ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ή Εταιρεία τών Βυζαντινών Σπουδών παραλαβοΰσα παρά τοΰ υίοϋ
τού αειμνήστου διδασκάλου τοΰ Γένους Βασιλείου Μυστακίδου την είς αυτήν
δωρηθεΐσαν βιβλιοθήκην του, συμπαρέλαβε καί τά κατάλοιπα αυτού, μεταξύ
των οποίων εύρέθησαν πολλαί σημειώσεις, είς τετράδια καί δελτία έκ χαρτο
νιού, περί τών επισκόπων των μητροπόλεων, αρχιεπισκοπών καί επισκοπών
τών Πατριαρχείων τής ’Ανατολής, καί ίδίφ τού Οικουμενικού, τών οποίων
την προετοιμασίαν τής έκδόσεως άνέθηκεν τό Δ. Συμβούλων τής Εταιρείας
είς εμέ, δΓ ήν τιμήν τήν ευχαριστώ.
Τής εκδόσεως τών σημειώσεων τών επισκοπικών καταλόγων προτάσσω
τάς κατωτέρω εισαγωγικός γραμμάς, δΓ ών επιχειρώ τούτο μέν νά εκθέσω τά
κατά τάς σημειώσεις ταύτας καί τήν αξίαν αυτών, τούτο δέ νά πραγματευθώ
εν γενικωτάταις γραμμαΐς τά κατά εύρυτέραν προσπάθειαν προς σύνταξιν
καταλόγων περιεχόντων τήν διαδοχήν τών επισκόπων τών αρχαίων Εκκλη
σιών τής ’Ανατολής.
£
Ψ £

Τό υλικόν τών επισκοπικών καταλόγων τό έν τοϊς τετραδίοις καί δελτίοις
δέν παρουσιάζει τήν αυτήν επεξεργασίαν. Διά τά αυτά πρόσωπα μιας επι
σκοπής ύπάρχουσι δελτία καί τετράδια καί είναι καταφανές αμέσως, δτι τά
τετράδια είναι πληρέστερα καί ακριβέστερα αντίγραφα τών δελτίων. Είναι
δμως εξ ίσου καταφανές, δτι ό αείμνηστος Μυστακίδης δέν έπρόφθασε νά
έπεξεργασθή τά δελτία καί τ’ αντιγράψη πλήρως, διότι ούτε δλοι οί επίσκοποι
καί μητροπολϊται αναγράφονται είς τετράδια, άλλ’ ούτε και ταύτα είναι καθ’
δλα έτοιμα. Τό υλικόν τό όποιον έ'χομεν είναι σημειώσεις μετά μνημονεύσεως
τών πηγών, επί τών οποίων θά εστηρίζετο ή έκθεσις. Είς πολλά δελτία μάλιστα
αναγράφει δΓ εαυτόν τήν λέξιν

«έξέλεγξον» ή «έξήλεγξα»,

βεβαίως

τάς

παραπομπάς.
Μεταξύ τών σημειώσεων τούτων ύπάρχουσι μεγάλα κενά διαστήματα
διά προσθήκας καί συμπληρώσεις, είτε έκ τών δελτίων είτε εξ ά'λλων πηγών.
Τάς νέας τυχόν πληροφορίας τάς παρεχομένας περί τοΰ αυτού προσώπου
εις τε τό δελτίον καί τό τετράδων συνήνωσα, εί καί πολλάκις παρουσιάζουσι
μεταξύ των διαφωνίας ιδία χρονολογικάς. Οί έρευνηταί, οϊτινες θά άσχοληθώσι μέ συναφή ζητήματα ας έχωσιν ύπ’ ό'ψιν τούτο,
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Πότε συνετάχθησαν αί σημειώσεις αΰται δυνάμεθα νά όρίσωμεν μόνον
έπί τη

βάσει

τοΰ περιεχομένου

των σημειώσεων

τούτων, διότι ελλείπει

οίαδήποτε χρονολογική έν αΰταΐς σημείωσις. Συνετάχθησαν κατά τά τέλη τοΰ
παρελθόντος αίώνος καί δη μετά τό 1890 (βλ. κατωτέρω) καί τάς άρχάς τοΰ
παρόντος. Έλάχισται σημειώσεις προέρχονται από τά τελευταία έτη τής ζωής
τοΰ μακαρίτου καί στηρίζονται εις σύγχρονα περιοδικά ως π.χ. την «Θεολογίαν».
Οί επισκοπικοί κατάλογοι τοΰ Μυστακίδου μνημονεΰουσιν επισκόπους
τών κυρίως Βυζαντινών χρόνων καί ιδιαίτατα τών μετά την άλωσιν, έξικνοΰνται δέ κατά τό πλεΐστον μέχρι τών πρώτων δεκαετηρίδων τής Ελληνικής
ανεξαρτησίας. Ελάχιστοι περιλαμβάνουν καί πρόσωπα άκμάσαντα κατά τό
τέλος τοΰ 19ου αίώνος. Τών σημειωμάτων τούτων προτάσσονται ενίοτε βραχεΐαι παρατηρήσεις περί τής επισκοπικής έδρας, αί όποΐαι στηρίζονται επί
τής συνήθους εις τους χρόνους εκείνους χρονολογικής κατατάξεως τών πηγών '.
Ό αοίδιμος ερευνητής εϊς τάς περί τών επισκόπων σημειώσεις του έν
τοις τετραδίοις ακολουθεί τήν χρονολογικήν σειράν, ένφ τά αντίστοιχα δελτία
ευρέθησαν διεσπαρμένα, από μερικά μάλιστα εκ τούτων έλλείπουσιν οίαιδήποτε χρονολογικοί πληροφορίαι περί τών προσώπων. Έν τοιαΰτη περιπτώσει
ή άναζήτησις τών σχετικών πηγών ήτο αναγκαία. Όσον τοΰτο ήτο δυνατόν
έγένετο. ’Έπειτα οί κατάλογοι ούτοι δεν είναι πλήρεις· ΰπάρχουσι μεγάλα
χάσματα, ένίων δέ επισκοπών σημειοΰνται 2-3 επίσκοποι ή οΰδείς.
Έκ τών ανωτέρω, τής αλληλογραφίας τοΰ αειμνήστου Μυστακίδου1
2 ως
καί ενός μικροΰ φυλλαδίου3, τοΰ οποίου παρέχομεν κατωτέρω άνάλυσιν, προ
κύπτει άναμφιβόλως, δτι αί έκδιδόμεναι νΰν σημειώσεις επισκοπικών
καταλόγων άποτελοΰσι τήν αρχικήν εργασίαν τοΰ άνδρός, ώς συμβολήν
αύτοΰ εις μίαν γενικωτέραν προσπάθειαν τής έν Κωνσταντινουπόλει «Εται
ρείας τών Μεσαιωνικών Ερευνών».
Έκ τοΰ σημειωθέντος

φυλλαδίου πληροφοροΰμεθα

δτι ή έν λόγω

Εταιρεία κατά τό 120ν από τής ίδρΰσεως αυτής έτος (129Τ· συνεδρία) άφοΰ
άνεγνώσθη τό υπόμνημα τοΰ έκ τών εταίρων αυτής κ. Leval περί τοΰ καταρτισμοΰ τών έπισκοπικών καταλόγων «άπεφάσισεν ν’ άναλάβη τήν συμπλή1 Πρβλ. Γερ. Ί. Κονιδάρη, «Τακτικά» έν Μεγ. Έλλην. Έγκυκλοπαιδείςι τόμος ΚΒ'
σ. 756 καί 757, όπου καί ή λοιπή βιβλιογραφία.

Τοΰ αύτοΰ, Αί μητροπόλεις καί

αρχιεπίσκοποί κλπ. 1934 σελ. 104.
2 Σφζεται καί δελτάριον τοΰ έν Μονάχα) Καθηγητοΰ Βήρχνερ πρός τόν Β. Μυστακίδην γραφέν τφ 1911 καί περιέχον πληροφορίας πρός τούτον περί τοΰ 'Οσίου Θερά
ποντος τοΰ έν Σπάρτη, εορταζόμενου τήν 27ην Μαΐου, όστις θεωρείται παρά τινων καί
έπίσκοπος.
3 Τοΰτο έπιγράφεται περί καταρτίσεως έπισκοπικών καταλόγων (σημείωσις Andre
Leva!, έφορου τοΰ Μουσείου τής Εταιρείας μετά υπομνήματος τοΰ Μ. I. Γεδεών). Έν
Κωνσταντινουπόλει 1890. Έκδοσις τής «’Εταιρείας Μεσαιωνικών έρευνών». Τό φυλλάδιον είναι δυσεύρετον.
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ρωσιν τού έργου τού Le Quien: Oriens Christianus, μετά βιογραφικών
ειδήσεων, ώστε νά χρησιμεΰση εις τούς εϊδικώς ασχολούμενους με την εκκλ.
ιστορίαν φιλολογίαν κλπ. Τό δέ προεδρείου προτίθεται ν’ άπευθύνη εγκύ
κλιον, δι’ ής νά αίτήται πληροφορίας παρά πάντων, δσοι δΰνανται νά παράσχωσι ταύτας». Ό Leval έξαίρων τό έ'ργον τοΰ Le Quien γραφέν κατά τό
1740 παρατηρεί, δτι είναι ανάγκη τούτο νά συμπληρωθή, διότι ή πρόοδος
τής Εκκλησιαστικής 'Ιστορίας καί αί ποικίλοι ερευναι εν ’Ανατολή έφεραν
εΙς φώς πολλά νέα στοιχεία άφορώντα την γνώσιν

τών επισκοπών

καί

επισκόπων αυτών. Πράγματι δέ καί αυταί αί σημειώσεις τοΰ Μυστακίδου
παρέχουσι τοιοΰτον υλικόν. Έκθετων δέ ό Leval τάς δυσχερείας τού δλου
έργου, τάς τε οικονομικός καί τάς επιστημονικός, εκφράζει χαρακτηρισιικώς
την ελπίδα, δτι, παρά τάς αντιζηλίας καί τάς δυσχερείας, θά κατορθωθή, ώστε
νά συνεργασθώσιν αφιλοκερδώς οί δυνάμενοι εκ τών επιστημόνων «δπως
υπό μίαν διευθυνσιν καί επί σχεδίου από κοινού προδιαγεγραμμένου έργασθώσιν όμοΰ μετά τών ξένων διά την συμπλήρωσιν τού δλου έργου».
Κρίνων μετά ταύτα ό εισηγητής τό έ'ργον τού ’Ανθίμου Άλεξούδη1, τού
γνωστού λογίου μητροπολίτου Άμασείας (f 1909) παρατηρεί δρθώς, δτι είναι
ελλιπές, διότι ούτε τά αυθεντικά κείμενα ήδυνήθη ουτος νά έχη άνά χεΐρας,
άλλ’οΰτε καί πάντα τά εκδοθέντα βοηθήματα ήδυνατο νά χρησιμοποιήση1
2.
Προς τουτοις παρέχει οδηγίας προς τούς μέλλοντας νά συνεργασθώσιν εν
τώ έργω.
Τό σημείωμα προσθέτει έν τέλει τά εξής. «ΓΙρός συναγωγήν ύλης καί
κατάταξιν αυτής καί προς τήν άπαιτουμένην
λογίων

μετά τών έν τώ εξωτερικά»

αλληλογραφίαν ή Εταιρεία συνέστησεν επιτροπήν διαρκή εκ τών

τακτικών μελών κ. κ. Μ. I. Γεδεών, τοΰ διδασκάλου, A. Mordtmann, ιατρού,
Βασιλείου Α. Μυστακίδου, δ. φ. καί Andre

Leval,

οις άπευθυνθήσεται

πάσα επιστολή, περιέχουσα τάς άπαιτουμένας επί τού θέματος πληροφορίας»3.

1 «Χρονολογικοί κατάλογοι τών άπό Χριστού άρχιερατευσάντων κατ’ επαρχίας».
Ούτοι έδημοσιεύθησαν έν τφ «Νεολόγφ» τής Κωνσταντινουπόλεως άπό τοΰ 1890. Άνεδημοσιεύθησαν έν μέρει καί συνεπληρώΰησαν μέχρι τοΰ 1920 υπό τού κ. Μ. Γ ε δ ε ώ ν
εις τό «ΠανελλήνιονΛεύκωμα» έπ’ ευκαιρία τής Έκατονταετηρίδος τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, τόμ. Λ' (Εκκλησία Κλήρος) Άύήναι 1922 σελ. 107-110 καί 183-185. Περιέ
χει τούς καταλόγους τών μητροπόλεων, Καισαρείας, Εφέσου, Ήρακλείας καί Ραιδεστοϋ
(σελ. 92), Κυζίκου, Νικομήδειας, Νίκαιας, Χαλκηδόνος, Δέρκων, Θεσσαλονίκης, Τορνόβου, Άδριανουπόλεως, Άμασείας, Ίωαννίνων, Προύσης, Πελαγονίας, Νεοκαισαρείας
καί Ίνέου (πρβλ. σελ. 67), Πρεβέζης, σ. 77, Χίου άπό ιού 1821 σ. 80. Τό βιβλίον τούτο
είναι χρήσιμον είς τούς άσχολουμένους μέ τήν ιστορίαν τών έπισκοπών καί έπισκόπων
τής ’Ανατολής. Είς τούς φακέλλους τού Μυστακίδου άνεΰρον αρκετά σχετικά αποκόμ
ματα τής έφημερίδος «Νεολόγου».
2 Είς τάς παρατηρήσεις του έν γένει έχει κατ’ αρχήν δίκαιον ό Leval.
3 Leval, “Ενθ. άν. σελ. 2 καί 3.
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Εις την σκέψιν τής άνακα ιν ίσεως και συμπληρώσεως τοΰ έργου
τοϋ Le Quien, παρωρμήθη ή εταιρεία από τοΰ έτους 1888 υπό τοΰ διακε
κριμένου Γάλλου εκκλησιαστικού

ιστορικοί

L. Duchesne

(fl922)1.

Ό

Duchesne μάλιστα εις Ιπιστολήν του προς τον συγγραφέα τοΰ φυλλαδίου,
γράφει δτι ήλπιζε να μετάσχη «αφοί τα κατ’αυτήν καταρτισθώσιν» οχι μόνον
αυτός εις την άνακαίνισιν τοΰ τριτόμου έργου τοΰ Le Quien, ήτις ήτο δυσχερεστάτη καί είχεν ανάγκην πολλών συνεργατών, άλλα καί πολλοί λόγιοι τών
Παρισίων προς τούς οποίους ώμίλησεν ούτος σχετικώς. Συνιστα δε δπως
κατ’ άρχάς συλλέξωσι βιβλιογραφικός σημειώσεις, άναλογιζόμενοι, δτι σχεδόν
ούδέν ήδυναντο νά πράξωσιν έν Παρισίοις περί τών άφορώντων την μετά
τον 10ον αιώνα περίοδον.
Κατά την έναρξιν τοΰ έργου ώφειλον οί έν ταΐς έπαρχίαις λόγιοι, δσοι
ήσαν πρόθυμοι νά συνεργασθώσιν εις αυτό παρέχοντες πληροφορίας καί έν
γένει υλικόν περί τών έν τοΐς διαφόροις έπαρχίαις άρχιερευσάντων ν’ άντιγράψωσι 1) τούς έκασταχοΰ σωζομένους μητροπολιτικούς καί έπισκοπικούς
κώδικας 2) έγγραφα ιδιωτικά, προικοσύμφωνα, συμβόλαια, διαθήκας κλπ. 3)
ε’ιδήσεις χρονολογικός έπί τών πινακιδίων έντύπαιν ή χειρογράφων βιβλίων
σχετιζομένας προς αρχιερείς ως καί συλλέξωσιν τάς σχετικός προφορικός πλη
ροφορίας 4) τά έπιτύμβια έπί τάφων αρχιερατικών 5) έπιγραφάς έπί ναών,
εικόνων, θρόνων φιλανθρωπικών καταστημάτων, κρηνών, υδραγωγείων κλπ.
6) έκτυπώματα σφραγίδων μετ’ άκριβεστάτης αντιγραφής τοΰ έπ’ αυτών
έτους». Τό έργον τοΰτο θ’ άφεώρα κατ’ αρχήν την άνακαίνισιν καί συμ
πλήρωσήν τοΰ τμήματος τοΰ έργου τοΰ Le Quien τοΰ άναφερομένου εις τάς
έκκλησιαστικάς διοικήσεις μόνον τοΰ ΟΙκουμενικοΰ Πατριαρχείου.
Μετά ταΰτα προστίθεται τό υπόμνημα τοΰ κ. Μ. Γεδεών δημοσιευθέν
εις τά ύπ’ άριθ. 7,8 καί 29 τεύχη τής «’Εκκλησιαστικής ’Αλήθειας», εις τό
όποιον περιέχονται κατά την

«τάξιν τοΰ Συνταγματίου τοΰ Οικουμενικοί

Πατριαρχικοί θρόνου» αί διάφοροι έν ΈλληνικοΙς βιβλίοις έκδεδομέναι άναγραφαί άρχιερέων μέχρι τοΰ 1890.
Έκ τών άνωτέρω προκύπτει, δτι τό έργον τοΰτο, γενικωτέρας σημασίας,
έπρόκειτο νά συνταχθή μεθοδικώς υπό πολλών λογίων, ήμετέρων καί ξένων,
καί έπί τή βάσει υλικοί, τό όποιον θά συνέλεγον οί έν ταΐς έπαρχίαις φιλίστορες κληρικοί καί λαϊκοί. Ή ορθή αυτή μέθοδος τής έργασίας ενός συλ
λεκτικοί έργου παρέχει ήμΐν τό μέτρον τής κρίσεως τών έκδιδομένων σημειώ
σεων τοΰ Β. Μυστακίδου.
Ό άείμνηστος ούτος λόγιος, εις δν ή Ελληνική παιδεία καί έπιστήμη
τόσα όφείλουσι, συνέλεξε προφανώς υλικόν καί κατήρτιζε καταλόγους, οΰς
έμελλε βραδύτερου νά έπεξεργασθή καί συμπληρώση όμοΰ μετά τών άλλων
Αυτόθι σελ. 6 καί 9.
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λογίων. Διά τοΰτο βλέπομεν, on εις άλλας μέν σημειώσεις παρέχονται απλώς
τά ονόματα τών αρχιερέων μιας πόλεως κατά σειράν μετά χρονολογίας τής
άρχιερατείας αυτών καί μνείας τών πηγών ή βοηθημάτων, ενώ εις άλλας
προστίθενται καί βιβλιογραφικοί σημειώσεις, μέλλουσαι νά χρησιμεύσουν εις
τον συγγραφέα.
*
* *
Τήν χρησιμότητα τών σημειωμάτων τούτων δεν είναι ανάγκη νά τονίσωμεν

ιδιαιτέρως' οί ασχολούμενοι μέ τήν εκκλησιαστικήν ιστορίαν τών

'Ελληνικών επαρχιών γνωρίζουσι πόσας δυσχερείας συναντούν είς τον καταρ
τισμόν τής πλήρους σειράς διαδοχής τών επισκόπων έκάστης επαρχίας. Τά
σημειώματα ταΰτα έχουσιν ιδιαιτέραν σημασίαν, διότι συγκεντροΰσι τάς κατεσπαρμένας πηγάς καί βοηθήματα ή καί παρέχουσι συχνάκις πληροφορίας έκ
τών κωδίκων τοΰ Οικουμενικοί Πατριαρχείου, έκ τής Νομικής Συναγωγής
καί έκ τών χειρογράφων τής Έθν. Βιβλ. τής Ελλάδος. Έκτος δέ τούτων
προσφέρουσι νέα τινά ονόματα επισκόπων μή υπαρχόντων είς τους γνωστούς
εκκλησιαστικούς καταλόγους. Εννοείται δ’οιι άρκειαί τών σημειώσεων τούτων
άπηρχαιώθησαν, διότι έν τφ μεταξύ έ'χουσι δημοσιευθή αρκετοί επισκοπικοί
κατάλογοι, ιδία τής Θεσσαλίας καί τών Νήσων τοΰ Αιγαίου Πελάγους, παρά
νεωτέρων ερευνητών (βλ. βιβλιογρ ).
Ή γενικωτέρα ιστορική αξία τής εργασίας ταύτης, ως καί τής μελέτης
τών προβλημάτων τών σχετιζομένων προς αύιήν, καί τήν σύνταξιν πληρών
καταλόγων τής διαδοχής τών επισκόπων τών επαρχιών τής Καθολικής ’Ορθο
δόξου Εκκλησίας, δεν διαφεύγει βεβαίως τήν άντίληψιν ούδενός θεολόγου.
Οί επισκοπικοί κατάλογοι έπιβεβαιοΰν τήν ύπαρξιν τής άποστολικής διαδοχής,
έφ’ής στηρίζεται ή γνησιότης τής Εκκλησιαστικής ποραδόσεως1. Οί επίσκοποι
αποτελούν τήν ζωντανήν άλυσιν τής ζωής τής Εκκλησίας τής ’Ανατολής, ήτις
έπέζησε τριών ολοκλήρων πολιτισμών καί εύρίσκεται ήδη είς τον τέταρτον,
διατηρούσα τον αρχέτυπον αυτής χαρακτήρα. Αυτοί συνδέουν τό παρελθόν
προς τό παρόν. Αυτοί πολλάκις αποτελούν τήν μοναδικήν ιστορικήν μαρτυ
ρίαν τής συνεχίσεως τής θρησκευτικής καί πνευματικής ζωής μιας πόλεως,
ιδία κατά τούς Βυζαντινούς καί τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας. Οΰτω π.χ.
τά επί τών χαραγμάτων τοΰ Παρθενώνος διασωθέντα ονόματα επισκόπων
1 Ποιαν σημασίαν έχει διά τήν ιστορίαν τοΰ πολιτεύματος τής αρχαίας Εκκλησίας,
διά τήν Καθολικήν ’Εκκλησίαν γενικώς, τό ζήτημα τοΰ χρόνου τής έμφανίσεως τοΰ επι
σκοπικού αξιώματος, τής έκτάσεως αύτοΰ έν ταϊς έκκλησίαις τοΰ Χριστού άπό τοΰ τέλους
τοΰ α καί τών αρχών τοΰ β' αίώνος καί τέλος τής αξίας τών πρώτων έπισκοπικών κατα
λόγων έδειξαν αί έργασίαι τών μεγάλων έκκλησιαστικών ιστορικών τής Προτεσταντικής
’Εκκλησίας

Harnack,

Sohm κ. ά. Πρβλ. Kirsch,

Kirchengeschichte I

1930

σελ. 776 - 778 καί 122 καί Dictionnaire de la foi Catholique, λ. eveque καί Muller,
K. Kirchengeschichte I. Tiibingen 19292.
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των ’Αθηνών τοΰ 1°ν τοΰ 8ου και έν μέρει τοϋ 9ου αίώνος αποτελούν μονα
δικής αξίας πηγήν μαρτυρούσαν την κατά τούς σκοτεινούς εκείνους διά τήν
ιστορικήν ερευνάν αιώνας άδιάκοπον συνέχειαν τής πνευματικής και θρη
σκευτικής ζωής τής ενδόξου πόλεως τών ’Αθηνών. Ή ιστορία έξ ά'λλου ή τε
πολιτική καί ή εκκλησιαστική, καί εν γένει πνευματική τών ελληνικών επαρ
χιών είναι κατά τό πλεΐστον ιστορία τής εκκλησίας αυτών μέ κέντρον τον
επίσκοπον

ό όποιος

ήτο

συνήθως ή ιθύνουσα

Ελλήνων προσωπικότης. Ή εργασία αυτή
πολλούς ξηρά, αλλά
ορθοδόξων

τήν ζωήν

τών δούλων

είναι βεβαίως Ιπίπονος καί έν

καί πολύτιμος διά τήν εκκλησιαστικήν ιστορίαν τών

αυτοκέφαλων

εκκλησιών.

’Αποτελεί

μάλιστα ύποχρέωσιν τών

Ελλήνων εκκλησιαστικών ιστορικών καί ιστοριοδιφών καί διά τούτο είναι
αξία συγχαρητηρίων ή Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών διά τήν δημοσίευσιν
ταύτην.

Καλόν

μάλιστα θά ήτο τό άνακοπέν έργον τής Εταιρείας τών

Μεσαιωνικών ’Ερευνών νά συνεχισθή.
'Ως προς τήν μέθοδον τής έκθέσεως παρατηρούμεν τά εξής.
Επειδή πρόκειται περί υλικού χρησίμου εις τούς έρευνητάς τής εκκλη
σιαστικής ιστορίας τών επαρχιών καί προς αποφυγήν τής έπισυνάψεως έν
τέλει αλφαβητικού καταλόγου τών ονομάτων, προεκρίναμεν αντί νά κατατάξωμεν τάς μητροπόλεις, αρχιεπίσκοπός καί έπισκοπάς εις τήν «τάξιν τής προκαθεδρίας» αυτών νά άναγράψωμεν αύτάς άλφαβητικώς. Ούτως ό έπιθυμών
π. χ. νά ΐδη τούς επισκόπους τής μητροπόλεως Καισαρείας, θά τούς ζητή
εις τό Κ. λεξικογραφικώς κ. ο. κ. Εις τό Κ. συνεκεντρώσαμεν επίσης καί τούς
τής Κρήτης (Γόρτυνος κλπ). Επειδή δμως δεν θά ήτο ορθόν νά άναζητώνται
αί έκκλ. έπαρχίαι τών ά'λλων Πατριαρχείων εις τάς τοΰ οικουμενικού έθεωρήσαμεν ορθόν νά διαιρέσωμεν τό δλον υλικόν εις δύο μέρη, ών τό μέν πρώτον
περιλαμβάνει επισκοπικούς καταλόγους τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου, τό
δέ δεύτερον τών λοιπών Πατριαρχείων καί τής Εκκλησίας τής Κύπρου.
*

* *

Χάριν εκείνων, οί όποιοι ασχολούνται μέ τά ζητήματα τών επισκοπικών
καταλόγων ή είδικώτερον μέ τήν έκκλ. ιστορίαν τής ιδίας αυτών πατρίδος,
προσθέτομεν τάς κατωτέρω γραμμάς αφιερωμένος είς τήν έκθεσιν τής γενικωτέρας προσπάθειας τών ξένων καί ήμετέρων προς σύνταξιν τής προσωπο
γραφίας τών έπισκόπων τής ’Ανατολικής ’Εκκλησίας.
’Εκτός τού Le Quien: Orietis Christianus καί τοΰ έν μέρει συμπληρούντος αυτόν Gams: Series Episcoporum ecclesiae catholicae, Ratisbonae 1873, σπουδαιότατον βοήθημα διά τούς έπισκοπικούς καταλόγους
αποτελεί τό ειδικόν γαλλικόν λεξικόν, Dictionnaire d’histoire et de Geo
graphic eeclesiastique, Paris, τό όποιον ήρχισεν έκδιδόμενον προ τού
πολέμου. Μέχρι τούδε έξεδόθησαν 5 τόμοι καί εύρίσκονται είς τό Α, ώστε
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δυνάμεθα νά φαντασθώμεν ποιαν τεραστίαν έκτασιν θά λάβη τοΰτο. Εις
αυτό περιλαμβάνεται πλήρης κατάλογος έκάστης εκκλησιαστικής επαρχίας
μετά μνείας τών πηγών και συνοπτικής ιστορίας. Εις την ’Αγγλικήν γλώσσαν
διά τήν άρχαίαν περίοδον υπάρχει to περίφημον Λεξικόν Christian Biogra
phy είς 4 τόμους1.
Εις τήν Γερμανικήν γλώσσαν παρασκευάζεται ήδη υπό τής ’Ακαδημίας
τών ’Επιστημών τής Πρωσσίας πλήρης ή αρχαία έκκλ. προσωπογραφία διά
τής άποδελτιώσεως τών αρχαίων έκκλ. συγγραφέων τών 7 πρώτων αιώνων.
Το έ'ργον εύρίσκεται είς χεϊρας τών εργαζομένων εν τή επιτροπή έπί τής
γνωστής κριτικής έκδόσεως τών Έκκλ. Πατέρων (Kirchenvaterkommission
der Preussischen Akademie der Wissenschaften). To έργον τοΰτο θά
άντικαταστήση πλήρως τό Christian Biography. Τά δελτία συνέταξαν πλείστοι Γερμανοί σοφοί ως ό Harnack, ό Lietzmann, Jiilicher κ. ά. Ή συμ
πλήρωσες καί επεξεργασία τούτων επί τή βάσει τών εν τφ μεταξύ Ικδοθεισών
κριτικώς νέων ή ή έκ νέου φιλολογικών πηγών ως π. χ. ή ανωτέρω τής
Πρωσσικής ’Ακαδημίας καί ή τών Πρακτικών τών Οικουμενικών Συνόδων
τών έκδιδομένων έκ νέου υπό τοΰ ακαμάτου Eduard Schwarz (Acta Conciliorum Oekumenicorum) θά άπαιτήση χρόνον μακράν. Τό έργον τοΰτο
θά άποβή ώς έλπίζομεν μοναδικόν εις τό είδος του καί πολυτιμότατον είς
τήν έρευναν τής έκκλησιαστικής ιστορίας, ιδία τής ’Ανατολής τών 7 πρώτων
αιώνων, οι όποιοι έχουν θεμελιώδη σημασίαν διά τήν κατανόησιν τής έξελίξεως τής Χριστιανικής ’Εκκλησίας. Δεν είναι ανάγκη νά μνημονεύσω τά
μεγάλα Λεξικά ως π. χ. τήν Realencyclopadie fur protestantische Theologie
und Kirche, καί ιδία τό A Biographical Dictionary of the Saints υπό
F. G. Holweck, London 1924.
Παρ’ ήμΐν υπάρχει πλήθος πραγματειών άφορωσών ιδία είς τήν έκκλησιαστικήν ιστορίαν τών μέσων καί νεωτέρων χρόνων τών έκκλησιαστικών
έπαρχιών τής ’Ανατολής καί ιδία τοΰ Οίκουμενικοΰ Πατριαρχείου. Πλήρης
βιβλιογραφία τούτων δεν υπάρχει. Σημειοΰμεν προχείρως τά εξής.
Έκτος τών ύπό τοΰ Μ. Γεδεών ανωτέρω μνημονευθέντων πρβλ. δσα
έδημοσιεΰθησαν έν τή έφημερίδι «Κων/πόλει» καί είς πολλούς τόμους τής
«Έκκλ. ’Αλήθειας», τής οποίας, άτυχώς, δεν υπάρχει εύρετήριον.
Τό έργον τής συγκεντρώσεως τών έπισκοπικών καταλόγων καί έν μέρει
τής συντόμου έξιστορήσεως τοΰ έκκλ. παρελθόντος τών σπουδαιοτέρων πόλεων
τής ’Ανατολής υπόσχεται νά έκτελέση έν μέρει ή έπ’ αίσίοις οιωνοΐς άρξαμένη έκδοσις τής «Θρησκευτικής καί Χριστιανικής Εγκυκλοπαίδειας», η τις
έπίσης σπουδαίως θά ύποβοηθήση τό έργον τής έκκλησιαστικής προσωπο

1 Ειδικά; πραγματείας τών Γάλλων καί Ιδίςι τών Assomptionnistes ευρίσκει τις
καί είς τό περιοδικόν «Echos d’Orient».
Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών» έτος ΙΒ ,
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γραφίας. Είς τά οικεία δήλα δή άρθρα αυτής θά περιληφθή ού μόνον σύν
τομος έκκλ. ιστορία τών μεγαλύτερων μητροπόλεων ή αυτοκέφαλων αρχιεπι
σκοπών τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου, άλλα και 1ν τελεί έκαστου άρθρου
πλήρης, κατά τό δυνατόν, χρονολογικός κατάλογος τών ιεραρχών μετά τής
σχετικής βιβλιογραφίας. Οί κατάλογοι, οΰς συνέταξεν ό άείμνηστος ’Αλεξούδης, άποτελοΰν τό πρώτον βοήθημα τής εργασίας ταυτης1. ”Ηδη είς τά
κυκλοφορήσαντα τεύχη υπάρχει σύντομος έκκλ. 'Ιστορία τών μητροπόλεων
Άγκυρας, Άδριανουηόλεως,

Άϋ·ηνών, Άμυκλών

και

Τριπολιτοάς,

’Άργους καί Νανηλίον (μετ’ επισκοπικών καταλόγων) γραφεΐσα υπό τοϋ
ύποσημειουμένου. Περί τών μητροπόλεων Αίνου, Αιτωλοακαρνανίας, Άμααείας καίΆηαμείας εγραψεν έν τή αυτή έγκυκλοπαιδείρ ό Ευλογ. Κουρίλας
Λαυριώτης, μερικά δμως σημεία έν τοΐς άρθροις τουτοις δέον νά έπανεξετασθώσιν.
Άϋ'ηνών, επισκοπικός κατάλογος παρ’ έμοί καί παρά Χρυσ. Παπαδοπουλφ, Ή Εκκλησία ’Αθηνών, Άθήναι 19281
2. * * 5
Αίγαίου Πελάγους, (Ρόδου, Καρπάθου κλπ.). Έν «Έκκλ. ’Αλήθεια» 49,
1912 σελ. 349. βλ. και Π. Ζερλέντη, 'Ιστορικαί έρευναι περί τής Εκκλη
σίας τών Νήσων τής Άνατολ. Μεσογείου θαλάσσης τόμ. 2, Έρμούπολις 1913
καί 1922. Τρύφωνος Εύαγγελίδου, Ή Εκκλησία τής Ρόδου, εν τή
«Έπετ. τής Εταιρείας Βυίλ Σπουδών τόμ. Τ', σελ. 145».
ΑΙγιαλείας, Θεολογία 1935 σελ. 70.
’Άνδρου, υπό Δ. Πασχάλη έν τή
’Αχριδών, έκτος τών Η. Gelzer

«Θρησκ.
Der

Χριστ. Εγκυκλοπαίδεια».
Patriacliat von

Achrida

Leipzig 1902 καί έν Δ. I. E. E. 4, 545 Θεολογία 8, ®. 356 καί 10, σ. 64 καί
143 καί Iw. Snegarov Istorija na Ochridskata archiepiscopija 1924.
Βρεσ&ένης, Φ. Κουκουλέ, 'Ιστορία τής Βαμβακοΰς σ. 34.
Γρεβενών, Λεύκωμα Έκατονταετηρίδος 1922 σελ. 90.
^ιανΑεέας καί Ταλαντίου, εν «Έκκλ. Φάρα)» ’Αλεξανδρείας, τόμ. β'.
σελ. 409.
Δρυϊνουηόλεως, έπίσκοποι, «Νεολόγος» Κων/πόλεως 11 Μαρτίου καί 1
καί 20 ’Απριλίου 1894. Π. Πουλίτσα, Κώδιξ Δρυϊνουπόλεως καί Άργυροκάστρου. («Ηπειρωτικά Χρονικά» 5, 76 εξ.)
Δυρραχίου, Λεύκωμα Έκατονταετηρίδος, 1922, σελ. 90.
1 Ή άναδημοσίευσις μέρους τούτων έν τφ ΣΤ', τόμφ τής Έκατονταετηρίδος τής
Έλλ. Έπαναστάσεως (1922) ύπό τοΰ κ. Μ. Γεδεών μετά προσθηκών είναι χρησιμωτάτη.
Έκεΐ ύπάρχουν καί πολλοί κατάλογοι επισκόπων άλλων μητροπόλεων ιδία άπό τοΰ
1821 μέχρι τοΰ 1921.
5 Πρβλ. καί Γ. Σωτηρίου, Εύρετήριον τών Μνημείων τής Ελλάδος, τεΰχος Α.
Άθήναι 1927. Γερ. 1. Κονιδάρη, Πότε προήχθησαν αί Άθήναι είς Μητρόπολιν,
Πρακτικά τής Ακαδημίας Αθηνών. 1935 σελ. 285 έξ.
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’Ηπείρου, Άλεξούδη Ανθίμου, Ιστορία της Ίεράς Μητρ. Β ε λ εγράδων, Κέρκυρα 1864 κα'ι «Έκκλ. ’Αλήθεια» Κ, 28δ, «Δελτίον'Ιστορ. Έθν.
Εταιρείας» Ε' 352, Σεραφείμ, Βυζαντίου, Δοκίμιον Ιστορικής τινός περιλήψεως Άρτης και Πρεβέζης, Άθήναι 1884. Επισκοπή Βελλας1 Ν. Έλλ.
Εύρετήριον σελ. 196. Βουθρωτοΰ, Δ.Ι.Ε.Ε. 3, 548 εξ.
Ήρακλείας, Μ. Γεδεών, πέντε εύγενεϊς εκ Λερού αρχιερείς Ήρακλείας
«Θρακικά»

τόμ. Ε'.

Ε. Σ αβρά μη,

Κώδιξ

μητροπολιτών

Ήρακλείας,

Άθήναι 1935.
Θεσσαλίας, Ν. Γιαννοποΰλου (ΐδε παραπομπάς εν τω κειμένφ
εις λέξιν Λάρισσα κλπ.) καί έν τή «Θεολογία» τοϋ 1933, 1934, 1935, 1936
(τεύχος ’Ιουνίου). ’Ιεζεκιήλ Θεσσαλιώτιδος, Αυτόθι έτος 7ον σελ. 241
καί Δ. I. Ε. Ε, 2, σελ. 19 έξ.
Θεσσαλονίκης, έν τω «Γρηγορίω Παλαμα». Βλ. καί τά έν τή «Άναπλάσει» τοϋ 1915 υπό Χρυσ. Παπαδοπούλου.
Θράκης, 'Υπό Σάρδεων Γερμανού

έν τφ περιοδικώ «Θρακικά»

τόμ. 6. Τού αυτού, Έν «Έκκλ. Φάρψ» 1936.
Ίωαννίνων, Μητροπολΐται και Μητρόπολις. Έβδ. Έπιθεώρησις «Νεολόγου» 1889 υπό Β. Μυστακίδου σελ. 364. Τού αυτού. Μητρ. Ίωαν
νίνων, Κωνσταντινοΰπολις 1894. Παπαρροΰσης, Ή μητρ. Ίωαννίνων.
’Επίσκοποι, Ήπειρος: Φ. Συλλ. 1921. 91—92. Άθηναγόρα, πρώην Παρα
μυθίας. Ή Εκκλησία Ίωαννίνων, «Ήπειρωτ. Χρονικά» τόμ. 3 σελ. 3—49.
Ε. Σ αβρά μη, Συμβολαί εις τήν Έκκλ. Ιστορίαν τών Ίωαννίνων, Ιωάν
νινα 1934.
Καλαμάτας, «Έκκλ. Φάρος» ΙΑ'. 28 έξ. ΙΔ, 27 έξ. Ν. Β έ η, έν Δ. Ι.Ε. Ε.
τόμ. Τ' καί Άθήναι 1909.
Κέας, Ν. Ψυλλα, Ιστορία τής νήσου Κέας 1921.
Κεφαλληνίας, Λεύκωμα Έκατονταετηρίδος 1922 σελ. 175.
Κορίνϋ·ου2, «Ιερός Σύνδεσμος» 1916 υπό Παρθενίου Πολάκη
καί Χρυσ. Παπαδοπουλου, Ή μητρόπολις Κορίνθου «Άνάπλασις» ΚΖ'
(1915) Άριθ. 444.
Κορυτσάς, Δ. I. Ε. Ε. τόμ. 5 σελ. 136, 139, 147 εξ. καί Λεύκωμα Έκα
τονταετηρίδος Άθήναι, 1922 σελ. 87 καί Ν. Κ. 17 Δεκεμβρίου 1891.
Κορώνης, Θεολογία τόμ. 90? σελ. 64.
Κύπρου,

Χρ. Παπαδοπουλου,

α') Αί έπισκοπαί τής έκκλησίας

Κύπρου. «Έπετηρίς Πανεπιστημίου» 1917-1918, έν Άθήναις β') ή έκκλησία
Κύπρου έπί Τουρκοκρατίας (1571 - 1878),

Χαηκέττ - Παπαϊωάννου,

Ιστορία τής ορθοδόξου έκκλησίας τής Κύπρου, έν Άθήναις 1923.
1 Ν. Βέη, έν Έπετηρ. Έτ. Βυζ. Σπ. Β'. σελ. 122.
2 Ν. Βέη, Χρυσοβέργης μητρ. Κορίνθου. Έπετηρ. Έτ. Βυζ. Σπουδών τόμ. Β'
σελ. 122 ένθα καί περί Λαρίσσης.
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Λαχεδαίμονος,

Δ.

X. Δουκάκη,

Κατάλογος

τών

Μητροπολιτών,

’Αρχιεπισκόπων και επισκόπων τής επαρχίας Λακεδαίμονος. «'Ιερός Σύνδε
σμος» άρ. 181-185 (15’Ιανουάριου 1912-15 ’Ιανουάριου 1913).
Λαρίααης, Λεύκωμα σελ. 150.
Λέσβου, Εύστρ. Δράκου, Μελέτη επι τής ιστορίας τής εκκλησίας
τής Λέσβου, Δράμα 1928.
Μεθώνης,

«Έκκλ. Φάρος» 7". σελ. 24-42 Θεολογία τόμ. 50? σ. 342.

Μελενίχου, «Έκκλ. ’Αλήθεια» 1892 σελ. 404. Ν. Κ. 25 ’Ιουνίου 1891.
Μεσσήνης και Άνδρούαης, «Έκκλ. Φάρος» Β'. σελ. 340 εξ.
Μηθύμνης, «Κωνσταντινούπολή» 15η και 18η Δ/βρίου 1897 και Ν. Κ.
1 Ίουν. 1891.
Μονεμβασίας, εν «Echos d’Orient» 1933 σελ. 161 υπό Laurent.
Ν. Βέης, έν Δ. I. Ε. Ε. 1903.
Μυτιλήνης : «Καλός Ποιμήν» Περιοδικόν εν Μυτιλήνη, 1936 και Ν. Κ.
7 Μαΐου 1891.
Νιχαίας, υπό Γεδεών, έν «Έκκλ. Άληθεία» 4 Αύγ. 1912.
Νιχοπόλεως, Κατάλογος μητροπολιτών υπό ’Ανθίμου Άμασείας.
«Νεολόγος» Κων/λεως 1891. Νικόπολις-Πρέβεζα υπό Φουρίκη*,έν «Ήπειρωτικοΐς Χρονικοΐς» 3,116, 4, 263, 5, 211. Παραμυθίας, Εύροίας, Φιωτικής καί
Βουθρωτοΰ, έπισ. κατάλογος υπό Δ. Π αν αγ ι ω τ ίδ ου, Κωνσταντινουπό
λεως «Νεολόγου» Έβδ. Έπιθεώρησις 7 Φεβρ. 1893.
Παραμυθίας, Ν. Κ. 1 ’Ιουλίου 1892.
Παροναξίας χαΐ Δήλου, ’Ιεζεκιήλ Βελαν’ιδ ιώτου, Αί έπισκοπαϊ
Παροναξίας καί Δήλου «'Ιερομνήμων» Βόλου έτ. Β' (1907) άριθ. 7-8.
Πατρών, Στεφάνου Θω μοπουλου, Επίσκοποι, Μητροπολΐται καί
’Αρχιεπίσκοποι Πατρών «'Ιερός Σύνδεσμος» άρ. 76-79 (15 ’Ιουνίου 19081 Αύγουστου 1908).
Ρααχαηρασρένης, Ν. Κ. 16 Δεκεμβρίου 1891.
Ρέοντος καί Πραστοϋ, ύπο Δουκάκη. Θεολογία, 1, σ. 109 καί 298.
Ρόδου, Ν. Κ. 14 ’Απριλίου 1891.
Σάρδεων, υπό τού νΰν μητροπολίτου Γερμανού. Περιοδικόν «’Ορθο
δοξία» Κων/πολις 1928. Εις ιδιαίτερον τείχος σελίδες 128, Έπ. Έτ. Βυζ.
Σπουδ. Τόμ. <Γ' σελ. 409 έξ.
Σερβίων, Έφημερίς «Ήχώ τής Μακεδονίας», Κοζάνη 1930-31 άριθ.
943-8, 950-2, 954 καί 955 καί Ν. Κ. 1892 Άπρ. 1.
Σερίφου, Τρ. Εύαγγελίδου, 'Η νήσος Σέριφος, έν Έρμουπόλει 1909.
Σερρών, Λεύκωμα Έκατονταετηρίδος, σελ. 86.
Σχιάθου, Τρ. Εύαγγελίδου, Ή νήσος Σκιάθος, έν Άθήναις 1913.
Τήνου, κατά τούς μέσους χρόνους. «Έκκλ. Φάρος» ΚΔ'. σελ. 302.
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Τραπεζοϋντος,
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υπό μητρ. Χρύσανθού έν τώ 4 και 5 ϊόμω τοΰ

«’Αρχείου τοΰ Πόντου», Άθήναι 1936.
Φιλιππουηόλεως, «Έκκλ. ’Αλήθεια»

1913 σελ. 268 έξ. κα'ι «Έκκλ.

Φάρος» Β', 193 εξ. Δ. I Ε. Ε. 3, 354 εξ.
Χειμάρρας, «Νέα έπιθεώρησις» Κων/πόλεως 10 Αΰγ. 1894.
Χριστιανουπόλεως, υπό Ζερλέντη εις τό Η' τεϋχος τής «Ιστο

ρικής του βιβλιοθήκης», Άθήναι 1922 και

«Έκκλ. Φάρος», Δ', σελ. 366.

Αρκετούς επισκόπους ΐδε έν Δ. I. Ε. Ε. 3, 468. Σπουδαιότατου υλικόν
διά τούς μεσ. χρόνους παρέχει επίσης ό κ. Κ. Κωσνταντόπουλος εν
τφ έργφ αύτοΰ, Βυζαντινά Μολυβδόβουλλα τοΰ εν Άθήναις Νομισματικοΰ
Μουσείου. Άθήναι 1917, (Αθηνών, Αίγίνης, Θηβών, Ν. Πατρών, Εύρίπου,
Ώρεοΰ, Κορίνθου, Άργους, Πατρών, Μεθώνης, Χίου, Άνδρου, Δυρραχίου,
Κερκύρας, Σάμου, Θεσσαλονίκης, Έρισσοΰ, Χαλκίδος καί Ώρεών, από σελ. 12
έξ. και έως 282 έξ. Άπό τής σελ. 36 έξ. καί 290 έξ. μνημονεύει πλείστους τών
Έκκλ. τής Μ. Ασίας).
Διάφορα. Μ. Γεδεών, Ειδήσεις ίστορικαί παροραθεΐσαι, έν «Εκκλη

σιαστική Άληθεία» 1912 (Σ/βριος). Τοΰ αύτοΰ, Ανακοινώσεις έν τοϊς
Πρακτικοΐς

τής Ακαδημίας Αθηνών, τόμ. 6ος σ. 144 καί τόμ. 10ο? Τοΰ

αύτοΰ, Πατριαρχικοί Εφημερίδες Μέρος A' (1500-1600) έν Άθήναις 1936
καί εις τά έν τώ κειμένω μνημονευόμενα δημοσιεύματα. ΙΙρβλ. κ. Κ. Δυοβουνιώτου: Αί Έκκλ. ειδήσεις τών βραχέων Χρονικών Σπ. Λάμπρου.
Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ., Τόμ. ΙΑ' σελ. 3. Επίσης εις τά περιοδικά «Νέος
Έλληνομνήμων» «Θεολογία», «Έπετηρίς τής Έταιρ. Βυζ. Σπουδών», «Νησιω
τική Έπετηρίς», «Byzantinisch-Neugriechische Jahrbiicher» τοΰ κ. Νικ.
Βέη, «Byzantinische Zeitsclirift», «Δελτίον τής 'Ιστορικής καί Εθνολογικής
Εταιρείας», «Ιερός Σύνδεσμος», «Echos d’Orient», «Γρηγόριος 6 Παλαμάς» *, καί εις διάφορα φυλλάδια κυκλοφοροΰντα εις τάς έπαρχίας μνημο
νεύονται νέα ονόματα έπισκόπων, τών Βυζαντινών ιδία χρόνων. Πάντα ταΰτα
είναι ανάγκη νά συγκεντρωθούν βιβλιογραφικούς. Τό πρόχειρον αύτό σημείιομα
σκοπόν έχει νά δείξη τοΰτο μεν πόσον πολλά είναι τά δημοσιεύματα, τούτο δε
νά ύποδείξη την ανάγκην τής συλλογής καί έπεξεργασίας αύτών.1
1 Δέν μνημονεύω ένταΰθα τά έργα τοΰ Παπαδοπούλου - Κεραμέως καί to Acta et
Diploraata υπό Miklosich- Muller, διότι μνημονεύονται μετ’ άλλων εις τό κείμενον τοΰ
Μυοτακίδου. Τών περιοδικών «’Αθήνας», «Νέου Έλληνομνήμονος» (πρβλ. XV 326 -331)
και ’Επετηρίδος τής Εταιρείας τών Βυζαντινών Σπουδών» περιεχόντων άξιολόγους
πραγματείας περί πολλών έπισκόπων, καί καταλόγους, δέν θεωρώ άναγκαϊον νά μνη
μονεύσω τάς καθ’ έκαστον μελέτας, διότι έχουν ευρετήρια, εις τά όποια δύναται ό μελε
τητής νά καταφύγη αμέσως καί νά εύρη εις τήν οίκείαν λέξιν π. χ. ’Αδριανούπολις,
"Αργος κλπ. τάς σχετικάς παραπομπός εις τούς τόμους. Τό αυτό, έν μέρει, ισχύει καί
διά τό Εΰρετήριον τών τόμων τοΰ Περιοδικού τοΰ «Φιλολογικοΰ Συλλόγου Κωνσταντι
νουπόλεως» τό έκδοθέν έν τέλει τοΰ επί τή πεντηκονταετηρίδι αύτοΰ έκδοθέντος τόμου
(παράρτημα τοΰ ΛΔ'. τόμου).
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Διά τό ζήτημα τής γνώσεως τής Εκκλησιαστικής Γεοιγραφίας των μέσων
χρόνων ύπάρχουσι αρκετά βοηθήματα είς τάς ξένας γλώσσας, νεωστί δε εκτός
τοϋ ανωτέρω μνημονευθέντος, έν τώ ΚΒ'. τόμφ τής Μ. Έ. Εγκυκλοπαίδειας
και τό τοΰ Γερ. Ίωαν. Κονιδάρη, Αί μητροπόλεις και αρχιεπίσκοποι τοϋ
Οικουμενικού Πατριαρχείου και ή τάξις αυτών. (Τεύχος Α'. τόμ. α'. Άθήναι
1934. Έν τή σειρμ «Texte und Forschungen» κλπ. Beiheft Ν° 13 τών
Jahrbucher τού κ. Νικ. Βέη), ΓΙρβλ. καί τού πατρός Laurent: έν Byzantion τόμ. 7. (1932) σελ. 512-526 κριτικήν τής εργασίας τού αειμνήστου Ε. Gerland: Corpus Notitiarum Episcopatutn κλπ. Εϊδικώς διά την Ελλάδα πρβλ.
Ν. Bees: Beitrage zur Kirchliche Geographic Griechenlands im Mittelalter und Neueren Zeit, έν «Oriens Christianas» 1914 σελ. 238- 278.
ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ

B. C. H. — Bulletin de Correspondance Hellenique.
C. I. G. = Corpus Inscriptionum Grsecarum.
Δ. I. Ε. Ε. =Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας.
Ν. 2. = Νομική Συναγωγή.
Π. Κ. = Πατριαρχικοί κώδικες.
Π. Π. = Πατριαρχικοί Πίνακες (Μ. Γεδεών).
R. Ε. G. = Revue des Etudes Greeques.
Ν. Κ. — Νεολόγος, Έφημερίς έν Κωνσταντινουπόλει.
(·| ) = Τό σημεϊον τοΰτο χρησιμοποιεί 5 Μυστακίδης διά νά δηλώση δτι ό άναφερόμενος επίσκοπος άπεβίωσε κατά τό σημειούμενον έτος.
* Δι’ άσιερίσκου σημειοΰνται τά ονόματα τών επισκόπων, ο'ίτινες δέν περιλαμβά
νονται εις τούς γνωστούς έπισκοπικούς καταλόγους
Άθήναι 2111 Μαΐου 1936.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝ. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ Δρ. Θ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Β. ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ

“Ινα συμπλήρωσής καταλόγους Πατριάρχων, δρα Schlumberger
R.E.G. 1891 (Ν° 14)' 1892, 1894 καί 1900 (Ν° 55) h
Ίδε καί Byz. Zeitschrift VIII, 1899, 392-401.

