο μέν θά πράξωμεν άλλοτε. Γενικώς δ’ εΐπεϊν 
ή σημειωθεΐσα μετά τήν επιστροφήν εκ Κωνσταντινουπόλεως άντίδρασις τοϋ 
πληθυσμού κατά τής βεβιασμένης ενώσεως καί ή μεταμέλεια τών ύπογρα- 
■ψάντων, ή αμηχανία τών αρχόντων δπως επιβάλουν τό καθεστώς καί τό άνα- 
πτυχθέν κατά τών Λατίνων μίσος, ταϋτα πάντα ειχον άνάλογον αντίκτυπον 
εΐς τήν ελληνικωτάτην Κρήτην s. °Αναμφιβόλως εις τήν νήσον έφθανον αι

“Γενναδίου τοΰ Σχολαρίου, "Απαντα τά ευρισκόμενα III, σ. 97, 
•στίχοι 24 - 83.

8 Αυτόθι, IV, 1935, σ. 206, 18-26.
5 Πρβλ. Kardinal Bessarion als tlieologe, humanist und staatsmann 

Funde und Forschungen von Ludwig Moliler, I Band Dastellung, 
Paderborn 1923, σσ. 179 -191 : Byzanz nach dem Unionskonzil.—G. Hofmann 
S. J., Wie stand es mit der Frage der Kircheneinheit auf Kreta im XV
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έγκύκλιοι των ανθενωτικών, ως και τοϋ Μάρκου 3Εφεσον «τοΐς απανταχού 
τής γης και των νήσων εΰρισκομένοις όρθοδόξοις ΧριστιανοΤς...»

Οί 1ν Κωνσταντινουπόλει ανθενωτικοί, δεν λέγω δέ το πατριαρχεϊον, διότι 
τοϋτο από τής υπογραφής τοϋ δρου μέχρι τής έν Ρώμη έγκαταστάσεώς του 
διηΰθυνεν οΰσιαστικώς Γρηγόριος ό τής Μαμμής, άντέδρασαν είς την επιβολήν 
τής ούνίας έν Κρήτη ζωηρώς, έχοντες προφανώς ύπ3 δψιν δτι ήτο ευκολώτερον 
νά έπιβληθή αυτή εις τμήμα τοϋ Ελληνισμού υπόδουλον και υπό κυρίους 
λατίνους ύπαγόμενον. Και είναι μέν αληθές δτι ή Ένετία δεν άπεσκόπει εις 
τυφλήν υπηρεσίαν τοϋ πάπα εν Κρήτη άλλα προ παντός άπέβλεπεν είς τήν 
διατήρησιν τών ιδίων της συμφερόντων τά όποια εξυπηρετεί ή ησυχία καί 
ή έλλειψις επομένως πόσης δογματικής διαμάχης ή καταπιέσεως. Άλλα 
φυσικόν ήτο οί υπ3 αυτής έγκαθιδρυθέντες έν Κρήτη εκκλησιαστικοί φεου- 
δάρχαι νά θελήσουν νά στερεωθούν βασιζόμενοι είς τά έν Φλωρεντίμ άποφα- 
σισδέντα.

Καθ3 δν λοιπόν χρόνον ό πάπας διέτασσε τον Φαντΐνον Βαλαρέσσον 
δπως μεταβή είς Κρήτην καί έπιβάλη τήν ένωσιν, προβαίνων είς παραχω
ρήσεις τινάς επιφανειακός προς τον Κρητικόν λαόν, οί έν Κωνσταντινουπό- 
λει άπέστελλον άνδρα σεβαστόν καί έπίμονον, πιστόν είς τήν ορθοδοξίαν, διά 
νά συνέχιση το έργον τοϋ Ανθίμου τοϋ όμολογητοϋ καί τοϋ ’Ιωσήφ Βρυεν- 
νίου. Οΰτος είναι ό νομοφνλαξ και χαρτοφύλαξ Κρήτης Παϊσιος.

Περί τοϋ προσώπου τοΰτου καί τής δράσεώς του έν Κρήτη παλαιόθεν 
έγένετο λόγος, αλλά πως συγκεχυμένως. ’Ήδη ό Re Quien άτόπως ύπέθεσεν 
δτι ό υπό τοϋ πάπα άποσταλείς εις Κρήτην άρχιερευς δεν έλέγετο Φαντΐνος 
άλλα Παΐσιος * 1 2 3. Τοϋτο άνεσκεΰασεν ήδη ό Φλαμίνιος Cornelius, παρατηρή-
σας δτι άτοπον θά ήτο αν υπό τοϋ πάπα άπεστέλλετο ορθόδοξος άρχιερευς 
καί «neglecto amplissimo viro in Cretensi Ecclesia sedente, litteras suas 
daret Greeco prsesuli extra Regnum commoranti» 3.

Αί περί τής δράσεως τοϋ Παϊσίου πληροφορίαι οφείλονται εις τρεις 
έπιστολάς τοϋ Γενναδίου Σχολαρίου, τήν 11ην, Ι2ην καί 17ην. Έξ αυτών 
ή πρώτη απευθύνεται προς άγνωστον πρόσωπον, μή Κρήτα, διαμένοντα είς 
τήν νήσον καί σκοπεΰοντα νά περάση είς τήν ’Ιταλίαν' ό Γεννάδιος τον συμ
βουλεύει νά περιμένη τήν παρέλευσιν τοϋ χειμώνος, άφοϋ τήν άνοιξινθά κριθή

Jahrhundert ? «Orientalia Christiana Periodica» X, 1944, σσ. 91 -115.—T ο 0 
α ν τ ο ΰ, Papst Kalisct III und die Frage der Kircheneinheit in Osten. 
«Miscellanea Giovanni Mercati» τόμος III, 1946 (Studi e Testi 123), σσ. 209 - 237, 
καί είς ανάτυπο ν, σ. 1-29. Τοϋ α ν τ ο ΰ, Papstliche Gesandtschaften fiir 
den Nahosten, 1418-1453 «Stndia Missionalia» V, 1950, Ρώμη, σσ. 45-71.

1 Πρβλ. τό κείμενον υπό L. Petit, ΡΟ XVII, 1923, σσ. 449 -459.
’ Μ. Le Quien, Oriens Christianus, Parisiis 1740, II, σ. 265.
3 Creta Sacra I, 1755, σ. 212.
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ή τΰχη της Πόλεως' έγράψη λοιπόν ή επιστολή προ τοϋ 1453 έτους, πιθα- 
νώτατα τό 1452 !. Εις την αυτήν επιστολήν άναγινώσκεται «Φιλώ δέ και 
τούς εν τή νήσφ... Και σύ δέ χάριν αν αύτοΐς έχεις, οίμαι, δικαίαν, ου τής 
άλλης μόνον φιλοφροσύνης, αλλά και επαίνων οις σε αμείβονται. Τον δέ 
ιερόν Παίσιον εξαίρω τοΰ λόγου, ος ήρκεσεν αν άντ'ι μυρίων, τούναντία 
άν μοι μαρτυρησάντων, πολλοΐς δικαιώσειν πιστότατος ών. Ου γάρ έστιν 
ύπ’ εύνοιας έν τή κρίσει σφαλήναι άνδρα θειον καί γυμνή τή αρετή προσέ- 
χειν είδότα οις άν ποτέ των ανθρώπων συγγένοιτο...» 1 2.

“Οτι δ Σχολάριος ένδιεφέρετο διά τήν Κρήτην και τά έν αυτή πολύ προ 
τής ως άνω επιστολής, φαίνεται έξ επιστολής του γραφείσης έκ Φλωρεντίας 
«Μάρκφ Λειπομάνφ, έν Βενετία» (1439) 3 καί σχετικής προς τήν ένετικήν 
τής μεγαλονήσου διοίκησιν.

Άλλ’ ή επιστολή 12 «Γεοόργιος Σχολάριος Παϊσίφ εις Κρήτην» 4 άλλως 
αχρονολόγητος, εάν τό «Γεώργιος» τοϋ τίτλου καλώς έχη, γραφεΐσα προ τής 
κατά τό 1450 έτος μετονομασίας τοϋ Σχολαρίου εις Γεννάδιον5, είναι δια- 
φωτιστική διά τε τό πρόσωπον τοϋ έν λόγφ ιερωμένου καί τάς έν Κρήτη 
περιπετείας του. Βεβαίως μέχρι τοϋδε παρεπλανήθημεν έκ τής σημειώσεως 
«Paisio Cretse, lit conjicimus, archiepiscopo, cui perpetuos pro Christo 
labores et liberationem ex carcere gratulatur» 6, προελθοΰσαν έκ τής 
άγνοιας τών κρητικών πραγμάτων εις ήν εδρίσκοντο οί τοϋ κειμένου παλαιοί 
έκδόται. Άνάγνωσις δμως τοϋ κειμένου υπό τό ιστορικόν φώς τής μεταξύ 
1439 καί 1470 καταστάσεως τής Εκκλησίας Κρήτης, μας οδηγεί εις άλλα 
συμπεράσματα. «’Απήγγειλαν ήμίν ούκ ολίγοι τήν έκ τών παρ’ ύμΐν αρχόν
των οργήν, ήν χαριζόμενοι τοΐς έξ ημών άποστάσι καί σοι μετά τών άλλων 
ως τής πατρίου δόξης άντιποιουμένοις έπήνεγκαν' καί ήν ήμΐν έξαίσιόν τι 
πάθος έκ τής αγγελίας ταΰτης συμβάν. Ή μεν γάρ ειρκτή καί τά έν ταύτη 
δεσμά μόνον ού καί ημάς είχε συγκαθειργμένους καί τήν εκεί πικρίαν πάσαν

1 Πρβλ. Σπ. Π. Λάμπρου, ΠΠ Β', 1912-1924, σ. κςλ
2 Λάμπρος, ”Ενθ·’ άνωτ. σσ. 231 -232, Γενναδίου τοϋ Σχολα

ρίου, "Απαντα τά ευρισκόμενα IV, 1935, σσ. 500 - 502.
’ Γ ε ν ν. Σχολαρίου, Ένθ’ άνωτ. IV, σσ. 441 - 443. Πρβλ. καί τήν 

φράσιν τής επιστολής 12 «απήγγειλαν ήμΐν ούκ ολίγοι» (τών έν Κρήτη ή έκ Κρήτης 
ερχομένων). Περί τοϋ ελληνομαθούς τούτου Λειπομάνου πρβλ. Λάμπρον, ΠΠ 
Β', σσ. κγ' - κδλ

‘Λάμπρον, ΠΠ Β', 1912 -1924, σσ. 232 - 231, Γενναδίου Σχο
λαρίου, "Απαντα τά ευρισκόμενα IV, 1935, σσ. 450 - 452.

