
ΤΟ ΥΙΓ ΑΡΙΘΜΟΝ 3 ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΝ 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΤΙΣΣΗΣ

Ή παρά την Έλασσώνα ιερά και σεβασμία Μονή Παναγίας τής Όλυμ- 
πιωτίσσης, χάρις εις τάς άοκνους προσπάθειας τοϋ ρέκτου Ηγουμένου αυτής 
πανοσ. Θεοφάνους, είσήλθεν εις οδόν τάξεως, εύπρεπείας καί προόδου εΐπερ 
τις καί άλλη Μονή.

Έν τή τελείως εύπρεπισθείση Βιβλιοθήκη αυτής φυλάσσεται μεταξύ 
άλλων, καί χειρόγραφος κώδιξ τοΰ Ιζ" αίώνος, λίαν Ινδιαφέρων:

Άριθ. 3, 201/2 X 14,Χ/2, χαρτ., Ι<Γ' αιών. φ. 514.
’Άρχ.: «Χρονογραφικών περιέχων». τέλ. φ. 514“: «την οποίαν ελαβεν 

άποθανόντος τοϋ ρεγάτζου». Γραφή καθαρά καί επιμεμελημένη, σφάλματα 
δμως ορθογραφικά πλεΐστα.

Ό περί ού δ λόγος κώδιξ περιέχει χρονογραφίαν λαϊκήν περιλαμβάνου- 
σαν τήν ιστορίαν τής 'Ρώμης, τοΰ Βυζαντίου καί τών Όσμανιδών μοναρχών 
μέχρι τοϋ έτους 1571.

Τό ενδιαφέρον, δπερ παρουσιάζει δ κώδιξ άριθ. 3 έγκειται εν τφ δτι 
οΰτος τυγχάνει τοϋ ίδιου τύπου τοϋ σπουδαίου παρισινοΰ κωδικός Gr. suppl. 
467, περί τοϋ οποίου δ Κρουμβάχερ έν τή ιστορία τής Βυζ. Λογοτεχνίας 
(Μετάφρασις Σωτηριάδου, Α'. τόμος, σελ. 811) άποφαίνεται ώς εξής:

«Περιεργότατον παράδειγμα τών δημωδών παραφράσεων είναι δ παρι
σινός κώδιξ suppl. Gr. 467 τοϋ ιζ' αίώνος. Περιέχει ιστορίαν Ρωμαϊκήν, 
Βυζαντινήν καί Τουρκικήν άπό Αΐνείου μέχρι Μουράτ τοϋ Δ' (1623- 1640) 
είς δημώδες εΰληπτον λεκτικόν, έφ1 ού όλίγιστα Ιπέδρασεν ή λογία γλώσσα. 
Επιγραφήν φέρει: Βιβλίον χρονογραφικόν κυροϋ Γεωργίου τοΰ Συγγέλου 
(ούτως) καί Ίωσήπου καί Ειρηναίου τών παλαιών χρονογράφων».

Ό κώδιξ. τής Μονής Όλυμπιωτίσσης δεν άναφέρει τά ονόματα τών 
ιστορικών, ουδέ τήν επιγραφήν Ιν ή ταϋτα άπαντώσι καί εξ ής έτήρησε 
μόνον τήν δηλωτικήν λέξιν τής ΐδιότητος τοϋ συγγράμματος: «Χρονογραφι
κόν» υπό τήν μορφήν χρονογραφικών. Έν τή συνεχεία δμως τό κείμενον 
τοϋ κώδικος τής Μονής Ολυμπιωτίσσης καί τοΰ Παρισινού είναι τό αυτό, 
ως τούτο κατάδηλον γίνεται έκ τών κατωτέρω παρατιθεμένων χωρίων ειλημ
μένων έκ τής άρχής ενός εκάστου αυτών:

Κώδιξ παρισινός Gr. suppl. 467.
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96 I. Παπαδοπούλου - To ύπ’ άριθ. 3 χειρόγραφον τής ίερ. Μον. Όλυμπιωτίσσης.

«... ΙΙεριέχων περί τοΰ πότε εκτίσθη ή Ρώμη καί περί τών βασιλέων 
αυτής καί περί τής Κωνσταντινουπόλεως πότε βασιλίς (έγένετο προσθέτει ό 
Κρουμβάχερ) καί περί τής αλώσεως αυτής ΰπό τών ’Αγαρηνών. Βασιλεύς 
πρώτος τής Ρώμης. ’Από τον καιρόν όπου ήφανίσθη ή Τρωάδα από τούς 
"Ελληνας..»

Κώδιξ Μονής Όλυμπιωτίσσης άριθ. 3.
«Περιέχων περί τοΰ πότε έκτίστη ή Ρώμη καί περί τών βασιλέων αυτής 

καί περί τής Κωνταντινουπόλεως πότε εκτίσθη καί πόσοι βασιλείς έβασίλευ- 
σαν εν αυτή καί περί τοΰ πώς ήχμαλωτίσθη υπό τών ’Αγαρηνών καί περί 
τοΰ πόσοι βασιλείς έβασίλευσαν από τον καιρόν δπου έπήραν την βασιλείαν.

’Από τον καιρόν δπου ήφανίσθη ή Τρωάδα».
'Ως εΐπομεν ανωτέρω, τό χρονικόν τής Μονής Όλυμπιωτίσσης λήγει εις 

τό έτος 1571 με την περιγραφήν τής εκστρατείας τοΰ Σουλτάν Σελήμ εις 
την νήσον Κύπρον ή Ινφ ό παρισινός κώδιξ φθάνει μέχρι τοΰ έτους 1640, 
συμφώνως με τήν συνήθειαν τών συγγραφέων τοιούτων λαϊκών παραφρά
σεων, οΐτινες, χρησιμοποιοΰντες τά προηγούμενα χρονικά, προσέθετον καί 
τά μέχρι τών ημερών αυτών γεγονότα.

“Έγραφον έν Έρμουπόλει τής νήσου Σύρου τή 2Β ’Ιουλίου 1933.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΑΟΠΟΥΛΟΣ 

Καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 1

1 Σημειωτέον ότι έν ταΐς μοναϊς τοΰ 'Αγίου όρους ΰπάρχουσι πολλαί παρόμοιοι 
δημώδεις χρονογραφίαι.
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