
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΣ-ΚΟΜΝΗΝΟΣ

A'.

Περί τοΰ Νικηφόρου Μελισσηνοϋ Κομνηνοΰ πολλά υπό πολλών έγρά- 
φησαν, άλλα συγκεχυμένα καί τεταραγμένα κατά to πλεΐστον. Ό Ε. Legrand, 
αναγραφών πάσας τάς σχετικός περί αυτοΰ πληροφορίας και μη δυνηθείς νά 
έξαγάγη βέβαιον συμπέρασμα, ομολογεί ότι «παραμένουσιν έν τη βιογραφία 
τοΰ Νικηφόρου Μελισσηνοϋ πολλά σκοτεινά σημεία, τά όποια επαφίεμεν εις 
την φροντίδα άλλων νά διευκρινίσωσι» 1. Κατ’ αυτόν ό Ν. Μελισσηνός, έκ 
Κρήτης καταγόμενος2, εγεννήθη έν Νεαπόλει ύπό τοΰ Θεοδώρου Μελισσηνοϋ 
καί ’Αναστασίας Διαμαντή· δεκατετραετής την ηλικίαν είσήχθη εις τό εν 
'Ρώμη Κολλέγιον τοΰ 'Αγίου ’Αθανασίου τη 23 ’Οκτωβρίου 1593, έκ τοΰ 
οποίου άπεφοίτησε την 19 Αύγουστου 1598. Τάς πληροφορίας ταΰτας ήρΰ- 
σθη έκ τοΰ χρονικοΰ τού Κολλεγίου, τό όποιον αναφέρει τά έξης: «Νικηφό
ρος Μελισσηνός, Έλληνοϊταλός έκ Νεαπόλεως· είχε καλόν χαρακτήρα' έσποΰ- 
δασε την φιλοσοφίαν καί έν έτος την θεολογίαν καί μετά ταΰτα έφυγεν από 
τήν Σχολήν, όπως διορισθή εφημέριος της 'Ελληνικής ’Εκκλησίας τής Νεαπό
λεως, έν τη οποία δημοσίως έγένετο χρήσις τής Ελληνικής γλώσσης. Μετα- 
βάς εις Κωνσταντινοΰπολιν καί στερεώσας διά τής διδασκαλίας του τον 
μεταστραφέντα Πατριάρχην 'Ραφαήλ, διωρίσθη ΰπ’ αυτοΰ Μητροπολίτης 
τής Νάξου, όπου θαυμασίως καί καρποφόρως διηΰθυνε τό ποίμνιόν του. 
Άλλ’ έκλεγέντος μετά ταΰτα ενός σχισματικοΰ Πατριάρχου, έσυκοφαντήθη 
υπό τινων πιστών ένώπιον τών Τούρκων καί έρρίφθη εις τάς φυλακάς, ένθα 
έ'μεινε μέ μεγάλην υπομονήν. Κατορθώσας τέλος πάντων νά δραπέτευση 
απ’ έκεΐνα τά μέρη ήσπάσθη τον Λατινικόν ρυθμόν. Διωρίσθη έπίσκοπος 
Κοτρώνης». Κατά τά έπίσημα λοιπόν αρχεία τοΰ Κολλεγίου ό Ν. Μελισση- 
νός άποπερατώσας έν αΰτώ τάς σπουδάς του άνέλαβε κατ’ άρχάς τήν έφημέ
ριαν τής έν Νεαπόλει Ελληνικής Εκκλησίας, έπειτα μεταβάς εις Κωνσταν
τινούπολή διωρίσθη υπό τοΰ υπ’ αυτοΰ προς τον καθολικισμόν μεταστρα- 
φέντος Πατριάρχου 'Ραφαήλ, Μητροπολίτης Νάξου.

Πας τις βεβαίως θά είχε την πεποίθησιν ότι αί πληροφορίαι αΰται 
προερχόμενοι εξ επισήμου Ιδρύματος, έν τώ όποίφ μάλιστα έφοίτησεν ό Ν.

1 Ε. Legrand, Bibliograpliie Hellenique ou description raisonnee des ouvrages 
publies des Grecs au dix-septieme siecle Paris 1895. tom. 3. pag. 475-493.

2 «Nicephore Mellissino da Candia ma nato in Napoli di 21 in 22, come s’eri tro- 
vato et scrito de casa sna». (Κατάλογος τοΰ Κολλεγίου, ΐδε ανωτέρω).
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Μελισσηνός, θά ήσαν κατά πάντα αληθείς καί έξηκριβωμέναι. Άλλ’ ας ίδω
μεν, αν τό χρονικόν τοϋ Κολλεγίου άληθεύη.

'Ραφαήλ ό Β', άπαξ πατριαρχεΰσας, κατείχε τον θρόνον από τοΰ 1603- 
1607. Περί τοΰ Πατριάρχου τούτου επικρατεί καί παρά τισι των ήμετέρων 
ή Ιδέα δτι άπέκλινε προς την Λατινικήν Εκκλησίαν καί δτι παρέσυρεν αυτόν 
εις άναγνώρισιν τοΰ Παπικοΰ μεγαλείου καί πρωτείου ό Φραγκίσκος Κόκ
κος, απόφοιτος καί αυτός τής εν 'Ρώμη Έλλ. σχολής τοΰ αγίου Αθανασίου λ 
Κατά πόσον ό Φραγκίσκος ήτο Ιμπεποτισμένος τό Λατινικόν δόγμα καί 
κατά πόσον παρέσυρε προς αυτό τον Πατριάρχην 'Ραφαήλ, ου τοΰ παρόντος, 
ΐνα έξετάσωμεν άλλοι δμως έκ των ήμετέρων θεωροΰσιν αυτόν ως ορθόδο
ξον1 2· πώς δε ό Κόκκος προσεκλήθη εις Κωνσταντινούπολή υπό τοΰ Πατριάρ
χου 'Ραφαήλ, τοΰτο μανθάνομεν έξ επιστολής τοΰ Κόκκου προς τον Γαβριήλ 
Σεβήρον. «Ό δειότατος Πατριάρχης, γράφει, οΰκ οΐδ’ δτων κατατυχών, οΐ 
λίαν ήσαν άρα δεινοί φήμην άραί τε καί έξάραι πολύ τής αλήθειας άνώτε- 
ρον, ούτως εαυτόν παρέσχεν άλώσιμον τοΐς έγκωμίοις τοΐς καθ' ημών, ώστε 
οΰδένα πέτρον, φασίν, άφήκεν ακίνητον, έφ’ φ με ώσπερ τινά ροΰν άλλαχοΰ 
τετραμμένον μετοχετεΰσαι εις τό Βυζάντιον. ’Αλλά σκόπει τίσι καί οΐαις 
κεχρημένος ταΐς μηχαναΐς ημάς μεταπέμπεται. Γράμματα υπαγορεύει ούχ 
άπαξ αλλά καί δίς· καί τά μέν τυγχάνει δεόμενος, τά δέ καί προσαπειλεΐ, καί 
τάς αποφράδας επαφήσας άράς, αι τοΐς άπειθοΰσιν άπόκεινται, αν καί στόμα 
άνταίρωμεν, υπό γοΰν ταύτης εγώ τής γραφίδος άλούς έκτοπώτερον, ουδέ 
γάρ άρρενωπώς έχω προς τά τοιαΰτα, έμαυτόν φέρων τή πόλει παρέδωκα».

Οί Παπικοί, καί δή οί έκ τών ήμετέρων Λατινίζοντες, εξωγκωμένα 
πάντοτε παρουσιάζουσι τά άφορώντα εις τάς σχέσεις τών Ελλήνων αποφοί
των τοΰ Κολλεγίου πρός τε τά Πατριαρχεία καί τον Πάπαν τής 'Ρώμης. 
Οΰτω π. χ. ό έκ Χίου Άλλάτιος, απόφοιτος καί αυτός φανατικώτατος τής 
Ελληνικής Σχολής τοΰ αγίου 'Αθανασίου, γράφει περί τοΰ Φ. Κόκκου «δτι 
ούτος καί αυτούς τούς περί τον Πατριάρχην 'Ραφαήλ μετέπεισε τφ παπικφ 
καθυποκλιθήναι ό'γκφ, καί υποταγής τοΰ Πατριάρχου έπιστολάς τφ Ποντί- 
φικι'Ρώμης κομίσων έπέμφθη, αλλά διά Νάξου διελθών τό ζήν έξεμέτρησε» 3.