5 "Ηδη ό Λάμπρος, ΠΠ Β', σ. β' καί ε' παρετήρησεν ότι «ήδη έν τοΐς 
κώδιξι δέν διαστέλλονται πάντοτε τά προωνόμια Γεώργιος καί Γεννάδιος κατά τάξιν 
χρονολογικήν».

6 Migne P.G. 160, 1866, στ. 166.
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συνδιαφέροντας. Ούτως από τοΰ σοϋ σώματος έπί τάς ημών διεβίβαζε σάρκας 
την των αλγεινών αΐσθησιν ή φιλία, ουδέ τοϊς μεταξύ πελάγεσιν ειργομένη». 
Επομένως ό Παΐσιος συνελήφθη διά την έν Κρήτη δράσίν του και έκλείσθη 
δέσμιος εις τάς φύλακας, πράγμα διά τό όποιον συνέπασχον οί εν Κωνσταν- 
τινουπόλει όμόφρονες και φίλοι του. Τίς ή αιτία ; «ού γάρ ως κακοϋργον 
καί πονηρόν ή κάθειρξις εκείνη τον εμόν είχε Παΐσιον, άλλ’ ήσαν μάλλον 
τοιοϋτοι οΐ μηδέν άδικοϋνχί σοι τάς ποινάς Ικείνας επενεγκόντες». Ένφ 
λοιπόν έφαντάζετο τον Π. ό Σχ. εις την φυλακήν εύχόμενον υπέρ τών διω- 
κόντων αυτόν καί έφθόνει επί τή ευτυχία του καί ηύχετο, δπως καί ό ίδιος 
τύχη άναλόγου μεταχειρίσεως υπό τών εν τή Πόλει, «ταϋτα λογιζομένοις 
ήμιν επί ταϊς σκυθρωποτέραις φήμαις εκείναις καί δεύτεροί τινες ήκουσιν 
άγγελοι, λελνσϋ·αί σε πάντων και της αρχαίας εκείνης άνέσεως απολανειν 
ΐσχυριζόμενοι, καί μετά σου τούς των αυτών σοι δεσμών κεκοινωνηκότας, 
καί τον τής καθείρξεως χρόνον καί την τής ελευθερίας ημέραν καί πάντα 
ήμΐν ακριβώς διηγούντο τά μεταξύ».

Έκ τών περαιτέρω λεγομένων φαίνεται δτι ή σύλληψις Ιγένετο κατά 
την μεγ. τεσσαρακοστήν καί ή άπόλυσις συνέπεσε μέ τήν Άνάστασιν τοΰ 
Κυρίου, ώστε ό Σχολάριος τολμηρώς πως νά παρομοιάζη τό θειον προς τό 
τού Παϊσίου δράμα. Ή επιστολή καταλήγει ούτω «Καί νϋν ήμΐν εν ταΐς 
τών ομολογητών δμηγύρεσι τεταγμένος, ού μάλλον τήν έχουσαν νήσον ή 
τούς φίλους πάντας καί τοσοϋτόν σου διισταμένους κοσμείς. Άλλα ζήθι καί 
τον υπέρ τής αλήθειας ζήλον σαυτφ τε καί τοΐς πλησιάζουσιν αύξων καί 
ημάς ομοίως εύφραινε ταΐς τών καλών άγγελίαις' el γάρ καί πάντα μέλλοις 
προΐεσ&αι τοϊς άδίκοις άπαιτηταΐς, ου δίκαιον ϋφιέναι σε της ενσεβεστάτης 
ταύτης σνστάσεως».

Δυστυχώς ό Σχολάριος είχε σπεύσει διά νά γράψη τό λαμπρόν αυτό 
συγχαρητήριον γράμμα. Ό Παΐσιος καί οί σύν αύτφ εΐχον όντως άπολυθή 
καί εΐχον άποκατασταθή εις τήν «άρχαίαν άνεσιν», άλλ’ ούχί άνευ δρων. 
Πιεσθέντες από τούς Ενετούς, ύπεχώρησαν, ούχί βεβαίως κατά τό δόγμα, αλλά 
προφανώς εις αγωνιστικότητα. Ποιοι ήσαν οΐ έπιβληθέντες εις αυτούς δροι 
άγνοοΰμεν. Φανερά δμως είναι ή δυσαρέσκεια, ή λύπη τοΰ Σχολαρίου δταν 
οΰτος έξηκρίβωσε τά γενόμενα. Όρθώς ύπωψιάσθη ό Λάμπρος δτι ή επι
στολή 17 είναι σχετική μέ τον έν λόγφ Παΐσιον \ «Τής σής μέν πρότερον 
εύσεβείας άγγελλομένης ήμΐν, έτερπόμεθα» γράφει έν αρχή. Αλλά τήν χαράν 
διεδέχθη λύπη επί τή αγγελία δτι ό Παΐσιος έφοβήθη τον θάνατον, καί, ενφ 
ήτο πλησιέστατος πρός τό μαρτύριον, έδειλίασεν. Ένώ οί έν Κωνσταντινου- 
πόλει ήλπιζον δτι ό Παΐσιος θά ένέμενεν, οΰτος ένέδωκεν' «ταϋτα δή σε καί 
αυτόν είδότα πάνυ καλώς τήν μαρτυρίαν τής αλήθειας καιρού καλοϋντος 1

1 Λάμπρου, ΠΠ Β', σσ. 243-246, πρβλ. καί σ. κζ'.

ΕΠΕΤΗΡΙ8 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΚΑ' 9
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ύπελεύσεσθαι γενναίως έλπίζομεν καί τών άπαξ εγνωσμένων βονλήσείλαι 
ΰνήακειν ϋπερμαχοΰντα...». Έάν δεν είχε δειλιάσει, θά ήτο ήδη κόσμημα 
τής Εκκλησίας καί καύχημα των φίλων «”Ω πόσων εγκωμίων ύπόθεσις 
νΰν αν ήμΐν ήσθα, πόσοι τον σόν αν έώρταζον θάνατον εκ τής υπέρ Χριστού 
παρρησίας σοι σαφώς έπενηνεγμένον... Αλλά συ φευ ρίψασπις ήμΐν έγένου 
παρά πάσαν ελπίδα καί ταΰτα την των προμάχων τόλμαν καί προθυμίαν 
εξ αρχής άνελόμενος καί τούς στεφάνους εν χεροϊν έχων υπό ραθυμίας σφή
κας καί αντί των έπά&λων νυν συγγνώμην αιτείς. Ταΰτα πολλήν ήμΐν άθυ- 
μίαν ένέβαλεν. Ταΰτα καί περί των άλλων δεδιέναι πάνυ ποιεί... Καί τί χρή 
περί των σαθρότερων ελπίζειν, οπότε τής σής στερρότητος οΰτω σφοδρώς 
ό τής ζωής έρως έκράτησεν ;»!

Τελευτών ό Σχολάριος δεν απελπίζει' απεναντίας προτρέπει προς διόρ- 
θαισιν τον δειλιάσαντα καί δη τό μέν διά τής αΰτεπιβολής αργίας από τοΰ 
ίεροπρακτεϊν, τό δέ διά τής μη τηρήσεως τών βιαίως υπεσχημένων. «’Αρχή 
δε γνησία τής μετάνοιας ή τών βιαίως υπεσχημένων αποφυγή καί παραίτη- 
σις, ήν άκινδΰνως δύνασαι πράττειν. Σοϋ γάρ τον ιδιώτην αίρουμένου βίον 
προσκαίρως καί τό λειτουργείν ύπερτιθεμένου, έως αν τά τής Εκκλησίας την 
έλπιζομένην λάβη κατάστασιν, ούδείς απαιτήσει τάς υποσχέσεις ή μη λαμβά- 
νων δίκας είσπράξεται... Εί δέ καί έτερόν τινα τρόπον υποβάλλει σοι το 
συνειδός την έκ Θεοΰ συγγνώμην αίτειν, ποίει δη τά δοκοΰντα, μόνον εί 
κατά νόμον 1 ταΰτα μέλλει πράττεσθαι. Έν φυλάττου μόνον, μη καί)άπαξ 
άπεγνωκώς τής ήμετέρας ολοκληρίας άπορραγής». Έκ τοΰ τελευταίου τούτου 
φαίνεται δτι ό πταίστης Παίσιος δεν είχεν άπομακρυνθή τής ’Ορθοδοξίας, 
άλλ’ είχε παραιτηθή τής δράσεως.

Ε' ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ, ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΚΑΙ ΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΩΝ ΕΝ ΚΡΗΤξΙ

Έκτος τοΰ πάπα ό όποιος ένδιεφέρετο διά την επιβολήν τοΰ δρου τής 
Φλωρεντίας, καί άλλη προσωπικότης τής εποχής, από άλλης κινούμενη σκο
πιάς, ειργάζετο προς την αυτήν κατεΰθυνσιν. Πρόκειται περί τοΰ Νίκαιας 
Βησσαρίωνος τον όποιον ό πάπας άνήγαγεν εις τήν πορφύραν τοΰ καρδινα
λίου. Ό λογιώτατος οΰτος ιεράρχης, αρχηγός γενόμενος τών ενωτικών, ανυ
ψωθείς άργότερον (Άπρίλ. 1463) καί εις τον θρόνον τοΰ λατινικού πατριαρ
χείου Κωνσταντινουπόλεως, μετά τήν υπό τών Τούρκων άλωσιν τής βασι- 
λευούσης έπεζήτησε παντί τρόπφ όπως επιβληθή εις τάς φραγκοκρατουμένας 1

1 Κατά θειον νόμον δηλ.
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χοόρας. Τούτο βεβαίως έπραττεν ως σύμφωνον προς τάς πολιτικός του προ
θέσεις, δηλονότι την σταυροφορίαν τής Δύσεως προς έλευθέρωσιν τής χρι
στιανικής ’Ανατολής από τούς δυνάστας μουσουλμάνους. Επόμενον ήτο ότι 
δεν θά ήδιαφόρει διά την Κρήτην, τό σπουδαιότερον Regnum τής Ένετίας 
έν τη ’Ανατολή, από τό όποιον κατήγοντο επιφανείς ένωτικοί, ό Μητροφά
νης, ό Γρηγόριος, ό Γεώργιος Τραπεζοΰντιος κ.ά. και εις τό όποιον ήδη οί 
επιφανέστεροι ανατολικοί ειχον δώσει μάχην μέ τούς επιφανέστερους των 
λατινιζόντων Ελλήνων.

