
Μάρκος Ευλοκαράβης, 

πατριάρχης οικουμενικός και είτα πρόεδρος Άχριδών. . 

Μάρκος ό Ευλοκαράβης εν τη Geschichte der Byzant. Litteratur 
(σ. 1150) αναγράφεται πέμπτος οικουμενικός πατριάρχης άπό Γενναδίου 
του Σχόλαρίον, άμεσος δηλαδή διάδοχος Ίωάσαφ του πρώτου και μεταξύ 
των ετών 1 4 6 6 — 1 4 6 7 ' αλλ' ή περί τούτου πληροφορία ληφθείσα, ώς 
φαίνεται, εκ τών ουτωσί λεγομένων πατριαρχικών πινάκων του Γεδεών 
(σ. 481), είναι παντελώς ανακριβής, ώς θέλει αποδείξει ή άνα χείρας δια
τριβή, εν ή συνήνωσα πάσας τάς μέχρι σήμερον γνωστάς μοί περί του 
Μάρκου ειδήσεις.-

Αί πρώται περί αυτού ειδήσεις ευρίσκονται εν τη άνωνύμω Εκθέσει 
.Χρονική και εν-τη άνωνυμω ωσαύτως Πολιτ ική ιστορία Κ/πόλεως. 
Κατά τον συγγραφέα της τελευταίας ό Μάρκος ήτο. Βυζάντιος καί άνήρ՝ 
αγαθός, κατά δε τήν'Έκθεσιν και «μέτοχος λόγου»1)՛ τούτο δέ Μανουήλ 
ό Μαλαξός, ό συντάκτης της Πατριαρχικής ίστορίας Κ/πόλεως, πα
ραφράζει εις «άνθρωπος πολλά λογιώτατος». Επειδή δέ τό περί αυτοΰ 
κεφάλαιον του Μαλαξοο έπιγραφήν έχει τό «Μάρκος ιερομόναχος è Ξυλο-
καράβης»a), τζο՝Αλοί έπίστευσαν εντεύθεν, βτι ό Μάρκος έγένετο πατριάρχης 
αμέσως άπό της τάξεως τών ιερομόναχων՛ Ό Μαλαξός δμως ουδέν λέγει 
περί τούτοι) εν αυτφ τω κειμένω καί ώς εικός ή՛ επιγραφή φαίνεται στερού
μενη της άποδοθείσης αυτή σημασίας' τούτο δέ καί μόνον ημπορεί τις νά 
εικάση, ότι ό Μαλαξός θα έγνώριζεν έκ χρονικού τίνος τον Μαρκον υπάρ-
ξαντα προ της εις πατριάρχην προαγωγής του καί έν τη τάξει τών ι'ερο-
μονάχων. 

1) Κ. Σάθα, Μεσαιωνική βιβλιοθήκη, τ. 7, σ. 578. S. P. Lambroa, Ecthesis chro
nica. Loudon 19Ó2, σ. 28. M. Crusii, Turco-Graecia, σ. 22. 

2) Cru sii, Turco-Graecia, σ. 124. 
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"·- Μαοκος о Ηυλοκαράβης, ώς υπέδειξαν τα παρά τφ Legrand και τφ 
Noiret γράμματα Μιχαήλ του 'Αποσχολίου, υπήρξε πράγματι μοναχός. Τα 
γράμαατα ταύτα παρουσιάζουσι τον Μαρκον διατρίψαντα υπό το μοναχικόν 
σχήμα έν τη νήσω Κρήτη, προς διάλυσιν τής έκεϊ υπερμεσοΟντος του 15-ου 
αιώνος μορφωθείσης υπό Μιχαήλ τον 'Άποστόλιον άντορθοδόξου κοινότητος 
ουνιτών ή αυτού δε διατριβή του Μάρκου θα ήτο πιθανώς αποτέλεσμα 
ενέργειας τοο πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, Μιχαήλ ό \ποστ.όλιος 
μνημονεύει του Μάρκου πρώτον εν τινι αγ^ονολογηζιρ έκ Κρήτης γράμματι 
προς τίνα Γεώργιον, πιθανώς τον Τραπεζουντιον, διατρίβοντα τότε Ιν 
'Ρώμη παρά τφ τιτλουχω ουνίτη πατριάρχη Κ/πόλεως καρδινάλει Βησ-
σαρίωνι' καί γράφει αυτω՛ «πλείω σοι τούτων γράφειν ουκ έ'χω, αλλ' ή 
ώς ήμας έλθεΐν τάχιον, đ γε βουλοιο καί Μαρκον ίδεΐν τόν μοναχόν γε 
Χρυσόναυν»՛ τοΌτον δέ τον Χρυσόναυν ό κώδιξ, έν ω ή τοο Μιχαήλ υπάρ
χει επιστολή, ταυτίζει τφ ήμετέρω Ευλοκαράβηα). Έν έτέρω πάλιν γράμ
ματι του Μιχαήλ 'Αποστολίου (1467) τζρος τον καρδινάλιν Βησσαρίωνα 
γράφονται ταύτα' «Ο ταυτί τα γράμματα κομίζων τη δεσποτεία σου ην 
καί αυτός ουχοσί των ταλάνων σχισματικών (== οοοοΒός'ων καθολικών), 
ώσπερ δή καί πάντες οί έν τή Κρήτη σχεδόν, πλην ημών καί όσοι γε ΰφ' 
ημών και της αληθείας έπείσθησαν՛ οΰκ άφ' εαυτών, ει χρή τάληθές ει
πείν, κινούμενοι οί πανδείλαιοι, άλλ' άμ-οιροι λόγων δντες καί δογμάτων 
άπειροι της εκκλησίας ( = της Ρωμαϊκής) έξ άμαθίας, υπ' ανδρών φιλοδο
ξών καί ρεολόγων καί μισθόν ηγουμένων τήν κατά Λατίνων γε βλασφη-
μίαν υπάγονται τε καί πείθονται* ών είς καί χείριστος ην Μάρκος σκοτεν-
δυτης ( = ρακένδυτης=μοναχός) Βυζάντιος ό Ευλόναυς (=Ξυλοκαράβης), 
άνήρ φιλόχρυσος, κακόδοξος, κερκοπίθηκος, δς τήν Κρήτην πασαν συνέχεέ τε 
καί συνεκυκησεν, où μέν ουν τους λόγων είδότας καί ευ φρονήσεως ήκον-
τας, άλλα τινας βεκκεσελήνους καί γ,ρονίων δζοντας καί αναλφάβητους» 2). 
'Εντεύθεν δήλον, ότι è Μάρκος μοναχός ών Խ περιώδευσε τήν νήσον 
Κρήτην, κηρυττων έκεΐ τότε τά πρέποντα τοις όρθοδόξοις κατά τής ουνίας, 
καί βλάπτων ούτω τάς έξ αυτής προσδοκίας του αρχηγού αυτής ϋποστο-
λίου՛ έκ τούτου δέ՝ ούτος καθάπτεται του Μάρκου φανατικώς, ώς γενομένου 
βλάβης αυτω προξένου, καί ηθικής καί Ολικής, υλικής μέν, διότι μή ποιών 
ποσηλυτους είς τήν ούνίαν θα έστερέΐτο τών έκ 'Ρώμης χρηματικών βοη
θημάτων8), ηθικής δέ πάλιν, διότι του Μάρκου πιθανώς άναγνώσαντος έν 

ταΐς κρητικαΐς έκκλησίαις άφορισμόν τίνα κατά του Μιχαήλ, φαίνεται νά 
» 

1) É. Legrand, Bibliographie hellénique, XV-e siècle, τ. 2, σ. 247. 
2) Hippolyte Noiret , Lettres inédites de Michel Apostolios. Paris, 1899, σ. 95. 
3) Noiret, σ. 22. Πρβλ. xoù σελ. 136—7. 



404 ОТДѢЛЪ ι. 