Τό βέβαιον είναι δτι τάς ειδήσεις ταύτας ανάγκη νά άνακρίνωμεν έκά- 
στοτε, δπως άποδειχθή ή αλήθεια. Οΰτω τό χρονικόν τοΰ Κολλεγίου διακη
ρύττει δτι τον Νικηφόρον Μελισσηνόν, ό Πατριάρχης 'Ραφαήλ, ΰπ’ αΰτοΰ 
μεταστραφείς, διώρισε Μητροπολίτην Νάξου. Έν τούτοις ήμεΐς κάλλιστα 
γινώσκομεν δτι καθ’ δλον τό χρονικόν διάστημα, καθ’ δ έπατριάρχευεν ό

1 Θεολογία τόμ. 3 σελ. 305.
2 Σοφοκλέους τοΰ έξ Οικονόμων, ίατροΰ, Περί Φραγκίσκου τοΰ Κόκκου 

επιστολή σελ. 31 - 32.
3 Σ. Οικονόμου, Ένθ’ ανωτέρω σελ. 22,
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'Ραφαήλ, δήλα δή από τοϋ 1603-1607, ούδείς Νικηφόρος Μελισσηνός διε- 
τέλεσε Μητροπολίτης Νάξου, άφοΰ τφ 1603 ήτο Μητρ. Παροναξίας ό 'Αθα
νάσιος, καθαιρεθείς κατά τό έτος τοϋτο ή τοϋτον δέ διεδέχθη ό εκ Χίου 
Ιωακείμ παραιτηθείς έν ετει 1606 1 2, καί τοϋτον ό Γαβριήλ3, οΰ διάδοχος ό 
’Ιωσήφ διατελέσας Μητροπολίτης μέχρι τοΰ 16134. 'Ώστε επί τοϋ Πατριάρ- 
χου 'Ραφαήλ ό Νικηφόρος Μελισσηνός δεν έξελέγη Μητροπολίτης Παρονα- 
ξίας, συνεπώς το χρονικόν τοΰ Κολλεγίον δεν αληθεύει.

'Αλλά τό χρονικόν επίσης αναφέρει δτι ό Νικηφόρος Μελισσηνός, μετά 
τήν άποπεράτωσιν των σπουδών του έν τφ έν 'Ρώμη Κολλεγίφ, διωρίσθη 
εφημέριος τής Ελληνικής Εκκλησίας Νεαπόλεως. Άς ίδωμεν, αν καί ή 
εΐδησις αυτή τοϋ χρονικοϋ είναι αληθής.

Τό δτι από τοΰ 1597 μέχρι τοϋ 1610 έφημέριος τής Ελληνικής Εκ
κλησίας Νεαπόλεως καί διάδοχος τοϋ παυθέντος Κορτησίου Βρανά, Ήπει- 
ρώτου, αποφοίτου καί τοΰτου τοϋ έν 'Ρώμη Κολλεγίου, άναφέρεται Νικη
φόρος Μελισσηνός είναι αληθές, γνωρίζομεν δέ δτι δ Μελισσηνός οΰτος, ως 
καί ό προκάτοχός του Βρανάς, έπεζήτει νά άποβή ισόβιος προϊστάμενος τής 
έν ανθήρα οικονομική καταστάσει εύρισκομένης Εκκλησίας, νεμόμενος υπέρ 
εαυτοϋ τάς πολλάς προσόδους τοΰ Ναοΰ, διά τοϋτο ώς καί ό Βρανάς περιήλ- 
θεν εις έριδας προς τήν Ελληνικήν Αδελφότητα τής Νεαπόλεως, τήν έ'χουσαν 
τήν επιστασίαν καί διαχείρισιν τοϋ Ναοΰ καί τής περιουσίας αϋτοϋ, καί δτι 
ή Αδελφότης άνηνέχθη προς τήν αγίαν "Εδραν, ό δέ Πάπας Παΰλος ό Ε'. 
διά τοΰ Βρεβίου του τής Αύγουστου 1610 άπεδοκίμασε τήν Κουρίαν τής 
Λατινικής αρχιεπισκοπής Νεαπόλεως ως κακώς έκλαβοϋσαν, ένεκα τοϋ θανά
του τοϋ Βρανά, άδέσποτον τήν θέσιν τοΰ προϊσταμένου τής Εκκλησίας καί 
άκυροί τήν ύπ’ αυτής γενομένην έγκαθίδρυσιν τοϋ Νικηφόρου Μελισσηνοΰ 
«τοΰ τοσαΰτας βιαιοπραγίας διαπράξαντος κατά τών ιθυνόντων τήν ’Εκ
κλησίαν» 5.

Είχε λοιπόν πράγματι δίκαιον ό Legrand νά γράφη δτι έν τη βιογρα
φία τοϋ Ν. Μελισσηνοΰ υπάρχουν πολλά σκοτεινά σημεία.

Τό χρονικόν τοϋ Κολλεγίου, έν φ θέλει τον Νικηφόρον Μελισσηνόν ως 
έφημέριον τής Ελληνικής Εκκλησίας Νεαπόλεως, τον θέλει έπίσης έπί τοϋ 
Πατριάρχου 'Ραφαήλ Μητροπολίτην Νάξου. Έν φ δέ, κατά τό αυτό χρονι

1 Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κων/πόλεως τόμ. ΚΗ' σελ. 218, Byzant. Zeit. 
χόμ. 15. σελ. 482.

2 Byzant. Zeit. Ένθ’ ανωτέρω σελ. 36. Γ. Ζολώτα, 'Ιστορία της Χίου Γ' περίο
δος σελ. 19.

3 Δελτίον 'Ιστορ. καί Έθνολ. Εταιρείας τόμ. Ζ'σελ. 428. Π. Ζερλέντου ’Ιακώ
βου Κρίσπου Φραγκίσκου Μοροσίνου Γράμματα, σελ. 2.

4 Νέος Έλληνομ. 19 σελ. 52.
6 ’Ηπειρωτικά χρονικά έτος Γ'. (1928) σελ. 257 καί έξης.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:02 EEST - 34.211.113.242



Νικηφόρος Μελισσηνός - Κομνηνός. 137

κόν, ό Νικηφόρος Μελισσηνός εν Κωνσταντινουπόλει φαίνεται διατελών υπό 
τήν Ιδιαιτέραν προστασίαν τοϋ Πάπα Παΰλου, άφ’ ετέρου, όπως άνεφέρα- 
μεν ανωτέρω, καταφαίνεται δτι τουναντίον διετέλει υπό τήν δυσμένειαν αΰτοϋ 
χαρακτηριζόμενος ως ταραξίας καί βιαιοπραγών. "Ωστε εις τό χρονικόν τοΰ 
Κολλεγίου υπάρχει σΰγχυσις περί τοϋ Ν. Μελισσηνοΰ, καί τοΰτο ας μή μάς 
εκπλήττη: 6 Legrand πολλαχοϋ των έργων του καί πλείστας άλλας ανακρι
βείς ειδήσεις καί συγχύσεις ύπέδειξεν άπαντώσας εις τά έγγραφα τοϋ ’Αρχείου 
τοϋ Κολλεγίου *.