Έκτος τής ποιμαντορικής εγκυκλίου του (27 Μαΐου 1463) επί τή άνα- 
λήψει τής πατριαρχείας, ή οποία θά έφθασε καί εις την Κρήτην, ό Βησσα
ρίων προέβη εις δοιρεάν διά την συντήρησιν δεκαέξ ουνιτών ιερέων έν 
Κρήτη ', οί όποιοι τό μέν θά διεφώτιζον τούς κατοίκους υπέρ τής ένώσεως, 
τό δε θά έχρησίμευον διά νά λαμβάνωνται έξ αυτών οί πρωτοπαπάδες Κρήτης 
(Χάνδακος), Χανίων, Ρεθΰμνης καί Σητείας. ’Ήδη τον Μάϊον 1462 ό πάπας 
είχε ζητήσει 40 χρυσά δουκάτα έκ τών Ισάδων τής εν Χάνδακι σιναϊτικής μονής 
τής 'Αγίας Αικατερίνης νά διατίθενται υπέρ τών ενωτικών ιερέων τής Κρή
της 1 2 *, τούς οποίους γνωρίζομεν όνομαστί : Ήσαΐας ιερομόναχος, ’Ιωάννης 
Πλουσιαδηνός, ’Ιωάννης Ρώσσος (ό βιβλιογράφος), Γεώργιος ’Αλεξάνδρου, 
Νικόλαος Καναδάτος, Νικόλαος Πλουσιαδηνός, Νικόλαος Μαυρομμάτης., 
Γεώργιος Χρυσολωράς, Μάρκος Έπιφάνιος, Μανουήλ Συναδηνός, Γεώργιος 
Βισουλας καί Γεώργιος Βρανάς s. Διά τής φορολογίας αυτής τών κτημάτων 
τοΰ Σινά έν Κρήτη καί τής δωρεάς τοϋ Βησσαρίωνος συνετηροϋντο οί άλλως 
μή έχοντες ποίμνιον Ιλληνόρρυθμοι λατΐνοι. Παρά ταΰτα ή ούνία δεν προώ- 
δευσεν, απεναντίας πολλοί λατινικού ρυθμού Κρήτες μετελάμβανον καί έκη- 
δευοντο από ορθοδόξους ιερείς !

Καί περί μέν τής δράσεως τού κορυφαίου έκ τών ουνιτών Πλουσιαδη- 
νοϋ ευθύς αμέσως. ’Απαραίτητον όμως θεωρώ νά εΐπω ολίγα διά τον γνω
στόν πράκτορα τοϋ Βησσαρίωνος έν Κρήτη Μιχαήλ ’Αποστολήν 4, Βυζάντιον

1 F1. Cornelius, Creta Sacra II, σσ. 35-36.
2 G. Hofmann, Sinai und Rom OC IX, 1927, σσ. 267 - 270.
s Αυτόθι πρβλ. καί Hofmann, OCP X, 1921, σ. 99.
4 Ή αλληλογραφία του έξεδόθη τό μέν υπό R. Regrand, ΒΗ de XV et 

XVI siecles II, 1885, σσ. 233 - 259 : Rettres de Micltel Apostolios, τό δέ υπό 
Hippolyte Noiret, Rettres inedites de Michel Apostolis, publiees 
d’apres les manuscrits du Vatican avec des Opuscules Inedits du meme au
teur, une introduction et notes par—, Paris 1889, δπου καί τινα τών έργων του. 
Περί της στάσεώς του απέναντι τοϋ .όρου τής Φλωρεντίας ό Allatius, 'ΕνίΡ 
άνωτ. στ. 938. Περί τών σχέσεων του μετά τοϋ Βησσαρίωνος δ R. Μ ο h 1 e r, 
Kardinal Bessarion I Band, Paderborn 1923, σσ. 328 - 332.—μετά τοϋ Άμιροΰ- 
τζη ό Ν. Β. Τωμαδάκης, ΕΕΒΣ ΙΗ', 1918, σσ. 130 - 131.— Πρβλ. καί Β. 
Λ α ο ϋ ρ δ α, Μιχαήλ ’Αποστόλη λόγος περί ’Ελλάδος καί Ευρώπης, ΕΕΒΣ ΙΘ',
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λόγιον καταφυγόντα εις Κρήτην μετά την άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως, 
ταξιδεύοντα δ’ έκεΐθεν εις ’Ιταλίαν, άλληλογραφοϋντα με τον Βησσαρίωνα 
και τον Άμιρούτζην (μέ τον πρώτον εξεφράζετο ως καθολικός μέ τον δεύτε
ρον ως ελευθερόφρων!), άντιγράψοντα, συλλέγοντα καί έμπορευόμενον ελλη
νικούς κώδικας διά λογαριασμόν τοΰ πρώτου καί έπιδιώκοντα, εις μάτην, 
άναλώμασιν αύτοϋ νά ίδρυση εν Κρήτη άνώτερον σχολεΐον : «διά τούτο 
βοηθητέον Κρησί τε κάμοί», έγραφε προς τον Βησσαρίωνα, «ή μοναεΐον 
άνεωγότα, τούτο δη τό πολλά σοι πάλαι ποθούμενον, ή δτφ τρόπφ άριστά 
σοι καί εμοί έξειν δοκεΐ» Καί άλλοτε «βέβαιου τοίνυν τούς λόγους καί δεΐ- 
ξόν με αληθή, οϊφ τφ τρόπφ διδασκαλεΐον εις Κρήτην άνοίξας άρέσκει σοι» * 1 2 *, 
καί «θέλησον άνθήσαι καν τη Κρήτη τούς λόγους» 8.

Ό ’Αποστολής, πρόσωπον μέχρι γελοιότητος άλλοπρόσαλλον, εριστικόν 
καί ύπερβάν πάσαν πτωχοπροδρομικήν κολακείαν καί επαιτείαν 4, αφού ειχεν 
εν Κωνσταντινουπόλει άντιταχθή εις την ενωσιν, ένόμισεν δτι ή αντίθετος 
στάσις εν Κρήτη θά τφ άπέβαινε προσοδοφόρος. Έξεδηλώθη λοιπόν ως 
ανθενωτικός, δι’ δ καί προεκάλεσε την μήνιν τής Εκκλησίας καί τού λαού. 
‘Ο Βησσαρίων συνίστα εις τον πτωχόν αυτόν λόγιον «συνεΐναι τοΐς τής ένώ- 
σεως». «Έπεί δ’ άπαξ έκέλευσας συνεϊναί με τοΐς Ινώσεως καί τά δυνατά 
συναγορεύειν αύτοΐς, ένα των τοιούτων γενόμενον καί αυτόν, εϊ καί πριν 
έλάνθανον ών, δίκαιόν έστι γνώναι καί ό'σα μοι περιέπεσεν' μίσος μεν ουν 
των Γραικών και αύτοΐς αποσυνάγωγον είναι, και μήτε προσαγορεύειν, μήτε 
των σφών αυτών παΐδας φοιτάν παρ’ εμέ, ΐνα μή τή παιδεία των λόγων 
ρωμέλληνες γένωνται, έχων καί άλλα φάναι πολλά, παραλείπω. Σάββας δέ 
τις καί Μάξιμος μοναχώ» προσεκόμισαν εις αυτόν προς αντιγραφήν «.γράμμα 
του ’Αλεξανδρείας γάμον άσεβείας και βλασφημίας έπϊ Λατίνους». Ό ’Απο
στολής τούς εξύβρισε, τούς έξεδίωξε καί την έπομένην διηγήθη τό πράγμα 
«τοΐς δμοδόξοις καί φίλοις»5 * *, οί όποιοι τον παρεκίνησαν νά τούς καταγγείλη, 
πράγμα τό όποιον καί επραξε, μέ αποτέλεσμα νά έξορισθοϋν οί δύο όρθόδο-

1949, σσ. 235-244 καί τοΰ αύτοΰ, Μιχαήλ ’Αποστόλη ’Ανέκδοτα επιγράμματα, 
ΕΕΒΣ Κ', 1950, σσ. 172 - 208, δπου καί ή λοιπή βιβλιογραφία, είς τήν οποίαν 
πρόσθες : F. Masai, Un περί τής ουσίας faussement attribue a Micbel Apo- 
stoles, «Scriptorium» 1, 1946 -1947, σ. 162.

1 Legrand, ’Ένθ’ άνωτ. σ. 240.
2 Αυτόθι σ. 249.
8 Αυτόθι σ. 250.
4 Noiret, ’Ένθ’ άνωτ. σ. 26, ως έξης χαρακτηρίζει τόν’Αποστολήν «grand 

enfant, avec bon coeur, mais sans cervelle ; professeur sans place, mendiant 
argent et eleves ; exile parcourant le monde pour chercber patrie et fortune*.

