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Ν Ι Κ Ο Υ  A. B E H
Καθηχητοϋ τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών.

8Ε0Λ0ΣΙ0Σ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΗΑΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΜΟΠΟΑΕίΙΣ
(1623- 1636)

Έ κ τής αδελφότητος τής εν τώ νησάρ τής Σωζοπόλεως κείμενης 
μονής τοΰ 'Αγ. Ίωάννου τοΰ Προδρόμου, ή οποία μάλιστα από τοΰ ΙΕ ' 
αιώνος μέχρι περίπου τοΰ έτους 1625 ύπήρξεν άξιόλογον φυτώριον των 
ελληνικών γραμμάτων,1) άνεδείχθησαν κατά τό πρώτον ήμισυ τοΰ 1Ζ' 
αιώνος δυο λόγιοι αρχιερείς, ό Νίκαιας Πορφΰριος και ό Μήδειας και 
Σωζοπόλεως Θεοδόσιος2). Έ ξ  αυτών ό πρώτος είναι γνωστός μάλιστα 
εκ τής ΰπ’ αΰτοΰ συντεθείσης διά στίχων πολιτικών εμμέτρου «Περιόδου 
τοΰ άγιωνΰμου όρους τοΰ ’Ά θ ω ν ος» .3) Περί τοΰ Πορφυρίου Νίκαιας 
θέλω διαλάβει ά'λλοτε διεξοδικώτερον. Ό  δε Μήδειας και Σωζοπόλεως 
Θεοδόσιος προ τής χειροτονίας αΰτοΰ εις τό αρχιερατικόν αξίωμα διέ- 
τριψεν έν τή μονή τοΰ Προδρόμου έπ'ι τοΰ νησίου τής Σωζοπόλεως 
πολλά έ'τη (μεμαρτυοημένως μετά τό 1612) ασχολούμενος μετ’ αγάπης 
περί βιβλιογραφικά έργα. Κατ’ άπρίλιον τοΰ 1613 κατέστρωσεν ό Θεο
δόσιος ιερομόναχος ών τά αΰτοκρατορικά χρυσόβουλλα και πατριαρχικά 
γράμματα, τ’ άναφερόμενα εις την προμνημονευθεισαν μονήν τοΰ Προ
δρόμου, «κατά τό δμοιον καί ίσον» εις ’ίδιον κώδικα. ;0  κώδιξ οΰτΟς 
μετά τό 1626 μετηνέχθη εις την μονήν τής Παναγίας τής Χάλκης, όπό-

3) Πρβλ. τό δημοσίευμα τοΰ Α, ΣΓαπαδοηονλον—Κεραμέως, «Ή  έν τω νησίω 
Σιοζοπόλεως βασιλική μονή Ίωάννου τοΰ Προδρόμου και ή τύχη τής βιβλιοθήκης 
αυτής·· έν τοΐς «Βυζαντινοΐς Χρονικοΐς» (Πετρουπό?ι·ειρς), τόμ. Ζ' (1900) σελ. 661—695.

2) Πρβλ. Μανουήλ I. Γεδεών, «Έπισημείωσις συμπληροΰσα τά περί των μητρο
πολιτών Βιζύης καί Μήδειας* έν τή «Εκκλησιαστική ’Αληθείς» τόμ. Γ ' (1882—83) 
σελ. 418-419.

η) Έξεδόθη πολλάκις, υπό Β . M ontfaucon , Palaeographia graeca (έν Παρι- 
σίοις 1708) σελ. 501—5(9, αύτοτελώς έν Βενετία τφ 1745, καί υπό Μανουήλ I. JV  
δεών, ό “Άθως (έν Κων/πόλει 1885) σελ. 241—244·
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θεν οΐτος υπεξαιρεθείς περιήλθεν εις την κατοχήν βιβλιοκαπήλου τίνος 
τοΰ Σταυροδρομιού, δστις καί έπώλησεν αυτόν, περί τό έτος 1880, εις 
τον Τωάννην Σακκελίωνα (γ 1891). Και. αγνοείται μέν νυν ή τΰχη τοΰ πολυ
τίμου κώδικας, 6 όποιος είχε γραφή κατά μίμησιν γραφής τοΰ ΙΒ' αιώνος 
και περιείχε και άξιολόγους παρεκθολάς τοΰ ήμετέρου Θεοδοσίου εις τά 
ύπ αΰτοΰ άντιγεγραμμένα αύτοκρατορικά και πατριαρχικά γράμματα 1), 
άλλ’ είναι γνωστόν, ότι ακριβώς εκ. τοΰ κώδικος αΰτοΰ περί τά τέλη τοΰ ΙΖ ' 
αιώνος αντέγραψε τά γράμματα ταΰτα ό πατριάρχης Ιεροσολύμων Δοσίθεος 
Νοταράς.2) Οΰτω διά τής προνοίας καί έπιμελείας τοΰ ήμετέρου Θεοδο
σίου περιήλθον εις ημάς επίσημα καί αυθεντικά γράμματα, διαλευκαί- 
νοντα μεγάλως τάς τΰχας τής γεραράς μονής τοΰ ΙΙροδρόμου τής Σωζο- 
πόλεως.