Άλλ’ ή σΰγχυσις αυτή δεν παρατηρεΐται μόνον εις τό χρονικόν τοϋ 
Κολλεγίου, καί 6 Άλλάτιος, έχων ύπ’ ό'ψιν τό χρονικόν, καί αυτός ουχί αλη
θείς πληροφορίας περί τοΰ Νικ. Μελισσηνοΰ αναγράφει: «Nicephorus 
Melissenus Constantinopolitanus, Graecoruin rexit Ecclesiam in urbe 
NeapoHtana, in qua etian publice litteras Graecas professus est, unde 
Byzantiun remeans, Raphaelen Patriareham qui tunc primum sese 
in communionem Latinoruni insinuarat, comfirmavit, a quo etiam 
Pari-Naxique metropolita creatur: sed, sub Raphaelis successore, 
schismati, addictissimo, per caiunmiam malitiamque scbismaticorun 
a Turcis in carcerem compingitur, ubi concatenatus et miser diu 
aetatein duxit: ex quo data occasione, fugiens in Italian! venit, 
ritumque Latinam amplexus, fit Episcopus Cotronensis»

Ό Άλλάτιος έπαναλαμβάνων τάς ειδήσεις τοϋ χρονικοϋ αναφέρει μόνον 
ώς πατρίδα τοΰ Μελισσηνοΰ τήν Κωνσταντινούπολή καί δτι οϋ μόνον έφη- 
μέρευσεν έν τή Ελληνική Εκκλησία τής Νεαπόλεως, άλλ’ δτι καί δημοσία 
έδίδαξε τήν Ελληνικήν γλώσσαν. Ό Lequien, δμως 8, έχων ύπ’ δψιν του καί 
ά'λλας πηγάς, άφ’ ενός μέν τον Νικηφόρον θέλει γεννηθέντα έν Νεαπόλει, 
άφ’ ετέρου δε καταγόμενον έκ τοϋ Θεοδώρου Μελισσηνοΰ Κομνηνοϋ, Δεσπό
του τής Αίνου, καί συνεπώς καταγόμενον έκ τών Βυζαντινών Αϋτοκρατόρων.

«Nicephorus Melissenus Comnenus, Neapoli natus patre Theo- 
doro, Aeni Despota, in Oriente Dynasta ex Byzantinorum imperato- 
run stirpe oriundo, Romam progressus, in sancti Atbanasii Graeco- 
rum Collegio linguae Graecae philosophicisque, ac theologicis studiis 
multa cum laude incubuit. A. Paulo V. in orientem missus ad rem 
Christianum propagandam, innumeras pene oves ad pascua salutis, 
ipsumque Constantinopolitanum Patriareham ad ecclesiae unionem 
reduxit. Hinc Paulus ilium Naxiensem archiepiscopum et Apostoli- 
cum in oriente Visitatorem declaravit. Eum autem a Turcis in car- 1 * 3

1 ’Ηπειρωτικά χρονικά, ”EviV άν. σελ. 256.
3 Echos d'Orient έτος Γ'. (1900) σελ. 274 - 275.
3 Oriens Cbristianus τόμ. 3 σελ. 1006- 1007.
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cerem trusus, tandem liber dimissus esset, in Italiam reversus est, 
Galliamque et Hispanias peragravit, ubique honorifice reeeptus. Ex- 
Naxiensi Ecclesia ad Grotoniensem in Italia translatus est ab Urbano 
VIII anno 1628 die 29 Maii. obiit die δ Febr. 1635».

Αϊ περί τοϋ Νικηφόρου Μελισσηνοϋ πληροφορίαι τοΰ Lequien και 
τοΰ Άλλατίου ως καί τοΰ χρονικού, έν μέρετ μόνον άληθεύουσιν, άλλ’έν πολ
λοί; επικρατεί σύγχυσις. Ό Νικηφόρος βεβαίως δεν ήτο Κωνσταντινουπολί- 
της, μάλλον φαίνεται δτι κατήγετο εκ Κρήτης, άλλ’ ουδέ ήτο υιός τοΰ Δυνά
στου τής Αίνου Θεοδώρου Μελισσηνοϋ Κομνηνοΰ. Πιθανώς ό πατήρ του 
να εκαλείτο Θεόδωρος, άλλως τε τό ό'νομα τοΰτο ήτο έν χρήσει πολλή έν ιή 
οίκογενείρι τών Μελισσηνών ως και τό τοΰ Νικηφόρου. Είναι αληθές δτι 
έσποΰδασεν έν τή έν 'Ρώμη Ελληνική Σχολή τοΰ 'Αγίου ’Αθανασίου, «τφ 
Κολλεγίφ»· πιθανώς δέ μετά την άποφοίτησίν του καί νά έδίδαξεν έν 
'Ρώμη καί Νεαπόλει. Είναι αληθές έπίσης δτι άπεστάλη υπό τοΰ Πάπα 
Παόλου Ε' (1605- 1621) εις Κωνσταντινούπολην, ίσως καί έπί τοΰ Πατριάρ- 
χου 'Ραφαήλ Β', διαμείνας έν τή ’Ανατολή έπί 12 έτη καί έργασθείς μετά 
ζήλου υπέρ τής καθολικής Εκκλησίας, «ad rem christianum propagadam» 
αναρίθμητα πρόβατα, κατά τάς Λατινικά; πηγάς, εις νομάς σωτηρίους καθο- 
δηγήσας λ Είναι έπίσης βέβαιον, δτι διά τά θρυλλοΰμενα κατορθώματα 
αΰτοΰ υπέρ τής Λατινικής Εκκλησίας, έτιμήθη υπό τοΰ Πάπα διορισθείς 
ύπ’ αΰτοΰ ’Αρχιεπίσκοπος τών έν Νάξω Καθολικών πολύ πιθανόν έπίσης νά 
καθείρχθη προς καιρόν υπό τών Τούρκων, απαλλαγείς τής φυλακής τή ένερ- 
γείςτ τοΰ Πρεσβευτοΰ τής Γαλλίας. Είναι δέ καί βέβαιον δτι τή μεσιτεία τοΰ 
Πάπα Οΰρβανοΰ Α' (1623- 1644) προς τον Βασιλέα τής 'Ισπανίας Φίλιπ
πον τον Δ' άνεδείχθη κατά Μαίον τοΰ 1628 έπίσκοπος Κοτρώνης, δπου καί 
άπεβίωσε τή 5 Φεβρουάριου 1635 ταφείς έν τή Εκκλησία τής Παναγίας 
Κοτρώνης 1 2. Ή προς τον Βασιλέα τής Ισπανίας έπί τοΰτφ σταλεΐσα έπιστολή 
τοΰ Πάπα είναι τιμητικωτάτη διά τον Νικηφόρον Μελισσηνόν. Ταΰτα 
πάντα είναι τά μόνα βέβαια καί αναντίρρητα περί τοΰ τροφίμου τοΰτου τοΰ 
Κολλεγίου Νικηφόρου Μελισσηνοϋ’ πάντα τά άλλα τά άναφερόμενα συγκε- 
χυμένως υπό τών άσχοληθέντων περί αΰτοΰ συγγραφέων οΰδεμίαν έχουν 
σχέσιν προς αυτόν 3.

Πάντες οί γράψαντες περί τοΰ Νικηφόρου τούτου Μελισσηνοϋ έπαι-

1 Lequien, Ένθ’ άνωτέρω.
2 Buell ο n, Nouvelles recherclies historiques τόμ. Β’. Μέρος Α’· σελ. 346.
3 Rod ota, Del rito Greco Γ. 97. Unghelli, Italica sacra de Episc. Cotronae 

0.126. Lequien, Oriens christianus Τόμ. 3,1006-1007. K. Σάθα, Νεοελληνική 
Φιλολογία σελ. 304 - 406. Κάτρομη, Άνάλεκτα Ζακύνθου σελ. 291. Ζαβείρα, Νέα 
Ελλάς ή Έλλ. θέατρον, έκδοσις Κρέμου σελ. 497. Π. Χιώτη, Σειρά ιστορικών Απο
μνημονευμάτων τόμ. 3 σελ. 134 καί έκ τινων ετέρων.
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νούσι την σοφίαν αύτοΰ καί την εύγλωττίαν, 6 δέ Νικόλαος Κομνηνός Παπα- 
δόπουλος, απόφοιτος καί αυτός τοΰ Κολλεγίου, to περί εθίμων καί τελετών 
τής Ελληνικής Εκκλησίας ποίημα τοΰ Ν. Μελισσηνοΰ άποκαλεΐ «χρυσούν». 
Δεν έχομεν ΰπ’ ό'ψιν τό σύγγραμμα τούτο, ΐνα κρίνωμεν περί τής παιδείας 
καί σοφίας τού Ν. Μελισσηνοΰ, άλλ’ εκ τής επιστολής αυτού προς τον Πα
τριάρχην Νεόφυτον τον Β', δι’ ής άφιεροί εις αυτόν τό περί τής 'Αγίας 
Τριάδος πόνημά του1, προ πάντων δέ τών αθλίων επιγραμμάτων αυτού 
κατά τού πολύτλα ΙΙατριάρχου Κυρίλλου τού Λουκάρεως, διά τών οποίων 
διακωμφδεΐ διά τού χυδαιότερου τρόπου τον Μέγαν εκείνον Πατριάρχην, 
άναγκαζόμεθα νά σχηματίσωμεν χειριστήν περί αύτοΰ Ιδέαν καί ως Έλληνος 
καί ως κληρικού πεπαιδευμένου.

