
ΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
ΤΩΝ ΒΡΑΧΕΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΙΙ. ΛΑΜΠΡΟΥ

Πρό τίνος Ιξεδόθησαν υπό τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών εν τφ πρώτφ 
τόμφ τών Μνημείων τής ελληνικής ιστορίας (εν Άθήναις 1932-1933) τά 
«Βραχέα Χρονικά» τοϋ αοιδίμου Σπυρίδωνος Λάμπρου (σ. 3-94) επιμελείς 
Κ. Ί. Άμάντου προτάξαντος τής έκδόσεως ταΰτης πρόλογον (σ. γ'-ε') καί 
εισαγωγικός παρατηρήσεις (σ. η'-ιθ') και Ιπιτάξαντος τρεις πίνακας 1) ονο
μάτων προσώπων καί εθνών (σ. 95 -100) 2) ονομάτων τόπων καί ναών 
(σ. 100-105) καί 3) λέξεων καί γραμματικών τύπων (σ. 105-110).

Έκ τών 63 βραχέων χρονικών, τών περιεχομένων εν τφ ΰπ’αριθμόν Γ' 
καταλοίπφ τοΰ Σπ. Λάμπρου, τφ φέροντι Ιπιγραφήν «Chronica brevia* 
Ιξεδόθησαν εν τή ανωτέρω μνημονευθείση Ικδόσει 54, παραλειφθέντων πάν
των τών νεωτέρας εποχής (1700-1850) τοιουτων (πλήν τοϋ ΰπ’ αριθμόν 56 
εμμέτρου χρονικού), άτινα, δημοσιευθέντα εν περιοδικοΐς ή ήμερολογίοις 
εχουσιν αντιγραφή εξ αυτών. Εις τά 54 ταϋτα βραχέα χρονικά προσετέθησαν 
καί 3, άτινα ό Λάμπρος είχε δημοσιεύσει εν τφ Νέφ Έλληνομνήμονι (τά 
ΰπ’αριθμόν 26, 55 καί 57)2, ούτως ώστε τά δημοσιευθέντα εν τή ανωτέρω 
εκδόσει βραχέα χρονικά ανέρχονται ε’ις 57.

Άναμφιβόλως μεγάλη είναι ή αξία τών βραχέων τούτων χρονικών, ως 
δυναμένων νά παράσχωσι σπουδαίαν συμβολήν εις συμπλήρωσιν τών ιστορι
κών πηγών, άφοΰ μάλιστα πολλά τούτων προέρχονται εκ σημειωμάτων προ
σώπων συγχρόνων προς τά γεγονότα, άτινα άναφέρουσιν.

Είναι αληθές οτι ιδία διά τής αντιγραφής τών βραχέων τούτων χρονικών 
ΰπό αμαθών καί άπροσέκτων άντιγραφέων παρεισέφρησαν εν αΰτοΐς σφάλ
ματα, μάλιστα ως προς τάς χρονολογίας καί τά ονόματα, τά σφάλματα όμως 
ταϋτα δύνανται δπως δήποτε νά διορθωθώσι διά τής παραβολής τών αυτών 
ειδήσεων, τών περιεχομένων Ινίοτε είς πλείονα τοϋ ενός βραχέα χρονικά, καί 
προς τάς ίστορικάς πηγάς, τάς άλλοθεν γνωστάς.

Συναθροίσας τάς εν τοΐς χρονικοΐς τούτοις περιεχομένας εκκλησιαστικός 
ειδήσεις Ικδίδω ταύτας κατωτέρω μετά τινων παρατηρήσεων, εξ ών, προς 
τοΐς άλλοις, καταφαίνεται ή ακρίβεια καί αξία πολλών τούτων. 1

1 Ν. Έλληνομ. ιόμ. ΙΔ' τεύχ. Β — Γ (31 Μαΐου 1920) σ. 206.
* Τόμ. Ζ' σ. 154. τόμ. Η' σ. 102 καί τόμ. Ζ' σ. 190.
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4 K. I. Δυοβουνιώτου

Α'. ΠΑΤΡΙΑΡΧΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

1) Κάλλίσιος Α'. Κατά τό ύπ’ αριθμόν 15 (στ. 12 σ. 31) βραχύ χρο
νικόν, τφ 6870(1362) έγινε μέγα θανατικόν άρξάμενον από τοΰ μηνός Σεπτεμ
βρίου μέχρι τοΰ τέλους Αύγουστου. Έπειτα, μετά δυο χρόνους, άπήλθεν ό 
πατριάρχης Κάλλιστος εις Σερβίαν και εκεί άπέθανεν, επομένως τφ 1364.

Κατά τό ύπ’ αριθμόν 47 (στ. 23 σ. 81) ό πατριάρχης Κάλλιστος εν έ'τει 
6871 (1363) Ιουλίου 20 έξήλθεν εις Σερβίαν και άπέθανεν.

Κατά τό ύπ1 αριθμόν 52 (στ. 26 σ. 89) εν έ'τει 6870 ινδ. 15 (1362) επί 
βασιλείας τοΰ Ίωάννου Παλαιολόγου έγένετο μέγα θανατικόν άρξάμενον 
άπό μηνός Σεπτεμβρίου και έπεκράτησεν έ'να χρόνον. Έν τη άρχομένη β' 
ϊνδίκτφ άπήλθεν δ πατριάρχης Κάλλιστος εις την Σερβίαν καί εκεί άπέθα
νεν, επομένως τφ 1364.

Ό Μ. Γεδεών άναφέρει δτι δ Κάλλιστος δ Α' άναλαβών τον πατριαρ
χικόν θρόνον τό δεύτερον, διώκησε μέχρι των μέσων τοΰ 1363, δτε άναλαβών 
άποστολήν τινα προς Ελισάβετ τήν Σέρβαν ήγεμονίδα και μεταβάς εις 
Φεράς τής Θεσσαλίας άπεβίωσεν εκεί (Πατριαρχικοί πίνακες σ. 429).

Κατά τον Κρουμβάχερ ό Κάλλιστος άπεβίωσε κατ’ Αύγουστον τοΰ 1363 
('Ιστορ. τής βυζ. λογοτ. τόμ. Γ' σ. 716, κατά μετάφρασιν Γ. Σωτηριάδου).

Κατά τον Ζ. Μαθάν δ Κάλλιστος άπεβίωσε κατά τάς άρχάς τοΰ 1369. 
(Καταλ. πατρ. Κωνσταν. έκδ. 2 σ. 94)1.

Κατά τον Χρυσόστ. Παπαδόπουλον δ Κάλλιστος έπατριάρχευσε τό δεύ
τερον άπό τοΰ 1355-1363. (Χρονολογικός πίναξ, έν Θεολογία τόμ. Δ' 
(1926) σ. 177 έ).

2) Φιλόθεος Α' τό β'. Κατά τό ύπ’ άριθμόν 47 (στ. 25 σ. 81) βραχύ 
χρονικόν εν έ'τει 6872 (1364) ’Οκτωβρίου 11 άνέβη πάλιν εις τον θρόνον 
δ πατριάρχης Θεόφιλος1 2, κατά δε τον στ. 57 σ. 81 τοΰ αύτοΰ χρονικοΰ έν 
έ'τει 6885 (1377) έπαυσε τό μνημόσυνον τοΰ πατριάρχου Φιλοθέου3.

Κατά Γεδεών δ Φιλόθεος άνήλθεν εις τον θρόνον τό δεύτερον τή 12 
Φεβρουάριου 1364 και διφκησε τήν εκκλησίαν μέχρι τοΰ 1376 δτε άπεβίω
σεν (ένθ’ άν. σ. 432).

Κατά τον Κρουμβάχερ δ Φιλόθεος έπατριάρχευσε τό δεύτερον άπό 12 
Φεβρουάριου 1364-1376 (ένθ’ άν. σ. 716).