Έ ν  τή μονή τής Παναγίας τής Χάλκης έναπόκεινται δυο κώδικες 
γραφέντες χειρί τοΰ ήμετέρου Θεοδοσίοα κατά τό έτος ,ζρκβ' (=1613/4) 
έν τή μονή τοΰ Προδρόμου τής Σωζοπόλεως προ τής άναρρήσεως αΰτοΰ 
εις τό αρχιερατικόν αξίωμα. Έ κ  τών ιδΰο τούτων κωδίκων ό μέν φέρων 
σύγχρονον αριθμόν κατατάξεων 109 περιέχει τό Μηναΐον τοΰ ’ Ιουνίου 
ό δέ φέρων αριθμόν κατατάξεων 144 περιέχει τάς τρεις λειτουργίας γρα- 
φείσας χάριν ΐερέως τίνος δ.νόματι ’Αμβροσίου s. Τάς τρεΐς λειτουργίας 
«άμα συν τφ τακτικφ» περιέχει και άλλο καλλιγραφικόν έργον τοΰ Θεο
δοσίου, έτι ιερομονάχου δντος, ήτοι ό ΰπ’ άριθ. 329 κώδιξ τοΰ έν Κων- 
σταντινουπόλει Μετοχιού τοΰ Παναγίου Τάφου. Καί ό κώδιξ οΰτος έχει 
γραφή κατά τό έτος ,ζρκβ' (=1613/4 ) «έν τή θεία καί ιερά καί βασιλική 
πατριαρχική μονή τοΰ τιμίου Προδρόμου τοΰ έν τή Μαύρη Θαλάσση, 
πλησίον Σωζοπόλεως^ καθ’ ά λέγει τό σχετικόν βιβλιογραφικόν σημείωμα4), *)

*) Πρ6λ. χά γεγραμμένα υπό Ιωάννον Σακκελίωνος έν τφ Δελτίω τής 'Ιστο
ρικής και Εθνολογικής Εταιρείας τής 'Ελλάδος, τόμ. Β' (1885—1889) σελ. 612 κ.έ. 
καί Α. Παηαδόατουλον—Κεραμέα, ένθ ανωτέρω, σελ. 668.

·) Τ ’ αντίγραφα τοΰ Δοσιθέου Νοταρά περιέχοντα'ι έν τφ ύπ’ άριθ. 276 κώδικι 
τής πατριαρχικής συλλογής τοΰ’Ορθοδόξου Πατριαρχείου ‘ Ιεροσολύμων (ίδέ Α. Πα- 
ηαδοηονλον—Κεραμέως, Ίεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τόμ. Α', έν Πετρουΐιόλει 1891, 
σελ. 334—335, πρ6λ. καί τά ύπ’ αύτοΰ γεγραμμένα έν τοΐς «Βυζαντινοϊς Χρονικοΐς» 
Πετρουπόλεως, τόμ. Ζ', 1900, σελ. 663 κ. έ.)

a) Α. Παπαδόπουλος—Κεραμενς έν τοΐς «Βυξαντινοϊς Χρονικοΐς» τόμ. Ζ'(1900) 
σελ. 675, άριθ. κδ', 677 άριθ. λδ'.