1891 σ. 113 καί Κοσμάς αρχιεπίσκοπος Καραβιζύης (πλήν τού έν Σιγιλλιογραφίμ σ. 120), σ. 114 τού πατριάρχου Νικολάου, σ, 117 Θηβών δυο.
Γερμανός καί Κωνσταντίνος, σ. 122 Προυσης Λεόντιος καί Κοσμάς (Σιγγιλλιογρ. σ. 250). Ε' σ. 2149 τοΰ Gabrol λεξ. d’Archeol. Chretienne.
ΣΥΡΙΑΣ

B.C.H. 1897 σελ. 52.
Κεραμέως, Τακτικόν τών Όρθοδόξων Εκκλησιών ιζ' - ιη' αΐώνος.
Δ. I. Ε. Ε. σ. 468 έξ., Table des Articles d’ «Echos d’Orient».
Tang1 Michael, Die papstlichen Kanzleiordnungen von 1200-1500
Insbruck 1894· Υπάρχει κατάλογος έν σ. 28 έπισκοπών in Grsecia,
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A'·
ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΓΧ1ΑΛΟΥ *1 (Θράκης)

Παρ&ένιος, έγένετο εν τφ ,ζρλ' μην! Ίουνίω Άδριανουπόλεως, τοΰ
Άδριανουπόλεως ’Ανθίμου προβιβασθέντος εις τον άγιώτατον Πατριαρχικόν
θρόνον 2.
Χριστόδουλος 3, έγένετο τφ....... καί τφ Ίουλίω τοΰ ,αχκη' Φιλιππουπόλεως, άνθ’ ού ό επίσκοπος Άγαθουπόλεως.
Μητροφάνης έγένετο Άγχιάλου.
’Ιωακείμ, ού άποθανόντος ό πρωτοσΰγγελλος.
Κάλλιοτος τφ ,αχξβ' Ίουλίφ.
ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Νεόφυτος: έχειροτονήθη μηνί Σεπτεμβρίω 1644 Ίνδ. γλ Έκ χειρο
γράφου Παναγίου Τάφου εν Κων/πόλει 184.. (Λάμπρου, Ν. Έλληνομνήμων Ζ' 189)4.
ΑΘΗΝΩΝ

Προτάσσονται τοΰ καταλόγου αί εξής σημειώσεις:
Βοηθήματα: 1) Συνοπτική κατάστασις τής Πόλεως ’Αθηνών υπό Διονυ
σίου Σουρμελή, Άθήναι 1842, 2) Καταλάνοι έν τή ’Ανατολή, οις προστεθήσεται καί ανέκδοτος χρονογραφία τών ’Αθηνών
3) Acta Patriarchatus

Constantinopolitani,

υπό Σταματιάδου 1866,

Miklosich et I.

Miiller.

4) Μαθά, κατάλογοι Πατριαρχών 5) Le Quien 6) Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιο
θήκη Τόμ. γ' 7) «Σωτήρ» Περιοδικόν έν Άθήναις Τόμ. Α' σ. 123-125,
138- 140, 157- 159-173- 176, 187- 189 καί Β' 9-13, 29-30, 37 - 39,
58-63, 77- 79.
Αί Άθήναι έκυριεύθησαν τφ Ίουνίφ 1456 καί περιήλθον εις τήν κατο
χήν τών Τούρκων (σ. 520 Δούκα, έν τώ συνεκδιδομένφ Χρονικφ).
Έπί Νικήτα ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών προήχθησαν
μητρόπολιν έπί Βασιλείου

Μακεδόνος. “Ορα

αί Άθήναι

Montfaucon,

εις

Bibliotheca

σελ. 104.
1 Εις τό περί τών επισκόπων Σίς της Κιλικίας δελτίον σημειοΰται: Περί Άγκυρας
όρα. .. Β. C. Η. Inscriptions de la Galatie et du Pont.
’ N. K. 28 Ίουλ. 1891.
‘ Εις τό περιθώριον είναι γεγραμμένον διά μολυβδίδος: μήπως Χριστόφορος; Ή
πηγή δέν σημειοΰται.
1 Πρβλ, αυτόθι, Δ' 61, 200 καί 209,
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Έπ'ι ’Ανδρονίκου από 28ου έγένετο 350ς την σειράν. Μνημονεύονται
Έπισκ, ’Αθηνών εν C.I.Gr. IV., R. de l’Orient latin, 1894 χοϋ Oniont.
(σπουδαΐον).
Σφραγίς. «’Αθηνών ποιμένος Ίωάννου» Β. C. Η. 1893 σ. 74 καί σελ.
76 Σαπήρος» (βλ. άνωτ.) περί ποιμένων ’Αθηνών.
'Ο ’Ιωάννης ήκμασε τώ 1086

ςφ^ε = 6595 Ίνδ. ι.') *. Είναι ό ’Ιωάννης

Βλαχερνίτης ό έξ επιγραφής κίονος τοΰ Παρθενώνος2 ήδη γνωστός: έκ
C. I. G. ΰπ’ άριθ. 9366. Τότε ήκμαζε, τφ 1085, και άνήκεν εις την εκκλησίαν
(κλήρον) τών Βλαχερνών τής βασιλίδος. Τρίτος τήν σειράν ’Ιωάννης εν τή
σειρά τών επισκόπων ’Αθηνών, ών ό μεν ή- 714 ό δέ τό f 8193.

* Γεράσιμος, παρών εν τή γεγονυία επί Μανουήλ Κομνηνοΰ (12 αίώνος) εν τφ Βλαχερνών Παλατίφ συνόδφ. (Όρα Tafel, Tubingen 1832-34
σ. 19, δρα τό εν τελεί Δαλισανδοΰ σημείωμα).

* Νεόφυτος, τφ 1336 δ ιερομόναχος, οΰτος γίνεται ’Αθηνών καί Εΰρίπου (Miklosich τ. Α' 483).
’Ισίδωρος, (1456).
Λαυρέντιος, (1528-1546;) (Σχεδίασμα Παρανίκα σελ. 38 καί 78 «Σωτήρος» έτος Β').
Κάλλιατος, (1550) Αυτόθι.
Νικάνωρ, (1574-1591) Σχεδ. Σάθα σ. 142. Σιγίλλιον ανέκδοτον Εθνι
κής βιβλιοθήκης.
Θεοφάνης (Α')., (1591-1595) ό Πατριάρχης. Επτά μήνας μόνον τφ
1594. Όρα Καρΰκη έν σημειώσει μου Κρουσιακών έν «Παρνασσού» τόμ. 1,
άριθ. 435.
Νεόφυτος, τφ 1600, καί Πατριάρχης μέχρι τοΰ 1602 καί τό Β' 16081614, δτε εξορίζεται είς Ρόδον, δπου άπέθανε. Άγιώτατον καί ένάρετον
προσαγορεύει αυτόν Μάξιμος ό Μαργοΰνιος έν επιστολή, (Νεοελλ. Φιλολογία
Σάθα σελ. 2174, πρβλ. Le Quien, Oriens Christianus 330-332, Κομνηνοΰ
Ύψηλάντου: Τά μετά τήν "Αλωσιν 121 - 127).1

1 Είς τό περιθώριον υπάρχει διά μολυβδίδος τό έτος 1087 καί «δρα ιδιαίτερον
Ούσπένσκη. σ. 33».
’ Πρόκειται περί τών χαραγμάτων τοΰ Παρθενώνος τών δημοσιενθέντων υπό τοΰ
ρώσσου άρχιμ. Άντωνίνου ύπό τόν τίτλον: Αί χριστιανικοί έπιγραςραί έν Άθήναις,
Άθήναι 1847 σελ. 56.
8 Πρόκειται περί επισκόπων γνωστών έκ τών χαραγμάτων, ήτοι Ίωάννου τοΰ γ'. καί
τοΰ μητροπολίτου Ίωάννου τοΰ Δ'. Άντωνίνου ένθ’άν. σελ. 64. Είς τό σημεϊον τούτο
ό Μυστακίδης σημειοΐ, ότι πρέπει νά προστεθοΰν είς τήν σειράν τοΰ Le Quien.
* Αί χρονολογίαι δέν είναι ακριβείς. Πρβλ. Γ. Σωτηρίου, Εύρετήριον μνημείων
Α' σελ. 24. Ό Νεόφυτος β' 1596- 1602
νών, Άθήναι 1928 σελ. 111,

Χρυσ. Π απαδοπούλου, ’Εκκλησία ’Αθη
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Σαμουήλ, Σάθα, Μεσαίων. Βιβλιοθήκη τόμ. Γ', «Έκκλ. ’Αλήθεια» τόμ.
Β' σ. 78, Άπριλίφ γ'. Έξ ’Αθηνών ήτο. Άποθανόντος τοΰτου ό
Ναθαναήλ τώ 1602 κατά Δεκέμβρ. γ'.
’Άνθιμος (ο Β'.) μέχρι 1612 λ
Θεοφάνης, ό Β'. (Μονής Φιλοσόφου, συγκ. «Έκκλ. ’Αλήθεια» τόμ. Β'.
σ. 668), 1622 «Έκκλ. ’Αλήθεια», 1899 σ. 24.
Μητροφάνης, (τφ 1633 «Σωτήρος»........ (;)1
2.
Σωφρόνιος, (Β'.) τή 9η Δεκέμβρ. τοΰ 1633, άποθανόντος τοΰ Θεοφάνους. Οΰτος καθαιρείται τώ 1636 επί Νεοφύτου τοΰ Γ'. και γίνεται ό τέως
επίσκοπος Ταλαντίου καί Διαυλίας
Δανιήλ, Μεταξύ τοΰτου και τοΰ προκατόχου

αΰτοΰ

διχόνοια δόντος

παραίιησιν τή 21 Φεβρ. 1638. Διχόνοια, περί ής δρα Μεσ. Βιβλ. τόμ. Γ'.
σ. 574 κ.έ. Ό Σωφρόνιος δίδωσι παραίτησιν τή 19η ’Οκτωβρίου 1638,
ειτα γίνεται Βιδΰνης αντί τοΰ καθαιρεθέντος Γαβριήλ τώ 1648, δτε άπεβίωσε. Έν σιγιλλίω τής έν Άνδρφ Μονής 'Αγίας υπογράφεται πρώην τώ
1640. Ό Δανιήλ παραιτεΐται τώ 1651 εις τον (ούτως) Ταλαντίου ’Άνθιμον (Γ'.)
(Τό Ταλάντιον γίνεται από αρχιεπισκοπή; επισκοπή τοΰ’Αθηνών. Σάθα, Μεσ.
τόμ. Γ' σελ. 591) επί πέντε μήνας δτε (πρβλ. Έκκλ. Άληθ. 1907 σ. 538 τοΰ
Ζερλέντη)3.
’Ιάκωβος,— 1652, είτα τό γ'. ό Δανιήλ, δστις μετά 31/2 έτη παραιτεΐται. Τον "Ανθιμον ευρίσκω μέχρι τοΰ 1679. Είτα ’Ιάκωβον τον Β'4, δστις τώ
1691 έτελεΰτησεν εν Ναυπλίφ. Σημ. Τώ 1662 ευρίσκω τον ’Αθηνών
"Ανθιμον, ΰπογράφοντα εν τφ ύπομνήματι τοΰ κωδικός 333 καί τώ
1671 εΰρίσκεται έν Συνοδικοΐς έγγράφοις (σελ. 72). *Ην ό διακριθείς καί
έργασθείς προς διάδοσιν τών γραμμάτων έν Άθήναις τφ 1676 κατά Παρανίκαν, Σχεδίασμα σελ. 99.
Αθανάσιος (β'.), Τφ 1686 ΓΙ. Κ. 333, έξ. παρητήθη μέχρι τοΰ 1689.
Μακάριος

(ό β'.), ό Πελεκάνος,— 16935.

Κύριλλος, (β'.).
Μελέτιος (ό β'.), ό διδάσκαλος τής Έπιφανείου Σχολής. Τώ 16926 Ναυ1 Καί ή χρονολογία αυτή είναι προβληματική. Χρυσ. Παπαδοπούλου, ”Ενθ’άν.
Κύριλλος ό α’. περί τό 1611. Αυτόθι.
2 Ό Χρυσό στ. Παπαδόπουλος, τόν φέρει κατά τό 1619, μεθ’ δ ακολουθεί
(αυτόθι σελ. 56) Θεοφάνης ό β'. 1620 (;) — 1633.
1 Κατά τόν Χρυσ. Π απ α δ ό π ο υ λο ν ένθ’ άνωτ. τοϋ Δανιήλ διάδοχος έγένετο
ό Άνβιμος ό Γ' (1655- 1676). Αυτόθι
4 Πρόκειται περί τοΰ Ιακώβου τοΰ Α'.
° Τούτον διεδέχθη ό Άνθιμος ό Δ'. 1693- 1699, ό δέ Κύριλλος διετέλεοε μητροπο
λίτης από 1699 -1703.
6 Τό χειρόγραφον εχει 1792, δπερ είναι σφάλμα ούχί ενσυνείδητον, διότι ακολουθεί
ή ορθή χρονολογία τής ανόδου εις τόν μητρ. θρόνον,
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πάκτου και "Αρτης καί τφ 1703 ’Αθηνών. (Μελετίου Έκκλ. 'Ιστορία τόμ Α'.
πρόλογος· Ό βίος αύτοΰ). Ό εξ Ίωαννίνων (Σάθα Νεοελληνική Φιλολογία
καί Βρεττοΰ Α. 221). Έτάφη έν Χάσκιοϊ. Σχεδίασμα Παρανίκα σημείωσις.
’Ιάκωβος ό β', (Le Quien Β'. σ.

178). Τφ 1714, έφ’ ού φκοδόμησε

τήν Ελληνικήν Σχολήν δ ιεροδιδάσκαλος κϋρ Γρηγόριος.
Ζαχαρίας (1731;) λ
Άνθιμος δ (ε'.), Τφ 1741 διάδοχος αΰτοΰ, δστις τή 12 Ίανουαρίου

1769 άπεβίωσε εν Λεβαδείρ καί τον διεδέχθη δ τέως Δρΰστρας
Βαρθολομαίος, περί ού δρα έπίμετρον Κ. Σταματιάδου καί «Σωτήρος»

Β', 77. Προς βασιλεύουσαν δι’ εργασίας αύτοΰ τε καί τής επαρχίας αύτοΰ
μετέβη, δτε δέ τό τρίτον έπανέκαμψε κατά τον ’Ιούνιον τοΰ 1776, ώδήγησε
μεθ’ εαυτού καί τον διδάσκαλον κΰρ ’Αθανάσιον τον Κύπριον (Νικομήδειας),
δστις έξειρώνει λόγους επ’ εκκλησίας καί δστις έν απουσία τοΰ Βαρθολο
μαίου μεταβάντος εις Σαλαμίνα κατά τό 1779 προς συνάντησιν τοΰ δραγο
μάνου Νικολάου Μαυρογένους άκολουθοΰντος τον ναύαρχον Χασάν Πασάν
εις Πελοπόννησον, ήν αρχιερατικός επίτροπος. Κατά τά τέλη τοΰ αύτοΰ έτους
μετέβη εις τήν πρωτεύουσαν πάλιν, αποθνήσκει δέ τή 4 Νοεμβρίου 17811
2
καί διορίζεται δ πρώην Πισιδείας
Βενέδικτος δστις τφ Ίουνίψ τοΰ 1785 παντελεΐ καθαιρέσει υποβάλλεται

επί Γαβριήλ Πατριάρχου καί εξορίζεται εις "Αθω, εκλέγεται δέ δ μέγας
Πρωτοσύγκελλος τον ’Ιούνιον έπινεμ. γ'. εύφραδής καί γνώστης τής ’Οθω
μανικής δ
’.Αθανάσιος (ό γ'). Ούτος τφ Ίουνίφ τοΰ 1787 εξορίζεται καί επα
νέρχεται δ Βενέδικτος, δστις τφ 1794 έξώσθη καί διωρίσθη τφ1801 Βιδύνης
μητροπολίτης. Είτα πάλιν δ ’Αθανάσιος δ γ'. (Κατά τό χρονικόν πάλιν ό
Βενέδικτος διωρίσθη ’Αθηνών, ό δέ ’Αθανάσιος εις “Αγ. ’Όρος εστάλη καί
είτα πάλιν ανακαλείται διά Πατριαρχικής επιστολής τφ 1789).

Σημείωσις.

Έν τφ «Σωτήρι» τίθενται οΰτω: Νεόφυτος 1767 -1774, Γαβριήλ 1774 1780. Ό ’Αθανάσιος αποθνήσκει μετά πεντάμηνον ασθένειαν τον Σεπτέμ
βριον τοΰ 1799 καί τον ’Οκτώβριον εκλέγεται ό
Γρηγόριος, δστις τφ 1806

1807 ήν συνοδικός. ’Επίσης καί κατά τό

1818 (Λόγ. Ερμής 1818 περί σχολής "Ανδρου σιγίλλιον σ. 603) φέρεται.
Ούτος εκλέγεται τον Φεβρουάριον Χαλκηδόνος, άντ’ αύτοΰ δέ διορίζεται δ
πανοσιολογιότατος μέγας αρχιδιάκονος τής Μ. Εκκλησίας κΰρ
Διονύσιος (β'.), έκ Δημητσάνης ανεψιός έπ’ αδελφή τοΰ

αειμνήστου

Πατριάρχου Γρηγορίου τοΰ ε'. καί άντ’ αύτοΰ, έκμετρήσαντος τό ζήν, (δρα

1 Πιθανωτέρα είναι ή χρονολογία 1734, διό καί έχει δίκαιον ό Μυστακίδης 8έτα>ν
ερωτηματικόν.
2 Χρυσ. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ, ’Εκκλησία ’Αθηνών σελ, 70-71.
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μητροπολίτης

Εύρίπου κΰρ
Γρηγόριος, [ό δ'.] («Σωτήρος» τόμ. Β' σελ. 87) κατά Σεπτέμβριον τοϋ

1827, αποθνήσκει δέ κατά Μάρτιον τοΰ 1828 καί άντ’ αΰτοΰ εκλέγεται ό
μητροπολίτης πρφην “Αρτης
'Άνθιμος, (ό στ'), έν τφ ύπομνήματι τοΰ οποίου ΰπογράφουσι τέσσα-

ρες μόνον αρχιερείς, ό Εφέσου Μακάριος, ό Ήρακλείας ’Ιγνάτιος, ό Κυζίκου
Ματθαίος και ό Νικομήδειας Πανάρετος.
'Ο Νεόφυτος,

τφ 1833 πρφην επίσκοπος Ταλαντίου, περί ού δρα

«Σωτήρος» Β'. σελ. 88. Κωνσταντίνου Οικονόμου, Τά Σωζόμενα Εκκλη
σιαστικά συγγράμματα τόμ. Β' σελ. 33, όΐ, 168. Νεοελλ. Φιλολ. Βρετοΰ 96,
166, 167 καί 223. Γούδα παράλληλοι βίοι τ. Α'. σ. 375-415.

Σχεδίασμα

Παρανίκα σ. 102.
Μιοαήλ, Περί οΰ δρα σχεδ. Παρανίκα σ. 162 γραπτάς μου σημειώσεις

καί «Σωτήρος» αυτόθι.
ΑΙΓΙΝΗΣ

Θεόδωρος, θ', αιώνος κατά Schlumberger έκ μολυβδοβουλλου δια-

τηρουμένου έν Άθήναις, Revue des Ε. G. τ. Β' σ. 248.
Νίμφων, (sic) γίνεται τφ Ίουνίφ τοΰ ,ζρις' ήτοι 1608, οΰ θανόντος

έξελέγη κατά Νομικήν Συναγωγήν (τφ 1619 έ'ζη, δρα Μνημεία 'Ιστορίας
’Αθηναίων Καμπουρογλου1 σελ. 330) τφ 1627 ό
Νεόφυτος, καί τφ 1628 δ
Δωρόθεος, «Έκκλ. ’Αλήθεια» Θ'. 176.
Δωρόθεος, τφ ,αχνα' κατ’ ’Οκτώβριον παραιτεΐται, άντ’ αΰτοΰ εκλέγε

ται κατά Δεκέμβριον τοΰ αΰτοΰ έτους (1651) ό
Μελέτιος,
Καλλίνικος, έν τφ ΰπ’ άρινθ. 95 χειρογράφω τεύχει τής Εθνικής Βιβλιο

θήκης ’Αθηνών τφ 1693
’Αμβρόσιος, οΰ τφ 1813 άποθανόντος έξελέγη κατά Σεπτέμβριον τοΰ
αΰτοΰ έτους ό δευτερευων τής Μεγάλης Εκκλησίας
Γεράσιμος, Ή έκλογή έγένετο έν τφ ναΐσκφ τοΰ Τιμίου

Προδρόμου

καί Βαπτιστοΰ Ίωάννου τοΰ κατά τον Κουροΰτσεσμε. ’Επί τή έκλογή δέ τοΰ
Γερασίμου προήχθη καί ή τέως αρχιεπισκοπή Αιγίνης (f “Υδρας καί Πόρου)
εις μητρόπολιν. ("Ορα ήμετέρας 'Ιστορικός σελίδας περί Κουροΰτσεσμε σ. 74).
Ή πράξις δεν άναφέρεται παρά τφ κ. Γεδεών εις Π(ατριαρχικοΰς) Π(ίνακας).

Τόμ. Αλ ό πρώην Αιγίνης Ν ή φ w V,
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ΑΙΝΟΥ '

Δανιήλ, 1620. Υπογράφει έπ'ι tfj εκλογή

Κυρίλλου τοϋ Λουκάρεως

(Legrand. Β. Hell. τόμ. IV σελ. 341 και 343), υπογράφει δέ καί ως πρφην
Αίνου κατά τό 1624 (αυτόθι σελ. 348) 1
2.
’Ιγνάτιος, 1624 αυτόθι σελ. 346.
Παρθένιος, (Ν. Σ) παραιτεΐται κα'ι άντ’ αυτού κατά Μάρτιον τοΰ,αχνβ'ό
Νικηφόρος, (Ν. Σ) ου παραιτησαμένου κατά Νοέμβριον τοϋ ,αχνε'
(1655), γίνεται ό
Μακάριος, (Ν. Σ)
Φιλάρετος? 1774 (Βυζαντινά Χρονικά Κεραμέως, 277).
ΑΛΜΥΡΟΥ

Έάν είς ή δυο 'Αρμυροί δρα Γιαννοποΰλου εν Β. C. Η. 1899 σ. 416.
Όνήσιμος.
Ζώσιμος.
Σωφρόνιος, 1636 θεοφ. επίσκοπος
Νεόφυτος, 1665
’Άνθιμος, Α. 1721
Νικηφόρος, 1755
'Ιερόθεος, 1782-1802 δρα Ζητουνίου
’Ανθιμος, ό β'. 1892.
ΑΜΛΣΕΙΑΣ
Ύπέρτιμος καί έξαρχος παντός Εύξείνου Πόντου.
ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΟΥ

Νικήτιος, Τούτον ό κορυφαίος των ’Αποστόλων «ως αγγελικόν τούς
τρόπους καί τον βίον» κατέστησεν επίσκοπον
Φαίδιμος, 235
’Αθηνόδωρος, 270
Βασιλεύς, 314-320
Εύτυχιανός ή Ευτύχιος, 325
Βασίλειος, 347 - 354
Εύλάλιος, 360
Μάρκελλος, 378
Άστέριος, 399-401
Παλλάδιος, 431
Σέλευκος, 451
1 Πρβλ. καί Σ ά ρ δ ε ω ν Γ ε ρ μ α νό ν έν «Θρρκικών» τόμ. 6.
2 Ν. Κ. 1 Ίουν. 1891.
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Π fAV1ittTl τΐί 5 ’Απριλίου, 515-553.

Στέφανος, εν τη Ε' Οικουμ. συνόδφ 553.
’Ιωάννης, 680 - 692
Θεόδωρος, 692
Δανιήλ, 783
Άστέριος, 783
Θεοφύλακτος, 792
Νικηφόρος, 869
Στέφανος, 925

* Θεόδωρος, πρόεδρο; και μητροπολίτης Άμασείας ι- ια' αιώνος Revue
Archeolog. 1905 σ. 325.
Μιχαήλ, 1167 (ειτα Άγκυρας)
Νικήτας, 1168
Λέων ή Λεόντιος, 1168- 1177
Στέφανος, 1193-1197
Κάλλιοτος, 1317
Μιχαήλ, 1370
Ιωσήφ, 1384
Ίωάααφ, 1434 1439
Δανιήλ, 1450
Σαββάτιος, 1546
Γεννάδιος, 1561
Ίωάσαφ, 1572-1578
"Αν&ιμος, 1590
Γρηγόριος, 1623
Μελέτιος, 1624- 1626
Ζαχαρίας, 1626- 1633
Μελέτιος, 1635
’Ιεζεκιήλ, 1635-1641
’Αρσένιος, 1644
Παρϋ·ένιος, 1645
Κύριλλος, (Άμασείας και Καφά) 1651
Κοσμάς, 1652
Γεράσιμος, 1656
Κοσμάς, 1667 - 1668
Γεράσιμος, 1668
Ίωάσαφ, 1668- 1671
Γεράσιμος, 1672
Διονύσιος, 1717-1720
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Αγαπητός, 1721
Γαβριήλ, (πρώην) εΐτα Ρασκοπρεσρένης 1766
Διονύσιος, 1771 - 1780
Παΐσιος, 1780-1795
Νεόφυτος, (πρότερον Μ. πρωτοσόγκελλος) 1810-1826
Διονύσιος 6 από Σηλυβρίας, 1826- 1827
Νεόφυτος to β', 1827
Μελέτιος (ό από Μ. πρωτοσυγκέλλου), 1828-1830
Διονύσιος, το β' 1830- 1835
Καλλίνικος ό από Διδυμοτείχου, 1835-1847
Κύριλλος 6 από Αίνου, 1847- 1855
Σωφρόνιος ό από Χίου, 1855- 1863
Σωφρόνιος 6 από ’Άρτης 1863- 1887
Άνθιμος Άλεξούδης ό από Βελεγράδων, 1887
ΑΜΥΚΛΩΝ1
2

Έγένετο

τό κατωτέρω

έγγραφον τω

1340 Νοέμβριον, πατριάρχης

ήν ’Ιωάννης ό 14°«.
Περί Άμυκλών, ως επαρχίας τοΰ Λακεδαιμόνιας, τοΰ Νέων Πατρών
μέτιθι τό έγγραφον δπερ εΰρηται έν 216 σελ. τοΰ Α'. τόμου τοΰ Miklosich
και δπου λέγεται «Τό Άμΰκλειον», ή επισκοπή, ήν μεν άνωθεν εξ αρχής
διαφέρον τή άγιωτάτη μητροπόλει Λακεδαιμόνιας, τά πρώτα μεν ένοριακόν
αυτής δίκαιον εις επισκοπήν έτι τελοΰσης τής τοιαΰιης μητροπόλεως υπό την
τής Κορίνθου. ’Έπειτα έξ δτου τφ τής μητροπόλεως ετιμήθη σεμνώματι εις
επισκοπήν καί αυτό άποκατέσιη. Έν τω μεταξύ δτε από αρχιεπισκοπής αί
Παλαιαί Πάτραι εις μητρόπολιν προεβιβάσθησαν, και έσχον ΰφ’ έαυτήν
έπισκοπάς τής Κορίνθου άλλας και τήν Λακεδαίμονος ΰποτεθεΐσα τή τών
Παλαιών Πατρών, πάλιν συνοδικώ έγγράφφ κρίσει άφαιρεθεϊσα τφ τής
Λακεδαιμόνιας προσετέθη.
Επειδή δέ πάλιν επί τοΰ προ τοΰ ημών αοιδίμου Πατριάρχου τοΰ κΰρ
Ήσαΐου ΐσχυσεν

έπιλαβέσθαι τής επισκοπής

ταΰτης τήν τών Παλαιών

Πατρών, άτε τής Λακεδαίμονος χηρευουσης έφ’ φ καί γράμμα συνοδικόν καί
σεπτόν χρυσόβουλλον εξεδόθη.
Ό νΰν ίερώτατος μητροπολίτης Λακεδαιμόνιας καί ΰπέρτιμος έν άγίφ
πνεΰματι αγαπητός αδελφός καί συλλειτουργός τής ημών μετριότητος κΰρ
Νείλος, ούδαμώς έκρινε δέον περιιδεΐν τήν λαχοΰσαν αυτόν επί τή οικεία
1 Ν. Κ. 27 Ίανουαρίου 1892.
2 Γερ. Ί. Κονιδάρη: Άμυκλών καί Τριπολιισάς. Έν Θρησκευι. καί Χρισι.
Έγκσκλ. τόμ. Α σελ. 924 έξ.
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ταύτη επισκοπή άδικουμένην, άναγνωσθέντων πάντων τών έξ Ικατέρων μερών
εγγράφων έδικαίωσεν και πάλιν έπανελθεΐν τι] μητροπόλει Λακεδαιμόνιας καί
ύποκεΐσθαι αυτί] άναφαιρέτως καί άναποσπάστως εις τον εξής άπαντα καί
διηνεκή

χρόνον, κατά τε την περίληψιν

τών προσόντων αυτή

εγγράφων

δικαιωμάτων εξ ών άριδηλώτατα, αναφαίνεται οίκείαν ταύτης είναι επισκοπήν,
ώς καί την τής Πίσσης καί τήν τών Έζερών.
Ιωάννης, Πατριάρχης Οικουμενικός ή νοεμβρίφ ίνδικτιώνος θ'
Άμυκλών 1 Notitia Parthey 10,581 καί 13,432, αντί Λακεδαιμόνιας
ήν επισκοπή ταϊς Πάτραις τής Πελοπονήσου.
Περί Άμυκλών καί ναών εν αΰτοίς αρχαίων δρα Ραγκαβή, 'Ιστορία
τής καλλιτεχνίας. Επίσης τα εν Κουρούτσεσμε.
Κύριλλος, Άμυκλών φεύγει τώ 1771 κατά τήν εις Πελοπόννησον εισβο

λήν τών Αλβανών συν τφ Π. Πατρών Παρθενίφ, Κόρινθου Μακαρίφ καί
Χριστιανουπόλεως Δανιήλ εις Ζάκυνθον (Σάθα, Τουρκοκρατούμενη Ελλάς
σ. 499, Οικονόμου, τά Σωζόμενα σελ. 417 εν σημειώσει).
Νικηφόρος, Τώ 1798 (εν σιγιλλίω περί Μονής εν επαρχία Βρεσθένης

Λακεδαιμόνιας). Τούτου ό ίεροδιάκονος 'Ιωσήφ ό έκ Τριπολιτζάς τώ 1804
έξέδοτο τήν ακολουθίαν τοΰ Άγ. Δημητρίου τοΰ Νέου (Βρετοΰ Λ'. 147 δρα).
Παρ&ένιος, ό από Άμυκλείου δεθείς άνήχθη διαταγή τοΰ Ταγιάρογλου

σατράπου τής Δαμασκού έξ 'Ιεροσολύμων εις Δαμασκόν έ'νεκα τοΰ ζητήμα
τος τού Αγίου Ιακώβου, ον οί Αρμένιοι κατέσχον επί Παϊσίου Πατριάρχου 'Ιεροσολύμων. Τότε εστάλη εις Άδριανούπολιν 6 Δημητζανίτης Διονύ
σιος, περί ου δρα τά έν Δημητσάνη ('Ιστορία τής Άγιας ΙΙόλεως σ. φιβ').

ΑΝΔΡΟΥ’

"Ορα Hopf.
Σαμουήλ, έν τή κατά Φωτίου συνόδφ τφ 8G9 (Mansi, Conciliorun

Coll. τόμ. 1G σελ. 37- 195).
Λέων, μολυβδόβουλλον,

έν τή συλλογή τοΰ Εθνικού Πανεπιστημίου

δημοσιευθέν υπό τοΰ Schlumberger, Revue des etudes grecques σελ. 251
επίσκοπος.
"Αρσένιος, τφ 1575, Turcogr. 507.
Γαβριήλ, 1593. «Έλλην. Φιλ. Σύλλογος» 17. «Μαυροκορδάτειος βιβλ.» 75.
Βενιαμίν, (Ν. Σ. 284«) Τφ 1612. (Τουλίφ ,ζριη)3 όσης τώ ,ζρκ' αντι
καθίσταται υπό τοΰ
1 <7'. ό Άμυκλείου, έχει τό κείμενον.
’ Περί τής Επισκοπής Άνδρου καί έπισκόπων αυτής ίδε Δ. Πασχάλην έν περιο·
δικφ «Θεολογία*. Τόμ. δ' καί ε' (1926-27).
’ Ή εντός τής παρενθέσεως σημείωσις εύρίσκεται έν ίδιαιτέρφ δελτίο).
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Νεοφύτου, τοΰ Σκύρου, άνθ’ ού πάλιν μετ’ ολίγον αναλαμβάνει τον
θρόνον ό τέως τοιοΰτος Βενιαμίν, όστις άθωοΰται και καθαιρεΐται ό νΰν
’Άνδρου (πρφην Σκύρου) Νεόφυτος.
Γρηγόριος, (Ν. Σ) καθαιρεΐται έπΐ Κυρίλλου τφ 1626, διότι καί «έπασχε
λώβην την εν τή θεία Γραφή ίεράν νόσον καλουμένην. (Σάθα, Μ. Βιβλιοθ.
Γ' σ. 565), καί γίνεται ό
Μακάριος', (Ν. Σ) δστις καθαιρεΐται τη 13 Μαρτίου τοΰ 1630 ίνδ.
/ ιγ' καί διορίζεται ό
Κύριλλος, (Ν. Σ) «υπερορίου δ’ από διετίας ό'ντος καί καθαιρεθέντος»
έγένετο κατά Φεβρουάριον τοΰ ,αχνβ' ό
Αυξέντιος, δστις καθαιρέσει υποβάλλεται τφ 1666.
Αρσένιος, Τφ 1641 (II. Κ. 333).
’Ιάκωβος, Τφ 1668 επί Μεθοδίου. ("Ορα Σινα έγγραφα σ. 64), καί
τφ 1690; (καί υπάρχει κώδιξ ύπ’ αύτοΰ γραφείς, νόμιμον «ετούτος τό νόμι
μόν υπάρχει καμοΰ τού ταπεινού αρχιεπισκόπου ’Άνδρου ’Ιακώβου καί δποιος
τό ... νά έχη τάς άράς των αγίων καί θεοφόρων Πατέρων___
Γεράσιμος ό β', ό Πατριάρχης, προεδρικούς.
Μελέτιος, Τφ 1745 άφεύκτφ διαταγή τής κραταιάς βασιλείας Ιξεώσθη
καί διωρίσθη τφ Μαΐφ άντ’ αύτοΰ ό μέγας πρωτοσύγκελλος
Γεράσιμος.
Διονύσιος, Τφ 1750 ίνδ. ιγ' επί Κυρίλλου αποθνήσκει, διαδέχεται αυτόν
ό όσιώτατος εν ίερομονάχοις
Νεόφυτος,

δστις αποθνήσκει τφ 1758 καί τφ Σεπτεμβρίφ εκλέγεται

επί Σεραφείμ, εν τφ ναφ τού μεγάλου Ρεύματος, ό όσιώτατος

έν ιερο

μον άχοις
Φιλό&εος, ’Επί Σωφρονίου άπέθανε ό
Ιωάσαφ, καί διωρίσθη ό εν ίερομονάχοις
Διονύσιος (Καΐρης), τφ ,αψοε'. Ούτος αποθνήσκει καί τφ 1799 τον
Αύγουστον καί εκλέγεται εν τφ ναφ τού Αγίου Ίωάννου

Κορούτσεσμε

ό όσιώτατος έν ίερομονάχοις κύρ
Παγκράτιος, ούτος αποθνήσκει τή 30 Αύγούστου 1810 καί τον Σεπτέμ
βριον εκλέγεται ό μέγας αρχιδιάκονος τού Πατρ. Οίκ. θρόνου,
Διονύσιος, δστις αποθνήσκει τον ’Οκτώβριον τοΰ 1835 είτα:
Σωφρόνιος, (ό) Ρεματούσης.
Σεραφείμ,

τφ 1837 διωρίσθη· ήν πρότερον Σμύρνης έκπεσών τού

θρόνου τφ 1833 καί έλθών εις την Ελλάδα διωρίσθη ’Άνδρου τφ 1837
δπου καί έτελεύτησε τφ 1842 (Οικονόμου: Σωζόμενα Φιλ. σ. 347 έν σημειώσει).1
1 Έν όελτιψ, προφανώς άνεπεξεργάστφ, ύπάρχει ή έξης σημείωσις: Μακάριος τφ
Δεκεμβρίφ 1636 καί ούτος καθαιρεΐται καί γίνεται ό Κύριλλος. (Όρα σελ. Νομ. Συν.
309 β. τφ 1630 (;)
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

Έξ ’Άνδρου ήν Ιωσήφ ό ’Άνδριος αρχιμανδρίτης κατά τό 16501660, δστις παρέστη τφ ύπάτφ Κιοπρουλή υπερασπιζόμενος τον πατριάρχην
'Ιεροσολύμων. (Παϊσίου Περιγρ. Αγίας Πόλεως σ. , ρις' δρα τά περί Θεο
δώρητου Λακεδαίμονος). Άνδριος ήν ό από Λαρίσσης πατριάρχης Διονύσιος
ό Γ' 1660. (Κατάλογος Μαθά σελ. 311). Οΰτος παρεπιδημεί εν Ίεροσολΰμοις
τφ 1670, έπιτροπευοντος τοΰ Δοσιθέου τού πρώην 'Ιεροσολύμων Νεκταρίου,
δστις παραγενόμενος εις 'Ιεροσόλυμα προσήνεγκε τφ κοινφ τοΰ Π. Τάφου εις
•ψυχικήν σωτηρίαν δέκα χιλιάδες γροσίων έντειλάμενος ινα ό τόκος αυτών
δαπανάται εις κατασκευήν άρτων (προσφορών) καθαρών διανεμόμενων κατά
παν Σάββατον δλου τοΰ ενιατοΰ τοΐς έν τώ μοναστηρίω εύρισκομένοις άγιοταφίταις πατράσι και τοΐς εν ταΐς λοιπαΐς μοναΐς τε καί εκκλησίαις... Τοΰθ’
δπερ είς δώρα διατετίμηται δρθώς καί άπαραβάτως μνημονευόμενου τοΰ
ονόματος μετά τών πατριάρχων 'Ιεροσολύμων (Ιστορία Άγιας Πόλεως Παλαμά
σελ. φλ').
Άνδριος ήν ό Βιζΰης

Ίωάσαφ, ό Μαρμαράς (σελ. 334 Μαθά).

Άνδριος ήν Ματθαίος ό Λιβύης μητροπολίτης, είτα δέ πατριάρχης
’Αλεξάνδρειάς άποθανών τφ 1762 καί καταλιπών εις τήν εν Άθφ μονήν
τοΰ Κουτλουμουσίου τήν βιβλιοθήκην αΰτοΰ καί χρήματα κλπ. (δρα Γεδ.
Άθω σελ. 224). Βλέπε καί βίους άνδρών Άνδρου τοΰ Μπληζιώτου σ. 31
κε. πρβλ. Γεδεών Άθω σ. 182.
Ό άρχιερεύς Κέω Νικόδημος Ροΰσος (Παρνασσός τόμ. Θ' σ. 338 δρα)
ήν Άνδριος.
Άνδριοι μαθηταί εν Πίση κατά τό 1817 υπάρχουσι

σπουδάζοντες

ό ’Ιωάννης Δελαγραμμάτικας, Διονύσιος Καμπάνης (Λογ. Έρμ. σ. 24 τοΰ 1818).

ΑΡΓΟΥΣ

Τό Άργος εγένετο μητρόπολις τφ 10891 (6597)' δρα Σύντομον χρονικόν
εκδιδόμενον υπό τοΰ Δοΰκα (εκδ. Βόννης σελ. 515).
Τφ 1389 τό Ναΰπλιον ή Βενετία κατέλαβε (Άνάπλι).
Τφ 1397 ο Γίακούπ (ή Έγιούπ;) πασάς καί ό Μουράτης κατέλαβεν τφ
μηνί Ιουνίψ β ημέρα Σαββάτω τό Άργος καί τή Κυριακή επήραν αυτό
καί ήχμαλώτισαν τον λαόν σ. 517.
Γφ 6929 (1420) τάς 17 Δεκεμβρίου κατέστρεψαν τον νάρθηκα τοΰ
Αγίου Άνδρέως έν Ναυπλίψ.1

1 Τό ορθόν είναι 1189 πρβλ. Γερ. Ί. Κονιδάρη;
τοΰ Άργους Ναυπλίου, Άθήναι 1936,
Επετηρις Εταιρείας Bvzant. Σπουαων, ίτο; !Β',

Σύντομος Έκκλ.

Ιστορία

11
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Τφ Άπριλίφ τού 1463 κυριακή των Βαΐων παρεδόθη τό “Αργος εϊς
τούς Τούρκους, άλλα τή 5 Αύγουστου παρέλαβον τό αυτό “Αργος οί Βενετο'ι
(σ. 521) Ναυπλίου καί “Αργους.
Σακελλίωνος, Δελτ. Τστορ. καί’Εθν. Έτ. τεύχος ε' Zu den Bischofslisten von Nauplia - Argos vergleiche man aueh Gelzer: Analecta.
Ind. lect. τού χειμερινού εξαμήνου 1891/92 Jena 1891/92. 'Όρα καί Mitteil.
des D. Arch. Institute 1909 σ. 189-236 υπό Struck σελ. 232.
Ευτελής!! Κατά παρανάγνωσιν έκ τού «ό ευτελής επίσκοπος Ναυπλίας
καί “Αργους» έγινε κύριον όνομα υπό τού Zimmermann. Byz. Zeitschr.
Θ. (1900 σ. 550).
Λέων, τφ 869 (Mansi, Conciliorum τόμ. 16 σ. 37-195).
Λέων, (β') τφ 1156 Mansi τόμ. 21 στ. 638. Τό επίγραμμα αυτού εν σελ.
229 1 όπου άναγνωστέον έπηζα ούχί έπτηζα. “Ετος ,ςχνζ' (6657=1148/9).
Έν Νεοελλ. Φιλ. Σάθα σ. 599 τ. Α' ευρίσκω, ότι ό Γεώργιος Μαρκ.
Ζωγράφος Πελοποννήσιος έπεμελήθη την έν έ'τει 1727 καί 1729 έν Βενετίρ
έκδοθεΐσαν ακολουθία τού 'Αγίου
Πέτρου, αρχιεπισκόπου Ναυπλίου καί “Αργους. Όρα Διονύσιον παρά
Σάθα Γ. 486 Μεσ. βιβλ.
Παρΰένιος, (Ν. Σ) παραίτησις τφ 1599. (Σάθα Μ. Β. τ. Γ' σ. 549).
’Άν&ιμος, (Ν. Σ) έξελέγη τω 7110 =1602 νοεμβρίου 23 («Έκκλ. ’Αλήθεια»
τόμ. Β' σελ. 780). Οΰτος ήν άραγε ό μετέπειτα Μηθύμνης; (όρα έμά), άνθ’ού
μετατεθέντος έξ ’Αθηνών έξελέγη ό πρώην Νέων Πατρών.
Παρϋ·ένιος, (Ν. Σ) κατά Φεβρουάριον τού ,ζριβ' (1604).
Διονύσιος, Ναυπλίας μητροπολίτης, φιλόσοφος, άριστος μαθητής Κορυδαλλέως (Σάθα Νεοελ. Φιλ. σ. 416 καί 253).
Σωφρόνιος, (Ν. Σ) οικονόμος τής

μητροπόλεως «άνήρ τφ δντι ένα-

ρετος καί πάση ά'λλη παιδεία κεκοσμημένος» ον παραιτηθέντα διεδέχθη ό
Θεοφάνης, τφ Άπριλίφ τού 1624' έν σιγιλλίφ Μονής Φιλοσόφου·
«Έκκλ. ’Αλήθεια» Β' στ. 668. (1622 «Έκκλ. Άλ.» 1899 φ. Α' σ. 24).
Θεοφάνης, Τφ 1640 (σιγίλ. “Ανδρου). Ούτος έπί Παρθενίου τφ 1658
υπογράφει έν σιγιλλίφ τής Μονής τού Εύαγγελιστοΰ Ίωάννου τού Θεολόγου
έν Τριγλίφ τής Πελεκιτής. Καθαιρεΐται έπί Πατριάρχου Παϊσίου.
Μακάριος, (Ν. Σ) 1654 Όκτ. 7.
Θεοφάνης,

καθαιρεΐται έπί Παρθενίου «ώστε δνομάζεσθαι Θεο-

φάνην μοναχόν άμέτοχον τής τε τιμής τών αρχιερέων καί των εισοδημάτων
τής μητροπόλεως» μηνί Νοεμβρίφ 1665 (Νομ. Συν.).

1 Τόήμισυτής είδήσεως υπάρχει ούχί έν τφ τετραδίφ, άλλά έν δελτίο), ή δέ παραπομπή
πιθανώτατα άναφέρεται εϊς τήν Byz. Zeitschr.
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Γεράσιμος1, Τφ 1667 μαΐψ εν συνοδ. γράμμ.

Παρθενίου

χοϋ

Δ'

(Έκκλ. ’Αλήθεια έτος γ' σ. 598) ό Ναυπλίου
'Αμβρόσιος, 1711 (Σάθα Μεσ. βιβλ. τ. Γ' σ. 521).
Νεόφυτος,

1741-1747 «Έκκλ. Άληθ.» έτος I. σελ. 156.

Νιπόόημος, 1776 «Έκκλ. Άλ.» ΚΘ' 1904 σελ. 217.
Μελέτιος,

όσιώτατος εφημέριος τής Μεγάλης Εκκλησίας τφ

1771

Άπριλίψ, παραιτεΐται (οΰτος μνημονεύεται έν Καμπούρογλου τόμ. Α' σελ. 171)
καί διορίζεται τφ 1787 ό ’Ωλένης
’Ιάκωβος, ό όποιος άπέθανε και διωρίσθη ό αρχιμανδρίτης τής άγιωτάτης μητροπόλεως Νικομήδειας
Γεράσιμος, κατά τον ’Ιανουάριον τοΰ 1800 έπινεμ. γ', άλλ’ ούτος παρητήθη, καίτοι άνήρ πεπαιδευμένος και δεδοκιμασμένος, ώς λέγει τό υπόμνημα
τοΰ Π. Κ, «Ιξ έπηρείας γάρ τών μισοκάλων άνεφύησαν σκάνδαλα και ταραχαι
και λογοτριβαί μεταξύ τών ενταύθα παρευρεθέντων Πελοποννησίων χριστια
νών δυσανασχετούντων επί τή εκλογή αυτού». Τούτο καταμαθών έδωκε παραίτησιν τή 22» Ίανουαρίου καί έξελέγη άντ’ αυτού ό πρφην Παλαιών Πατρών
Γρηγόριος, ο φυλακισθείς τφ 1821 εν Τριπόλει (Ζαφειροπούλου σελ. 10
πρβλ. καί Σάθα Μεσ. βιβλ. τ. Γ' σελ. 400)2.
ΑΧΡΙΔΩΝ

Κατάλογος ωραίος υπό f Άμασείας ’Ανθίμου έν Έκκλ. Άληθεία 1889
σ. 158-160.
Γαβριήλ, δρα Ζερλέντη μονογραφίαν έν Γρ. Παλαμα (1918) έτ. β' σ.
153-157 έν ή μνημονεύει

την τού Άμασείας έν 1895 Έκκλ. Άληθ. εις

σημείωσιν καί άλλα ούχί δμως τα έμά παρά Legrand. "Ορα Stigerl σ. 329.
Legrand R. Ε. G. 1891, 184-1853.
ΒΑΡΝΗΣ

Varnae per adjunctiouem (Acta et Diplomata υπό Miklosich et
Muller σελ. 502). Όρα Turcograecia σελ. 7. Migne, Patrol. Graeca τ. 152
έτος 1431. Βάρνα ή πρφην Τιβεριούπολις, Partliey, Synecdimus κλπ. από
63η Ι'γινε 7δη έπί Ανδρονίκου, έκθεσις νέα. Τφ 1369 τφ μητροπολίτη Μεσημ
βρίας confertur metropoli. Θεοδωρούπολις. "Ορα «Έλλ. Φ. Σ.» παρ. τ. ιθ'.
1 Γεράσιμος, < φυγάς ώχετο μηδενός διώκοντος καί εϊς άπηγορευμένους τόπους
«άποδημήσας, ένθα ύποπτος έστίν,

ώς καί τήν ευγένειαν της καθ’ ημάς εΰσεβείας

• προδοΰναι» μηνί Σεπτεμβρίφ 1669. (Νομ. Συναγωγή).
’ ’Εν τέλει υπάρχει σημείωσις δτι «ό Γεράσιμος ούτος έγένετο Κρήτης» επίσης
ή ειδησις «διδάσκαλος τής πόλεως Ναυπλίου ’Ιωάννης» μετά τό 1650 (Μαυρ. Βιβλιοθήκη
σ. 117, τομ. 17 τοΰ «Έλλ. Φιλ. Συλλόγου»).
* Έν ίδιαιτέρφ δελτίφ.
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Βάρνη κατά Φατσέαν Γραμμ. Γεωγρ. έ'κδ. 1760 μεταξύ Μήδειας καί Σηλυβρίας. Τώ

1802

β' σειράς μητρόπολις μειαξύ Άγχιάλου καί Σηλυβρίας.