1 Αί περισσότεροι των χρονολογιών τοΰ Ζ. Μ α θ α είναι εσφαλμένοι.
! Σφαλερώς αντί Φιλόθεος.
3 Πρβλ. καίΔοσιθέου, Περί των έν Ίεροσολύμοις πατριαρχευσάντων σ. 871 «6885 

έπαυσε τό μνημόσυνον Φιλοθέου τοΰ πατριάρχου». Ό Φιλόθεος πιθανώς έκαλεϊτο Κόκ
κινος (πρβλ. Κ ρ ου μ β άχε ρ, Ένθ’ άν. τόμ. Α' σ. 210 καί Λάμπρου, Ν. Έλλην. τόμ. 
8 σ. 369 καί 14 σ. 403).
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Ai έκκλησιαστικαί ειδήσεις ιών βραχέων χρονικών τοΰ Σπ. Λάμπρου. 5

Κατά τον Μαθάν δ Φιλόθεος άνήλθεν εις τον θρόνον τφ 1369, μετά 
εξαετή δέ πατριαρχείαν παρητήθη καί ετελεΰτησε τφ 1379 (ενθ’ άν. σ. 94 
και 282).

Κατά τον Παπαδόπουλον επατριάρχευσε 1364-1376 (ενθ’ άν.).
3) Ματθαίος Α'. Κατά το ύπ’ αριθμόν 47 (στ. 70 σ. 82) βραχύ χρο

νικόν κατά το μέγα θανατικόν τό Ιπισυμβάν τφ 6919 (1411) άπέθανε κα'ι δ 
πατριάρχης Ματθαίος. Κατά τό αυτό χρονικόν (στ. 79 σ. 82) κατά τό 6917 
(1409) κατηγορήθη δ πατριάρχης Ματθαίος εντός τής 'Αγίας Σοφίας παρά 
τίνος μοναχού ’Ιωακείμ εκ Μονεμβασίας.

Κατά τον Γεδεών (ενθ’ άν. σ. 457), τον Κρουμβάχερ (ενθ’ άν. σ. 716), 
τον Μαθάν (ενθ’ άν. σ. 95) καί τον Παπαδόπουλον (ενθ’ άν.) ετελεΰτησε τφ 
1410. Πρβλ. καί τό εκ κωδικός τής Κοσινίτζης χρονικόν «Έκοιμήθη δ 
πατριάρχης κύρ Ματθαίος μηνί Αύγούστφ ημέρα Σαββάτφ έτους 6918 ίνδ. 
γ'» (Ν. Έλλην. τόμ. Ζ' σ. 152).

4) ’Ιωσήφ Β'. Κατά τό ύπ’ άριθμόν 6 (στ. 15 σ. 9) βραχύ χρονικόν 
δ πατριάρχης ’Ιωσήφ άπεβίωσε τφ 6947 (1439) ίνδ. β' μηνί Ίουνίφ 10, 
ημέρα Τετάρτη εν Φλωρεντία.

Κατά τον Γεδεών (ενθ’ άν. σ. 464) καί τον Κρουμβάχερ (ενθ’ άν. σ. 716) 
άπεβίωσεν δ ’Ιωσήφ τή 10 ’Ιουνίου τού 1439. Ό Μαθάς1 (ενθ’ άν. σ. 96) 
καί δ Παπαδόπουλος άναφέρουσιν απλώς τό έτος 1439.

5) Μητροφάνης Β'. Κατά τό ΰπ’ άριθμόν 6 (στ. 22 σ. 10) βραχύ 
χρονικόν δ Μητροφάνης εγένετο πατριάρχης τή 5 Μαΐου τοΰ 6848 ίνδ. 3 
(1440) καί έλειτοΰργησε τήν Κυριακήν τής Πεντηκοστής μνημονευσας τού 
ονόματος τού πάπα Ευγενίου.

Κατά τον Γεδεών (ενθ’ άν. σ. 465) καί τον Κρουμβάχερ (ενθ’ άν. σ. 716) 
έχειροτονήθη 2 τή 4 Μαΐου τοΰ 1440. Ό Μαθάς (ενθ’ άν. σ. 96) καί δ Πα
παδόπουλος (ενθ’ άν.) άναφέρουσι μόνον τό έτος 1440.

6) Μάξιμος Γ'. Κατά τό ύπ’ άριθμόν 26 (στ. 10 σ. 46) βραχύ χρο
νικόν μετά εν έτος άπό τού θανάτου τού άμηρά Μαχαμέτη, συμβάντος τφ 
6989 (1481), ετελεΰτησε δ πατριάρχης Μάξιμος μηνί Άπριλίψ γ' ίνδ. 15 
ημέρα Τετάρτη, επομένως τφ 1482.

Κατά τον Γεδεών (ενθ’άν. σ. 486) καί τον Κρουμβάχερ (ενθ’άν. σ. 716) 
Ιτελεΰτησεν δ Μάξιμος τφ 1482. Κατά τον Μαθάν (ενθ’ άν. σ. 109) τφ 1488 
καί κατά τον Παπαδόπουλον τφ 1481.

7-9) Κύριλλος Δ'. Κυπριανός. Κοσμάς Γ'. Κατά τό ύπ’άριθμόν 
10 (στ. 48 σ. 22) βραχύ χρονικόν τή 11 Νοεμβρίου τού 1713, Ιξωσθέντος

1 Είναι φανερόν δτι ή χρονολογία παρά Μ α θ ά (ένθ’ άν.) τής εν Φλωρεντίφ συνόδου 
1428 προέρχεται έκ τυπογραφικού σφάλματος αντί τοΰ 1438.

’ ΌΣυρόπουλος αναφέρει ότι έχειροτονήθη τή 4 Μαΐου τοΰ 1440 (πρβλ. Ίστορ. 
τής έν Φλωρεντίςι συνόδου XII, 5 σ. 336),
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6 K. I. Δυοβουνιώτου

τοΰ Κυρίλλου, έγινε πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ό Κυπριανός τό β', 
δν διεδέχθη ό τρις Ιπίσκοπος1 Κοσμάς1 2 κατά Μάρτιον τοΰ 1714.

Κατά Γεδεών (ένθ’ άν. σ. 620) δ Κύριλλος δ Δ' έκόσμησε τον θρόνον 
μέχρι τέλους ’Οκτωβρίου τοΰ 1713, τή δέ 7 Νοεμβρίου τοΰ 1713 έγένετο 
πατριάρχης δ Κυπριανός τό β', δν διεδέχθη δ Κοσμάς δ Γ' μετατεθείς εις 
τον οικουμενικόν θρόνον τη 7 Μαρτίου τοΰ 1714.

Κατά τον Μαθάν (ένθ’ άν. σ. 143) κατά τό 1712 έγένετο πατριάρχης 
ό Κύριλλος δ Δ', δν διεδέχθη τφ 1713 δ Κυπριανός τό β' και τούτον δ 
Κοσμάς δ Γ' τφ 1713.

Κατά τον Παπαδόπουλον (ένθ’ άν.) ό Κύριλλος δ Δ' έπατριάρχευσε 
μέχρι τοΰ 1713, δ Κυπριανός τό β' από τοΰ 1713-1714 καί δ Κοσμάς Γ' 
από τοΰ 1714-1716.

10) Κοσμάς Γλ'Ιερεμίας Γ'. Κατά τό ΰπ’ αριθμόν 10 (στ. 51 σ.22) 
βραχύ χρονικόν, έξωσθέντος τοΰ Κοσμά τη 22 Μαρτίου τοΰ 1716, εϊσήχθη 
δ Καισαρείας ‘Ιερεμίας3.

Κατά τον Γεδεών (ένθ* άν. σ. 621) δ Κοσμάς εκόσμει τον θρόνον μέχρι 
τής 23 Μαρτίου τοΰ 1716, δτε έξελέγη ό ‘Ιερεμίας δ Γ', δ μητροπολίτης Και
σαρείας. Κατά τον Μαθάν (ένθ. άν. 145) δ 'Ιερεμίας δ Γ' άνήλθεν είς τον 
θρόνον τφ 1715. Κατά τον Παπαδόπουλον (ένθ’ άν.) τφ 1716.