προύκλήθη κατά τούτου εκ βέρους του κρητικού λαού μεγάλη δυσαρέ
σκεια1). ''Οτι δε τα πατριαρχεία της Ανατολής είργάσθησαν σοβαρώς εν 
Κρήτη κατά του Μιχαήλ, δηλον εξ ετέρας αύτου προς τον Βησσαρίωνα 
επιστολής (1467), εν ή επιτίθεται κατά δύο μοναχών ούτω՛ «Σάββας δε 
τις», λέγει, «καί Μάξιμος μοναχώ*, μίαρα ξυνωρίς, άσπόνδω των Ευρω
παίων της εκκλησίας έχθρώ, άμαθία συζώντε καί συζην χαίροντε, έρημία 
καί πείνη μετροΟντε τήν άρετήν, τάλλά τε ποιουντε δσα γε οί του παρόντος 
αιώνος ύποκριταί, γράμμα μοι άποτρόπαιον του՝ Αλεξανδρείας (πατριάρχου) 
έκομισάτην, γέμον τε ασεβείας καί βλασφημίας επί Λατίνους καί με άντι-
γράψαι ήξιούτην αυτό, ουκ οίδότε οντά γε της ενώσεως. Λαβών ουν τοϊν 
άλιτηρίοιν τα γράμμα καί τον όρμαθόν άναγνούς τών βλασφημιών ένεος 
έγενόμην καί άπεπάγην τω δέειν πολλά δ՝ όμως ΰστιρον αύτοΐν κατειπών, 
κακώς κακώ υβρίζων άπεωσάμην, ձռօձօևզ αύτοΐν καί γράμμα το εναγές, 
τον καρπόν της ασκητικής παιδείας αύτοΐν. Λνεγνώσθη τα γράμματα, τοΐς 
στέργουσι λέγοντα τήν εν Φλωρεντία γενομένην aú^otov ανάθεμα, τοΐς 
συγκροτήσασι γενέσθαι λυμεώσι πατράσιν ανάθεμα, τοις έκ τοϋ βυθού της 
θαλάττης іѣоаХореѵоіс θηρίοις συν τοΤς συνηγόροις καί συμμάχοις αυτών 
ανάθεμα, καί αλλ' άττα ουκ ολίγα καί πάντα βλασφημιών Ιμπλεα. 

-Ουκ ήρκει μένοντε αύτώ έν ι?\ Συρία σιγαν, άλλ' έγραψάτην εν Κρήτη 
τοΐς ξυνθιασώταις αυτών ( = όρθοδόξοις) έμέ μέν πρώτως καί μάλιστα άφο-
ρίζοντε, μετέπειτα δε καί τους γενομένους αύτοΐν αιτίας της εξορίας» 
Ενετούς ή κληρικούς έν Κρήτη λατίνους3)՛ πάντες δέ οί έν Κρήτη οπα
δοί του προπαγανδιστου της ούνίας Μιχαήλ Άποστολίου ήσαν οκτώ καί 
δέκα τον αριθμόν3). 

Τέλος τα γράμματα του Μιχαήλ Άποστολίου φανερώνουσιν αρκούν
τως, δτι ό Μάρκος έξεπλήρωσεν εξαρχικήν έν Κρήτη έντολήν της 'Εκκλησίας 
Κωνσταντινουπόλεως κατά της ούνίας· καί του Μάρκου δέ απελθόντος, τό 
έργον της 'Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως εξηκολούθησεν έν Κρήτη δι' 
έτερων έξάρχων ό της Αλεξανδρείας πατριάρχης, ους ο'μως οί περί τον 
Μιχαήλ έπέτυχον νά έξορίσωσιν έκ της νήσου՜ κατά τίνα δέ ακριβώς γρό-
νον ό Μάρκος ευρέθη έν τη νήσω Κρήτη, αδύνατον είναι να διακριθη έκ 
του προς Γεώργιον γράμματος τοΟ Μιχαήλ, οπωσδήποτε ο Μάρκος έπέ-

. στρεψεν εις Κωνσταντινούπολη, καί από τούδε άρχεται το κυριωδέστατον 
της βιοτης αύτου στάδιον, διότι μετ ολίγον αναγορεύεται πατριάρχης οι
κουμενικός καί μετά τούτο πρόεδρος της αυτοκέφαλου αρχιεπισκοπής Λχρι_ 

1) Noiret , σ. 89. 
2) Noire t , σ. 102. 
3) Noir e է, σ. 136. 
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δών. Τά περί τούτων διηγείται ή "Εκθεσις Χρονική, ή 'Ιστορία Πολιτική 
Κ/πόλεως και τό πατριαρχικον χρονικόν του Μαλαξου, σαφηνιζει δε καί δ 
145-ος κώδιξ του εν Κ/πόλει Μετοχίου του Παναγίου Τάφου. Έν τφ κώ-
δικι τούτω υπάρχει τετράδιόν τι του 16-ου αιώνος, έν ф δια μιας καί της 
αυτής χειρός είναι γεγραμμένα τά επόμενα έγγραφα՛ πρώτον, άντίγραφον 
πατριαρχικής πράξεως, γενομένης ίνδικτ. ιγ' του 6973-ου έτους (1464). 
δι' ης Μάρκος τις ιερομόναχος αναγορεύεται μητροπολίτης Χδριανουπό-
λεως՜ είτα υπάρχει άντίγραφον επιστολής ανωνύμου τινός πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως προς τους κληρικούς της μητροπόλεως Δέρκου καί 
τής επισκοπής Μετρών* έγράφη δε αυτή μηνί ίουνιω της ιδ' ίνδικτιώνος, 
τουτέστιν ετει 1465-φ. Ή επιστολή αυτή έκομίσθη εις τους δηθέντας τό
πους υπό 'Ιωακείμ ιερομόναχου καί άνεγνώσθη υπ' αύτου έν ταϊς έκκλη-
σίαις' είναι δε περιεκτική έπιτιμίων τινών κατά τών κληρικών τής μητρο
πόλεως Δέρκου καί τής επισκοπής Μετρών, οίτινες «τοσούτου παραδραμόν-
τος καιρού» (τουτέστιν, ώς εγώ νομίζω, άπό τής εκλογής του γράφοντος 
προς αυτούς πατριάρχου) ούτε απέστειλαν τίνα εις Κωνσταντινουπολιν προς 
τόν πατριάρχην, ί'να, καθα φαίνεται, συγχαρή αυτω έπί τή εκλογή του, 
ούτε έγραψαν αυτω «περί τίνος εκκλησιαστικού πράγματος ή δικαιώματος». 
Ό σταλείς λοιπόν προς αυτούς 'Ιωακείμ έντολήν εϊχε νά παραλαβή «εγ
γράφως καί έμμαρτυρως, μετά βάρους αφορισμού, παν δ τι ένι δίκαιον τής 
Εκκλησίας» Κωνσταντινουπόλεως, καί νά προτρέψη αυτούς εις τό νά μνη-
μονεύωσι ρητώς «έν ταΐς ίεραΐς τελεταΐς» του ονόματος του՝ πατριάρχου, 
«κατά τον κανόνα τής Εκκλησίας καί την άρχαίαν συνήθειαν», καί αν τις 
«στέρηση τι τών δικαίων καί μάλιστα καταφρονήσας μη μνημονεύη του 
ονόματος τής ημών μετριότητος, έσται υπό καθαίρεσιν καί άφορισμόν καί 
ανάθεμα». Μετά δε τό τοιούτον έπιτιμητικάν γράμμα υπάρχει έν τφ ρη-
θέντι κώδικι μία Ματθαίου του Καμαριώτου επιστολή προς τίνα «οίκουμε-
νικόν πατριάρχην καί του κατ Άχρίδας ποιμνίου έκ βασκανίας πρόεδρον», 
καί μετ' αυτήν άντίγραφον- προικοσυμφώνου συνταχθέντος έν Άχρίδι, καί 
άντίγραφον πάλιν πρατηρίου συνταχθέντος ωσαύτως αυτόθι' μετά δέ τούτο 
κείται άντίγραφον ανωνύμου τινός γράμματος προς τίνα πρώην οίκουμε-
νικόν πατοιάρχην, όστις κληθείς εις τον θρόνον είχε παραλάβει «κακώς 
πάσχουσαν την Έκκλησίαν καί γάρ έστηριξεν αυτήν κλονουμένην», είτα 
δέ κατέλιπε τον θρόνον, τινών τών κληρικών δόντων τω αύτφ πατριάρχη 
τάς προς 'έγκατάλειψιν άφορμάς;, «αλλ' ούτοι», κατά τον γράφοντα, «πολ-
λάς ύφέξονται τάς δίκας- πολλά γάρ σοι προσκέκρουκαν, δια ταύτα καί 
μεθίστανται ήδη, ειτουν εξίστανται τής εξουσίας,, ην λαβόντες μεγάλα 
έμπεπαρφνησαν τη σή άγιότητι, μεγάλα δέ καί προ αύτου σου τφ Θεφ». 