Νικηφόρος ό Μελισσηνός εϊλκυσε τήν συμπάθειαν καί έκτίμησιν τών 
τότε Παπών καί τών καθολικών συγγραφέων ούχί τόσον διά τήν σοφίαν 
καί τάς άρετάς αυτού, δσον διά τά μισορθόδοξα αίσθήματά του καί τάς 
προσπάθειας αύτοΰ προς κατίσχυσιν τής Ούνίας.

Πώς δμως Νικηφόρος ό Μελισσηνός κατώρθωσε νά παραμείνη έν Κων- 
σιαντινουπόλει επί δώδεκα έτη; πώς δέ έφείλκυσε τήν συμπάθειαν δύο 
Πατριαρχών, ως πληροφορεί ό Πάπας Ούρβανός εν τή επιστολή του προς 
τον βασιλέα τής 'Ισπανίας; 'Απλούστατα, άφ’ενός μέν κολακεύων τον Πα
τριάρχην Νεόφυτον τόν Β', ως δείκνυται εκ τής άφιερωτηρίου προς αύτόν επι
στολής, έν fj άποκαλεΐ αύτόν «άνάκτορον σοφίας» «σοφώτατον καί άγιώτα- 
τον πατέρα» καί «πραότητος τέμενος» καί τούς 'Ορθοδόξους Μητροπολίτας, 
ώς Διονύσιον τόν Ήρακλείας, χάριν τοΰ οποίου συνέθεσε άηδέστατον ποίημα 
εξαντλών πάντα τά κοσμητικά επίθετα τοΰ λεξικού, ΐνα τόν έπαινέση 2 καί 
άφ’ ετέρου ύποκρινόμενος τόν ’Ορθόδοξον, ως ά'λλως τε έ'πραττον καί πάντες 
οί δμοιοί του ερχόμενοι εις τήν ’Ανατολήν. Μεταξύ τών επιγραμμάτων του 
υπάρχει καί έν έπιγραφόμενον «εις εαυτόν» χαρακιηριστικώτατον.

«ούτ’ ηπ ’Ιταλίας, οϋτ εξ ’Άγαρ ένθάδ* ίκάνω 
ουτ’ ά'ρ’ αίρέσεως δόγματα πααι φέρων 
κείνην Χριοτομάχοι μέν, εγώ ό’ ώς έπλετο δήλον, 
εοπομαι έκ κραδίης ρήμααι θειοφόρων».

Άτυχώς οί ήμέτεροι ήσαν πολύ αφελείς πιστεύοντες τούς τοιούτους ά'νευ 
αρχών ανθρώπους3, διά τούτο καί ήνείχοντο αύτούς καί ένεπιστεύοντο εις

1 Ε. L e g r a n d, Ένθ’ ανωτέρω.
2 E. Legrand, ”Ενθ’ ανωτέρω.
! Ό Νικόλαος Κομνηνός Παπαδόπουλος, “Ελλην τρόφιμος τοΰ Κολλεγίου καί σφο

δρά Άντιφωτιανός, έκτιμών τούς ιλατίνους, οΰχί δμως καί τούς έκ τών ήμετέρων έρχο-
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αυτούς. ’Έπειτα τά τής ήμετέρας Εκκλησίας κατά την εποχήν εκείνην ήσαν 
δυσχερή και λυπηρά άγωνιζομένης αγώνα δυσσίπιστον, ού μόνον κατά τών 
κρατουντών, αλλά καί κατά τών ’Ιησουιτών καί αυτών τών Διαμαρτυρομένων, 
άμφοτέρων ΰποστηριζομένατν υπό τών οικείων παρά τή Πύλη Πρεσβευτών· 
ας τό όμολογήσωμεν δέ δτι ούκ ολίγον συνετέλεσαν εις την λυπηράν αυτής 
θέσιν καί αί έριδες καί φιλοπρωτίαι τών ’Ορθοδόξων 'Ιεραρχών. Ό Νικη
φόρος προσεταιρισθείς την μερίδα τών εχθρών τοΰ Πατριάρχου Κυρίλλου 
Λουκάρεως παρουσιάζετο ως υπερασπιστής καί επαινετής τοΰ Πατριάρχου 
Νεοφΰτου, διά τοΰτο καί όταν, παυθέντος τούτου, άνέλαβεν έπιτροπικώς τον 
Οικουμενικόν θρόνον ό Λοΰκαρις έν έ'τει 1612 έ'γραψε κατ’ αύτοΰ τά ανόσια 
εκείνα επιγράμματα, τά όποια καταισχύνουσι μάλλον τον γράψαντα ή εκεί
νον, καθ’ οΰ εγράφησαν.

Νικηφόρος ό Μελισσηνός επί δώδεκα έ'τη διέμεινεν εν Κωνσταντινου- 
πόλει έπί ΓΙατριαρχείας Τιμοθέου τοΰ Β' (1612-1621) ύποκρινόμενος τον 
’Ορθόδοξον καί ΰποσκάπτων τήν ’Ορθοδοξίαν, έ'ως δτου τό δεύτερον έπα- 
νήλθεν επί τοΰ Οϊκουμενικοΰ θρόνου ό πολύφημος Κύριλλος ό Λοΰκαρις· 
αλλά τότε πλέον είχεν άποκαλυφθή καί ό Μελισσηνός οίος ήτο, τιμηθείς έν τώ 
μεταξύ υπό τοΰ Πάπα ώς ’Αρχιεπίσκοπος Νάξου. «Μετά ταΰτα, λέγει τό χρο
νικόν τοΰ Κολλεγίου, έκλεγέντος ενός σχισματικοΰ Πατριάρχου, έσυκοφαν- 
τήθη υπό τινων πιστών του ενώπιον τών Τούρκων καί έρρίφθη εις τάς 
φυλακάς». Ό σχισματικός οΰτος Πατριάρχης ήτο ό πρόμαχος τής ’Ορθοδο
ξίας Κύριλλος ό Λοΰκαρις, επί τής ΓΙατριαρχείας τοΰ οποίου ήτο αδύνατον 
νά διαμένη έν Κωνσταντινουπόλει ό ψευδορθόδοξος Μελισσηνός. ’Αλλά καί 
οί Τούρκοι τον είχον πλέον έννοήσει, διά τοΰτο καί τον έφυλάκισαν, άπολύ- 
σαντες αυτόν, ώς εΐπομεν, τή έπεμβάσει τοΰ Πρεσβευτοΰ τής Γαλλίας. Αυτά 
είναι τά τρόπαια, διά τά όποια έξυμνεΐται υπό τοΰ Πάπα προς τον Βασιλέα 
τής Ισπανίας καί διά τά όποια έλαβεν ώς αμοιβήν τήν έπισκοπήν τής 
Κοτρώνης.