Β'. ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ

1) ’Ιωάννης ’Άργους. Κατά τό ύπ’αριθμόν 27 (στ. 63 σ. 47) βραχύ 
χρονικόν τό ’Άργος εγένετο μητρόπολις έν έτει 6597 (1089). Ό ’Ιωάννης 
ήτο δ άναβιβασθεΐς μητροπολίτης είς 88 θρόνον, δστις ύστερον έγένετο 107.

Κατά τό τακτικόν τής εποχής τοΰ Μιχαήλ Παλαιολόγου (1261-1282), 
τό δημοσιευθέν ύπό τοΰ Gust. Parthey, τό Άργος κατέχει την 88 θέσιν. 
Κατά τό προηγούμενον δμως τακτικόν τής εποχής τοΰ ’Ισαάκ ’Αγγέλου

1 Κατά τόν πατριάρχην Καλλίνικον «πρώτον αρχιεπίσκοπος Σινά, εΐτα Κλαυ- 
διουπόλεως καί τρίτον ληστρικώς ’Αλεξάνδρειάς «(Κ. Δυ ο β ο υ ν ιώτ ου, Καλλίνικος Γ' 
πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως σ. 94. 128 καί 132). Πρβλ. καί Χρυσ. Παπαδοπού- 
λου «Περί τοΰ Κλαυδιουπόλεως, Σιναίου, Κωνσταντινουπόλεως καί ’Αλεξανδρείας
Κοσμά» (Νέα Σιών τόμ. Β' (190ό) σ. 894 ε.) καί Κ. Άμάντου «Σιναϊτικά μνημεία 
ανέκδοτα» σ. 65 έ.

3 «Κύριλλος ό Κυζίκου Λέσβιος έν ετει αψιγ' έν μηνί Δεκεμβρίου καί αΰθις Κυπρια
νός μικρόν. Κοσμάς ό Σινά, Κλαυδιουπόλεως καί ’Αλεξανδρείας χρηματίσας αψιδ' μηνί 
Μαρτίιο» (’Ιωάν. Σακκελίωνος, Πατμιακή βιβλ. σ. 315).

3 «Ιερεμίας ό μητροπολίτης τής Καππαδοκών Καισαρείας Πάτμιος έν έτει αψις' 
μηνί Μαρτίφ» (Ίωαν, Σακκελίωνος, Πατμιακή βιβλ. σ. 315),
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(1185-1195) τό’Άργος κατέχει την 91 θέσιν'. Κατά τον Κωδινόν έν τή 
Εκθέσει προς τον αύτοκράτορα Ανδρόνικον τον πρεσβύτερον «Ό ’Άργους 
καί αυτός πη' ών, ρε' γέγονε».

2) Γρηγόριος Παλαμάς, μητροπολίτης Θεσσαλον ίκης.Κατά 
τά ύπ’ αριθμόν 21 (στ. 3 σ. 38) καί 31 (στ. 9 σ. 58) βραχέα χρονικά ό Γρη
γόριος Παλαμάς έκοιμήθη τφ 6866 (1358).

Ό Ν. Βέης, στηριζόμενος επί τής περί τοΰ χρόνου τοΰ θανάτου τοϋ 
Γρηγορίου Παλαμά ε’ιδήσεως, τής περιεχομένης έν τφ ύπ’ αριθμόν 701 
κώδικι τής βιβλιοθήκης Αθηνών, τοΰ δευτέρου δηλαδή έκ τών δυο ανωτέρω 
παρατεθέντων βραχέων χρονικών, ως καί τής σχετικής ένθυμήσεως, τής περι
εχομένης έν τφ ύπ’ αριθμόν 48 κώδικι τοΰ Μεγάλου Σπηλαίου, παραδέχεται 
ώς έτος τοΰ θανάτου τοΰ Γρηγορίου τοΰ Παλαμά5 τό 1358.Ό Ph. Meyer1 2 3 4 * 6 
ως έτος τοΰ θανάτου Γρηγορίου τοΰ Παλαμά δέχεται τό 1359. Κατ’αυτόν εκ 
τοΰ εγκωμιαστικού λόγου τοΰ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Φιλοθέου εις 
τον Γρηγόριον τον Παλαμάν (Migne Ρ. G. τόμ. 151 σ. 551 έ.) καταφαίνεται οτι 
ό Παλαμάς έχειροτονήθη εις αρχιεπίσκοπον Θεσσαλονίκης υπό τοΰ πατριάρ
χου ’Ισιδώρου (ένθ’ άν. σ. 613, πρβλ. καί Καντακουζηνοΰ IV, 25 Γρήγορά 
XV, 12) καί δη ευθύς μετά την είς τον πατριαρχικόν θρόνον άνάρρησίν του 
(Migne, ένθ’ άν. σ. 613).’Επειδή ό ’Ισίδωρος άνήλθεν ε’ις τον πατριαρχικόν 
θρόνον τή 17 Μαίου τοΰ 1347 (πρβλ. Κρουμβάχερ-Σωτηριάδου Ίστορ. βυζ. 
λογ. τόμ. Γ' σ. 716 καί Μ. Γεδεών Πατρ. πίνακες σ. 422), ό Γρηγόριος 
Παλαμάς έχειροτονήθη κατά Μάϊον ή τό πολύ ’Ιούνιον τοΰ 1347. Άφοΰ δέ 
κατά Φιλόθεον διετήρησε τό αξίωμα τοΰτο επί 121/2 έτη μέχρι τοΰ θανάτου 
του (Migne, ”Ενθ’ άν. σ. 635), άπέθανε τφ 1359 (1346 Υ2 +121/2). Τέλος ό 
Άνδρον. Δημητρακόπουλος5 καί δ Γρηγόριος Παπαμιχαήλ6 δέχονται ώς έτος 
τοΰ θανάτου τοΰ Παλαμά τό 1360.

Έκ τών άνωτέρω γνωμών περί τοΰ χρόνου τοΰ θανάτου τοΰ Γρηγορίου

Αί έκλκησιαστικαί ειδήσεις τών βραχέων χρονικών τού Σπ. Λάμπρου. 7

1 Έδημοσιεύθη υπότοΰ Geltzer, Analecta Byzantina Index lectionum (Jena 1891· 
1892) Πρβλ. έτι Ράλλη καί Π ο τ λ ή, Σύνταγμα τών θείων καί Ιερών κανόνων τόμ. Ε' 
σ. 481 «Ό "Αργους γέγονε μητροπολίτης έπί τής βασιλείας τοΰ Ίσαακίου τοΰ ’Αγγέλου 
έν έτει ,ςφ'ιζ'» καί σ. 495 «καί αυτός πη' ών, ρε' γέγονεν».

2 Πρβλ. καί Ί. Σακκελίωνος, «"Αργους καί Ναυπλίου παλαιοί Ίεράρχαι» (Δελτίον 
ίστορ. καί έθν. εταιρείας τόμ. Β' σ. 37 έ.) καί Μ. Λαμπρυνίδου «Ή Ναυπλία από 
τών αρχαιότατων χρόνων μέχρι τών καθ’ ημάς», (Έν ’Αθήναις 1898 σ. 42 έ.). Πρβλ. έτι 
τό κατωτέρω μνημονευόμενον έργον τοΰ Χρήστου Παπαοικονόμου, ένθα καί 
περί τών έπισκόπων τοΰ "Αργους.

3 ’Αθήνας τόμ. 16 (1904) σ. 638 καί τόμ. 18 (1906) σ. 39. Πρβλ. καί τά ύπό τοΰ 
αύτοΰ σημειούμενα έν Βυζαντινοΐς χρονικοΐς τόμ. XVIII (1911) σ. 18-19.