Μητροπόλεως Βάρνης χωρία όνομαστί δρα Miklosicli τόμ. Α' σ. 502 καί
Μεσημβρίας συλλογή. Έπύργωσε συν τώ Άγχιάλου ό Ίσαάκιος ’Άγγελος,
«Έκκλ. ’Αλήθεια» έτος γ' σελ. 203.
Μεϋ'όδιος, Miklosich τόμ. Α' Βάρνης καί Καβάρνης καί υπερτιμάς,
μηνί Μαΐφ Ίνδ. β'1.
Μάρκελλος, Βάρνης ύπέρτιμος καί πρόεδρος Χριστουπόλεως.
’Αλέξιος, 1380 ένθ’ αν. τόμ. Β' σελ. 4 καί 7.
Γαβριήλ, τφ 1389 ό μετά ταΰτα Νίκαιας (Αυτόθι σελ. 129 καί 135).
Τώ 1371 υποψήφιος Βάρνης ό . . . . Miklosich (έ'νθ’άν. τόμ. Α' σελ. 541).
Τφ 1370 ό Πατριάρχης άνέθηκεν εις τον Βάρνης την διοίκησιν των παρά την
μητρόπολιν πατριαρχικών καστελλίων (αυτόθι).
Γαβριήλ, υπογράφει τφ 1565 καθαίρεσιν τοΰ Ίωάσαφ, (Ture. σ. 173).
’Ακάκιος, επί Τερεμίου τοΰ Β', Σάθα, Σχεδ. Τερεμίου Turcogr. σ. 279
καί 334 επιστολή αυτού προς Θ. Ζυγομαλάν.
Θεόληπτος, (επί Ραφαήλ)' ούτος καθαιρεΐται μηνί Τανουαρίφ τοΰ ,ζριγ'
(7113-5508=1605), (δρα Νομ. Συναγ. φύλ. 184α). Κατά τούτου γίνεται τό
σημείωμα επί Ραφαήλ καί κρίσις εν τφ Πατριαρχικά) ναφ, παρόντος καί τοΰ
κατηγορουμένου καί άποδειχθεισών των κατ’ αύτοΰ κατηγοριών καθαιρεΐται
καί πάσης αρχιερατικής ένεργείας άπογυμνοΰται. Τό σημ. δημοσιεύεται εν
Document Provitoara le Istoria Romaniloi τοΰ Harmuzak εν σελ. 385
έν XIII υπό Κεραμέως.
Ματϋ'αϊος, τή 12 Ίαν. 1605. Μάρτιον 1606 καθαιρεΐται καί εκλέγεται
Μελέτιος, 15 Μαρτίου υπόμνημα αύτοΰ
Παρϋ·ένιος, τώ 1620 έν Τεροσολ. Σταχυολ. τόμ. Δ', 97. «Έκκλ.Άλήθεια>
Β'. σ. 668. Σάθα, Νεοελ. Φιλ. σελ. 284.
Νικόδημος, (Ν. Σ.) άτε χρόνους ήδη ικανούς άναχωρήσαντος τής επαρ
χίας αύτοΰ έγένετο ό
Μητροφάνης, (Ν. Σ.) κατά ’Ιούνιον τοΰ ,αχκβ'2. Έπί Κυρίλλου τώ
1622 «άπροστατεύτου μεινάσης έπί χρόνους άτε τοΰ έν αύτή άρχιερατεύοντος
ήδη από ικανού... Νικοδήμου διά τήν αχρειότητα αύτοΰ καί κουφότητα
τών φρενών άναχωρήσαντος τής έπαρχίας άνευ πατριαρχιακής άδειας καί
καθαιρεΐται έπί Παρθενίου τώ 1622 ’Ιουνίου ια', ό όσιώτατος 'Ιερομόναχος
Μητροφάνης.
Παρ·&ένιος, (Ν. Σ.) τώ 1624. («Έκκλ.Άλήθεια» Β' σ. 668, Σάθα, Νεοελ.
Φιλ. σ. 284). Τούτου άποθανόντος ό άρχιμανδρίτης τής Μεγάλης ’Εκκλησίας
1 Ν.Κ. 29 Ίουλ. 1891.
7 Εις τό τετράδων σημειοΰται, Μελέτιος 1622 Φεβρ. έν «Έκκλ. Άληθ.» φ. Α,
α, 24. Πρό τοΰ Μητροφάνους.
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Μελέτιος, (Ν. Σ.) τή 8 ’Απριλίου 1635 καθαιρεΐται (ίνδ. γ') και γίνεται
δ πρώην Πλαταμώνος
’Αγαθάγγελος, (Ν. Σ.) κατ’ ’Απρίλιον τοΰ ,αχλζ'
Μελέτιος, (Ν. Σ.) ,αχλθ' Δεκέμβριον καθαιρεΐται και έγένετο ό πρώην
Ίκονίου
Παρθένιος, τφ 1 (541 Π. Κ. 339.
Μελέτιος, Τφ 1646 ό Βάρνης Μελέτιος συνοδικός (δρα Π. «Έλλ. Φιλ.
Συλλ.» Κ-ΚΒ σελ. 102), δστις αποθνήσκει τη 25 Αΰγ. 1649 ίνδ. β' επί
Παρθενίου τοΰ νέου.
Άνθιμος, επί ΙΙαϊσίου (Δ' Πατριαρχία τφ 1652). Γράφε Α' Πατριαρ
χίας. ’Επί τούτου ένοΰται ή Πατριαρχική εξαρχία τής Καβάρνας μετά τής
Βάρνης (δρα Γεδεών, Πατριαρχ. Πίνακες καί Νομ. Συναγ. 172 φΰλλ.) επί
συμφωνία δπως πληρώνη δ μητροπολίτης άσπρα έτησίως 5.000 ως Πατρι
αρχικός έξαρχο; (Σάθα, Μεσ. Βιβλ. τ. Γ' Π. Κ.) Υπέγραψε οΰτος καί........
έπιστολαΐς τοΰ Πατριάχου Παϊσίου προς τον Πατριάρχην Νίκωνα (.............
16 Σ/βρίου άριθ. 51), Άνθ’ ου άποθανόντος τφ 1655 Μάϊον εκλέγεται επί
Ίωαννικίου (τό ζ'. πατριαρχοϋντος) ό πρωτοσΰγγελλος Βάρνης
Δοινιήλ, (Ν. Σ.) κατά Μάϊον τοΰ ,αχνε', «δστις εάσας την επαρχίαν αυτοΰ
καί εις αλλοδαπούς μεταβάς τόπους καθαιρεΐται καί ό πρώην Πωγωνιανής
Δανιήλ, (Ν.Σ.) τφ Ίουλίφ τοΰ 1657 ήαχνζ') επί Παρθενίου τοΰ δ'.
Ούτος καθαιρεΐται συνοδικώς τφ Ίουνίφ τοΰ ,αχνη' (1658) καί γίνεται δ
Νικόδημος, (Ν.Σ.) δστις λέγει τό Πατριαρχικόν υπόμνημα εν Κ. 339
(καί ή Νομική συναγωγή, δρα προηγουμένως) διά τήν αχρειότητα αυτοΰ καί
κουφότητα των φρένων αναχωρεί καί καταλιπών τήν επαρχίαν αυτοΰ καθηρέθη επί Παρθενίου τφ 1662 καί έγένετο δ
Μητροφάνης1, 1672, 'Ιεροσολ. Βιβλ. Α' δστις αποθνήσκει καί εκλέγεται
Μακάριος, 1675 Σ/βριος (Παρανίκα, Έβδ. Λειτ. Γ', 633 ίνδ. ιβ') δια
δέχεται τοΰτον (τον Μητροφάνην), δν ευρίσκω εις ύπογρ. ύπομνήμ. τοΰ Καπ
παδοκίας Γερμανοΰ (Π. Κ. 339).
Σεραφείμ, 1680’Απρίλ. (Παρανίκα, Έβδ. Έπιθεώρ. Νεολ. τ. Γ' σ. 609)
Καλλίνικος, 1720,'Ιεροσ. Βιβλ. Α' «Έκκλ. Άλήθ.» σ.500 εν τή καθαιρέσει Μεθοδίου....... Τφ 1723 επί 'Ιερεμίου, δρα καί γράμματα περί τής
συστάσεως τής 'Αγιωτάτης Συνόδου (1840) 1722 «Βυζ.Χρονικά» ιθ' σ. 274
Άθανάοιος, 1726, «Έλλ. Φιλ. Συλλ.» Π. Άρχ. Κ. - ΚΔ. σ. 110.

1 2ημ. Μυστακίδου, Τφ 1663 έκ Κ/πόλεως αποδημεί είς "Ιάσιον ό πατριάρχης
Ιεροσολύμων Νεκτάριος· τφ έπιόντι ετει Άπριλίφ μηνί είς Βλαχίαν, έκεΐθεν είς Ρούσκιον είς Ράσγραδ καί μετά ταϋτα είς Βάρ νην καί Τύρναβον ένθα κωλική νόσφ περιπεσών κατήλθεν είς 1 Αδριανουπολιν (σελ. φκη' τής "Ιστορίας τής "Αγίας πόλεως).

τήν 15 Αύγ. 1674 δ
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’Ιωακείμ, άπέθανε επί Κυρίλλου τφ 1754, διεδέξατο αυτόν 6 δευτερεϋων
τής Α. Θ. Π. κυρ
Καλλίνικος,
Νεόφυτος, 1774 ύφίστατο. Έκ τοϋ ναού τοΰ 'Αγίου Ίωάννου Κου
ροϋτσεσμε (σ. 71 και «Έκκλ. Άλήθ.» Β' 249). ’Αποθνήσκει1 τφ Σ/βρίφ τοϋ
1783, διεδέξατο δέ αυτόν επί Γαβριήλ, (εν τφ 'Αγίφ Ιωάννη Κουροϋτσεσμε)
ό όσιώτατος εν ίερομονάχοις κυρ
Φιλόθεος, κατά τφ 1786 ό μετά ταϋτα Τορνόβου, επί δκταμηνίαν
διοικήσας την επαρχίαν ταϋτην, δτε επανήλθε ό Τορνόβου Ματθαίος1
23
«Έκκλ.’Αλήθεια» τομ. Β' σελ. 278 μετά ταϋτα Καισαρείας. (Όρα Κουροΰτσεσμε σελ. 71 καί τά εν άλλφ δελταρίφ).
Γρηγόριος, ό τφ Σ/βρίφ τοΰ 1800 Δρϋστρας καί είτα Μεσημβρίας
(Σιγγίλια ’Άνδρου).
Παΐοιος, πρώην μέγας πρωτοσϋγκελλος τφ Άπριλίφ1797 Μοσχονησίων
καί τφ 1800 Βάρνης, γενομένων ψήφων εν τφ κατά τό Νεοχώριον ναφ τής
Παναγίας τοΰ Κιόγμπασι «(Έκκλ. ’Αλήθεια» τόμ. Β' σ. 279). Τφ 1806 Ιγένετο Σωζουπόλεως άνταλλάξας την θέσιν μετά τοϋ Σωζοπόλεως
Χρυοάν&ου, μετατεθέντος εις Βάρνην. Τφ Ίουνίφ1817 (Κουροϋτσεσμε
σ. 78) ούτος εγένετο Δράμας. Τοϋτον διεδέξατο ό
Ζαχαρίας, δστις αποθνήσκει κατά ’Ιανουάριον τοϋ 1821 (ίσως έδηλητηριάσθη διά τάς εν Βάρνη παραδόσεις) καί διάδοχος αϋτοϋ άναδεικνϋεται
ό μέγας αρχιμανδρίτης

Φιλόθεος,3

περί οΰ δρα τί λέγεται εν τή υπό Ίωάννου Νικολάου

«Όδησσφ» (1894) σ. 202 καί διά τον Ζαχαρίαν σελ. 201.
Καλλίνικος, ό τφ 1831 Ρόδου. («Έκκλ.Άλήθ.» τόμ. Β' σ. 331). Οϋτος
τφ 1835 αντικατέστη συνέπεια τών προσκλαϋσεων τών επαρχιωτών του καί
εγένετο ό θεοφιλέστατος καί πανιερώτατος μητροπολίτης ’Ίμβρου
’Ιωσήφ,

κατά ’Οκτώβριον

1846

εις

Βιδϋνην

αντί τοΰ εκπεσόντος

Κυρίλλου δτε ό "Αρτης
Άβέρκιος, γίνεται Βάρνης («Έκκλ.Άλήθ.» 1881/82).
ΒΕΛΚΣΤΙΝΟΥ

Μιχαήλ, Κατά επιγραφήν έν Άλμυρφ εύρεθεΐσαν (B.C. Η. 1899 σ.398).
Έκ τής επισκοπής Βελεστίνου έξηρτάτο πνευματικώς ή επαρχία Άλμυροΰ.
Εποχή 1300-1400.
1 Έν τφ παρεκκλησίφ τοΰ 'Αγ. Ίωάννου Σεράϊ Μπουρνοΰ.
’ Έν έτέρφ δελτίφ προστίθεται ότι ό Φιλόθεος διώκησε τό Τόρνοβον τφ 1797.
3 Έν έτέρφ δελτίφ

σημειοΰται:

Φιλόθεος

1819 Άγνελοπούλου,

ό Γρηγόριος ό Ε' «Έκκλ. ’Αλήθεια» τόμ. Γ' 671, μέλος τής Φιλικής Εταιρείας. Όρα
περί τούτου Πασχάλη έν Θεολογίρ Ε', 928 καί Κουροϋτσεσμε σ. 78,
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ΒΙΖΥΗΣ

(Καραβιζΰης Karabizya) Schlumberger: Sigillographie σελ. 150.
5Ιωάννης, ’Αρχιεπίσκοπος Καραβιζΰης.
Κοσμάς, «Κοσμά αρχιεπισκόπου Καραβιζΰης» εν Melanges d’archeol·
Byzantine σελ. 217.
Ματ&αΐος,(;) 1731 Π Κ. καί τόμ. ΙΘ'(;) τών «Βυζ. Χρονικών» Πετρουπόλεως.
Γεράσιμος, 1774 - Κεραμεΰς, Χρονικά ΙΘ, 2731.
ΒΕΡΡΟΙΑΣ

Θεοφάνης, δ Μαλάκης Μυστακίδου (;) «Έλλην. Φιλολ. Συλλόγου» τ. 27,
1900 σ. 376.
Άβέρκιος, "Ορα «Έκκλ. ’Αλήθειαν»; 1899 φ. μην. Άπρ. σ. 29. Κατά
’Ιούλιον τοΰ 1628 μεταβαίνει εις Μόσχαν προς συλλογήν συνδρομών έκ τής
έκ Βερροίας Μονής τής Κοιμήσεως. Μέτιθι πολλά αυτόθι. Άποθανόντος τοΰ
προκατόχου ο
Παΐαιος, ,ζριδ' Δεκέμβρ. 6.
Ίωαννίπιος, εγένετο Πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς2, άνθ’ου τφ ,αχμε'
’Ιουνίου ιδ'. δ
’ Ιωάσαφ,
............. Ό εκ Κίτρους ,αχπστ'. Ό άφιερών τον Οίκουμένιον εις τήν
βιβλιοθήκην τής μητροπόλεως Βερροίας. Ποΰ τό όνομα όπερ λέγει ότι γινώσκομεν ό κ. Γεδεών έκ τής σημειώσεως Έκκλ. ’Αλήθεια 1905 σ. 239.
Δανιήλ (;), 1744, Κεραμεΰς Βυζ. Χρ., ιθ' 1743.
ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ

Μητροφάνης, καθαιρέσει υποβάλλεται και άντ’ αΰτοϋ παρακλήσει τοΰ
μητροπολίτου Λαρίσσης Γρηγορίου εκλέγεται:
Γρηγόριος, (φ. 300 β· Νομ. Συναγωγής)4.
ΓΟΡΤΥΝΗΣ

”Ιδε Κρήτης καί Κνωσσοΰ.
ΔΑΛΙΣΑΝΔΟΥ (Παμφυλίας)‘.

Μαρίνος, Δαλισάνδου. Τό όνομα τοΰτο τοΰ επισκόπου τοΰτου εΰρον εν
1 Ν. Κ. 25 ‘Ιουλίου 1891.
2 Χρυσ. Παπαδοποΰλου, Ιστορία τής ’Εκκλ. ’Αλεξάνδρειάς 1935 σ. 700. Εις
τούς λοιπούς καταλόγους έσφαλμένως φέρεται ώς ’Ιωάννης ό Θ'.
2 Ν. Κ. 25 ’Ιουλίου 1891.
4 Ν. Κ. 9 ’Ιουλίου 1892.
s Δαλισανδός σήμερον τό Φασσιλέρ τής Λυκαονίας παρά Ramsay: Hist. Geogr:
of Asia Minor σελ. 335, 366, 419. Λαλίσανδος υπάρχει έν Ίσαυρφ, αλλά δέν ήτο τετιμημένη εις επισκοπήν.
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τη Βα1Συνόδφ παρακαθήσαντος, φέρεται εν κανονονικώ επισκόπου Άμασείας Παλλαδίου, δπερ έδημοσιεΰθη υπό τοΰ Γεδεών εν τώ Άρχείφ τ. Α'.
σελ. 376. Έν Ίσαυρία φέρεται ή πόλις, τό Λ καί Δ εναλλάσσονται.
Κωνσταντίνος, τοΰ Δαλισανδών Κίνου - επίσκοπος παρευρεθείς εν Κωνσταντινουπόλει, έν συνόδφ επί τοΰ ζητήματος κινηθέντος περί τής έννοιας
τής φράσεως «συ εί ό προσφέρων καί 6 προσφερόμενος», προκαθημένου τοΰ
αΰτοκράτορος Μανουήλ τοΰ Κομνηνοΰ έν τφ παλατίφ των Βλαχερνών. "Ορα
τό σημείωμα έκδοθέν υπό Tafel έν Annae Commnenae Supplenienta saeculi XI-XIII spectantia, οϊς προστίθενται καί Acta Synodi Constantinopolitanae in Soterichi Panteugeni dogmata de. Tubingue 1832 εις
40V σελ. 20.
Λέων, έπίσκοπος ιβ' αίώνος' πρώτον δ'νομα έπισκόπου γνωστόν γίνεται.
Schlumberger, Melanges σ. 235.
ΔΕΛΦΩΝ

Παντ(α)μιάνός, Έν Delphes Chretien σ. 274 τοΰ Β. C. Η. 1898 (;)
καί 1899.
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ

Ήν πρότερον αρχιεπισκοπή καί πρφην επισκοπή ή α' μεταξύ τών 9
τοΰ Λαρίσσης. Ήν έπαρχία μεταξύ Χαλδείας καί Κορίνθου έν τή β' τάξει
τών θρόνων τοΰ Πατριαρχικοΰ κλίματος.
Έπί Φιλοθέου Πατριάχου έν έτει 6880=1371 διά σιγιλλίου άναγνα>ρίζεται ή έξουσία τοΰ Λαρίσσης έπί τών ανέκαθεν ύπ’ αυτόν έπισκοπών
Δημητριάδος, Τρίκκης καί Σταγών κλπ.
Έπί Καλλινίκου τοΰ Δ' τοΰ από Προϊλαΰου έτιμήθη εις αρχιεπισκοπήν
ή Δημητριάς (Μελετ. Έκκλ. 'Ιστορία τόμ. Δ' σελ. 222) καί μητρόπολις τώ
1794, δρα τά έμά έν τφ Ήμερολογίφ τής Ανατολής 1886. Επίσης Σάθα,
Νεοελλ. Φιλ. σ. 604. "Ορα καί «Έβδομάδος» άριθ. 121/122, διότι (ίσως)
ή πατρίς αύτοΰ ή Ζαγορά έν fj έφησύχαζεν ιδιωτεΰων μετά τήν έκ τοΰ Θρό
νου άποχώρησιν. "Ορα «Έκκλ. Άλήθ.» έτος Γ' σ. 780.
Νικόλαος 1
2,
Μιχαήλ Πανάρετος, τώ 1276.
Βησσαρίων, τώ 1490 ό μετά ταΰτα Λαρίσσης, δρα σιγίλλιον έν σελ. 18
Δελτ. Ίστορ. καί Έθν. Εταιρείας τεΰχος ε' υπό Σεκελλίωνος. Έβδ. 121.
Θεόφιλος, τφ 1565 υπογράφει καθαίρεσιν Ίωάσαφ. Turcogr. σ. 174.
Παχώμιος, έπί 'Ιερεμίου τοΰ Β'. Σάθα, Σχεδ. 'Ιερεμ. σελ. ψγ' καί σελ.
160. "Ορα καί Λαρίσσης.
1 Εις τό δελτίον υπάρχει καί ή λέξις οίκουμ. αλλά διαγεγραμμένη.
2 Β. Ζ. 1908 131-140 καί 1909 σ. 179,
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Θεόφιλος, τφ 1593, Τοπική Σύνοδος Τερεμίου. «(Έλλ. Φιλ. Συλλ.» τ. 17
Μαυρ. Βιβλ. ο. 75).
Φιλόθεος, τφ 1596 έπί Γαβριήλ τοϋ Γ'. (Μαυρ. Βιβλ. παρ. 17 τ. σ. 121.
Ίωαννίκιος, τω 1662 (Σάθα σ. 330 Ν. Φιλολ.)
’Ιωαννίκιος, 1711 (Σάθα, Μεσ. Βιβλ. Γ' σ. 536).
Θεόκλητος, παρητήσατο και διεδέξατο αυτόν τω Μαΐω τοϋ 1757 ό
Μακάριος,
Γρηγόριος, δστις άπέθανε καί διεδέξατο αυτόν ό
’Αθανάσιος, έφ’ ου τφ 1794 έγένετο μητρόπολις ή τέως αρχιεπισκοπή
Δημητριάδος καί Ζαγοράς. Ήν μέγας αρχιδιάκονος τής Μ. Εκκλησίας. Έξελέγη έν τφ ναφ των Π. Ταξιαρχών τοΰ Μ. Ρεύματος, ένθ. καί σιγίλλιον. “Ορα
Ήμερολ. ’Ανατολής 1886. Οΰτος παρέμεινε μέχρι τοΰ ’Ιουλίου τοϋ 1821,
δτε «εκ μέσου γενομένου καί τήν επαρχίαν αΰτοΰ υπό κακοβουλίας καταλιπόντος» διωρίσθη δ πρφην Γρεβενών μητροπολίτης
Βαρθολομαίος, δστις τή 29fl Σεπτεμβρίου τοΰ 1821 έπινεμ. 10ης επί
Ευγενίου παρητήθη. Διωρίσθη άντ’ αΰτοΰ δ πανοσιώτατος αρχιμανδρίτης
Παρθένιος, δστις επί ’Ανθίμου τον ’Οκτώβριον τοΰ 1823 καθαιρεΐται,
(κακοπαρθένιος), διότι «άνάγωγος καί απαίδευτος ώς λύκος βαρύς έπιπεσών
κατά τοΰ ποιμνίου αΰτοΰ βία καί δυναστεία παρεισφρήσας καί λιποτακτήσας... καί φυγή χρησάμενος παντελώς καθαιρεΐται». Άντ’ αΰτοΰ διορίζεται
δ εν τή μητροπόλει ταΰτη διατριβών θεοφιλέστατος επίσκοπος Περιστεράς
Καλλίνικος, τφ 8βρίφ τοΰ 1823 έπινεμ. ιβ'. Περί τούτου υπάρχει έν
τφ ΰπ’ άριθ. 317 Π. Κ. αλληλογραφία διεξοδική μεταξύ πατριαρχείων, αΰτοΰ
καί έπαρχιωτών καί τοΰ Ρασίτ πασά βαλή Τρικκάλων δπως μή έ'λθη'είς
Κωνσταντινούπολή, ώς εΐθιστο, διότι ήν ΰπέργηρως καί κεκμηκώς...........
ΠαραιτεΤται τή 21 Φεβρουάριου 1827 καί διορίζεται έπί Πατριάρχου Άγαθαγγέλου δ δσιώτατος πρωτοσύγκελλος κυρ
Νεόφυτος, τον ’Ιούλιον τοΰ 1827 έπινεμ. Ι5ης οΰτος έπί πατριάρχου Γρηγορίου τοΰ Τ' μετατίθεται εις Άγχίαλον, άντ’ αΰτοΰ δέ διορίζεται δ μητρο
πολίτης Έρσεμίου
Ιωσήφ *.
ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ

’Απαντώ έν σελ. 424 Οικονόμου, Σωζομ. Φιλ. Θεοφιλέστατον κυρ
Νικόδημον, έπίσκοπον Δημητσάνης καί ’Αργυροκάστρου. Οΰτος στέλλεται ύπό τής μονής Πάτμου εις Σμύρνην προς τον μητροπολίτην ταύτης
Νεόφυτον, φπερ καί εΰχαριστήρια έπιδίδει δ σοφώτατος τής Πάτμου διδά
σκαλος Μακάριος, δΓ ήν πρόνοιαν έδείκνυεν υπέρ τών τής Μονής Θεολόγου
συμφερόντων.1
1 Ν. Κ. 28 Ιανουάριου 1892,
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Άνανίας, 6 τφ 1750 Φεβρ. εκλεγείς Λακεδαιμόνιας. "Ορα Σάθα, Νεοελ.
Φιλ. σ. 604.
’Αμβρόσιος, αρχιεπίσκοπος. Παραιτεΐται τφ 1795 ’Οκτωβρίου κι’ ώς
κεκμηκώς καί μή δυνάμενος, επί Γερασίμου, καί γίνεται ό ιερομόναχος
Φιλόθεος, (κατά Σ/βριον έπινεμ. ιδ'.) δστις, δρα Τρικοΰπη 'Ιστορία
Έλλ. Έπανασ. τόμ. Β', άπέθανε συν τφ Ναυπλίου Γρηγορίφ καί Χριστιανουπόλεως Γερμανφ έν μια καί μόνη ήμέρμ έν Τριπολιτσφ, (μόλις άποφυλακισθείς) κατά Σ/βριον τοϋ 1821. Πρβλ. Γερμανού υπομνήματα τής Έλλ.
Έπ. σελ. 73 καί σελ. 10 Ζαφειροποΰλου.
Δ1ΑΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΙΟΥ

Voir-Le siege episcopal de Diaulia en Pliocide. Byz. Zeit. VI B.
1897 p. 92-95 υπό I. van den Glioyn. Παπαδοποΰλου-Κεραμέως B. Z. 1898.
Γερμανός, «έτεληόθη μηνί Μαΐου ζ' καί έτους ,ήοκζ'^919 μ. X. C. I. G.
IV, 9378-9379.
ΔΡΑΜΑΣ (Φιλίππων)

Ίωάοαφ, (μετά ταΰτα Λαρίσσης) χειρόγραφον Έθν. Βιβλ. Ελλάδος
ΰπ’ άριθ’ 551 κατά τό 1383 καί 1385 κατά χειρόγραφον Έθν. Βιβλιοθ. τής
Ελλάδος 629, άφιερωθέν τή Μονή τού αγίου Μετεώρου.
Β. C. Η. 1892 δρα.
Κλήμης, «τού έτους ,ζρηζ' (= 1619) πατριαρχεόωντο[ς]1 κυροϋ Τιμοθέου
ΐνωσαν τήν Δράμα μέ τού Φιλίππου άρχιερατέβωντος Φιλίπων Κλίμις».
Παράρτημα Έλλην. Φ. Συλλ. ιζ' σ. 301
2.
ΔΩΡΟΣΤΟΛΟΥ

durostorum-

Δονλκίοιμος,

(Silistri a)

ενθάδε κατα/
Δονλκίσιμος έπ[ισκοπος
Δωροστόλον τελε[
μη(νός) ’Ιανουάριου ΚΖΙΝ (ίνδικτ.

Έν Βάρνη νΰν έν τφ Σοφίας Μουσείφ έδημοσιεΰθη, έν Oesterr. Arch.
Mitth. 1894 σ. 205.
ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΙΝΙΚΟΥ

Γεννάδιος, κατά τον ’Ιούλιον τοϋ 1649 ό Γεννάδιος αρχιεπίσκοπος συν
τφ Κίτρους Άνθίμω καί Πολυανής Πορφυρίαι έψήφισε Σερ βίων καί
Κοζάνης, αντί τοϋ καθαιρεθένος Μελετίου, τον Θεοφάνη ν. ("Ορα «Έκκλ.
’Αλήθεια» 1904 σ. 201).
1 Έτηρήθη ή ορθογραφία τών χειρογράφων υπό τοΰ αειμνήστου Μυστακίδου.
2 Ν. Κ. 22 ’Απριλίου 1891.
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Κάλλιοτος, (Σάθα 579) οϋ καθαιρεθέντος γίνεται τφ Μαΐφ τοϋ 1646 ό
Γερμανός, (Ν. Σ.) καθαιρεθέντος τουτου γίνεται τφ Σεπτεμβ. ,αχνε' ό
'Αθανάσιος,
'Αθανάσιος,ΛομινίκουκαίΈλασσώνος^ΐο) 1711 (Σάθα, Μ. Β. Γ'.σ.534)'.
ΕΡΥΘΡΟΝ

Μιχαήλ, επίσκ. Ερυθρής (sic). Ή μόνη γνωστή σφραγίς επισκόπου
Ερυθρών. Schlumberger, Melanges σελ. 230.
Γρηγύριος, ό Ερυθρών, διάδοχος τοϋ Γαβριήλ γενομένου Πατριάρχου εις τον θρόνον Π. Πατρών (ίδέ).
Νεόφυτος, όστις γίνεται τφ

1792 Σισανίου, αντί τοϋ άποθανόντος

Κυρίλλου τοϋ εκ Ζαγορίου. «Έκκλ. Άλήθ.» Β'. 494.
Λεόντιος, βλ. Κουροϋτσεσμε σελ. 54.
Βαρθολομαίος, γενόμενος τφ 1806, Γρεβενών. Ήμερολ. Άνατ. 1886.
Καλλίνικος, ό κατά τής φιλολογικής Σχολής τής Σμύρνης κα'ι τοϋ διδα
σκάλου αυτής Οικονόμου τοϋ εξ Οικονόμων συνωμόσας συν τφ Προϊσταμένφ αύτοΰ μητροπολίτη Άνθίμφ. Περί αϋτοϋ δρα Σοφ. Οικονόμου, Σωζ.
τόμ. Α'. σελ. 472 εν σημειώσει 473- 478. Ό "Ανθιμος 1797 - 1822, οτε εγένετο Πατριάρχης από Σμύρνης.
Ζαχαρίας, (Άρχ. Παράρτ. 17ου τόμ. τοϋ «Έλλ. Φιλ. Συλλόγου» σελ. 4),
κατά τό 1830.
ΕΥΡΙΠΟΥ

Ύπέρτιμος και έ'ξαρχος, πάσης Εϋβοίας (Εϋοίας γρ. ό Φατσέας). Έπι
’Ανδρονίκου έγένετο από 92“? 109^ Εΰρίπου (και ’Αθηνών) γίνεται τφ 1336
ό Ιερομόναχος
Νεόφυτος, (τ. Α'. σ. 483 Miklosicb).
Λαυρέντιος, (Σάθα, Σχ. 'Ιερεμ. σ. ΐηγ' επί 'Ιερεμίου Β').
Νεόφυτος, τφ 1593 Συν. τοπική επί 'Ιερεμίου (Έλλην. Φιλ. τόμ. 17,
Μαυροκορδ. Βιβλ. σ. 75).
Ίωάσαφ, ου καθαιρεθέντος, άνεδείχθη ό Άμασείας.
Ιεζεκιήλ, 8ν άποθανόντα τφ 1641, Ίουλίφ, διαδέχεται ό πανοσιολο
γιότατος (Ιερομόναχος)
Δανιήλ, επί Παρθενίου τοϋ β'.Τφ 1650καθαιρεΐται (Σάθα, Μ. Βιβλιο
θήκη τ. Γ' σ. 584)1
2.

1 Ν. Κ. 10 Φεβρουάριου 1892.
2

Τινά τών ονομάτων ύπάρχουσι καί έν δελτίφ δπου μετά τον «Δανιήλ» Ίουλίφ ,αχμα'

Ίωάσαφ τφ 1644 καθαιρεΐται [δρα Ίωαννίνων έν ΐδίφ φυλλαδίφ], Δανιήλ επί τοϋ
γέροντος Παρθενίου χρηματίσας καθαιρεΐται έπί Παρθενίου τοϋ β'. τφ ίανουαρ. 1650.
'Η συνέχεια τοϋ Δελτίου έν τφ κειμένφ.
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Γρηγόριος, δ κακογρηγόριος - έγένετο μετ’ αυτόν ό πρφην Μονεμβασίας
(’Αθηνών;)
Λαυρέντιος, ,αχνβ7 8/βρίου.
Δανιήλ, καθαίρεσις τφ 1654 (Σάθα Μ. Βιβλ. Γ'. 589).
Γρηγόριος, «διά to ανώμαλον τών ηθών τής κακότεχνου αύτοϋ ψυχής»
και διότι βία δυναστείας τον πρότερον Ευρίπου Δανιήλ έξέωσε, καθαιρεΐται 1671 (Νομ. Συναγωγή).
Γαβριήλ, τώ 1713, περά Σάθα, Μ. Β.Γ' 521.
Γρηγόριος, τό ζήν έκμετρήσας· διωρίσθη είτα δ πανοσιολογιώτατος καί
ελλογιμώτατος μέγας Πρωτοσΰγκελλος τής Μ. Εκκλησίας (Μάϊον 1752).
Προκόπιος, σχολάρχης τής Μ. τοΰ Γ. Σχολής (Γεδεών Π.’Ακαδ. σελ. 155,
157 καί 152) ου έκπεπληρωκότος τό κοινόν χρέος επί Κυρίλλου Πατριάρχου
εξελέγη 6 πανοσιολογιώτατος μέγας Προηοσΰγκελλος τής Μεγάλης Εκκλησίας.
Παΐοιος (Γεδ. Πατ. Α. σ. 157) τή 1υ Σεπτεμβρίου 1753. Παρητήσατο
τώ 1757 ’Οκτώβριον, καί τον Φεβρουάριον 1758 επί Σεραφείμ εκλέγεται
ό όσιώτατος συγκελλος τής άγιωτάτης μητροπόλεως Άδριανουπόλεως
Παΐοιος.

”Ανθιμος, ου παραιτησαμένου τώ 1766 διορίζεται ό μαθητής τοΰ Κριτίου Γεώργιος ό Βυζάντιος, δ τό μοναχικόν τριβώνιον ύποδΰς (ίσως Γεδ.
Πατρ. Άκ. Χρ. σ. 174).
Γεδεών. (Μήπως δ Κύπριος- 1754- 1758 - έφημερεΰσας έν τφ πρώτω
παρεκκλησίφ τής Λειψίας, δπερ συνέστησε τφ 1743 δ αρχιμανδρίτης Θεό
κλητος Πολυείδης (Ψόγος Νικοτιανής 1876 έκδ. Βενετίας Οίκονόμου) δρα
καί Σάθα, Μ. Β. τόμ. Γ'. σελ. 288 περί τουτου. Τοΰ Γεδεών άποθανόντος
διορίζεται επί Γαβριήλ κατ’Αύγουστον τοΰ 1782 δ δσιώτατος ιερομόναχος κυρ
Γεννάδιος, δστις υπογράφει τφ 1776 «Έκκλ. Άλήθ.» 1904 σ. 217 εκ
τών τής Λαύρας ανεκδότων.
Ίερό&εος, (Περί τουτου δρα Πολυζ. Νεοελλ. τόμ. Β' σελ. 142), δστις
τφ 1799 προεβιβάσθη εις μητροπολίτην Ίωαννίνων καί τφ Άπριλίω τοΰ
αυτοΰ έτους εκλέγεται δ αρχιμανδρίτης τοΰ Οίκουμενικοΰ Θρόνου λ
Γρηγόριος, άνθ ου, ευρίσκω έν πατριαρχικφ ΰπομνήματι τοΰ 1827.
«φυγή χρησαμένου καί δραπετευσαντος καί παντελεΐ καθαιρέσει ύποβληθεντος» επί Άγαθαγγέλου τφ Μαΐφ τοΰ 1827 γίνεται Ευρίπου δ δσιώτατος
ιερομόναχος αρχιμανδρίτης 21
1 Εις τό περιθώριον τοΰ τετραδίου υπάρχει ή έξης ατελής σημείωσις. ”Ιδε περί
τούτου σημείωμα άριστον έν βιβλίφ, δπερ έξεδόθη δαπάναις αύτοΰ ύπό τοΰ Νικοδήμου
τοΰ αγιορείτου, έν φ προτάσσεται καί ή είκών του. Τίτλος τοΰ βιβλίου είναι...
2 Ύποσημ. Μυστ. Ή Καινή Διαθήκη τοΰ Κυρίου καί Σωτήρος ήμών Ίησοΰ Χριστοΰ·
Δίγλωττος τοΰτέστι Γραικίκη καί Άλβανίτικη. Δγιάτα έ ρέ ε ζότοι σόνε κέ νά έπετοϊ
Ιήσου Κρίστοϊτ μπέ δι’ Ριούχε, δό μέ θένε Ρέρικόιε έ δέ σκίπεταρτζε.
’Επιστασία Γρηγορίου αρχιεπισκόπου τής Εύβοιας
Κορφοί έν τή τυπογραφία τής διοικήσεως 1827.
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Γε5εών, Έν τφ αύτφ έτει ό καθαιρεθείς Γρηγόριος συνεχωρήθη καί
γίνεται’Αθηνών μητροπολίτης, περί ού δρα «Σωτήρος» περιοδ. τομ. Β' σ. 87.
Τφ 1818 συνοδικός ών υπογράφει εν σιγιλλίω τής Σχολής "Ανδρου (Λόγ.
Έρμης 1818 σ. 603).
ΕΦΕΣΟΥ

Ίοάκ, άρχιθΰτης C. I. G. IV 8756. Όρα καί Echos d’Orient περί
Εφέσου καί τά Tables. Θεοδόσιος ό Γ' ό αύτοκράτωρ 716-717 γενόμενος
κληρικός διήγαγεν ενταύθα τον βίον αυτού καί έτάφη έν τφ ναφ τοΰ 'Αγίου
Φιλίππου. (Παπαρρηγοπούλου Γ' σ. 347)
Ίααίτης, μ. Εφέσου, Κεραμέως έν Bessarione X 295-98, 1217-1224.(;)
Δανιήλ, Πότε έζησεν ό μ. Εφέσου Δανιήλ, έν Ζαπίσκι Imp. Russ
Άρχαιολ. Obmectssa II 293-298. (Κεραμέως 1887).
Νεόφυτος, μ. Χίου, Εφέσου καί Πυργίου (XIV αιών) (Έκκλ. Φάρος
Β. 47, 49).
’Επί Κυρίλλου μηνί Δεκεμβρίου ίνδ. ίΊ? έτος ,ζρλε' άπεκατέστη αυθις
εις τον θρόνον αυτοΰ ό
Γαβριήλ, καταδικασθείς αδίκως καί συκοφαντικώς υπό πατριαρχικού
έξάρχου Σιλβέστρου ως μη έγχειρίσας αΰτφ τά έκκλησιαστικά δικαιώματα
Άντικατάστασις αυτού υπό τού
’Ιγνατίου, τέως Γάνου καί Χώρας. Μετά τον θάνατον τοΰ ’Ιγνατίου
τούτου «έπειδή ή έπαρχία έμεινε απροστάτευτος, έκρίθη λαβεΐν πάλιν τον
κυρ Γαβριήλ τον θρόνον αυτού, «γνώμη συνοδική καί τοΰ άγιωτάτου καί
μακαριωτάτου πάπα καί πατριάρχου τής μεγάλης πόλεως ’Αλεξάνδρειάς κυρ
Γερασίμου καί κριτοΰ τής Ο’ικουμένης... ».
Μελέτιος, καθαίρεσή αχλθ' μηνί Μαΐφ ίνδ. ζ^5, άντ’αυτού ό θεοφιλέ
στατος αρχιεπίσκοπος πρώην Σάμου
"Αν&ιμος,
’Ιγνάτιος, δστις έπί εκλογή πατριάρχου μεταξύ των τριών έτέθη συν
τφ Λαρίσσης Παϊσίφ (πατριάρχη), Θεσσαλονίκης Θεοκλήτω, Εφέσου Ίγνατίφ
,αχνβ' Ίουλλίφ (Ν. Σ. 249).
Μακάριος, 1821.
ΖΗΤΟΥΝΙΟΥ (Λαμίας).

"Ορα 'Αλμυρού καί Βελεστίνου.
Άχίλλιος, ,ζνβ.,ίνδ. β' έν άγίφ δρει παρευρεθεις καί έν γράμματι δωρητηρίφ τής 'Ιεράς Συνάξεως είς Ιερεμίαν τον Α' υπογράφει. «Έκκλ.’Αλήθεια»
1904 σ. 339.
Ίερόϋεος, Ζητουνίου καί 'Αλμυρού καί είτα Παροναξίας κλπ.

Κατ’

έπιγραφήν ναού τοΰ αγίου Νικολάου έν 'Αλμυρφ, ορα ταύτην δημοσιευθεΐσαν έν Β. C. Η. 1899 σ. 399. Δελτ. τής έν 'Αλμυρφ Φιλάρχαιου Εταιρείας
τής ’Όθρυος τεύχος Δ' 1901 Άθήναι σημείωσις σελ. 30). Είναι δ αυτός δ
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ύπογραφόμενος εν σιγιλλίφ τής Μονής Ξενίας, άπολυθέντι έπι πατριάρχου
Γρηγορίου τοϋ από Σμύρνης τφ 1798. (Δελτ. Ιστορικής καί Εθνολογικής
'Εταιρείας Δ'. 675).
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Γεράσιμος, ταπεινός άρχιθότης τό δωδεκάορτον τόδε θερμώς προσφέρει
Γαληνοτάτφ Πρίντζιπι Ουγγαρίας· ιβ'αίώνος, C. I. G. IV 8761.
ΘΑΣΟΥ

Τω 1635 ίνδ. Γ' εις Μαρώνειαν προστίθεται.
Άλέξανόρος, Ηου αιώνος (εν Atlien. Mitt. 1893 σ. 267 υπό Kern: δρα
Revue Ε. G. τ. 8 Juillet-Aout σ. 100).
ΘΑΥΜΑΚΟΥ

Κατά τούς κάτω χρόνους από τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως
μέχρι τοΰ 1840 οί επίσκοποι Θαυμακοϋ ήδρευον εν Γοόρμ.
’Ανέκδοτα κατά Γιαννόπουλον, Β. C. Η. 1899

XII, σ. 416 καί έξ.

Συμεών, έν χ. Έ9ν. Βιβλ. 68 φυλ. 31Ρ

1218-28.

Πορφύριος,

1237.

Μεθόδιος,

1244.

Ίωάααφ, (937 Έθν. Βιβλ. χργ.)

1556.

Γερμανός,

1560.

Κύριλλος, (Άμασ.”Ανθιμος, Turcog. σ. 506),

1572.

’Ιάκωβος, Α' (φυλ. 199“ Νομ. Συναγωγής)

1624. Καθαίρεσις.

’Αρσένιος, έν επιγραφή Γοόρας Θεσσαλίας

1710.

Σεραφείμ,
°Ιάκωβος, ό Β'

»
»

Άντινίτσης
Γοόρας Θεσσαλίας

1763- 1767.
1796 - 1799 V

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Περί Θεσσαλονίκης δρα L. Petit: Echos d’Orient IV, Macaire αυτόθι
VIII, 272. Epigr. Mit. 1894 σ. 117-118, inscription2.
Παύλος, αρχιεπίσκοπος.
ΕΙρηνέος, (ούτως) Άμφότεροι έν τή Άγίμ Σοφία Θεσσαλονίκης. C. I. G.
9.548, 9.826 περί τής γραφής ΕΙρηνέος. Όρα περί τούτων Mitteilungen
des deutschen Archaeologisclien Institutes zu Athen 1897 (τόμ. 22)
σελ. 66 καί έξ υπό Kurth3.
Παύλος, έν Β. Ζ: τοϋ 1909 σελ. 181.* 1
' Ν. Κ. 9 Ιουλίου 1692.

,

1 Εις τό α/.ρον άνω δεξιή: τών δελτίων υπάρχουν τά εξής ονόματα Μυστακίδης,

L. Fehd, Ζερλέντης, Γεδεών τελευταΐον.
s Ή χρονολογία τών μητροπολιτών τούτων δέν είναι γνωστή. Ό Kurth υποθέτει
ότι ό Ειρηναίος έξησεν έπί Κωνσταντίνου τοϋ Κοπρωνύμου. Τοΰ β' Παύλου σώζεται
μολυβδόβουλλον τοΰ οποίου τήν χρονολόγησιν δέν άνεΰρον. Γ. I. Κ.
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Βασίλειος, Άχριδιανός μητρ. Θεσσαλονίκης-δ ιάλεξις αύτοΰ προς ’Ιτα
λόν «περί έκπορεΰσεως τοΰ Άγ. Πνεύματος» χειρόγρ. Μετοχιού Παναγίου
Τάφου ύπ’ άριθ. 303.
Εύσέβιος, Έπ'ι τοΰ άγιω(τάτου) αρχιεπισκόπου Ευσεβίου έγένετο έν
Θεσσαλονίκη σ. 58 τοΰ Duchesne, ίσως ό Ευσέβιος, auquel sout adressees plusieurs lettres du pape S‘ Gregoire le Grand 1 (Oriens Christianus
τόμ. II).

* Κωνστ(αντΐνος), Restitution d’une inscription qui se trouve
dans l’escalier qui descend a la Basilique de S‘ Demetrius έν τη Δ.
Πόλη τής εισόδου «πατρός ημών καί άρχ(ι)επισκόπου Κωνσταντιν. (σελ. 60
Duchesne). "Ορα κάπου καί ΙΊαπαγεωργίου έν Β. Ζ.

* Θεόδωρος -, μή άναφερόμενος εις τούς καταλόγους τοΰ αγίου Άμασείας. Ούτος έχειροτόνησε τον άγιον Ευθύμιον τον έν Θεσσαλονίκη γεννηθέντα τφ 824. «Έκκλ. Άλήθ.» 1895 άρ. 26, (25 Αύγ) καί 1897 ’Ιανουάριος.
Θεοφάνης, Κέδρην. Β. 518, (6546=1038).
Θεόδουλος, αρχιεπίσκοπος ια'-ιβ' αΐώνος, σ. 146 τοΰ ΙΓ' τόμου Ρωσ.
Άρχ. ’Ινστιτούτου.
Νύμφων, (αντί Νήφων) «ό πατριάρχης τής Θεσσαλονίκης τότε ών (τφ1
3 *
1450) σελ. 443 τοΰ Heuzey.

* Μακάριος, Τφ 1537 (7046) ήγόρασε ών πρώην Θεσσαλονίκης τό
ύπ’ άριθ. 485 έν τη Συνοδική Βιβλιοθήκη τής Μόσχας ύπάρχον χειρόγραφον
Λεξικόν (Πρβλ. Επιτομήν τών χειρογράφων, υπό άρχιμ. ’Ιακώβου τοΰ Βατοπεδινοΰ (896 σ. 10). Ου μνημονεύεται παρά τφ Άμασείας. Όρα Petit έν
Echos d’Orient VIII 272, άπαντώντα
σ. 254-56.

εις τον Ζερλέντην Byz.. Ζ. (1905)

Ό Μακάριος τφ Όκτωβρίφ

τοΰ 1507 πρωτοσύγκελλος τοΰ

Κορίνθου καί έγένετο μητροπολίτης Κορίνθου, ών δέ τοιοΰτος έπεΐχε καί
τον τόπον τοΰ Άγκύρας (σ. 273 Ε. d. Or.) τη 4^ ’Απριλίου 1517 μετετέθη
εις Θεσσαλονίκην 4.
Θεωνας5, μοναχός αγιορείτης (’Άθως σ. 206) καί Σάθα, Νεοελληνική Φιλ.
211 καί έν Νέφ Έκλογίφ (Γεδεών)-'Όρα Α/νικά μου καί έν Echos d’Orient.
Σωφρόνιος, Τφ ,ξριδ' δεκεμβρίου ε', δτε «τον οίκεΐον άποβαλλομένης
ποιμένα» έγένετο ό (συμψήφους έχων τον μέγαν πρωτοσύγκελλον τής Μεγ.
1 Μεταξύ τών έτών 590 604 μ. X.
’ Εις τό σχετ. απόκομμα τοΰ Νεολόγου τής Κωνσταντινουπόλεως εις τό όποιον περιέχεται ό κατάλογος τών μητρ. Θεσσαλονίκης φαίνεται ότι τοποθετεί τούτον ό Μυστακίδης διά μελάνης μεταξύ τών έτών 829-840, ήτοι μεταξύ ’Ιωσήφ καί Λέοντος.
3 Ή λέξις δέν είναι καθαρώς γεγραμμένη.
* Ό Μηθύμνης Μακάριος έγένετο ώς λέγει έν Κωνσταντινουπόλει (1δ Δεκέμβριος
1897) Θεσσαλονίκης τφ 1531 καί έν τή μονή τοΰ Λειμώνος τή 12 ’Απριλίου 1546.
* Έτος 1539.
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Εκκλησίας Μητροφάνην καί λογιώτατον Πρωτοσύγκελλον εφημέριον τής
Χρυσοπηγής ’Ιγνάτιον) Σωφρόνιος, τούτου δέ παραιτηθέντος γίνεται ό θεο
φιλέστατος επίσκοπος Κίτρους,
Ζωαιμας, Σεπτεμβρ. ,ζριστ' (7116-5509= 1607).
'Αθανάσιος, Κρής περί οΰ βλ. Κεραμέως «Διάφορα Ελληνικά γράμ
ματα» σ. ιβ'-ιε'καί αυτόθι παραπομπάς εκτάκτους. Ό τώ 1634 πατριαρχεύσας, άνθ’ οΰ τη 16 Μαρτίου εκλέγεται ό οικονόμος τής μητροπόλεως καί
ιερομόναχος (ΓΙ. Π.1 IIΓεδεών 559 καί 580).
Δαμασκηνός 2, οΰ καθαιρεθέντος επί Κυρίλλου τοΰ έκ Βερροίας έγένετο
ό Πολυανής,
Καλλίνικος, ,αχλς' ’Ιανουάριου κζ'.
’Αθανάσιος3, επειδή

ή

άγιωτάτη

μητρόπολις

Θεσσαλονίκης έμεινεν

απροστάτευτος υπέρ τον τριετή χρόνον διά τον έν αυτή κατά προεδρίαν άρχιερατεύοντα άγιώτατον αρχιεπίσκοπον κυρ ’Αθανάσιον καταλιπόντα αυτήν καί
άναχωρήσαντα εις τά μέρη τής άνω Μυσίας, ώς καί αντίκρυ φαίνεται έγέ
νετο ό έν Ίερομονάχοις
Θεόκλητος, τφ ,αχμστ' ϊουλίφ κα' ινδ. ιδσυνυποψήφιος τεθείς τφ
Παϊσίω Λαρίσης καί Ίγνατίω Εφέσου έπί έκλογή Πατριάρχου τοΰ Παϊσίου.
Οΰτος παρητήσατο, έγένετο δ’ ό μέγας Πρωτοσΰγκελλος,
’Ιωακείμ, τφ t αχνα' Ίανουαρίου κα' ό μετά ταϋτα Ρόδου.
Διονύσιος, ό Γ'. προεδρικώς αμέσως μετά τήν από τοΰ Πατριαρχικού
θρόνου παραίτησιν καί κατεΐχεν αυτήν μέχρι τοΰ 1671 (Νομ. Συναγωγή.
Π. Π. Γεδεών σ. 589) δτε τή ια' Μαρτίου 1671 έκλέγεται ό ιερομόναχος καί
πνευματικός καί λογιώτατος,
Αναστάσιος,
Με&όδιος, μηνί Φεβρ. 1687, καθηρέθη τή 2 Άπρ. 1696. Περί τουτου
δρα τοΰ Π. Ζερλέντη, μονογραφίαν έν «Παλαμα» Θεσσαλονίκης τ. Β' (1918)
σ. 148 152, έν ή καταλήγει, «άφοΰ κατετάραξε τούς Θεσσαλονικεΐς διήλθε διά
Ζακύνθου, Βενετίας, Βιέννης, ήλθεν εις Μόσχαν παρουσιάσθη προ τοΰ αΰτοκράτορος, ΐνα έξικετεύση τήν απελευθέρωσήν των Ελλήνων».
’Ιγνάτιος, 1689 (; Γ. Κον.) Κεραμεύς τ. Θ' «Βυζ. Χρονικά» 274.
Γαβριήλ, Θεσσαλονίκης δρα Μολδαβίας 1745-1780. Κεραμεύς σ. 273
τοΰ ιθ' τόμ. των «Βυζαντινών Χρονικών».
Γεράσιμος, 1797-8 αυτόθι σ. 273.
Μακάριος, 1821.

I Πατριαρχικοί Πίνακες.
a Ύποσημείωσις Μυσιακίδου: Μετά ταΰτα Κασσανδρείας Πρόεδρος, δρα Κασσάνδρεια 1643.
II Διά δευτέραν φοράν.
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Ύπέρτιμος καί έξαρχος πάοης Βοιωτίας.

Γερμανός1, μητροπ. Θηβών 8-9ος αιών. C. des Μ. d’Athenes σελ.
248 τής Revue des Etudes Grecques

1.11

ύπό Schlumberger.