Πότε ακριβώς Νικηφόρος ό Μελισσηνός διωρίσθη υπό τοΰ Πάπα 
’Αρχιεπίσκοπος Νάξου άγνοοΰμεν, δπως έπίσης άγνοοΰμεν καί τό έτος τής 
υπό τών Τούρκων καταδρομής αυτού καί τής φυγής του εις Γαλλίαν καί 
’Ιταλίαν. Ό Legrand λέγει δτι ό Νικηφόρος διεδέχθη ώς ’Αρχιεπίσκοπος 
Νάξου τον ’Άγγελον Κοζαδΐνον μετατεθέντα είς Καστέλλην τφ 1621. Τοΰτο 
δύναται νά συμβιβασθή μέν με τήν πληροφορίαν τοΰ χρονικού, καθ’ ήν ό 
Μελισσηνός καθείρχθη, δτε έπί τοΰ θρόνου τής Κωνσταντινουπόλεως άνήλ- 
θεν εις Πατριάρχης (σχισματικός κατά τούς Λατίνους δηλ. ό Κύριλλος Λού-

μένους είς τήν ’Ανατολήν πρός προσηλυτισμόν, γράιρων πρός τον Πατριάρχην Ιεροσο
λύμων Χρύσανθον, μαθητήν του, λέγει: καί μή μετράτε, παρακαλώ, τούς Λατίνους άπό 
τούς βρωμοσκόιληκας δπου έρχονται αύτοΰ». ’Εκκλησιαστικός Φάρος τόμ. 2. σ. 228.
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χάρις), δστις ΐό δεύτερον κατά τό έτος 1621 έκόσμησε τον Πατριαρχικόν 
θρόνον, ώς τούτο συμβιβάζεται δπωςδήποτε προς άλλην πληροφορίαν τοΰ 
χρονικού, καθ’ ήν ό Μελισσηνός ήλθεν εις Κωνσταντινούπολη' έπ'ι τοΰ 
Πατριάρχου 'Ραφαήλ Β', ϊσως τό τελευταϊον έτος τής Πατριαρχείας του, τφ 
1608, οπότε μέχρι τής εκλογής του εν έτει 1621 έχομεν περί τά 12 έτη. Έν 
τούτοις έχομεν πληροφορίαν τοΰ ’Ιησουίτου Jean Gauthier, καθ’ ήν ούτος 
συνήντησεν έν έ'τει 1618 τον Νικηφόρον Μελισσηνόν αρχιεπίσκοπον Νάξου 
είς Λυών, έκ τοΰ οποίου έμαθεν δτι δήθεν ό Πατριάρχης ’Αντιόχειας Αθανά
σιος ήτο αληθώς Καθολικός ως επίσης και δ Πατριάρχης 'Ιεροσολύμων 
Σωφρόνιος Ε' (-(-1608) και δ διαδεχθείς αυτόν Θεοφάνης δ Δ'. (1618) *. 
Άλλ’ άφοΰ εν έτει 1618 δ Μελισσηνός ήν ήδη ’Αρχιεπίσκοπος Νάξου, ή 
πληροφορία τοΰ Legrand δτι έγινεν ’Αρχιεπίσκοπος Νάξου τφ 1621 δεν 
αληθεύει, ώς επίσης δεν αληθεύει και τό δτι ό Μελισσηνός κατεδιώχθη υπό 
των Τούρκων, δτε άνήλθεν επί τοΰ Πατριαρχικού θρόνου τό δεύτερον Κύριλ
λος ό Λούκαρις. “Ωστε ή εκλογή τοΰ Μελισσηνοΰ ώς ’Αρχιεπισκόπου Νάξου 
καί ή κάθειρξις αυτού έγένετο μάλλον επί τοΰ Πατριάρχου Τιμοθέου τοΰ 
Πατριαρχεύσαντος από τοΰ 1612-1621, συνεπώς τφ 1618 δ Νικηφόρος 
Μελισσηνός ήν ήδη ’Αρχιεπίσκοπος Νάξου καί φυγάς διωχθείς υπό τών 
Τούρκων, αν πιστεύσωμεν τον Gauthier.

Διατί δμως τόση σύγχυσις επικρατεί περί τοΰ Νικηφόρου Μελισσηνοΰ 
καί τόσα σκοτεινά σημεία ύπάρχουσιν έν τή βιογραφία αυτού; 'Απλούστατα, 
διότι πάντες οί γράψαντες περί αύτοΰ ήγνόησαν δτι έκτος Νικηφόρου 
τοΰ Μελισσηνοΰ, υπήρξε καί έτερος Νικηφόρος Μελισσηνός Κομνηνός σύγ
χρονος αύτοΰ, ορθόδοξος δμως καί ορθοδόξου Μητροπόλεως προεδρεύσας, 
περί τοΰ δποίου διαλαμβάνομεν είς τό δεύτερον μέρος τής μελέτης ταύτης.

Β'.

Μεταξύ τών έπισήμων Βυζαντινών οι'κων, δσοι άνεδείχθησαν είς δόξαν 
επί τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, δ οίκος τών Μελισσηνών καί Στρατηγο- 
πούλων κατέχει μίαν από τάς πρώτας θέσεις, λόγφ πλούτου, φιλοπατρίας, 
ανδραγαθίας καί εύγενείας. Τήν αρχήν τοΰ οίκου τούτου είσίν οί άναφέρον- 
τες μέχρι τών χρόνων τοΰ Αύτοκράτορος Μιχαήλ τοΰ 'Ραγκαβέ. Κατά τήν 
αυτήν εποχήν δ από τοΰ 815-821 Πατριάρχης Θεόδοτος έλέγετο Μελισση- 
νός καί ήτο υιός τοΰ Πατρικίου Μιχαήλ Μελισσηνοΰ. Οί Μελισσηνοί συγ- 
γενεύοντες εξ επιγαμίας προς τούς Βυζαντινούς Αύτοκράτορας έλαβον καί τό 
επίθετον Κομνηνοί, δ δέ Καΐσαρ ’Αλέξιος Μελισσηνός ό έκδιώξας τούς 
Λατίνους έκ τής Κωνσταντινουπόλεως έλαβεν έκ τής μάμμης αύτοΰ καί τήν 
προσηγορίαν τοΰ Στρατηγοπούλου.

Echos d’Orient ετ. Γ' (1900) σελ. 274-333.
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Κλάδοι τοΰ Βυζαντινού τοΰτου οίκου είναι και αί εν Πελοποννήσφ, 
Κρήτη, Ήπείρφ, 'Ρόδφ, Κεφαλληνία, Κέρκυρα, Λευκάδι καί Ζακύνθφ οίκο- 
γένειαι Μελισσηνών καί Στρατηγοπούλων. ’Αρχηγός των εν Πελοποννήσφ, 
καί δη των έν Μεσσηνία καί Φωκίδι Μελισσηνών, θεωρείται οΰχί όρθώς, 
νομίζομεν, υπό τοΰ Κ. Παπαρρηγοποΰλου ό επί Βασιλείου τοΰ Βουλγαρο- 
κτόνου ’Ιωάννης Μαλακηνός, «άνήρ τά πρώτα φέρων καί εΰγενεία καί συνέ- 
σει ου μόνον εν Λακεδαίμονι άλλα καί καθ’ δλην την Πελοπόννησον καί την 
άλλην Ελλάδα» 1.

Γνωστοί αντιπρόσωποι τοΰ οίκου τοΰιου είναι ό Θεόδωρος Μελισ- 
σηνός επί τής εποχής ιών Κομνηνών, Κύριος τής Μεσσηνίας2 3 * *. Νικη
φόρος ό δυνάστης τής Ίθώμης καί Μεσσηνίας καί ό υιός αΰιοΰ Νικόλαος, 
Δεσπότης τής Αίνου. Οί εν Πελοποννήσφ Μελισσηνοί μετά την άλωσιν αυτής 
φυγόντες εις Κρήτην έπανήλθον καί πάλιν κατοικήσαντες έν Πελοποννήσφ 
καί άνά τάς νήσους τοΰ Ίον ίου πελάγους. Έκ τών έν Μάνη έγκαταστάντων 
Μελισσηνών, Μακάριος ό Μητροπολίτης Μονεμβασίας καί ό αδελφός αΰτοΰ 
Θεόδωρος ό χωροδεσπότης, ύψωσαν την σημαίαν τής έπαναστάσεως έν 
Πελοποννήσφ κατά τών Τούρκων καί διεξήγαγον πόλεμον κατ’ αυτών ϊδίοις 
άναλώμασι. Μάτην όμως άναμένοντες την υποσχεθείσαν βοήθειαν τοΰ 
νικητοΰ τοΰ Τουρκικοΰ στόλου παρά τάς Έχινάδας νήσους Ναυάρχου Ίωάν- 
νου τοΰ Αΰστριακοΰ, άπηλπίσθησαν καί καταθέσαντες τά όπλα κατέφυγον εις 
Νεάπολιν, όπου καί άπέθανον ταφέντες εις την Ελληνικήν έκκλησίαν τών ’Απο
στόλων Πέτρου καί Παύλου, έπί δέ τοΰ τάφου αυτών Έλληνες τιμώντες τον 
πατριωτισμόν καί τάς άρετάς τών δύο αδελφών ανέγραψαν τό εξής έπιτύμβιον 