■ 4) Αύτόθβ σελ. 679, άριθ. μγ'. Πρβλ. καί Α. Παηαδοτζονλον—Κεραμέως, Ίεροσο- 
λυμιτική Βιβλιοθήκη, τόμ. Δ' (έν Πετρουπόλει 1899) σελ. 304 κ.έ. Περί των κωδίκων, 
τούς οποίους έγραψεν ό Θεοδόσιος έν τή μονή τοΰ Προδρόμου τής Σωζοπόλεως προ 
τής χειροτονίας αύτοΰ εις αρχιερέα, ίδέ καί N ikos A. B e e s  (Βέης), Verzeichnis der 
griechischen Handschriften des peloponnesischen JKlosters Mega Spilaeon, 
τόμ. Α' (έν Λειψία 1915) σελ. 80 κ. έ.



εν φ ο Θεοδόσιος ταπεινοφρονών χαρακτηρίζει αυτός εαυτόν διά φράσεως 
καί άλλης αγαπητής του *) ώς «καί των ελάχιστων ιερομόναχων ελαχιστό- 
τερον». Έ ν τοις διπτΰχοις των κεκοιμημένων τής λειτουργίας του Με
γάλου Βασιλείου εν τω κώδικι τοΰτω (άριθ. 329 του Μετοχιού του Π α
ναγίου Τάφου Κών/πόλεως) ο Θεοδόσιος έγραψε «Μνήσθητι, Κύριε, της 
ψυχής τον δούλου οον θεοδοοίου ιερομονάχου, και Δεοτιοινέτας και τών 
γεννητόρων αντοϋ, και Λνάπανοον αυτούς» 2) κτλ. Πιθανώς ή ενταύθα μνη
μονευόμενη Δεσποινέτα ΰπήρξεν αυταδέλφη του Θεοδοσίου.

Κατά τα έτη 1623 — 1626 ή χριστιανοσύνη των Θρρκικών παραλίων 
του Εύξείνου ύπέστη πολλά και αφόρητα δεινά. Κατά την χρονικήν ταΰ- 
την περίοδον επέδραμον εις τά παράλια ταΰτα Κοζάκοι, καθ’ ών άντεπεξ- 
ήλθεν ό Πιαλή—πασσάς μετά του οθωμανικού στόλου, εξεδίωξε τούς επι
δρομείς, αλλά καί κατέστρεψε πολλά ιερά καταγώγια τής Παρευξεινίου 
Θράκης καί τον χριστιανικόν πληθυσμόν αυτής, επί τή προφάσει ότι συν- 
έπραξε μετά τών Κοζάκων ή ύπέθαλψεν αΰτους, ποικίλω'ς κατέθλιψε. 
Τότε κατεστράφη καί ή επί του νησίρυ τής Σωζοπόλεως μονή του Προ
δρόμου, οί δέ πατέρες αυτής διεσκορπίσθησαν άλλοι αλλαχού, πολλοί δέ 
έξ αυτών συναποκομίζοντες κειμήλια, σκευή, άμφια καί χειρόγραφα τής 
ΰπ’ αυτών έγκαταλειφθείσης μονής εΰρον άσυλον εις τήν μονήν τής Πανα
γίας τής Χάλκης3).

Λόγω τής ερημώσεως του Χριστιανικού πληθυσμού, τήν οποίαν προ* 
εκάλεσαν κατά τάς εκκλησιαστικός επαρχίας Μήδειας -καί Σωζοπόλεως ή 
επιδρομή τών Κοζάκων καί at επακολουθήσασαι καταθλίψεις τών Τούρκων, 
τό Οικουμενικόν Πατριαρχειον άπεφάσισε κατ= Αύγουστον του 1623 νά 
ένωση τάς δΰο ταύτας έκκλ. επαρχίας εις κοινήν Μητρόπολιν. 4) Βραχύ πρό

J) Πρ6λ. δσα γράφει ό Θεοδόσιος έν τελεί του ύπ’ αύτοϋ γεγραμμένου Μηναίου 
του Ιουνίου, τό όποιον εναπόκειται (κατά τά προειρημένα σελ. 44) έν τη μονή τής 
Παναγίας τής Χάλκης υπό σύγχρονον αριθμόν κατατάξεως 309.