Μαρχιανός, 869. Mansi 16 σελ. 37-195,
’Ιωάννης, Χ-ΧΙ αΙών, έν τφ (Ρωσσικφ ΓΙεριοδικφ) ύπουργ. τής παι
δείας αυτόθι.
Κωνσταντίνος 2, Revue Archeolog. 1877 και Sigillographie Byzant.
Α σ. 176.
Ίωάσαφ, τφ 1544 παραστάς εν τή εγκαθιδρυσει τοϋ πρώτου Μωϋσέως
εν Άγίω Όρει, καθ’ ήν παρίστατο ό 'Ιερεμίας ό Α' και ό μητροπολ. Λαρίσοης Νεόφυτος (αλληλογραφίαν δρα εν «Κωνσταντινουπόλει» τη 6Ή 'Ιουνίου
1887). "Ισως είναι ό αυτός τφ 1565 την καθαίρεσιν τοΰ....... Ίωάσαφ υπο
γραφών, Turcogr. σελ. 173)3.
Λαυρέντιος, τφ 1593 έν τοπική συνόδφ («Έλλ. Φιλ. Σύλλογος» 17 καί
Μαυροκορδ. Βιβλ. 75).
Μητροφάνης,

1625 καί άντ’ αύτοΰ παραιτησαμένου τφ Νοεμβρίφ

προβιβάζεται ό Ώραιών
Δανιήλ, κατά Μάρτιον τοΰ ,ζρλδ' («Έκκλ. ’Αλήθεια» Β' σ. 668).
Παρϋ'ένιος,

ου

καθαιρεθέντος

εκλέγεται τή κβ' Νοεμβρίου ,αχλδ'

(1634) ό έκεΐθεν ελθών 'Ιερομόναχος
Κλήμης, («Έκκλ.Άλήθ.» Β. 669)· τούτου καθαιρεθέντος γίνεται ό πρφην
Βολισσοΰ
Δανιήλ, τφ Ίανουαρίφ τοΰ 1648 (Παρά Σάθφ Μ. Β. τόμ. Γ'. 582
φέρεται Γαβριήλ) σύμψηφον έ'χων τον πρφην Σάμου ’Άνθιμον (δρα Σάμου).
1

Εις ιδιαίτερον δελτίον Θηβών αναγράφεται· Γερμανός μητροπολίτης Θ' αίώνος

Schlumberger, Melanges σ. 222.

’ Έν τφ αύτφ ιδιαιτέρα) δελτίφ τίθεται ό Κωνσταντίνος πρό τοϋ Ίωάννου μετά τής
χρονολογίας ΙΑ ή ΙΒ. αίώνος, έν αύτφ καί ή ύποσημ. «Melanges σελ. 223 ένθα καί έ'τερος Κωνσταντίνος άναφέρεται έν τή Sigillographie τοΰ αΰτοϋ συγγραφέως».
* Εις ιδιαίτερον δελτίον σημειοΰνται προσθέτως τά έξής· ζνβ'ίνδ. β'«Έκκλησ.
’Αλήθεια» 1904 σ. 339. ΙΙαραπλεύρως είναι έπικεκολλημένον απόκομμα έφημερίδος τής
« Κωνσταντινουπόλεως» έχον οϋτω :
Ή Α. Παναγιότης τήν έπιοΰσαν Ιην άρξαμένου μηνός παρευρέθη έν τή τελετή τών
άρχαιρεσιών τής Ί. Κοινότητος πρός έγκαθίδρυσιν τής νέας έπιστάσίας, ή οποία άπό
τών άπωτάτων χρόνων καθιερωθεϊσα, τελείται έτησίως κατά τήν 1 ’Ιουνίου, τής όποιας
ή περιγραφή υπεκφεύγει τήν άρμοδιότητά μου· έν τοΐς χρονικοΤς τοΰ Άθω θά σημειωθώσιν αί κατά τό έτος τοΰτο άρχαιρεσίαι τής I. Κοινότητος διά τό έξαιρετικόν δτι παρί
στατο ή Α. Θ. Π. Άνάλογον σημείωσιν, ώς μοί είπον, φέρουσι τά χρονικά, καθ’ α έν τή
έγκαθιδρύσει τοΰ πρώτου Μωϋσέως κατά τό έτος ζβ' = 1544 παρίσταντο ό πατριάρχης
Ιερεμίας Α'. καί οί μητροπολΐται Λαρίσσης Νεόφυτος καί Θηβών Ίωάσαφ.
Επετηρις Εταιρείας Βυζλντ. Σπουλον, ϊτο; 1Β',

12
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Παρϋ'ένιος1, πρώην Σάμου κατά προεδρίαν. Ό Κακογέρων ΙΙαρθένιος2
καθαιρεΐται και άντ’ αΰτοΰ
’Ιεζεκιήλ, Έν Ν. Συναγ. φυλ. 266“. «Επειδή τής μητροπόλεως Θηβών
δίχα άρχιερέως έναπομεινάσης τοσοΰτον ήδη χρόνον ως τοϋ εν αυτή ήδη
ευρισκομένου πρφην Σάμου Παρθενίου κατά προεδρίαν δντος κα'ι ού γνησίου
προτροπή τού πατριάρχου κ. Παρθενίου εθέμεθα τον πρώην υμών ιεζικιήλ
(ουτω) και τον πρώην κυρ Γαβριήλ καί τον πρώην Ρέοντος κυρ Παρθένιον
μαρτίφ ,αχνβ' άνθ’ ου καθαιρεθέντος τώ ,αχξς' ένεκα πολλών λόγων «τό δέ
πλέον τής άκρατοποσίας, ώς οΰ θέμις».
Ίερόϋ'εος, (Νομ. Συναγ.) τφ 1687. (Τουρκοκρατ. Ελλάς σελ. 358-366).
’Αθανάσιος, τώ 1746 («Έκκλ.’Αλήθεια» I, 156) δστις τφ Δεκεμβρίφ τοΰ
1752 αποθνήσκει, διαδέχεται δέ αυτόν δ Μ. Πρωτοσύγκελλος τής Μ. Έκκλ.
’Άνθιμος, επί Κυρίλλου
’Αγάπιος, καί δτε ουτος άνεφάνη ατελέσφορος προς τήν διοίκησιν τής
επαρχίας ταΰτης καί παρητήσατο προτροπή

καί άδεια τοΰ Οικουμενικού

Π. Θεοδοσίου διωρίσθη ό εφημέριος τοϋ πατριαρχικού ναού
’Αθανάσιος,

τώ Μαΐφ τοϋ ,αψογ' έπινεμ.

(Ή παραίτησις τοΰ

’Αγαπίου τώ αψοα' ’Ιουνίου β'). Ό ’Αθανάσιος αποθνήσκει τώ 1790 Νοεμβρίφ επί Νεοφύτου καί εκλέγεται ό θεοφιλέστατος επίσκοπος πρώην Δαμαλών
Τιμόθεος, δστις άπέθανε τώΣεπτεμβρίφ τού 1739 καί διορίζεται ό μεγ.
πρωτοσύγκελλος τής Μ. Εκκλησίας
Κύριλλος, δστις τον Αύγουστον τοΰ 1812 αποθνήσκει καί επί Ίερεμίου
εκλέγεται ό πρωτοσύγκελλος τοΰ μητροπολ. Ήρακλείας
Άνανίας, άποθανών τφ 1820, άνθ’ οΰ εκλέγεται ό θεοφιλέστατος επί
σκοπος Περιστεράς
Παΐοιος, τφ 1827 Σεπτεμ. διορίζεται δ μητροπολίτης Άγκύρας κυρ
Αγαθάγγελος,3 άτε τοΰ άρχιερατεύοντος κυρ Παϊσίου τό ζήν έκμετρήσαντος. «Επειδή προς τοις άλλοις άνηκέστοις δεινοΐς άπερ άθλίως ΰπέστη
έ'τι εκ τής άρχής τής γενομένης ρήξεως τών περιστάσεων διέμεινεν άπροστάτευτος καί άμοιρος αρχιερατικής προστασίας, άτε δή τοΰ...»
ΙΕΡΑΠΟΛΕΩΣ (Φρυγίας)

Γενναίος, άρχιεπίσ. καί πατριάρχης ε' καις' αιών εν (Altert. ν. Hierapolis Δ' τ. τοΰ Erganzugsh: d. Jalirb. 1898 έν Βερολίνφ).
’Ιωάννης, C. I. G. IV 8641, επίσκοπος έτος 875 Σελευκιδών = 565 μ. X.* *
1 Εις 2 έτερα δελτία ύπάρχουσι αί έξης σημειώσεις: Παρΰένιος πρώην Σάμου κατά
προεδρίαν - έφ’ φ και πάλιν έτέΟησαν «ό πρφην ύμών Ιεζεκιήλ συνυποψήφους έχων καί
τόν πρώην Γαβριήλ καί τόν πρώην Ρέοντος Παρθένιον τφ ,αχνβ' μαρτίου».
’ Τά τεμάχια περί ’Ιεζεκιήλ υπάρχουν έν έτέροις δελτίοις.
* Γ. Κονιδάρη, Θρησκευτική καί Χριστ.’Εγκυκλοπαίδεια Τόμ. Α' σελ. 69.
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ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Βασίλειος,

Ποιμένος

Βασιλί(ου) Έρισσοΰ

ια' αίώνος κατά πάσαν

πιθανότητα. Πρώτη σφραγίς επισκόπου Ίερισσοΰ (σελ. 231 Melanges τοΰ
Schlumberger).
Μακάριος, ό υπό Μερεμίου τοΰ Α' διορισθείς επιστάτης τής οικοδομής
τοΰ Σταυρονικήτα κατά τό 1540 I1;
ΙΚΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΑΜΟΥ

Ίδε Σάμου.
ΙΚΟΝΙΟΥ

"Ορα Βάρνης Παρθένιος.
ΙΜΒΡΟΥ [καί Λήμνου]

Μιχαήλ 6 Κηρουλλάριος εις ’Ίμβρον υπό τοΰ Ίσαακίου Κομνηνοΰ 1059.
Μεσαίων. Βιβλιοθήκη IV 326 και R.E. G. Ν° 71 (1903) σελ. 375 εξής.
Είς τά εν τή μονογραφία περί “Ιμβρου τοΰ Κ. καί τάς αυτόθι προσθήκας
πρόσθες έν σελ. 239-240Γ Βατικανοΰ κωδικός 8402.
’Ιάκωβος, «έγράφη

διά χειρός εμοΰ τοΰ εΰιελοΰς ίερομονάχου

και

υποψηφίου τήςάγιωτάτης αρχιεπισκοπής νήσων Λήμνου και’Ίμβρου ’Ιακώβου
μηνι Φεβρουαρίφ ϊνδικτιώνος δ'έτος ,ςωκθ'= (1321). Εΰρον εν σελ. 167
τών zapiski τοΰ Ρ(ωσικοΰ) Αΰτοκρ. ’Αρχείου Izwestia Πετρουπολις 1914
τόμ. VIII.

Ιωακείμ, άναφέρεται συνυπογεγραμμένος εν τινι πατριαρχικω εγγράφω
τοΰ Μητροφάνους (1580), ένω δηλοΰται δτι ό Βοεβόδας Μπογδονίας ’Ιωάννης
Πέτρος άφιέρωσεν είς τον πατριαρχικόν ναόν τής Παμμακάριστου τά σπήτια
αύτοΰ, επί τφ δρφ τοΰ καταλΰειν εν αΰτοΐς οσάκις επιδημεΐ έν Κωνσταντινουπόλει. «Έκκλ. Άληθ.» έτος δ', σελ. 731.
ΠαρΦένιος, Έκκλ.’Αλήθεια 1892 φυλ. 40 (αχιε'=1615 συνυπογράφεται
έν τινι Λαυρεωτικφ σιγιλλίω ώς πρψην Ίμβρου.
Αθανάσιος, «άτε άσώτως έν αυτή διάγων καί άποδράς... καθαιρεΐται
καί γίνεται ό Κώ αρχιεπίσκοπος
Χριστόφορος, τφ ,αχκς' (Νομ. Συναγωγή).
Σωφρόνιος, 1627 ’Απριλίου 10 υπόμνημα αντί τοΰ παραιτηθέντος Χρι
στόφορου. (Πατρ. έγγραφον Σάθα Γ' σ. 568). Καθαιρεΐται ’Ιούλιον

'αχλε'.

Άβράμος, (;) υπογράφεται έν Λαυρεωτικφ σιγιλλίψ τό ,ξρμ' επί Κυρίλ
λου τοΰ Λουκάρεως 1632 (;) (Έκκλ. "Αληθ. 1892 Δεκεμβ. 28 φυλ. 43).*
1 Ν. Κ. 16 Μαΐου 1892.
. ,
* Πρόσθες τά έν Gilbert, Handb. d. Staatsaltertiimer II εκδ. του
καί «Έκκλ. Άλήθ.» 1892 Δεκέμβριος.
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Νικόδημος, 1652 υπόμνημα άντ'ι τοϋ άποθανόντος Σωφρονίου. *Ην
πνευματικός καί πρωτοσύγκελλος τοϋ άποθανόντος Σωφρονίου (Νομ. Συναγ.)ι.
ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

“Ορα διατριβήν περ'ι τών τής επαρχίας Καισαρείας έντ’Εκκλ. Άληθεία»
1913 Νοεμβρ.

εκ χειρογράφου, δπερ είδον, δημοσιεύει δε ό κ. Γεδεών.

(Λαμπουσιάδης).
Άνδρέας, Λάμπρου - Κατάλογος άγιορ. κωδ. σ. 47 κώδιξ 2°« τοϋ αγίου
Παύλου φ. 480ν.
Κοσμάς, Montfaucon, Biblioth. Coisliniana σελ. 104 υπό Άλεξ. τοϋ
Κομνηνοΰ αυτόθι... «τού πρωτοθρόνου».
Με&όδιος, μετά τό 1365 (σ. 468 τ. A' Miklosich).
Μητροφάνης, 1551. Τφ 1565 ό πατριαρχεύσας 7 έτη (Μαθά κατάλογος
Π. “Ορα και Στεφ. Γέρλαχεν Tagebuch καί Τουρκογραικίαν σ. 289 πρβλ. 212
αυτόθι, την υπογραφήν του και τά ανέκδοτά μου. Πατρ. Πίνακες Γεδεών
σελ. 516.
Παχώμιος, δ μετά ταϋτα Πατριάρχης εκ Λέσβου, δρα Πατριαρχ. Πίνα
κας σελ. 526.
Γρηγόριος, 1622, («Έκκλ. ’Αλήθεια» 1899 φύλ. Α'σ. 24). [Έν ίδιαιτέρφ δελτίφ προστίθεται] επί 5 έτη καταλιπών την Ιπαρχίαν αΰτοϋ, άνθ’ ου δ
Γερμανός, πρώην Μίλου (sic) τφ ,ζρλβ' Σεπτέμβριος, ού έξωσθέντος
έγένετο ό πρώην ’Άμιδες(;)
Έπιφάνιος 1
2, (Γρηγόριος τφ 1623 άτε άπουσιάζων δίχα συνοδικής άδειας
άντ’ αύτοΰ δ
Μελέτιος, (Σάθα, Μεσαίων. Βιβλ. τ. Γ'. σ. 563). Έν τω δελτίφ: Έπιφάνιος, ου άποθανόντος εκλέγεται ό Μυρέων
Ζαχαρίας, τφ Νοεμβρίφ 1642. Ούτος καθαιρεΐται και άντ’ αύτοΰ (τήν
καθαίρεσιν ιδία χειρ! δεξαμένου καί ύπογράψαντος 1649)3, έγένετο ό πρώην
Σάμου
Άνΰιμος, (Σάθα, Μ. Βιβλ. τόμ. Γ' σ. 583) Δεκεμβρίου 1649 και έξωσθείς Είναι ό έπί Π αισίου συνυπογράψας τήν προς τον Πατριάρχην Νίκωνα
επιστολήν αύτοΰ («Άνατολ. Άστήρ» 1881, 16 Σεπτεμ. άριθ. 51).
Γρηγόριος 4, καθαιρεΐται και προάγεται ό ιερομόναχος
Γερμανός, 1674.
Γρηγόριος, Τφ 1689 Άπριλ. (Archives Saint Louis παρά Leval).
1 Ν. Κ. 18 Νοεμβρίου 1891.
2 Έν τφ τετραδίφ ούτως «αντί τοϋ Γρηγορίου παραιτηθέντος Έπιφάνιος 1624».
1 Έν τφ τετραδίψ: Τφ 1649 έπί Παρθενίου Β'. τό δ'. Ζαχαρίας αΰγουστ. δίδωσι
παραίτησιν κατά δεκέμβριον καθαιρεΐται καί εκλέγεται ό "Ανθιμος κλπ. βλ. κείμενον.
* Οίτος καί ό επόμενος Αναγράφονται έν έτέρφ δελτίφ.
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* Χρύσανθος, Τφ 1702 (ό Παλαιστίνης, Ήμερολόγιον Άνατολ. 1884
σελ. 313).
Κυπριανός, Τφ 1707, ό μετά ταύτα Πατριάρχης.
'Ιερεμίας, ό τφ 1715 εκλεγείς Πατριάρχης 'Ιερεμίας (ό Γ'.) ό Πάτμιος.
Νεόφυτος.
Παρ&ένιος, 1743, «Έκκλ. Άλ.» τόμ. Ι'σ. 156,1748 Σεπτ. (’Αλήθεια τόμ.
Β'. σ. 231) Σιγίλλιον Θήρας επί Καλλινίκου Ε'. επί αδελφού του Τζανάκη
Ι’αβαλά υιός. Τφ 1755 έ'τι είναι συνοδικός. «(Έκκλησιαστ. Άληθ.» έτος I'
σ. 157 εξ.).
Παΐσιος1 Μάιος 1763 (’Αλήθεια Α'. τ. 233). Τή 25 Δεκεμβρίου 1768
άνεχώρησεν έκ Μετεώρων, άφ’ οΰ έμεινε εν Μετεώροις εξόριστος υπέρ τούς
δυο

χρόνους». (Σημ. Παπαδοπ. Κεραμέως εν σελ. 35 τού ίδιου τεύχους

(Μανουήλ ό Κορίνθιος Άθην. 1902).
Μακάριος, Σεπτεμβρ. 1766. 1772 ’Απριλ. 3 (Ήμερολόγιον

Άνατολ.

1885 σ. 136).
Γρηγόριος, 1773. 1794 Ίουλ. 12. Ήμερολ.

Άνατολ. 1886 σ. 173 κ.

174, πρότερον Σβορνικίου (Παρανίκα, Σχεδίασμα σ. 118).
Λεόντιος, 1796 Ίουλ. ό πρότερον Μενελίκου (Κουρουτσ. σ. 21), οΰ
παραιτησαμένου ό από πρφην Τορνόβου
Φιλό&εος*, 1806. (Κουρουτσ. σ. 65), οΰ θανόντος ό από Νεοκαισαρείας
Μελέτιος, 1815-1817, μετετέθη τφ Ίουλίφ 1815, άνθ’ οΰ άποθανόντος τφ 1817 Μαίφ 6
Ίωαννίκιος, ό από Νίκαιας (Κουρουτσ. σ. 57) ’Ιούνιον 1817 8 ’Ιανουά
ριου 1820. (Ήμερολ. Άνατ. 1885 στ. 126), οΰ θανόντος
Χρύσαν&ος, Σεπτεμβρ. 1823, οΰ μετατεθέντος εις τήν μητρ. Εφέσου
ό από Οΰζίτζης
Γεράσιμος, Δεκεμβρίου

1830, οΰ παυθέντος ό ηγούμενος τής Μονής

Προδρόμου
Παΐσιος, Ίουλίφ 1832, οΰ θανόντος ό από Άγχιάλου
Βασίλειος, καί άντ’ αυτού ό Μ. Πρωτοσ. Σεπτ. 1871s.
Ευστάθιος, Κλεόβουλος Σεπτ. 1871.1 2 3

1 Έν ιδιαιτέρα,) δελτίφ σημειοΰται: Παΐσιος ό από Πισιδίας Ίουλίφ 1757 ου καΰαι·
ρεϋέντος ό άπό Φαναριού Μακάριος, (βλ. κείμενον).
2 1797-1817.
3 Εις τι δελτίον ή έξης ύποσημείωσις Θεόδωρος, έπίσκοπος έν Mel. de la Faculte
Orientale (= M. F. Ο ) Θήκη Θ. επισκόπου VII (1914-1921) έν χωρίφ Dendil, δίωρον
ΝΔ τοΰ Ταεπνί· pierre tombale dans le mur de l’eglise armenienne υπό Jerplianion,
δστις λέγει, ότι έδώ έπισκοπή δέν υπήρξε· ίσως τής πλησίον Βασιλικής Θέρμης Σεβερίας. Evaisa ou Aipolioi άλλ’ ίδέ καί τό Ο. Christ.
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ΚΑΡΑΒΙΖΥΗΣ

Κοσμάς, Έκτος τοϋ αρχιεπισκόπου Καραβιζύης Ίωάννου, όσης μνημο-

μονεύεται έν σελ. 120 τής μεγάλης Sigillographie τοϋ Sclilumberger 6
αυτός λόγιος εξ άνακοινώσεως αθηναϊκής αναφέρει και τον Κοσμάν επί
μολυβδοβούλλου άποκειμένου εν τή Εθνική βιβλιοθήκη. Εποχή I' αίώνος.
(Melanges

d’Archeologie Byzantine

1895, σελ. 217. Έν τφ μολυβδο-

βούλλφ Καραβιζύης).
ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ

Δαμασκηνός, ό πρώην Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος Κ... έγένετο «όστις

υπογράφει ίδίςι χειρί στέργω και υπόσχομαι τα άνωθι εν μην! Ίουλίω 16Ή»
(δηλ. ότι δεν θά ενοχλή τον κΰρ ’Αθανάσιον τον Θεσσαλονίκης. Έπι Παρθε
νίου ίσως τφ 1643 (Νομ. Συναγωγή φύλλ. 123“)**.
ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ

Κύριλλος, έπ'ι ’Αλεξίου Γ' (1349-1390). Παρανίκα έν σελ. 195 τοΰ Δ'

τόμου τοϋ Ρωσσικοϋ Άρχ. ’Ινστιτούτου κατά Λιβαδηνόν. "Ορα Τραπεζοΰς.
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2

Γεώργιος,

«Γεώργιος γέγραφε ποιμήν Κέρκυρας» Μνημονεύεται έν

τελευταίω στίχφ ίαμβείου, όπερ δημοσιεύεται έν C. I. G. τ. Δ'. Έν τφ τμήματι
των έπιτυμβίων χριστιανικών έπιγραφών (αϋξ. άριθ. 9438) Πρβλ. κα! έπιγραφήν ύπ’άριθ. 8751 όπου Γεώργιος Πρόμος___
Κωνσταντίνος, ό Β'(;) 1166-1168 μ. X. Τον τοΰ Νίκαιας Κερκύρας

Κωνσταντίνον έν μολυβδοβούλλφ σελ. 52 · 53 τοϋ καταλ. τής Νομισμ. Συλλο
γής Μουρούζη υπό Ποστολάκα Άθην. 1868. "Ορα περί τούτου και Sigillo
graphie 209-10 και Σακελλίωνος Δελτ. Ίστορ. και Έθν. 'Εταιρείας τόμ. Β'
σ. 411.
ΚΕΡΝ1ΤΖΗΣ

Νεόφυτος, έξ ’Αθηνών 1555 (Κατάλογος Λάμπρου

σελ. 122).

’Αρσένιος, παραιτεΐται και γίνεται τώ Σεπτεμβρίφ 1654 ό ιερομόναχος
Κωνστάντιος, αρχιεπίσκοπος Κερνίτσης (Νομ. Συναγωγή) έπι Παϊσίου

(τό β' πατριαρχεύοντος) προβιβασθείσης τής έπισκοπής εις αρχιεπισκοπήν
κατά Σεπτέμβριον 1654 (Π. Πίνακες σ. 583).
ΚΟΖΑΝΗΣ

Γερμανός, άγιος, αρχιεπίσκοπος (6 Νοεμβρίου) λείψανα αύτοΰ έν τφ

Κρεμλίνφ Σκευοφυλακείφ «(Έκκλ. Άλήθ.» ιη' σ. 260).
1 Ν. Κ. 10 Φεβρουάριου 1892.
* Σπ. Παπαγεωργίου; Ίσιορία τής ’Εκκλησίας τής Κέρκυρας. Κέρκυρα 1920.
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ΚΟΛΩΝΕΙΑΣ

Θεοδόσιος, Κύριε βοήθει τφ σφ δούλφ Θεοδοσίφ έπισκόπφ Κολων(είας). Όρα Schlumberger Ιάν εχχι τι (Περιοδ. Ρωσσ. Άρχαιολ.’Ινστιτούτού
τ. Η' τ. 3 σελ. 214)Κ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1
2

Ίλαρίων, Τφ 869 επί συνόδου κατά τοΰ Φωτίου Πατριάρχου Κων
σταντινουπόλεως. Mansi, Concil. coll. τόμ. 16 σελ. 17-185.
Σέργιος3, Ιπί Άλεξ. Κομνηνοϋ. Montfaucon, Bibliothecca Coisliniana σελ. 104. Είναι άραγε ό αυτός τφ έν Sigillographie Byzantine σ. 183,
«Σεργίφ Προέδρω Κορίνθου»;
Γαβριήλ,
* Νικήτας, μή μνημονευόμενος υπό τοΰ Le Quien, XI - XII αιώνων.
(Άμφότεροι), έν Sigill. Byzantine σ. 183.
Γεώργιος, 1027 μνημονευόμενος υπό τών Le Quien «τοΰ νϋν προεδρεύοντος έν Κορινθίοις» έν Έθν. Νομ. Μουσείψ. Ό δεύτερος Γεώργιος
ό παρά Le Quien, έπίσης γνωστός είναι ό
Γρηγόριος, ό Πάρδος. “Ορα Σβορώνου Β ' (1899 σ. 123 Νομ. Έφημ.)
Νικόλαος, τφ 1156, δολοφονηθείς υπό τοΰ τυράννου τοΰ Ναυπλίου
και’ΆργουςΛέοντος (σελ. 188, «Σωτήρος» Περιοδ. τόμ. Α') Νικόλαος (Νικ.
Χωνιάτης Έκδ. Βόννης σελ. 841) άρχιποίμην Κορίνθου.
Μανουήλ, τφ 1230 ό Μελανιδζίου, Κορίνθου. R. Ε. G. 1894 σ. 80.
Θεόγνωοτος, τφ 1394 (Miklosich τ. Β' σ. 204, 287, 291).
’Ιωακείμ, τφ 1477 έπι Μαξίμου (τόμ. ΙΖ' άρχαιολ. παράρτημα τοΰ
Έλλ. Φιλ. Συλλόγου σ. 20).
Σωφρόνιος, τφ 1565 (Σωφρόνιος ην τότε και ό μητροπ. ’Αθηνών.
Όρα «Σωτήρος» τόμ. Β 'περί μητρ. ’Αθηνών, καί τουρκογραικία σελ. 172-173).
Ίοοάοαφ4, Turcograe. έπιστολή σ. 323.
Λαυρέντιος, τφ 1580 περίπου παραιτησάμενος (Σάθα, Σχεδ. Ίερεμ.
σ. 181).
Νεόφυτος, διάδοχος τοΰ ανωτέρω (αυτόθι...).
1 Ν. Κ. 4 Μαΐου 1892.
’ ”Ιδε καί Π. Πολάκη, Κορίνθου έπίσκοποι, «'Ιερός Σύνδεσμος» 16 Σεπτεμβρίου
1916—1 Δεκεμβρίου 1916.
3

Τά σημειώματα περί τών μητροπολιτών Κορίνθου τοΰ αειμνήστου Μυστακίδου

έν τφ τετραδίφ έν τφ σημείφ τούτφ δέν είναι χρονολογικώς κατατεταγμένα. Περί τών
πλείστων τούτων ύπάρχουσι καί δελτία, τών οποίων τό περιεχόμενον προστίθεται άναλλοίωτον εις τό τοΰ τετραδίου.
* ’Εν τή σειρ^ τοΰ τετραδίου μή μνημονευόμενος, άλλ’ έν ίδιαιτέριο δελτίιο, άνευ
χρονολογίας.
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’ Ανθιμος, τφ 1601 (7109)

Μεσ. Βιβλ. Σάθα τόμ. Γ'

σ. 549. ΈπΙ

πατριάρχου Τιμοθέου εΰρίσκεται είς Π. Κ. 333 (;) οΰ την άθώωσιν τφ 1620
βλέπε Σάθα, Μεσ. Βιβλιοθήκη τόμ. Γ' σ. 561 [Έν ίδιαιτέρφ δελτίφ τά εξής]:
έφ’ ου εκλογή κατά προτροπήν ώς επισκόπου Δαμαλών και Πεδιάδος τοΰ
’Αθανασίου τφ ,ζρι' (1602) επ'ι Ματθαίου (Νομ. Συναγωγή). Έπ’ αΰτοΰ δμως
μηνί Μαΐφ τοΰ ,ζριστ' πράξις, δι’ ής καθαιρουμένων τών επισκόπων Πολυφέγγους Θεοδοσίου και τοΰ
ένοΰνται

υπό τον

Δαμαλών καί Πεδιάδος

Κορίνθου

αί

επισκοπαΐ

αΰται

’Αθανασίου

τοΰ

Νεοφύτου

πατριάρχου ό'ντος.
Δανιήλ, ό τφ 1628 Σερρών γενόμενος επί διαδοχή τοΰ ’Αχίλλειου.
Καί τφ 1627 άναφέρεται επί Λουκάρεως συνοδεύσας τον Νικόδημον είς τον
παρά τή Πύλη πρεσβευτήν τής ’Αγγλίας, δπως παν τυχόν έμπόδιον άρθή
διά τήν καινουργή

τυπογραφίαν ήν έκόμισε κλπ.

(Άληθ.

σ. 37) πρβλ.

Λάμπρου, Δελτ. Τστορ. καί Έθν. Εταιρείας τεΰχος 8ον σελ. 647, σπουδαιό
τατα έν σελ. 648-649. Ό Δανιήλ τον Φεβρουάριον τοΰ 1638 έξωρίσθη.
Κύριλλος, τφ 1636 αντί τοΰ Γαβριήλ εγένετο Φιλιππουπόλεως (άπερ
δρα). *Αρά γε αυτός ό μετέπειτα Τορνόβου καί ειτα πατριάρχης (Μαθά) ό
Σπανός; τώ 1651 (πρβλ. ’Αλήθειαν σελ. 105).
Ιεζεκιήλ, τούτου τώ 1639 καθαιρέσει νομίμφ ΰποβληθέντος 1 Ιγένετο
δ πρώην Έλασσώνος
Ίωάσαφ, τώ Αΰγούστφ ,αχλη' 1
23*
Γρηγόριος, ΰπογράφων έν έ'τει 1642 μηνί Μαΐφ είς πράξιν τοΰ Παρ
θενίου κατά Κυρίλλου καί τών Καλβινιστών (δρα βιβλίδιον περί τούτου καί
σημειώσεις είς τά ανέκδοτά μου). Τώ 1655 υπογράφει έν τή έπιστολή Παϊσίου πατριάρχου προς πατριάρχην Νίκωνα (Άνατολ. Άστήρ(;) 1881 άριθ.
51) 1660.
Παρϋένιος, τφ 1668 έπί Μεθοδίου, φέρεται ΰπογράφων μεταξύ Άδριανουπόλεως καί Άμασείας (περί έκλογής καί χειροτονίας αρχιεπισκόπου Σινά
σελ. 64)8.
Κάλλιοτος, Νοεμβρίφ ,αχξη' (Νομ. Συναγωγή) ό πρωτοσύγκελλος τής
Μ. Εκκλησίας
Ζαχαρίας, τώ 1684, δς έμαρτΰρησε (σ. 608, Σάθα Μεσ. Βιβλιοθ. τ. Γ')
Γρηγόριος, 1695 (Σάθα ομοίως σελ. 535).
Παρϋ'ένιος, 1760 (Σάθα, Νεοελ. Φιλολ. σ. 586).
Μακάριος, δ Νοταράς 1764, αυτόθι σελ. 587 δ τή 16*’ ’Απριλίου 1805
1 Ύποσημ. Μυστακίδου: Οΰτος έγένετο Σοφίας αντί τοΰ ’Ιγνατίου καθαιρεθέντος
Μ. Β. τ. Γ σ. 571.
2 Ή περί τοΰ Ίωάσαφ χρονολογ, σημείωσις προέρχεται έξ ιδιαίτερου δελτίου.
3 Έν ίδιαιτέρφ δελτίφ σημειοΰται: Μακάριος; μήπως Π α ρθ έ ν ιο ς οΰ (f άποθανόντος) ό πρωτοσύγκελλος τής Μ. Εκκλησίας Κάλλιστος.
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άποθανών. Φιλ. Σωζόμ. Οικονόμου σ. 418 εν σημειώσει. Τώ 1768; μητρο
πολίτης Κορίνθου, (Σάθα, Τουρκοκρατούμενη Ελλάς σελ. 466 σημείωσις).
Γαβριήλ, ό τέως πρωτοσΰγκελλος τής μητροπ. Νίκαιας τφ Άπριλίφ

1771 επί Θεοδοσίου εν τφ Π(ατριαρχικφ) ναφ εκλέγεται. Ουτος έγένετο καί
Νικαίας τφ 1783 *, δτε τφ Φεβρουαρίφ έξελέγη ό ιερομόναχος
Ζαχαρίας, περί ου δρα κατόπιν. [Έν ιδιαιτέρφ δελτίφ παρεμβάλλεται ό]
Ά&ανάσιος, 1776 «(Έκκλ. Άλ.» 1904 σ. 217, έξ ανεκδότων Μ. Λαύρας).
Ζαχαρίας, έφ’ ου τφ 1801 παραιτησαμένου τοΰ επισκόπου τών Δαμα

λών καί Πολυφέγγους Νεοφύτου γνώμη αυτοΰ διορίζεται επίσκοπος ό έν
ίερομονάχοις κυρ ’Ιωνάς κατ’Αΰ'γουστον. Ουτος αποθνήσκει τφ Όκτωβρίφ
τοΰ 1819 καί άντ’ αΰτοϋ εκλέγεται ό θεοφιλέστατος επίσκοπος (μ)κελιτζίνης
Κύριλλος, περί οΰ δρα κατωτέρω. Ουτος έφυλακίσθη τφ 1821 έν Τρι-

πόλει (σελ. 10 τοΰ Ζαφειροπούλου) «οί αρχιερείς καί προύχοντες έντός τής
έν Τριπόλει φυλακής».
ΚΟΡΙΤΣΛΣ

Νίμφων, τφ 1390, έπίσκοπος, έν έπιγραφή βυζαντινού ναοΰ τής Μπό-

ριας Β. Α. τής Κοριτσάς 20λεπτον άπέχοντος. Byz. Zeit. 1908 σ. 129-130.
ΚΡΗΤΗΣ (Γόρτυνος μητροπόλεως)

Θεόδωρος, κατά τό 539, Corpus Inscriptionum Graecarum

8635

(IV. t.).
’Ιωάννης, έπίσκοπος ι'-ια' αιώνος, σελ. 116 τ. ΙΓ'. τοΰ Ρωσ. Άρχ. Ίνσ.
Σ η μ. Ή Γόρτυς έκυριεΰθη υπό τών ’Αράβων καί κατεστράφη καί μετά
την άνάκτησιν τής Κρήτης υπό τοΰ Ν. Φωκά τφ 960 έμεινε αεί έκπεσοΰσα.
ΚΥΨΕΛΛΩΝ

Partliey

1866 έκδ. (Notitia). 2,95. Έκ τών 39 αρχιεπισκοπών ή 12.

Κΰψελλα τά. Λέοντος τοΰ Σοφοΰ, Διατΰπωσις1
2.
10, 105 έπί τοΰ ιε'- ιστ'. αίώνος, έκ τών 40 αρχιεπισκοπών ή η'.
11,127 έπί ’Ανδρονίκου Παλαιολόγου τοΰ Γερ. τών 27 αρχιεπισκοπών
7*1, τά Κυψελλα.
6,69. Ordo sedium, τών αυτοκεφάλων αρχιεπισκοπών κδ'. ’Αρχιεπί
σκοπος έπαρχίας Κυψέλλων δ Κυψέλλων ως καί ό Α’ίνου.
31η, ’Επαρχία Ροδόπης καί δ Άγχιάλου κλπ. 8,69. Οΰτω καί παρά
Νείλφ Δοξαπατρή Ζ'.
1,64 ως νζ'. ένφ καί ό Αίνου 65.
1 Ύποσημ. Μυστ. ι’Εκκλ. ’Αλήθεια», Γ'. σ. 122 σιγίλλιον τής τών Βοδενών Σχολής.
2 Πρός αποφυγήν σφαλμάτων πρβλ. Γερ. I. Κονιδάρη: Τακτικά έν Μεγ. Έλλην.
Έγκυκλοπαιδείφ τόμ. ΚΒ, σ. 756 · 757, (οδηγός τών Notitiae Episcopatuum=; τακτικών).
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7,64. κγ'. ό Κυψέλλων κλπ. (Ψευδεπιφάνιος). Κυψέλλων εν Miklosich
et Muller. Οΰτος ό αρχιεπίσκοπος

δίδομαι τφ Πατριάρχη 16 ύπέρπυρα

(rq) 1324 και ό Αίνου 100 ϊδε).
Κωνσταντίνος, (σελ.

119 τοΰ Α'

τόμου) έτος 1256 επί ’Αρσενίου

Πατριάρχου.
"Ορα καί εκ τοΰ Le Quien εν τετραδίφ1.
Θεοδόσιος, Προς τοΰτοις ό Μελιτηνής ΰπέρτιμος καί πρόεδρος Κυψέλλων

Θεοδόσιος.
ΚΝΩΣΟΥ

Κωνσταντίνος, εκ μολυβδοβ. ι'- ιβ' αίώνος. Παντσέσκο ’Ινστιτούτού

Ρωσ. τόμ. ιγ'. σ. 89.
ΚΩ

’Αριστοκράτης, έν Πανδώρας τόμ. ιθ'. (1868- 1869) επίσκοπος όσιώτατος σελ. 47. Κατά Σακκελίωνα, τά γράμματα ίσως τής ε'. έκατονταετηρίδος2.
ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΑΣ

"Ορα έν Β. C. Hell. 1899 (122- 123) τοΰ Millet περί Μισερά (καί
1906) μ. Λακεδαιμ. ονόματα έξ επιγραφών (1312, 1330, 1341, 1339 κλπ ).
'Υπέρτιμος καί έξαρχος πάσης Πελοπόννησου ώς καί ό Κορίνθου.
’Ετιμήθη εις μητρόπολιν επί ’Αλεξίου καί επί Πατριάρχου Ευσταθίου
εν έτει 6590 (=1082) πρφην οΰσα επισκοπή των Πατρών.
Κατά τον Φατσέαν (Γ. Γράμματα σελ. 138- 140 τόμ. β'.) έχει τρεις επι
σκόπους τον Άμυκλών, Καρυουπόλεως καί Βρεσθένης.
’Ίδε

περί Λακεδαιμόνιας τά

Παλαιών

Πατρών.

Τή

Ίουνίφ

1365

(Miklosich τόμ. Α'. σελ. 472) έγένετο σιγίλλιον Πατριαρχικόν, δΓ οΰ άποσπάται ό έν Πέλοποννήσω έν Μιζισθρα (Μιστρα) ναός (άνεγερθείς παρά τοΰ
δεσπότου κυροΰ Μανουήλ τοΰ Καντακουζηνοΰ) τοΰ Κου Θεοΰ Σωτήρος ημών
Ίησοΰ Χριστοΰ τοΰ Ζωοδότου, ό μετά μονυδρίου άνδρώου από τής άγιωτάτης μητροπόλεως Λακεδαιμόνιας καί γίνεται σταυροπήγιος καί πατριαρχικός.
Θεόκλητος, τφ

869 έν Κωνσταντινουπόλει έν τή κατά τοΰ Φωτίου

συγκροτηθείση συνόδω (Mansi τόμ. 16, σελ. 37 - 195)3.* *
1 Τοιοΰιον τετράδων δέν άνεϋρον.
* Ν. Κ. 26 Μαρτίου 1892.
’ Μεταξύ των σημειώσεων εύρέθη και ή κατωτέρω σημείωσις προερχόμενη έξ απο
κόμματος έφημερίδος τής Κ/πόλεως τής 12ηζ Ίουλ. 1896 έχοντος ώς έξής: Δύο αρχαίοι
ίεράρχαι. Άναγινώσκομεν έν άττικφ φύλλφ. Έν θέσει Πεσονήσια άπέχοντα τής Μονής
Καστοριού ήμίσειαν ώραν βορειοδυτικής καί πρός βορράν τοΰ χωρίου Καστοριού υπάρ
χει ναός, όστις ή to προ άμνημονεύτων έτών έρειπωμένος καί ανακοινωθείς ένεκαινίσθη
κατά τό έτος 1878, παρά τοΰ έπιοκόπου Γυθείου Παρθενίου. Έπί τής έσωτερικής μεσημ
βρινής πλευράς τοΰ ίεροΰ έν θυρώματι διεσώθησαν δύο εικόνες αγίων 'ιεραρχών, ών
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Θεόπεμπτος, επίσκοπος τοΰ ι' αίώνος, έκ μολυβδοβοΰλλου (Revue des
etudes greques τόμ. II σελ. 249 υπό Schlumberger καί Ο. Christianus τοΰ
Le Quien τόμ. II σ. 1740 στ. 189). Έξ ’Αθηνών oriundus τοΰ X αΐώνος, πρβλ.
Schlumberger περί τριών άλλων εις την Σιγγιλιογραφίαν του 183-184.
Δεάντιος, περ'ι τό 1050 και αυτόθι σελ. 184.
Θεόδωρος, »

»

»

»

»

»

Νεόφυτος, τφ 1393 (Γεδεών Άθ. σ. 115 καί σημείωσιν).
Γρηγόριος, τφ 1565. «Σωτήρ» περιοδικόν ’Αθηνών τόμ. A'. Turcogr.
σ. 173' υπογράφει την καθαίρεσιν Ίωάσαφ.
Θεοδόσιος, τφ 1575 επί Τερεμίου τοΰ β', (Σχεδ. Σάθα Ίερεμ. σ. ψγ'
καί δγ'(;) καί Σινά υποσημ. έγγρ. σελ. 58).
’Ιεζεκιήλ, δ εξ ’Αθηνών όσιώτατος· έγένετο Φεβρουαρίφ ,ζρθ' επί
Ματθαίου, άλλα μετ’ ολίγον άπέθανε καί έξελέγη ό μέγας πρωτοσΰγκελλος
Χρνααν&ος, τφ 1601 επί Ματθαίου (τόγ'.) ίνδ. ιδ' Μαρτίου 21 «(Έκκλ.
’Αλήθεια» Β'. σ. 780 Νομ. Συναγ.). Καθαιρεϊται ουτος τον ’Ιανουάριον τοΰ
1603. Φαίνεται δτι συνεχωρήθη, διότι τφ 1612 έγραφε συν τφ Μάνης Νεοφύτφ τφ Καρόλφ Γονζαγνίφ δουκί τοΰ Νεβέρ τοΰ μόνου αξιώσεις προβαλόντος επί διαδοχή τοΰ θρόνου τών Παλαιολόγων (Σάθα: Τουρκοκρατούμενη
Ελλάς σελ. 197 - 198). Ουτος ήν δ Χρύσανθος ό Λάσκαρις σελ. 207 αυτόθι
εν σημειώσει. Έπί Ραφαήλ έγένετο ό από ταυτης τής χώρας όσιώτατος
ιερομόναχος
Διονύσιος, 1603, Ίανουαρίου 18. (,ζριβ'). Επειδή δε καί ουτος.. . λειτουργήσας έχειροτόνησε καί Ιπίσκοπον Καρυουπόλεως καί Άμυκλών ως μαρτυρεί
καί ό ίερώτατος μητροπολίτης Παλαιών Πατρών κυρ Τιμόθεος κλπ. καθαιρεΐται Ίουνίφ 1606 (,ζριε', Νομ. Συναγ.). Άπέθανε περί τό 1620, διότι τότε
χρονολογείται ή τοΰ επί τφ θανάτφ αΰτοΰ συκοφαντηθέντος Κορίνθου ’Ανθί
μου άθώωσις (Σάθα, Μεσ. Βιβλιοθήκη Γ'. σελ. 561). Έπί τοΰτου έγένετο
τόμος, δι’ οΰ αναπόσπαστος τή επαρχία Λακεδαιμόνιας κηρύσσεται ή Δημητζάνη. Τφ 1618 γράφει προς τον δοΰκα τοΰ Νεβέρ τφ Παλαιολόγφ (Σάθα,
Τουρκοκρ. Ελλάς σελ. 207). Έπί Τιμοθέου άπήντησα αυτόν εν Π. Κ. 333
(τφ 1609 απαντώ ορα Αίνου). "Ορα Berger de Xivrey «Memoire sur une
tentative d’insurrection organisee dans le Magne de 1612-1619 au nom
du due de Nevers,lue a l’Academie des Inscriptions et Belles Lettres
dans la seance du 9 juillet 1841 - Extrait de la Bibliotheque de l’ecole
des Chartes, Juillet-Aout 1841. Paris 1841 σελ. 24.Έν σελ. 18 υποσημ.
τής μέν πρός δεξιά σώζεται εύαναγνώστως ή επιγραφή ήδε· Λακεδαιμόνιας Θεόκλιτος,
τής δέ πρός τά αριστερά ή συλλαβή ιλος (Κύριλλος) ’Αλεξανδρείας. Τό όνομα τοΰ αγίου
τοΰτου Θεοκλήτου μέχρι τοϋδε ήτο άγνωστον, διά τούτο παρακαλεΐ ό σεβσσμ. Σπάρτης
θεόκλητος πάντα περί τό ιστορικά, αρχαιολογικά καί βυζαντινά άσχολοΰμενον καί γινιόρκοντά τι περί τού άγιου τούτου νά εύαρεστηθή νά τφ άναγγείλη».
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φέρεται ή έξης επιστολή αυτού προς τον δοϋκα τοϋ Νιβέρ, ου άνά την
Μάνην εΐχον διασπαρή αί εικόνες (portraits) «τφ έκλαμπροτάτφ και ευσεβέ
στατα) και γαληνότατα) δουκί Νοβερσίας Κάρλφ Παλαιολόγφ».
Τήν εκλαμπροτάτην καί σεβασμιωτάτην εικόνα τής σής ένδοξότητος
ΐδον καί προσεκύνησα καί ήδέως κατεφίλησα, δεόμενος τοΰ Θεοΰ άξιώσαι με
προσκυνεΐν αυτήν εγώ τε καί πάντες οί ήμέτεροι μέχρις έσχατης ημών ανα
πνοής. Ός ποιήσαι καί διαφυλάξαι αυτήν άνωτέραν παντός λυπηροΰ καί
πονηρού συναντήματος ’Αμήν. ’Ιουλίου ιγ' ίνδικτ. αό ταπεινός μητροπολί
της Λακεδαιμόνιας Διονύσιος καί ευχέτης καί οίκέτης τής σής έκλαμπρότηιος».
Ίωάοαφ, τφ 1621, καί 1622, 1624. "Ορα προσθήκας καί διορθώσεις

Δημητρακοποΰλου, «Έκκλ. Άλήθ.» 1899 φύλ. Α. σ. 24 Σιγίλ. Μονής Φιλο
σόφου εν Έκκλ. Άλ. τόμ. Β' 668)
Ίωάοαφ, τφ 1640, σιγίλλιον ’Άνδρου

μονής Αγίας καί τφ 1641 εν

Π. Κ. 333.
Γαβριήλ, τφ Ίανουαρίφ 16411
Παρϋ·ένιος, κατά Δεκέμβριον

1641

ευρηται κατά Σάθαν. Τφ 1643

άπαντά) τον Γαβριήλ, άνθ’ ού επί ψ ευ δει ε’ιδήσει θανάτου αυτού χειροτο
νείται Λακεδαιμόνιας ό
Ζωαιμας, ου ή παραίτησις τφ 1656. Καί πάλιν
Γαβριήλ, δν απαντώ τφ 1669 εις Π. Κ. 339.
Δωρόθεος, δ μετέπειτα Μονεμβασίας (Σάθα, Νεοελ. Φιλ.)
Θεοδώρητος, Ούτος ήν εκ Δημητσάνης καί ιερεύς ών κατά τό 1656

ήλθεν εις Άδριανοΰπολιν συν άλλοις (περί ών ΐδε τά περί Δημητσάνης έμά
καί ιστορίαν Αγίας πόλεως σελ. φις') προς υπεράσπισιν τού πατριάρχου
Ιεροσολύμων Παϊσίου. Ούτος τφ 1691 υπογράφει ώς πρώην Λακεδαίμονος
έν σιγιλλίφ περί τής Μ. Σχολής τού Καλλινίου (’Αλήθεια τόμ. Δ' σελ. 150.
Θεοδώρητος μητρ. Λακεδ. τόμ. Δ' σελ. 69 (Μεσ. Β. Γ' σελ. 487) τής Έκκλ.
Ιστορίας Μελετίου, καθαιρεΐται καί τον ’Ιούλιον τοΰ 1674 επί Γερασίμου ό
Κύριλλος,
('Ιεζεκιήλ, άνθ’ ού τή 21 Μαρτίου 161
2)
Παρΰένιος, τφ 1741 («Έκκλ. Άλήθ.» έτος I'σ. 156) 1750 αποθνήσκει

καί τον Φεβρουάρ. διαδέχεται αυτόν ό θεοφιλέστατος επίσκοπος Δημητσάνης
’Αν ανίας, τφ 1767 έκαρατομήθη (Σάθα, Τουρκοκρατουμένη Ελλάς σελ.

465 καί Νεοελ. Φιλ. σελ. 604). Ό εκ Δημητσάνης (Λαμπάρδης) Έβδ. φύλ. 52
ΓΙαναγιωτοπούλου.
1 Εις ιδιαίτερον δελτών υπό τήν επιγραφήν, Λακεδαιμόνιας καί Δημητζάνης παρου
σιάζονται οί τρεις επίσκοποι κατά τήν έξης σειράν: Ί ω ά σ α φ, ού άποθανόντος έξελέγη
κατά Δεκέμβριον τοΰ 1641 ό Παρθένιο?, ού μετ’ ολίγον τελευτήσαντος έξελέγη
ό πνευματικός Γ α β ρ ι ή λ, τφ 1641 ’Ιανουάριου (Νομ. Συναγ.).
2 Ή σημείωσις αύτη είναι ήμιτελής καί ώς πρός τό όνομα διαγεγραμμένη, άλλ!
ούχί πλήρως.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/12/2017 12:20:38 EET - 137.108.70.7

189

’Επισκοπικοί κατάλογοι.

Παρΰένιος, Τουρκοκρατούμενη Ελλάς σ. 465 και 466 έν σημ. και είτα

ό πρώην μέγας πρωτοσυγκελλος
Νεόφυτος,

τφ Φεβρουαρίφ 1777' αποθνήσκει οΰτος καί διορίζεται

ό όσιώτατος Ιερομόναχος
Γρηγόριος, δστις τφ 1791 αντί τοΰ άποθανόντος Ματθαίου μετετέθη

εκ Βιδΰνης καί τφ Ίουνίφ τοΰ 1801 έγένετο Δέρκων. Άντι τουτου τφ 1791
τον

Νοέμβριον γίνεται Λακεδαιμόνιας

ό πρωτοσυγκελλος τής αγιωτάτης

μητροπόλεως Προυσσης
Δανιήλ, οστις τφ 1801 έξελέγη Νίκαιας, άντ’ αΰτοΰ δέ ό Θεοδωρουπό-

λεως θεοφιλέστατος
Χρύσαν&ος, (Ιούνιον τοΰ 1801) περί οΰ δρα Κουροΰτσεσμε έμά.
ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ1 (Φρυγίας)

’ Ηλ ίας, επί βοΰλλας εκ μολΰβδου ι'-αι' αΐώνος μητροπολίτης· Schluni-

berger, Melanges σ. 235.
Διογας, επίσκοπος, αντί Διογένης1
2, 3εξ επιγραφής έν Οΰσάκίφ εύρεθείσης.
ΛΑΡΙΣΣΗΣ

1

Άχίλλιος4 «Στιχηρά τοΰ αγίου Άχιλλίου,

μητροπολίτου Λαρίσσης,

ψαλλόμενα τή ιέ' τοΰ Μαΐου μηνάς». Ουδ’ ό Άχίλλιος έχει ιδίαν έν τοϊς
μηναίοις ακολουθίαν. "Ορα περί Τρίκκης Χειρόγρ. Έθν. Βιβλ. 888, δρα
καί ακολουθίαν έν αΰτφ χειρογ. 827.
Βασίλειος, Montfaucon Bibl. Coisl. σ. 104.
Νίκανδρος, τφ 1285. Έπί Βέκκου Πατριάρχου. Mansi Concil. XXIV

σ. 591-595.
Νείλος, τφ 1348.

