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1206rü), εύοίσκεται- έν:τω՝214-ω κώδικι της εν Μόσχα συνοδικής βιβλιοθήκης, 
κατά δε την Ικδοσιν του Αρσένιου είναι έπιγέγραμμένον ούτως* "Ετους «/.ζψιεΛ 

(γράφε сфіг'). Διάλεξις του καρδηναλιου Βενεδίκτου μετά των εν τ?) πόλει μο
νάχων συγγρα<ρεΤσα; πάρα του μεσαρίτου· μηνι -Σεπτεβρίω κθ ημέρα'ζ, Ίνδ. ι». 
Ό " 'Αρσένιος' δεν διέκρινεν εν τω μεσαρίτου (=Μέσαρίτου) κύριον όνομα, άλλ' 
άπλην λέξιν σημάίνουσαν κατ* αυτόν μεσ ίτην , μ ε σ ά ζ ο ν τ α , ::ώς φανερώνει η 
ρώσικη' του μετάφρασις*). 'Οπωσδήποτε μανθάνομέν εκ του πονηματίου τούτου, 
ότι ό Μεσαρίτης ετει 1206-ω εύρίσκετο εν՛ 'Κ/πόλει, ώς δε φαίνεται είναι διά-
φορον της εν 'σελ! 23 των 'Αναλέκτων Heisenberg αναφερομένης διαλέξεως. 

Έν П/πο'λει, 19 Φεβρουαρίου 1904. 

Ά. Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς - Κ ε ρ α μ ε ύ ς . 

Εις κατάλογον՛ (μητροπολιτών Παλαιών Πατρών. 

Μεταξύ των σελίδων 247—255 των ύπο Ernst Gerlanđ εκδοθεισών Neue 
Quellen zur Geschiente des lateinischen Erzbistums Patras (Leipzig 1903) 
κατεχωρίσθη τδν επισκόπων αρχιεπισκόπων κα՝ι μητροπολιτών των Παλαιών 
Πατρών κατάλογος συντεταγμένος υπό Σταυράκη Αριστάρχου, συμπεπληρωμέ-
νος δε υπό του Η. Gelzèr. 'Έβδομος εν αύτω μητροπολίτης αναγράφεται Θεό
δωρος ό Σανταβαρηνος μεταξύ των ετών 8 6 5 — 8 7 9 , ο τι δε περί της εν Πά-
τραις αρχιερατείας του Θεοδώρου τούτου γινώσκεται, πηγάζει εκ της ·επ ονό
ματι Νικήτα Παφλαγόνος φερομένης συγγραφής περί του πατριάρχου 'Ιγνατίου' 
αλλ' η συγγραφή αύτη είναι ψευδώνυμος και κατασκεύασμα του 13-ου α'ιώνος, 
μεστή δε και ψευδών και αναληθών ειδήσεων εφευρεθεισων σκοπίμως υπό του 
σκότιου αύτης συντάκτου. Ψευδές ωσαύτως είναι ο τι παρά τω Ψευδονικητα 
λέγεται περί χειροτονίας απροσδιορίστου τινός Θεοδώρου ως μητροπολίτου Πα
τρών (Migne Patrol, gr. 105, σ. 572), διότι τοΰτο ούδαμόθεν βεβαιοΰται, τουν
αντίον δέ το περί αύτοΰ՝ ψευδός και υπεδείχθη ηδη και εξηγη'θη (όρα το μέχρι 
σήμερον μένον άνευ αναιρέσεως ημέτερον βιβλίον: Ή ψευδωνυμία και η νοθεία 
του φερομένου έπ' ονόματι Νικη'τα Παφλαγόνος βίου του πατριάρχου Ίγνατίου.-
Έν Τεργέστη 1899, σ. 81—83). Το όνομα λοιπόν Θεοδώρου, και δη του Σαντα-
βαρηνου, δέον να έξαλειφθ?) εκ του ρηθέντος καταλόγου των Πατρών. 

Έν τω αύτω καταλόγω υπ' αριθ. 23 (σελ. 250) αναγράφεται ώς μητοοπο-
λίτης τω 1366-ω ετει. είς τις Παρθένιος, ό δε Άριστάρχης ε'ις πίστωσιν της 
υπάρξεως αύτοΰ βασίζεται εις τα Acta Patr. Ι, σ. 490 και είς το Corpus in-
script. Graec. αριθ. 8771. Άλλα τα Acta Patr . ουδέν περί τούτου λέγουσιν, η 
δέ έν τω Corpus επιγραφή 7881 είναι ούχι του 1366-ου άλλα του 1766-ου 
έτους, ώς απεδείχθη εν τοΤς ημετέροις «Διορθωτικούς είς χριστιανικάς έπιγρα-