*) Α. Π,απαδόπονλος—Κεραμεύς, ένθ’ ανωτέρω, σελ. 365·
8) Δοσιθέου [Νοταρα], Ιστορία τών έν Ίεροσολΰμοις πατριαρχευσάντων. Έ ν( 

Βουκουρεστίω 1715, σελ. 1229. *Αθανασίου Κομνηνον c Υψηλάντον, Τά μετά τήν 
"Αλωσιν, έκδ. άρχιμανδρ. Γερμανόν Άψθονίδου (έν Κων/πόλει 1870) σελ. 1Β2 κ έ. 
Βαρθολομαίον Κοντλουμονσιανον, Υπόμνημα Ιστορικόν περί τής κατά τήν Χάλκην 
μονής τής Θεοτόκου (έν Κων/πόλει 1846) σελ. 16 κ. έ., (σπουδαΐον διά τά κατά τήν 
καταστροφήν τής μονής τοϋ Προδρόμου Σωζοπόλεως είναι τό αυτόθι σελ. 174 κ;έ. · 
έκδεδομένου χρυσόβουλλον τοϋ Ίωάννου ’Αλεξάνδρου βοεβόδα, υίοΰ τοϋ 'Ράδουλ 
βοεβόδα, ήγεμόνος τής Μολδαβίας, άπολυθέν τω 1630).—Πρβλ. I. Σακκελίωνα έν τω 
Δελτίω τής'Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρείας τής Ελλάδος, τόμ. Β '(1885—1889) 
σελ. 611 κ. έ., Α. Π,αηαδόπονλον —Κεραμέα έν τοις «Βυζαντινοΐς Χρονικοΐς» τόμ. 
Ζ ' (1900) σελ. 667 κ. έ.

4) Πρβλ. τήν περίληψιν του σχετικού πατριαρχικού γράμματος παρά Κ. Ν. Σά·&α,
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τούτον, μην'ι ’ Ιουλίω 1623, 6 άρχιερεύς Σωζοπόλεως παρητήθ η τού θρόνου 
αυτού «διά την ερήμωσιν τής πόλεως εκ των συχνών αιχμαλωσιών τών 
Έ ώσσων [=Κοζάκων] και τούς λοιπούς περισπασμούς τών ’ Αγαρηνών», 
ώς λέγει ή περίληψις τού σχετικού γράμματος. ,1) Κατ’ Αύγουστον τού 
1623 ό ήμέτερος Θεοδόσιος υπέγραψε κατά τά ειωθότα επίσημον ομο
λογίαν πίστεως, μεθ’ δ προυχειρίσθη εις μητροπολίτην Μήδειας και Σ ω 
ζοπόλεως «αντί τών παραιτηθέντων Καλλινίκου και ’ Αρσενίου»2).

Συνήθως χάριν συντομίας ό ήμέτερος Θεοδόσιος άναφέρεται ούχι 
«Μήδειας καί Σωζοπόλεως», άλλ3 απλώς «Μήδειας». Πλήν καί ό ίδιος 
συνήθως υπογράφει απλώς «ό  Μήδειας», παραλείπων χάριν συντομίας 
τό «Σωζοπόλεως». Έ ν τοΰτοις τον πατριαρχικόν τόμον, τον όποιον μην'ι 
Ίουλίω τού 1624 συνέταξε καί κατέστρωσεν εν τω κώδικι τής Μεγάλης 
Εκκλησίας ή εν Κων/πόλει συνηγμένη αρχιερατική σύνοδος, ής μετέσχεν 
ό Θεοδόσιος, υπογράφει ούτος εν πληρεστέρα μορφή τού τίτλου του ώς 
ό «Μήδειας καί Σωζοπόλεως^. 3) Καθ’ ά Ιλέγχεται καί ώς μητροπολίτης ό 
φιλόπονος Θεοδόσιος έξηκολούθησε τό καλλιγραφικόν αυτού έργον. Ούτω 
κατά τό έτος 1635 έγραψε κώδικα εναποκείμενον μέν τανύν εν τή Λαυρεν- 
τιανή Βιβλιοθήκη τής Φλωρεντίας ύπ* άριθ. 47 μεταξύ τών codices graeci 
Acquisti, περιέχοντα δέ την λειτουργίαν τού Χρυσοστόμου καί τού 
Μεγάλου Βασιλείου, προς δέ τάς τάξεις επί χειροτονία αναγνώστου, υπο
διακόνου, διακόνου, πρεσβυτέρου «καί μητροπολίτου ή επισκόπου». Έν 
φ. 93® χοΰ κώδικος κεΐται τό βιβλιογραφικόν σημείωμα: «μνήοθητι τον 
γράψαντος Θεοδοσίου Μήδειας ταπεινού, του μ(ητ) ροπολίτου: αχλε' όκτω- 
βρίω, κβ\ ημέρα, ε. ίνδ. δ ’ » . 4)  "Ετερον καλλιγραφικόν έργον τού Θεο
δοσίου έταξα εγώ εν τή βιβλιοθήκη τής μεγαλώνυμου μονής τού παρά 
τά Καλάβρυτα κειμένου Μεγάλου Σπηλαίου καί δή ύπ3 αριθμόν 81 μεταξύ 
τών χειρογράφων αυτής. Είναι τό καλλιγραφικόν τούτο έργον κώδιξ εκ 
χάρτου λείου περιέχων τάς τρεις λειτουργίας καί τάς τάξεις επί χειροτο
νώ*. αναγνώστου, διακόνου, .πρεσβυτέρου «καί μητροπολίτου ή επισκόπου». 
Κατά ταύτα τό περιεχόμενον τού κώδικος είναι mutatis mutandis τό 
αυτό προς τούς αύτογράφους κώδικας τού Θεοδοσίου εκείνους, τούς ενα-

Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμ. Γ' (έν Βενετία 1872) σελ..563.
J) Παρά Κ. Ν. Σάθα, ένθ' ανωτέρω, τόμ. I”  σελ. 563.
2) Κατά την περίληψιν τοΰ σχετικοί γράμματος παρά Κ. Ν· Σάθα, ένθ’ ανωτέρω, 

τόμ. Γ ', σελ. 563.
8) Α. Παπαδοπούλου—Κεραμέως, Άνάλεκτα Ίεροσολυμιτικής σταχυολογίας. τόμ. 

Δ' (έν Πετρουπόλει 1897) σελ. 95—97.
4) Ε . R o s t& g n o —N. F e s t a ,  Inclice dei codici greci Laurenziani non com- 

presi nel catalogo del Bandini (έν Φλωρεντία—Ροηιη 1893). σε?- 201.

4t} N. Βέη, Θεοδόσιος Μ ήδειας και Σωζοπόλεω ς
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ποκειμένους σήμερον εν τή μονή τής Παναγίας τής Χάλκης, εν τώ Με· 
τοχίω του Παναγίου Τάφου εν Κων/πόλει και εν τή Λαυρεντιανή Βιβλιο
θήκη τής Φλωρεντίας J). Έ ν  φ. 100β του προμνημονευθέντος κωδικός 
του Μεγάλου Σπηλαίου κεΐται κατά πιστόν άντίγραφον τό εξής βιβλιο
γραφικόν σημείωμα: ή- έγράφη διά χειρόβ τοϋ \ ταπεινοί) μ(ητ)ροπολίτον | 
ΜηδείαΟ Θεοδοσίου | εν rfj βασιλική θεία και \ π(ατ)ριαρχική μονή τ(ή)Ά

t

υπρ,άγίαβ Θ(εοτό)κον. Trjc έν τή νή ! οω Χάλκηβ, καιπεδόθη \τώ άγίω
,Τ  ___ _______- ___

προηγούμενα) \ πά[~παπά/ κυρ Ίακώθφ  :— | Ένέτ(ει). α χ λ ζ, σεπτε^(ίω), 
| ίν(δικτιών)ος Αλλά και εν φυλλφ 19^ εν τή ευχή των δεή-

σειον τής λειτουργίας του Χρυσοστόμου έ'γραψεν ό βιβλιογράφος εν αΰτφ 
τουτω τώ κειμένω : «μνήοθητι κύριε της ψυχής τον δούλου σου Θεοδο
σίου άρχιερέως και των γονέων αύτοΰ» 2) Έ ν φ. 98^ εγραψε,ν δ άρχιε- 
ρευς Θεοδόσιος τους εξής άνεπιγράφους στίχους ών παραθέτομεν πιστόν 
έκ του κωδικός άντίγραφον :

Ίσος τε πατρι, Θειος νιος και μία.
*'Αναρχος αρχή, "Εν προθλήματ' '&σία.
Ιίράτησον ορθούς. 7Ορθοδόξους νΐέας.