«Μακάριος ’Αρχιεπίσκοπος Έπιδαύρου, από Βυζαντινών αΰτοκρατόρων, 
έκ τής έπιφανεστάτης Μελισσηνών καί Κομνηνών οικίας καί Θεόδωρος αΰτά- 
δελφος, δεσπότης Αίνου, Ξάνθης καί ετέρων πολιχνίων έν Θράκη, έ'τι δέ 
Σάμου, Μιλήτου, Άμβρακίας καί Μεσσηνιακοΰ κόλπου έν Πελοποννήσφ, 
κεϊνται ένθάδε- νικητικοΐς Ίωάννου Αΰστριακοΰ όπλοις έν ναυμαχία προτρα- 
πέντες, στρατιάς έξ ιδίων πολιχνίων μέν καί πόλεων συλλεχθείσης, πεζών μέν 
25 χιλιάδων, ιππέων δέ τρισχιλίων, πόλεμον κατά Τούρκων διετή ίδίοις έπε- 
κράτησαν άναλώμασι. Τής δέ έλπιζομένης βοήθειας άποτυχόντες, δειχθείσης 
ίδίοις πίσχεως, έχθροΐς δυνάμεως, Φιλίππου δευτέρου τοΰ Ισπανών Βασιλέως 
ευεργεσίας πειραθέντες, έν Νεαπόλει, ου πρότερον ταις ψυχαΐς ή τό ζήν 
κατέπεσον. Θεόδωρος εικοστή πέμπτη Μαρτίου 1577. Μακάριος δέ δωδεκάτη 
Σεπτεμβρίου έτει σωτηρίφ 1575» 8.

1 Κ Παπαρρηγοποΰλου, Ίστ. τοΰ Έλλ. "Εθνους τόμ. 4 σελ. 189.
2 Ένθ’ ανωτέρω σελ. 274.
3 U n gh e 11 i, Italia Sacra, Romae 1662 τόμ. Η. σ. 535, Κ. Παπαρρηγοποΰλου,

Ίστορ. τοΰ Έλλ. Έθν. τόμ. 4 οελ. 179, 187. Κ. Σ ά θ α, Τουρκοκρατούμενη Ελλάς σελ.
175. Κ. Σάθα, Χρονικά ανέκδοτα Γαλαξειδίου σελ. 159.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:02 EEST - 34.211.113.242



Νικηφόρος Μελισσηνός- Κομνηνός. 143

Τοΰ Θεοδώρου τούτου Μελισσηνοΰ Κομνηνοΰ, Δεσπότου Αίνου, υιός 
ήτο ό Νικόλαος Μελισσηνός Κομνηνός, πιθανώς γεννηθείς εν Ζακύνθφ, 
όστις, άσπασθείς τον μοναχικόν βίον, και πιθανώτατα λαβών τήν ίερωσΰνην 
εν tfj Μονή τών Στροφάδων, ώνομάσθη Νικηφόρος, σπουδάσας δε εν Νεα- 
πόλει και αλλαχού απέκτησε και φήμην λογιοτάτου καί σοφοΰ. Το δτι ό 
Νικηφόρος διετέλεσε μοναχός τών Στροφάδων αναφέρει καί ό Meola εν τη 
ιστορία του περί τής Εκκλησίας τής Νεαπόλεως. Οΰτος ό Νικηφόρος Μελισ- 
σηνός Κομνηνός από τοΰ 1598 έχρημάτισεν εφημέριος τοΰ εν Νεαπόλει 
Ελληνικού ναού διαδεχθείς τον Κορτήσιον Βρανάν καί παυθείς έν έτει 1610 
υπό τοΰ Πάπα Παύλου τού Ε' ώς «τοσαύτας δήθεν βιαιοπραγίας διαπρά- 
ξας κατά τών ιθυνόντων τήν Εκκλησίαν τής Νεαπόλεως».

Νικηφόρος ό Μελισσηνός Κομνηνός παυθείς υπό τοΰ Πάπα εκ τής Εκκλη
σίας τής Νεαπόλεως έξηκολούθει να διεκδική τά δικαιώματά του.Έν τή Βιβλιο
θήκη τής Νεαπόλεως άπόκεινται οι ΰπ’άρ. II-C. 35 καί II-C. 36 κώδικες άπο- 
τελοΰμενοι εκ πρωτοτύπων εγγράφων Ελληνικών, Ιταλικών καί Τσπανικών 
άναφερομένων εις τον Μακάριον Μελισσηνόν, Μητροπολίτην Μονεμβασίας, 
τον αδελφόν αύτοΰ Θεόδωρον, Δεσπότην τής Αϊτού καί τον τούτου υιόν 
Νικηφόρον Μελισσηνόν λ Οί κώδικες οΰτοι, έν σχέσει προς Νικηφόρον τον 
Μελισσηνόν, συμπληροΰνται έξ δσων ό Gian. Meola 2 αναφέρει έν τή ιστο
ρία αύτοΰ περί τής έν Νεαπόλει Ελληνικής Εκκλησίας. Οΰτος άναγράφων 
τά τής δίκης μεταξύ τής Ελληνικής αδελφότητος Νεαπόλεως καί τοΰ Νικη
φόρου Μελισσηνοΰ, αν καί αυτός συγχέει τούτον προς τον Ίταλογραικόν 
Νικηφόρον Μελισσηνόν αρχιεπίσκοπον Νάξου, μάς παρέχει έν τούτοις πολυ
τίμους πληροφορίας. «Ό Μελισσηνός, λέγει, άν και καταδιωκόμενος, μη άπο- 
λέσας τήν έλπίδα νά καθυποτάξη τήν Ελληνικήν αδελφότητα, άνεχώρησεν, 
δπως ίκανοποιήση τήν φιλοδοξίαν του. Ώς είναι πιθανόν, ήλθεν εις Ρώμην 
καί απέκτησε τήν ’Αρχιεπισκοπήν Νάξου, άφησε δε διά τήν έν Νεαπόλει δίκην 
του πληρεξούσιον, δπως διισχυρισθή δτι διά τοΰ νέου αξιώματος του ουδόλως 
έκωλύετο νά κατέχη μεταξύ άλλων Εκκλησιαστικών προικισμάτων καί τό 
παρεκκλήσιον τοΰ Παλαιολόγου, ως άλλοτε. Ή ύπόθεσις αΰτη διήρκεσε πολύ, 
αφού έμεινεν έκκρεμής μέχρι τοΰ 1620.» Καί δτι μέν ή ύπόθεσις αΰτη διήρ
κεσε μέχρι τοΰ έτους 1620, τοΰτο είναι αληθές, ώς θά ίδωμεν, δεν αληθεύει 
δμως ή πληροφορία τοΰ Meola δτι ό Νικηφόρος άνεχώρησεν εις 'Ρώμην 
έπιτυχών νά διορισθή ’Αρχιεπίσκοπος Νάξου. Ούχί εις 'Ρώμην, άλλ’ εις τήν 
Κωνσταντινούπολή άνεχώρησεν ό Νικηφόρος Μελισσηνός, δ δε Πατριάρχης 
Τιμόθεος ό Β'. άμείβων ϊσως καί προηγουμένας ύπηρεσίας αύτοΰ εις τον 
Οικουμενικόν Θρόνον, άναντιρρήτως δμως διά τήν λογιότητα καί τήν σοφίαν 1

1 Σπ. Λάμπρου, Νέος Έλληνομν. τόμ. 19 σελ. 42-57.
■ Delle stone della chiesa Greca in Napoli esistente, Napoli 1790 σελ. 119-125,139.
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αύτοΰ άνέδειξε Μητροπολίτην Παροναξίας κατά Μάρτιον τοΰ έτους 1613 
αντί τοΰ καθαιρεθέντος Παροναξίας Ιωσήφ λ ’Εντεύθεν ή τόση σΰγχυσις 
περί των δυο Νικηφόρων Μελισσηνών, άφοΰ κατά την αυτήν εποχήν, εκτός 
τοΰ ’Ορθοδόξου Μητροπολίτου Παροναξίας Νικηφόρου Μελισσηνοΰ υπήρχε 
καί Καθολικός ’Αρχιεπίσκοπος Νάξου Νικηφόρος Μελισσηνός καί αυτός.