5 Μεταξύ των οποίων Γεώργιος ’Αλεξάνδρου (ό εΤς έκ των 12
ουνιτών) καί ’Ιωάννης ό ζηλωτής «των Ιερέων τής γερουσίας τώ κο-
ρυφαίω».
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ξοι κα'ι ανθενωτικοί μοναχοί. Ούτοι «οΰκ ηρκει μένοντε αύτώ έν τη Συρίςι 
σιγάν, άλλ’ εγραψάτην έν Κρήτη τοΐς ξυνθιασώταις αύτοΐν, εμε μεν πρώτως 
καί μάλιοτα άφορίζοντε, μετέπειτα δέ καί τους γενομένους αύτοΐν αίτία<ς> 
τής εξορίας. Ταντ άναγνόντες οι Κρήτες, είπεϊν ονκ εχω οϊοι γεγόνασιν’ ονχ 
όραν εχουοιν ώς γοργόνας, ου πυρός μεταδιδόασιν, οϋχ (ίλών, πολλοΰ γε καί 

δει χρημάτων, ου συνευχονται, ουκ άλλο τι ποιοϋσιν ανθρώπινον...» \ Καί 
εις την επιστολήν 70ήν τφ 1467 γραφεϊσαν ό το πριν ανθενωτικός ’Αποστο
λής 1 2 ιδού τί λέγει. «Καί ταϋτα ξένος ών και πένης κάνέστιος, τοΐς τε Γραι- 
κοϊς ούχ δ'τι γε εξουθενωμένος, αλλ5 έχ'&ρός άσπονδος, μισητός και αποσυνά
γωγος· έξ δτου γάρ άνεκαλυψάμην ήν έχων δόξαν περί Λατίνους έτΰγχανον, 
συναγορεΰων τοΐς ύπηκόοις των 'Ρωμαίων τής Εκκλησίας καί που καί λόγοις 
πιθανωτέροις καί έργοις δραστικωτέροις την πρότερον άπωθουμενος, έκτοτε 
τοϋτο καλούμαι, ού φανείην τής πόλεως' ίδον νυν και τούτον εΐληφεν ό διά
βολος" ιδού τό άγος' ιδού το κά&αρμα. Καί προς επί τοΰτοις άφείλοντό με 
τούς φοιτητάς, οϊ με πάλαι αν έθανάτωσαν, εί μή την αρχήν έδεδοίκεσαν. 
Νΰν ούν ζώ τή γραφίδι πονήρως καί ποΐ γής φΰγοιμι σκέπτομαι, μάλιστα 
δ5 αύιός δπου υπάρχεις, ό έμός δεσπότης καί κύριος (ό Βησσαρίων)» 3 *.

1 Noiret, Ένθ’ άνωτ. σ. 102. Ή επιστολή τόν χειμώνα 1467 -1468.
2 Πρβλ. Noiret, "Ενθ·’ άνωτ. σ. 22.
3 Noiret, "Ενθ’ άνωτ. σ. 89. Ταϋτα έχοντες ύπ’ όψιν ύπεσημειώσαμεν εις 

Ν. Β. Τωμαδάκη, Ό ’Ιωσήφ Βρυέννιος καί ή Κρήτη κατά τό 1400, έν ΆΑ-ή" 
ναις 1947, σ. 111 σημ. 5 : «ποια ή δύναμις τοϋ οίκ. πατριαρχείου έν Κρήτη καί μετά 
τήν άλωσιν άκόμη δεικνύει ή άπομόνωσις ήν ύπέστη ό Μιχαήλ ’Αποστολής κατόπιν 
έκτοξευθέντος κατ’ αύτοϋ (ως παπολάτρου) άφορισμοΰ. Ουδέ νά άνάψη πΰρ ή προ- 
μηύ’ευθ'ή τά τής τραπέζης ήδύνατο». Άλλ’ ή παρατήρησις αυτή δέν έπεισε τόν έν 
’Αμερική συνεργάτην Βασίλειον Λαούρδαν, ό όποιος έν ΕΕΒ2 ΙΘ', 1949, 
σ. 238 σημ, 1 παρέχωσε τά επόμενα «Δέν είναι ό Μιχαήλ ’Αποστολής, όστις άφω- 
ρίσθη υπό τοΰ οίκ. πατριαρχείου άλλ’ ό ’Αρσένιος ’Αποστολής. Τό κείμενον εις 
Λάμπρον 2 π., Ό κατ’ ’Αρσενίου τοΰ ’Αποστόλη άφορισμός τοϋ πατριάρχου
Παχωμίου A', ΝΕ 3, 56 - 58» ! Άλλ’ εγώ δέν ώμίλησα περί άφορισμοΰ υπό τοϋ 
οίκ. πατριαρχείου, άλλά περί τής δυνάμεως τοϋ οίκ. πατριαρχείου έν Κρήτη. "Οτι 
δέ ό Μιχαήλ ’Αποστολής άφωρίσθη γνωρίζει πας τις δστις άνέγνωσε τήν αλληλο
γραφίαν του καί δή τάς άνωτέρω προς Βησσαρίωνα έπιστολάς του παρά Noiret, 
ούδ’ ήδυνάμην έγώ νά κάμω σύγχυσιν μεταξύ πατρός καί υΐοϋ ’Αποστόλη. Τό πε
ρίεργον είναι ότι ό Λαούρδας γνωρίζει τήν μελέτην τοϋ Άϋ·. Παπαδ. Κέρα
μέ ω ς, Μάρκος Ξυλοκαράβης, πατριάρχης οικουμενικός καί είτα πρόεδρος ’Αχριδών 
VVr 10, 1903, σσ. 402-415 (πρβλ. Κρητ. Χρον. Ε', 1951, σ. 260 σημ. 6) όπου 
ακριβώς καί έν σσ. 403 - 404, αναπτυσσόμενης τής έξαρχικής δράσεως τοΰ Ξυλοκαρά- 
βη έν Κρήτη, σχολιάζεται ή πρός Βησσαρίωνα έπιστολή τοΰ Μιχ. ’Αποστόλη. Ό 
Κεραμεύς ρητώς λέγει «ότι δε τά πατριαρχεία τής ’Ανατολής είργάοϋησαν σοβαρώς έν 
Κρήτγι κατά τοϋ Μιχαήλ (’Αποστόλη) δήλον έξ ετέρας επιστολής...» καί άναφέρεται εις 
τήν ώς άνω πρός Βησσαρίωνα !
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<Γ ΜΑΡΚΟΣ ΞΥΛΟΚΑΡΑΒΗΣ-ΙΩΣΗΦ ΠΛΟΥΣΙΑΔΗΝΟΣ

Ό Παΐσιος, ό Σάββας και 6 Μάξιμος δέν είναι τα μοναδικά πρόσωπα 
τά κατά τους χρόνους εκείνους προστατεΰσαντα τήν χειμαζομένην ’Ορθοδοξίαν 
εν Κρήτη. Τό έ'ργον των ορθοδόξων άπέβη όντως δΰσκολον, άφοΰ έπρεπε να 
έξαρτώνται από τό οικουμενικόν πατριαρχεΐον τό υποκείμενον εις τους Τούρ
κους, διωκόμενοι δέ από τούς Ενετούς νά καταφεύγουν in partibus infide- 
lium, όπου ή άσκησις τής ορθοδόξου λατρείας ήτο από δογματικής άπόψεως 
ανενόχλητος. Δυσκολωτέραν κατέστην : τήν θέσιν τοϋ ορθοδόξου κλήρου εν 
Κρήτη ή έπανάστασις λεγομένη τοΰ Σήψη Βλαστού 1, εις τήν οποίαν έ'λαβον 
μέρος και ιερείς. ’Ακόμη τό γεγονός ότι εις τήν μεγαλόνησον ειχον καταφύ- 
γει εκ Κωνσταντινουπόλεως ιερωμένοι οί όποιοι δέν έπεθύμουν νά ζήσουν 
υπό τούς Τούρκους άλλ’ ούδ’ εις τον πάπαν νά υποταχθούν, περιέπλεκε τά Ιν 
Κρήτη εκκλησιαστικά πράγματα. ’Επί ικανά έτη Κρήτες κληρικοί δέν θά 
είναι πλέον έκ των σημαινόντων τοΰ πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, ως 
συνέβαινε προ τής άλώσεως καί ή έξάρτησις τής ’Εκκλησίας τής Κρήτης έκ 
τής τής Κωνσταντινουπόλεως θά είναι χαλαρά. Τούτο δείκνυται άλλως τε καί 
έκ τής έπεμβάσεως τοΰ ’Αλεξανδρείας, ή οποία μετά έ'να καί πλέον αιώνα, 
διά τού Μελετίου τού Πηγά 1 2 3, θ’ άποκορυφωθή·

Άς ίδωμεν δι’ ολίγων ποία ύπήρξεν ή άντίδρασις τής ένετικής εξου
σίας εις τήν κατά τής ένώσεως εν Κρήτη κίνησιν, ώς αύτη παρουσιάζε
ται εις μυστικά έγγραφα τής εποχής. Τήν 27ην Αύγούστου 1461 εις έγγρα
φον, άφορών εις τούς πρόσφυγας τούς λόγφ άλώσεως τής Κωνσταντινου
πόλεως καταφυγόντας εις Κρήτην, ορίζεται «Intelleximus quod multi 
nobiles et cives tam Constantinopolis, quam de partibus Amoree8, 
magne et bone reputationis, nec non et papates et caloieri et presbiteri 
greet in magno numero se reduxerunt ad standum et habitandum 
in ista nostra civitate Candide, ac in aliis civitatibus, et tota ista 
insula Crete». Διατάσσεται ή έξωσις των υπόπτων ribellionis κατόπιν 
άνακρίσεως καί τασσομένης λογικής προθεσμίας4. "Ηδη τήν 19ην ’Ιου
νίου 1461, ένεκεν τής εν Ρεθύμνη έπαναστάσεως τού Σήφη Βλαστού, είχεν 
όρισθή όπως οι έκ Κωνσταντινουπόλεως καί Μορέως καταφυγόντες εις Κρή

1 Αΰτη ελαβε χώραν κατά μέν τόν FI, Cornelius τό 1453, κατά δέ τά έγγραφα 
μεταξύ 1458 καί 1460. Πρβλ. Στεφάνου Ξανθουδίδου, Ή 'Ενετοκρατία 
έν Κρήτη καί οί κατά των 'Ενετών αγώνες τών Κρητών, Άθήναι 1939, σσ. 113 -115.