ВхзавтібожШ Врехѳннхкъ. 4 
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Μετά το γράμμα ՂՕԱՂՕ κείται άντίγραφον των έν τφ Συντάγματι τών 
ίερών κανόνων (Τάλλη καί Ποτλή, τ. 5, σ. 267—269) ευρισκομένων 
έγγραφων περί της αρχιεπισκοπής Ά-χρίδος1). 

*Ή σειρά των εγγράφων τούτων δεν είναι τυχαία, διότι βιβλιογράφος 
τις, ώς φαίνεται, σκοπάν έθετο διά της αντιγραφής αυτών έν ένί και τω 
αΰτφ τετραδίω να διάσωση Ь τι εύρεν άναφερόμενον εις τον βίον Μάρκου 
του Ξυλοκαράβη՛ και ουδέ είναι, νομίζω, της αντιλήψεως ταύτης ή άναί-
ρεσις εύκολος, καθόσον πάντα τά έν τοις έγγράφοις έκεΐνα βιολογικά στοι
χεία ανευρίσκονται έν ταΐς περί Μάρκου του Ξυλοκαράβη γνωσταΐς νυν 
είδήσεσιν՛ ούτω, λόγου χάριν, ότι πρόεδρος έγένετο της αρχιεπισκοπής 
Άχριδών, είναι πασίγνωστον διά να ονομαστή δέ πρόεδρος και ουχί απλώς 
αρχιεπίσκοπος, ώφειλε κατά τά έπί τουρκοκρατίας έν Κωνσταντινουπόλει 
εκκλησιαστικά έθιμα νά διοίκηση πρότερον δυο αρχιερατικούς θρόνους. Πρώ
τος τούτων είναι, κατά τά ημέτερα Εγγραφα, ό της μητροπόλεως Άδρια-
νουπόλεως και Βεύχζροζ ό της αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως2). 

Μάρκος λοιπόν ό Ξυλοκαράβης έπανελθών έκ Κρήτης εις Κωνσταντι-
,νούπολιν αμείβεται υπό τής 'Εκκλησίας δια .τά γενόμενα ύπ' αύτου έν τη 
νήσω ταύτη μέ προαγωγήν εις την μητρόπολιν Άδριανουπόλεως՜ τοΰτο δέ 
πορίζομαι έγώ έκ του πρώτου έγγραφου του ρηθέντος κωδικός, έν ф παρ
ουσιάζεται εις ήδη ιερομόναχος Μάρκος ώς μητροπολίτης Ά,δριανουπόλεως 
έτει άπό κτίσεως κόσμου 6 9 73-ω, όπερ συμπίπτει μεταξύ του σεπτεμβρίου 
του 1464-ου και του σεπτεμβρίου τού 1465-ου έτους* αντιστοιχεί δέ μαλτ 
λον προς τα 1464-ου έτος, διότι ήδη ό αυτός Μάρκος, κατά την ήμετέραν 
γνώμην, προ του σεπτεμβρίου του 1465-ου Ιτους, υπήρξε πατριάρχης οι
κουμενικός. Εις την χειροτονίαν του Μάρκου ήσαν παρόντες οί μΎμροτζο-
λΐται Ηράκλειας, Σεβάστειας, Πισιδίας, Αθηνών καί Μελενίκου, πατριάρχης 
δέ οικουμενικός ήτο τότε ουχί ό πρώτος Ίωάσαφ, ώς λέγουσιν οί γεδεώνειοι 
πίνακες 3), άλλα Σωφρόνιος ό πρώτος, ό του Ίωάσαφ διάδοχος. Κατά τον 
χρόνον τούτον ήκμαζον έν τω πατριαρχείω δύο αντίπαλα κόμματα κληρι
κών, το περί τόν μέγαν οίκονόμον και τό περί τόν μέγαν σκευοφύλακα και 
μέγαν έκκλησιάρχην, εν δέ τούτων, και ώς φαίνεται το περί τόν μέγαν 
σκευοφύλακα, υπερίσχυσαν προέβαλεν αντί του Σωφρονίου πατριάρχην οί-

1) Ά. Π. Κ ε ρ α μ έ ω ς , Ίεροσολυμιτική βιβλιοθήκη, τ. 4, ff. 132—134. 
2) Τα έγγραφα ταύτα προεξέδωκε μεθ' ικανών σφαλμάτων ό Γεδεών [Δ. Γρ. Κ α μ π ο υ -

ρόγλου , Μνημεία της Ιστορίας τών 'Αθηναίων, τ. 2, σ. 354, 355, 358], όστις όμως δεν διεκρι-
νεν, δτι το περί՝ του Μάρκου γράμμα (ώς μητροπολίτου Άδριανουπόλεως) άναφε'ρεται προς το 
ατομον του Ξυλοκαράβη. ՝ . . . . . 

3) Γεδεών Πατριαρχ. πίνακες, σ. 481. 
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κουμενικόν τον ήμέτερον Μαρκον, μη προφθάντα πιθανώς ούτως ουδέ την 
μητρόπολιν αυτού Άδριανούπολεν να ΐδη. Πότε δε τούτο ήδύνατο να συμβή; 
'Εάν παραδεχθώμέν ώς ακριβή τήν παρά τω Μελετίω πληροφορίαν, δτι ό 
Σωφρόνιος έξεβλήθη του θρόνου μετά ενός έτους πατριαρχίαν*), δυνατόν 
είναι συμπερασματικός νά προσδιορίσωμεν τό τέλος του 1464-ου έτους 
ώς χρόνον της άναβιβάσεως του Μάρκου εις τον πατριαρχικον òpóvov. *0 
ποό του Σωφρονίου δηλαδή πατριάχης Ίωάσαφ έξεβλήθη του θρόνου έν ω 
γρόνω έσφάγη μετά τών τέκνων του ο αιχμάλωτος Δαβίδ, πρώην αυτο
κράτωρ Τραπεζουντος*)՛ το κακούργημα τούτο έγένετο τ?) i-η νοεμβρίου 
1463-ου έτους3). Υπολογίζοντες δε έντεοθεν τό εν έτος της πατριαρχίας 
του Σωφρονίου καί προστιθέμενοι μικρόν τίνα χρόνον χηρείας του θρόνου 
μέχρι της εκλογής νέου πατριάρχου, φθάνομεν εις τό τέλος περίπου του 
1464 ου έτους, δτε δέον ώς διάδοχος του .Σωφρονίου να παρουσιασθή 
ό Μάρκος ,Ξυλοκαράβης' δια τούτο δε και τό άνώνυμον πατριαρχικον 
γράμμα προς τους κληρικούς της Δέρκου καί τών Μέτρων, περί об τίνα 
ελέχθησαν ανωτέρω, τό γραφέν μηνί ιουνίω του 1465-ου έτους, ούναται 
ν' Խօօ՝օ&7\ ασφαλώς είς τον πατριάρχην Μαρκον, παραπονόύμενον, ώς 
ελέχθη, Ιν αύτφ κατά τών κληρικών της Δέρκου καί τών Μετρών, ώς 
μη πω τινός έξ αυτών εμφανισθέντος προ καιρού ενώπιον αυτού ήδη πα-
τριαρχουντος՛ επειδή δε καί του ονόματος αυτού τό κανονικόν μνημόσυνον 
ήμέλησαν δλως.έν ταΤς ίεραΐς λειτουργίαις καί έπέσειε δια τούτο αυτοΐς και 
άφορισμόν καί ανάθεμα μέχρις υποταγής, εικάζω εντεύθεν, δτι υπήρχε 
μερίς απαξιούσα νά θεωρή τόν Μαρκον πατριάρχην κανονικόν, διοικούντα 
ήδη τήν Έκκλησίαν έν μέσω αγωνίας καί πάλης. 