Έπί σπονδύλου κίονος έκ λευκοΰ λίθου

έν τοΐς

έρειπίοις νεόδμητου τίνος έκκλησίας άτελοΰς κατά Ν. I. Γιαννόπουλον γράφοντα έν Β. C. Hellenique, 1899 σ. 406 καί δημοσιεύοντα κάλλιον την έπιγραφήν. Ή έπιγραφή έκειτο κατά τον Heuzey (Mission en Macedoine,
σ. 447 ή έπιγρ. άριθ. 229) au palais episeopale de Stagi (Kalambaka) ή
κατά Duchesne (Memoire sur une Mission au Mont Atlios 1876 σελ. 133

1 Πρβλ. Λαοδίκειαν Συρίας. Ό αυτός τόπος τοΰ Σταυροϋ κλπ. Τό όνομα Αίλίας
—Ήλίας.
2 Κατά τό Άσκλάς Ήράς. "Ορα έν Inscrp. Bureschianae όπό A. Korte σ. 31 ή
επιγραφήν 55*1 έν Greiswald 1902. Κατά τό Δαμάς έπίσκοπος Μαγνησίας έπί Μαιάνδρφ,
Le Quien Γ’ 697.
3 Περί μητροπολιτών Λαρίσσης δρα καί Έβδομάδος φύλ. 121 καί 122 καί Ν. Βέη
έν Ν. Jahrbiicher Δ' τόμον περί Βησσαρίωνος κλπ. καί Pargoire.
4 Φέρεται ώς ζήσας κατά τούς χρόνους τοΰ Μ. Κωνσταντίνου.
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και 1ό4) dans la cour de l’eveche a Trikala, έρμηνευθεΐσα δέ άπεδόθη
είς τόν μητροπολίτην Νικόλαον, οΰχί δρθώς.
Αντώνιος, 1366, Mission en Macedoine τοϋ Heuzey. Duchesne (;),
Archives de Missions 1876.
Νείλος, έπέχων καί τον τόπον τοϋ Σίδης τφ 1372 /73 1.
Διονύσιος, 1425-6 (ΐδε παραπομπάς Νείλου σ.442), υπό τούτου έχει-

ροτονήθη 6 επίσκοπος Φαναριού και Νεοχωρίου Ίωάσαφ (’Ίδε Inscript.
Chretiennes de Thessalie εν B. C. Η. 1899 σ. 408)1
2.
Μάρκος, τφ 1499 (αυτόθι).
Βησσαρίων, ό πρότερον Δημητριάδος επίσκοπος ών προεβιβάσθη εις

την μητρόπολιν Λαρίσης αντί τοΰ των τη δε μεταχωρήσαντος μητροπολίτου
Μάρκου τφ ^ ςί^>Ηη ^ (=6998=1490) επί Διονυσίου τοΰ Α'3 Οΰτος είναι
κτίτωρ τής εν Θεσσαλία μονής τών μεγάλων Πυλών, τής κοινότερον τοΰ
Δουσίκου καλούμενης, καθ’ α δέ έν σημειώσει τοΰ υπ’ άριθ. 798 χειρογράφου
τής Έθν. Βιβλιοθήκης άλλοτε άπηντήσαμεν «έκοιμήθη ό αυτός άρχιερεύς
καί πανιερώτατος

μητροπολίτης

Λαρίσης κύριος βισαρίων ΰπέρτιμος καί

έ'ξαρχος δευτέρας θετταλίας καί πάσης ελάδος καί τον τόπον έπέχοντος τοΰ
Εφέσου έν Σεπτεμβρίφ είς τάς δεκατρις ήμερα δεύτερα εν τφ ,ζμθ, ϊνδικτιώνος ιδ'» ήτοι τφ 15414. Έν τφ τμήματι τών χειρογράφων τής Εθνικής
Βιβλιοθήκης έν χειρόγραφον περιέχει τήν ακολουθίαν αΰτοΰ, τό δέ 724 έν
φράσει κοινή. Επίσης Ϊδε καί σημειώσεις έν χειρογράφους 692 καί 730 κατά
τήν σήμερον τηρουμένην άρίθμησιν, είς ήν φοιτώντες έν Άθήναις καί υπό
τον μακαρίτην Σακελλίωνα έργαζόμενοι καί ημείς συντελέσαμεν. ’Ασματική
1 Είς ιδιαίτερον δελτίον προστίθενται τά έξης: Όρα Acta, Patriarchat. I, 687.
Νείλος καί τόν τόπον έπέχων τοΰ Σίδης έν Byz. Zeitschrift τόμ. Η' σ. 486 έν ,αωπα’
(1372/3). Τφ 1367 άναφέρεται παρά Άμασείας.
2 Εις τι πρόχειρον σημείωμα σημειοΰται καί τό έτος 1410.
3 Έξεδόθη ή πράξις τής εκλογής έν σελ. 18-20 τοΰ Β' τόμου τοΰ Δελτίου τής Ιστο
ρικής καί Εθνολογικής Εταιρείας υπό τοΰ μακαρίτου Σακελλίωνος πατρός. "Ορα καί
τά αυτόθι πρωεισαγωγικά περί Βησσαρίωνος σ. 15-18. Εις τι τεμάχιον χάρτου άνεύρομεν
(ό εκδότης) τήν έξής σημείωσιν: Couvent de Hagios Sotir Megalon Pylon (Dousko)
an dn Monde 7066 (1558) σελ. 450 ή N° 242. Άνηγέρθη ό πάνσεπτος οΰτος καί θειος

ναός τοΰ Κυρίου καί Θεοΰ καί Σωτήρος ήμών Ίησοΰ Χριστοΰ τών Μεγάλων Πυλών,
πρώην μέν έν άλλφ σχήματι παρά τοΰ έν Άγίοις πατρός ήμών Βησσαρίωνος αρχιεπι
σκόπου Λαρίσσης καί τοΰ αΰταδέλφου αΰτοΰ ’Ιγνατίου, έπίσης Καπούας καί Φαναριού
ύστερον δέ, έν τούτφ περικαλλεΐ σχήματι οΐον όράται άνηγέρθη έκ βάθρων καί άνιστορήθη παρά Κυροΰ Νεοφύτου τοΰ αΰτοΰ άνεψιοΰ του καί τόν αύτόν θρόνον τής
άγιωτάτης μητροπόλεως Λαρίσσης ιθύνοντος καί τών ΰπ’ αύτφ θεοφιλεστάτων έπισκόπων τοΰ τε Λίτζας Λουκά τοΰ Δημητριάδος ’Ιωσήφ καί τοΰ Φαναριού Μαρτυρίου, έπί
έτους ,ζξς' μηνί νοεμβρίω οκτώ, ίνδικτιώνος α'.
4 Ή μνήμη αΰτοΰ τή 15 Σεπτεμβρίου, δτε κατ’ άλλα χειρόγραφα

άνεπαύθη

Κυρίφ. Τό τεΰχος ΰπ’ άριθ. 800. ("Αγνωστον τί έννοεϊ ό Μυστακίδης).
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ακολουθία τοΰ αγίου Βησσαρίωνος έξεδόθη εν Κ/πόλει τφ 1800, άλλα ταυτης
άντίτυπον δεν ειδομεν *.
Δημήτριος, Σάθα σχεδ. ψγ' 11.
Διονύσιος; εν φύλλφ 41 β τοΰ 650 χειρογρ. τής Έθν. Βιβλ. Ελλάδος

φέρεται, δτι έκοιμήθη ό πανιερώτατος μ. Λ. κυρ Δ. έν έτει ζιη'=1510 μην!
μαρτίφ ήμέρμ πέμπτη καί ήτις έτυχε νά είναι ή μεγάλη πέμπτη».
Βησσαρίων, 1520—1541

Association 1875, σελ. 233 δρα ανωτέρω

τό δνομα.
Νεόφυτος, τφ 1544 εύρίσκεται έν 'Αγίψ Όρει. Ή to πρψην Σταγών

καί διάδοχος καί ανεψιός τοΰ Βησσαρίωνος (αυτόθι). (Όρα αλληλογραφίαν
έν έφημ. «Κωνσταντινουπόλει» τη 6 ’Ιουνίου 1887) πρβλ. καί Σακελλ. έν
Δελτίφ σ. 18 ανωτέρω. Έν Τουρκογραικία σ. 258 καί 172 δπου υπογράφει
την καθαίρεσιν τοΰ Ίωάσαφ (1565). Συνυπογράφει τψ Θηβών Ίωάσαφ έν
'Αγίω ’Όρει παρευρεθείς εις γράμμα δωρητήριον τής Συνάξεως είς 'Ιερεμίαν
τον Α' φέρον ημερομηνίαν ,ζνβ' (1544) ίνδ. β. ’Έζη έτι κατά τό 1584. "Ορα
χειργρ. Έθν. Βιβλ. άριθ. 652. Είναι οΰτος ό παρά Heuzey ύπ’άριθ. 242 ή
σελ. 440, ώστε έζη έτι τφ 1558; τφ 1572 'Ιερεμίας ό Τρανός1
2.
'Ιερεμίας, ό τφ 1572 πατριάρχης ό Τρανός (δρα Turcograecia, Δελτ.
Ίστορ. Γερλάχιον, Σάθαν καί Zachariae von Lingenthal έν σελ. 43 τοΰ 7
άριθμοΰ τοΰ 28 τόμ. τής 7ί? σειράς, των Memoires de l’Academie Iniperiale des sciences d. S. Petersburg 1881

προς τον Μυτιλήνης περί τοΰ

Ήρακλείας, αυτόθι. Όρα καί 'Ιερεμίαν ως Λαρίσσης από Τρίκκηςγράφοντα3.
Ή Λάρισσα έδόβη συν τή μητροπόλει Χίου τφ Μητροφάνει παραιτησαμένω
τοΰ Πατριαρχικού Θρόνου τφ 1572 (Γεδεών, Π. Πίνακες 516), αλλά την
πρώτην παρεχώρησεν ά'λλφ.
Ιερεμίας ό μετέπειτα Πατριάρχης τφ Μαΐψ τοΰ 1572 άναδειχθείς.
Τοΰτου έπιστολαί αχρονολόγητοι Turcogr. σ. 327-28 προς τον πατριάρχην.
Έν τή πρώτη συνυπογράφει ό Δημονίκου καί Έλασσώνος Δαμασκηνός.

1 Heuzey, αυτόθι σ. 440 ή έπιγρ. 242.
’ Εϊς τι φΰλλον ανεξάρτητον ευρίσκω τήν έξης σημείωσιν τοΰ Μυστακίδου. 5) όποιωδήποτε καταλόγφ καί τάξει καί σχήματι ή, ταραχάς καί κενοφωνίας (τό χειρόγραφον
κινοφονείας κενοφωνία — ματαιολογία λέξις μ. τ. γ). προξενήσας ώς κακεργάτης (ίδέ
Σακελλίωνος, Δελτ. Ίστορ. καί Έθν. Εταιρείας τόμ. β' σελ. 15-17) κα ταχέως επιτυχών
τής ίάσεως. Τούτου γάρ χάριν άπολέλυται τή διαλειφθείση σεβασμίφ καί ίερα βασιλική
μονή τοΰ Μετεώρου καί τό παρόν σιγιλλιώδες γράμμα τής ήμών ταπεινότητος έπί τό
προσεΐ(ναι) αυτή εις μόνιμον καί διηνεκή τήν ασφάλειαν κατά μήνα Νοέμβριον έπί έτους
,ζν' ίνδικτιώνος ιε' ό... μητροπολίτης Λαρίσσης υπέρτιμος καί έξαρχος δευτέρας Θετταλίας καί πάσης Ελλάδος καί τόν τόπον έπέχων τοΰ Εφέσου Νεόφυτος. Όρα επίσης
περί τοΰ τίτλου (Λάμπρου Έθν. Έταιρ. τόμ. Α' σελ. 114 καί έν σελ. 261 αυτόθι).
3 Έν ίδιαιτέρφ δελτίφ τά εξής ιδε είς τό κείμενον.
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Δανιήλ, εν ,ζπα' (1573) ύπ’ άριθ. 230 παρά Heuzey. Όρα Έλλ. Φιλ.
Συλλόγου Παράρτημα Κ-ΚΒ'. σελ. 96.

Ιωάσαφ επίσης κατέχει τον θρόνον

άποκηρόττει (;). Όρα αυτόθι και Σάθα, Ίερεμ. Σχεδ. 146-48... παρά Σάθα
δεν άναφέρεται έν Μ. Β. τόμ. Γ'.
Δημήτριος, 1575-78, Σάθα, Νεοελλ. Φιλολογία και Turcograec. σ. 507.
Κατά τό 1576 άναφέρεται ό Λαρίσσης «Nomen ejus Demetrius»1.
Ίωάοαφ, δστις προεδρικώς έ'λαβε καί τά Ιωάννινα, ών Λαρίσσης (Σχεδ.
Σάθα, "Ιερεμ. ψγ' και 146) τφ 1581. Μετά τον θάνατον τοΰ Λαρίσσης Δανιήλ,
έλαβε κατά τά συμπεφωνημένα τήν Λαρισσαίων μητρόπολιν (αυτόθι σ. 148).
Παχώμιος, επ’ ολίγον κατά συναρπαγήν γενόμενος Λαρίσσης, επίσκοπος
ών Δημητριάδος· άλλ’ήθωώθη ό Ίωάσαφ και επανέλαβε τήν επαρχίαν του,
τοΰ Παχωμίου τηρήσαντος τον τής Δημητριάδος επισκοπικόν θρόνον (σ. 160
σχεδ. Σάθα).
Νεόφυτος, f 1584.
Διονύσιος, ’Από τοΰ 1593 ήν ό κατόπιν Διονύσιος (έν συνόδφ τοπική
παρασταθεις τφ 1593, "Ελλ. Φιλ. Συλλ. 179, Μαυροκορδ. Βιβλ. 75). Τφ 1601
(φυλ. 178Ρ Νομ. Συναγ. τή ιε'Μαΐου τοΰ /ζρθ'=7109 —5508=1601. Επειδή
ό χρηματίσας μητροπολίτης Λαρίσης Διονύσιος «πρότερον πολλάκις παραινεθείς και έπιτιμηθείς παρά τε τοΰ έπιτροπεύοντος τον πατριαρχικόν θρόνον
μακαριωτάτου ’Αλεξάνδρειάς κυρ Μελετίου έφάνη έν πάσι απειθής κα’ι καταφρονητής των τότε καί των μετά ταϋτα δοθέντων πατριαρχικών συνοδικών
γραμμάτων... άπέδρα είς τόπους άλλοτρίους τής βασιλικής έξουσίας καί άδυνάτως έχει έπανελθεΐν είς τήν έπαρχίαν ταυτην έποιησάμεθα ψήφους κανο
νικός είς τήν άγιωτάτην λαρισσαίων μητρόπολιν χηρεΰουσαν ήδη μήνας έξ.
(Έν τφ) ναφ τοΰ Μ. Γεωργίου έξελεξάμεθα τόν Μ. Πρωτοσύγκελλον τής
Μ. Εκκλησίας ιερομόναχον καί πνευματικόν κυρ Θεωνάν.
Θεωνας, τφ Μαΐω τοΰ 7109 = 1601 («Έκκλησιαστ.’Αλήθεια» Β'. σ.780.
Σάθα, Μ. Βιβλ. τ. Γ'. σ. 549). Ό Σάθας (Τουρκοκρατ. Ελλάς σ. 215) σφάλ
λεται περί αύτοΰ γράφων τά τής γνωστής έπαναστάσεως. Όρα τά τοΰ Κεραμέως έν σελ. 44-45 τοΰ άρχαιολογικοΰ παραρτήματος τοΰ 'Ελλ. Φιλ. Συλλό
γου τοΰ 17ου τόμου. Ήν οΰτος πρότερον από τοΰ 1592. «“Ατε τοΰ έν αυτή
προστατεύοντος κυρ Θεωνά τών τήδε μεταστάντος θανάτφ φυσικφ τφ,ζριβ"
(1604) έν μηνί Ίανουαρίω ίνδ. β“« έξελέγη δ Μέγας Πρωτοσυγκελλος,
Λεόντιος, τφ ,ζριδ" (=1606)’ χρεωστικόν αΰτοΰ έν τή Νομ. Συναγωγή,
δρα Βεράτιον αυτοΰ είς Γεδεών, Έκκλ. Δίκαια σελ. 62, ιδίως τήν σελίδα 63.
Τιμό&εος, 1612, ό τή έκλογή Κυρίλλου τοΰ Λουκάρεως άντιταχθείς
(Γεδ. Πατρ. Πίν. σ. 547) καί τφ 1620 (Legrand, Bibl. Hell. IV σ. 343)
δ τή έκλογή Κυρίλλου τού Λουκάρεως άντιταχθείς.
1 Έν

ιφ

τετράδιο) μεχά τόν Δημήτριον, τίθεται ό Δανιήλ, άλλ’ άνευ χρονολογικού

τίνος σημειώματος, τό όποιον εΰρίσκεται έν ΐδιαιτέρφ δελτίφ.
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Γρηγόριος, Όρα Δημητρακοπούλου, προσθ. καί διορθ. σ. G4 τφ 1G21,
τω 1G24 υπογραφών εν σιγιλλίφ τής Μονής Φιλοσόφου («Έκκλ. ’Αλήθεια»
t. Β' σ. G68), υπογραφών την κατά Κυρίλλου πράξιν επί Παρθενίου (δρα
καί προς έκδοσιν σημειώσεώς μου καί αυτόθι εκ βιβλίου σελ. 10). Οΰτος
ένεκάλεσεν επί συνόδου τον επίσκοπον αΰτοΰ Λητζάς καί Άγραφων ’Αρσέ
νιον ως καταφρονητήν των διαταγών αΰτοΰ, δστις καί καθαιρειται εν έτει
, ζρλβ' = 1624, επίσης τον Ζητουνίου καί Θαυμακοΰ ’Ιάκωβον, δι’οΰς επί
σης ή Σύνοδος χορηγεί αΰτώ άδειαν νά προβή εις χειροτονίαν άλλων. Ό
Γρηγόριος την εκλογήν άφίησι τοΐς έν Κωνσταντινουπόλει, οΐτινες συνελθόντες έν τφ Τερώ Ναφ τοΰ Άγ. Γεωργίου έξελέξαντο αντί τοΰ Ληδζάς τον
προηγούμενον Δωρόθεον τώ ,αχκγ' τοΰ Γαρδικίου, αντί τοΰ καθαιρεθέντος
Μητροφάνους τον Γρηγόριον. Τφ 1641 (Νομ. Συναγωγή φ. 116“ ). Ό αυτός
τω 1643 μηνί Μαρτίω συνυπογράφεται ύπό τήν τετράδα τών ’Ορθοδόξων
ΓΙατριαρχών έν τή έγκρίσει τοΰ βιβλίου «’Ομολογίας τής ’Ορθοδόξου πίστεως
τής καθολικής καί άποστολικής ’Εκκλησίας τοΰ Χριστοΰ», έπί Παρθενίου.
(Legrand, Bibl. Hell. τ. Β'. σ. 212)1. Παρθένιος ό έξ Ίωαννίνων φοβούμε
νος τον Βασίλειον βοεβόδαν οΰκ αντείπε τή ψήφω καί έκλογή τών έκλεξάντων τον Παΐσιον Πατριάρχην Ιεροσολύμων, άλλ’ έστειλε τον Λαρίσσης μητρο
πολίτην

Γρηγόριον έξαρχον μετ’ άλλων καί έχειροτόνησαν έν Ίασίφ τόν

Παΐσιον Πατριάρχην τφ 1646.
Παΐοιος, Εφέσου ών έγένετο Λαρίσσης τώ Σεπτεμβρ. ,αχμε' ό τώ 1652
Πατριάρχης (’Εφέσου έγένετο ό ’Ιγνάτιος), καί τώ 1655 είτα ’Εφέσου προεδρικώς (Ύψηλάντου, Άλωσ. σελ. 155, Βυζαντ. Κων/πολις Β'. σ. 535, ’Αλή
θεια σ. 105, Γεδεών, Π. Π. σ. 588). Τόν Ιούλιον τοΰ 1652 άναδειχθέντος
Πατριάρχου έγένετο ό μέγας πρωτοσΰγκελλος
Διονύσιος, ό τφ 1660 πατριαρχεΰσας ώς Γ'. Τφ 1662 ’Ιουνίου ίνδικτ.
15 Πατριάρχης έν Π. Κ. 339, διότι τώ 1661 απαντώ ύπογράφοντα έν ΰπομνήματιέκλογής (δρα τα περί ’Άνδρου έμά καί τοΰ Πληζιώτου) Σπανός ό Γ'.
Γεδεών Π. Π. 588 καί Νομ. Συναγ. φυλλ. 71 έξ., άνθ’ ου έγένετο 1
2 είτα
ό ιερομόναχος καί μέγας του σακελλίων τής Μ. Εκκλησίας τή Αύγουστου
θ'. 1662.
Διονύσιος, Π. Π. Γεδεών σ. 595 καί 589. Οΰτος ό πανιερώτατος καί
λογιώτατος μητροπολίτης Λαρίσσης ώς άποκαλείται έν τφ ύπομνήματι (Νομ.
Συναγωγή) μηνί Νοεμβρίφ η' τοΰ /αχοα' έπελάβετο τοΰ οϊκουμενικοΰ θρόνου.

1 Έν τφ τετραδίφ επαναλαμβάνονται μερικοί τών ανώτεροι ειδήσεων καί προστίθεν
ται τά εξής: Έπί Τιμοθέου Π. Κ., 339.
2 Ύποσημ. Μ. "Ορα έν «Echos d’Orient» τ. Δ'. σ. 102 «une etoffe grecque del654»
δι’ αυτόν κεντηθέν καί Κεραμοποΰλλου, Εθνικόν κειμήλιον έν Άγώνι 1904 τής 27η?
Φεβρουάριου. Γεδεών, Έκκλ. Δίκαια, τοΰ βερατίου τεμάχιον.
Επετηρττ Etatpf.tas Βυζαντ. Σπουδών t ίτος IB'f
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Και τφ

1668.

Π. Κ. Ίεροσολ. Βιβλ. Α' 348. Τώ 1668 αποστέλλει

ό Νεκτάριος Π. Ιεροσολύμων εις Λάρισαν δπου ήν ό Σουλτάνος (τοΰ βεζΰρου
διατρίβοντός είς τόν τής Κρήτης πόλεμον) τον Δοσίθεον δντα ήδη από
τοΰ 1666 μητροπολίτην Καισαρείας τής Παλαιστίνης ληψόμενον βασιλικόν
ορισμόν περί τοΰ ποιήσαι εν Κωνσταντινουπόλει Π. 'Ιεροσολύμων, δν αν
βοΰληται, οΰπερ έπιτευχθέντος τή μεσιτείρ τοΰ ήγεμόνος

τοΰ Μολδαβίας

γίνεται σύνοδος των παρεπιδημουντών πατριάρχων, μητροπολιτών, τών κλη
ρικών αρχόντων και εκλέγεται τφ Ίανουαρίω τοΰ 1669 πατριάρχης ό Δοσίθεος.
Διονύσιος, τφ 1671 (Σινά έγγραφα σελ. 72) ό τφ 1672 πατριαρχεύσας,
ό Μουσελίμης, Κ. Μαθά δπερ δρα εν Π. Κ. 339. Διονύσιος ό Κωνσταντινουπολίτης ό εκ τοΰ οίκου τών Καντακουζηνών καί Παλαιολόγων κατά σημείωσιν
έν τφ ΰπ’ άριθ. 3297 κώδικι, δστις άπόκειται έν τή βιβλιοθήκη τής Μονής
τοΰ Κουτλουμουσίου κατά την άρίθμησιν Λάμπρου. Είς τόν Διονύσιον τοΰτον
ανήκε καί τό όπ’ άριθ. 4690 χειρόγραφον γραφέν έν Κωνσταντινουπόλει τφ
1665. Προς τόν Διονΰσιον τοΰτον φέρεται έν τισι έν χειρόγραφον 4789.
Παρΰένιος, τφ 1677 Φεβρουάριος (Σινά έγγραφα σελ. 78) Επίσης
Χ(ρονικά) Π. Οίκου σελ. 168 (έτος 1678).
'Ιάκωβος, ό τφ 1679 πατριάρχης (Κ. Μαθά) καί είτα δ', ό τφ 1700
άποθανών

έν Μολδαβία (Γεδεών, Π. Οίκου σελ. 171

175, Σάθα, Μ. Β.

τόμ. Γ' σελ. 61) **.
Μακάριος, τφ 1680 έπί Ιακώβου, γράφοντος αΰτφ διά τόν Σταγών
Δανιήλ, δστις καθαιρεΐται. (Έβδ. Έπιθεώρ. Γ' σ. 619 υπό Παρανίκα.—
αρχών 1687) Σάθα, Γ' 522 (;) Κεραμεΰς, I. Βιβλ. Β' 493). Έπί Μοροζίνη
1685 (Τουρκοκρ. Ελλάς σελ. 358).
Παρ&ένιος 2, τφ 1687 (Π. Κ. 339) άλλ’ δρα έτι άπαξ πρός πίστωσιν.
Επίσης καί τφ 1691

έν σιγιλλίφ Μ. Σχολής έπί Καλλινίκου Άκαρνάνος

(’Αλήθεια σελ. 151).
Διονύσιος3, Κατά τόν Άμασείας Άνθιμον (Νεολόγος Ν° 6491) διαδεξάμενος τόν Παρθένιον, δστις διφκησε την μητρόπολιν Λαρίσσης από τοΰ
1688-1700. Ή τελευταία χρονολογία κυροΰται υπό έπιγραφής έν τφ ναφ
τοΰ Αγίου Ίωάννου έν Τυρνάβω τής Θεσσαλίας δημοσιευθείσης υπό τοΰ
1 Είς ιδιαίτερον δελτίον τά έξης: έπί Διονυσίου τοΰ Δ' τφ 1671. Κατά γράμμα
πατριαρχικόν στελλόμενον πρός τούς κληρικούς τής επισκοπής Ραιδεστοΰ καί Πανίου,
δι’ ου αγγέλλεται ή καθαίρεσις τοΰ επισκόπου αυτών 'Αθανασίου. Τό γράμμα άναφέρειαι
παρά Παπαδοπούλφ Κεραμεϊ, Ίεροσολ. Βιβλιοθήκη Α' σ. 348.
* Μετίτω ό βουλόμενος τά περί τοΰ διαδόχου αύτοΰ ΰφ’ ημών λεγάμενα. ’Αλλαχού
λέγει ό Μ. έπί Καλλινίκου τοΰ β' υπογράφει τφ 1689 έπί χειροτονώ μητροπολίτου τοΰ
Τραπεζοΰντος Νεκταρίου, αντί τοΰ παραιτησαμένου Ίωάννου. (Κεραμέως, Ίεροσ.
Βιβλ. τόμ. Α' σ. 213). Τό ορθόν Φεβρ. 1687-1720. Άλλ’δρα Δωρόθεον κατά τό1719
κατά τόν Miklosich - Muller VI σ. 322). (Κεραμεΰς, αυτόθι Β'493).
* Τά περί τούτου ύπάρχουσι είς ιδιαίτερον δελτίον καί οΰχί είς τό τετράδων.
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Ν. Γιαννοπούλου έν Β. C. Η. 1899 σ. 412. Άλλ’ ό έκδοΰς σημειοΰται 6u to
έν tfj Έθν. Βιβλιοθήκη άποκείμενον ύπ’ άριθ. 1172 χειρόγραφον αναφέρει
τον Παρθένιον και κατ’ αυτό τό 1702 άρχιερατεύοντα ένΛαρίσση, συμβιβάζει
δε άμφοτέρας τάς αΰθεντικάς χρονολογίας παραδεχόμενος μεταθέσεις εναλλάξ
καί αποκαταστάσεις τοΰ τε Παρθενίου και Διονυσίου. (Κατά τον έκδεδομένον
1892 κατάλογον τών χειρογράφων τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τό χειρόγραφον
1 172 ουδεμίαν τοιαΰτην σημείωσιν έχει)1.
Μελέτιος, ό τώ 1702 συναντήσας την εν Τυρνάβψ Σχολήν (Γεδεών, Π.
Χρ. και Παρανίκα, Σχεδίασμα καί Φιλ. Σύλλογος Τομ. ΙΑ').
Παρϋ'ένιος, 1707 1
2 (Σάθα, Μ. Β. Γ'σ. 531). Κατά Λάμπρον (άγιορ. κώδ.
κατάλογος σ. 152) τφ 1702 άφιεροϋται τοΰτφ

επιστολή

τοΰ ’Αναστασίου

ΓΙαπαβασιλοποόλου. "Ορα καί έξέλεγξον. Γράμμα Λαρίσσης Παρθενίου (1731)
προς ’Αθηνών Μελέτιον, έν Μνημείοις 'Ιστορίας ’Αθηναίων Β' 219-220
καί 166-170.
Γαβριήλ, τφ 1721 (Έβδομάδ. φυλ. 121).
’Ιάκωβος, 1742-8, συνοδικός ό συνυπογράφονν τφ 1748 έν τή πράξει τής
άναρρήσεως τοΰ από Νικομήδειας Κυρίλλου. «Έκκλ. ’Αλήθεια» Β' σ. 231 καί
I, φυλ. 20 σελ. 156). 3 1738 (Heuzey). Υπογράφει έν τφ ΰπομνήματι εκλογής
τοΰ από Νικομήδειας Παϊσίου, Σεπτέμβριος 1748. («Έκκλ.’Αλήθεια» Β' 211)4.
Διονύσιος, 1763 (Δελτ.'Ιστορ. καί Έθν. Εταιρείας τ. Β' σ. 292).
Μελέτιος, ό τφ 1768 Νοέμβριον πατριαρχεΰσας («Έκκλ. ’Αλήθεια» Β'.
σελ. 234). ΕΙτα ό πρώην Δυρραχίου
Μελέτιος, γίνεται Λαρίσσης, ό κατόπιν Μελέτιος, θείος τοΰ κατόπιν Διο
νυσίου κατά τό 1768 (κώδιξ Άρναοΰτκιοϊ) f τφ Ίουλίω 1792 παραιτεϊται
καί διορίζεται ό μέγας πρωτοσυγκελλος αυτοΰ ό κατόπιν έν τφ ναφ τοΰ
Μεγάλου Ρεύματος.
Μακάριος, τφ 1768, κατά Γιαννόπουλον.
Διονύσιος, ό Καλλιάρχης ό μετά ταΰτα τφ 1803 Σεπτεμβρ. Εφέσου
("Ορα Γεδεών, Π. Άκαδ. 225 κλ. καί Κουροΰτσεσμε σ. 50). 1797 έπί έκλογή
τοΰ από ΣμύρνηςΓρηγορίου (1 Μαΐου 1797) «Έκκλ. Άλήθ.» Β'. σελ. 278. 1798
έν συνοδική έπιστολή έπί Γρηγορίου τοΰ Ε' προς τον Σμύρνης (σ. 475 τόμ. Β'
υπό Άγγελοποΰλου). 1800 υπογράφει έν σιγιλλίω έπί Νεοφύτου τοΰ Ζ' γεγονότι
υπέρ των έν Μεγάλφ Ρεΰματι Σχολών, μή άναφερομένφ παρά τοΐς συγγραφεΰσι τής μετά τήν άλωσιν πνευματικής ιστορίας τοΰ ήμετέρου ’Έθνους.
1 Εις πρόχειρον σημείωμα: Διονύσιος 1700-1721, Παρθένιος 1718, Μελέτιος 1721.
2 Όμοίως είς ιδιαίτερον δελτών τά έξης σημειώματα. Παρθένιος 1720, παρευρισκόμενος έν Κ/πόλει έπί έκλογή μητροπολίτου Νεοκαισαρείας καί Ίνέου τοΰ Μεθοδίου,
αντί τοΰ άποβιώσαντος Γερβασίου. Πρβλ. Π. Κεραμεύς, Ίεροσ. Βιβλ. τόμ. Α' σελ. 205.
2 ΑΙ εφεξής σημειώσεις περί τοΰ ’Ιακώβου προέρχονται έξ Ιδιαιτέρου δελτίου.
* Ιάκωβος 1738, 1748, κατ’ ιδιαίτερον σημείωμα τοΰ Μ.
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Ραφαήλ, δ Ίκονίου τφ 1803 Σεπτεμβρ. μετατίθεται, ών πρώην αρχι
μανδρίτης. “Ορα Κουρούτσεσμε σ. 52, δ. τφ 1804 εν σιγιλλίφ επί Καλλινίκου
διά την Μεγάλην τοϋ Γ(ένους) Σχολήν περί τής «μετοικήσεως τής κοινής
Σχολής τών ελληνικών μαθημάτων εν τφ κατά τον Κουρούτζεσμεν αΰθεντικω
οϊκφ τοΰ υψηλότατου αΰθέντου Μαυροκορδάτου» (πόνημα τοΰ πανιερωτάτου
καί σοφολογιωτάτου μητροπολίτου: 'Αγίου Κυζίκου Κου ’Ιωακείμ τοΰ ΙΙαρίου)1.
Γαβριήλ, δ Γρεβενών προβιβάζεται εις τον θρόνον τής Λαρίσσης τφ
Σεπτεμβρίφ τοϋ 1806, εν τή εκκλησία Άρναούτκιοϊ: τφ 1810 ’Οκτωβρίου
Ίωαννίνων καί ’Άρτης, θανόντος τοΰ 'Ιεροθέου.

Κατ’ ευθείαν μεταβαίνει

εις την νέαν επαρχίαν αΰτοΰ κατά τό πατριαρχικόν υπόμνημα τφ Σεπτεμβρίφ
τοΰ 1810. Ίνδ. ιδ' (Ό Κάγκας ό εξ Ίωαννίνων). Έπί τφ προβιβασμφ τουιφ
έξελέγη τφ 1810 Σεπτεμβρ. δ θεοφιλέστατος επίσκοπος (τιτουλάριος) Τρφάδος.
Πολύκαρπος, Προς αυτόν επιστολή τοΰ Γρηγορίου τοΰ Ε' τφ Ίουνίφ
1820 (σ. 508 τών κατά τον αοίδιμον υπό Άγγελοποόλου). Ό τφ 1822 υπό
τοΰ Δράμαλη φονευθείς (Γιαννοπουλου Έβδ. έπιθ. γ' φυλ. 52). Επιστολή προς
τον επίσκοπον Λιδωρικίου περί άποκαταστάσεως τοΰ Πολυκάρπου είς τήν
επαρχίαν αΰτοΰ, ήν πρότερον κατείχε, τήν Λάρισσαν, καί περί είσπράξεως τών
μπαικγιέδιον τοΰ πρώην μητροπολίτου Κυρίλλου «μετα(βι)βάσεως τής επαρ
χίας Λαρίσσης από τον Κυρίαρχον αυτής κΰρ Κύριλλον είς τον πρώην Κυριάρχην της κΰρ Πολύκαρπον». Ή επιστολή χρονολογείται τφ Νοεμβρίφ 18201
2.
Πολύκαρπος καθ’υψηλόν ορισμόν άποβληθείς έκ τής επαρχίας αΰτοΰ
άντ’ αΰτοΰ διωρίσθη ό ιερομόναχος Κύριλλος 1821 ’Ιουνίου έπινεμ. δ’ επί
Εύγενίου. Οΰτος αποθνήσκει καί τφ Μαρτίφ τοΰ 1818 εκλέγεται ό Βελλάς
καί Κονίτζης.
Θεοδόσιος, Οΰτος τφ 1819 ’Ιουλίου

άπέθανε καί διωρίσθη ό μέγας

πρωτοσυγκελλος Κύριλλος 3
Κύριλλος, Οΰτος φονευθείς κατά τό 1821 ήν έκ Ζάρδας, κώμης τής
Καστοριάς (17 ’Ιανουάριου 1870 Άνατολ. Άστήρ).
Δαμασκηνός, δστις τφ Νοεμβρίφ τοΰ 1821 προεβιβάσθη έπί Εΰγενίου
πατριάρχου, ων πρότερον Φαρσάλων καί Φαναριού. Οΰτος αποθνήσκει καί
τφ Μαρτίφ τοΰ 1822 έκλέγεται ό όσιολογιώτατος ιερομόναχος
Μελέτιος, δ χρηματίσας μέγας αρχιδιάκονος τής Μεγάλης τοΰ Χριστοΰ
Εκκλησίας. (Σημ. Φαναριού καί Φαρσάλων διωρίσθη τφ Νοεμβρίφ τοΰ 1821
ό όσιώτατος έν Ίερομονάχοις

Γεράσιμος, αλλά τον ’Ιούνιον τοΰ 1822

απαντώ υπόμνημα λέγον, δτι έκ μέσου γενομένου τούτου έτέθη ό προηγού-

1 Κατά Γιαννόπουλον, Πορφύριος, Γαβριήλ. Β. Μ.
2 Μέχρι τοϋ σημείου τούτου ή είδησις
περί τοΰ αΰτοΰ έκ τοΰ τετραδίου.

υπάρχει έν ίδιαιτέρψ δελτίω. Τά εφεξής

* Είς έτερον σημείωμα Θεοδόσιος ό άπό Βελλάς έξωσβείς τφ 1821.
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μένος ’Ιωακείμ. Τώ 1822 υπογράφει ιό υπόμνημα τής εκλογής τοϋ εις τον
πατριαρχικόν θρόνον άνελθόντος ’Ανθίμου τοϋ από Χαλκηδόνος. ’Ιουλίου.
(«Έκκλ. ’Αλήθεια» Β' 316)ι.
ΛΗΜΝΟΥ (δρα Ίμβρου)

Κεραμέως εν Δ. I. Ε. Ε. Γ' και σ. 469 λέξεις ονόματα 5 μεταξύ ιζ' και
ιη' αιώνος.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Βασίλειος, έπίσκοπ. Revue des etudes Grecques 1900 p. 469. Magnesie de Meandre ou du Sipyle je ne saurais dire, λέγει o Schlumberger.
Εποχή Κομνηνών, 'Όρα και Kern : Inscliriften v. Magnesia am Meander
σελ. XX-VIII.
Βασίλειος, 787 Le Quien σ. 700.
Θεόφιλος,
ΜΑΔΥΤΟΥ

Νικηφόρος, μητρ. Μαδυτων (Έλλ. Φιλ. Συλλόγου παράρτημα ιγ'. τόμ.
και παρά Schlumberger σ. 115).
ΜΑΪΝΗΣ

Παρά τοϋ θεοφιλεστάτου επισκόπου Κυρίου
Δανιήλ, Μ αΐνη ς και τοϋ αύταδέλφου αύτοϋ πρωτοσυγκέλλου Ν ικη φό
ρου, υιών τοϋ ποτέ Γεωργίου Ντεκοΰλου άνηγέρθη και άνιστορήθη δ πάν
σεπτος ναός τής Κυρίας Θεοτόκου Ζωοδόχου Πηγής και τοϋ αγίου Νικολάου
και αγίου Παντελεήμονος και τό μοναστήριον ^ ουψξε' Μαρτίω. Έκ Λακωνίας
(Upper, Mani έν Annual of the British Scool of Athens N° XV (19081909) σ. 200 και pi. XV. Βλέπε και Millet, Mistra.
ΜΑΙΟΝΙΑΣ

Νικόλαος, Πρόεδρος δ λάτρης και θοίτης!

Έν τή Λυδία Μαιονία

Πόλις, εν ή διετηρήθη, τό ό'νομα τής χώρας δλως (λέξις δυσανάγνωστος),
καθ’ α μαρτυροΰσιν ήμΐν δ Πλίνιος (V, 111)

δ 'Ιεροκλής 670,1 καί τά

νομίσματα, περί ών δρα Keil - Premerstein : Bericlit liber eine 2e Reise
in Lydien σ. 78 κα'ι σελ. 88 διά την επιγραφήν, εν ή τό ά'νωθι ό'νομα τοϋ
προέδρου επι μαρμάρου.
ΜΕΛΙΤ1ΝΗΣ

επί, Σολομώντος, μητροπολίτου άνεκαινίσιΐη ό ναός τοϋ 'Αγίου Εύδοξίου έν Μελιτινή 6475 (966) Texier, Asie Mineure Β'. σ. 35.
1 Ν. Κ. 21 Μαρτίου 1891.
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ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ

Ό Μεσημβρίας μητροπολίτης λαμβάνει καί τήν Βάρνην. (Όρα και τά
μνημονευόμενα χωρία τής Βάρνης έν σελ. 502 τοϋ Α' τόμ. Miklosich). Έν
Ρωσσικοΰ Άρχαιολ. ’Ινστιτούτού, Έκθεσις τοΰ 1899. (Τόμ. VI, 2-3, 1901)
σ. 50. Σπουδαιότατη πόλις εν τή Β. Α. Βουλγαρία.
’Αντώνιος, τφ 1381 (σελ. 39 τοΰ τ. Β'. τοΰ Miklosich. Περί τοΰ Μεσημ
βρίας δρα αυτόθι σελ. 152).
Παΐαιος, τφ 1393 (’Άθως, Γεδεών, σ. 115 έν σημειώσει).
Χριστόφορος, 6904=1396, έφ’ ου ίστορήθη ό ναός τοΰ μεγαλομάρ
τυρας Γεωργίου κατά τό έτος τοΰτο.
Παχώμιος, τφ 1477 (20 σ. τοΰ άρχ. παρ. ,ιζ'τόμ. τοΰ Φιλ. Συλλόγου).
Ματϋ·αϊος, 1565 υπογράφει τήν καθαίρεσιν Ίωάσαφ (Turcogr. 173).
Χριστόφορος, 1594- 1607. 1599 υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Μαύρης
θαλάσσης. (Ήμερολ. ’Ανατολής 1887 σελ. 179). Τφ 1593 παρουσιάζεται έν
τοπική Συνόδφ (Έλλ. Φιλ. Συλλ. 17ου τόμ. Μ(αυρ). Βιβλιοθ. σ. 75). Ό Χρι
στόφορος ήλθε 1594 παρητήσατο 1 Μαΐου 1607.
Κυπριανός, 1609 ινδ. α' έφ’ ου άνιστορήθη ό ναός τής Θεοτόκου, τής
έπονομαζομένης τής Άναλήψεως. (Π. Κ. σ. 333, και έν περιοδ. Ρωσσικοΰ
’Ινστιτούτού τόμ. 5 τεύχος 2-3 (1901) σ. 446-7).
’Ακάκιος, τφ 1622 καί 1624. «Έκκλησ. Άλήθ.» Β' σ. 668 Μονή Φιλο
σόφου και 1899 φυλ. Α. σ. 24).
Δαμασκηνός, Τφ 1641 έν Π. Κ. 383 απαντώ τόν Δαμασκηνόν. Οΰτος
τφ 1655 έγγρ. πρώτην Ρωσίαν (ένθρ. Παΐσιος) 1668. (Σινά έγγραφα σελ. 63).
Ιγνάτιος, Σάθα, Ίερεμ. ψδ'. (Ήμερολ. ’Ανατολής 1887 σ. 179).
Γρηγόριος, τφ 1742, 3-4- 7, «Έκκλ. Άλήθ.» τόμ. I. σελ. 156.
”Αν&ιμος, τφ 1768 έπι τή έκλογή Μελετίου τοΰ από Λαρίσσης (234
σ. «Έκκλ. Άλήθ.» τόμ. Β'.) ό μετέπειτα Κυζίκου, άντ’ αΰτοΰ δέ ό
Μακάριος, ου άποθανόντος, ό αρχιμανδρίτης
Κωνστάντιος, τφ 1779, ’Ιανουάριος άνθ’ ου γενομένου Σερρών, ό
Θεόκλητος, δστις τφ 1791 Δεκέμβριον προάγεται, ών Πρωτοσΰγκελλος.
Είτα παραιτεΐται και γίνεται ό Σκοπείων
Ζαχαρίας, τφ 1799 ’Οκτώβριον, οΰ παραιτησαμένου, ό πρφην Δρυστρας
Γρηγόριος, τφ 1801 "Οκτώβριον, δστις παραιτεΐται τόν’Ιούλιον τοΰ 1814.
’Ιωσήφ, ό Μελιτηνής, περί οΰ ορα ’Άνδρου καί Κουρουτσεσμε έμά.
Οΰτος αποθνήσκει τφ 1820 Νοέμβριον καί διορίζεται ό έν ίερομονάχοις
Κύριλλος,
" Ο Καλλίνικος, δστις τφ 1829 γίνεται Ρόδου αντί τοΰ Παϊσίου έξελέγη
τό α'. “Ορα Γρηγόριον τόν Ε'. Άγγελοποΰλου σελ. 99 Α'. τόμ.
Σαμουήλ, παρητήσατο άνθ’ οΰ ό Ρόδου (Παΐσιος) 5
1 Ν. Κ. α Ιουλίου 1891.
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ΜΕΤΡΩΝ

«Έκκλ. Άλήθ.» 1909 φΰλ. 50 (Γεδεών) και 51
ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΚΙΜΩΛΟΥ

Μελέτιος, (Ν. Σ.) οΰ άποθανόντος έγένετο τή λα'. Μαρτίου τοΰ ,αχμγ' ό
Διονύσιος, (Νομική Συναγωγή).
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Περί τοΰ ονόματος ϊδε Cinnami σελ. 119. Περί ιστορίας εν Φραντζή
σελ. 396 και εξ. έ'κδ. Βόννης. Πότε ή Εκκλησία αυτής έτιμήθη εις μεγάλα
προνόμια, προεβιβάσθη, αυτόθι σελ. 398 και 399. Παρεδόθη υπό τοΰ Θωμά
τφ Πάπα (Φραντζή σελ. 397).
Παρεδόθη υπό των Τούρκων τφ Άλεξάνδρω Καντακουζηνφ τον ’Ιού
λιον τφ 1821 (Πρβλ. ΙΙαπαρρ. μικράν ιστορίαν σελ. 136 καί Τρικουπη τόμ.
β'. σελ. σελ. 55 καί 56 τοΰ υπομνήματος Γερμανού.) Πόσας χώρας είχε ή
επαρχία Μονεμβασίας, Σάθα, Τουρκοκρ. Έλλ. σελ. 365 έν σημειώσει.
“Ορα και τά τοΰ κ. Μιχαλοπούλου φυλλάδια. Buchon Recherclies,
Miller, Catalogue de l’Escurial 59 67 (Χρυσόβουλλα) Legrand, Maurocordatos σελ. VII.
’.Αθανάσιος, 10ος αιών. Μονεμβασίας, Sigillographie, 185.
Γεώργιος, Μονοβασίας (ομοίως).
Σωφρόνιος, (Migne) Patrol, tom. 152. col. 1090).
'Ιωσήφ, Miklosicli τόμ. β'. σελ. 99, 129 κλπ.
’Ισίδωρος, τφ 1347 (Μαθά Β'. έ'κδ. σελ. 271).
’Ιάκωβος, ό Κουκουνάρης προ τοΰ 1348 (;) δρα Miklosich τόμ. Α'
σελ. 271.
’Ακάκιος, (1390;) Αυτόθι Β'. σελ. 287,291.
Κλήμης, τφ 1393 Γεδ. ’Άθως σ. 115.
Θεοδόσιος, ό εις τον Πάπαν συν τφ Ήρακλείας Άντωνίφ άποσταλείς
έκ Βενετίας (Φερράρας σύνοδος). Ίδέ Φραντζή σελ. 190 έκδ. Βόννης.
Δοοί&εος, Έν πρακτικφ τής εν Φλωρεντία συνόδου επί Ευγενίου Πάπα,
έν άντιγράφφ δπερ κέκτηται ή ’Εθνική Βιβλιοθήκη, εΰρηται συνυπογεγραμμένος ό Μονεμβασίας Δοσίθεος ουτω: f ό μητροπολίτης Μονεμβασίας καί τον
τόπον έπέχων τοΰ άποστολικοΰ θρόνου τοΰ άγιωτάτου Πατριάρχου 'Ιεροσο
λύμων Ιωακείμ Δοσίθεος στοιχήσας υπέγραψα.
’Ιωάννης, (πότε;) επίσκοπος Μονοβασίας (sic) ό γράψας Θεόδωρος αμαρ
τωλός μοναχός καί ηγούμενος τοΰ Στουδίου, Montfaucon, Bibl. Coisl. σ. 318.

Ν. Κ. 12 Μαΐου 1892.
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Μάρκος,

Μουσοΰρος (επίσκοπος Μονεμβασίας) άποθανών τφ

1517

διδάξας εν Βενετία καί Παταβίφ (Παραν. Σχεδ. σελ. 191). "Ορα Legrand.
5Ιωάννης, Έν σελ. 136 τοΰ 17ου τόμ. τοΰ Έλλ. Φιλ. Συλλ. τών...
Βιβλιοθ. εκ Μονεμβασίας άρχιθυτης «’Ιωάννης καί αΰτόχθων υπάρχων».
'Ιερεμίας, "Ορα «Έκκλ. ’Αλήθεια» έτ. Γ' σ. 202. Είναι αράγε ό έν Μαυρ.
Βιβλ. τοϋ παραρτημ. τοΰ 17ου τόμου τοΰ Έλλ. Φιλ. Συλ. σ. 129. 'Ιερεμίας
ό τω Ίουλίφ 1572 f; “Ορα.
'Ιερόθεος, Σάθα, Σχεδ.'Ιερεμίου σελ. 142. “Ορα περί Κουρουτσεσμε σελ.
17 έν σημειώσει. «Έκκλ. ’Αλήθεια» τόμ. Δ' σελ. 400 κ. έ. “Ορα Legrand,
Β. Η. τ. Α' σελ. 313.
Ίωάσαφ, περί ου δρα έν Turcograecia καί τά έν σημειώσεσί μου.
’Αρσένιος, φιλόλογος άριστος (Βρετοΰ Β' 241, Μιχαλόπουλος, Μονεμβ.
31 έ'νθ. έπιστολαί, Legrand, Biblioth. Hellen. περί τό 1580. Έν Φιλίστορ.
τόμ. Γ' σελ. 5380 σημείωσις, φέρεται δτι έτελευτησε τω 1535, ένθα δημο
σιεύεται έπιστολή ’Αντωνίου τοΰ έπάρχου

ήν

άνάγνωθι άξιολογωτάτη

Ε. Legrand Αάμπρου, Κατάλογοι 'Αγιορειτ. κώδ. σ. 186).
Λαυρέντιος, 1593 τοπική σύνοδος (Έλλ. Φιλ. Σύλλογος τόμ. 17, Μαυροκορδάτιος Βιβλιοθήκη 75).
Παύλος, χρηματίσας κατά τό σωτήριον έτος 1600. “Ορα Έπιθεώρησιν
άριθ. 168 Γ'περιόδου. Έν παρατιθεμένφ άποκόμματι έφημερίδος άναγινώσκεται- «ή περίεργος ιστορία τής έν αυτή (Παναγία τή Χρυσαφιτίσση) τιμώ
μενης σεπτής είκόνος ανέρχεται εις πολλάς εκατονταετηρίδας, κατά τι χειρόγρα
φον «γεγραμμένον παρά τοΰ Πανιερωτάτου κυρίου Παυλου, χρηματίσαντος
» έν Μονεμβασία κατά τό σωτήριον έτος 1600», δπερ έδημοσίευσα άλλοτε
έν τέλει τής χθες μνημονευθείσης πραγματείας μου περί Μονεμβασίας.
Περί Παυλου, δρα Montfaucon, Bibli. Coisl. σ. 568 καί 148 Pauli
episcopi Monembasiae naratio de (λ. δυσανάγνωστος) hegumeno Monasterii Deipare in Monembasiam. “Ορα αυτόθι ολίγον ανωτέρω Μιχαήλ
Σβηρόν τφ Μονεμβασίας γράφοντι (;) έν Βενετία τφ
Λεόντιος,

αχθ'.