4 Έν τφ έγκυκλοπαιδικφ λεξικώ τοΰ Hauck.
* ’Ορθόδοξος Ελλάς σ. 80.
6 Ό άγιος Γρηγόριος ό Παλαμάς σ. I ύποσ. 1.
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δ Κ. I. Δυοβουνιώτου

roC Παλαμα πιθανωτέρα φαίνεται ή του Meyer1, ή στηριζομένη έπί τοϋ 
λόγου τοΰ Φιλοθέου και έπικυρουμένη υπό τοΰ Γρήγορα, τοΰ μνημονευον- 
τος τοΰ θανάτου τοΰ Παλαμα έν τελεί τοΰ έργου του, τοΰ έπεκτεινρμένου, 
ώς γνωστόν, μέχρι τοΰ 1359.

3) Πέτρος Ναυπλίου και ’Άργους. Κατά τό ΰπ’ αριθμόν 27 (στ. 
54 σ. 47) βραχύ χρονικόν ό επίσκοπος των Λατίνων Σιγουντονάνης τφ 6929 
(1421) ίνδ. 14 Ίανουρίου 21 ημέρα Τρίτη μετεκόμισε τά τίμια λείψανα τοΰ 
δσιωτάτου Πέτρου επισκόπου Ναυπλίου και ’Άργους εις την επισκοπήν Ναυ
πλίου. Λέγουσιν οί παρευρεθέντες εκεί δτι, δταν ήνοιξαν τον τάφον, έγένετο 
σεισμός εν τφ τόπφ έκείνψ και έξήλθεν ευωδία πλείστη καί ήν δ τάφος 
πεπληρωμένος φωτός, εγένοντο δέ καί πλεΐσται ίάσεις 1 2 *.

4) Μαλαχίας Κορίνθου. Κατά τό ΰπ’ αριθμόν 27 (στ. 127 σ. 49) 
βραχύ χρονικόν τφ 6955 Ινδ. Γ (1447) ήλθεν εις την Κόρινθον δ μητροπο
λίτης Μαλαχίας μετά την κοίμησιν τοΰ άγιωτάτου Μάρκου s.

Πρβλ. καί Παρθενίου Πολάκη4 Επίσκοποι τής άποστολικής εκκλησίας 
Κορίνθου (εν Ίερφ Συνδέσμω άριθ. 276 τής 1 Νοεμβρίου 1916) σ. 13.

5) ’Ιγνάτιος Μηθύμνης. Κατά τό ΰπ’ αριθμόν 25 (στ. 55 σ. 45) 
βραχύ χρονικόν δ μητροπολίτης Μηθύμνης καί κτήτωρ τής μονής τοΰ Λει- 
μώνος ’Ιγνάτιος δ εκ Καλλονής καταγόμενος έκοιμήθη τή 14 ’Οκτωβρίου, 
ημέρα Δευτέρφ τοΰ 7075 (1567).

Κατά την ακόλουθον Ινθύμησιν, την περιεχομένην εν τφ ΰπ’ αριθμόν 
131 κώδικι τής μονής τοΰ Λειμώνος «έτει ,ζος' έκοιμήθη ό Μυθυμνης 
μητροπολίτης ’Ιγνάτιος δ κτίτορ τοΰ Λιμόνος· ή πατρΐς αΰτοΰ Μέθυμνα 
Καλλονής Οκτωβρίου ιδ'» έκοιμήθη τφ 1568. Καί δ Παπαδόπουλος Κερα- 
μεύς δέχεται ώς έτος τοΰ θανάτου τοΰ ’Ιγνατίου τό 1568. Τουναντίον δ Εΰστ. 
Δράκος στηριζόμενος είς σιγίλλιον τής μονής Λειμώνος έκδοθέν τφ 1578, έν 
τφ δποίω άναφέρεται δτι δ ’Ιγνάτιος άπέθανε προ δεκαπενταετίας, δέχεται 
ώς έτος τοΰ θανάτου τοΰ ’Ιγνατίου τό 1563 (1578-15). Τέλος δ Γ. Βαλέτ- 
τας, στηριζόμενος έπί τουρκικών έγγράφων φερόντων χρονολογίαν 4 ’Οκτω
βρίου 1566, δέχεται ώς έτος τοΰ θανάτου τοΰ ’Ιγνατίου τό 1566 5 6.

1 Πρ|3λ. Κ. Δυοβουνιώτου, Τό έτος τοΰ θανάτου τοΰ Γρηγορίου τοΰ Παλαμα, έν 
Έπετ. τής θεολ. σχολής τοΰ ’Αθήνησι Πανεπιστημίου τόμ. Α' σ. 34.

■ Πρβλ. Έκτος των ανωτέρω μνημονευθεισών εργασιών τοΰ Ί. Σακκελίωνος 
καί Μ. Λαμπρυνίδου τό έργον τοΰ Χρήστου Παπαοικονόμου: «Ό πολιοΰ- 
χος τοΰ "Αργους άγιος Πέτρος, επίσκοπος "Αργους, ό θαυματουργός» (έν ’Αθήναις 
1908 σ. 52 ε.).

8 Περί τοΰ Μάρκου πρβλ. τό χρονικόν τοϋ Γεωργ. Φραντξή Migne Ρ. G. τόμ. 156
σ. 800.

* ’Αναμφίβολος έκ τυπογραφικοΰ σφάλματος τό 6955 αποδίδεται διά τοΰ 1467 
αντί τοΰ 1447.

6 Πρβλ. Γ. Μ. Βαλέττα, Ό άγιος’Ιγνάτιος Άγαλλιανός, έν Θεολογία τόμ. ΙΟτεύχ. 
Μ, (Δεκέμβριος τοΰ 1932 α. 309 έ.).
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6) Νεόφυτος Γρεβενών. Κατά τό ύπ’ αριθμόν 26 (στ. 1 σ. 45) 
βραχύ χρονικόν δ επίσκοπος Γρεβενών Νεόφυτος εκοιμήθη 6 Δεκεμβρίου 
τοϋ 6931 (1423).

7) Διονύσιος Λαρίσσης. Κατά τό ύπ’ αριθμόν 2 (στ. 39 σ. 5) βραχύ 
χρονικόν τώ αψο' κατέκαυσαν οί Τούρκοι τό ήμισυ των Τρικκάλων και 
κατεδάφισαν την εν Λαρίσση εκκλησίαν τοϋ αγίου ’Αχίλλειου, ήν ύστερον 
άνεκαίνισεν εκ βάθρων 6 Λαρίσσης Διονύσιος, νΰν δέ Εφέσου.

Πρόκειται περί τοϋ Διονυσίου Ζ', δστις κατά τον Ν. Γιαννόπουλον1 έπε- 
σκόπευσεν άπό τοϋ 1791-1806. Ώς γνωστόν ό Διονύσιος Καλλιάρχης τφ 
1804 προεβιβάσθη εκ Λαρίσσης είς την μητρόπολιν Εφέσου, εις ήν διέ- 
μεινε μέχρι τοϋ 1821, δτε άπηγχονίσθη 5.

’Αξία μνείας είναι ενταύθα ή ενθύμησις «1793 μηνός ’Ιουλίου α' θύμη- 
σις δπου ήλθε δ μητροπολίτης Διονύσιος Λαρίσης» (Ν. Έλλ. τομ. Ζ' σ. 249).

Τοϋ Διονυσίου τούτου Λαρίσσης πρέπει νά διακριθώσιν οί Διονύσιοι 
Λαρίσσης οί άναφερόμενοι έν τφ ύπ’ αριθμόν 650 κώδικι τής Εθνικής 
Βιβλιοθήκης ’Αθηνών (Ίωάννου Σακκελίωνος, Κατάλογος τών χειρογράφων 
τής εθνικής βιβλιοθήκης σ. 120) καί τφ ύπ’ αριθμόν 20 τής μονής Προυσοϋ 
(Νέος Έλληνομ. τόμ. 10 (1913) σ. 301), ών ό πρώτος εκοιμήθη τώ 7018 
(1510), ό δέ δεύτερος κατά τό 1797 παραιτηθείς άπό τοϋ 1793.