2 ΓΙρβλ. Ν. Β. Τωμαδάκην, «Κρητικά Χρονικά» Ε', 1951, σσ. 263- 274.
3 Μορέως δηλ.
4 Lamanky, Secrets d’etat de Venise, S. Pdtersbourg 1884, a. C46.
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την ορθόδοξοι κληρικοί μένουν μόνον εις Κέρκυραν 1 και ούχί αλλαχού 1 2 * *. 
Την 26ην ’Ιουνίου 1466 διατάσσεται να έξωσθή τής Κρήτης, ό πατήρ και ό 
αδελφός τοϋ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Ό πατήρ μετά των δυο υιών 
κατέφυγεν εις Κρήτην, άλλ’ ό εις των υιών «magni ingenii et magne astu- 
tie iverit Constantinopolim, factus fuerit patriarcha». Ν’ άπαγορευθή 
οίαδήποτε μετάβασις εις Κωνσταντινούπολή εκ Κρήτης επί ποινή ολοσχε
ρούς αποκλεισμού έκ τής ενετικής επικράτειας °. ’Ασφαλώς τό έγγραφον 
αφορά εις τον Μάρκον Ξνλοκαράβην πατριαρχεύσαντα περί τα έτη εκείνα *, 
ό οποίος κατά τον Μιχαήλ ’Αποστολήν «Μάρκος σκοτενδΰτης Βυζάντιος ό 
Ξυλόναυς, άνήρ φιλόχρυσος, κακόδοξος, κερκοπίθηκος, δς τήν Κρήτην πάσαν 
συνέχεέ τε καί συνεκΰκησεν» 5.

Ή σχέσις προς τό υπό τούς Τούρκους οικουμενικόν πατριαρχεΐον έθεω- 
ρεΐτο έγκλημα τιμωρούμενον υπό τών Ενετών. Τό 1461 διετάχθη ή έξωσις 
τού Πέτρου Τζανκαροπούλον πρωτόπαπα Ρεθύμνης μή αρεστού εις τούς 
Ενετούς, ώς ζητούντος από τον οικουμενικόν άδειαν εγκαινίων ναών 6 *. Τήν 
12ην Νοεμβρίου διατάσσεται ή έξωσις Νεοφύτου ίερομονάχου Χάνδακος \ 
αποδίδεται δ’ ή κατά τήν 28 Αύγούστου 1458 8 έπανάστασις, περί ής ανω
τέρω, εις τούς ορθοδόξους ιερείς «(quod) rebellio proxima Rethimi a papa- 
tibus et clericis processerit» 9, τόσον ώστε ν’ αμείβεται ό ίερεύς ’Ιωάννης 
Λίμας ως μή μετασχών ! 10.

Τκανά έτη μετά ταύτα (1487) έγγραφον ένωτικον χαρακτηρίζει τον 
ορθόδοξον κλήρον ως τον κύριον τής Γαληνοτάτης εχθρόν «Papates non 
catholici, quos semper recognovimus primos auctores et compulsores et 
fautores contra statum nostrum... de calogeris et aliis personis forin-

1 Ύποκειμένην καί αυτήν εις τήν Ένετίαν.
2 Damansky, “Ενθ’ άνωτ. σ. 017.
9 Αυτόθι σ. 052.
1 Μ. Γεδειόν, Πατριαρχικοί Πίνακες, σσ. 481-482 . Σάρδεων καί Π ι- 

σιδίας Γερμανού, Συμβολή εις τούς πατριαρχικούς καταλόγους Κωνσταντινου
πόλεως από τής άλώσεως καί έξης Μέρος Α', έν Κωνσταντινουπόλει 1935, σσ. 9-10. 
Άθ. Παπαδ. Κεραμέως, Ένθ·’ άνωτ. (έν σημ. 3 τής σ. 133). Π. Petit,
Deposition dll patriarche Marc Xylocaravi ROChr. VIII, σσ. 144-149.

6 Noiret, “Ενθ’ άνωτ. σ. 95, ή επιστολή τοΰ 1467. Τό Ξυλόναυς, δι’ ού υπό 

τοϋ ’Αποστόλη μεταφέρεται επί τό λογιώτερον τό Ξυλοκαράβης, μετεποίησεν ό Β. 
Λαοΰρδας εις ξνλόναος ! «Κρητικά Χρονικά» Ε', 1951, σ. 260.

6 Lamansky, 045.
1 Αυτόθι 048.
8 Αυτόθι.
9 Αυτόθι 048.
10 Αυτόθι 050. Πράγματι όμως ώς προδούς τήν συνωμοσίαν. Πρβλ. Ξάνθου- 

δ ί δ η ν, "Ενθ’ άνωτ.
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secis, quse ex Turchia et maxime de missis per patriarcham Grecum 
venire presumunt ad insulam istarn Crete ad disseminandum schisma 
et hxreses ac discordias, quse omnia concludunt contra statum nos
trum» '■

Ειδικώς περί τοϋ Μ. Ξυλοκαράβη θα έπρεπε νά συγκεντρωθοΰν περισ
σότεροι ειδήσεις σχετικοί μέ την εν Κρήτη δρασίν του. ’Ήδη περί αύτοϋ 
γνωρίζομεν δτι, ιερομόναχος ών, άνεδείχθη εις μητροπολίτην Άδριανουπόλεως 
«ίνδικτιώνι ιγ' ετει 6973» (1464- 1465) 1 2 3 4. ’Ολίγους μήνας μετά ταΰτα, ίσως 
χωρίς καν νά προφθάση νά ποιμάνη την λαχοϋσαν αΰτφ μητρόπολιν, διεδέ- 
χθη τον οικουμενικόν πατριάρχην Σωφρόνιον εις τον θρόνον τής Κωνσταν
τινουπόλεως Β. Ειτα καθηρέθη (15 Ίανουαρίου 1467) καί τό αυτό έτος συνε- 
χωρήθη καί έγένετο Πρόεδρος ’Αχριδών \ "Ωστε ή εν Κρήτη δρασίς του 
είναι προγενέστερα τοϋ 1464 τουλάχιστον. Μολονότι δέ δεν άναφέρεται κατά 
την συνωμοσίαν τοϋ Σήφη Βλαστοΰ, φαίνεται δτι είναι ως έξαρχος διάδοχος 
τοϋ Παϊσίου καί προκάτοχος των Σάββα καί Μαξίμου, μεθ’ ών ό ’Αποστο
λής ήλθεν εις ρήξιν.

’Απέναντι τοϋ Μάρκου τούτου δρθοΰται μουσικός, θεολόγος καί λόγιος 
ουχί τυχαίος, άνήρ έκτιμώμενος από τον Βησσαρίωνα καί τυγχάνων τής 
εμπιστοσύνης τής Γαληνοτάτης ό ιερεύς ’Ιωάννης Πλουσιαδηνός, τον όποιον 
ήδη εΐδομεν μεταξύ των 12 ουνιτών ιερέων τών από τοϋ 1462 έπιχορηγου- 
μένων. Τό πρόσωπον τοϋτο από πολλοϋ ταυτίζεται μέ τον ουνίτην επίσκοπον 
Μεθώνης ’Ιωσήφ Πλονσιαδηνόν 5, τής μεταβολής τοϋ ονόματος ύποτιθεμένης 
έκ τής είς επίσκοπον χειροτονίας. 'Ο Πλουσιαδηνός οΰτος επί τεσσαράκοντα

1 La mail sky, σσ. 055 - 056.
2 Κώδιξ άγιοτατ. Μετοχιού Κωνσταντινουπόλεως 145, ις' αί. ΓΓρβλ. Ά θ. 

Π α π α δ. Κ ε ρ α μ έ α, ΙΒ Δ', 1899, σσ. 132 - 133 καί Γ ε δ ε ώ ν είς Δ. Γ ρ. 
Καμπούρογλου, Μν. 'Ιστορίας Άθ. Β', 1890, σσ. 558 - 560.

3 Τό έτος τής πατριαρχείας καί ή διάρκεια αυτής άμφισβητοΰνταιι Ό Krum- 
bacher (μετάφρ. Χωτηριάδου) Γ', σ. 716 θέτει αυτόν είς τά ετει 1466- 1467 ;, δ 
δέ Βασίλειος Χτεφανίδης, ’Εκκλησιαστική ’Ιστορία, Άθ. 1948, σ. 
738 είς τά ετει 1465 - 1466, επόμενος τφΧρυσοστόμφ Παπαδοπο ύ λ φ, 
Τών επισκόπων καί πατριάρχων Κωνσταντινουπόλεως Χρονολογικός Πίναξ «Θεολο
γία» Δ', 1926, σσ. 177 - 182.

4 Πρβλ. Ά θ. II α π α δ. Κεραμέα, V. Vr. 10, 1903, σσ. 402 - 415. (Ή 
μελέτη αΰτη έχει εριστικόν τόνον έναντι τοϋ Μ. Γεδεών, καθ’ οϋ έφέρετο συχνά δ 
πολύτιμος παλαιογράφος συγγραφεύς της. Τοϋτο μειώνει τήν πεποίθησιν επί τά συμ- 
περάσματά της). Πρβλ. καί L. Petit, ”Ενθ’ άνωτ.

5 Περί οΰ πρβλ. L Petit, Joseph de Methone DTC VIII, 1924, σσ. 
1526 - 1529. Notitia περί αύτοΰ έν M i g n e P.G. 159 στ. 957 - 960. Περί αΰτοΰ 
ιός βιβλιογράφου Μ. Vogel -V. Gardthausen, Die griechischen 
Schreiber, Λειψία 1909, σσ. 185 - 186.
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περίπου έτη άφήκε πλείονας άφορμάς ώστε νά μή λησμονηθή. Πρώτον τον 
γνωρίζομεν από τά θεολογικά του έργα 1 και τους πολυαρίθμους κώδικας 
όπου, καλλιγράφος αυτός, άπαντρ. Κατόπιν τον γναιρίζομεν ως μελουργόν 1 2 3 4 * 
καί ασματοποιόν. ’Όντως συνέγραψε Κανόνα εις την Η' Σύνοδον 8 καί έτε
ρον ε’ις τον "Αγιον Θωμάν τον Άκυϊνάτην *. Κρής γεννηθείς τφ 1429 εις 
Χάνδακα 6 μαθητεύσας υπό τον δομηνικανόν Simon de Candia, ό όποιος 
τον είσήγαγεν εις τά έργα τοϋ Άκυϊνάτου καί τοϋ Δημ. Κυδώνη, έδρασεν εν 
Κρήτη υπέρ τής ούνίας, την οποίαν ήσπάσθη μετά την σύνοδον τής Φλω
ρεντίας 8.