1606 *.

Ίωάσαφ, (Ν. Σ.)
Γερμανός, 1611.
’Αχίλλειος, 1616. Σάθα, Μεσ. Βιβλ. τόμ. Γ' σελ. ιη'.
Μητροφάνης, 1618 14 ’Ιουλίου' γράφει τφ δουκί τοΰ Nevers ίταλιστί
(Σάθα, Τουρκ. Έλλ. σελ. 207, 125- 126). Σιγίλλιον ... ανέκαθεν ύπέκειτο τή
μητροπόλει Μονεμβασίας, έν τφ καιρφ τοΰ Μονεμβ. μητροπολίτου γέροντος1

1 Εις ιδιαίτερον δελτίον υπάρχει ή έξης εΐδησις «Λεόντιος καθηρέθη καί έγένετο
ό θεοφιλέστατος καί λογκότατος επίσκοπος Ρέοντος Ίωάσαφ. «επισκοπής οΰσης τής
αυτής επαρχίας» τφ ,ζριβ' Μαρτίφ Θ',
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’Αχίλλειου ή επισκοπή Πλάτσας, ούκ οιδα... «άπεξενώθη και ύστερον κατεβιβάσθη εις εξαρχίαν καί εξουσιάζεται υπό τών έν Κωνσταντινουπόλει αρχόντων
Μουσουλίμη Μανωλάκη μέχρι θανάτου... τούτου θανόντος (Ν. Σ.)
Νεόφυτος, (Ν. Σ.) 1627-1649, Σάθα, Μεσ. Β. Γ' σ. ιη'.Τώ 1641 καί 1643
άπαντα εν Π. Κ. 333. 1630 (σ. 183 «Έκκλ. Άλήθ.» 1904). Ί^τήσατο καί έλαβεν δπίσω επί Ίωαννικίου τφ 1647 ’Ιούνιον. Ουτος ό τον Λικίνιον τφ 1626
χειροτονήσας (σελ. 202 «Έκκλ. ’Αλήθεια» έτος Γ') καί προαγαγών τφ 1633
εις οίκονόμον. Μήπως ουτος εστιν 6 εν Ήμερολ. Άνατολ. 1887 σελ. 66
έγγραφα άπολΰων; Ό Νεόφυτος f ζ άλλ’ ό
Σωφρόνιος, 6 νέος επί Παϊσίου επίσκοπος δηλοΐ, δτι οΰ δέχεται να
πληρώνη τα όρισθέντα καί απέχει τοΰ εντεύθεν παντός δικαιώματος επί τής
Πλάτσας, ήν άφίνει εις τον Πατριάρχην Αύγούστφ 1652. «Ό Μονεμβασίας
Σωφρόνιος στέργω τοΐς άνωθι».
Δωρό&εος, περί τό 1650. ("Ορα Βρεττοϋ Β' σ. 263 καί Σάθα, Μεσ.
Βιβλ. Γ' ιε').
Σωφρόνιος, τφ 1669 (Π. Κ. 339) διά τό σταυροπήγιον χωρίον τοΰ
αγίου Στεφάνου σιγίλλιον.
Λαυρέντιος, τφ 1674 έν εκλογή τοΰ Καππαδοκίας Γερμανοΰ (Π.Κ. 339).
Παΐοιος, τφ 1723 επί τής καθαιρέσεως Μεθοδίου ’Ανθρακίτου («Έκκλ.
Άλ.» σ. 500 τόμ. Β') ένθα ύποσημείωσις φέρεται .Γεράσιμος έν χειρογράφφ Γεδεών (Κριτίου).
’Ιγνάτιος, ό όσιολογιώτατος

έν ιερομονάχοις τφ Άπριλίφ τοΰ 1771

έπί Θεοδοσίου. Τοΰ ’Ιγνατίου έν Κωνσταντινουπόλει παρεπιδημοΰντος έγένετο
έπίσκοπος αΰτοΰ “Ελους (Αΐλους ό π. κώδιξ) τφ Αΰγοΰστφ τοΰ 1775. Τοΰ
«Μονεμβασίας καί
πρωτοσύγκελλος

Καλαμάτας» άποθανόντος

διορίζεται ό πρώην μέγας

’Αμβρόσιος, κατά ’Ιούνιον τοΰ 1801, άλλ’ επειδή, σκανδάλων άναφυέντων καί ταραχών

μεταξύ τών παρευρεθέντων προκρίτων τής έπαρχίας καί

Πελοποννησίων, προείλετο παραιτήσασθαι ένυπογράφως, έγένετο έν τφ ναφ
τοΰ αγίου Δημητρίου έν Κουροΰτσεσμε έπί Νεοφύτου
Χρύσανθος, δ δεντερεύων τοΰ πρώην Οικουμενικού πατριάρχου Γερα
σίμου

μετά

δύο

ημέρας.

'Ο

Μονεμβασίας

Χρύσανθος,

δστις

άπέθανε

μετά τίνος διακόνου έν τφ δεσμωτηρίφ τής Τριπολιτζας τφ 1821 Σεπτέμβριον
(Τστορ. Τρικούπη τόμ. β' σελ. 87) ήτο Έφορος τής Εταιρείας έν Πελοποννήσφ συν τφ Χριστιανουπόλεως Γερμανφ καί

Π. Πατρών Γερμανώ

(λοιπούς ίδέ σελ. 6 τών υπομνημάτων τής ελληνικής έπαναστάσεως Γερμανοΰ).
“Ορα καί Έφημερ. Έπιθεωρήσεως 1887 άριθ. 168 περί Μονεμβασίας γρα
φόμενα περί τοΰ
Άν&ίμου.1
1 Τό σημεΐον τούτο σημαίνει άπεβίωσε.
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ΜΗΘΥΜΝΗΣ

Πρώτης τάξεως μητροπολίτης μεταξύ Μυτιλήνης καί Παλαιών Πατρών,
κατά συνταγμάτων τοϋ 1802.
Ή Μήθυμνα περί τό άκρον ταυτησί τής νήσου (Μυτιλήνης) διακειμένη
«’Άννα Κομνηνή» σ. 362 τ. Α'.
Ό Μηθύμνης καλούμενος ανώνυμος στέλλεται πρέσβυς προς τον Ρήγαν
Άλλαμανίας (αυτόθι σελ. 231). Έκτος των παρά Lequien δρα, μη άναφερόμενον
’Αλέξανδρον, περί οΰ δρα σπουδ. Παπαδοπούλου Κ. εν Παραρτ. 15ου
τ. Έλλ. Φιλ. Συλλ. Μαυροκ. Βιβλ. σελ. ια' καί τόμ. ΐ70ν σελ. 131.
Νεόφυτος, Σάθα, Σχεδ. Ίερεμ. σελ. ψδ', Turcogr. σ. 507.
Ιγνάτιος, τφ 1567 έκοιμήθη.

Έκ πατρίδος Καλα)νής

Μαυροκορδ. Βιβλ. παράρτημα τοΰ 17ου τόμου

(Μήθυμνα).

τοΰ Έλλ. Φιλ. Συλλόγου

σελ. 93 πρβλ. σελ. 86, 95,99,100 καί 105, 110 ό κτήτωρ τής Μονής Λειμώνος καί τό σπουδαιότερον εν σ. 129, 131.
'Ιππόλυτος, 1576, ό μετατεθείς (;) έκ Χίου. Turcogr. 306, Σάθα, Νεοελλ.
Φιλ. 217 καί 16ον τόμ. Έλλ. Φιλ. Συλ. Μαυροκορδ. Βιβλ. Π. σ. 20. ΤΗν
έκ Κυθήρων.
Ραφαήλ, ό μετέπειτα Πατριάρχης (Έκκλ.'Ιστορία Μελ. τόμ. Γ' σ. 429)
κατά τό ,ζρδ' (1596) υπογράφει. "Ορα έν Μαυροκορδ. Βιβλ. 121 (17ον τόμ.
Έλλ. Φιλ. Συλλ.).
Κορνήλιος, 1622. («Έκκλ. Άλ.» 1899 φυλ. Α. σ. 24). ’Αντί τοΰ τεθνεώτος Κορνηλίου ό

”Αν&ιμος, τφ 1652 έπί δ' πατριαρχ. Ίωαννικίου. Οΰτος συνυπογράφει
έν τή έπιστολή

τοΰ πατριάρχου

Παϊσίου προς τον Πατριάρχην Νίκωνα

(Άνατολ. Άστήρ 1881 άριθ. 51). Οΰτος παραιτεΐται έπί Παρθενίου τοΰ
Γ' διαδέχεται δ’ αυτόν ό
Μακάριος, δστις υπόσχεται χορηγήσαι αύτώ τά προς ζωάρκειαν. Ήν
τέως άγιος Ναυπλίου. Π. Κ. 333 έν τφ ύπομνήματι τής έκλογής Διονυσίου
τοΰ από Λαρίσσης.

’ Αρσένιος, τφ 1747-48 έπί τής πράξεως τής εις τον Οικουμενικόν θρό
νον άναρρήσεως τοΰ από Νικομήδειας Κυρίλλου φέρεται ό ’Αρσένιος. (Πρβλ.
«Έκκλ. ’Αλήθεια» έτος I σ. 156 δπου μέχρι τοΰ 1749).
Διονύοιος,

τή 28τΐ Δεκεμβρίου

1779 (;)

γίνεται

ό Διονύσιος, δστις

προσήνεγκε τή Εκκλησία 90 πουγγία. Αί κανονικαί αύτοΰ ψήφοι έν τφ
κυνηγώ Άγίφ ’Ιωάννη. Ό Διονύσιος, ου αιτήσει τφ Φεβρουαρίφ τοΰ 1799
διορίζεται ψήφοις κανονικαΐς ό πρωτοσύγκελλος αύτοΰ Νικηφόρος, επί
σκοπος βοηθός αύτοΰ υπό τόν τίτλον Μακαριουπόλεαις. Οΰτος περιέ-
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πεσεν είς ηλιθιότητα νοός παραιτησάμενου δε διορίζεται (δρα Κουρούτσεσμε
σ. 54 καί Β' έκδ. 73) ό
Πανάρετος, δστις τφ 1817 γίνεται Προύσσης (τφ 1813 σκέν|ης έγένετο
να μετατεθή οΰτος εις Σμύρνην, άλλ’ ήπράκτησε τό υπόμνημα) καί άντ’ αύτοϋ
ό Φιλίππων καί Δράμας
Παρΰ·ένιος, (Κουρουτσεσμε σ. 57). Οΰτος αποθνήσκει καί εκλέγεται τφ
1831 Δεκέμβριον ό εΰδοκίμως χρηματίσας δευτερεΰων
’Ιάκωβος,
ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ

Ή επισκοπή
Σμύρνης.

ύπέκειτο τφ τής Μυτιλήνης θρόνφ καί ούχί τφ τής

Έπί Νεοφύτου

μητροπολίτου Σμύρνης

(τοϋ έκ Λέρου) ή Μ.

Εκκλησία τφ 1763 προσήρτησεν αυτήν τή μητροπόλει Σμύρνης, διότι τφ
1762 έπισυμβάντος λοιμού καί τφ 1763 σεισμού καί πυρκαϊάς κατεστράφη
ή επαρχία Σμύρνης καί ό άρχιερεύς περιέστη εις δεινήν οικονομικήν δυσχέ
ρειαν. Τό τής ένώσεως γράμμα συνέταξεν ό Κριτίας (Ό Οικονόμος έν τοΐς
Σωζομ. τόμ. Α. σ. 413 έδημοσίευσε). Τέως ήν «πεφιλοτιμημένη τφ τιμιωτάτφ
καί εύγενεστάτφ άρχοντι μεγάλφ ποστελνίκφ Κυρίτζη Μανωλάκη» (πρβλ.
«Έκκλ. ’Αλήθεια» έτος Γ' σ. 550).
Γαβριήλ, ό μετά ταΰτα πατριάρχης (Οικονόμου, Φιλ. Σωζ. σελ. 417).
Κύριλλος, άπέθανε τφ 1794 ’Οκτώβριον καί διορίζεται ό Ιερομόναχος.
Παΐσιος, πρώην μ. πρωτοσύγκελλος, ειτα Βάρνης, ένθ. δρα (1797-1800).
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Στέφανος, τού ια-ιβ' αιώνος Β. C. Η. 1893 σ. 79 καί Στέφανος ποιμήν
Μυτιλήνης εν σφραγΐδι.
Μαλαχίας, (τ. α' σ. 531 Miklosich).
‘Ιερεμίας, Αυτόθι τ. Β' σ. 129.
Λεόντιος, ου ερμηνεία «τού ίερωτ. μητρ. Μυτιλήνης κυρού Λεοντίου τού
Μαγεντινού Άριστοτέλους σοφιστικοί έλεγχοι (Montfaucon,

Bibl. Coisli-

niana σ. 225).
Νικήτας, (Άλεξ. Κομνηνού) Montfaucon αυτόθι σελ. 104 επί πατριάρχου Νικολάου.
Διονύσιος, δ εξ ’Αρκαδίας, ό τφ Φιλή συγχρονήσας (ιγ-ιδ' αιών) δρα
Σακελλίων, Δελτ. Ίστορ. Έθν. Έταιρ. Β' σ. 316.
Διονύσιος, μ. Μυτιλήνης (Γεδεών έν εκδ. ποίημα Φιλή «Έκκλ. Άλήθ.»
έτος γ' σ. 653).
Μακάριος, έν τή συνόδφ καθ’ ήν καθηρέθη Ίωάσαφ ό Μεγαλοπρεπής.
Ή καθαίρεσις έν Turcograecia 173, 170-174.
Γρηγύριος, Turcograecia σ. 596 (;), παρά Νεοελλ. Φιλ. Σάθα.
'Ιερεμίας, Μυτιλήνης εύρίσκεται §ν Μυριοφύτφ τφ 15ϊ0.
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Παΐοιος, τφ 1590 Αΰγουστ., 9 έχειροτονήθη ό Παΐσιος (Σάθα, Μεσ. Βιβλ.
Γ' 551, 552). Μαυροκορδ. Βιβλ. 17ου σ. 103 και 75 τοπική σύνοδος). Παραιτεΐται καί διορίζεται επί τοΰ Ραφαήλ τοΰ Β' ό
Δανιήλ, τφ 7111 (1603), οΰ άποθανόντος τφ 1605 ό
Σωφρόνιος,
Κωνβτάντιος, τφ 1611, παρά Σάθα, Γ ' 558 άναφέρεται- ήν Μυτιληναΐος,
από τα Βασιλικά. (Μαυροκορδ. Βιβλ. Παράρτημα 17ου τόμ. σ. 93 καί 103
καί 105, έν υποσημειώσει). Τφ 1629 παραιτεΐται διά γήρας καί άντ’ αΰτοΰ
(Σάθα, Μ. Β. Γ'. 567) άποθανόντος τφ 1631 (,ζρμ').
Παρΰένιος, ίσως ό κατωτέρω.
Ιάκωβος (;), 1649 17ου τόμ. Μαυρ. Βιβλ. σ. 116-117, ήτο πρώην Γάνου
καί Χά>ρας.
Παρθένιο ς, τφ 1654 παρατεΐται καί γίνεται ό πρωτοσΰγκελλος
Γρηγόριος, επί τής Ε' (;) Πατριαρχ. Παϊσίου (δρα Γεδεών, χρον. Πατριαρ
χικού Οίκου καί Ναού σ. 168 καί Πατρ. Πίν). Τφ 1662 άπαντφ ΰπογραφόμενος έν ύπομνήματι εκλογής τοΰ πατριάρχου Διονυσίου τοΰ από Λαρίσσης
καί επί Τερεμίου (Σάθα, Τερ. Σχεδ. ψδ'). Οΰτος συνυπογράφει τφ Παϊσίφ
τήν προς τον Πατριάρχην Νίκωνα επιστολήν (Άνατολ. Άστήρ 1881 άρ. 51).
"Ανθιμος, 1744 («Έκκλ.’Αλήθεια» έ'τ. I' σ. 156) τφ 1748 έν μηνί Σεπτ.
ίνδ. ιβ' άπαντών ως συνοδικός από διετίας υπογράφει εις το τής έκλογής
υπόμνημα τοΰ από Νικομήδειας Κυρίλλου.
Πανάρετος, 1780-1783. Τούτον διεδέχθη ό κατωτέρω σημειοΰμενος
'Ιερεμίας, ών Χριστιανουπόλεως καί Τριπολιτζάς από Ινδεκαετίας, ών
πρότερον πρωτοσΰγκελλος. Τφ Μαΐφ τού 1809 ό Μυτιλήνης 'Ιερεμίας έκλεγείς πατριάρχης παραιτεΐται τή 4 Μαρτίου 1813
ΙΙορφύριος, καί άντ’ αυτού ό μέγας πρωτοσΰγκελλος
Μελέτιος, διαδεξάμενος ιόν εις Κρήτην μετατεθέντα καί ά'νωθι σημειοΰμενον Πορφΰριον, δστις παραιτεΐται μετά μήνα σχεδόν. Κατ’ Αύγουστον τού
1843 παραιτεΐται καί διαδέχεται αυτόν ό πρωτοσΰγκελλος Καλλίνικος. Τά>
1845 έπί ’Ανθίμου έγένετο ό Μελέτιος Ξάνθης.
Καλλίνικος,

προβιβάζεται

εις Θεσσαλονίκης τφ Μαρτίω τοΰ

1853

άντ’ αυτού διορίζεται δ Καμπανίας
Γρηγόριος, ό τφ 1855 Τυρνόβου γενόμενος, άντ’αυτού δε αυθημερόν
δ Ξάνθης
Μελέτιος, καί πρώην τοιούτος. Οΰτος διακυβερνήσας τήν έπαρχίαν
αυτού

άπεβίωσε τφ Νοεμβρίφ τού 1867. Τούτον διεδέξατο ό τέως μέγας

πρωτοσΰγκελλος
Με&όδιος, ό νύν πρόεδρος Διδυμοτείχου, δστις τή 28^ Ίανουαρίου 1878
μετατίθεται εις Καισάρειαν καί τή 12 Μσϊου 1878 εις Διδυμότειχον. Διάδοχος

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/12/2017 12:20:38 EET - 137.108.70.7

’Επισκοπικοί κατάλογοι.

205

αυτού ό καί νΰν άρχιερατεύων τέως αρχιμανδρίτης και αρχιγραμματευς τής
'I. Συνόδου
Κωνσταντίνος, Βαλλιάδης.
ΜΥΡΩΝ

’Ιγνάτιος, μητροπολίτης θ-Γ αίώνος σελ. 324 seeaux byz. inedits έν
R. Arch. 1905.
ΝΑΥΙΙΛΚΤΟΥ

Μαρτύριος, έκοιμήθη ό πανιερώτατος μητροπολίτης Ναύπακτού κΰρις...
έπΐ έτους ,ς^ιμε' (1437) ίνδ. ιε' μηνϊ Φεβρουαρίφ ιδ' ήμερα ε' ώρα έκτη
τής ημέρας. (Έκ χειρογράφου βαμβακίνου συγχρονίζοντος τφ ύπ’ άριθ. 194
(57) τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος φυλλ. 4ον).
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΤΗΣ

Ευθύμιος, τφ 1507 , ινδ. ι', μηνός Σεπτεμβρ. άφίκετο εις την ενορίαν
Άποκούρου εν τή σ. μονή τού Προδρόμου έν τή θεογ. Τρεβεκίστη καί έχειροτόνησεν εις διάκονον τής μονής τον μοναχόν ’Αθανάσιον (έκ χειρογ. Έθν.
Βιβλ. τής Ελλάδος ύπ’ άριθ. 518).
Γαβριήλ, τούτου άποθανόντος έγένετο ό πρωτοσύγκελλος εκείνου
Βαρθολομαίος, τή ιη' ’Ιουλίου ,αχξ'.
Γρηγόριος, 1G97- 8 (Σάθα, Μ. Βιβλ. Γ'. σ. 535).
Νεόφυτος,

1706-1724, επιστολή Γορδίου προς αυτόν. (Σάθα, Μεσ.

Βιβλ. Γ'. 538).
ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΓΟΥΣ

Διονύοιος, Turcogr. 321.
Παρθένιος, παρητήσατο καί άντ’ αυτού έγένετο κατά την 23,'ν Νοεμ
βρίου ημέραν δευτέραν τού ,ζρι'. 7110=1602 ό
’Άνθιμος, άνθ’ ου μετατεθέντος εις τήν μ. ’Αθηνών έξελέγη ό πρώην
Ν. Πατρών
Παρθένιος, κατά Φεβρουάριον τού ^ριβ'= 7112=1604, άνθ’οΰ καθαιρεθέντος,
Σωφρόνιος, τφ Μαΐφ /ζριε' = 7115 = 1607 οικονόμος τής μητροπόλεως, άνήρ τφ δντι ένάρετος καί πάση άλλη παιδεία κεκοσμημένος» έν έτει
(ζριε' μηνί Μαΐφ (Νομ. Συναγ.) δστις παραινείται καί γίνεται τφ Άπριλίφ
τού ,ζρλβ' ό
Θεοφάνης, δστις καθαιρεΐται έπι πατριάρχου Παϊσίου καί έγένετο ό
Μακάριος, τφ 1654 Όκτωβρ. ζ'. (β'. πατριαρχία, Νομ. Συναγ.).
Θεοφάνης, καθαιρεΐται επί Παρθενίου «ώστε όνομάζεσθαι Θεοφάνην
μοναχόν άμέτοχον τής τε τιμής των αρχιερέων καί τών εισοδημάτων τής
μητροπόλεως» μηνί Νοεμβρίφ 1665 (Νομ. Συναγ.).
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Γεράσιμος, «φυγάς ώχετο μηδενός διώκοντος» καί εις σπηγορευμένους
τόπους άποδημήσας, ένθα ύποπτος έστιν, ώς καί την ευγένειαν τής καθ’ήμάς
εΰσεβείας, προδοΰναι» μηνί Σεπτεμβρίω 1669. (Νομ. Συναγ.).
Νικόδημος, 1776 («Έκκλ. Άληθ.» 1904 σ. 217.).
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 1

Στέφανος, Έπί τής ιεραρχίας Στ(εφά)νου τοΰ άγιωτάτου επισκόπου
Νεαπολειτών πόλεως ένεκαινίσθη ναός τοΰ μάρτυρος Οΰάρου εν Άμάλφη
τής ’Ιταλίας.
Κατά 767- 799. "Ορα C. I. G. Inscrip. Graecae Siciliae et Italicae
697. C.I.G. IV 8668.(;)
ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ (τοΰ Πόντου).

Αβραάμ, (δ Χρυσός ή Χρυσόστομος).
Κωνσταντίνος, Μελισσοπετριώτης Νεοκαισαρείας. σελ. 255 Melanges
Areheol. Byz.
ΝΕΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

Ύπέρτιμος μόνον έπί ’Ανδρονίκου από 50ό? έγίνετο 62°?.
Κοσμάς, 10ος αιών Sigill. byz. σ. 176.
Νικόλαος, τφ 997, Σωτήρος τόμ. Α' σελ. 174.
Κωνσταντίνος, τω 1027, απλώς Πατρών. Αυτόθι.
Εύΰύμιος, Ν. Πατρών. Έν Κιννάμου έκδ. Βόννης σελ. 252. Είς τον
Δη μητριόν Λαμπηνόν περί τής αξίας τοΰ Χριστοΰ άπήντησε (“Ορα κείμενον
καί Νικήτα 1,7 c. 5). Εΰθυμιος Μαλάκης: Δελτ. Ίστορ. καί Έθν. Εταιρείας.
Παρ&ένιος,

χή

29n Μαΐου 1602-1603. («Έκκλ. Άλήθ.» Ι'τος Β'. σ.

780), ου παραιτηθέντος έγένετο δ όσιώτατος έν ίερομονάχοις.
Σεραφείμ, ,ζριβ', Φεβρ. ιβ'. (1604). Αυτόθι.
Γαβριήλ, έπανέρχεται συνοδική διαγνώμη πάλιν μετά τον θάνατον τοΰ
ΰπεισελθόντος (,ζριγ' ’Ιανουάριος)

*Ανϋ·ιμος, τφ 1623/24 δ Γρεβενών όίτε πρό χρόνων πολλών τοΰ
Δανιήλ2. (Σιγ. Μονής Φιλοσόφου, «Έκκλ. ’Αλήθεια» Β'. σ. 668. Μεσαιωνική
Βιβλ. Σάθα, τ. Γ'. σ. 562).
Νεόφυτος, 1639, οΰ παραιτηθέντος καί άποθανόντος έξελέγη (κατά τό
αυτό έτος) δ ιερομόναχος
Ίωάσαφ, έπί έκλογή Προϊλάβου καί Ίσμαηλίου καί τώ 1640 έν σιγιλλίω* *

1 Ύπήγετο μετά τό 733 είς τό Οΐκουμ. Πατριαρχεΐον. Γ. I. Κο ν ι δ ά ρ η, Αί μητροπόλεις καί άρχιεπισκοπαί. Άδήναι 1934. (Σ. έκδ ).
* Ή σημείωσις είναι ατελής.
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"Ανδρου. Τούτου παραίτησιν άβίαστον ύποβαλόντος εκλέγεται xrj Μαρτίφ κζ'
τοΰ 1644 ό
’Ιωσήφ, (Νομ. Συναγ. καί Μ. Β. τ. Γ' σ. 577).
Ίωάσαφ, ον καθαιρεθέντος τφ ,αχνζ' (1657) Ίουνίω γίνεται ό πρώην
άρχιερεύς Έλασσώνος
’Αθανάσιος, τφ 1660, καί τφ 1661 εν Π. Κ. 339 υπογράφει εν σιγιλλίφ διά to σταυροπηγ, χωρίον τοΰ 'Αγίου Στεφάνου, Ιπί Παρθενίου τφ 1669
(Γεδεών: Έγγρ. Λιθ. καί Κεραμ. σ. 75), 1669, οΰτος παραιτεΐται καί γίνεται
Ίωάσαφ, τφ 1691 εν Άληθ. τόμ. Α'. σ. 150, σιγίλλια επί Καλλινίκου
τοΰ Άκαρνάνος.
Γρηγόριον, πρφην Ν. Π. ευρίσκω διοριζόμενον ’Αχριδών αρχιεπίσκοπον
υπό τής Συνόδου («Έκκλ. Άληθ.» Γ' σ. 149).
Νεόφυτος, τφ Ίανουαρ. 1752 παρητησατο επί Παϊσίου καί διορίζεται
ό Πανοσιώτατος πρωτοσΰγκελλος κυρ
'Ιερόθεος, δστις παρητήσατο καί έξελέγη τφ Μαΐφ τοΰ 1757 ό ιερο
μόναχος κυρ
Γεράσιμος, άνθ’ ου άποθανόντος διωρίσθη τφ Μαρτίφ τοΰ 1774 ό
όσιώτατος εν 'Ιερομονάχοις κυρ
Χρύσανθος, δστις παραιτεΐται τφ Ίουνίω τοΰ

1783 καί εκλέγεται

άντ’ αΰτοΰ εν τφ Μεγάλα» 'Ρεΰματι ό θεοφιλέστατος πρώην Θαυμακοΰ επί
σκοπος κυρ
Ευγένιος, ον θανόντος τφ 1785 κατά 8/βριον διορίζεται ό ιερομόναχος
Λαυρέντιος, παραιτησάμενος τφ 8/βρίφ τοΰ 1791 επί Νεοφύτου, δτε,
διαδέχεται αυτόν δ όσιολογιώτατος Ιν ιερομονάχοις κυρ
Πολύκαρπος, δστις τφ 1807-8 ήν συνοδικός συν τφ ’Αθηνών Γρηγορίφ. («Λόγ. Έρμ.» 1819 σελ. 117). “Ορα Δελτ. Ίστορ. Έθν. Έταιρ. τεΰχος ε'.
σ. 113. Ούτος τφ Άπριλίφ τοΰ 1819 αποθνήσκει, διορίζεται δ’ ό Δεβρών κυρ
Δοοίϋ~εος, δν ευρίσκω ύπογραφόμενον τφ 1818 έν σιγιλλίφ περί τής
Σχολής "Ανδρου (έν «Λογίω Ερμή» σ. 595-603).
Γερμανός, έν τευχεσι Έκκλ. Μουσ. (Έλλ. Φιλ. Συλλ. 17ου) Μαυρ. Βιβλ.
166, 117, 118 119 δίς).
ΝΙΚΑΙΑΣ

Θεόδωρος, μητρ. θ-ι'. αίώνος, σελ. 90 τοΰ Παντσέσκο έν ιγ'. τ. τοΰ
Ρωσσ. Άρχ. ’Ινστιτούτού, Migne, Patr. G. 114 τόμ. σελ. 132.
Κύριλλος, Παρά Μαρτίνω Κρουσίφ έν «Τουρκογραικία» (σ. 204) έν
ταΐς Annotationes, ένθα ονομάζεται ό μητροπολίτης εις την μετά τοΰ Γερλαχίου συνέντευξιν έν Κων/πόλει, καθ’ ήν διηγείται δτι «έν Νικαία τρεις
Έκκλησίαι ύφίσταντο τότε (τφ 1575) ή τής «Παναγίας, ή τών αγίων Θεο
δώρων καί ή τοΰ Αγίου Γεωργίου». Ό Κύριλλος ούτος είναι πάντως δ εν
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τφ κυρωτικά» γράμματι τοΰ βασιλέως Μοσκοβίου Ίωάννου (Ίβάν τοΰ Δ'.)
έπί Ίωάσαφ κατά τό 1561 υπογραφών (παρά Regel, Analecta Byzantinorussica σ. 78). Έν παλαιοτέρφ κώδικι τής μητροπόλεως Νίκαιας, ως έσημείωσεν ό κ. Γεδεών εν τή «Έκκληο. Άληθεία» (1912 στ. 285) φέρεται «τό
Παλαιόν ήτον Κύριλλος εΐ.ς τό από κτίσεως κόσμου, ΖΞΖ'. (,αφνε') μετά
Χριστόν πόσους χρόνους έκαμεν εις την άρχιερατείαν οΰκ έχομεν σημειώσαι
μέ τό νά λείπουν φύλλα εκ τοΰ κώνδηκος».
Κύριλλος, 1589. Legrand, Β. Η 2 τόμ. Δ' σ. 302 Regel σελ. 88.
Γρηγόριος, 1655, υπό τοΰ Άμασείας μνημονευόμενος. Οΰτος μετέβη
εις Ρωσσίαν τώ 1655 καί δη εις Μόσχαν, κομίσας καί ιερά λείψανα τοΰ
οσίου Μαξίμου τοΰ Όμολογητοΰ (σελ. 276 «Έκκλ.’Αλήθειας» 1898 φΰλλ. 31
Δ/βρίου). ’Από τφ 1653 κατά τον κώδικα τής Νίκαιας.
Γεράσιμος, 1726, σιγίλλιον τής έν Μυκόνφ Μονής Τουρλιανής έπι Νεο
φύτου. Όρα σελ. 33 Κτιτορικοΰ υπό Βερτοποΰλου, Έρμοΰπολις 1877.
Καλλίνικος, 1728 («Έκκλ. Άλήθ.» 1904 σ. 265).
’Ιερεμίας, 1763 επί Σαμουήλ.
Καλλίνικος, σιγίλλιον 1798 επί Γρηγορίου (Βερτοποΰλου, έ'νθ’ ανω
τέρω σελ. 37).
Δανιήλ, 1801. «Διά επιταγής τοΰ σεβασμίου μοι γέροντος αγίου Νίκαιας
κυρίου Δανιήλ επιστάτησα επί τή ανακαινίσει τοΰ αγίου ναοΰ τοΰτου 1807.
ό πρώτος Χρύσανθος». Έν Δευτέρα επιγραφή: «Άνακαινίσθη οΰτος ό ναός
παρά άρχί Θΰ τοΰ Δανιήλ1 ,ΑΩΖ'. Ίανου[αρίου] Κ». Είκάζομεν άρχιθΰτου.
Έν τοΐς Βιθυνικοις Κλεωνΰμου καί Παπαδοποΰλου 1867 σ. 118, σώζεται
ή σειρά των μητροπολιτών τής Νίκαιας από τοΰ

1680. Ό Δανιήλ οΰτος

σημειοΰται τώ 1801 δτε διάδοχος αΰτοΰ ό
Ίωαννίκιος 2, τφ δε 1817.
Μακάριος, Άλλ’ έκ τών άνω επιγραφών γίνεται δήλον οτι ό Δανιήλ
ό καθαιρεθείς πάλιν άνέλαβε τον θρόνον έν τφ μεταξύ.

ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ

Δομίτιος, Α'. Άρχ. Έφημ. 1915, 1916, 1917' έπιγραφαί.
Δομίτιος, Β'. Φιλαδελφεΰς

καί παρατηρήσεις υπό Α. Χατζή έν 1918

σ. 28 καί 29, έν τή βασιλική ε'. αίώνος ο Νικοπόλεως ό κατασκευάσας τον
ναόν (αγίου Δημητρίου;3).* *

1 Κατά κώδικα Νίκαιας, τώ 1801 ό Δανιήλ, Θεσσαλός («Έκκλησ. ’Αλήθεια» 1912
σελ. 286 -287).
* Μυστακίδου, Κουρούτσεσμε σ. 78.
s Ν. Κ. 2 ’Απριλίου 1891,
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ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ

Γαβριήλ, Τούτου άποθανόντος έγένετο ό όσιώτατος εν ίερομονάχοις
και πνευματικός κυρ
Δωρόθεος, «προηγούμενος τής θείας Μονής τής Παναγίας Θεοτόκου
τής αχειροποιήτου τής Κοσινιδίζης* τφ ,ζρλα' μηνί Μαΐφ λ.1.
ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ (ΐδε καί Πατρών).

Ύπέρτιμος καί έξαρχος πάσης Άχαΐας. Έπί ’Ανδρονίκου από 32 έγέ
νετο 39. Περί II. Πατρών ό Miklosicli σελ. 19 τοϋ Α'. τόμου έχει έγγρα
φον αδήλου Πατριάρχου καί έτους διαφέρον, «οτι επειδή ό ίερώτατος μητρο
πολίτης Παλ. Πατρών καί ύπέρτιμος ούκ εύπόρως τών προς αύτάρκειαν έχων
εΰρηται, ένθεν τι άναγκαΐον ή ημών μετριότης καί προσήκον ένόμισε γνώμη
καί τών περί........................ κατά λόγον έπιδόσεως παρασχεΐν την άγιωτάτην
τών λακεδαιμονίων μητρόπολιν, τό μέν ώς σχολάζουσαν, τό δε ώς ου μακράν
άφισταμένης τής κατ’ αυτόν άγιωτάτης μητροπόλεως».
Ό αύτοκράτωρ Νικηφόρος ό Α'. (802-811) ύψωσε την τέως επισκο
πήν τών Πατρών εις μητρόπολιν καί ύπήγαγεν ύπ’ αυτήν τάς εξής επίσκοπός.
Μεθώνην, Κορώνην καί Λακεδαίμονα. ("Ορα Πολυζ. Νεοελλ. τόμ. Α'. σελ.
123 καί 133. “Ορα εν Miklosicli πάρα πολλά πριν προβής εις δημοσίευσιν.
Επίσης Turcograecia.
Μιχαήλ, τφ 1315. Έν Acta, Miklosich καί Muller καί Patrol. Migne
152 τ. 152 col. 1097.
Μακάριος, 1354, Miklosich τόμ. Α' σελ. 329.
Παρϋ-ένιος, Έξ επιγραφής άποτεθησαυρισμένης έν τόμ. Δ' τοΰ C. I. G.
ύπ’ άριθ. 8771. Ή έπιγραφή έν τώ ναώ τής Παναγίας τής Φανερωμένης
έν Βοστίτση τής Πελοποννήσου. Ό πανιερώτατος καί λογιώτατος ούτος κυρ
Παρθένιος ό Άθ. ήκμαζε τφ 1366. Τό έν τή έπιγραφή άναγνωσθέν «Κενορΐται» άναγνωστέον, καί ένορΐται-ών, ώς ήμϊν δοκεΐ.
Νίφων, Τφ 1397 προεβιβάσθη εις τήν μητρόπολιν Π. Πατρών ό ηγού
μενος ’Αρχιμανδρίτης τής μονής Παμμακάριστου. (Βυζ. Μελέται Πασπάτη
σ. 299. Mikl. et Μ. τόμ. Β' σελ. 312).
’Ιγνάτιος, καί ειτα
Μάξιμος, (τ. Β' σ. 135 Miklosich).
Νίφων, Π. Πατρ. σ. 375 Β' τ. Miklosich.
Φίλιππος 2,

1 Ν. Κ. ό Ιουλίου 1891.
1 Έν ίδιαιτέρψ δελτίφ επίσης άναγινώσκομεν τά έξης. Φίλιππος μητροπολίτης
Π. Πατρών γινώσκεται νΰν έκ τής βούλλας αΰτοΰ τής έκ μολΰβδου, άγνωστου εποχής.
("Ορα Κωνσταντοπούλου, Νέα Προσκτήματα, έν τή ΔιεθνεΙ Έφημερίδι τής Νομι
σματικής αρχαιολογίας Σβορώνου. Άθήναι 1900 τόμ. F σ. 190).
Επετηρις Εταιρείας Βυζανγ. Σπουδονι 6τος ΙΒ'.
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Μάνδουλος, Μαλατέστας1 «Σημεΐον αύθέντου ΙΙανδουλίου νιέ Μαλα
τέστας μητροπολίτου Παλαιών Πατρών, τοϋ άνακαινίσαντος τον τήδε θειον
ναόν τώ χιλιοστφ (τ)ετρακοσιοστφ είκοστώ εκτω έ'τει». Κατά τό 1429 (δρα
Le Quien: Oriens Cliristianus τ. Γ' και Duchesne «Memoire sur une
Mission au Mont Athos σελ. 136 Corp. I. G. τόμ. Δ' 8876.

Ιδίως ό

Φραντζής έκδ. Βόννης, λέγει. Όρα Π. Πατριόν τά τοΰ Κεραμέως εν «Έκκλ.
Φάρφ» 1909 (ή 1910) σελ. 315 326 Παΐσιος Πωγωνάτος».
Γερμανός, τώ 1565 («Σωτήρ» Β' τόμ. περί μητρ. ’Αθηνών, Turcogr.
σ. 173 υπογράφει την καθαίρεσιν Ίωάσαφ τοϋ μεγαλοπρεπούς.
’Αρσένιος, 1575-78, Σάθα, Νεοελ. Φιλ. Tureogτaecia 506.
Νεκτάριος, τώ 1575(;) επί Τερεμίου, σιγίλλιον και Σάθα: Σχεδ. 'Ιερ.
σψδ' καί σελ. 170 δπου άναφέρεται, δτι υπάρχει τφ 1591. Άθώωσις αυτού
(σελ. 180) άπό τής επί Θεολήπτου γενομένης καθαιρέσεως. ΤΗν πρότερον
Ζεμενών, χειροτονηθείς υπό τοϋ μητροπολίτου Κορίνθου Λαυρέντιου. Είτα
ελαβε εξαρχικώς την Κέρνιδζαν. (σ. 196) τώ 1596.
Γαβριήλ,

τώ 1593 τοπ. σύνοδος (Έλλ. Φιλ. Συλλογ.

17°? Μ. Βιβλ.

σελ. 75).
Κύριλλος, επί Νεοφύτου τοϋ β' πατριαρχείας έδημοσίευσα εν Έβδ.
φύλλ. 116. Όρα καί εις σιγίλλ. τοΰ 1611, Μνημεία Καμπούρογλου σελ. 132.
Τιμόθεος, δ τφ 1614 πατριαρχεΰσας, ετάφη εν Χάλκη (Κωνστ. Σκαρ
λάτου, τόμ. Β' σελ. 307).
Παΐσιος, 1617 (;) Σάθα, Μ. Βιβλ. τ. Γ' σ. 531,
Θεοφύλακτος, τώ 1621; (Προσθήκαι καί διορθώσεις Δημητρακοπούλου
σελ. 64).
Θεοφάνης 2, 1618 (;) Τοΰ μητροπολίτου τούτου υπάρχει έν Grottaferrata (Abbaye de) καί απεικονίζεται έν σελίδι όλοκλήρφ 4ου σχήματος τή
140ιι Τ0ϋ λαμπρού
l’exposition

βιβλίου

τοϋ Munoz

Antonie.

«L’art

de Grottaferrata 4° Rome Danesi editum

ώμοφόριον τούτο, εύμορφότατον

byzantin a
MCMVI. To

αληθώς κατέχει την 200ην εικόνα τοΰ

βιβλίου καί έγένετο υποκείμενον μελετών πολλών, περιγράφεται έν σελίδι
142-144 έν Precieux tissus καίτοι άρχαιότερον3; φέρει την έπιγραφήν. «Τό
παρόν ώμοφόριον υπάρχει τοΰ πανιερωτάτου μητροπολίτου Παλαιών Πατρών
υπερτίμου καί έξάρχου πάσης Άχαΐας κυροϋ Θεοφάνους έ'τους ζρκι Ίνδικτιώνος

α'

Άπριλ. τοϋ Χριστού 1618». Τώ 1622 ό Θεοφάνης («Έκκλ.* *

1 Οΰτος δέν αναγράφεται έν τή σειρφ τών οικείων τετραδίων.
’ Μέχρι τής φράσεως Χριστού 1618 προέρχονται έξ ιδιαιτέρου δελτίου, τά δέ λοιπά
έκ τοΰ τετραδίου.
* Στηριζόμενοι έπ'ι τών εικόνων καί τής τέχνης

αυτού άποφαίνονται ότι είναι

παλαιότερον τής έπιγραφής, άλλ’ άποδεικνύεται ότι είναι, άν μή σύγχρονον τή έπιγραφή,
ολίγον τι προγενέστερον.
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‘Αλήθεια» 1899 ο. 24). Τφ 1624 ό έν σιγιλλίφ Φιλοσόφου ύπογραφόμενος
(αυτόθι Β' σ. 668) και επίτροπος πατριαρχικός και έξαρχος τής Συνόδου
Θεοφάνης ό καί τφ 1643. Θεοφάνης Π. Κ. 333. Ούτος παρητήθη καί
προεδρικώς έλαβεν ό από Βερροίας Κύριλλος, επειδή δέ καί ό από Βερροίας
Κύριλλος έδωκεν άδειαν νά χειροτονηθή νέος μητροπολίτης καί ό πατριάρχης
Παρθένιος παρητήθη, άνήλθεν δέ τον θρόνον πάλιν Κύριλλος ό από Βερροίας
τόιε έγένετο εκλογή Π. Πατρών καί έξελέγη δ
ΠαρΦένιος, πρφην ών Κερνίδζης- συνυποψήφιους έχει τον αρχιεπίσκο
πον Ραιαρίου Θεοφάνην καί τον πρώην Ραιδεστοΰ Θεοφάνην.
Αντώνιος, διεδέξατο

τον άποθανόντα

Θεοφάνην (16 Μαρτ. 1650).

Ούτος τω 1646 άποδημήσας είς Μολδοβλαχίαν προσεκλήθη εις απολογίαν
υπό τοϋ Ίωαννικίου πατριάρχου σελ. 579 καί άπεκατέστη πάλιν τφ 1649
επί Παρθενίου τοΰ Β' (σ. 583). Όρα περί Παρθενίου Σάθα Μ. Β. τ. Γ'
σ. 573, ων πρώην Δρύστρας. Τούτου άποθανόντος (έγένετο) δ πρωτοσύγκελλος
τοΰ Κορίνθου.
Δανιήλ, δστις τφ 1674 καθαιρεΐται «διά τά πολλά αύτοϋ εγκλήματα»
επί Γερασίμου καί γίνεται τόν ‘Απρίλιον τοΰ 1674 δ Εύχαΐτων.
ΠαρΦένιος,
Γεράσιμος1, δστις τφ 1746 παραιτεΐται επί Κυρίλλου τφ Μαΐψ τοΰ
1750 καί εκλέγεται δ πανοσιώτατος καί λογιώτατος κΰρ
ΠαρΦένιος, δστις τφ 1771 σύν τφ Άμυκλών Κυρίλλω Χριστιανουπόλεως
Δανιήλ, καί Κορίνθου Μακαρίω κατέφυγεν εις Ζάκυνθον μετά την εισβο
λήν είς Πελοπόννησον των ’Αλβανών (Οίκονόμου, Σωζομ. σελ. 417. Σάθα,
Τουρκ. Έλλ. σ. 499). "Ορα Νεοελλ. Φιλ. Σάθα 607 είς ΙΙετρούπολιν κλπ.
Δανιήλ, δστις τφ 1768 ήν πρώην Π. Πατρών αλλά προεδρικώς έχων
τά Καλάβρυτα καί τήν Κέρνιδζαν (Σάθα, Τουρκοκρατ. Έλλ. σημ. έν σελ. 466).
Γαβριήλ, Τφ Άπριλίω τοΰ 1771 έξελέγη δ πρώην Ίωαννίνων (Π. Κ.)
Γαβριήλ ό από Σμύρνης

μετέπειτα πατριάρχης· κατ’ άλλους έκλέγεται τφ

Όκτωβρίω 1780 έπινεμήσεως 14^ (Μαθά καί «Έκκλ. ’Αλήθεια» περί Κουρούτσεσμε σελ. 53, Οϊκ., τά Σωζόμενα σελ. 417). Τούτου διάδοχος έξελέγη
δ έπίσκοπος Ερυθρών.
Γρηγόριος, δστις δίδει ένυπόγραφον παραίτησιν οϊκειοθελώς τή 18 Αύγ.
1799 (σελ. 142 τοΰ 349 Π. Κ.) Άντ’ αύτοΰ δέ έξωσθέντος διορίζεται ό πρφην
Ίωαννίνων (δρα ’Ιωάννινα), (Ούτος τφ 1800 γίνεται Ναυπλίου καί "Αργους.)
Μακάριος, τφ Ίουλίω τοΰ 1799. Ούτος τφ 1806 έγένετο Κυζίκου καί
άντ’ αύτοΰ II. Πατρών ό όσιολογιώτατος πρωτοσύγκελλος Κυζίκου (Όρα
Παραλ. Βίους Γούδα τ. A' σ. 98).
1 Ούτος κατά τόν Andre Leval έγραψε τψ φύλακι τών Καπουτσίνων Χρυσοστόμφ
τψ Δεκεμβρίψ τοΰ 1761 έπιστολήν υπογράφει ό παλ. Πατρ. Γερ. Όρα «Έκκλ. Άληθ.·
έτος I.' σ. 156.
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Γερμανός, δν ευρίσκω τώ 1815 γράφοντα εν συνοδικά) γράμματι προς
τον Σμύρνης επαινοΰντα την σύστασιν τοΰ Γυμνασίου σελ. 451 τών Φιλολ.
Σφζομένων) καί δστις είναι ό πρώτιστος μοχλός τής εν Πελοποννήσφ Φιλικής
Εταιρείας (Γοΰδα τ. Α') ’Απομνημονεύματα αυτοί! δρα.
Επίσης Pouqueville, άναγενν. Έλλάδ. Γερμαν. μεταφρ. υπό Horntgal
εν Heidelberg 1824-1825 (4 τόμος δρα Index).
ΠΑΜΦΥΛΙΑΣ

’Ίδε Δαλισανδοϋ και Πέργης.
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

Εύγένιος, εν τοιχογραφία τής Μονής Πωγωνίου' επίσκοπος μη περιλαμ
βανόμενος εις τούς καταλόγους τοΰ αειμνήστου Άμασείας (σελ. 866 ή άριθ.
44 τοΰ Γ' τόμου τής έβδ. έπιθεωρ. τοΰ «Νεολόγου» 1894).
ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ

’Ιωάννης, Τώ 1156 Mansi, τόμ. 21 σ. 638.
Βενιαμίν, Τω 1560. (Legrand, Bibl. Hell. τ. II σελ. 2). Έπι Ίωάσαφ
αυτόθι τόμ. Α' σ. 311 καί εξής. Τω 1565 απαντώ εν Συνόδφ («Σωτήρ»
Άθήναι τ. Β') καθαιρέσεως Ίωάσαφ τοΰ Β' επίσης πάλιν Βενιαμίν Tureo■
graec. σ. 172.
Θεωνάς, υπογραφή του Turcograec. σ. 268, Legrand, I. 313.
Ά&ανάσιος,

1575. Turcogr. σ. 506.

Ά&ανάσιος, 1603 (ζρια') μην! Μαρτίφ καθαιρεΐται επί Ραφαήλ και
γίνεται ό από Χίου ιερομόναχος
’Ιωακείμ, έν έ'τει ,ζρια', άνευ μηνολογίας (εκ. τής Νομ. Συναγωγής).
’Ιωσήφ, τούτου γενομένου Σαντορίνης εγένετο τω Όκτωβρίω δ'τοΰ
ζριε' (1604) ό πρφην ’Άνδρου
Γαβριήλ,
Γερμανός, άπήλθεν εις την αρχιεπισκοπήν Μήλου, δπου ήν πρότερον,
εγένετο δέ μην! Ίουνίφ ιε' τοΰ ,ζρλα' ό
Θεόφιλος,
Νικηφόρος, «ένας μαργιόλος κλπ.» "Ορα σελ. 223 τοΰ Α' τόμου τών
Άναλέκτων Ίεροσ. Σταχυολογίας, έπ! Κυρίλλου τοΰ Λουκάρεως. Σάθα, Γ'
και Παρνασσού περί Σίκινου τ. θ' κα! Γ. (Νάξου).
Βενιαμίν, τώ 1632 Άπριλ. έξελέγη ό Βενιαμίν. «(Έκκλησ. ’Αλήθεια»
τ. Β' σ. 669). Τφ 1643 άπαντα εν Π. Κ. 333 πρφην Παροναξίας Βενιαμίν.
Μακάριος, τώ 1660 καί 61. Τφ 1669 Μακάριος (Γεδ. έγγρ. λίθοι κα!
κεράμια σ. 76).
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Θεοφάνης, τφ 1667 εν γραμμάτι συνοδικφ έπί Παρθενίου τοΰ Δ' τοΰ
Μογιλάλου «Έκκλ. Άλήθ.» έτος Γ' σ. 598.
Ιωσήφ, τφ ,αχος' (1676) Σεπτέμβριος ό πρώην Παροναξίας ’Ιωσήφ
γίνεται Σαντορίνης. (Ν. Συναγωγή).
Ίωάααφ, τφ 1687 (Π. Κώδ. 333)
'Ιερό&εος, Έν τω Δελτίφ τής έν ‘Αλμυρώ Φιλάρχαιου Εταιρείας τής
’Όρθρυος τεύχος Δ'Άθήναι 1901 σ. 30 άπήντησα δτι το εν 'Αλμυρφ σχολεΐον ίδρύθη τω 1829 υπό 'Ιεροθέου πατριάρχου ’Αλεξανδρείας, έν σημειώσει
δε φέρεται, δτι ούιος ήτο εκ Κλεινοβοϋ τής Θ/λίας, δτι κατά το 1802 ήτο
Ζητουνίου και είτα Παροναξίας είτα τω 1824(;) πατριάρχης ’Αλεξάν
δρειάς (f 1844).
ΠΑΤΡΩΝ (ΐδε και Παλαιών Πατρών)

«Neue Quellen zur Geschichte des Lateinisclien Erzbistum Patras
Leipzig

1903

υπό Gerland έν σελ. 247 - 255 κατάλογος Πατρών υπό

Σταυράκη Άριστάρχου annote υπό Gelzer. Έν Echos d’Orient ό Pargoire,
συμπληροΐ έν σελ. 103 · 105 τού 45 τεύχους τοΰ 1904 αναγράφει δέ και τούς
έκ τοΰ Le Quien.
Φίλιππος, μητρ. Πατρών έν Σβορώνου, Γ' σελ. 190.
ΠΕΡΓΗΣ

Eveche de l’Eparchie de Pamphylie.
Θεόδωρος, XI - XII siecle, σελ. 231 Mel. Archeol. byz.
Εύϋ·ύμιος, X-XI siecle.
ΠΡΕΣΠΩΝ

Ζαχαρίας, δρα Άμασείας1.
ΠΡΙΗΝΗΣ

’Ιωάννης, έπίσκοπος Πριήνης έκ μολυβδίνης σφραγΐδος τοΰ ιβ'αίώνος
(έν Περιοδ. Ρωσσικοΰ άρχαιολ. ’Ινστιτούτου τόμ. Η', τεΰχ. γ' σ. 226. Όρα
αυτόθι και άπεικόνισμα ύπ’άριθ. 10 τοΰ XXX πίνακας). Ό έπίσκοπος ούτος
δεν άναφέρεται έν τή σειρά τή πεφιλοπονημένη παρά Wiegand, Priene,
έν Βερολίνφ 1904 έν μέγα σχ. 4ον.
’Ιωάννης, Κατά το 1228-1229 συν ’Ιωάννη τών Τράλλεωνκαι τφ Κύμης
’Ιωάννη και πολλοΐς άλλοις υπογράφει συνοδικόν τόμον έπ'ι πατριάρχου Γερ
μανού κυροΰντος χρυσόβουλλον τοΰ βασιλέως Βατάτζη. Τό χρυσόβουλλον είναι
γνωστόν έκ τοΰ συντάγματος τοΰ Ράλλη καί Ποτλή, Ε' 324 καί παρά Lingentha!, καί τέλος έν Revue des Etudes Grecques υπό Nicole 1894 σ. 71
1 Ν. K. 27 ’Ιανουάριου 1892.
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ΠΡΟΥΣΙΑΔΟΣ (τής προς Ύπίφ)

Πέτρος, «δ τής μακαρίας μνήμης γενόμενος δουκινάριος, δσίας μνήμης
θεοφιλέστατος επίσκοπος» Μνήμα τοΰ επισκόπου. Έξ επιγραφής εύρεθείσης
εν Ούσκιουβ Κασαμπά = Προυσιάδι
Λέων, θ'-ι' αΐώνος, σελ. 88 τοΰ

ιγ'. τόμ. τοΰ Ρωσ. Άρχαιολ. ’Ινστι

τούτού. Ύπό Παντσέσκο.
ΠΡΟΥΣΗΣ

Λέων, επίσκοπος Προυσίας δέκατου αΐώνος.
Κοσμάς2,

»

»

»

»

Μάξιμος, άγνωστος παρά Le Quien επί μολυβδοβουλλου, (όρα άπεικόνισμα 3 τοΰ ύπ’ άριθ. XXXI πίνακος τοΰ η'. τόμου τοΰ περιοδ. τοΰ ένταΰθα
Ρωσ. ’Ινστιτούτού).
ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ

τής αρχιεπισκοπής. Όρα εν σ. 10- 13 των ’Ηπειρωτικών τεΰχους εν φ ύπό
την επιγραφήν «ιερά εν Ήπείρφ σκηνώματα εξ αλλοδαπής δωρεών τυχόντα»,
καί έν σ. 269- 276 τοΰ I' τόμου τοΰ Παρνασσοΰ3.
Δανιήλ, δρα Βάρνης.
ΡΑΣΚΟΠΡΕΣΡΕΝΗΣ

Όρα Άμασείας Γαβριήλ.
ΡΕΟΝΤΟΣ

Διονύσιος, Μαΐου / αχμα(Ν. Συναγωγή).
ΡΟΔΟΥ

Γεώργιος, ιβ - ιγ, αίώνος, (Sclilumberger, Melanges σ. 233).
’Ιγνάτιος, «Νέος Ποιμήν» Ρόδου τ. γ'. σ. 72.
Φιλό&εος, όπου εν 77 φέρεται δτι παρανέγνων τό δ'νομα Ρόδου ’Ιγνά
τιος ή τό τής επαρχίας. “Ορα περά Κουροΰτσεσμε, δπου 6 Ζερλέντης τίθησι
τον Φιλόθεον τφ 1622, αλλά καί τί άπήντησα αύτφ.
ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ

Αρσένιος, έλείφ (sic) Θεοΰ Ιπίσκοπος Σάμου καί ’Ικαρίας ευεργετώ την
δέλτον ταυτην τφ εύλαβεστάτφ χωρεπισκόπω Νερανδζίας καί σακελαρίω κυρώ
Γεωργίω έτους ,ςφκς' ίνδ. ια'. 1417/18. (Έν φΰλλ. 942 liaec leguntur έν
τφ βατικανφ κωδικι τής έκδόσεως: Θεοφυλάδου τοΰ Σιμονιάδου)4.1
1 B.C. Η. 1901 σ. 89.