8) Μελέτιος Λαρίσσης. Κατά τό ύπ’αριθμόν 55 (στ. 1 σ. 91) βραχύ 
χρονικόν δ Σκιάθου καί Σκοπέλου Ματθαίος εχειροτονήθη εν Τυρνάβφ τφ 
,αψοξ' Δεκεμβρίου ε' ύπό τοϋ Λαρίσσης Μελετίου εκ τής βασιλευούσης.

Πρόκειται περί τοϋ Λαρίσσης Μελετίου, τοϋ Δ' (1770-1791). Πρβλ. Ν. 
Ι’ιαννοπούλου ένθα ανωτέρω.

9. Ματθαίος Σκοπέλου καί Σκιάθου. Κατά τό ύπ’ αριθμόν 55 
(στ. 1 έ. σ. 91) βραχύ χρονικόν, τό γραφέν ύπό τοϋ Σκοπέλου καί Σκιάθου 
Ματθαίου1 2 3 ή χειροτονία αυτού έγένετο τφ ,αψοζ' Δεκεμβρίου ε' έν Τυρ- 
νάβφ ύπό τοϋ Λαρίσσης Μελετίου. Τή 3 Ίανουρίου τοϋ 1778 μετέβη είς την 
επισκοπήν Σκοπέλου, ήν καί περιγράφει.

10. Ματθαίος Τορνόβου. Κατά τό ύπ’ αριθμόν 53 (στ. 19 σ. 90) 
βραχύ χρονικόν τή 2 Νοεμβρίου τοϋ 1797 επέρασεν άπό τά Καλύβια δ ίερο- 
διάκονος Ίωαννίκιος πατριαρχικός διά την Αίνον καί εξαναήλθεν τή 9 Νοεμ
βρίου4 μετά τοϋ εξόριστου αγίου Τορνόβου Ματθαίου καί Ιπήγαν είς Κων- 
σταντινούπολιν.

1 « Επισκοπικοί κατάλογοι Θεσσαλίας» έν Θεολογία τόμ. 11 (Δεκέμ. τοΰ 1933) σ. 342.
2 Πρ6λ. Ν. Έλλην. τόμ. Ζ' σ. 235.
8 Τό χρονικόν τοϋτο, ώς φαίνεται εκ τοϋ τέλους αύτοΰ, έγράφη κατά τό 1792. Πρβλ.

καί Ν. Έλλην. Η' σ. 102 καί Τρ. Εΰαγγελίδου, «Ή νήσος Σκιάθος καί αί περί 
αυτήν νησίδες» σ. 69.

* Είς τους καταλόγους τοΰ Άμασείας ’Ανθίμου Άλεξούδη αναγράφεται άπό τοϋ
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10 K. I. Δυοβουνιώτου

Γ'. ΜΟΝΑΧΟΙ

1) ’Ιγνάτιος ηγούμενος Στουδίου. Κατά τό ύπ’ αριθμόν 6 (στ. 
5 σ. 9) βραχύ χρονικόν ό ηγούμενος τοΰ Στουδίου ’Ιγνάτιος έκοιμήθη τφ 
6926 ίνδ. II μηνι Δεκεμβρίφ 24 (1418).

2) Ματθαίος μοναχός (Μανουήλ Παλαιολόγος). Κατά τά 
ύπ’ αριθμόν 1 (στ. 23 σ. 3), 15 (στ. 58 σ. 33) και 38 (στ. 26 σ. 66) βραχέα 
χρονικά ο βασιλεύς Μανουήλ δ Παλαιολόγος, δ διά τοΰ θείου και αγγελικού 
σχήματος μετονομασδεις Ματθαίος, έτελεύτησε τή κα' ’Ιουλίου 1 τοΰ 6933 
ινδ. 3 ήμερα Σαββάτω εν αρχή τής ημέρας (1425) καί έτάφη τή αυτή ημέρα 
έν τή βασιλική μονή τοΰ παντοκράτορος Χριστού2.

3) Διονύσιος ιερομόναχος τής σκήτης τής αγίας ’Άννης 
δ ρήτωρ. Κατά τό ύπ’ αριθμόν 21 (στ. 72 σ. 40) βραχύ χρονικόν τή 6 
’Οκτωβρίου τοΰ 7114 (1606) εκοιμήθη ό Διονύσιος ιερομόναχος ό ρήτωρ έν 
τή σκήτη τής αγίας ’Άννης, ού ή φήμη έως περάτων διήλθε διά τήν 
αρετήν του.

Ό Ζαβίρας (Νέα Ελλάς σ. 274) παρατηρεί, «Διονύσιος ιερομόναχος δ 
ρήτωρ, δστις έμόναζεν εν τή σκήτη τής Λαύρας τοΰ Αγίου ’Όρους. Ούδέν 
πλέον οΐδαμεν περί τούτου, ειμή σύν τοΐς Μαργαρίταις λεγομένοις τοΰ Χρυσο
στόμου έξεδόθησαν έξ ίστορίαι αυτού και μία νουθεσία εις απλήν διάλεκτον' 
δθεν και δ χρόνος, έν φ ήκμαζεν, έστιν ήμΐν ά'δηλος». Ό Νικόλαος Κατρα- 
μής (Φιλολογικά άνάλεκτα Ζακύνθου σ. 358) έσφαλμένως νομίζει δτι δ ήμέ- 
τερος Διονύσιος ήκμασε κατά τον 18 αιώνα. Ό Phil. Meyer (Die tli. Lit. 
der gr. Kirche in secliszehnten Jahrli. σ. 133) νομίζει δτι ήκμασε κατά τό 
τέλος τοΰ 16 αίώνος, στηρίζων τήν γνώμην του έπι τοΰ κωδικός ύπ’αριθμόν 
1169 τοΰ Άθωνος, ένθα λέγεται «τοΰ άσκήσαντος εν τή σκήτη τής Λαύρας 
κοιμηθέντος δέ έν έτει 7100 (1592). Ό Μ. Γεδεών σημειοΐ «έν χειρογράφω 
καταλόγφ των τής άγιοταφικής Ιν Κωνσταντινουπόλει βιβλιοθήκης χειρογρά
φων, έν φ περιέχονται «Ίστορίαι Διονυσίου ίερομονάχου τοΰ ρήτορος άσκή
σαντος έν τή σκήτη τής Λαύρας κοιμηθέντος δέ έτει 7114 Οκτωβρίου 6» και 
παρατηρεί «Φαίνεται δτι δ Διονύσιος έμόνασεν έν τή σκήτη τής αγίας ’Άννης 
και έγραψεν έξ ηθικά διηγήματα, ιστορίας συνεκδεδομένας μετά των Μαρ
γαριτών τοΰ Χρυσοστόμου» (’Άθως σ. 211, πρβλ. και σ. 74, ένθα σημειοΐ

1779-1791 μητροπολίτης Σερρών ό Ματθαίος, δστις τφ 1791 μετετέθη εϊς Τόρνοβον 
(πρβλ. Έπετ. "Εταιρ. Βυζαντ. Σπουδών τόμ. 9 σ. 269 καί τόμ. 8 σ. 308, ένθα παρατίθεται 
έγγραφον φέρον χρονολογίαν: «Έν μηνί Ίανουαρίφ ινδ. γ' αω» και μεταξύ τών υπο
γραφών «Τορνόβου Ματθαίος».

1 Κατά τό ύπ1 αριθμόν 15 χρονικόν «κ' Ιουλίου».
2 Πρβλ. Κρ ου μ β άχερ - Σωτη ρ ιάδου, Ίστορ. τής Βυζ. λογ. τόμ. Α' ο. 217 έ, 

τόμ. Β' σ. 163 έ· καί τόμ. Γ' σ, 510 έ,
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Ικ κωδικός τής εν ’Άθω μονής τοΰ Παντοκράτορος σ. 267 «Ίστορίαι Διο
νυσίου τοΰ ρήτορος τοΰ άσκήσαντος εν τή σκήτη τής Λαύρας κοιμηθέντος 
δέ εν ετει 7110». Τέλος εν τφ ΰπ’ αριθμόν 15 κώδικι τής μονής τοΰ αγίου 
Στεφάνου των Μετεώρων άναγινώσκομεν «Ιστορία Διονυσίου ίερομονάχου 
τοΰ ρήτορος άσκήσαντος εν τή σκήτη τής Λαύρας, κοιμηθέντος δέ εν έ'τει 
7114 ’Οκτωβρίου 6». (Λάμπρου Ν. Έλλ. τόμ. 21 σ. 323).