'Άγνωστος είναι ή διάρκεια της πατριαρχίας του Μάρκου. Ή παρά τφ 
Σάθα ανώνυμος χρονική έκθεσις λέγει ταύτα' «ποιήσας ούν (ό Μάρκος) 
καιρόν ολίγον έν τφ πατριαρχείω, ανεφύησαν σκάνδαλα ουκ ολίγα έκ τών 
κληρικών»4). Ό παρά τφ Κρουσίφ συγγραφεύς της πολιτικής ιστορίας 
Κ/πόλεως βέβαιοι ωσαύτως, δτι ό Μάρκος «καιρόν ουκ έμεινε πολύν δια 
τά σκάνδαλα τών κληρικών»5)' ό δε Μαλαξός βεβαιοΤ τα αυτά λέγων «έκαμε 
δε ολίγον καιρόν εις τόν πατριαρχικον θρόνον, καί έγεννήθησαν και έβλά-

1) Μελετίου Εκκλησιαστική ιστορία, τ. 3, σ. 331. 
2) Turco-Graecia, σ. 21. Κ. Σάθα Μεσαίων, βιβλιοθήκη, σ. 579. Eethesis chronica, 

σ. 25-27.* 
3) Εκ σημειώματος ανωνύμου, όπερ δρα έν τοΓς ήμετέροις ΤραπεζουντιακοΓς. Βαζαντ. 

Χρον., τ. 5, σ.680. 
4) Κ. Σάθα Μεσαιωνική βιβλιοθήκη, τ. 7, σ. 580. Eethesis chronica, σ. 28. 
5) Turco- Graecia, σ. 22. 

4* 
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στησαν πολλά σκάνδαλα άπό τους κληρικούς κατ' αυτού του πατριάρχου»1). 
Τό ολίγον καιρόν καί τό ουκ έμεινε πολύν καιρόν ήρμήνευσαν οί κα
τόπι συντάκται πατριαρχικών καταλόγων διαφοροτρόπως. Ό Μελέτιος ήρ-
μήνευσεν έίς «μετά βίας χρόνον ενα», προσδιορίσας τό 1467-ον Ιτος2)' ό 
Κομνηνός Υψηλάντης ώρισεν εν μεν τω χρονικω του εν δλον Ιτος, τό 
1472 -ον8), εν δε τω ίδίφ καταλόγω των πατριαρχών Κωνσταντινου
πόλεως λέγει* «πατριαρχεύει μήνας επτά» ετει 1460-ω*)՛ άλλα τούτο παρ -
έλαβεν ό 'Γψηλάντης εκ του καταλόγου του Παγκρατίου Δημάρη5). Κύ
ριλλος ό Ααυριώτης ώρισεν ωσαύτως εν δλον έτος, τό 1471 -ον6). Ζαχα
ρίας ό Μαθας ωσαύτως εν, τό 1469-ον έτος 7). Ό τοΟ Κυρίλλου εκδότης 
Μανουήλ Γεδεών ώρισεν έξ ιδίων ερευνών ατύπώτων ετη δυο, 1470 — 
14728), ύστερον δε πάλιν έξ Ιδίων ερευνών είπε μεν δτι ό Μάρκος «επί 
βραχϋν χρόνον διφκησε την Έκκλησίαν», τοΰτον δμως τόν βραχύν χρόνον 
προσδιώρισε μεταξύ τών ετών 1466—1467, μέ τίνα δυσπιστίαν προς τό 
1467-ον έτος8). 

Πας τις εντεύθεν παρατηρεί, δτι πάντες ούτοι οί χρονολογικοί προσ
διορισμοί, καίτοι είναι δλως αυθαίρετοι, κυμαίνονται μεταξύ μηνών επτά 
καί ενός έτους՛ ούδεμίαν δμως αΐτιολογίαν έχομεν εις τό νάποδεχθώμεν 
ως άληθη κατά προσέγγισιν ή τόν έπτάμηνον ή τόν έτήσιον χρόνον, επειδή 
οί τουχον ούτω προσδιορίσαντες άβασίμως είναι παντελώς άσύμφωνοι προς 
αλλήλους՛ ζκαστος αυτών ορίζει κατά τό ο՝οχουν τόδε ή τόδε τό έτος δια την 
πατριαρχίαν του Μάρκου καί ούδεμίαν απολύτως προσκομίζει πειστικήν μαρ-
τυρίαν. Τό ολίγον καιρόν καί τό ούκ έμεινε πολύν καιρόν ձ Μάρκος 
εν τφ πατριαρχικφ θρόνω δύναται καί σήμερον να έρμηνεύη ώς Εκαστος 
ημών έθέλει՛ αλλ' δμως εχομιεν οπωσδήποτε καί δρια καθωρισμένα, εν οίς 
δυνάμεθα τόν ολίγον εκείνον καιρόν να περιορίσωμεν. 'Επειδή δηλαδή με-

1) Turco-Graecia, σ. 124. Πρβλ. Δωροθέου βιβλίον χονικόν.*Ενετίησιν 1781, σ. 423, 
ένθα προστίθεται το «οί παμμίαροι κληρικοί έκαμαν σκάνδαλα, διότι δέν ήθελαν λόγιον, μό
νο՝/ κανένα ζώον, να κάμνουν τα Θελήματα τους και τάς παρανομίας, να τρώγουν τα αϊματα 
των χριστιανών». 

2) Μελετίου'Εκκλησιαστική ιστορία, τ. 3, σ. 331. 
3) Τα μετά την 'Άλωσιν, σ. 17 κα՝ι 19. 
4) Κωδ. πατριαρχ. εν Ιερουσαλήμ, αριθ. 187. 
δ) Κωδ. του εν Κ/πόλειc Ελλην. Φιλ. Συλλόγου, αριθ. 14. Πρβλ. Έκκλησ . Άληθ., τ. 4, 

σ. 398. 

6) Κ υ ρ ί λ λ ο υ Α α υ ρ ι ώ τ ο υ πατριάρχαι μετά τήν 'Άλωσιν, εκδ. Μ. Γεδεών. Άθήνησιν 
1877, σ. 20. 

7) Ζ. Μ α θ α Κατάλογος Ιστορικός κτλ. Έ ν Ναυπλία» 1837, σ. 163. 
8) Κ υ ρ ί λ λ ο υ Α α υ ρ ι ώ τ ο υ πατριάρχαι, σ. 50. 
9) Πατριαρχικοί πίνακες, σ. 481. 