’ “Ορα Schlutnberger, Melanges σ. 229.
° Ν. Κ. 28 ‘Απριλίου 1892.
Εν ιδιαιτ. δελτίω: Αρσένιος εν Έπαμ. Σταματιάδου, Ίκαρικοΐς σελ. 44 (Έπίσκο·
πος Σάμου καί Ικαρίας έν χειρογρ. Έΰν. Βιβλ.) Τόμ. Δ'. Σαμιακών.
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"Ανΰ·ιμος, αρχιεπίσκοπος' καθηρέθη [«είχε συλληφθη υπό τοϋ Καπετάν
πασία], καί εγένετο ό πρφην Θηβών
Παρΰένιος, τφ 1644 μηνί Μαΐφ γ'. καί ούτος καθαιρεΐται καί γίνεται
τψ Νοεμβρίψ ,αχνβ'. ό
Χριστόφορος, δστις επίσης καθαιρεΐται καί γίνεται τφ Μαΐφ ,αχνδ' ό
Κορνήλιος,
Νεόφυτος, «δυσκαθέκτοις φιλοσαρκίας δρμαΐς.,.καί μοναζοΰσαις παρα
βιάζουν καί συνευνάζων αύταΐς ό βδελυρίτης., καί έρυθροβαφές τε κατά
κεφαλήν έπιθείς καλυπτρίδιον, ένοπλος ό γενναίος, έπ’ αγοράς μέσης ελαύνει
καί συμπερινοστών τοΐς τοϋ στόλου καί λοιποΐς άτακτοΰσι καί άγερώχως
παραδυναστεύουσιν άνδραρίοις... καθαιρεΐται τφ ,αχξς'».
* Σχολαατίκιος, Έξ επιγραφής εν αυτόθι εύκτηρίφ τοϋ Αρχαγγέλου.
Έν Ίκαριακοΐς, τελευταία σελίς1.
Σαντα

ςεβερινα

(Santa Severina).

’Ιωάννης, αρχιεπίσκοπος. Παρά τον μητροπολιτικόν ναόν τον επ’ όνόματι τής 'Αγίας Αναστασίας εν Σάντα Σεβερίνη τής Ν. ’Ιταλίας μιά των
πρωτευουσών πόλεων τοϋ

βυζαντιακοΰ

θέματος τής Καλαβρίας, υπάρχει

βυζαντιακόν βαπτιστήριον κομψότατου. ’Επί κιονόκρανου ενός τών κιόνων
τούτων κομψοΐς γράμμασι φέρεται επιγραφή, ήτις μνημονεύει τον αρχιεπί
σκοπον Ίωάννην. “Ορα Diehl, Art byzantin dans l’ltalie meridionale
σ. 201. Κατά τήν Diehl ή επιγραφή αυτή ανάγεται εις τον θ', αιώνα.
Σαντορίνης (αρχιεπίσκοπος).

’Ιωακείμ, οϊκειοθελώς παραιτησαμένου τούτου γίνεται τφ Σεπτεμβρ. λ'·
τοϋ ,ζριε' ό
Ιωσήφ, πρώην Παροναξίας ών.
Φιλόθεος, (Ν.Σ.) οΰ άποβιώσαντος τφ Δεκεμβρίφ τοϋ 1653 (,αχνγ') δ
Παρ&ένιος, (Νομ. Συναγωγή).
Διονύσιος, ,αψζε' επί Σαμουήλ «(Έκκλ. ’Αλήθεια» 1904 σελ. 264).
ΣΑΡΔΕΩΝ

’Ιωάννης, ΙΩ δεκάτου αίώνος (σελ. 230 τών Mel. Archeol. byz. ένθα
άναφέρεται καί περί ετέρου δμωνύμου άπαντώντος εν Sigillographie 754.
Ό Schlumberger, αυτόθι διερωτάται μή είναι δ αυτός;
Εφραίμ, Κεραμεύς, Δ. I. Ε. Ε. τόμ. Γ' 470 έως 71

μεταξύ 17 καί 18

αίώνος· έν Κώδ. 'Ιεροσολ. 487.

> "Ορα Καισαρείας. Βλ. Ν. Κ. 18 Νοεμβρίου 1891.
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ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ

Ίουλιανός, «μητροπολίτης Σελευκίας Ίουλιανός» dans un sceau de
Nicolas (Νικολάου τοϋ Μυστικού ή Νικολάου Χρυσοβεργίου, αδιάκριτου)
patriarche de Constantinople se trouve eniprunte le sceau de Julien,
metropolite de Seleucie, λέγει ό Schlumberger εν Melanges d’Archeol.
byzantine σελ. 219.

Περίεργον φαινόμενου εν τη μολυβδοβουλλογραφίρ

Όπωσδήποτε νέον δνομα μητροπολίτου τής προς τφ Καλυκάδνφ Σελεύκειας.
Άπόκειται Ιν τή συλλογή τής Άρχ. Εταιρείας ’Αθηνών.
ΣΕΡΡΩΝ

(Serrae, Serrhae, Siris, Sirae).

Όρα Πέτρ. Παπαγ. Γ'. Byz. Zeitscb.
Θεόδωρος, «Θεοδώρου σφράγισμα Σερρών ποιμένος». Έπ'ι σφραγΐδος
έκ μόλυβδου, εν ή άφ’ ενός οί δυο άγιοι Θεόδωροι όρθιοι χωριζόμενοι διά
δυο κυπαρίσσων, άφ’ετέρου τό ανωτέρω τρίμετρου. Schlumberger, Melanges
σελ. 217.
Δαμαακηνός, ου άποθανόντος γίνεται μηνί Ίουλίω ,ζρηδ' ό ηγούμενος
τής έν Σέρραις μονής τοϋ Προδρόμου.
Τιμόθεος, μεταξύ τών τριών συνυποψήφιων τεθέντος και τού καθηγου
μένου Κοσινίτσης Γαλακτίωνος.
ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ

’Ιγνάτιος, ό Χορτασμένος, άρχιερεύς Συληβρίας (οϋτω) ήτο κάτοχος τοϋ
ύπ’ άριθ. 6 κώδ. τοϋ Βατικανού *, προ τοϋ 14461
2.
ΣΙΚΕΛΙΑΣ

(R. Ε. Grecques, 1889, 1892, 1894, 1900 καί Mel. Byz. 1895 σ. 199274. R. Arclieol. 1905).
Νικόλαος, αρχιεπίσκοπος Σικελίας (άπάσης;) Θ-Ι' αΐώνος. R. Arch.
1905 σ. 323.
ΣΙΦΝΟΥ

’Αρχιεπισκοπή συνέστη επί Παρθενίου τοϋ Β' τή 17 Αύγ. 1646 καί
έγένετο πρώτος αρχιεπίσκοπος αυτής ό πνευματικός
'Αθανάσιος, (Νομ. Συναγ. φΰλλ. 134, Γεδεών, Π.Π. σ. 573 ένθα πολλά,
δρα τάς παραπομπάς), δστις επί Γερασίμου τό ζήν άπέβαλε καί άντ αυτού
έξελέγη ό
Τιμόθεος, τώ 1674, δστις μηνί Ίανουαρίω ,αχοη καθαιρεΐται.
1 Σ. Μ. "Ορα Cod. Manuscr. Graeci, Reginae Suecorum et Pii P. P. II υπό Pitra,
έν Ρώμη 1888, σ. 5 καί 205. Σημειούσθω ότι έκ τού κωδικός τούτου γινώσκεται καί
καθηγούμενος τής 'Αγίας Μαρίνης Μακάριος, τής έν Σηλυβρίρ.
2 Ν· Κ. 4 καί 13 καί 19 Νοεμβρίου 1891.
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ΣΚ AM ΑΝΔΡΟΥ 1

"Ανΰιμος,

πρόεδρος Σκαμάνδρου, εν Βεχραμκοϊ (Mysiae Assi) super

porte Moscheae (εν Ann. d’Instit. Arch. 1842 p. 146) Ίερ. Συνέκδ. υπήρξε
έδρα επισκόπου C. I.G. IV 8804 και Τρωάς.
ΣΚΙΑΘΟΥ, ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Έκ τής Echos d’Orient Ν° 43 Novenib. 1903.
Έκ νομοκάνονος κλαπέντος εκ τής βιβλιοθήκης τοΰ μοναστηριού τοϋ
'Αγίου Γεωργίου παρά τό Μυριόφυτον, πωληθέντος τίς οιδε ποϋ.
Σκιάθου
Δημήτριος, (530) κατά Le Quien.
Σκοπέλου
Ρηγΐνος, επί Ίουλιανοΰ (αυτόθι).
Όμοϋ δε κατά Le Quien.
°Ιγνάτιος, κατά τό 1621, Π. Κεραμευς, Μαυροκορδ. Βιβλιοθήκη.
’Ιωσήφ,

κατά τό 1721.

Κλήμης,

1700- 1730. Κατά τό χειρόγραφον.

Διονύσιος, επι 46 έτη 1777, δτε
Ματθαίος.
Εύγένιος, (Οικονόμου) 1821 καί τφ 1833.
ΣΤΑΓΩΝ (ΐδε καί Τρίκκης)

Φυλλ. έβδ. έπιθεώρ. «Νεολόγου» Γ' 28 καί 52.
Ξενοφών, (έν εκδεδομένφ μοι έγγράφφ συν τω κατωτέρω Νείλω).
Νείλος, 1362 ή 77 Heuzey: Mission en Macedoine.
Βησσαρίων, 1367 (Αυτόθι).
Νεόφυτος, προ τοϋ 1541 (κατά Heuzey).
Ίωάσαφ, 1573 (Ν° 230 επιγρ. Heuzey).
Βησσαρίων, (Αυτόθι σελ. 445).
'Ιερεμίας, Σάθα, Μ. Β. Γ' 550.
Τιμόϋεος.
Διονύσιος, κατά Μάρτιον τοϋ

ζρΓ (ίνδ. ιε') «οΰτος

μετά δακρύων

άνήνεγκεν εις την Σύνοδον δτι αδίκως έξεβλήθη έκ τής επαρχίας αϋτοϋ, εις
ήν νομίμως προεχειρίσθη υπό τοϋ πρώην άρχιερατεϋοντος Διονυσίου τοϋ
Λαρίσσης μετά τήν τελευτήν τοϋ προ αϋτοϋ επισκόπου Σταγών
Τιμο&έου καί τοΰ πρό τοϋτου
'Ιερεμίου, (Σάθα, Μ. Β. Γ'. 550).*
* Εις τάς Notitias παρά Prothey δέν μνημονεύεται ή επισκοπή αΰτη.
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’Αβραάμ, τφ ,ζριζ' Ίουλίφ ιβ' παρητήσατο (Νομ. Συναγ.) φυλ. 273“
ό τφ μητροπολίτη Λαρίσσης Τιμοθέφ...
Άραένιος, 1719 (Σάθα, Μ. Β. Γ' σ. 535).
Παρϋ'ένιος1, τφ 1768 ό εκ Πορταριάς τοΰ Βόλου, άποθανών κατά
Μάρτιον τοΰ 1784 άντ’αυτού ό
Παΐαιος, συγχρονίζοντες αύτώ ήσαν Τρίκκης ’Αμβρόσιος, Θαυμα
κού ’Ιάκωβος, καί ό Γαρδικίου Παΐαιος2.
ΣΜΥΡΝΗΣ

Έν Arundel - Discoveries in Asia Minor and especially Antioch
of Pisida 1834 τ. π. σ. 415-16 «Modern Smyrna φέρονται Bischops of
Smyrna.
1. Aristo, 2. Strataeus, 3. Aristo II, 4. Bucolus, 5. Polycarpus, mar
tyr, 6. Papyrius, 7. Camerlus, 8. Thraseas, 9. Eudaemon, 10. Eutychius,
11. Idduas, 12. Oeiherlcus 448, 13. Photius, 14. Calloas, 15. Stephanus,
16..............................17. Theodorus, Studita, 18. Metrophanes, 19. Nicetas, 20.
Theodoras I, 21. Ioannes, 22..................................... 1166, 23. Georgius, 1222, 24.
Calophorus, 25. Isaacus, 26. Temp. Andronic imp. 27. Theodorus II, 28.
............................. 1334, 29. Gabriel 1575 vel 1576, 30. Ananias sedebat anno 1726.

ΑΙΰ·έριχος, μνήσθητει... A. αρχιεπισκόπου ημών C. I. G. 8618. Ήτο
επίσκοπος Σμύρνης. Le Quien, Or. Chr. I, σ. 741, 742, έν τη έν Χαλκηδόνι
Συνόδφ παραστάς και ύπογράψας.
’Αντώνιος, ενδεκάτου ή δωδεκάτου αΐώνος, Schlumberger, Melanges
229, δπου και έτερος άναφέρεται έκ τής Σιγιλλογραφίας τού αυτού συγγραφέως σ. 259, ήν δεν έ'χομεν καιρόν νά έρευνήσωμεν3.
ΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Μητροπολίτης κατά τό 1841, περί ου έν τφ συγγράμματι τού Blanqui,
Voyage en Bulgarie, Paris 1843 σελ. 188 - «l’archeveque de Sophie qui
venait me rendre visite, s’etait un grec de Parchipel, de la figure la
plus noble, la plus douce, et la plus expressive, mais dont le regard
manqnit de franchise et dont la physionomie trahissait l’anxiete. II
etait accompange, en guise de paratonnere, comme il me le dit plus
tard lui meme, d’un Armenien tres dedie homme d’Osman (ήτο ό διοι
κητής) qui assista a toute nocre conversation».
Πρέπει ν’ άναγνωσθώσιν όλαι αί σελίδες 189-195. Τις ήτο; Όρα, ό
Blanqui ήτο μέλος τού Institut de France. Τί είδε, τίνα περιγράφει και
την προς τούς χριστιανούς βδελυγμίαν των διοικητών.
1 2. Μ. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Μανουήλ ό Ιίορίνθιος ή Άδων. 1902,
8°ν σελ. 83 τοΰ ιδιαιτέρου φυλλαδίου.
2 Ν. Κ. 8 Ιουλίου 1892.
3 Ν. Κ. 22 ’Απριλίου 1891.
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ΣΤΡΩΜΝΙΤΖΗΣ ”Η ΤΙΒΕΡΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

Ούχι Στρωμνίτσης καί Τιβεριουπόλεως. Όρα σειράν υπό L. Petit εν Le
Monastere de Notre Dame de Pitie en Macedoine 1900 VI τ. Ρωσσ.
Ινστιτούτου ως και έν τφ ιδιαιτέρα» τεΰχει σ. 99
ΣΥΝΑΟΥ

Στέφανος, επίσκοπος C. I. G. IV 8666 (Le Quien, Ο. Ch.I. p. 813)787
μ. X. Παρίστατο έν ττ) έν Νικαία Συνόδφ.
ΤΖΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΩΝ (αρχιεπισκοπή).

Νεκτάριος, περί τοΰτου (1622) «Έκκλ. Άλήθ.» 1899 φΰλ. Α'. σ. 24.
Είναι ό εις Χαλκηδόνα προβιβασθείς αρχιεπίσκοπος, άνθ’ οΰ έγένετο Ίουλίο)
η', τοϋ 1630 ό πνευματικός
Δανιήλ, οΰ άποβιώσαντος, έγένετο ό
Νείλος, ζωγράφος τω ,αχμς' Δεκεμβρ. ε'.
Κορνήλιος, παραιτηθέντος τοΰτου γίνεται ό ανεψιός αΰτοϋ
Γερμανός, Ίουνίω 1651.
Ίωαννίκιος, ό β'. τό δ', έλαβε προεδρικούς την αρχιεπισκοπήν τφ 1656.
ΤΡΑ ΓΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Γαβριήλ, Τραϊανουπόλεως, ήτοι Μαρωνείας, τφ 1565, έπι καθαιρέσει
Ίωάσαφ, (Turcogr. 173).
Ίωάααφ, προ τοϋ Νικομήδειας υπογραφών έν έτει 1575
Παρ&ένιος, έπι ψιλφ δνόματι κατά Σεπτέμβριον τοϋ 1795 ό όσιολογιώτατος έν ίερομονάχοις, έν τφ πατριαρχικφ ναφ.
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ

Περί μητροπολιτών Τραπεζοΰντος δρα άφεΰκτως Π. Κεραμέως υποδεί
ξεις έν άποσπάσματι δπερ έχω εις τά συνειλεγμένα τοϋ μακαρίτου φίλου μου
καί τόμ. ιθ'. τών Βυζαντινών Χρονικών έν Πετρουπόλει, 1915 τυπωθέντα
καί έν περιοδικφ ήμερολ. - Στερέωμα (;) υπό Γεδεών.
Ούράνιος, C. I. G. IV, 8636 έτος ,υπγ', ίνδ. γ'. "Ορα Χρ. Πασχ. I, ρ_
635 έκδ. Βόννης. Έπιθι τά έν Corpus έτος 542.
Βαρνάβας, 1311, δν έν χειρογρ. 1
2...
1 Ν. Κ. 29 Δεκεμβρίου 1891.
2 Εις ’ιδιαίτερον δελτίον σημειοϋνται: Βαρνάβας, Fallmerayer, G. d. Κ. ν. Trapezunt. τφ 1341 καί 1364. ’Ακάκιος, 1827, 342. Νήφιον. Ό Νήφων έξελέγη έν τή Μονή
Σουμελά καί μετά έν έτος Γρηγόριος, κατά Λιβαδινόν αΰτόπτην μάρτυρα μετά τόν
Βαρνάβαν. Πρβλ. Παρανίκα, ή Τραπεζοΰς κατά τόν ΙΔ'. αιώνα σελ. 190-191 τόμ. Δ', τοϋ
Περιοδικού τού Τ«σ. Άρχ. ’Ινστιτούτου 1899, "Ορα καί Ρ, ’Ινστιτούτου 1902 (τ. VIII)
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Παγκράτιος, 1471-72, αυτόθι Κεραμεύς σ. 276 Βυζ. Χρονικά.
Γεράσιμος, 7014, (1506) επιγραφή κρήνης εν Τραπεζοϋντι παρά την
οδόν τής Έρζεροΰμ: Β. C. Η, 1896 σ. 500.
’Ιωάννης,

1683 αυτόθι.

Νεκτάριος, 1689-1708.
Παΐσιος,

1706-1709.

’Ακάκιος, 1722-κώδιξ ον ειδον. Μήλου... Κεραμέως ΙΘ'. Β. Χρο
νικά σελ. 272.
Άνανίας, Α'. 1722- 1736, αυτόθι σ. 272.
Άνανίας, Β'. 1736-1764 αυτόθι.
Παΐσιος, άρχιθϋτης Τρ. 1713 (Β. C. Η. 1896 σ. 500 και Δ. I. Έθν. Έτ.
Ill ρ. 470 δρα ανωτέρω).
‘Ιερόθεος,

1764, αυτόθι.

Δωρόϋ·εος, 1767, αυτόθι.
Παρ&ένιος, 1798 1803.
ΤΡ1ΚΚΗΣ (δρα καί Σταγών).

Παρανίκα, ή εν Θεσσαλία Τρίκκη κατά τον 17ον αί. Έλλ. Φιλ. Σύλλογος
τόμ. κς', 8. Ό έν τή επιγραφή τών Τρικκάλων μνημονευόμενος Συμεών Παλαιολόγος είναι αδελφός τοϋ Κράλη τής Σερβίας Στεφάνου Δουσάν, ό επιλεγό
μενος Ουρός καί διφκει την Θεσσαλίαν. Επ’ αΰτοΰ ϊδρυθησαν πολλά τών
εν Μετεώροις μοναστηρίων. Ό υιός τοϋ Συμεώνος τοΰτου ’Ιωάννης έκάρη
μοναχός μετονομασθείς Ίωάσαφ, εν τή Μονή τοϋ Πλατέος λίθου άπεβίωσε
δ’ως επίσκοπος Φαναριού καί Νεοχωρίου τώ 1410 χειροτονηθείς υπό τοϋ
μητροπολίτου Λαρίσσης Διονυσίου τοϋ Α'.
ΟΙκονμένιος, τοϋ έν Άγίοις πατρός ημών Οίκουμενίου επισκόπου
Τρίκκης (3 Μαΐου). Ουτω φέρεται έν τοΐς άγίοις τής Εκκλησίας κατατεταγμένος ό Οίκουμένιος. Τεΰχος έκ χ. βομβικίνου έν τοΐς χειργρ. τής Εθνικής
Βιβλιοθήκης ύπ’ άριθ. 888 καί χειρογρ. ύπ’ άριθ. 490 (217).
ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ (αρχιεπίσκοπος).

«Χριστιανικαί έπιγραφαί Θεσσαλίας» έν Β. C. Hell. 1899 σ. 396 - 416 δπου
Ίωάσαφ, f 1410.
Κλήμης, άνθ’ου καθαιρεθέντος έξαρχικώς διωρίσθη ό Λαρίσσης Μακά
ριος (1700;) "Ορα Π. Κεραμέως, Ίεροσ. Βιβλ. Α'. 336.
Σεραφείμ, (Ν. Σ) Έκ χωρίου Μπεζήλα κατά τό Μαρτύριον τό τετυπωμένον έν σελ. 11 τής ’Ακολουθίας τοϋ 'Ιερομάρτυρος έκδ. Μοσχοπόλεως 1740
είς Στέφανον Σκυλίδζην μητρ. Τρ. μονφδια τοΰ Θεοδώρου Προδρόμου. “Ορα καί «Acte
Synodal du Patriarche Nicephore II. Επιστολή του περί τοΰ μητροπολίτου Τραπεζοΰντος, αυτόθι 1902 σ. 169 καί έξης.
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είς 4ον μικρόν «εκ πατρός Σωφρονίου καί μητρός Μαρίας» αυτόθι «καί έλαβε
την αξίαν καί την έξουσίαν τής αρχιεπισκοπής τοΰ Φαναριού καί Νεοχωρίου...
καί έπιμελάτον καί έκυβέρνα καλά τό ποίμνιον όπου τοΰ έμπιστεΰθη χρόνους
εννέα» (σελ. 12 αυτόθι) επί μητροπολίτου Λαρίσσης Διονυσίου τοΰ αποστάτου,
μηνί Δεκεμβρίω 27 ή μνήμη. ’Αποθνήσκει καί γίνεται τω 1601 (;) ό 1 (Νομική
Συναγωγή).
’Ιωάσαφ, τω Δεκεμβρίω τοΰ ,ζρι' (7110-5508 = 1602) επί Ματθαίου
πατριάρχου, όρα καί τάς ά'λλας πηγάς προς έλεγχον. (Σάθα, Γ' 550 καί'Γουρκ.
Ελλάς 215). Ό αύτός είναι ό έκ τής Νομικής Συναγωγής σελ. 218“ Ίωάσαφ
κατά τό ,ζρια' (1603). Όρα τάς πηγάς καί εξέλεγξον.
Θεοφάνης, παραιτεΐται καί γίνεται μηνί Όκτωβρίφ τοΰ ,αχλγ' ό
Ευθύμιος, δστις παραιτεϊται κατά τον ’Ιανουάριον τοΰ ,αχνβ'. Ε’ιτα ό
’Αϋ-ανάβιος, ηγούμενος τής Μονής τής Μεταμορφώσεως τοΰ Τριπολίτου.
’Αρσένιος, 1712 γράφει τή Νοεμβρ. 13 ό Άναστ. Γόρδιος (Σάθα, Μ.
Βιβλ. Γ' 535).
Συμεών, 1718 (Αυτόθι 539).
Μακάριος, (Φαναριού) 1765 «(Έκκλ. ’Αλήθεια» 1904 σ. 265).
ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΠΟΥΑΣ

Γρηγόριος, χειροτονηθείς τω 1584 υπό τοΰ μητροπολίτου Λαρίσσης
Νεοφύτου, (χειρόγρ. Έθν. Βιβλιοθ. ύπ’ άριθ. 652).
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

Θεόληπτος, πηδαλιοΰχος Φιλαδελφέων σκάφους 1292, 1306 καί Όρα
B.C. Η. 1908 σ. 516.
Γαβριήλ, εν Regel, Analecta σ. 78 τω 1561 έκτος τής σειράς ΰπογράφων.
Παρϋ’ένιος, αυτόθι σελ. 88 τω 1590 Μαίφ, 11ος την σειράν1
2.
ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 3

Σιλβανός, ό θαυματουργός από Φιλιππουπόλεως τής έν Θράκη είς
Τρωάδα. Έν Β' συνόδω των 150 πατέρων επί Μ. Θεοδοσίου.

1 Είς έτερον δελτίον τό έξης σημείωμα: ’Ακολουθία τοΰ αγίου Ιερομάρτυρος Σερα
φείμ αρχιεπισκόπου Φαναριού καί Νεοχωρίου, δς έμαρτύρησεν κατά τό ,αχα'έτος
Σωτήριον, έσιι δέ ποίημα ’Αναστασίου ίερομονάχου τοΰ έκ τής δευτέρας Θετταλίας.
ΤυπωΟεΐσα δέ δαπάναις τοΰ ίεροΰ Μοναστηριού τής Κυρίας Θεοτόκου τής λεγομένης
Κορώνη. Διορθωθεϊσα δέ ώς εφικτόν παρά τοΰ αίδεοιμωτάτου καί λογιωτάτου Κυρίου
Κυρίου Γρηγορίου Μοσχοπουλου. ’Εν Μοοχοπόλει 1740. Παρά Γρηγορίω ίερομονάχφ
τφ έκ Μοσχοπόλεως.
7 Ν. Κ. 2δ ’Ιουνίου 1891.
3

Πρβλ. καί Μ. Γεδεών, Μητροπολιτών Φιλιππουπόλεως σημειώματα, έν Έκκλ.

Άληθ. τόμ, ΛΔ', σελ 372, 374, 376 καί 378 έξ.
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Βρίσων, Φιλίππων πόλεως έν Θράκη επίσκοπος, δπως κρίνη τον Χρυ
σόστομον. ’Ίδε Σωκράτην Σχολαστ. 335 σελ. (Φιλίππων των έν Θράκη πρός
διαστολήν τής Μακεδονίας).
Γεράσιμος,

δαπάνη τοΰ οποίου και προτροπή

έγράφη τώ 807 επί

Ειρήνης και ’Ανδρονίκου υπό Δανιήλ μονάχου εΰαγγέλιον πολύτιμον κάλλιστα
γεγραμμένον και πλουσιοπαρόχωςκεκοσμημένον. (Οικονόμου, Σφζόμενα Φιλολ.
τόμ. Α' σελ. 341 έν σημειώσει). Τοΰτο έκαλλωπίσθη τφ 1709 δι’αργυρού
δεσίματος δαπάνη τοΰ Εφέσου Μελετίου τοΰ Πετροκοκκίνου ("Ορα Χρυσαλ.
τόμ. Δ' σελ. 125).
Εύφημιανός, έπ'ι Γεωργίου τοΰ Ξιφιλίνου μηνί Φεβρουαρίφ ημέρα β'
έπινεμήσεως ιε', άπαντα οΰτος τφ ,ςψε' (1193).
’Ιωάννης, 10-11 αιώνα (Sclilumberger,Sigil. Byz. σελ. 117).Φ/πόλεως
Ρωμανίας.
Νώε, έπι Κομνηνών, Αυτόθι σελ. 116.
Ίτάλικος, τώ 1147 (Ann. 1872 p. 31).
Θεόδωρος, 1156 Αυτόθι
Βασίλειος, 1166 Αυτόθι.
Κωνσταντίνος, κατά τον 120ν αιώνα.
Μητροφάνης, 1393, μετά 22 άλλων συναδέλφων αΰτώ ΰπογραφόμενος
εις πράξιν περί τών αγιορειτών κατά τό 1393 έπί Μανουήλ τοΰ Παλαιολόγου
καί ’Αντωνίου Πατριάρχου σελ. 115, Γεδεών, ό ’Άθως. "Ορα «Έκκλ. ’Αλή
θειας» 1913 άριθ. 43 καί 44, μητροπολιτών Φιλιππουπόλεως Σημειώσεις1.
Μετά την όίλωσιν.
Διονύσιος, τώ 14^ έτει μετά τήν ά'λωσιν προέτεινε τήν εις τον Σουλτάνον αΰξησιν τών φλωρίων εις 2.000. Έγένετο πατριάρχης τφ 1472 υπό
τό ό'νομα Διονύσιος ό Α'. Κατά τά σφζόμενα τοΰ Ύψηλάντου οΰτος άνήλθε
τον θρόνον τφ 1476 τή ίσχύϊ Μαρίας τής μητρυιάς καί γυναικός τοΰ Σουλ
τάνου, ήν δε διακονών ποτέ τώ Εΰγενικώ Μάρκφ τώ άρχιεπισκόπφ Εφέσου.
Κατά Σκαρλάτον Βυζάντιον ήν Πελοποννήσιος τήν πατρίδα, αίχμαλωτισθείς
καί λυτρωθείς έν Άδριανουπόλει, ("Ορα περί αΰτοΰ, Σκαρλάτου Βυζ., Κων
σταντινούπολή τόμ. Α. σ. 390 ΰποσημείωσιν. Όρα βίον αΰτοΰ έν σελ. 28-29
έν τή περιγραφή τοΰ κατά τήν έπαρχίαν Δράμας κλπ. τής Θεοτόκου(;) καί
Μηλιαράκη Ν° 614) οπού ίδοΰσα έσεβάσθη αυτόν διά τήν αρετήν του ή Κυρά
Μαρία καί προσήνεγκε τώ Σουλτάνφ αντί 1000 δισχίλια φλωρία. Έπατριάρχησε εξ έτη μέχρι τφ 1478, δτε παρητήσατο (Δήμητσα, τά περί Άχρίδος καί
Βουλγαρίας, σελ. 69), έλαβε δε τον θρόνον ό Τραπεζοΰντος καί έκ Τραπεζοΰντος προκάτοχός του Συμεών, ό καί πρώτος διά δώρων τούς ’Οθωμανούς
Ν. Κ. 2 ’Απριλίου 1891.
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κολακεΰσας (διά πεσκεσιού). Ούτος έξη εν τή Μονή τής Στενήμάχου. Ό Διονύ
σιος έπατριάρχησε τό β' τό 1490 καί μετά τριακοντάμηνον πατριαρχείαν
παραιτεΐται τφ 1493.
Historiae Politicae Turcograecia, Lib. II, ήτοι σελ. 127 περί τοΰ
Διονυσίου ΦΛιππουπόλεως Κ
.. Συνελθούσης συνόδου μεγίστης περί τοΰ εξετάσαι τίνος χάριν έξώσθη
ό πατριάρχης Μάρκος ό Ξυλοκαράβης, βοών γάρ ήν ώς ήδίκησαν αυτόν.
Έν συν τοϊς άρχιερεΰσιν ό Φιλιππουπόλεως Διονύσιος εύρέθη έχων φιλίαν
μετά κυρίας μαρίας τής μητρυιάς αύθέντου- και μαθοΰσα αυτή τά σκάνδαλα
των δύο πατριάρχων (Συμεών τοΰ Τραπεζουντίου) και δτι οι τής πόλεως
έγένοντο πειρασταί, ό μεν τον ένα, ό δέ τον έ'τερον ζητοΰντες, έμβαλοΰσα εις
πινάκων άργυροΰν χιλιάδας δύο χρυσίνων έπορεύθη πρός τον αύθέντην.
Ταΰτα δέ Ιδόντος αύτοΰ

έ'φη: τί αυτά ώ μήτερ; ή δέ έ'φη: άξίωσιν έχω

ποιήσαι σοι περί τίνος καλογήρου έμοΰ, δπως κυρώσης αυτόν πατριάρχην
και δύο διαφερομένων ό τρίτος γενήσεται πρώτος.
’Άρας ούν ό βασιλεύς τά φλωρία έ'φη, ευχαριστώ σοι. Ποίει μήτερ,
δ βούλει- καί ούτως άνεβιβάσθη εις τον πατριαρχικόν θρόνον ό κύριος Διο
νύσιος, όρισμώ τοΰ κρατοΰντος. “Οθεν ό μέν Συμεών άνεχώρησεν εν τή μονή
τοΰ Στενημάχου, ό δέ Μάρκος έλαβε τήν αρχιεπισκοπήν Άχρίδου και ολίγον
βιώσας ετελεύτησεν.
Ό κ. Διονύσιος, πατριαρχεύσας έτη οκτώ έξήλθε τής πόλεως διά αιτίαν
τοιούτου σκανδάλου. Ούτος ήν από Πελοπόννησου. Ειτα έν Βυζαντίφ παραγενόμενος έγένετο υποτακτικός Μάρκου Εφέσου τοΰ Εύγενικοΰ, ω και έπαιδεύθη τήν μοναστικήν πολιτείαν κα'ι αρετήν. Μετά κατά τήν άλωσιν έλαβον
αυτόν αιχμάλωτον και ήγόρασεν αυτόν χριστιανός τις έν Άδριανουπόλει·
έκ δέ τής αρετής αύτοΰ ώς έν όλίγφ γέγονε και μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως, ειτα, ώς εΐρηται πατριάρχης. Τούτου ένεκα διά τι σκάνδαλον, τινές
χαιρέκακοι διεφήμισαν: δτι έστι περιτετμημένος παρά τών Ισμαηλιτών, δν
περ ειχον αυτοί δοΰλον, δθεν συνόδου συγκροτηθείσης παρόντων πολλών
έπισκόπων καί μητροπολιτών διεβεβαιοΰτο αύτοΐς δτι συκοφαντία καί ούχί
αλήθεια δ λέγεται. Έπεί δέ ούκ έπείθοντο οί συκοφάνται άναστάς εις τό
μέσον, καί έπανατείνας τά κράσπεδα τών ίματίων αύτοΰ, έδειξε πάσι τάς
σάρκας αύτοΰ. Καί ίδόντες έθαύμασαν. Ού γάρ έφάνη τι έξ ών κατηγόρησαν,
άλλ’ έδειξεν εαυτόν υπό τής άσκήσεως ώς άσαρκον (εΐπεΐν) καθαρόν τε καί
παρθένον. Έφάνη γάρ τι μόνον δέρμα σημεΐον άπεριτμήτου άνδρός. Αίσχυνθέντες ούν οί είπόντες πεπτώκασι εις τούς πόδας αύτοΰ τοΰ συγχωρήσαι
τήν αδικίαν καί συκοφαντίαν καί παρεκάλουν πάντες οί άρχιερεΐς καί ό λαός
συγχωρήσαι αύτοΐς καί μένειν έν τφ πατριαρχεία). Αύτός δέ ούδόλως ούδέ καν

Τό κείμενον τής Τουρκογραικίας δέν είναι κατά λέξιν ένταϋθα.
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άκοΰσαι ήθέλησεν, άλλα σταθείς παρρησία, ήφόρησε (sic) καί κατηράσατο
τοίς συκοφάνταις· καί ευθέως εξήλθε τής πόλεως μετά πάσης τής περιουσίας
αύτοΰ καί πορευθείς φκησεν εν τή μονή τής Κοσινίδζης, δπου διέμεινε
ζών εν ειρήνη. Όρα καί Μελετίου, Έκκλ. 'Ιστορ. τόμ. γ' σελ. 331-333
«Έκκλ. Άληθ.» 1913 άριθ. 43, 44.
Κάλλιοτος, άφιεροΐ τετραευάγγελον τφ ναφ τής Θεοτόκου έν Χάλκη
μηνί 8/βρίφ ια'. ,ζηβ'. (1514) έν ή καί έτάφη. ("Ορα υπόμνημα ιστορικόν
Κουτλουμουσιανοΰ σ. 19).
’Αρσένιος, 1565 ό ύπογράψας την πράξιν τής καθαιρέσεως Ίωάσαφ
τοϋ Μεγαλοπρεπούς (Turcograecia σελ. 170- 174).
Θεόληπτος, τω 1580, επί τής β' Πατριαρχίας τοϋ Μητροφάνους, ό τή
27 Φεβρουάριου 1585 πατριαρχήσας. Έπί τής πατριαρχίας τούτου έγένετο
ή άφαίρεσις τοϋ ναού τής Παμμακάριστου. (Όρα υπόμνημα εκλογής αύτοϋ
έν «Έκκλ. Άληθεία» τόμ. Β'. σελ. 794). Τούτον διεδέξατο ό 'Ιερεμίας ό τέως
έν'Ρόδφ έξόριστος τό τρίτον «(Έκκλ. Άλήθ.» 1884, Μαρτίου 22 φυλλ. Γεδεών,
Χρονικά Πατρ. Οϊκου σελ. 77,79. Σάθας, Σχεδίασ.'Ιερεμ. σελ. ιγ'· έπατριάρχησε 1585-8G, Μαθά β'. έκδ. σελ. 118). Αι ψήφοι τοϋ Πατριάρχου πρώην
Φιλιππουπόλεως, έγένοντο έν τφ ναφ τής Παμμακάριστου (Σάθα, σελ. 142,
δπου τό υπόμνημα). Τφ 1589 (;) Turcogr. σ. 282,287'.
Θεοφάνης, Τφ 1590 καί 1591 ό Καρύκης Κρής σύγχρονος τοϋ Πηγά
καί Μαργουνίου, δστις κατά τούς λογισμούς τοϋ κ. Γεδεών έν τφ άνφ φύλλφ
τφ 1594- 1595, έγένετο μητροπολίτης ’Αθηνών. (Σάθα, Σχεδίασμα σελ. ψδ'.
καί 209) καί «Έκκλ. Άλήθ.» Δ', σελ. 336 καί έξ.) Θεοφάνης άπό Φιλιππουπόλεως έλεεινός έπιβάτης τοϋ Οικουμενικού θρόνου. «(Εύάγ. Κήρυξ» τόμος 6°5
σελ. 445-450 τοϋ 1862, Φιλ. Συλ. τόμ. ιζ' σ. 56).
Νεόφυτος, τφ 1592, δ; διά γηραιάν χειροποδαλγίαν θνήκει τφ 1611.
(Σάθα, Μεσ. Β'. Γ'. 408).
Καλλίνικος, χειροτονείται τφ 1611.Όρα Τσουκαλά, περιγραφήν Φιλιππουπόλεως σελ. 41.
Κλήμης, μηνί Μαΐφ 1611 καί έν Εύαγγελίφ Νεοφύτου άνεκδότφ.
Μελέτιος, πρώην Δρύστρας, άντί τοϋ άποθανόντος Ίωάσαφ (Σάθα,
Μεσ. Βιβλ. τόμ. Γ' σ. 566). Όρα
Καισάριον, (1612) (έν προσθήκαις καί διορθ. σελ. 64, Δημητρακοπούλου, δπερ έξελεγκτέον). Έπί Πατριαρχίας Κυρίλλου τοϋ Λουκάρεως καθαιρεΐται τή 27 ’Ιουνίου 1628, διορίζεται δέ ό Άγχιάλου
Χριστόφορος, (έπί Πατριάρχου Κυρίλλου τοϋ άπό Βερροίας έγένετο
σιγίλλιον τφ 1628 Φεβρ. 15, περί τής μονής τής Πατζκόβου). Τοϋτον άποθανόντα διεδέξατο ό1

1 "Ορα καί Σάθα, Σχεδ. σελ. 9, σπουδαιότατα.
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Γαβριήλ, ό τοΰ Κυρίλλου τοϋ από Βερροίας εν μην'ι Δεκεμβρίφ τοΰ
1636 αρχιδιάκονος (Πατριαρχία Νεοφύτου τοΰ Γ'). Οΰτος καθαιρεΐται τω
1648 ίνδ. β' επί Παρθενίου τοΰ Β' (Νέου, β'αΰτοΰ πατριαρχία) Νοεμβρίου 29.
Άλλ’ ό Γαβριήλ οΰτος έλαβε τήν επαρχίαν αύτοΰ μόνον επί τοΰ Παρθενίου
τφ 1638, καθ’ δτι επί τής πατριαρχίας Νεοφύτου τοΰ Γ' άπεκατέστη μητρο
πολίτης Φιλιππουπόλεως ό πρφην Κορίνθου
Κύριλλος,

άνασταλείσης τής προγεγενημένης

εκλογής τοΰ Γαβριήλ,

δΓ υπομνήματος, αν καί οΰτος είχεν ήδη χειροτονηθή.’Ίδε κατωτέρω υπομνή
ματα. Ό Παρθένιος (ό γέρων) εξέβαλε Κύριλλον τον Φιλιππουπόλεως ως παρά
τούς κανόνας Ιγκαταστάντα καί έ'δωκεν αυτήν διαποιμαίνεσθαι τφ θεόθεν
έπιλαχόντι
Γαβριήλ, τω καθαιρεθέντι, ως εΐπομεν ανωτέρω, κατά Νοέμβριον τοΰ
1648 ημέρα κθ' (Όρα Κορίνθου).
Υπόμνημα έν σελ. 299 τοΰ 333 κωδικός. «Επειδή ή άγιωτάτη μητρόπολις Φιλιππουπόλεως έμεινεν απροστάτευτος, ώς τοΰ εν αυτή άρχιερατεύοντος
κυρίου Χριστοφόρου, άποθανόντος ημείς τε καί ή 'Ιερά τών αρχιερέων σύν
οδος άπεφήνατο λόγφ δοθήναι τήν επαρχίαν ταύτην τφ ίερωτάτφ μητροπολίτη
πρφην Κορίνθου κυρίφ Κυρίλλφ διά τό αδίκως καί άναιτίως έξωσθήναι αυτόν
τής επαρχίας αΰτοΰ καί ΰστερηθήναι- μεταξύ δέ τούτου, μικρόν αύτοΰ άμελήσαντος καί ημείς ανάγκη κατεπειγόμενοι έχειροτονήσαμεν Φιλιππουπόλεως μητρο
πολίτην τον κύρ Γαβριήλ. Τανΰν αύτοΰ έπιπόνως διακειμένου τοΰ ίερωτάτου
δήλ. κΰρ Κυρίλλου προς τήν τής επαρχίας ταύτης άπαίτησιν, διά τό μεγάλως
άδικηθήναι αύτόν πρότερον έν τη έπαρχίφ Κορίνθου

άπεφηνάμεθα ήδη

λαβεΐν αύτόν τήν επαρχίαν ταύτην Φιλιππουπόλεως- διό καί ψήφους κανονικάς
ποιησάμενοι περί τούτου, κατά προτροπήν τοΰ παναγιωτάτου καί σοφωτάτου
ημών αύθέντου καί δεσπότου τοΰ οίκουμενικοΰ πατριάρχου κυρίου Νεοφύτου,
έν τφ πανσέπτφ ναώ τοΰ μεγαλομάρτυρας Γεωργίου τοΰ τροπαιοφόρου έν τφ
πατριαρχείφ, πρώτον έθέμεθα τον ίερώτατον μητροπολίτην πρώην Κορίνθου
κύριον Κύριλλον, τόν πρώην Μήδειας κύριον Θεοδόσιον καί τρίτον τον
πρώην "Ανδρου κύριον Μακάριον, δθεν καί εις έ'νδειξιν κατεστρώθη καί τά
ονόματα αύτών έν τώδε τφ ίερφ κώδικι τής τοΰ Χριστοΰ Μ. Εκκλησίας
έν έ'τει σωτηρίφ ,αχλζ' μηνί Τανουαρίφ ινδικτ. εΊ?. Ό Εφέσου Μελέτιος,
Ήρακλείας Τωαννίκιος, Διδυμοτείχου (;) Δανιήλ, πρώην ’Αθηνών Κλήμης
Παρθένιος...». σελ. 300. «Τά χρόνφ μακρώ κραταιωθέντα καί υπό τοΰ νόμου
έπιβεβαιωθέντα, πάντα καί πάντως άδιάρρηκτα καί ακράδαντα βούλονται
διαμένειν καί γάρ τά έκ βίας καί ανάγκης πραττόμενα ού'τε χρόνος ού'τε νόμος
ού'τε συνήθεια έπιβεβαιοΰσθαι δύναται ούτ’ έρρωνται- τοίνυν καί τοΰ ποτέ
Κορίνθου μητροπολίτου κυροΰ κυρίλλου μετάδεσιν άναδεξαμένου τής μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως, βιαίαν άμα καί δεκαστικήν ώς φαίνονται όπισθεν
καί τινα τών έ'ξω ονόματα, συγκαταλεγόμενα τοΐς έπιψηφισθεΐσι, διά τοΰτο
Επετηρις Εταιρείας Βυζλντ. Σπουδών,

ίτος

1Β'.
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άποφαινόμεθα συνοδικώς κατά νόμους καί κανόνας, οΐα τής τοιαΰτης μεταθέσεως ακανόνιστου οΰσης, και ρώσιν οΰδεμίαν ή ίσχύν έχοΰσης, ει καί
λέγοιτο καί εκφωνοΐτο ό κυρ Κύριλλος οΰτος πρώην Κορίνθου. δθεν καί κατεστρώθη το παρόν διάταγμα εν τώδε τφ ίερώ κώδικι τής καθ’ ημάς τοΰ ΧοΒ
μεγάλης Ικκλησίας εις ένδειξιν καί ασφάλειαν, εν ετει σωτηρ. 1637. μηνί
μαρτίου ίνδ. β' Κυζίκου ’Άνθιμος, Νίκαιας Πορφΰριος, Βάρνης Παΐσιος,
Σερρών Δανιήλ, ό Προΰσης Κλήμης, Παλαιών Πατρών Θεοφάνης, Έλασσώνος
Γερμανός κτλ.»
Τφ 1645 επί τώ θανάτφ τοΰ Π. Θεοφάνους διαδέχεται κατά τάς άρχάς τοΰ
1646 ό ηγούμενος τοΰ Γαλατά τοΰ εν Ίασίφ Άγιοταφικοΰ μετοχιού Π αί
σιος, τή συνεργασία Βασιλείου Βοεβόδα. Οΰτος ήν έκ Δημητζάνης συγγενής
τφ Θεοφάνει. Οΰτος περιοδεΰσας εις Ρωσσίαν, Μολδαβίαν έρχεται εις Κ/πολιν,
καί είτα εις Φιλιπποΰπολιν καί ύστερον εις Βελιγράδιον, Σέρρας καί Κ/πολιν
καί ύστερον πάλιν εις Ιεροσόλυμα (σελ. φη' τής Ιστορίας τής Αγίας Πόλεως).
Γαβριήλ, Τφ 1653 απαντώ εν σιγιλλίφ άνεκδότφ τον κάτωθι Γαβριήλ,
επί Ίωαννικίου συνοδικόν καί επί Παϊσίου συνυπογράφοντα επιστολήν προς
τον Πατριάρχην Νίκωνα (Άνατ. Άστήρ 1881 άριθ. 51). Τφ 1660 άναφέρεται Φιλιππουπόλεως ό
Γαβριήλ, συνυπογράφων ώς μάρτυς εις τό πρακτικόν δπερ έγένετο επί
Παρθενίου τοΰ Δ' (Μογιλάλου) προς άνοικοδόμησιν τών τριιΰν πυρποληθεισών εκκλησιών τοΰ Γαλατά καί δπερ έδημοσιεΰθη έν τώ Ήμερολογίφ τής
’Ανατολής (1883) υπό τοΰ Παπαδοπούλου Κεραμέως. Οΰτος άναφέρεται καί
τφ 1668-1670 καί 1671 έν πατριαρχικοΐς γράμμασι ("Ορα Κανονικόν Δίκαιον
τών 'Ιεροσολύμων επί τής αρχιεπισκοπής Σινά σελ. 30, 41. “Ορα επίσης σελίς
64 καί τά περί εκλογής καί χειροτονίας αρχιεπισκόπου Σινά» 1800 έν Τεροσολΰμοις έν σελ. 72). Φαίνεται έπιζών τφ 1671. “Οτε άνηγγέλθη τή Μ.’Εκκλησία
ό θάνατος τοΰ αειμνήστου

Πατριάρχου 'Ιεροσολύμων Παϊσίου τώ 1661

τηνικαΰτα πατριαρχοΰντος Παρθενίου, γνώμη τής Τεράς Συνόδου καί τών
λοιπών αρχόντων ό Σιναΐτης Νεκτάριος, έξελέγη Πατριάρχης Ιεροσολύ
μων. Καταγράψαντες τοίνυν τάς ψήφους καί τά προς Νεκτάριον συνοδικά
γράμματα άποστέλλουσιν εις τό Σίναιον τον δε Φιλιππουπόλεως Γαβριήλ
μετά τοΰ αοιδίμου Δοσιθέου πέμπουσι μετά γραμμάτων έπιτροπικών εις
'Ιερουσαλήμ προσκαλέσοντας έκεΐσε τον υποψήφιον καί τήν γεγονυΐαν άπόφασιν έπιτελέσοντας. Έχειροτονήθη δέ τή Κυριακή τών Βαΐων τή 9 ’Απρι
λίου 1661. Τώ 1669 ό Δοσίθεος μεταβαίνει προς συλλογήν συνδρομών εις
Άδριανοΰπολιν καί Φιλιπποΰπολιν καί εις Στενίμαχον (γράφε Στενήμαχον)
καί ΙΊαζαρτζίκ, ένθα συνεργείρ τοΰ Γαβριήλ συνήθροισε καί άπέστειλε 12
χιλ. γροσίων εις Ιερουσαλήμ προς άπόσβεσιν τοΰ χρέους τοΰ Π. Τάφου,
δπερ άπετελεΐτο έκ 83.000 γρ. Επίσης τοΰτον ευρίσκω έν ύπομνήματι (Π. Κ.
339 τφ 1661 καί τφ 1671).
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Κύριλλος, τη 28^ Ιουλίου 1678 πρφην Φιλιππουπόλεως έγένεΐο Σοφίας.
Νεόφυτος, τφ

1680 Φιλιππουπόλεως, άνήρ σοφός και πολυμαθής

περιηγησάμενος άπασαν τήν Ευρώπην (Μελετίου Έκκλ. 'Ιστορία τόμ. Δ'
σελ. 143, πρβλ. και ΓΙαρανίκα, Σχεδ. σελ. 44) ένθα λέγεται «άνήρ σοφός και
πολυμαθής και είδήμων τής ελληνικής, λατινικής καί ιταλικής διαλέκτου,
πεπαιδευμένος έ'ν τε τή Θεολογία καί Φιλοσοφία, ρήτωρ καί ίεροκήρυξ, περιηγήσατο δλην τήν Ευρώπην, τήν ’Αγγλίαν, Γαλλίαν, ένθα καί εις Λουδοβίκον
τον ιδ' έπαρρησιάσθη», θαυμασθεΐς διά τήν παιδείαν αυτού και τήν γνώσιν
τής ’Ιταλικής. Τοΰτον ευρίσκω τφ 1689 ύπογραφόμενον εις έγγραφον τοϋ
Σινά (“Ορα σελ. 88).
(Τφ 1686 έν Π. Κ. 333 Νεκτάριος· δρα πάλιν προς πίστωσιν).
Νεόφυτος,

1708 κώδ. 73. Τραπεζ. Κεραμέως Β. Χρονικά (ιθ' 1912

σελ. 274).
Καλλίνικος, τφ 1711, 1713. Σάθα, Μ. Βιβλ. τόμ. Γσ. 525.
’Άνθιμος, τφ 1723 άπαντα έν τοΐς γράμμασι επί Τερεμίου περί δρων
συστάσεως τής "Αγιωτάτης Συνόδου (έν Πετρουπόλει 1840). Τφ 1720 έν
Φιλιππουπόλει ευρίσκετο ό περιηγητής Gerard Gornelius δπου ένέτυχε τον
πατριάρχην 'Ιεροσολύμων Χρύσανθον τον Νοταραν ("Ορα Φιλ. Συλλ. ιζ'. σ. 60).
Νεόφυτος, ό Φιλιππουπόλεως διατρίβει τφ 1721 έν ’Αγγλία τιμηθείς
τφ τίτλφ τοΰ διδάκτορος, Σάθα Νεοελλ. Φιλ. 465, Δημητρακοπούλου σελ. 80
προσθήκαι καί Διορθώσεις.
Θεόκλητος, άπαντα συνοδικός έπί Τερεμίου τοΰ Γ'. τφ 1723 έν μηνί
Αύγούστω («Έκκλ. Άλήθ.» τόμ. Βσελ. 500 καί Έκκλ. 'Ιστορία Μελετίου).
Οΰτος βεβαίως έστΐν ό άποθνήσκων κατά τό 1746 ό καί συνοδικός κατά
τούτο τό έτος. Ούτος κατεδιώχθη έπί Παϊσίου τοΰ Β'. κατά τήν γ'. αυτού
Πατριαρχίαν (σελ. 87 τοΰ Δ', τόμου τής Έκκλησ. 'Ιστορίας τού Μελετίου).
Περί τούτου καί τού διαδόχου του άπαντώ τό εξής πατριαρχικόν υπόμνημα
έν τφ τά άπό τού 1730- 1760 υπομνήματα περιέχοντι πατριαρχικφ κώδικι.
«Τής αγιωτάτης μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως άπροστατεύτου μεινάσης άτε
τού τέως άρχιερατεύοντος κυρ Θεοκλήτου θανάτφ φυσικφ τό ζήν έκμετρήσαντος προτροπή τού Π. καί Σ. ημών αΰθέντου καί Δεσπότου συνελθόντες
έν τφ ναφ έξω τοΰ Κυνηγού (τού κατά Μπαλατά) πρώτον έθέμεθα τον όσιώτατον έν ίερομονάχοις κυρ
Σεραφείμ, τφ ,αψμστ' ’Οκτωβρίου η'., ώστε άπό τού 1746 μέχρι τοΰ
1757 6 Σεραφείμ. Οΰτος μετά τήντρίμηνον πατριαρχίαν τού κυρού Καλλινίκου
τφ

1787

άνήλθε τον πατριαρχικόν

θρόνον.