Δ'. ΕΜΠΡΗΣΜΟΙ ΜΟΝΩΝ

1) Βλαχερνών Ιμπρησμός. Κατά τό ΰπ’ αριθμόν 11 (στ. 3 σ. 24) 
βραχύ χρονικόν ό περίφημος ναός τής Βλαχέρνας έκάη τή 31 ’Ιανουάριου τοΰ 
6942 ίνδ. 12 (1434), κατά δέ τό ΰπ’ αριθμόν 44 (στ. 7 σ. 77) δ εμπρησμός 
τής Βλαχέρνας έ'γεινε τφ 6942 ίνδ. 12 άπόκρεω ή μέρα Παρασκευή και ώρα 
τετάρτη τής νυκτός. Τρίτος καμός καί άφανισμός. (Πρβλ. Γεωργίου Φραντζή 
Χρονικόν 2,10).

Κατά τον Σκαρλάτον Βυζάντιον δ ναός των Βλαχερνών επυρπολήθη δίς, 
τό πρώτον περί τό μεσονύκτιον τοΰ 1070 επί τοΰ 'Ρωμανοΰ τοΰ Διογένους 
εκ τής άκοιμήτου κανδήλας μεταδοθέντος τοΰ πυρός καί τό δεύτερον, ανοικο
δομηθείς ΰπό τοΰ ’Ανδρονίκου τοΰ πρεσβυτέρου, τή 29 ’Ιανουάριου τοΰ 1434 
ώρα τρίτη τής νυκτός (Ή Κωνσταντινούπολή τόμ. Λ' σ. 586 καί 590, πρβλ. 
καί Σωφρονίου Δούκα «’Αρχαίοι ναοί εν Κωνσταντινουπόλει» εν Ίερφ 
Συνδέσμφ αριθμός 120 (1 Μαΐου 1910) σ. 7).

2) Ταξιαρχών εμπρησμός. Κατά τό ύπ’ αριθμόν 19 (στ. 49 σ. 37) 
βραχύ χρονικόν δ εμπρησμός τοΰ μοναστηριού τοΰ μεγάλου Ταξιάρχου ήγουν 
τοΰ Γέροντος τοΰ κειμένου επάνω τής Βοστίτζας εν τφ δ'ρει Κλοκοΰ έγένετο 
τφ 7008 τή 15 Αύγούστου (1500), τφ δέ 7039 Μαρτίου 15 ημέρα Πέμπτη 
(1531) άπέθανεν ό ευσεβέστατος αρχών ό ανακαινιστής τοΰ άνωθεν μονα
στηριού ’Ιωάννης Τζερνοτάς εις την Κόρινθον καί ετάφη εις τό μοναστή- 
ριον αΰτοΰ.

Πρβλ. Λάμπρου Ν. Έλλ. τόμ. 6 σ. 289 έ. «Σιγίλλιον τοΰ πατριάρχου 
Σωφρονίου περί τής μονής Ταξιαρχών παρά τό Αΐγιον καί τό χωρίον Δημη- 
τροπούλου» Ιδία εν σελίδι 291 ένθα άναγινώσκομεν: «Έπί τοΰ πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως κυρίου Κυρίλλου τοΰ παλαιού, δτε καί περίκαυστον 
γεγονός δι’ Ιπηρείας τοΰ μισοκάλου καί έξαφανισθέν άρδην οί εν αΰτώ συν- 
ασκούμενοι πατέρες άνήγειραν καί οικοδόμησαν αυτό άνανεώσαντες τήν 
σταυροπηγιακήν άξίαν καί Ιλευθερίαν».

3) Διονυσίου εμπρησμός. Κατά τό ΰπ’ άριθμόν 21 (στ. 86 σ. 40) 
βραχύ χρονικόν τή 25 ’Οκτωβρίου Σαββάτφ εσπέρας καί ώρα α' τής νυκτός 
τοΰ 7043 (1535) έγεινεν δ εμπρησμός τής μονής Διονυσίου1.

1 Πρβλ. Γ. Σμυρνάκη, «Τό άγιον "Ορος» (σ. 515).
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4) Σίμωνος Πέτρας εμπρησμός. Κατά το ύπ’αριθμόν 21 (στ. 84 
σ. 40) βραχύ χρονικόν τω 7089 (1581) Δεκεμβρίου 11, ήμερα Κυριακή καί 
ώρα 7 τής νυκτός έγεινεν ό εμπρησμός τής μονής Σίμωνος Πέτρας. Κατά το 
αυτό χρονικόν (στ. 88 σ. 41) τφ 7130 (1622) ’Ιουνίου 17, έγένετο δεύτερος 
εμπρησμός τής μονής Σίμωνος Πέτρας1.

Πρβλ. Μ. Γεδεών «Ό ’Άθως» σ. 188 «καταστραφεΐσα υπό πυρκαϊάς 
τω 1581 καί μετά τεσσαρακονταετίαν αΰθις» καί την ύπ’ αύτοϋ άναφερομέ- 
νην ένθΰμησιν έν τινι χειρογράφφ τής μονής «ό δέ εμπρησμός γέγονεν εν 
έτει 7130 Ίουνίφ, ημέρα Σαββάτφ». Πρβλ. ε'τι Γ. Σμυρνάκη «Τό άγιον’Όρος» 
(σ. 588) «Τή 11 Δεκεμβρίου τοΰ 1581 έπυρπολήθη ή μονή όλοσχερώς. Τφ 
1625 ’Ιουνίου 8 ημέρα Σαββάτφ έγένετο έτερος εμπρησμός τής μονής» καί 
την έκδοθεΐσαν πράξιν τής κοινότητος μετά την πυρκαϊάν τοΰ 1581 (έ'νθ’ άν. 
σ. 133). Τή 27-28 Μαΐου τοΰ 1891 περί ώραν 3 τής νυκτός έγένετο κατά τον 
Σμυρνάκην (σ. 593) παρανάλωμα τοΰ πυρός ή μονή «πυρποληθείσης τελείως 
καί τής έκ 250 χειρογράφων μετά 40 περγαμηνών καί 750 έντυπων βιβλίων 
βιβλιοθήκης αυτής». Περί τής πυρποληθείσης βιβλιοθήκης τής μονής Σίμω
νος Πέτρας πρβλ. καί Σπ. Λάμπρου «Notes from Athens» έν «The Athe
naeum» τής 1 Αύγουστου τοΰ 1891.

Ε'. Η ΕΝ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

Σχετικός ειδήσεις περί τής έν Φλωρεντία γενομένης ψευδούς ένώσεως 
παρέχουσιν ήμΐν τά ύπ’ αριθμόν 6.9.11.16.21.27 καί 48 βραχέα χρονικά1 2. 
Των χρονικών τούτων άναμφιβόλως άξιον Ιδίας προσοχής είναι τό ύπ’ αρι
θμόν 6, τό περιεχόμενον έν τφ ύπ’ αριθμόν 290 (4410) κώδικι τών Ίβήρων, 
ώς γεγραμμένον ύπό αύτόπτου.Τό χρονικόν τούτο έχω δημοσιεύσει έν τή Επι
στημονική έπετηρίδι τής Θεολογικής σχολής τού Άθήνησι Πανεπιστημίου 
(έν Άθήναις 1924 σ. 124 έ.) έξ αντιγράφου σταλέντος μοι έξ αγίου ’Όρους. 
Προ έμού δ μακαριώτατος αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών Χρυσόστομος είχε δημο
σιεύσει τούτο έκ τίνος κωδικός τής έν Καΐρφ Βιβλιοθήκης τοΰ Πατριαρ
χείου ’Αλεξάνδρειάς μετά τινων παρατηρήσεων καί συγκρίσεως τών έν αύτφ3

1 Ή δευτέρα αΰτη ένθύμησις έχει γραφή υπό νεωτέρας χειρός.
2 Σχετικά σημειώματα περί τής έν Φλωρεντίςι συνόδου έχουσι δημοσιευθή καί έν 

Νέω Έλληνομνήμονι (τόμ. Ζ' σ. 116), έν Παλαιολογείοις καί Πελοποννησιακοΐς (τόμ. 3 
σ. 362) καί έν Byz. Zeitschrift (τόμ. 23 (1914) σ. 152).