А. П.-КЕРАМЕВСЪ: МАРКЪ КСИЛОКАРАВИСЪ. 4 0 9 

μαρτυρημένως είναι γνωστόν, ρτι ό μεν πατριάρχης Σωφρόνιος ήκμαζε 
μηνί αύγούστω του 1464-ου έτους, ό δε του Μάρκου δεύτερος διάδοχος 
Διονύσιος ο πρώτος ήτον ήδη πατριάρχης τό πρώτον τη 15-η Ιανουαρίου 
του 1467-ου έτους1), όφείλομεν τον ολίγον χρόνον της πατριαρχίας του 
Μάρκου να ζητησωμεν μεταξύ τών ετών 1464 και 1466. гО Μάρκος 
άμεσον έσχε διάδοχον Συμεών τον Τραπεζούντιον, μεθ' ον ύστερον έπα-
τριάρχησε Διονύσιος ό πρώτος* επειδή δέ ούτος, ώς είρηται, πατριάρχης 
ήτο τη 15-η ΐαν. 1467, οφείλεται πρώτον να προσοιορισθί] ό της πατριαρ
χίας του Συμεών χρόνος και ό της λήξεως της του Μάρκου πατριαρχίας. 
Τα διηγούμενα υπό τών χρονογράφων περί του Συμεών παριστώσι τήν πρώ-
την αυτού πατριαρχίαν καί σκανδαλώδη καί λίαν όλιγοχρόνιον. Παγκράτιος 
ό Δημάρης, ει' και έσφαλε τάξας τήν πρώτην τοΰ Συμεών πατριαρχίαν ετει 
1461-ω, προσδιώρισεν δμως τήν διάρκειαν αυτής εις μήνας ε%*)՛ ταύτην 
δέ τήν έξάμηνον διάρκειαν εγώ παραδέχομαι κατά συνθήκην έν ελλείψει 
άλλου τινός ασφαλέστερου χρονικού προσδιορισμοί), καί τοΟτο διότι καί ό 
συντάκτης της ανωνύμου χρονικής εκθέσεως καί ό της πολιτικής ιστορίας 
Κ/πόλεως καί ό Μαλαξος παραδέχονται διελθόντα «μερικόν καιρόν» ή 
«ολίγον καιρόν» μεταξύ της πτώσεως του Συμεών καί της εις πατριάρχην 
εκλογής τοΟ διαδεξαμένου τούτον Διονυσίου' επειδή δέ καί §ητώς ομολο
γείται, οτι ούτος ձ Διονύσιος Ιμεινε πατριάρχης έπί έτη συνεχή οκτώ, ό δέ 
τούτου διάδοχος Συμεών ανευρίσκεται τό δεύτερον πατριάρχης ετει 1472-ω, 
υπολογίζοντες άπό τοΟ χρόνου τούτου τά παρελθόντα τής πατριαρχίας 
του Διονυσίου οκτώ έτη και ευρίσκοντες τήν αρχήν αυτών άπό του μέσου 
του 1464-ου έτους, δυνάμεθα εντεύθεν να ύποθέσωμεν, δτι ή πρώτη σκαν
δαλώδης καί όλιγοχρόνιος του Συμεών πατριαρχία περιορίζεται έν οώτφ 
τφ δευτέρω ήμίσει του 1464-ου Ετους* αλλ' ό υπολογισμός' ούτος αναι
ρείται καί δια του μηνί αύγούστω 1464 γράμματος του Σωφρονίου καί 

1) "Ορα το προς το τέλει της πραγματείας ταύτης πατριαρχικών γράμμα και την άλλην 
ημών πραγματείαν, ης ή επιγραφή՛ «Μαγνησία ή ύπο Σιπύλω και αϊ μητροπόλεις Εφέσου 
κα՝ι Σμύρνης». Δελτίον της Ιστορικής και εθνολογικής εταιρίας της Ελλάδος, τ. 2, σ. 654— 
657. Σημειώσεως άξιον ενταύθα, ότι εξ Ιδίων ατύπώτων ερευνών ετει'1877-ω Μανουήλ ό Γε-
δεών ώρισε τήν πρωτην του Διονυσίου πατριαρχίαν ετει 1476·ω (Κυρίλλου Ααυριώτου πα- α 
τριάρχαι, σ.52)" έγώ κατόπιν ετει 1886-ω ήλεγξα τον χρονικον τούτον όρισμον με παραπομ-
πήν ε'ις βιβλίον τι του Omont, εξ ου έφανεροΰτο ό Διονύ'σιος πατριαρχευων ετει 1467-ω (ορα 
τήν ήμετέραν "Εκθεσιν παλαιό γραφικών ερευνών κτλ., σ. 18), ό δε Γεδεών ήναγκάσθη κατ 
άκολουθίαν να δεχθη τον χρόνον τούτον ως ασφαλή (Γεδεών, Πατριαρχικοί πίνακες, σ. 482). 

2) Ά. Π.-Κεραμέως Συμβολαΐ έν τΐ* Έκκλησ. Άληθεία, τ. 4, σ. 398. Του αύτοΰ περί 
τής 3-ης πατριαρχίας Συμεών του Τραπεζουντίου έν τω Δελτίω, τ. 3, σ. 481. *0 Γεδεών 
άγνοήσας την 3-ην αύτου πατριαρχίαν άπέδωκε παρ* ίστορίαν буо μόνας πατριαρχίας είς 
τόν Συμεών (δρα Πατριαρχ. πινάκων σ. 483 καί. 487). 
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δια του προς τους κληρικούς της Δέρκου και των Μέτρων γράμματος, 
του γραφέντος μηνί ίουνίω του 1465-ου έτους και άτ.οΒο^ίντος ήδη 
εις την πατριαρχίαν του Μάρκου. Λαμβάνοντες δε πάλιν υπ' δψει το 
τελευταϊον τοϋτο γράμμα και το τέλος της πρώτης του Διονυσίου 
πατριαρχίας μέχρι του μέσου του 1472-ου έτους, έχομεν ούτως έξαγόμε-
νον ετών επτά, έξ ών άναγκαίως έχει να άφαιρεθή χρονικόν τι διάστημα, 
«μερικός καιρός», διά την μεταξύ Μάρκου και Διονυσίου συμβάσαν πρώ-
την τοο Συμεών πατριαρχίαν. Ή βεβαίωσις άρα των προσδιορισάντων τω 
Διονυσίω πατριαρχίαν οκταετή και συνεχή δεν είναι κατά γράμμα ασφαλής' 
ημπορεί κατά το μάλλον και ήττον νά περιορισθή ή πατριαρχία αυτή εις 
έτη εξ και μηνάς τινας, οίον εννέα, αν έρμηνεύσωμεν το «μερικόν καιρόν» 
της του Συμεών πρώτης πατριαρχίας εις τρίμηνον διάστημα και ουχί εις 
έξάμηνον, ώς ήρμήνευεν ό Δημάρης, και τάξωμεν αυτήν μετά τον ίουνιον 
του 1465-ου έτους, ούτως ώστε οί τρεις τελευταίοι μήνες τούτου ՂօննՀօսզ 
νά θεωρηθώσιν ώς αρχή της του Αιονυσίου πατριαρχίας. Άλλα πριν ή 
καταδικασθή έπ' ανακρίβεια τό ρηθέν οκταετές διάστημα, πρέπει νά ΰπο-
τεθή και ιοϋτο, αν μη δηλαδή ό στρογγυλός ούτος՝οκταετής αριθμός έκ-
φράζη απλώς τό όλον χρονικόν διάστημα και των δυο του Διονυσί'ου πα
τριαρχιών, ών ή δευτέρα, καθά λέγουσιν ιδία οί χρονογράφοι, παρετάθη 
επί έτη δυο και μήνας εξ՛ αν λοιπόν έξ υποθέσεως, δια τήν έλλειψιν αναι
ρετικής τίνος αυτής μαρτυρίας, είναι δυνατόν νά πιστευθή, δτι ή του Διο
νυσίου πρώτη πατριαρχία παρετάθη επί έτη εξ καί μήνας έξ, ουχί δε εν
νέα, ώς προϋπετέθη (ανάγκη δε αναπόφευκτος είναι νά δοθή καί τφ Συ
μεών χρονικόν τι διάστημα διά τήν πρώτην πατριαρχίαν του), τότε οφείλε
ται νά προσυποτεθή, ότι περί μεν τόν ίουλιον μήνα τοο 1465-ου έτους 
έγένετο τό τζρώτον πατριάρχης ό Συμεών, περί δε τόν όκτώβριον του αυτού 
έτους ό Διονύσιος, περί δε τόν άπρίλιον του 1471-ου έτους πάλιν ô Συ
μεών, ου ή αρχή τής δευτέρας πατριαρχίας, κυμαινόμενη μεταξύ τών 
ετών 1471—1472, δεν είναι εισέτι ακριβώς προσδιωρισμένη՛ αν δε παρα-
δεχθώμεν ώς βάσιμον και τόν έξάμηνον υπολογισμόν του Δημάρη διά τήν 
πρώτην του Συμεών πατριαρχίαν, τότε αυτή πρέπει νά προσδιορισθή μεταξύ 
του Ιουλίου και του δεκεμβρίου του 1465-ου Ετους, ή δε του Διονυσίου 
πρώτη νά υπολογισθή άπό τής αρχής του 1466-ου έτους, ή δε του Συ
μεών δευτέρα πατριαρχία άπό του μέσου του 1472-ου έτους. 