Ό Νικηφόρος Μελισσηνός γενόμενος Μητροπολίιης Παροναξίας άνέ- 
λαβε μετά τής Μητροπόλεως καί την ύποχρέωσιν νά πλήρωσή καί τό χρέος 
αυτής συμποσοΰμενον εις τεσσσαράκοντα χιλιάδας άσπρα. Άτυχώς δμως δέν 
εΰρε μόνον χρέη είς την επαρχίαν αύτοΰ, αλλά καί τινα άντίδρασιν παρά τώ 
ποιμνίω του ύποκινουμένφ υπό τοΰ προκατόχου του ’Ιωσήφ, δστις, αν καί έν 
τώ μεταξύ έλαβε την Προεδρείαν τής Επισκοπής Μήλου, δέν έπαυσεν δμοκ 
νά κινή πάντα λίθον, δπως έπανέλθη είς την πρώτην επαρχίαν του. Οΰτω 
κατ’ Αύγουστον τοΰ 1614 ό Πατριάρχης Τιμόθεος απολύει γράμμα πρός τους 
καθηγουμένους καί λοιπούς ίερομονάχους καί μοναχούς τών Πατριαρχικών 
καί Σταυροπηγιακών Μονών τών έν τή επαρχία τής άγιωτάτης Μητροπόλεως 
Παροναξίας; «δπως μη τολμήσωσι νά δεχθώσι τον Πρόεδρον Μήλου ’Ιωσήφ 
αυτόθι επί ποινή αργίας από πάσης ιεροπραξίας καί άφορισμοΰ 1 2. Έν άλλη 
δέ επιστολή αύτοΰ πρός τον κλήρον καί τούς ’Άρχοντας Παροναξίας, γράφει 
πρός αυτούς «ϊνα μηδεμίαν ελπίδα έχετε άνακλήσεως τοΰ ’Ιωσήφ εκείνου είς 
τήν αυτήν Μητρόπολιν είς αιώνα άπαντα, άλλ’ ούτε μετά τον θάνατον τοΰ 
αύτοΰ ίδιου Μητροπολίτου υμών κυροΰ Νικηφόρου3. Καί μ’ δλα ταΰτα 
πιθάνώτατα ό ’Ιωσήφ έπανήλθεν είς τήν Μητρόπολιν Παροναξίας, άφοΰ 
κατά τό έτος 1622 άπαντώμεν δτι, παραιτηθέντος τοΰ Παροναξίας ’Ιωσήφ, 
εξελέγη άντ’ αύτοΰ ό Ιερεμίας4. Πότε δμως παρητήθη ό Νικηφόρος, τοΰτο 
επακριβώς άγνοοΰμεν. Έν έτει 1615 ήν έτι Παροναξίας γράφων εκ Πάρου 
πρός τον Πατριάρχην Τιμόθεον 5 6. Καί υπογράφεται μέν έν τινι έγγράφφ 
Πατριαρχικά) ό Νικηφόρος ως πρώην έν έτει 1614®, άλλ’ άσφαλώς εκ παρα
δρομής' μόνον μετά τό 1615 παρητήθη, πιΑανώτατα τό 1616, διότι κατά 
τό έτος τοΰτο Νικηφόρος ό Μελισσηνός εύρίσκετο είς Ζάκυνθον, δπου συνήν- 
τησεν αύτόν ό πρφην Λακεδαιμόνιας Χρύσανθος 7. Κατά δέ τον Π. Ζερλέν- 
την ό Νικηφόρος προέστη τής Μητροπόλεως Παροναξίας μέχρις άρχομένου 
τοΰ έτους 1617 8.

1 2 π. Λάμπρου, Νέος Έλληνομ. 19. σελ. 44.
2 Σ π. Λάμπρου, Ένθ’ άν. σελ. 50.
3 Σπ. Λάμπρου, Ένθ’ ανωτέρω, σελ. 48.
4 Ό έν Κων/πόλει Έλλην. Φιλολογικός Σύλλογος τόμ. ΚΗ. σελ. 218.
6 Σπ. Λάμπρου, Νέος Έλληνομν. τόμ. 19. σελ. 53-54.
6 Γρηγόριος ό Παλαμάς 4. 741.
1 Σπ. Λάμπρου, Νέος Έλληνομν. τόμ. 19. σελ. 54.
8 Π. Ζερλέντου, 'Ιστορικοί Έρευναι περί τάς ’Εκκλησίας τών νήσων τής ’Ανατο

λικής Μεσογείου θαλάσσης, τόμ. Λ' τεϋχ. Β' σελ. 216, Έρμούπολις 1922.
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Εις τον κώδικα τής Νεαπόλεως αναγράφονται πλεΐσται δσαι έπιστολαί 
τοϋ Παροναξίας Νικηφόρου, άτυχώς ανέκδοτοι μέχρι σήμερον ό Σπυρίδων 
Λάμπρος εις τα κατάλοιπά του άφήκε σημειώσεις μόνον πολυτίμους, εξ ών 
γιγνώσκομεν την δράσιν τοϋ Νικηφόρου ως Μητροπολίτου Παροναξίας.Έκ τών 
επιστολών δμως τών άπευθυνομένων προς αυτόν, φαίνεται δτι άπήλαυε πολλής 
τιμής ώς σοφός, διότι καί αυτός ό Πατριάρχης γράφων προς αυτόν πάντοτε 
«λογιώτατον» τον άποκαλεΐ. Τον Νικηφόρον έν έ'τει 1617 κατά Σεπτέμβριον 
άπαντώμεν διαμένοντα έν Νεαπόλει, δπου εΰρεν αυτόν ή επιστολή τοΰ πρώην 
Λακεδαίμονος Χρυσάνθου’ άλλα καί κατά τό έτος 1620 ήν έν Νεαπόλει διεκδι- 
κών είσέτι την κατοχήν τοΰ παρεκκλησίου τοΰ Παλαιολόγου. Ό Meola ανα
φέρει δτι ή υπόδεσις αυτή διήρκεσε έπί πολύ, από τοΰ 1610-1620, οπότε οί 
“Ελληνες τής Νεαπόλεως έπέτυχον, δπως ό Καρδινάλιος Κελλερμίνος έν όνό- 
ματι τοΰ Πάπα πείση τον "Ελληνα Ιεράρχην νά παραιτηΰή τών άξιώσεών 
του, δπερ καί έγένετο, ώς φαίνεται έξ έπιστολής αύτοΰ τούτου κατ’ Αύγουστον 
τοΰ 1620. Νέος δε έφημέριος διωρίσθη ό Παΰλος Καπάϊζος, "Ελλην τήν 
καταγωγήν, αλλά γενόμενος Λατίνος, τέως έβδομαδάρης τοΰ μητροπολιτι- 
κοΰ ναοΰ.

Ό Meola γράφων περί τών ένεργειών τοΰ Νικηφόρου Μελισσηνοΰ, 
ΐνα κρατήση τό παρεκκλήσιον, καί τοΰ νέου έφημερίου αύτοΰ Καπαΐζου λέγει 
δτι «ό ίδιος άπέθανε» 1 χωρίς νά προσδιορίζηται ακριβώς τίς άπέδανεν. 
Τσως μάλλον πρόκειται περί τοΰ Νικηφόρου, διότι μετά τό έτος 1620 δεν 
άπαντώμεν πλέον ίχνη αύτοΰ.