3 Πρόκειται περί τοΰ ύπ’ αριθμόν 102 κωδικός τοΰ 15 αίώνος φ. 275 α (πρβλ. Γ. 
Χαρ ιτάκη, Κατάλογος τών χρονολογημένων κωδίκων τής πατριαρχικής βιβλιοθήκης 
Κάιρου (έν Έπετηρίδι τής Εταιρείας τών Βυζαντινών Σπουδών τόμ. Δ' (1927) σ. 191)> 
δστις έχει έκδώσει τό κείμενον. "Αξιόν σημειώσεως είναι ένταϋθα ότι προ τής έκδόσεως 
τοΰ κειμένου τούτου ύπό τοΰ μακαριωτάτου αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου εΤχεν έκδώσει 
τοΰτο ό Μ. Γεδεών έν τφ ήμερολογίφ Φάρος τής ’Ανατολής.
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περιεχομένων χρονολογιών προς τάς τοΰ Συροποΰλου (Νέα Σιών τόμ. Β' (1905) 
ο. 414 έ.) Κ

’Ιδού αι χρονικαί ειδήσεις, ας παρέχει ήμΐν τό ύπ’ αριθμόν 6 βραχύ 
χρονικόν (σ. 9-10).

1438 Φεβρουάριου 8 ημέρα Σαββάτω τοΰ ’Ασώτου ήλθομεν1 2 εις την 
Βενετίαν μετά τοΰ βασιλέως κύρ Ίωάννου τοΰ Παλαιολόγου καί τοΰ πατριάρ- 
χου κύρ ’Ιωσήφ κα'ι τής συνοδείας (στ. 11).

1438 μηνί Μαρτίφ 8 ήλθομεν εις την Φεράραν εις τον πάπαν κύρ 
Ευγένιον (στ. 13)

1439 μηνι Ίουνίφ 10 ημέρα Τετάρτη άπεβίωσεν ό πατριάρχης ’Ιωσήφ 
εις τήν Φλωρεντίαν (στ. 15).

1439 μηνί Ίουλίφ 6 ημέρα Δευτέρα ήνώθη ή εκκλησία Ιντός τοΰ μεγά
λου ναοΰ τής Φλωρεντίας3, (στ. 17).

1439 μηνι Ίουλίφ 20 έξήλθομεν έκ τής Φλωρεντίας (στ. 19).
1439 μηνί Ίουλίφ 27 ήλθομεν εϊς τήν Βενετίαν (στ. 19).
1440 μηνί Ίανουαρίω 31 ήμερα Κυριακή τής Άπόκρεω ήλθομεν από 

τήν Φραγγίαν εις τήν Κωνσταντινοΰπολιν (στ. 20).
1440 μηνί Μαΐω 5 εγένετο πατριάρχης ό κύρ Μητροφάνης (στ. 22).
1440 τή Κυριακή τής Πεντηκοστής ελειτοΰργησεν ό Μητροφάνης καί 

εμνημόνευσε καί τον πάπαν Ευγένιον (στ. 23).

ς\ Η ΚΑΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ

Κατά τό ύπ’ αριθμόν 23 (στ. 1 σ. 42) βραχύ χρονικόν, μετά τήν άλωσιν 
τής Κωνσταντινουπόλεως, ό δεσπότης Θωμάς φεύγοντας από τον Μορέαν 
έπήγεν εις τήν 'Ρώμην εις τον πάπαν Πΐον, είς τον οποίον Ιχάρισε τήν

1 Αί μεταξύ τών δύο κειμένων διαφοραί είναι έλάχισται. “Αξιαι μνείας είναι αί 
ακόλουθοι- έν στ. 11 αντί 6946 γράφει 6943, έν στ. 13 αντί «Φεβρουαρίω η'» γράφει 
(Φεβρουάριο} κ’>, έν στ. 19 μετά τό είς τήν Βενετίαν παραλείπει «τή κζ'», έν στ. 20 άντί 
«από τήν Φραγγίαν» γράφει «από τήν ’Ιταλίαν» καί άντί «είς τήν πόλι» γράφει «είς 
τήν Κωνσταντινοΰπολιν».

2 Κατά τό ύπ’ αριθμόν 11 (στ. δ σ. 24) βραχύ χρονικόν μηνί Νοεμβρίφ 27 τοΰ 1438 
έξήλθεν έκ τής Κωνσταντινουπόλεως ό βασιλεύς ’Ιωάννης καί ό πατριάρχης ’Ιωσήφ καί 
άπήλθον πρός τήν Ρώμην.

3 Πρβλ. καί τό ύπ’ αριθμόν 27 (στ. 95 σ. 48) χρονικόν, καθ’ δ τφ 1439 γέγονεν ή 
λεγομένη όγδοη σύνοδος έν Φλωρεντία. Ή χρονολογία, ήν παρέχουσιν ήμΐν τά ύπ’ αρι
θμόν 9 στ. 1 σ. 17), 16 (στ. 7 σ. 33), 21 (στ. 8 σ. 38) καί 48 (στ. 13 σ. 83) χρονικά, καθ’ α 
ό βασιλεύς έπήγεν είς τήν Φλωρεντίαν καί έγεινεν ή όγδοη σύνοδος τφ 6952 (1444) είναι 
σφαλερά προερχόμενη έκ σφαλερός πηγής ή αβλεψίας τοΰ άντιγραφέως. Ή χρονολογία 
τοΰ ύπ’ αριθμόν 9 (στ. 1 σ. 17) χρονικού, καθ’ ήν ό βασιλεύς ’Ιωάννης Παλαιολόγος 
έξέβη τής Κωνσταντινουπόλεως καί διέβη είς τήν ’Ιταλίαν είς τήν σύνοδοί' τφ 6932 
(1424) προέρχεται πιθανώς έκ κακής αντιγραφής τοΰ νβ' διά τοΰ λβ’.
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κάραν τοΰ αγίου αποστόλου Άνδρέου τοΰ πρωτοκλήτου καί εκείνος εδωρή- 
σατο την μόνην καί άναγκαίαν τροφήν προς τό μόλις ζην μετά των αυτού.

Ή κάρα τοΰ αγίου Άνδρέου άγνωστον πότε, πιθανώς επί Βασι
λείου τοΰ Μακεδόνος, είχεν άποσταλή είς Πάτρας, ένθα ό απόστολος εμαρ- 
τύρησε, φυλασσόμενη εν τφ ναφ τοΰ αγίου Άνδρέου. Ότε μετά την άλωσιν 
τής Πελοπόννησου υπό των Τούρκων ό τελευταίος των δεσποτών Θωμάς 
Παλαιολόγος ήναγκάσθη νά άπέλθη εις Ιταλίαν, δπως ζητήση άσυλον παρά 
τφ πάπςι Πίφ τφ Β' συναπεκόμισεν εκ Πατρών καί την κάραν τοΰ αγίου 
Άνδρέου, δπως δωρήση ταΰτην τφ Πάπα καί τΰχη ουτω προστασίας καί 
άσυλου παρ’ αΰτφ.