Εις τον κώδικα Μ. Λαύρας 545 (Ε 83) (Λειτουργία Χρυσοστόμου) εν 
τελεί άπαντα: τό σημείωμα «Θεόν το δώρον και πόνος Ίωάννον τοϋπίκλην 
Πλουοιαδηνοϋ τάχα και ϋντον, 'ψάλτου τε και αρχοντος των ’Εκκλησιών, 
πρωτόπαπα δε βίτζε 7 Χάνδακος Κρήτης. Έγράφη εν Βενετία τφ ,αυξζ' 
[=1467] έτει, έν ταϊς ήμέραις Χριστοφόρου Μώρου δουκός Βενετίας ’Απρι
λίου κ'» 8. Έκ τοϋ σημειώματος τοϋτου φαίνεται δτι κατά τό έτος εκείνο ό 
’Ιωάννης είχεν οϋ μόνον τον τίτλον τοϋ «αρχοντος των Εκκλησιών», τον 
όποιον ό Βησσαρίων ως λατ. πατριάρχης θά τφ άπένειμεν (μετά τον’Απρίλιον 
1463, δτε ώνομάσθη Κωνσταντινουπόλεως), αλλά καί τον τίτλον τοϋ ύποπρω- 
τοπαπδ Χάνδακος Κρήτης. Τοΰτο δεν είναι δι’ήμάς νέον. ’Έγγραφον τοϋ ενω- 
τικοΰ συμβουλίου τών Δέκα, προ πολλοΰ δημοσιευθέν υπό τοϋ Lamansky 9 
καί άνατυπωθέν υπό τοϋ Legrand 10, χρονολογούμενου δ’ από 28 Ίανουα-

1 Περιέχονται είς τον κοόδ. Ambros. Gr. 465 κ.ά. Δημοσιεύονται P.G. 
Μ i g n e τόμος 159 στστ. 957 - 1394. Πρβλ. Ε. Petit, ”Ενθ·’ άνωτ., παρά 
Knimbacier δέ (μετάφρ. Σωτηριάδου) Ε h r b a r d A', σσ. 232 - 233. 
G. Hofmann, DCP X, 1944, σσ. 107 - 111.

2 Πρβλ. κώδ. EBE 886 ιε' αί. καί 893 ιη' αί. “I. Σακκελίων, Κατάλογος 
ΕΒΕ, σσ. 160 - 161.

3 Μ i g n e P.G. 159, στ. 1095- 1102.—'O C. E) m e r a u, Hymn. Byz. 
EO 23, 1924, δέν κατέλεξε τόν Πλουσιαδηνόν μεταξύ τών ύμνογράφων.

4 Τόν κανόνα έξέδωκεν ό R. Cantarella «Archivicum Fratrum Prse-
dicatorum» 4, 1934, σσ. 145 - 185.

6 G. Hofmann, DCP X, 1944, σ. 107.
6 Πρβλ. G. Hofmann, DCP X, 1944, σσ. 105 - 111.
7 Ό Εύστρατιάδης έξέδωκε «δεΒίτζα», τοΰτο δ’ έπανέλαβεν εσχάτως όμοιοτΰπως 

ό Β, Λαούρδας «Κρητ. Χρονικά» Ε', 1951, σ. 261, χωρίς νά σχολιάση τό 
πράγμα, Οϋτω τό Βίτζα τοΰτο φαίνεται ώς είδος εΰγενοΰς επιθέτου !

8Σωφρόνιος Εύστρατιάδης, «Γρηγόριος Παλαμάς» Α', 1917, σ. 
414 (τήν πρώτην ταύτην έκδοσιν τοΰ σημειώματος σιωπά ό Λαούρδας, ’Ένθ’ 
άνωτ.). Σωφρ. Εύστρατιάδου-Σπυρίδωνος Λαυριώτου, 
Κατάλογος Μ. Λαύρας, 1925, σ. 83.

9 "Ενθ’ άνωτ. σσ. 052 - 053.
10 Ένθ’ άνωτ. II, 1888, σ. 270 σημ. 2.
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ρίου 1469 [==1470] ονομάζει αύιόν «Joanem Plusiadino viceprothopapa, 
verum catolicum et fidelem nostrum, commendatum a summo pontefice 
et archiepiscopo Crete et illo regimine, ac etiam a reverendissimo do
mino cardinale Niceno». Διά τοΰ εγγράφου τούτου έπιβεβαιοΰται ή εκλογή 
του εις υποπρωτόπαπαν. Πότε ακριβώς μετά ταΰτα ό’Ιωάννης εγένετο Μεθώ- 
νης είναι άγνωστον, τφ 1498 επίσκοπος απαντάται εις Ρώμην, πιθανόν δ’ άπέ- 
θανε περ'ι τό 1500 'Ως επίσκοπος Μεθώνης εξηκολουθει έχων σχέσεις μέ 
τούς Κρητας, τό μέν ως χειροτονών τούς έν Κρήτη ορθοδόξους ιερείς, τό δέ 
δι’ αλληλογραφίας 1 2 *. Προ ήμίσεος και πλέον αίώνος έπεσημάνθη, ώς ανέκδο
τον, έργον του προς τούς Κρητας σχισματικούς κείμενον εις κώδικα τοΰ Πανε
πιστημίου της Βονωνίας 2378 s. Έκ τούτου έσταχυολόγησέ τινα ο Β. Ααονρ- 
δας εσχάτως 4, θεωρησας δτι τό έργον έγράφη τφ 1467 5. Άλλ’ έκ τοΰ τίτλου 
του «Ίωάννου πρωτοϊερέως τοΰ Πλ...» 6 7 καθαρώς φαίνεται δτι γράφων 
αυτό ό Πλ. είχεν υψωθή έκ τοΰ αξιώματος «πρωτόπαπα βίτσε» εις τό τοΰ 
«πρωτόπαπα», γεγονός μεταγενέστερον οπωσδήποτε τοΰ 1470 έτους καθ’ δ, 
ως ανωτέρω εΐδομεν, ώνομάσθη υποπρωτόπαπας !

’Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, τό κείμενον τοΰτο τοΰ Πλ. 8 είναι μεγίστης

1 Β. Petit, Ένθ’ άνωτ.
2 Γεώργιος ίερεΰς τοΰ Γρηγοροπούλου γράφων έκ Κρήτης πρός τόν υιόν του 

Ίωάννην «άσπασόν μοι τόν άγιον επίσκοπον κύριον Ιωσήφ τής Μεθώνης τόν τοΰ 
Πλουσιαδηνοΰ» L e g r a n d, ’Ένθ’ άνωτ. σσ. 268 - 269. Καί εις άλλην επιστολήν 
«Άσπασόν μοι τόν άγιον επίσκοπον Μεθώνης κύριον τόν Πλουσιαδηνόν», αυτόθι σ. 
270. Πρβλ. καί σ. 273 «άσπασόν μοι τόν κύριον επίσκοπον Μεθώνης, κύριον ’Ιω
σήφ τόν Πλουσιαδηνόν». "Ωστε διεμενέν δ ’Ιωσήφ εις τήν 'Ενετίαν κατ’ εκείνους 
τούς χρόνους (καθ’ οΰς καί δ Μάρκος Μουσοϋρος, πρός τόν δποΐον όμοίως δ Γρηγο- 
ρόπουλος στέλλει χαιρετισμούς).

8 Ehrlard, παρά Krumbacher, Ένθ’ άνωτ.
4 «Κρητικά Χρονικά» Ε', 1951, σσ. 252 - 262 : Ίωάννου τοΰ Πλουσιαδινοϋ 

(sic) ύποθήκαι πρός τούς ιερείς τής Κρήτης. Τό κείμενον σσ. 252 - 258.
5 Αυτόθι σ. 260.
6 Αυτόθι σ. 252.
7 Τάς βιογραφικάς καί βιβλιογραφικός περί τοΰ Πλ. πληροφορίας έσημείωσα 

εδώ, πρός συμπλήρωσιν τής μελέτης τοΰ Λαούρδα, άγνοοΰντος κατά τά άλλα τόν 
συγγραφέα καί μόνον ώς βιβλιογράφον γνωρίζοντος αυτόν.

8 Έξεδόθη προχείρως. Έν σ. 254 π.χ. τό χωρίον «'Υμείς ονκ εισέρχεστε οντβ 
(γράφε ουδέ) τούς εισερχόμενους άφίνετε (γρ. άφίετε) είοελϋεϊν δια τούτο λήψεαίέε πε
ρισσότερον κρίμα» έλήφθη έκ τοΰ Math. 23, 13, παρελείφθη δέ τό σχετικόν testi
monium απο τον εκδότην. Αυτόθι άντί «διασπάτε καί σκίζετε» γράφε «δ. κ. σχίζετε». 
«"Οψεις γαρ και γεννήματα έχιδνών εστέ» πρβλ. Math. 3, 7, σ. 256 χριστού... χρι
στός γραπτεον Χριστοΰ Χριστός, σ. 257 «Έπερώτησον, φησί, τόν πατέρα σου καί 
άνα...» πρβλ. Ιηο. 14, 16, σ. 258 «καί μή άντιφερίζειν τοϊς κρείττοαιν υμών». 
Πρβλ. 'Ησιόδου, Έργα καί *Ημ. (έκδοσις Καρ. Σίττλ), στ. 211. Αυτόθι «'Υμάς

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:29:29 EEST - 3.236.241.27



Μιχαήλ Καλοφρενας Κρής, Μητροφάνης Β' 139·

αξίας διά τάς πληροφορίας περί τής στάσεως των Κρητών ορθοδόξων ιερέων 
έναντι τής ούνίας, στάσεως την οποίαν έπεκρότει τό λαϊκόν τής Εκκλησίας 
πλήρωμα : «οι μηδέποτε γράμμαοιν εντυχόντες, διδάσκαλοι εν ταΐς γωνίαις 
γίγνονται και τά κώδια εν τω στόματι τείνοντες περ'ι της τον άγιου Πνεύμα
τος έκπορεύσεως διαλέγονται και τάς σφυράς εν ταΐς χερσ'ιν έ'χοντες άλλοι 
τους ένωτικους ιερείς διασνρουσι, και τάς ραφίδας κρατούντες έτεροι την 
’Εκκλησίαν κατηγορονσιν ώς μη την άλή'&ειαν δοξάζουααν και τούς πρίονας 
άλλοι ταΐς χερσί περιφέροντες τον της Ρώμης αρχιερέα και την ισάγιον 
εκκλησίαν πάσαν σνκοφαντοϋσιν και οΰτω ύποδηματορράφοι, λεπτουργοί τε 
και τέκτονες τους ποιμένας καί ηγουμένους των ψυχών αυτών κατακρί- 
νουσι» \