1) Николая Гидрунтскаго три записи о собесѣдованіяхъ Грековъ съ Латинянами 
κτλ. Новгородъ 1896, σ. 3—6. Ό 'Αρσένιος άντ\ του έτους 1206 σημειουται έσφαλμε'νως το 
έτος 1207. 
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φάς» (Журн. Мин. Нар. Проев. Часть 343. Сент. 1902, Класс, отд. σ. 435— 
436). Ούτως ούδε Παρθένιος υπήρξε μητροπολίτης εν Πάτραις τω 1366-ω ετει. 
Ό δέ κατόπιν αναφερόμενος μητροπολίτης Παρθένιος Β՛ (1638 —1639) λογι-
στέος Παρθένιος Α' ουχί δέ Γ՛, ως διορθοΰται ό J. Pargoire (Échos d'Orient, 
VII, 1904, σ. 105)* ή δε υπογραφή του υπάρχει καί εν άμηνολογητω εγγράφω 
του 1639-ου έτους (ορα Μ. Γεδεών Κανον. διατάξ. τ . Ι, σ. 44) καί εν έτέρω 
μηνός Μαΐου του αύτοΰ έτους' περίληψιν δε του εγγράφου τούτου ορα εν τφ 
ημετέρω Κ α τ α λ ό γ ω των εν τφ Έλλην. Φιλολογ. Συλλόγω χειρογράφων (Ό εν 
Κ^πόλει Έ . Φ . Σ. Άρχαιολ. επιτροπή'. Παράρτημα του Κ'-ΚΒ' τόμου. Έν Κ/πό-
λει 1892, σ. 102). 

Ά Π.-Κεραμεύς ; 

Εις Θεόδουλον Μάγ ιστρον . 

Έν τγ Gesandtschaftsreise des Rhetors Theodulos Magistros (Festschrift 
C. F. W. Müller---gewidmet. Leipzig 1900), σελ. 6 έκδ. Μ. Treu, άναγινώ-
σκομεν ταύτα՛ «πόρρωθεν ούν κλίναντες γόνυ, ου γαρ ό καιρός έδίδου πελάζειν, 
και δι εύχης προσειπόντες τόν γε του ορούς ο'ικτιστην, ε'ίτε καί ταμίαν χρή λέ
γειν τον πάμμεγαν Άθανάσιον, το πέλαγος διεβάλλομεν». 

Πρόκειται περί του ορούς "Αθω. Ή ναΰς, ήτις έφερε τον Θεόδουλον εκ Θεσ
σαλονίκης ε'ις Βυζάντιον, περιέπλεεν ήδη τον "Αθω, δια δε κακοκαιρίαν ηδυνάτει 
να προσορμισθώ τοίς αίγιαλοίς αύτοΰ, οπόθεν οι περιπλέοντες θα μετέβαινον 
προσκυνήσεως χάριν και αγιασμού μέχρι της λαύρας του όσιου 'Αθανασίου. Έκ 
τούτου και ό Θεόδουλος και οί συν αύτφ ήρκέσθησαν τάς προς τον ό'σιον Άθα
νάσιον προσευχάς των να έκτελέσωσιν έν τω πλοίω. 

Έν τω κειμένω όμως ακατάληπτος είναι η λέξις ο'ικτιστη'ν, ήτις άλλως 
είναι και άγνωστος άλλαχόθεν. Εικάζω δε ότι ό Θεόδουλος ώνόμασε τον Άθα
νάσιον ούχι ο'ικτιστην άλλ' ο'ικιστην του ορούς, του Άθω. Έ ν τω βίω αύτου 
(εκδ. Pomialowsky, σ. 99, § 227, 228) παραβάλλεται ό όσιος Αθανάσιος προς 
τον ό'σιον Σάβαν ούτω* «Θαυμάζεται τις των πατέρων ως πολιστης ερήμου 
και ο'ικιστη'ς. ό δε ομοίως αύτω πολιστής γεγονώς ούχ ομοίως εσχε τους υπ' 
αυτόν». Έν άλλω τόπω ό βιογράφος (σελ. 22) παράγει Παΰλον τον Εηροποτα-
μηνον είποντα «μέγαν αυτόν ( = τ ο ν Άθανάσιον) εσεσθαι και άρχηγόν του 
"Ορους και πολιστήν», άρα δέ καί ο'ικιστην. Ό δέ ποιητής ενός των εις Άθανά
σιον στιχηρων εγκωμιάζει αυτόν φανερώς ώς ο'ικιστην του "Α.θω ούτω* «ΓενεαΙ 
γοΰν σε πασαι μέλπουσι των ευσεβών *, έξαιρέτως δε ή ση τιμία ποίμνη *, το 
λαμπρόν σου των πόνων στηλογράφημα *, ην άνέδειξας ώς πόλιν έν έρη'μω τερ-
πνην *, ην ο'ικητηριον στίφους μοναζόντων ευπρεπές κατέστησας» (ορα Μηναίον 
του Ιουλίου. Βενετία 1890, σ. 18). 

Ά. Π.-Κεραμεύς. 