Κατά τον Φραντζήν, τή 16 Νοεμβρίου τοΰ 6969 (1461) άπέπλευσεν ό 
Θωμάς (έκδ. Βόν. σ. 410 ε.), δστις φθάσας είς Αγκώνα κακεΐθεν είς 'Ρώμην 
έδωκεν εις τον Πΐον τον Β', κατά τό δεύτερον έτος τής άρχιερωσΰνης αΰτοΰ, 
την κάραν τοΰ αγίου Άνδρέου «κακεΐνος αΰτφ μόλις προς τό ζήν μετά τών 
αΰτοΰ έδωρήσατο την μόνην καί άναγκαίαν τροφήν» (ένθ’ άν. σ. 412,6 έ.). 
Πρβλ. καί Σπ. Λάμπρου «Ή εκ Πατρών είς 'Ρώμην ανακομιδή τής κάρας 
τοΰ αγίου Άνδρέου (Ν. Έλλ. τόμ. 10 (1913) σ. 33 έ.) καί Στ. Θωμοπούλου. 
«Ό Απόστολος Άνδρέας» (Έν Άθήναις 1899 σ. 52 έ.).

Ζ'. Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΊΌΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Κατά τό ΰπ’ αριθμόν 30 (στ. 1 σ. 56) βραχύ χρονικόν ό μέγας Κων
σταντίνος έλθών τφ 253 είς τήν Ριόμην έβαπτίσθη υπό τοΰ πάπα Σιλβέστρου 
καί εχάρισεν αΰτφ τον θρόνον.

Ή ανωτέρω εΐδησις προέρχεται εκ πηγής δυτικής. Κατά τάς ελληνικός 
πηγάς ό μέγας Κωνσταντίνος κατά τό τέλος τής ζωής του μεταβάς είς Έλε- 
νοΰπολιν τής Βιθυνίας κατετάχθη είς τήν τάξιν τών κατηχουμένων, είτα 
δ’ελθών εις χωρίον τι παρά τήν Νικομήδειαν έβαπτίσθη υπό τοΰ Εΰσεβίου 
Νικομήδειας1.

Η'. ΚΩΔΩΝΕΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Κατά τό ΰπ’ αριθμόν 9 στ. 115 σ. 20) βραχύ χρονικόν τφ 6999 (1491) 
μηνί Αΰγουστφ ετζάκισαν ταΐς καμπάναις εις τό άγιον ’Όρος. Κατά τό ΰπ’ 
αριθμόν 21 (στ. 30 σ. 39) τή 7 Αύγουστου έπαυσαν αί καμπάναις εις τό 
άγιον Όρος καί κατά τό ΰπ’ αριθμόν 11 (στ. 19 σ. 24) 6999 (1491) Αύγου
στου μηνός από ταΐς καμπάναις τοΰ αγίου Όρους.

Οί Τοΰρκοι θεωροΰντες τούς κώδωνας τών εκκλησιών ως μυστικά όργανα 
τοΰ διαβόλου, δι’ ών ταράσσεται δ ύπνος τών νεκρών Μουσουλμάνων άπη-

1 Εΰσεβίου, Βίος Κωνσταντίνου τοΰ βασιλέως 4,61, Σωκράτους, Ίστ. έκκλ. 
1,39, Έ ρ με ία Σώζομε ν ο ΰ, 2,34.
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γόρευον την χρήσιν αυτών. Ή άπαγόρευσις αΰτη μετά την άλωσιν τής Κων
σταντινουπόλεως ήτο γενική έπεκταθεΐσα μέχρι κα'ι αΰτοϋ τοΰ Παναγίου 
Τάφου. Παρά ταϋτα εις τινας νήσους τοϋ Αιγαίου, ώς π.χ. Ιν Κρήτη, και εϊς 
τό άγιον’Όρος έπετρέπετο ή χρήσις αυτών. Πρβλ. Ν. Καλλινίκου: Ό χριστια
νικός ναός κα'ι τά τελούμενα έν αϋτφ σελ. 65 ε. Χρυσοστ. Παπαδοποΰλου, 
Ή θέσις τής εκκλησίας έν τφ τουρκικώ κρατεί (Θεολογία τόμ. 12 σ. 110, 
ένθα και ή σχετική φιλολογία) βλ. και Κ. 'Ράλλη, Περ'ι των έκκλ. κωδώνων 
κατά τό δίκαιον τής ορθοδόξου ανατολικής εκκλησίας (Έπιστ. Ιπετ. Πανεπι
στημίου ’Αθηνών τόμ. Θ. σ. 79 ε.).

Θ'. ΚΥΡΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

Κατά τά ύπ’ αριθμόν 19 (στ. 14 σ. 36), 27 (στ. 19 σ. 46) και 47 (στ. 
74 σ. 82) βραχέα χρονικά έν έτει 6888 (1380) έγένετο κύριον Πάσχα. Κατά 
τό ύπ’ αριθμόν 21 (στ. 18 σ. 39) έν έ'τει 6967 Ινδ. 7 (1459) και κατά τό 
ύπ’ αριθμόν 31 (στ. 33 σ. 59) έν έτει 6968 (1460), 7051 (1543) και 7062 
(1554) έγένετο κύριον Πάσχα1.

Σχετικώς προς τό Πάσχα άξιον προσοχής είναι τό ύπ’ αριθμόν 50 (στ. 7 
σ. 86) βραχύ χρονικόν, καθ’ 8 τφ 1314 έβασίλευσεν ό ’Ανδρόνικος δ υιός 
τοϋ Μιχαήλ χρόνους 16. Έδώ διωρθώθη τό Πάσχα ποΰ τόχαν χαμένο κατά 
χρόνους φ. (500) καί έκαμάν το μαζί με τούς Εβραίους.

Πρόκειται πιθανώς περί τής ύπό τοΰ Νικηφόρου τοΰ Γρήγορά γενομέ- 
νης κατά τό 1325 προτάσεως τής διορθώσεως τοΰ ημερολογίου προς τον 
’Ανδρόνικον τον πρεσβύτερον, οστις όμως δεν έπραγματοποίησεν αυτήν 
φοβούμενος ταραχάς κα'ι διαιρέσεις5. (Πρβλ. Νικηφόρου Γρήγορά, ‘Ιστορία 
8,13 σ. 364 έ. έκδ. Βόννης και ιδία τό χωρίον. «Κάντεΰθεν γε μήν ασφαλή 
και τήν τοΰ Πάσχα διόρθωσιν έποιοΰντο κα'ι τά τής διορθώσεως ταύτης 
έγένετο μέχρι τοΰ έξ Άδάμ έξακισχιλιοστοΰ τριακοσιοστοΰ έτους έγγιστα, τά 
δ’ έξ έκείνου μέχρις ημών ούκ οιδα όπως έρραθυμημένον τό πράγμα και 
άδιόρθωτον έμεινε»).

Κ. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ

1 Περί τοΰ κυρίου Πάσχα πρβλ. Μ ατθαίου Βλαστάρεως, Σύνταγμα «Διατί οΰ 
γίνεναι κύριον Πάσχα κατ’ έτος» ('Ράλλη καί Ποτλή τόμ. 6 σ. 410). Πρβλ. έτι Γρηχο
ρίου Παπαμιχαήλ, «Τό Κύριον Πάσχα» (έν Εκκλησιαστική) Φάριο τόμ. 8(1912) 
σ. 408 έ.).

’ Διά τόν αυτόν λόγον ό Ματθαίος Βλάσταρις συνέστησε νά μη γίνη αποδεκτή ή 
πρότασις τοΰ μοναχοΰ Ίσαακίου Άργυροΰ, ή ύποβληθεΐσα τφ 1371, πρός διόρθωσιν τοΰ 
πασχαλίου κανόνος (Ράλλη καί Ποτλή, Σύνταγμα τών θείων καί ιερών κανόνων τόμ. 
Τ' σ. 422, πρβλ. καί Κρουμβάχερ-Σωτηριάδου, Ίστ. τής Βυζ. λογ. τόμ. Β' σ. 433).
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