Αυτή ήτο ή κατάστασις την οποίαν εδημιούργησαν οί υπό τοΰ Βησσα
ρίωνος Ιπιχορηγούμενοι ένωτικοί εν Κρήτη : άρνησις των μυστηρίων των, 
αποχή από τάς ιεροπραξίας καί πανηγύρεις των, θεολογικαί συζητήσεις εν 
μέση όδφ, σχίσμα καί διαίρεσις μεταξύ τοΰ πολλοΰ πλήθους καί των ολίγων 
ενωτικών. Οΰδέν αξίωμα, οΰδεμία ράβδος πρωθιερέως, καμμία μελφδία 
πρωτοψαλτική, καμμία φρουρά τιθεμένη υπό τής Πολιτείας δεν ήδΰνατο νά 
κρατήση τον Πλουσιαδηνόν εις τήν Κρήτην, ΰποθέτομεν ούδ’ εις τήν Μεθώ- 
νην. Φεύγει εις τήν Ένετίαν, φθάνει εις τήν Ρώμην. Έκεΐ δεν υπάρχει 
πλέον ό Βησσαρίων καί ή ελπίς τής κατά τής μουσουλμανικής ’Ανατολής 
σταυροφορίας έχει σβεσθή. Δεν άμφιβάλλομεν δτι ξένος μεταξύ ξένων, άπα- 
τρις πλέον, θ’ άνεπόλει ό Πλουσιαδηνός τούς προ τοΰ 1453 χρόνους κατά 
τούς οποίους ή Κρήτη υπό τήν έπίδρασιν τοΰ Βρυεννίου καί τοΰ μαρτυρίου 
τοΰ ’Ανθίμου, ηνωμένη προς τήν Μεγάλην Εκκλησίαν, άπέβλεπε προς τήν 
βασιλίδα των πόλεων ως προς Μητέρα καί τής ελευθερίας κοιτίδα. Καμμία 
θεολογία, καμμία φιλοσοφία δεν ήδύνατο νά ύποκαταστήση τον κρητικόν 
αυτόν πόθον. 'Ο Πλουσιαδηνός έζησε καί άπέθανε χωρίς νά έννοήση τήν 
μοναδικήν ευκαιρίαν τής εποχής του, τήν έπανάστασιν τοΰ Σήφη Βλαστοΰ,. 
δπως αφελής καί ολιγογράμματος έπραξεν ό αφανής εκείνος πρωτοπαπας; 
Ρεθύμνης, τον όποιον έξωσθέντα διεδέχθη, ό Πέτρος Τζανκαρόπουλος, αλη
θής εκπρόσωπος τοΰ ήρωϊκοΰ κρητικοΰ πνεύματος.

Έγραφον εν Άθήναις, Όκτώβρ. - Νοέμβρ. 1951

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ

δ’ αυτούς ποιμένας άγαϋονς και ου λύκους τψ Θεώ καί xfj *Εκκλησία αύτοΰ παραιτή- 
οατε...» προκειμένου περί των ενωτικών, γραπτέον «παραοτήσατε» κλπ. κλπ.

1 Ένθ·* 1 άνωτ. σσ. 255 - 256.
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Ζ' ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ

Εις τά εν σσ. 117 - 118 γραφέντα περί Fantino Valaresso, λατίνου 
άρχιεπ. Κρήτης, προσθετέα καί τά έξης. Οΰτος μετέσχε της τε εναρκτήριου 
(8 Ιανουάριου 1438) 1 και τής δευτέρας συνεδρίας τής έν Φερράρα συνόδου 
(9 ’Ιανουάριου ε.ε.) 1 2. Δυο έγγραφα, χρηματοδοτήσεώς του διά την αποστο
λήν εις τον βασιλέα τής Γαλλίας, από 5 ’Απριλίου καί 7 Σεπτεμβρίου 1438 
εδημοσιεΰθησαν s. 'Ομοίως έτερον έγγραφον εκ Φλωρεντίας 2 Σεπτεμβρίου 
1439, εξ ου μανθάνομεν δτι έλαβε χρυσά φιορίνια 400 εκ τοϋ παπικού 
ταμείου δι’ έξοδα τής εις Κρήτην αποστολής «pro suis expensis in eundo 
•ad insulam Gretensem in serviciis domini nostri papae...» *.

N. B. T.

1 Concilium Florentinum Documenta et scriptores Series A. Vol. Ill 
fasc. II, Fragmenta Protocolli, Diaria Privata, Sermones edidit Georgius 
Hofmann S. J. Roma 1951 σ. 3.

2 Αυτόθι σ. 6.
8 Concilium Florentinum... Series A. Vol. Ill, fasc. I Acta Cameras 

Apostolicae et Civitatum Venetiarum, Ferrarise, Florentise Januse de Concilio 
Florentino, edidit Georgius Hofmann S. J., Roma 1950, σσ. 34 - 35 
καί 30 (No 37, 47).

1 Αυτόθι σ. 76 (No 89).
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Η' ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

α'

Codex Harleianus 5624 f. 207r.
f 01 εν πάση τή νήσω Κρήτη οίκοϋντες τιμιότατοι Ιερομόναχοι καί 

πνευματικοί, ευλαβέστατοι ιερείς και όοοι τον βήματος, άπας τε ό χριστώ- 
ννμος τον Κυρίου λαός, τέκνα εν Κυρίω αγαπητά τής ημών μετριότητας, 
χάρις νμϊν άπασιν εΐη και ειρήνη από Θεοϋ παντοκράτορος.

5 'Ημείς, κρίμασιν οίς οϊδε Θεός, τής ιεράς ψηφισαμένης συνόδου, 
άνήχθημεν εις τον υψηλόν πατριαρχικόν θρόνον τής Κωνσταντινουπόλεως 
από τής άγιωτάτης μητροπόλεως Κυζίκου και την των ϋμετέρων ψυχών 
άνεδεξάμεθα προστασίαν. Διό και γράφομεν νμϊν τούτο, ΐνα τό πράγμα, 
μαθόντες νπερεύχησθέ τε ημών και άναφέρητε τό όνομα ημών έν τή ιερά 

10 τελετή τής θείας μυσταγωγίας έν τοΐς διπτύχοις, κατά τό έθος.
Έπεί δε και έν τή °Ιταλία άπήλθομεν διά την άγίαν των ’Εκκλησιών 

τον Θεοϋ ένωσιν, δει καί. περί ταυτής υμάς έν βραχεί πληροφορήσαι' έπεί 
πλατύτερου παρά του όρου τοϋ έν τή άγια έκείνη σννόδω γενομένου μαθή- 
σεσθε. Γινώσκετε οϋν, ότι τή χάριτι τον Θεοϋ γέγονεν ένωσις των χριστια- 

15 νών, καί μεταξύ ημών καί των Λατίνων ούδέν έτι σκανδαλών άπελείφθη,. 
άλλ’ ήδη έσμέν έν άλλήλοις φίλοι καί άδελφοί. Πολλής γάρ συζητήσεως καί 
πολλής διαλέξεως γενόμένης έν τή άγια σννόδω τή κατά Φλωρεντίαν ρευσ
μένη περί των μεταξύ ημών άμφιβολιών, έφάνη διά πολλ,ών καί μεγάλων 
άγιων, δυτικών μάλιστα, ονς καί ημείς τιμώμεν καί άποδεχόμεθα ώς άγιους 

20 καί διδασκάλους, ότι αυτό τούτο ο λέγόνσιν οι Λατίνοι σήμερον περί τής 
τον άγιον Πνεύματος έκπορενσεως καί άρχαία φωνή καί δόξα γέγονε καί 
έστί τών μακαρίων εκείνων άνδρών τών άγιων καί διδασκάλων διά δ ή 
ταντα έκοινωνήσαμεν καί ήνώθημεν αϋτοΐς καί ήδη έσμέν τή χάριτι τον 
Θεοϋ ποίμνιον έν υπό ποιμένι ένί τω Χριστφ. Άναφέρομεν δέ καί τό 

25 όνομα τοϋ μακαριωτάτον πάπα κυρίου Ευγενίου έν τοΐς διπτύχοις κατά την 
έκκλησιαστικήν συνήθειαν. "Οθεν καί υμείς οφείλετε πάντες περιπτνξασθαι 
καί άσπάσασθαι την άγίαν ένωσιν ταύτην καί τφ Θεφ χάριτας άναπέμπειν 
επί τή τών χριστιανών ειρήνη καί όμονοία καί μνημονεύειν, κατά τό έθος,

5 ψηφηοαμένης cod. 12 πληροφορβΐσαι cod. 19 δπτικων cod.
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του μακαριωτάτου πάπα ώσπερ και ημείς ποιοϋμεν καί πάντα τά εν τώ δρω 
30 γεγραμμένα στέργειν καί σέβειν και άποδέχεσθαι ώς καλώς και άγίως γεγε- 

νημένα τε καί διωρισμένα. Γινώσκειν δε οφείλετε, δτι πάντα ημών τά 
εκκλησιαστικά έθη εν τε τη ιερά τελετή τον αγίου σώματος του Χρίστου και 
ταΐς άλλαις άκολουθίαις και την τον Ιεροΰ συμβόλου άνάγνωσιν τηρονμεν 
ώς πρότερον, οϋδεν τό συνολον έναλλάί-αντες.

35 'Η τον Θεοϋ χάρις καί τό έλεος καί ή ευχή μου εϊη μετά πάντων υμών.
Μητροφάνης πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως 

, am μ' 5Ιουλίου ιε'

β'
Codex Hcirleianus 56°24 f. W8r - 208υ.