Ώς άγνοοΰμεν τό τέλος τής ζωής τοΰ Νικηφόρου Μελισσηνοΰ Κομνη- 
νοΰ Μητροπολίτου Παροναξίας, ούτως άγνοοΰμεν καί τά κατ’ αύτόν προ 
τοΰ διορισμοΰ του ώς έφημερίου τής Εκκλησίας Νεαπόλεως. Έν τή καταρ
τίσει τής μελέτης ταΰτης, ή οποία, πρέπει νά τό όμολογήσωμεν, πολύ μάς 
έκούρασε, πολλάκις μάς έπήλθε κατά νοΰν νά ταύτίσωμεν τον Νικηφόρον 
τοΰτον Μελισσηνόν μέ τον Νικηφόρον τον φίλον καί άφωσιωμένον Τερο
διάκονον τοΰ κλεινού Πατριάρχου Τερεμίου τοΰ Τρανού, υπέρ τοΰ οποίου 
ήγωνίσθη κατά δύο Πατριαρχών, Παχωμίου καί Θεολήπτου, καταλαβόν- 
των τον Θρόνον, τοΰ Τερεμίου έξορίστου δντος εϊς 'Ρόδον, καί τούς οποίους 
κατώρθωσε νά άπομακρύνη καί δστις Νικηφόρος διετέλεσε καί Τοποτηρη- 
τής τοΰ Οικουμενικού Θρόνου, άντιφερόμενος προς έτερον Τεροδιάκονον 
Διονύσιον, φίλον καί αύτόν άφωσιωμένον τοΰ Πατριάρχου Τερεμίου, τον 
κατόπιν άπό τοΰ 1593 Μητροπολίτην Λαρίσσης, τον γνωστόν ώς Διονύσιον 
Τρίκκης τον Σκυλλόσοφον ήθελήσαμεν λοιπόν τον Νικηφόρον τοΰτον, δστις 
ύπό τών συγχρόνων του πάντοτε καλείται σοφός καί λογιώτατος, νά ταύτίσω-

Legrand, Ένβ’ άνωιέρω.

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, ϊιος Η". 10
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μεν προς τον σοφόν επίσης καί λογιώτατον Νικηφόρον τον Μελισσηνόν 
Κομνηνόν, άφοΰ άλλως τε και αί χρονολογίαι συμβιβάζονται και τα πρόσωπα 
ταΰτα παρουσιάζουν πολλά τα κοινά, άλλ’ άνέκσψεν ημάς σημείωσίς τις τοΰ 
Στηλιτευτικοΰ Λόγου, τον όποιον έγραψε κατά τοΰ Λαρίσσης Διονυσίου τοΰ 
Σκυλλοσόφου ό άσπονδος αύτοϋ πολέμιος Μάξιμος ό Πελοποννήσιος λ

Ό Μάξιμος επισωρεΰσας απείρους ύβρεις κατά τοΰ εθνομάρτυρος τού
του 'Ιεράρχου άναμοχλευει τον βίον αύτοϋ και θέλει νά παραστήση αυτόν 
κα'ι τον Ίεροδιάκονον Νικηφόρον ώς αιτίους τής υπό τών Τούρκων καταλή- 
ψεως τοΰ Πατριαρχείου τής Παμμακάριστου «Σόν ε'ργον ήν (γράφει περί 
τοΰ Διονυσίου) καί την Μεγάλην Εκκλησίαν άλοΰσαν κατοικητήριον δαιμό
νων γενέσθαι, ου γάρ έφησυχάζειν τε καί ήρεμεΐν ήθελες, καν τή τών Τερο- 
διακόνων έτι τελών χορεία. Κατά τής Εκκλησίας δ’ έχώρεις, τφ όμοίω σοι 
κακεντρεχεστάτφ Νικηφόρφ αεί συμπλεκόμενος καί όμόσε τουτω χωρών, 
κάκεΐνος σοί. Διά ταΰτα καί ελάχιστου τέλους τετυχήκατον άμφότεροι» ‘!.

Ώς γνωστόν ό Έθνομάρτυς Διονύσιος εφονεΰθη υπό τών Τούρκων έκδα- 
ρείς, οτε'επεχείρησε κατά τό έτος 1611 Ιν Ίωαννίνοις την άτυχή δευτέραν εκεί
νην επανάστασιν, τον θάνατον δέ αύτοϋ ό κακεντρεχέστατος αληθώς Μάξιμος 
ό Πελοποννήσιος άποκαλεϊ «έλάχιστον τέλος»' αλλά καί περί τοΰ Νικηφόρου, 
λέγει, δτι έτυχε τοΰ αύτοϋ ελάχιστου τέλους, βεβαίως προ τοΰ 1611, οτε 
έγραφε τον Στηλιτευτικόν αύτοΰ.

Αλλά νεώτεραι μελέται ημών έπεισαν ημάς, δτι ούδόλως δΰνανται νά 
συνταυτισθώσιν άμφότερα τά πρόσωπα ταΰτα.

Περί τοΰ Νικηφόρου, τοΰ σοφοΰ διδασκάλου καί φίλου ενθουσιώδους 
καί επιτρόπου τοΰ κλεινού Πατριάρχου Τερεμίου τοΰ καί Μεγάλου Πρωτο- 
συγκέλλου χρηματίσαντος αύτοΰ, θά άσχοληθώμεν ιδιαιτέρως εν άλλη μελέτη 
ημών εν πάση λεπτόμερεία έξετάζοντες τά κατ’ αύτόν, καί την δράσιν αύτοΰ 
κατά την ταραχώδη εκείνην εποχήν, καθ’ ήν ΓΙατέστοι καί Θεόληπτοι άλλη- 
λοσπαρασσόμενοι έπέβαινον επί τοΰ Πατριαρχικού θρόνου, ό γνήσιος τοΰ 
οποίου κάτοχος έδεινοπάθει εξόριστος εν Ρόδφ, έξετάζοντες δέ καί τό ελάχι
στου τέλος αύτοϋ, διά τό όποιον μέμφεται αύτόν ό εμπαθής Μάξιμος ό Πε
λοποννήσιος, θά ίδωμεν δτι, τό τέλος τοΰτο υπήρξε μαρτυρικόν, άναδεΐξαν 
τον Νικηφόρον ένα τών 'Ιερωτέρων Ελλήνων κληρικών τών μαρτυρησάντων 
υπέρ τής ’Ορθοδοξίας.

Κατακλείοντες δθεν την μελέτην ημών ταυτην έπαναλαμβάνομεν δτι 1 2

1 Βλ. Ηπειρωτικά χρονικά έτος Γ'. τεΰχ. A - Β. σελ. 169 εξ. Περί τοΰ Στηλιτευτι- 
κοϋ τούτου λόγου, Μαξίμου τοΰ Πελοποννησίου, Περί Διονυσίου τοΰ Σκυλλοσόφου καί 
Νικηφόρου Ίεροδιακόνου διά μακρών διαλαμβάνομεν έν τή Μελέτη ήμών «ό Λαρίσσης 
Διονύσιος ό Σκυλλόσοφος» έν τοΐς Ήπειρωτ. χρον. (1931) τεΰχ. Α-Β. σελ. 10-22.

2 Ήπειρωτ Χρονικά, έτ. Γ'. σελ. 209.
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οΐιχί εις, άλλα δυο Νικηφόροι Μελισσηνοι υπήρξαν, εκ των οποίων ό εις 
Γραικολατΐνος υπάρχων και εκ Κρήτης καταγόμενος διετέλεσεν ’Αρχιεπίσκο
πος τής εν Νάξφ Λατινικής Εκκλησίας, ό δε έτερος ύπήρξεν ’Ορθόδοξος 
Μητροπολίτης Παροναξίας, σοφός κα'ι λογιώτατος και πατριωτικώτατος άνήρ· 
ουτω δε κολακευόμεθα νά πιστευωμεν δτι διεφωτίσαμεν τά σκοτεινά σημεία, 
τα όποια τόσον συνεσκότισαν τάς μελετάς τοϋ αειμνήστου Legrand.

Έν Παραμυθία τή 4ό ’Απριλίου 1931

t ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ

Ο ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΩΝ
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