Περί Σεραφείμ ίδέ Σάθα,

Έκκλ. 'Ιστορία τόμ. Γ'. σελ. 229, 233. Έκτενώς δρα «Έκκλ. Άλήθ». έτος Γ',
σελ. 54-62, Γεδεών, Π. Α. σελ. 152 (ίδέ λάθος Τσουκαλά). Κατά τήν Έκκλ.
'Ιστορίαν Μελετίου (σελ. 88-89 τού Α'. τόμου) ών υπερόπτης καί δεσποτικός καταβιβάζεται τού θρόνου καί πέμπεται εις τό Όρος, δπου δεν ήσύχαζεν,
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«λλ° Ιν καιρφ πολέμου άνταπεκρίνετο μέ τούς Ρώσσους, μάλιστα άνεχώρησέ
μαζύ των εις Ρωσσίαν».
Αυξέντιος, τέως Διδυμοτείχου Ιγένετο αμέσως τω Ίουλίφ τω 1757 ίνδ.
ε'. άμα τή εις τον θρόνον άναρρήσει τοΰ Σεραφείμ. Ούτος τφ 1763 παρευρίσκεται ώς συνοδικός υπογραφών έν τφ έκλογικω

ύπομνήματι τοΰ από

Δέρκων Σαμουήλ άποχωρήσαντος τοΰ κυροΰ Ίωαννικίου. Τω 1765. (Ύψηλάντου, Τα μετά την Άλωσ. 403).
Σαμουήλ, τφ 1774 εύρίσκεται έν

Κωνσταντινουπόλει ένδημών και

προσυπογράφων τό περί τής παραιτήσεως τοΰ Σαμουήλ (β' πατριαρχία) υπό
μνημα τή 24ώ Δεκεμβρίου 1774 καί τής άναρρήσεως τοΰ πρώην Πατριάρχου
Παλαιστίνης Σωφρονίου. Οΰτος επί Σωφρονίου πατριάρχου μετατίθεται
είς ’Έφεσον τφ 1779 (ανεψιός ήν τοΰ πατριάρχου Σαμουήλ).
Κύριλλος, γίνεται Φιλιππουπόλεως μοναρχικά) τφ τρόπφ· διάκονος ήν τοΰ
Νικομήδειας Μελετίου, ό'στις συνετέλεσεν εις τό νά λάβη την επαρχίαν ταΰτην.
Μετά ταΰτα έγένετο ούτος Σοφίας. Περί τό 1790 έδίδασκε Κωνσταντίνος δ
Οικονόμος έν Φιλιππουπόλει δ γράψας καί περιγραφήν ταΰτης καί τφ 1819
ύφίστατο Γυμνάσιον (σελ. 45, Σχεδ. Παρ.)
Εύγένιος, τφ 1806 Φιλιππουπόλεως, ό'στις γίνεται Άγχιάλου (Κουρούτσεσμε σελ. 51). Έπί Πατριάρχου Κυρίλλου τφ 1813 σκέψις Ιγένετο καί
κατεστρώθη καί τό έπί τουτφ υπόμνημα περί άποκαταστάσεως τοΰ πρώην
Φιλιππουπόλεως Ευγενίου είς Μήθυμναν, άλλ’ έγένετο Άγχιάλου. Έδίδαξεν
έν αυτή τφ 1807 κατά Παρανίκαν (σελ. 45 Σχεδίασμα).
Ίωάσαφ,

Τφ

1807 διαδέχεται τον Κύριλλον δ Άγχιάλου Τωάσαφ

έπιβατικώς έπί 18 μήνας μόνον, δτε πάλιν έψηφίσθη δ προ αύτοΰ
Εύγένιος, Έν σελ. 261 τοΰ 349 κώδικος παριαρχ. γράφεται «Κακοιωάσαφ παντελεΐ καθαιρέσει τής άρχιερωσύνης αύτοΰ καθυποβληθέντος διωρίσθη δ αρχιεπίσκοπος Έλασσάινος
Ίωαννίκιος, Τφ 1809 έπινεμ. ιβ'κατά μήνα Μάρτιον. Έν τφ ύπομνήματι τουτφ υπογράφει δ Πατριάρχης μετά πεντεκαίδεκα αρχιερέων. Έν σελ.
308 τοΰ αύτοΰ κώδικος δίδωσι μετάνοιαν δ Ίωάσαφ, ’Οκτωβρίου β'. 1814.
Προς διαδοχήν τοΰ καθαιρεθέντος Ίωάσαφ (Ούτος έπί τής γ' πατριαρχίας
Γρηγορίου τοΰ ε'. διωρίσθη Σκοπείων) έπί Πατριάρχου Καλλινίκου τφ 1808
διωρίσθη δ Έλασσάινος Ίωαννίκιος, ό'στις ένεδήμει έν Κ/πόλει τφ 1809.
Ούτος ήν πρότερον αρχιδιάκονος καί πρωτοσύγκελλος τοΰ Πατριάρχου Γρη
γορίου τοΰ ε', πρότερον Έλασσάινος, είτα Φιλιππουπόλεως καί είτα προσωρι
νούς τοποτηρητής τοΰ πατριαρχικού θρόνου, δτε παρητήσατο ό Κύριλλος
μέχρι τής έλεύσεως τοΰ Γρηγορίου τοΰ ε'. 1 798-1808,Έλασσάινος 1808-1819,
δτε αποθνήσκει Φεβρουάριου 3. Μετέβη είς Άρταν ώς έ'ξαρχος καί πολύ
ώφέλησεν έκεϊ. (σελ. 42 τόμ. Β'. των κατά τον αοίδιμον Πατρ. Γρηγ. τον ε'.
δρα καί Μαθά Β'. έκδ. έν σημ. 273 τέλος) 1818-1819 έχρημάτισε Σηλυβρίας,
δρα Γεδεών, Χρ. Π. Άκαδ. σελ. 187).
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Παΐοιος, τφ 1818 πρφην Σηλυβρίας ών, πρότερον Σΐαγών. Οΰτος τφ
1818 κατά Μάϊον ΰπογράφει το σιγίλλιον της έν "Ανδρφ κοινής Σχολής τών
Ελληνικών μαδημάτων τό δημοσιευθέν έν τφ λογίφ Έρμη (έτει 1818 σελ.
595-603). Γεδεών: Χρον. Π. “Ακαδημίας σελ. 185-187, ένθα δεν σφάλλε
ται περί την χρονολογίαν τής εκλογής· ήν τής Μεγ. Σχολής Σχολάρχης. (Όρα
Κουρούτσεσμε σελ. 49, καί σημείωσιν). Τούτον άποθανόντα τφ Ίανουαρίφ
τοϋ 1822 διεδέξατο ό όσιώτατος πρωτοσΰγκελλος
Σαμουήλ, δστις, ως σημειοΰται έν τοΐς πατριαρχικοΐς κώδιξιν, «διά τάς
άναφυείσας διανέξεις και ανωμαλίας και τάς έκ τούτων δυσαρέσκειας έξώσθη
διά υψηλού βασιλικού ορισμού κα'ι παρητήσατο τον Σεπτέμβριον τού 1824
διεδέξατο δ’ αυτόν ό
Νικηφόρος, ό έκ Λέσβου, πρώην μέγας πρωτοσΰγκελλος, άνήρ ά'μοιρος
παιδείας, δστις αποθνήσκει έπί ’Ανθίμου τού Δ' τφ 1850, διαδέχεται δ’αυτόν
τον Αύγουστον ό Κρήτης
Χρύσανθος, δν τή 15 Νοεμβρ. 1857 διορισθέντα Σμύρνης διαδέχεται
ό Σμύρνης
Παΐοιος, (Οίκονομ. Σωζόμενα τόμ. Α' σελ. 430).

Οΰτος ήν

μέγας

Πρωτοσΰγκελλος, έξελέγη δέ τφ 1853 Σμύρνης μέχρι τού 1857' είναι ό μετά
ταύτα τά πάτρια άποταξάμενος δόγματα καί τή Βουλγαρική έξαρχία προσκολληθείς. Οΰτος καθηρέθη τή 25 Φεβρουαρ. 1861, άνθ’ ου αυθημερόν έξελέγη
ό Ξάνθης
Πανάρετος, οΰτος ήτο ιερομόναχος, αιτήσει δέ ’Ιωακείμ τού Β' δντος
τότε Κυζίκου, έγένετο Λαμψάκου κατά τό 1851. ’Αλλά καί οΰτος αχάριστος
καί αγνώμων έφάνη τή έκθρεψάση μητρί ’Εκκλησία καί μητρικώς περί αυτού
προνοησάση. ’Αντί τούτου καθαιρεθέντος τή 19 Ίανουαρίου 1872 άνεδείχθη
Φιλιππουπόλεως δ Έλευθερουπόλεως
Νεόφυτος, δστις διωρίσθη Έλευθερουπόλεως τφ Νοεμβρίφ τού 1867,
αρχιδιάκονος ών τού Άμασείας· μετέπειτα έγένετο Άδριανουπόλεως, αντί τού
εις Νίκαιαν προεδρικώς μετατεθέντος Διονυσίου καί νύν εις "Αγιον ’Όρος
έφησυχάζοντος, έπειδή παρητήσατο κατά Μάρτιον (;) τού 1886. Μετά ταύτα
ό πρφην άγιος Καμπανίας κυρ
Γρηγόριος, ό νύν Τραπεζούντος καί εΐτα δ μέγας Πρωτοσΰγκελλος
’Ιωακείμ, ό Εΰθυβούλης (τφ Νοεμβρίφ;) τού 1885 χειροτονηθείς.
ΦΩΤΙΚΗΣ

"Ορα δέ περί Φωτικής τού Δ. Α. Παναγιωτίδου έν τόμ. KT' τού Έλλ.
Φιλ. Συλλόγου, πού έκειτο ή Φωτική σελ. 30 δπου παραπομπαί παρά τφ
Λογίφ Ίατρφ άναφέρονται.
’Ιωάννης, 451 καί ό
Ίλάριος,

529,
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Διάδοχος, επίσκοπος Φωτικής (Ιν τώ Τλλυρικώ) εν τοΐς χειρογράφοις
τοϋ Met. τού Π. Τάφου ενταύθα άνεκδ. 1) Περί τελειότητας 2) λόγος ασκη
τικός εν χργ. ύπ’ άριθ. 45 (νέα άρίθμησις). Χειρογρ. εν τφ Έθνικφ Π. 831 (ε)
τοΰ μακαρίτου Διαδόχου Έπ. Φ. τής Ηπείρου
ασκητικός

τοϋ

Ιλλυρικού

κεφ. ρ». χργρ. 541 (131) περιέχει καί Μάρκου

Λόγος
Διαδόχου

επισκόπου Φωτικής πρακτικά κεφάλαια ρ' ών προηγούνται οι ηθικοί ι' δροι.
Χειρόγρ. τεύχος ύπ’ άριθ. 548 (184) περιέχει Μάρκου Διαδόχου Φωτικής
Λόγους ασκητικούς, ών προτέτακται διήγησις Ικ τών Γεροντικών. Επίσης καί
τό ύπ’ άριθ. 549 (185) περιέχει καί λόγους Μάρκου Διαδόχου Φωτικής.
"Ορα καί Παπαδοποΰλου Κεραμέως,

Τεροσολ. Βιβλ. Α' 143 καί Σάρρου,

ΓΙαλαιογραφικά.
Φλωρέντιος,

Έγκώμιον εις "Αγιον Στέφανον έν τφ Ε' τόμφ τών

Άναλέκτων τής Ίεροσολ. Βιβλιοθήκης.
ΧΑΛΔΙΛ2 (ή Χαιριάνων)

Ήτο επισκοπή καί προεβιβάσθη είς άρχιεπισκοπήν ούχί επί
Θεολήπτου, άλλ’ επί τοΰ διαδόχου αυτού
Σιλβέοτρον, 1624 (Τεροσολ. Βιβλ. Α' 214) καί ειτα εις μητρόπολιν.
ΧΑΛΚΗΔ0Ν02 1

Σειρά τις εϋρηται έν Echos d’Orient τόμ. Γ', Δ'. Βλ. καί Dictionnaire
d’Archeol. Chretienne et de Liturgie ύπό Gabrol Leclerq. εν λ. Chalcedoine, άλλα τών προ τής 'Αλώσεως καί έν XI τής Echos d’Orient 347.
Εύλάλιος,

επίσκοπος έν Inscript.

Chretiennes de Bithynie (B. C.

Hellen. 1878 Mai-Juin καί Έφημερίς ’Ανατολή 7 ’Απριλίου 1877). Έπί
Θεοδοσίου τοΰ Β' περί ού ορα καί έν Chalcedoine σ. 127 τοΰ τόμ. XXIII
seconde Partie τοϋ Λεξ. Gabrol, Archeol. Chretienne.
Νεκτάριος, δ τέως Τζιας καί Θερμίων 2.
Νικήτας, Ε. Φ. Συλλ. XVII 38-42, Κεραμέως.
Τιμόΰ'εος, παραιτεΐται τφ Μαΐφ 1620 καί διαδέχεται
Ίωοήφ, τφ Τουνίφ. 1620 ινδ γ' Β: 11.
Ίααάκ, δστις έγινε (έπιβάτης) πατριάρχης (δρα ΓΙ. Π. Γεδεών). 1630,
άλλα δεν έπρόφθασε καββαδοφορήσαι καί ένθρονισθήναι, καθηρέθη δέ καί
έξωρίσθη εις Ουγγαρίαν, δθεν έπανελθών έγινεν Καισαρείας ύποβιβα-

1 Είς τά κατάλοιπα σώζεται έπιστολή λογίου τινός έρωτώντος τόν Μυσιακίδην περί
τοϋ Παχωμίου (βλ. κατωτέρω) καί όπισθεν σώζεται σημείωμα τοΰ άρχειοφύλακος τών
Π/χείων διακόνου ’Ιακώβου περιέχοντος σημειώματα περί μητροπολιτών Χαλκηδόνος1
ώς πηγή δέ σημειοΰνται διά τών A. Β. Γ. γραμμάτων, προφανώς κώδικες τοΰ Πατριαρ
χικού ’Αρχείου.
! Υπόμνημα Χαλκιδικής Νεκταρίου έπί Λουκάρεως 1638 Ίουν. 10 ίνδ. ιγ' Α. 218.
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σθέντος τοΰ μητροπολίτου Καισαρείας Έπιφανίου έπ'ι Λουκάρεως τόΓ'
Α' 216-262/3.
Παγωμίου,1 υπόμνημα θανόντος Νεκταρίου επί Νεοφύτου τοΰ Γ' 1637
Φεβρ. ϊνδ. ε'Α' 301.
Κωνατάντιος, 1706.
Παρϋ'ένιος, 1722.
Νικόδημος, 1731.
Καλλίνικος, 1736, 1744, Κεραμέως, Βυζ. Χρον. τόμ. Θ', σ. 275.
Γαβριήλ, καθαιρεΐται, εις υπόμνημα τοΰ
‘Ιωαννικίου, 1747 Όκτωβρ. ίνδ. ια'. Καθηρημένου Χαλκηδόνος Γαβριήλ
άθώωσις καί άποκαθαίρεσις, εις Νικομήδειαν 1748 Όκτωβρ. ινδ. ιβ'.
Ίωάσαφ, καθαιρεΐται. 1761 Ίουλ. ινδ. θ' Γ'=9+β Χαλκηδόνος, λαω
καί κλήρφ παραινετική Ίωαννικίου τοΰ Καρατζα ΐν’ ανελλιπώς απότιση τφ
νέφ Χαλκηδόνος.
Ίωαννιχίω, τα αρχιερατικά δικαιώματα 1761 Ίουλ. ίνδ. θ'.
Παρϋ'ένιος, θανόντος Ίωαννικίου 1770 Ζ. 12 (1774, Κεραμεΰς).
Παρ·&ένιος, από Σηλυβρίας, θανόντος Παρθενίου Ζ. 13
‘Ιερεμίας από Βιδΰνης, καθαιρεθέντος Παρθενίου καί τοΰ Ίερεμίου'}’
(Ίερεμ. 1792- 7 Κεραμεΰς, Βυζ. Χρον. τόμ. ιθ' σ. 274).
Γεράσιμος, δ από Θεσσαλονίκης, θανόντος Ίερεμίου
ΧΕΡΡΟΝΗΣΙΟΥ (Χερσώνος).

’Αναστάσιος, Τάφος αΰτοΰ Ιν

Σινώπη. C. I. G. 9261.

Οί

εκδόται

σημειοΰνται: Chersonis epicopus quanto vixerit traditum non reperi.
ΧΙΟΥ

Όρα Χιακά Χρονικά τεΰχος Β'. Άθήναι 1914. (Σημείωσις 1926).
Γαβριήλ, περί τό 1575, Turcogr. σ. 506, ά'ριστον τό εν φΰλλ. 307 Ρ
έγγραφον, πατριαρχ. καί συνοδικόν γράμμα σιγιλλιώδες εν έ'τει ,ζρλ' μηνί
Φεβρ. κε'. ινδ. ε'. γενόμενον επι Κυρίλλου. Έν αΰτω φέρεται «διατηρηθέντος
μέχρι τής ίερατείας τοΰ κυρ* •
1 ’Εν επιστολή πρός Μυστακίδην παρακαλεϊ ό Μηλιόπουλος νά τον πληοοφορήστ]
εάν υπήρξε μητροπολίτης Χαλκηδόνος άκμάσας κατά τό 1641, διότι έν μια είκόνι έν
Χαλκηδόνι «κάτωθι έν τή άνδρώα φέρονται μέ έλληνικούς χαρακτήρας τά έτη ΑΧΜΑ
• (1671) καί ΑΨΟΘ (1779), καί ών ή μέν πρώτη χρονολογία είναι τής κατασκευής, ή δέ
» δεύτερα τής άνακαινίσεως, μάλιστα δέ, άναγινώσκονται μετά τό ΑΨΟΘ καί τά εξής:
» Μαρτίου ΚΕ έν ήμέραις Παχωμίου,

μητροπολίτου

Χαλκηδόνος, έπιτροπευόντων

» Ματθαίου μονάχου, Γεωργίου Θεοδώρου, Συμεών, Γεωργίου καί Παναγιώτου. "Ωστε
τό γε έμήν ιδέαν τό 1611 είναι τής κατασκευής έπί τοϋ μητροπολίτου Παχωμίου, αλλά
τό 1779 τίνος είναι; μήπως καί κατ’ έκείνην τήν έποχήν είχε καί άλλον Παχώμιον; είς
τά Βιθυνικά τών Μ. Κλεωνυμου καί Χρ. Παπαδοπούλου δέν ευρον τοιοϋτον τι».
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'Ιππολύτου, 1585 Χίου1 και τοΰ μετ’ εκείνον κυρ
Μητροφάνους, 6 μετ’ αυτούς χρηματίσας μητροπολίτης κΰρ
Συμεών 1
2,* πάσι
*5
τρόποις και μυρίοις μηχαναΐς άπέσπασεν αυτά από τής
πατριαρχικής δεσποτείας και προσεκόλλησεν οπωσδήποτε τή μητροπόλει αύτοϋ
άδικώτατα ήν τινα προφανή αδικίαν και περιφρόνησιν μή ανεχόμενη ή μετριότης ημών, ώς χρέος έχουσα___γράφει και άποφαίνεται έν άγίφ πνεύματι
γνώμη συνοδική τών τε άγιωτάτων πατριάρχων τοΰ τε ’Αντιόχειας κΰρ Κυρίλ
λου κα’ι τοΰ 'Ιεροσολύμων κΰρ Θεοφάνους, καί τών καθευρεθέντων ίερωτάτων-----ΐνα από τοΰ νΰν και εις τό εξής ώσι και δνομάζωνται τά προρρηθέντα δύο χωρία ταΰτα έν τή νήσφ Χίφ τό ΙΙυργίον καί ή Βολισσός
πατριαρχικά Σταυροπήγια και ύπάρχωσι έν τή υποταγή τής καθ’ ημάς τοΰ
Xου Μεγάλης Εκκλησίας και διοικώνται και κυβερνώνται υπό τοΰ κατά
καιρούς οικουμενικού πατριάρχου.... μή τολμώντος τοΰ τε νΰν μητροπολίτου
Χίου κΰρ
’Ιγνατίου, (1618 Ζολώτα) καί τών καθεξής έναντιωθήναι τή παρούση
ταύτη πατριαρχική ημών και συνοδική άποφάσει. Έπι δέ ’Ανθίμου έπίσης
έπεκυρώθησαν τά επί Κυρίλλου. Τά δύο ταΰτα χωρία έδόθησαν εύηργέτημα
τφ χρησιμωτάτφ καί περιφανεΐ άρχοντι Μισέρ Μικέ Καββάκφ διά τάς πολλάς χάριτας και συνδρομάς κα’ι βοήθειας, ας άπήλαυσε δ πρφην Πατριάρχης
κλπ. μετά τών εν τοΐς όρίοις αύτών χωριδίων Σιγυροΰντος, Μάρκου, Φοιτά
και Πυραμά.
Τοΰ ’Ιγνατίου παραιτησαμένου δ
Άμύγδαλος, 'Ιεροσολυμιάδος δ'. 1632.
Ματθαίος, ,αχλδ' (1634) Όκτωβρ. δΏ ίνδ. γλ Άλήθ. Β'. 669.
Κύριλλος, 1639. Αύτόθι 686, καθαιρεΐται έπΙ Παρθενίου και γίνεται δ
Παρϋένιος, ,αχλθ', αύτόθι, ’ινδ. ζ' μηνί Νοεμβρίφ. Έν τοΐς Χιακοΐς
Χρονικοΐς τεύχος Β'. 1914 άναφέρεται μετά τον 'Ιππόλυτον (1566) κατά τό
1580fov διεδέξατο δ Θεόφιλος (άνεξέλεγκτον). Πβ. και ’Αλήθεια ενθ’ άνωτ.
*Ιερεμίας, 1642.
Γαβριήλ, 1651.
Παρϋ'ένιος, δ μετέπειτα τφ 1656 Πατριάρχης Κων/πόλεως, δ δι’ άγχό-

1 Έν έτέριρ σημειιόματι τάδε: 1575-1578 καί Τουρκογραικία, 279. Επιστολή αύτόθι
σελ. 306-308 καί επιστολή τοΰ Μαργουνίου πρός τόν Ιππόλυτον δρα Νεοελλην. Φιλολ.
Σάθα σελ. 217. Le Quien I, 932-964. Ήν πρότερον Μηθύμνης Μαυροκορδ. Βιβλ. Παρ.
τοΰ ΙΕ' τόμου, τόμ. ΙΖ'. σελ. 52 καί παράρτημα αύτοΰ σελ. 93. Σακελλίων. επιστολή 97ιι
πρός 'Ιππόλυτον τοΰ Μελετίου Πηγά: Not. Byz. Zygomalas σ. 135
5 Συμεών τφ 1593 έν τοπική συνόδιρ έπι Ίερεμίου (σελ. 75 τής Μαυροκορδατείου
Βιβλιοθήκης, παράρτημα τοΰ 17ου τόμου). Ό Ζολώτας μέχρι τοΰ 1609.
Ήοαϊας Ζολώτα.
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νης Φανών έτάφη εν Χάλκη (Κωνσταντ. Έλάσσον. Συγγρ. σ. 15δ) τφ Σαββάτω τοΰ Λαζάρου τφ 1657.
Νεόφντος, περ'ι to 1655.
Γεράσιμος, κατά τό 1659 παραιτηθείς.
Θεοφάνης, κατά τό 1662 καθαιρεθείς.
Μελέτιος, κατά τό 1662 από ’Αχριδών, προεδρικώς.
3Ιγνάτιος, τοΰ 1667, πρόεδρος Χίου. Υπογραφών επί Παρθενίου τοΰ
Δ', εν έγκυκλίφ συνοδική, (έτος Γ\ Έκκλ. Άλήθ. σ. 598).
Γρηγόριος, περί τά 1676.
’Ιάκωβος, περί τό 1680 από Λαρίσσης, τώ δέ 1682 έγένετο πατριάρ
χης Κ/πόλεως.
Γρηγόριος, τφ 1691 επί Καλλινίκου τοΰ Άκαρνάνος. Έν σιγιλλίφ τής
άνασυστάσεως τής Μ. Σχολής πραγματική βοήθεια τοϋ Μανωλάκη. (Έλάσσ.
Συγγρ. σ. 352).’Αλήθεια 1880 (3 Δ/βρίου) μετατυποΐ εκ τών μετά την άλωσιν
τοϋ Ύψηλάντου 204-8 τό σιγίλλιον. Άληθ. Β' 191. Τον Γρηγόριον διεδέξατο
τφ 1796 έν Χίω ό
Γεννάδιος, (31 Μαΐου) ό τφ 1714 Ήρακλείας γεγονός. ΤΗν έκ Λερού.
Είτα τφ 1714 ό ανεψιός τοΰ Γενναδίου
Γεράσιμος, δν δεν έδέξαντο
πατριάρχου Κοσμά τοΰ Γ' τοΰ

οί Χΐοι, μεθ’ δλας τάς συμβουλάς τοΰ
άπό ’Αλεξάνδρειάς, άνθ’ ου προεχειρίσθη

ό αίτηθείς παρά τών Χίων επίσκοπος Κυδωνιών 1
Δανιήλ, (1728;-1741) ου υποσχετικά γράμματα εις τον προ αΰτοΰ
Γεράσιμον περί άποκαταστάσεως τών πραγμάτων καί κτημάτων του έν Χίφ
έδημοσίευσεν 6 κ. Γεδεών έν Έκκλ. Άληθεία έτ. Γ' 546 - 547 Ήμερολόγιον
1889 σ. 198.
Διονύσιος, 1741- 1760 (;) δ Σαμοθράκης ό τή

27

Φεβρ.

1762 εις

’Έφεσον προαχθείς1
2.
Κοσμάς, οΰ δαπάνη έξεδόθη τό έξολομογητάριον τοΰ Πατριάρχου Καλ
λινίκου τοΰ Δ' ("Ορα πρόλογον έκδ. Β' Κων/πολις 1837 καί Έκκλ.’Αλήθεια
έτος Γ' σ. 779 3. ’Αντί τοΰ Διονυσίου δ
'Αγάπιος, πρφην Βιζυης καί Μήδειας.
Νικηφόρος, 1764.
Γαβριήλ, 1789. ’Αλήθεια Β' 263, καί April σελ. 710.
Διονύσιος, περί τό 1800.
Μητροφάνης, 1804. ’Αλήθεια Α' 292.

1 Ό Γεράσιμος τφ 1717 έγίνετο Νίκαιας, είχα δέ τφ 1726 Ηράκλειας.
2 "Ετερον σημείωμα: Διονύσιος κατά χειρόγραφον τοϋ Ζολώτα από τοϋ 1741, κατά δέ
Έκκλ.Άλήθειαν έτος Γ' σελ. 156 εΰρον αυτόν τό 1747 έξης. ’Αλήθεια Α' 231 1 April 611.
’ Ούτος παρεμβάλλεται «νευ χρονολογίας.
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Πλάτων, 1817-1822, ό Φραγκούδης περί οΰ ΐδε τά έμά γραφόμενα εν
Έβδομάδι άριθ. 115 και 135 1.
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΆΦανάσιος, τφ 1550, προς δν έπέστελλεν ό Παχώμιος Ρουσάνος.
Μακάριος, τφ 1565, Turcogr. 173.
Συμεών, 1593, εν τοπική Συνόδφ, (Έλλ. Φιλ. Συλλ, τόμ. 17°5 και Μ.
Βιβλ. σ. 75). Οΰιος καθαιρεΐται έπί Ματθαίου καί επί Νεοφύτου εγένετο τφ
/ζρο'. Τφ 1602, Μαΐου 28, έξελέγη ό πρωτοσύγκελλος τής Μεγάλης Εκκλησίας
Διονύσιος, (Έκκλ. ’Αλήθεια τ. Β'. σ. 781), συγχωρεΐται δμως ό προη
γούμενος καί δταν ό θρόνος μένει κενός, γίνεται αυτός τον Ιούλιον τοΰ ,ζριγ'.
Νεκτάριος, επί Τιμοθέου (Π. Κ. 339).
Παρϋ·ένιός, επί Πατριάρχου Νεοφύτου τφ 1734 παραιτεΐται (Έκκλ.
Άλήθ. τόμ. β' σ. 229 καί άντ’ αυτού εκλέγεται ό Ιερομόναχος.
Δανιήλ,
Μακάριος, (Μαριδάκης), περί οΰ δρα Σάθα Νεοελλ. Φιλ. σ. 601 (1743
καί ό έ;).
Δανιήλ, 1747 (Έκκλ. Άλήθ. τ. I'. σ. 156). Τφ 1771 (Οικονόμου, Φιλ.
Σωζ. σ. 417). Ούτος αποθνήσκει τφ Φεβρουαρίφ τοΰ 1772 καί τφ Φεβρουαρίφ διορίζεται ό πρώην πρωτοσύγκελλος τής Μεγάλης Εκκλησίας κΰρ
*Ιερεμίας, δστις τφ 1781 υπογράφεται έν άνεκδότφ σιγιλλίφ τοΰ από
Π. Πατρών Γαβριήλ. Τφ Φεβρουαρίφ 1783 διωρίσθη Μυτιλήνης, είτα τφ
1809 Πατριάρχης μέχρι 4 Μαρτ. 1813. Ήν πρότερον Χριστιανουπόλεως καί
Τριπολιδζάς, ήν επίσης διηύθυνεν επί 11 έτι πρώην έτι ών πρωτοσύγκελλος.
Τφ Φεβρ. 1783 δ μέγας πρωτοσύγκελλος
Μακάριος, οΰ κρίμασιν οΐς οιδε Θεός άναιρεθέντος παρά τινων κακούρ
γων εκλέγεται ό πατριαρχικός εφημέριος.
Γεράσιμος, τφ Άπριλίφ τοΰ 1793.
Γερμανός. Οΰτος αποθνήσκει τφ 1807 καί τφ Μαρτίφ εκλέγεται ό
θεοφιλέστατος επίσκοπος Σεβαστείας
Γερμανός, δστις τφ 1821, Σεπτέμβριον, συν τφ Ναυπλίας Γρηγορίφ
καί Φιλοθέφ Δημητσάνης αποθνήσκει εν Τριπολιτσόί (Πρβλ. Δημητζάνης
γραφόμενα ύπ’ εμού καί έν σελ. 10 τοΰ εγχειριδίου τοΰ Θ. Ζαφειροπούλου
«οί αρχιερείς καί οί προύχοντες έν τή φυλακή τής Τριπόλεως».
ΩΡΑΙΩΝ

Δανιήλ, ό μετά ταΰτα Θηβών τφ 1626, άνθ5 οΰ μετατεθέντος ο από
Διακοφτοΰ
Δωρόθεος.
1 Μέχρι τοΰ 1566 τής Χίου υποκείμενης τοίς Γενουάταις Ίουστινιανοΐς μητροπολί
την ή Χίος δέν είχεν. "Εκτοτε δέ κατά διαλείμματα αρχιερατέυσαν οί ανωτέρω. Ίδε καί
τόμ. ΙΘ' Έκκλ. ’Αλήθειας: Χίου 1566- 1623 καί Η'· σελ-134 καί Δ'. 164. Ίωαννίχιος
ό Λήμνου, Χίος.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/12/2017 12:20:38 EET - 137.108.70.7

Επισκοπικοί κατάλογοι.

235

Β'.
ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΙ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ. ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ. ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΥ
ΤΗΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΚΥΠΡΟΥ

Λ'. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ
ΑΦΡΙΚΗΣ

'Ιωάννης, επίσκοπος ’Αφρικής Θ', αιώνος 328 R. Archeo]. 1905, δρα
διά πολλούς.
ΦΥΛΗΣ (Αίγυπτου)

Θεόδωρος, επισκόπου άπά Θεοδώρου C. I. G. IV 8646-47-48, 49.
άπά = αββά· Aeademie d’lnscri. Belles Lettres 1833 σελ. 195.
Β'. ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ
APAAOY

Παν&ήριος, επίσκοπος, ε' ή ς' αιώνος R. Ε. G. 1900 σελ. 475.
ΒΙΡΛΝ ΣΕΧΗΡ

’Ίδε Κωνσταντίνη (Συρίας).
ΖΗΝΩΝΟΠΟΛΙΤΩΝ (Ίσαυρίας).

Φιρμιανός, ό ευλαβέστατος ημών επίσκοπος ταυτης τής λαμπράς Ζηνωνοπολιτών πόλεως, έπεσκεΰασε τό ύδραγώγιον τοΰ 'Αγίου μάρτυρος Σωκράτους. 488 μ.Χ. Έν τή αγορά (τσαρσι) νϋν εν Braunsberg, Wiegand, Atli.
Mitt. 1911 σ. 296-7, δρα παρά Η. Delehaye έν Anal. Bollandiana δπου
έγραψε περί μάρτυρος Σωκράτους.
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ (Συρίας).

Θεοδό[οιος] ή [τιος]. Έάν τό πρώτον, τότε τφ 793 μνημονεύεται παρά
Le Quien II p. 1475. C.I.G. IV 8667.
Άναοτάσιος, μητροπολίτης τοΰ 12ου ή 11ου αιώνος. Περιοδ. τοΰ Ρωσ.
Άρχ. ’Ινστιτούτού, έτος Η', τεύχος Γ'. σελ. 232.
ΚΙΛΙΚΙΑΣ

(Τής πόλεως Σίς)

Πέτρος, όσιώτατος επίσκοπος Ιπί Μαυρίκιου τώ 596 έν επιγραφή
αυτόθι εύρεθείση και δημοσιευθείση έν Β. C. Η τόμ. Α'. (1877 σελ. 328) υπό
Νεροΰτσου.

Περί τοΰ τίτλου Όσιώτατος έπίσκοπος δρα έν Β. C. Η. 1877
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σελ. 328 (Κιλικία) υπό Νεροϋτσου καί 1883 ρ. 22 Γαλατίας καί Μυλάσων
εν C.I.G. 9271.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗΣ ΤΗΣ ΟΣΡΟΗΝΗΣ (Βιράν Σεχήρ).

Θωμάς, Όσιώτατος επίσκοπος έν έτει , δνω' ήτοι 854 κατά τήν χρονο
λογίαν των Σελευκειδών ήτοι 553 μ. Χρ. έν τή Ε' Συνόδφ παρακαθήσας.
Humann καί Puchstein: Reise in Kleinasien, Nordsyrien. Berlin 1890
σελ. 402 - 403, έδρα καϊμακάμη.
* Σέργιος, δ όσιώτατος καί άγιώτατος ΰπό τοϋ Le Quien μή άναφερόμενος Humann, ένθ5 άνωτ. σελ. 404.
5Αβραάμ, εν ήμέραις τον άγιώτατον ξενώνα δι’ άνάπαυσιν των ξένων
Humann κλπ. ένθ5 άνωτ. σελ. 406. Τφ 356 ή 456 άγνωστος άλλοθεν. Κατά
τό 453 ή 468 ως διορθοΐ κάλλιον ό Cliascot έν Β. C. Η. τοϋ 1903 σελ. 200
(26ον έτος) Πρβλ. καί Humann σελ. 406, οδηγούμενος έκ τοϋ άριθμοϋ τής
ίνδικτιώνος 7 τοϋ έν τή έπιγραφή.
Σαμουήλ, «’Επί τοϋ άγιου έπισκόπου Σαμουήλ έκτίσθη τό πανδοχεΐον
τοϋτο» τό 825 ήτοι τω 513/14 μ. X.’Άγνωστος άλλαχόθεν ό έπίσκοπος οΰτος.
Πανδοχεΐον δ διά τους έκκλησιαστικούς ξενών. Β. C. Η. ένθ’ άνωτ. σελ. 201.
ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ

Ήλίας, μητροπολίτης, έπί βοΰλλας έκ μόλυβδου. Ήγοράσθη έν Τϋρω.
10ου αίώνος. Schlumberger Melanges 1895 σελ. 257.
ΡΕΣΣΛΦΗ

ΣΕΡΓΙΟΥ ΠΟΛΙΣ 1

Έν τή Ευφράτησία κείμενη ήτις τήν Βυζαντινήν έποχήν ωνομάσθη
καί Σεργιοΰπολις έκ τοϋ έπιτοπίου άγιου. Ό Moritz2 εύρεν έπιγραφήν
έν ή μνημονεύεται
Σέργιος, έπίσκοπος καί Μαρώνιος, χωρεπίσκοπος. Τήν έπιγραφήν ταΰτην
ό Chapot άνεδημοσίευσεν έν τω Β. C. Η. 1903 (27ον έτος)3 άλλά καί πρό
τοΰτου δ Σιδερίδης έν τω άρχαιολ. Δελτίφ τοϋ Έλλ. Φ. Σ. στ. 139 τοϋ ΚΔΚΤ. τόμου (1896) καί νΰν (1913) Sasse Μακρίδης.
ΤΥΡΟΥ

Θεόδωρος, μητροπολίτης Ε' καί Τ' αίώνος. Revue des Et. Greques
1900 σελ. 475.
1 Ρήσαφα κατά Πτολεμαΐον.Ό Moritz πεςηέγραψε τήν Ρεσάφην έν Ζ. der. Gesellsch.
fiir Erdkunde Berlin, τόμ. ΙΓ' σελ. 174 καί έξ. Οί κάτοικοι αυτής κατά τό 1269 (= 668
τής Έγείρας) ώς έπί τό πολύ έξηναγκάσθησαν ΰπό των Μογγόλων νά καταλίπωσιν
αυτήν καί νά μετοικήσωσιν εις Χαλέπιον καί αλλαχού. Είναι ή παρά τοΐς "Άραψι...
2 Έν Mitth. des Seminars fr. Orient. Sprachen τοΰ Βερολίνου τ. A’ τμήμα Β' 1898
σελ. 144.
a σ· 200. Περί τής Σεργιοπόλεως δρα Προκοπ. περί κτισμ. 113, Περσ. Πολ. 13,5,20.
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ΙΑΚΩΒΙΤΩΝ

Εις τρίωρον άπόστασιν Ν. Δ. τοΰ Βεσνί τοΰ Κεσσούν σβασι εν ναω τοΰ
Σούρπ Άγκόπ πεπαλαιωμένου μοναστηριού ευρηται επιγραφή συριστί κα'ι
ελληνιστί έν

ή

μνημονεύεται εν άναγλΰπτοις γράμμασι πατριάρχης.

Διονύσιος, και επίσκοπος.
Θεόδωρος, εννατος αιών. Διονύσιος ό Α'. ό των Ίακωβιτών εικοστός
Πατριάρχης 818-845, σύγχρονος δε και ό επίσκοπος Θεόδωρος. (Όρα
Moritz ένθ’ άνωτ. 1898 τόμ. Α' τμ. β'. σ. 134 και τάς αυτόθι σημειώσεις
και σοφάς παρατηρήσεις).
ΑΓΝΩΣΤΟΥ (επισκοπής).

Θωμάς, Έν Συρία Σεΐχ-Μίσκιν επιγραφή «έπί θΰρας έπ'ι τοΰ Θεοσεβεστάτου

Θωμά επισκόπου,

έκτίσθη δ ’Αρχάγγελος Μιχαήλ».

Ό

φίλος

κ. Fossey ήδυνήθη νά άνευρη ό'νομα επισκόπου των μερών τούτων υπό τό
όνομα τοΰτο ως λέγει εν Β. C. Η. 1897 σελ. 52.
Γλ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ
ΑΡΑΒΙΑΣ (επαρχία).

'Ικανός και ’Ιωάννης.
Αεοντίον, ίκανοΰ επισκόπου Έντομιοΰ επιγραφή έν Μοχεζζέκ' έτους
των μαρτύρων 502 ήτοι 786 μ. X. Όρα και παρατηρήσεις τοΰ Ganneau
άφευκτως, διότι ή εποχή των

μαρτύρων είναι ή από Διοκλητιανοΰ, R.

d’Archeol. Oriental υπό Ganneau τόμ. VI (1904) σελ. 327 καί Echos
d’Orient Tables.
ΒΗΘΛΕΕΜ

Ραούλ, επίσκοπος 1169 C. I. G. IV 8736 έν Εκκλησία τής Βηθλεέμ.
ΒΟΣΤΡΗΝΏΝ

Έπί τοΰ άγιωτάτου Ίορδανοΰ (1: Ίορδάνου) αρχιεπισκόπου Βοστρήνων
(ή έπιγραφή έχει «BOCTPEN έιελιώθη ...)».
Ν° 175: on stone near the altar outside the walls of Busrah. Σελ.
350. Palestine Exploration Fund Quartely Statement for 1895 έν Aovδίνω. Wadd : 1916 a.
ΒΟΣΤΡΩΝ

Ίουλιανός, αρχιεπίσκοπος Βόστρων έν έτει 407 κατά τήν χρονολογίαν
τής πόλεως ταύτης, Χοράν ήτοι 505, κατ’ έπιγραφήν δημοσιευομένην έν σελ.
148 τής Βυζαντιακής ’Αρχιτεκτονικής τής υπό τοΰ Texier καί Pullan πεφιλοπονημένης τω 1864 έν Λονδίνφ. "Ορα C. I. Gr. 8025 *.
Οϋαρος 2.1
1 “Ετερον σημείωμα: 'Γουλιανός· έπί τούτου έκτίσθη ό ναός τοΰ 'Αγίου Σέργιου·
Βάκχου καί Λεοντίου έν έτει υζ ίνδ. ε'. Πρβλ. C. I. G., 8625 καί μελέτησον αυτόθι.
’ C. I. G. τ. Δ'. 8628. Πρβλ. Οΰάρον (Varus) μάρτυς ολβίου εΰκτήριον. ύπ’ άρ. 8668.
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ΜΑΔΗΒΑ

Σέργιος, έν Μωσαϊκφ έπί δαπέδου τοΰ άχυρώνος τοΰ Σουλεϊμάν Σουνά.
ΈπΙ Σέργιου τοΰ όσιωτάτου

επισκόπου ε'. αίώνος. "Ορα ό εν Μαδηβά

Μωσαϊκός καί Γεωγραφικός περί Συρίας, Παλαιστίνης καί Αίγυπτου Χάρτης
υπό Κοικυλίδου έν Τεροσολύμοις 1897 σελ. 24 καί Ρ. Άρχ. Ινστιτούτου Η,
1902, σ. 98.
Θεοδόσιος,

Έπί τοΰ θεοσεβ: καί όσιωτάτου Θεοδοσίου έπισκ[όπου]

έψηφάιθη τό. Έν Ίαδουδά παρά την Μαδαβάν εν επιγραφή μωσαϊκοΰ ζ".
ή Ζ'. αΐώνος. (Nuovo Bull, di Archeol. Christ: 1903 σ. 288). «Τό πάγκαλον τοΰτο έ'ργον τής ψηφώσεως τοΰ ίεροΰ τούτου καί σεπτοΰ οίκου τής αγίας
καί άχράντου Δεσποίνης Θεοτόκου σπουδή καί προθυμίφ τοΰ φιλοχρίστου
λαοΰ τής πόλεως [Με]δάβων, μηνί Φεβρ. ήοδ, ίνδ. ιε'. (6074).
ΜΑΞΙΜΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (’Αραβίας).

Πέτρος, Διομήδους, Επίσκοπος Μαξιμιανουπόλεως ενθάδε κεΐται, Suffragant du metropol. Bostra capital civile religieuse de la province
d’Arable, (σ. 185), de la Bibliotheque de l’ecole des Hautes Etudes 1895.
Πέτρος, Θεοφίλου επίσκοπος Μαξιμιανουπόλεως ενθάδε κεΐται C. I. G.
9147 έν Παλαιστίνη.
ΠΕΤΡΑΣ

τής έν Παλαιστίνΐ].

Ιωάννης, έπίσκοπος η-θ' αίώνος. R. Archeol. 1905 σ. 325.
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ (Παλαιστίνης).

Πολυεύπτου, όσ(ιωτάτου) έπισκό(που) τοΰ Θαλασσομαχία(;). Έν έπιγραφή άνεγέρσεως ναοΰ τοΰ αγίου Γεωργίου, ά'νευ χρονολογίας έν Άμμάν
πέραν τοΰ Ίορδάνου a ajouter a la liste τής Φιλαδέλφειας. R. Bibliotheque
1908 σ. 568.
Δ'. ΚΥΠΡΟΥ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Πλούταρχος, άρχιεπίσκοπ. έ'τ. 648 μ.Χ. C. I. G. IV 8663. Schlumberger.
ΤΑΜΑΣΕΩΝ

Χρύσανθος, Πρόεδρος Ταμασέων (sic) έτει , αιρςζ' ’Απριλίου α'. εις
τά λιβάδια τής Λύσης, μεταξύ Λάρνακος καί Φαμαγούστης έ'ν τινι μεγάλη
αιθούση τοΰ τσιφλικιού τοΰ λεγομένου de la Comte ελληνιστί φέρεται επι
γραφή εκ 12 στίχων, μνημονεύουσα έν τφ 7^ καί τό όνομα τοΰ μέρους Κοντέα. Β. C. Η. 1896 σ. 345.
ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Σολομών - οντος μητροπολίτου in vico
porta Eccl. 40, ut creditur, martyrum.

Mordeus Kappadoeiac in

C. I. G. 8693 ή Texier Descript. II, p. 35.
f ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Λ. ΜΥΣΤΛΚΙΔΗ2
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