Ταύτα πάντα, ώς έκαστος βλέπει, είναι απλώς υποθέσεις, βασιζόμενα! 
εις μαρτυρίας ούτε σαφείς, οϋτε ασφαλείς, μάλιστα δέ που, οίον εν τη 
όκταετεΐ συνεχεί διαρκεί πατριαρχία του Διονυσίου, και άναιρήσιμοι. Άλλ' 
οΰχ ήττον έξ όλης ταύτης τής εν ύποθέσεσιν έρεύνης εξάγεται τούτο και μό-
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ѵоѵ ότι ή μεν του Μάρκου Ευλοκαράβη πατριαρχία φαίνεται νά κυμαίνεται 
μεταξύ των τελευταίων τεσσάρων μηνών του 1464-ου και των επτά ή οκτώ 
ποώτων μηνών του 1465-ου ζτους (ουχί δε μεταξύ του 1466-ου και του 
1467-ου έτους, ως έσημειώθη κατά τους γεδεωνείους πίνακας έν τη Ge
schichte του Krumbacher), ή δε του Συμεών πρώτη πατριαρχία μεταξύ του 
1465-ου και του 1466-ου έτους, αύτη δε πάλιν ή πρώνητου Διονυσίου πα
τριαρχία να άρχεζγ) άπα του μέσου ή άπό του τέλους του 1466-ου έτους. 

Ή του Μάρκου Ηυλοκαράβη πατριαρχία υπήρξε κατά τους χρονογρά
φους αγωνιώδης. *0 λαός και οί κληρικοί, λέγουσιν ούτοι πάντες/δεν ήγά-
πων τόν Μαρκον κατηγορίαν δε όύδεμίαν αύτω προσάπτουσιν. Ό ανώνυμος 
συγγραφεύς της χρονικής εκθέσεως λέγει ταΰτα' «ποιήσας ούν (ό Μάρκος) 
καιρόν ολίγον έν τφ πατριαρχείω, ανεφύησαν σκάνδαλα ουκ ολίγα εκ των 
κληοικών ού γάρ ήγάπουν αυτόν. Ήν δε τω՝ καιρώ έκείνφ τις ιερομόναχος 
ονόματι Συμεών, ορμώμενος έκ Τραπεζουντος, χρησιμώτατος πάνυ και φι
λόξενος ώς άλλος ουδείς. Οί γαρ Τραπεζούντιοι ήθελον του ποιήσαι αυτόν 
πατριάρχην έσχον γάρ υίούς εντός του σαραγιού ( = του σουλτάνου Μεχ-
μέτ β') και έκτος έν άξιώμασι πλείστοις καί τιμαΐς μεγίσταις, και δεξιωθέν-
τεςτοΐς κληρικοΐς κακώς διέκειντο μετά του πατριάρχου ( = Μάρκου), συκο-
φαντουντες αυτόν καί λέγοντες, δτι έποίησε προσθήκην όπως δφη πεσκέσιον 
φλωρία χίλια' ού γάρ εδιδόν τι ούτε αυτός ούτε οί πρά αύτου πατριάρχαι՛ 
ό δε ώμνυε μη είοώς τό τοιούτον, άλλα ούκ έπίστευον αύτφ. "Οθεν συν-
αχθέντες οί Τραπεζούντιοι άρχοντες καί έκ τών Πολιτών μερικοί, συνάξαντες 
φλωρία χίλια, Εστειλαν αυτά (εις) τόν αύθέντην, είπόντες, ότι: Ό πατρι
άρχης ( = Μάρκος) έταξε την βασιλείαν σου φλωρία χίλια" δίδομεν και 
ήμεΐς τα αυτά, Γνα ποιήσωμεν πατριάρχην τόν ήμέτερον καλόγηρον* ού 
γάρ θέλομεν ήμεΐς ό λαός καί οί κληρικοί τόν Μαρκον. Μειδιάσας ούν ό 
αύθέντης καί καταγνούς τήν άγνωσίαν αυτών είπεν: Αληθώς έταξε ταύτα. 
άλλ' ούν επειδή ού θέλετε αυτόν ύμεΐς, ποιήσατε olov βούλεσθε. Έκβαλόν-
τες γάρ τόν κυριν Μαρκον ληστρικώς έκ του πατριαρχείου άνεβίβασαν τόν 
κυριν Συμεώνα, τόν δε Μαρκον άνεθεμάτιζον ού μόνον κληρικοί, άλλα καί 
ίδιώταΓ ρίπτοντες λίθους έν ταΐς όδοΐς καί ρύμαις της· Πόλεως άνεθεμάτι
ζον αυτόν՛ ου γάρ είχε τί καί δράσειεν. Έκάθητο ιδιάζων, περιμένων όπως 
γένηται συνοΖος καί ίδωσι τήν αύτω γεναμένην άδικίαν ού γάρ έπαύετο 
γράφων προς τους αρχιερείς. ''Οθεν, μερικού καιρού παρελθόντος, γέγονε 
συνοδός μεγίστη, δπως έξετάσωσιν έν τίνι έγκλήματι έξέωσαν. αυτόν έκ 
του θρόνου αύτου' βοών γάρ ήν ώς ήδίκησαν αυτόν»1). 

1) Κ. Σάθα. Μεσαιωνική βιβλιοθήκη, τ, 7, σ. 580, Ecthesis cbronîca, σ. 28—29. Πρβλ. 
Δωροθέου βιβλίον χρονικόν, σ. 423, 
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Τα αυτά διηγείται καί ό ανώνυμος συγγραφεύς της πολιτικής ιστορίας 
R/πόλεως, ό δε Μαλαξός προστίθησιν ίκανας λεπτομέρειας, έξ ών φαίνεται 
ότι των Τραπεζουντίων ή πραξις έτολμήθη τη συναντιλήψει των εν τφ 
πατριαρχείω κληρικών, βεβαίως όμως ουχί πάντων, διότι του Μάρκου ζη-
τουντος επιμόνως δικαιοσύνην ό κλήρος συν τφ λαφ παρέστη δεδιχασμέ-
νος* έπάλαιον δηδαλή κόμματα ισχυρά δυο, τό μεν υπέρ του Μάρκου, το 
δ' έτερον υπέρ του Συμεών, εως ού՝ την οξύτητα της διχοστασίας άνέκοψεν 
ή του σουλτάνου μητρυιά, προβιβάσασα εις πατριάρχην τον άπό Φιλιπ-
πουπόλεως Διονύσιον. 