ΙΙαναγιώτατέ μου δέσποτα καί αυθέντα καί οικουμενικέ πατριάρχα, 
θειότατε, θεοχαρίτωτε, θεσπεσιώτατε καί παν εΐ τι μοι θειον καί υψηλόν 
καί πράγμα καί όνομα' πέπόιθα εις Θεόν νγιαίνειν την μεγάλην άγιωσννην 
σου καί κατά τό πανάγιον καί ίερώτατον σκήνος αυτής εις καταρτισμόν καί 

5 σνατασιν καί κοινήν ωφέλειαν παντός τον χριστωννμου πληρώματος, βοή
θειαν δε καί χαράν καί συντέλειαν ήμετέραν.

"Οτι καί πάσης ηδονής ή ψυχή μου έμπίπλατο δτε την ευλογημένην 
φωνήν ήκουσα τής άγιας ένώσεως, τό δέ σώμα άγαλλομένφ ποδί χορενων 
έκρανγαζον «ευλογητός δ Θεός δ τά διηρημένα τής πια τέως άγαγών εις ένό- 

10 τη τα»' οΐμαι δέ δτι καί άγγελοι εν τώ ονρανφ χαρά ·βνβ> χαίρουσι καί άνθρω
ποι επί γής ηνφράνθησαν καί ευφραίνονται επί τουτονί καί τώ θεϊκφ έ'ργτρ 
τώ τής ένώσεως Άφηρέθη μέν γάρ τό μεσότοιχον τό τήν δυτικήν καί ανα
τολικήν εκκλησίαν διαιρούν, ήλθε δέ ή ειρήνη καί ή δμόνοια τοϋ ακρογω
νιαίου λίθου Χρίστου τοϋ ποιήσαντος έκάτερα εν, τώ τής αγάπης καί εΐρή- 

15 νης Ισχνροτάτω δεσμω έκάτερον τοίχον ζενγνυντος. Ηνφράνθη δέ καί 
ευφραίνεται καί ή μήτηρ ’Εκκλησία τά έαντής τέκνα μέχρι τοϋδε προς 
άλληλα στααιάζοντα καί εις ενότητα καί ειρήνην ήδη έπανιόντα δρώσα. 
Πάντες πυνευφραινέσθωσαν οί πανταχον τής οικουμένης πιστοί■ εί δέ καί 
τινες άθετοϋσι καί ου πιστεύουσι μετά ζεούσης τής ψυχής ον θαυμαστόν 

20 πεσοϋνται γάρ καί πεπτώκασι καί μέλλονσι πεσεΐν ώσεί μόλυβδος εν νδατι 
σφοδρφ καί άφανισθήσονται ώσεί κονιορτός από αλωνος θερινής καί κατα- 
ποντισθήσονται οΐτινες ον πείθονται τή άγια καί οικουμενική συνόδω τή 
εν Φλωρεντία γενομένη, ώς δ πάλαι Φαραώ εν Ερυθρά θαλάσση. Έγδο δέ

29 - 30 δρω γεγραμμένα cod. 32 τε cod. Ιερά cod. 12 άφήρηται primum 
scripsit post correxit et μεοότιχον in μεσότοιχον mutavit 18 σννενφραινέσ&ησαν 
cod. 19 τϊινες cod. πίστεως primum ψυχής post scripsit. 23 φαραός scripsit 
quod postquam in Φαραώ mutavit
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μακαρίζω και επαινώ και θαυμάζω και μεγαλύνω τους συνκοπιάσαντας 
25 άγιους πατέρας έν ταύτη τή ιερά συνόδω. καίτοι ταΰτα τις διηγήσεται, τούς 

κόπους, τούς πόνους, τούς μόχθους, τάς αγρυπνίας, τάς έν λιμω και δίψη 
κακοπαϋείας, τών βυθών τά ναυάγια ; καί από τόπου εις τόπον μεταβαί- 
νοντες έν κόπω καί μόχθω, έν ψύχει καί καύσονι, δνειδιζόμενοι, ίίλιβόμε- 
νοι, κακόχούμενοι, μέχρι θανάτου άγωνισάμενοι, ών καί <5 πρώτος καί 

30 ποιμην τής ’Ανατολής καί ποιμενάρχης ημών κεκοίμηται, τελειώοας την 
φωνήν του Κυρίου ημών λέγουσαν «δ ποιμην δ καλός την ψυχήν αυτού 
τίθησιν υπέρ τών προβάτων» ώς καί δ ιερότατος Σάρδεων έν Φερραρία 
τη πόλει καί έτεροι. "Ομως ταΰτα πάντα παλαίσματα καί άθλα τής πίστεως 
ημών γέγονε καί την ανταμοιβήν τών πόνων <5 Κύριος αποδώσει καί τον 

35 μισθόν, τοϋ μέν πλείονα, του δέ έλλάττω τών δέ καί έξι σου κατά τό μέτρόν 
τον κόπου, πάντες δέ τοϋ μακαρισμού έπιτύχοιεν καί μάλλον οι μετά πίστεως 
πειθόμενοι τή άγια συνόδφ δτι καί μεγάλοις τισίν αγαθούς χρεωφειλέτην 
έχομεν τον πλουσιοδότην Θεόν.

Εις δέ τό δεύτερον καί πλείονα ήγαλλιασάμην καί άγαλλιώμαι άκούσας 
40 δτι ή σή μεγίστη άγιωοννη άνήχϋη εις τον υψηλόν πατριαρχικόν θρόνον τής 

Κωνσταντινουπόλεως από τής άγιωτάτης μητροπόλεως Κνζίκου καί δτι τήν 
τών ήμετέρων ψυχών άνεδέςω προστασίαν. Διό καί ϋπερενχόμεθα καί άνα- 
φέρομεν τό δνομα τής σής άγιότητος έν τή ιερά τελετή τής θείας μυσταγω
γίας καί έν τοΐς διπτύχοις καί πανταχοΰ κατά τό έθος, μνημόνευα ντεςξ> 

45 καί τον μακαριώτατον πάπαν ώς ή άγια σύνοδος διωρίσατο καί μάλλον δτι 
καί επιστολήν έδεξάμεθα τής σής άγιότητος, ΐνα μνημονεύωμεν αυτόν ώς 
καί υμείς. ’Ένιοι δέ τών έναντιο φρόνων αμφιβάλλουσι λέγοντες, δτι τοϋ 
διακόνου μόνου έστί τό μνημονεύειν τον μακαρ<ζιώτατον',> πάπαν έν τοΐς 
διπτύχοις καί, εί οϋκ έστι διάκονος, οϋχί. ’Ημείς δέ λέγομεν δτι πάντες οι 

50 Ιερείς... καί ιδίως μνηνονεύειν χρή έν τή ιερά τελετή μετά τό "Εξαιρέτως, 
λέγοντες ούτως. ”Εν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε, τοϋ μακαριωτάτου πατρός 
ημών Ευγενίου πάπα''Ρώμης καί τοϋ άγιωτ<ζάτονξ> ημών πατριάρχου Μη- 
τροφάνους καί τοϋ αρχιεπισκόπου ήμών Φαντίνου' οϋς χάρισαι ταΐς άγίαις 
σου έκκλησίαις έν ειρήνη σώους, εντίμους, υγιείς, μακροη μ Μερεύοντας καί > 

55 δρθοτομοϋντας τον λόγον τής σής αλήθειας|| Ούτως έδίδαξεν ημάς δ αρχιε
πίσκοπος τής πόλεως ήμών μνημονεύειν μετά τό Εϋαγγέλιον καί έν τοΐς 
διπτύχοις τον μάκαριώτατον πάπαν. Άλλ’ ονν ίκετεύομεν τήν σήν μεγίστην 
άγιωσύνην πέμψον εις ημάς έγγράψως πώς δει καί κατάΜτίναξ>τάξιν λέγειν

39 Εις pro Έπεί scriptum 42 post προστασίαν in marginem : και ον μό
νον τή των πατέρων καί της συγκλήτου αλλά καί θεία ψίφω κεχειροτόνησαι πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως. 58 post εγγράφως signum... quod ad marginem referen
dum ubi μάλλον προς τον αρχιεπίσκοπον ήμών scripsit epistolographus. 44 - 58 
lacunas manuscript! primus editor supplevit
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καί μνημονεύειν, ΐνα καί τών ένίων στόματα σιωπήσωαι καί έν δμονοία καί 
60 ειρήνη φάλωμεν τω Θεφ. Δέομαι καί περί της σής άγιότητος, ΐνα υγιαίνης 

καί τω σώματι εν πολλαϊς ετών περιόδοις καί ευθυμείοις μετά των συνοι- 
κονντων σοι έν ευφροσύνη Θεόν. 3Εγώ γάρ ενθυμούμενος των γλυκντάτων 
λογιών σου καί τό ιλαρόν τοϋ προσώπου έ'τι τε καί το καλογνώμον καί 
άπλοϋν τής χρηστότητος καί τό συμπαθές, πάνυ θαυμάζω σου καί επαινώ 

65 καί δοξάζω καί πάσι κηρύττω την καλοκάγαθαν γνώμην καί αρετήν, ακμήν 
καί κοιμώμενος φαντάζομαι σε έν τω νοΐ καί ίστάμενος καί καθήμενος καί 
περιπατών ουδέποτε έπιλήσομαί σου τής καλοκαγαθίας' αλλά δέομαι σου καί 
ικετεύω, έν ταΐς άγίαις εύχαΐς μνημόνευε καί υπέρ ημών τα προς τον Θεόν, 
δπως τύχοιμεν των αιωνίων αγαθών έν τή ήμερα τής κρίσεως καί τών 

70 έπινοιών καί προσβολών τοϋ έχθροϋ άποφύγοιμεν. ’Έτι τε δυσωπώ γράφε 
ήμΐν, fit έστι σοι βουλή τόν, ΐνα μανθάνω μεν περί τών υγειών τής σής άγιό
τητος καί όριζε ήμΐν άναμφιβόλως τά προς χρείαν κατά τό δυνατόν. Καί 
τοΰτο μετά θελήματος τοϋ άφεντός τοϋ μπαΐλου, ΐνα καί ή ήμετέρα έξουσία 
θεάσηται. Αί αγιαι εϋχαί τής μεγίστης άγιωσννης σου εΐησαν μεθ3 ήμών. 

75 'Ο σός δούλος καί τών δούλων τών σών δούλος Μιχαήλ Ιερεύς δ Καλο- 
φρενας θαρρών έγραφα.
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