Του Συμεών γενομένου πατριάρχου διά της εξαγοράς προστασίας καί 
ψήφων, καί του Μάρκου ^օՏ^Հօզ έν Κωνσταντινουπόλει υπέρ τοο δικαίου 
της υποθέσεως αΰτου, ζητουντος ώς έκ' τούτου άνάκρισιν αυτής επί συνό
δου, συνέρχεται έπί τέλους μετά χρόνον τινά «συνοδός μεγίστη» πολλών 
αρχιερέων έν Κωνσταντινουπόλει, ώς μεν λέγει ή χρονική ζκθεσις, «δπως 
έξετάσωσιν έν τίνι έγκλήματι έξέωσαν (τον Μαρκον) έκ τοο θρόνου», ώς 
δε ό Μαλαξός, «διά νά έξετάξουν τινάς υποθέσεις έκκλησιαστικάς». Εις 
τήν περίστασιν δέ ταύτην αναφέρεται πιθανώς ή έν τω 145-φ κώδικι του 
Μετοχίου του Παναγίου Τάφου προμνημονευθεΐσα ανώνυμος επιστολή προς 
τον Μαρκον, δι' ης ό γράφων γνωρίζει ήμΐν, δτι οί δόντες τφ Μάρκφ τάς 
λυπηράς άφοομάς «πολλάς Οφέξονται τάς δίκας», έν τη γινομένη δηλαδή 
τότε συνόδω* «διά ταύτα καί μεθίστανται ήδη, εΓτουν εξίστανται της εξου
σίας»' όθεν φαίνεται, δτι ή σύνοδος καθαιρέσασα τόν Συμεών άπό της 
πατριαρχικής εξουσίας, προέβη καί εις καθαιρέσεις τών βοηθησάντων αυτω 
προς έξωσιν του Μάρκου* τούτου δέ ένεκεν δ γράφων τφ Μάρκφ νομίζων 
βεβαίαν τήν ίτζάνοο՝ον αύτου εις τα πατριαρχεία προστίθησιν «ην (έξουσίαν 
οί κληρικοί) λαβόντες μεγάλα έμπεπαρφνησαν τή σή άγιότητι, μεγάλα δέ 
καί προ αυτού σου τφ Θεφ, ών δή ένεκεν καί παρά της σης άγιωσύνης 
Οφέξονται՛ δτι δέ οιδά σε ταχέως έπί συμπάθεια μεταβαλλόμενον τών τα 
μέγιστα έξημαρτηκότων, ει μόνον προσιών αιτήσει τις έλεον». Ή προς 
iiz(booov δμως του Μάρκου είς τήν πατριαρχικήν έξουσίαν έλπίς, ην αυτός 
ό Μάρκος καί ό γράφων αύτφ καί πάντες ειχον οί συν αυτοΐς έν τη συνόδφ 
εργαζόμενοι, έματαιώθη υπό του Φιλιππουπόλεως Διονυσίου. Ενεφανίσθη 
μεν ό Μάρκος έν τη συνόδφ, «βοώντα δτι αδίκως καί παραλόγως τον εο-
γαλαν άπό του πατριαρχικού θρόνου, καί έγένετο μεγάλη σύγχυσις καί 
σκάνδαλα περί τούτου»' άλλ' έξεμεταλλεύθη ταύτα υπέρ εαυτού τρίτος, καί 
ούτως έφηρμόσθη το λόγιον՛ «τών δύο δερνόντων ό τρίτος πρώτος»* διότι 
«έκεΐ έν τή συνόδφ τών αρχιερέων ήτον ένας άπ' αυτούς καί ό Φιλιππου-
πόλεως κυρις Διονύσιος, ό όποιος είχε μεγάλην καί πολλήν φιλίαν πνευ-
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ματικήν μετά της κυρίας Μάρως, της μητρυιας του αυτού σουλτάνου 
(Μεγμετ β'), καί έτίμα καί ήγάπα αυτόν τον κυριν Διονύσιον ώς πνευμα
τικόν πατέραν αυτής* έμαθε δέ τα σκάνδαλα τών πατριαρχών (Μάρκου 
καί Συμεών) αυτή ή κυρία Μάρω, και έδιελογίσθη είς τον εαυτόν της καί 
ειπεν, ότι να κάμω πατριάρχην αυτόν τον κυριν Διονύσιον, νά λείψουν καί 
οί δύο, καί μετά ՀՕԿՀՕ θέλουν παύσουν τα σκάνδαλα* διότι δλος ό λαός 
της Κωνσταντινουπόλεως, ίερεΤς τε καί κοσμικοί, έχωρίσθησαν εις δύο, 
καί το ενα μέρος έζήτουν τόν αυτόν κυριν Μαρκον καί τό άλλο τόν αυτόν 
χΰριν Συμεών, καί ητον σύγχυσις μεγάλη καί ταραχή καί είς την Μεγά-
λην Έκκλησίαν, καί είς τους αρχιερείς, καί είς τους κληρικούς»1). 

Τέλος ό Διονύσιος ενεργεία της Μάρως εγκριθείς υπό του σουλτάνου 
άνηγορεύθη πατριάρχης οικουμενικός, καί δ μεν Συμεών ήναγκάσθη νά 
περιορίση εαυτόν εν τ*η μονί) της πόλεως Στενημάχου, «ό δέ κυρις Μάρκος 
έλαβε τόν θρόνον της αρχιεπισκοπής Άχριδών παρά της συνόδου καί άρχιε-
ράτευσεν έκεΐ ολίγον καί άπέθανεν»3). Ή τοιαύτη όμως άποκατάστασις 
του Μάρκου έν Άχρίδι δέν έγένετο ευθύς αμέσως μετά την ένθρόνισιν του 
Διονυσίου, άλλα μετά χρονικόν τι διάστημα, καθ' δ ώφειλε νά ένισχυθή 
του՝ Διονυσίου ή νομιμότης έν τη συνειδήσει του κλήρου καί τοΟ λάου' 
τούτο δέ ποριζόμεθα έκ συνοδικής τοΟ Διονυσίου πράξεως, ευρισκομένης 
εν τω 205-ω Όττοβωνιανφ κώδικι, προς χάριν μου δέ άντιγραφείσης καί 
άποσταλείσης μοι φιλοφρόνως τφ 1896-ω ετει υπό του έν τη βιβλιοθήκη 
του Βατικανού εργαζομένου έλλογίμου κ. Ε. Feront. Ή πράξις αύτη Εχει 
ούτως3). 

«Ή καθαίρεσις του τρισκαταράτου Μάρκου του Ηυλοκαράβη καί τών 
δύο σταυροφόρων έν τη γενομένη συνόδφ έν Κωνσταντινπόλει, έν τη μονή 
της Παμμακάριστου, έν μηνί ίαννουαρίω είς τάς ιε' του έτους ,ς00 9ս00 οε 
έχει ούτως. 

"Επειδή ό τών ζιζανίων σπορευς καί κοινός εχθρός της σωτηρίας τών 5 
ανθρώπων άπαυστον έργον է γ zi σκάνδαλα κινεΐν καί μάχας καί έριδας που՝ 
μεν καί είς άπασαν όμου τήν Καθολικήν Έκκλησίαν, που δέ καί ιδίως καί 

1) Crusii Tnrco-Graecia, σ. 126. Πρβλ. Κ. Σάθα Μεσ. βιβλ., τ. 7, σ. 581. Ecthesis. 
chronica, σ. 29. 

2) Turco-Graecia, σ. 127. Ecthesis chronica, σ. 30. 
Ց) Ε. Fe ron t et F. Ba t t ag l i n i , Codices manuscript! graeci Ottoboniani bibiothe-

cae Vaticanae, Romae 1896, σ. 119. !4.ντρίγραφον της αύτης συνοδικής πράξεως έπορισθη 
κατόπιν ό Louis Petit καί κατεχώρίσεν α.ύτο έν τη Revue de l'Orient Chrétien (Paris 1903, 
σ. 142—149). Ή εκδοσις όμως αύτοΰ περικλείει μέρη άσαφη και ίκανάς ανακρίβειας. 

1 κώδ. καθέρεσις τ. τρισκαταρτάτου μ. τ. ξυλοκαράββι.— 2 κωδ. συνοδό.^ 
4 κώδ. έγχεΤ, Petit έχων. — 5 κωδ. ζυζανιων. — 6 κ!νεΐν] κωδ. κοινών, Petit κινών· 
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προσωπικώς από τίνων προς τινας, επίκειται δε έμοί ανάγκη περί τών τοι
ούτων φροντίζειν καί ώς οίον τε καταπαύειν αυτά καί διορθουν, ευρέθησαν 
δε νυν σί δυο ούτοι σταυροφόροι, ο τε μέγας σκευοφύλαξ καί ό μέγας έκ-

ιο κλησιάρχης εκ πολλών ήδη τών χρόνων κατηγορίας αίτιάματα κατά του 
μεγάλου οικονόμου κινοΰντες καί λέγοντες καί τών προ ημών άγιωτάτων 
πατριαρχών τας άκοάς ήνώχλησαν πάντων ουκ ολίγον, προσέτι δε καί 
πολλών αρχιερέων καί έτερων πολλών, διορθώσεως δε ουκ έτυχον, άλλα 
μάλλον έπί τό /βρον προίκοπτον, ώστε καί τήν Καθολικήν Έκκλησίαν 

15 βλάψαι ου μικρώς, — ευχαριστώ μεν τω Θεω τω ευδοκήσαντι συστηναι 
τήν ίεράν ашоЬ՝оѵ επί τό συνάρασθαι τόν τοιούτον αγώνα, επαινώ δε καί 
Ομάς, ώ ίερώτατοι, ούτως ακριβώς καί άπαθώς καί μετά της προσηκούσης 
προσοχής καί σκέψεως καί ανοχής τήν πασαν έξέτασιν πεποιημένους. Και 
έπεί άνεφάνησαν ούτοι τόν μέγαν o'uo^óiuov διώκοντες, καταψευδόμενοι 

20 καί συκοφαντουντες καί αδίκως έπηρεάζοντες, ήτις επήρεια ου μόνον εις 
τον μέγαν οίχονόμον άνέδραμεν, άλλ' είς τήν Έκκλησίαν άπασαν, αυτοί 
μεν όφείλουσιν είναι κατακεκριμένοι καί είς τό έξης απαράδεκτοι κατά τήν 
τών θείων καί ίερών κανόνων παρακέλευσιν, ό δε μέγας οικονόμος οφείλει 
είναι πάσης μέμψεως ανώτερος καί τών αΐτιαμάτων τών τε γεγραμμένων 

25 εν τή λεγομένη καθαιρέσει τη παρά του ανόσιου Μάρκου τοΟ Ξυλοκαράβη, 
ετι δε καί ών ειπον καί λέγουσι, καί είναι άθώον απάντων^ εΰρίσκεσθαι 
δε καί διαμεΐναι εν τη τιμή καί καταστάσει αυτού κατά τό εικός καί ακώ
λυτος εις τήν <παρά> της αγίας 'Εκκλησίας δεδομένην αυτώ ίερωσυνην, ού
σης της κατ' αύτου καθαιρέσεως άνατετραμμένης καί άκυρου καί αργής' 

30 καί εις <τήν> περί τούτου δήλωσιν καί άσφάλειαν άπολέλυται καί ή παρ
ούσα συνοδική διάγνωσις καί άπόφασις της ημών μετριότητος εις άθφωσιν 
αύτου καί καθαίρεσιν του έπιγαύρου καί άνοσίου Μάρκου του Ξυλοκαράβη. 

Διονύσιος ελέω Θεού αρχιεπίσκοπος <Κωνσταντινουπόλεως>, Νέας 'Ρώ
μης, καί οικουμενικός πατριάρχης. 

8 κωδ. έ π ί κ ε τ α ι . — 9 κώδ. φροντ ί ζε ι ν , Petit φ ω τ ί ζ ε ι ν || κώδ. ός ο'ιοντε κ α τ ' 
απάβειν αυτόν. — 10 δ τε] κωδ. ο τ ι . — 1 1 κώδ. ι δ η . — 1 2 κώδ. κ ίνουντες , Petit και 
νοοΰντες . — 13 κώδ. ή ν ό χ λ η σ α ν | | κώδ. ο λ ί γ ω ν , προς ετι . — 14 κώδ. δ ιορθώσεις .— 
15 Καθολικήν] κώδ. και Petit ά κ ό λ ο υ θ ο ν . — 16 βλάψαι] κώδ. ή βλάψ εν, Petit ε βλ α-
ψ α ν | | κ ώ δ . μ ικρώς . Ε ύ χ α ρ ι σ τ ο ΰ μ ε ν || κώδ. συστηνα ι , Petit σ υ σ τ α ν α ι — 17 κώδ. 
συνάρωσθεν , Petit συναιρεΐσθαι. ~ 20 ούτοι οί Petit. — 21 κώδ. σ υ γ κ ο φ α ν τ ο ΰ ν τ ε ς || 
κώδ. έ π ι ρ ε ά ζ ο ν τ ε ς . ε ι τ ι ς έπιρεα. — 23 κώδ. κ α τ α κ ρ ι μ έ ν ο ι || άπαραδοκτοι . — 
24 κώδ. ό φ ί λ ε ι . — 2 5 κώδ. έ μ έ ψ ε ω ς , Petit έ π ι μ έ μ ψ ε ω ς . — 26 κώδ. καθερε 'σε ι .— 
27 ών ειπον] κώδ. ώ ε ' ίπιο.— 27 κώδ. άθώον ά. ευρ ίσκετα ι , Petit ε ύ ρ ι σ κ η τ α ι και 
δ ιαμένη.—28 αύτου] κώδ. του . — 30 κώδ. ουσσης της κατά... ά ν α τ ε τ ρ α μ ε ν ο υ ς · κα՝ι 
άκυρους, και αργούς . Petit άργοΰ.—31 κώδ. άσφαλιαν.—32 κώδ. θωοσιν . — 33 κώδ. 
έπιγαύρου, Petit έ π ι β ά τ ο ύ . κώδ. ξυλοκαράβ ι . — 34/35 κώδ. Διονυσίου || κώδ. ρώ-

*με ις . 
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'Έτεροι δε ■ μητροπολΐται και επίσκοποι՛ ό Θεσσαλονίκης Μεθόδιος, 
<ό> 'Αγχιάλου Σοφονίας, ό Κυζίκου Νεόφυτος, δ Φιλαδέλφειας Θεοφάνης, 
ό Νικαίας Ματθαίος, ό Άδριανουπόλεως Μακάριος, ό Βερροίας 'Ιωσήφ, <ό> 
Γαγγρων Δωρόθεος, ό Λαρίσσης Κυπριανός, ό Λαοδικείας Γεράσιμος, ό 
Τοονόβου Γεράσιμος, ό Σερρών Γερμανός, ό Ναυπάκτου Ματθαίος, ό Αίνου 40 
Δωρόθεος, <ό> Μυρέων Γρηγόριος, ό Γάνου Ματθαίος, ό Σωζοπόλεως 'Αθα
νάσιος, <ό> Μελενίκου Ματθαίος, ό Ζιχνών Διονύσιος, <ό> Δράμας . . . . , 
ό Σταυοουπόλεως Ματθαίος, ό Περιθεωρίου 'Ιγνάτιος, ό Προύσης Μητρο
φάνης, ό Παλαιών Πατρών Κύριλλος, <ό> Μήδειας Ιωσήφ. 

Νόμος δεδομένος τινί Γρηγορίφ ίερομονάχω υπό των άνω γεγραμμέ- 45 
νων, άδεια τε και συγχώρησις. Τέλος. Ά.μήν». 

Τό συνοδικόν τουχο γράμμα, συνταχθέν τη 15-η ίαν. του έ'τους 1467, 
έγένετο προς άθωωσιν τοΟ μεγάλου οικονόμου՜ επειδή δε ή προς τφ τέλει 
αυτού σημείωσις παριστά τό γράμμα ώς νόμον δεδομένον Γρηγορίφ τινί 
ίερομονάχω, δεν είναι άπίθανον μέγας οικονόμος να ήτον αυτός ούτος ό 
Γρηγόριος ιερομόναχος՛ οι δ' έν αυτφ καταδικαζόμενοι σταυροφόροι φαίνεται 
νά είναι οί έν έτέρφ συνοδικφ γράμματι τοο έτους 1474 αναφερόμενοι, 
Ύ]τοι Γεώργιος Γαλησιώτης ό μέγας σκευοφύλαξ καί Μανουήλ ό μέγας έκ-
κλησιάρχηςι). Λαμβανομένης δε υπ' όψει της ασφαλούς του συνοδικού՝ 
γράμματος του 1467 μηνολογίας, ό Μάρκος φαίνεται να έγένετο πρόεδρος 
Άχριδών έν τφ αυτφ 1467-φ εις διαδοχήν του έν τφ προτέρφ ετει απο
βιώσαντος αρχιεπισκόπου Δωροθέου' ՂՕՆՂՕ δε εικάζω εξ υπομνήματος 
Δημητρίου διακόνου, άντιγραφέως σλαβικού νομογ,ά,νονοζ. Ό νομοκάνων 
ούτος ευρεθείς έν Άχρίδι φυλάττεται σήμερον έν Μόσχα2). 

Ά. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς. 

36 κωδ. θεσσαλονίκκης. ֊ 37 κώδ. σοφονίάς, Petit Σωφρόνιος || κωδ. φυλα-
δελφίας. — 38 άνδριανοπόλεως )] κωδ. βερίας. — 39 κωδ. δορόθεος JJ κώδ. λάρσης || 
λχοδικίας.—40 κώδ. καρνόβου.— 41 κωδ. δορόθεος. — 43 κώδ. περιθορίου Ίγ. ό πε-
τρουσης. -*■ 44 παλεών πάτριων κηρίλλος* μιδίας. — 45 κωδ. γρηγόριος Ιερο
μόναχος. — 46 κδδ.αδ ι α || συνχωριίας. 

1)"0ρα'Ε. 2ταματ ιάδου 'Εκκλησιαστίκα σύλλεκτα. Έ ν 2άμώ 1891, σ. 20. 
2) Отчетъ Московскаго Публичнаго и Румянцевскаго Музея. Москва 1879, σ. 20. 

А. В и к т о ρ о в ъ, Собраніс рукописей В. И. Григоровича. Москва 1879, σ. 20. 