"Ορθών άν ή μας, Δείξον όικον σου φά8ς.
Βίθλω τε γράψον, Ούρανοφρόνων βίω.

7 Off αν ψέροιμεν, Οεπτά δ3 ασματα νό8.
Col τφ τριφεγγέϊ, Ίσχνρφ  Θεφ μόνω.
Τώ δόντι πιςοΐς Ονρανόθρυτον χάριν.
Οέ γαρ δ’ εχοιμεν Οτεμματόχρυσον κλέ0(ι: -a

α χ μ η 7Ιν(δικτιών)ος ά9.

Και έν φ. 99“ έγραψεν ό άρχιερεύς Θεοδόσιος άλλους στίχους, οΰς 
παραθέτομεν μεθ’ δλων των έν τω κώδικι ανορθογραφιών και των περί 
την γραφήν ιδιορρυθμιών:

3Ίθυνον αγνή, Θεία μήτηρ λόγον
3Άννμψε νύμφη, 7Ελθέ τον σδν οίκέτην.
Κράναν τε άυτς, °Οπλισον ςεφηφόρον.
7 Ορθοφρονεϊν δός, Δεξιόν άντφ νόον.
Βάθη έρευναν, 'Ορθά τώς θείων λόγ(ων).

’Ώκτειρον αυτόν, Οτήσον άγνον νυμφίω.
Οτολή τε λαμπρά, ’Ισχνροβλύτω φάει.
Λάμψειε φωτι, 7 ΟρθοννκτΙ έν μέσω.
Δόξαν φέροι σ0ί, Συν χοροϊς τών παρθέν(ων)

φευρ8(α)ρ.(ί&), κς ■'

') Πρβλ. ανωτέρω σελ. 44 κ· έ. 46. a) Πρβλ. ανωτέρω σελ. 45.
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Καθ’ α ό αναγνώστης παρατηρεί τα ήμίστιχα των στίχων τούτων, 
■καί των εν φ. 98® καί των εν φ. 99α , σχηματίζουσι την ακροστιχίδα: 
ζ'Ιαχώβω ... Θεοδόσιος». Είναι δέ δ ’ Ιάκωβος οΰτος δ καί έν τω ανω
τέρω (σελ. 47) παρατεθειμένω σημειώματι μνημονευόμενος προηγούμενος 
τής μονής τής Θεοτόκου τής Χάλκης, *) εις δν καί έπέδωκεν δ άρχιερευς 
καί βιβλιογράφος Θεοδόσιος τον ύπ’ αΰτοϋ φίλοτεχνηθέντα κώδικα, δ 
δποίος είναι καί διά καλλιγράμμων επιτίτλων καί πολυχρόμων αρκτικών 
γραμμάτων περικεκοσμημένος. Οΰτω πλούσιοι εις κόσμον είναι καί τά 
λοιπά καλλιγραφικά έργα τοΰ. άρχιερέως Θεοδοσίου καί δη δ' ύπ3 αρι
θμόν 329 κώδιξ τοΰ Παναγίου Τάφου εν Κων/πόλει. 2) Καθ' ά φαίνεται 
ό άρχιερευς Θεοδόσιος συνήθιζε νά φιλότεχνη αυτός οΰτος καί τά διά
φορα κοσμήματα των ύπ’ αΰτοΰ γραφόμενων κωδίκων. ’Αφιέρωσε δέ κατά 
τό έτος 1682 εις την μονήν τοΰ Μεγάλου Σπηλαίου τον υπό τσΰ άρχι- 
ερέως Θεοδοσίου γεγραμμένον κώδικα δ «πνευματικός παπά κυρ Σ ω 
φρόνιος δ Κερτεζίτης», (ήτοι δ εκ τοΰ χωρίου Κέρτεζη τοΰ τέως δήμου 
Καλλιφωνίας δρμώμενος), καθ’ ά λέγέι σημείωμα, άναγινωσκόμενον έν 
φΰλλφ 97® τοΰ αΰτοΰ κώδικος3).

Συμφώνως προς περίληψιν πατριαρχικών γραμμάτων τή 29 ’Οκτωβρίου 
1636 δ Μήδειας Θεοδόσιος «διά την προς τούς έπαρχιώτας αΰτοΰ συμ
βάντα σκάνδαλα» υπέβαλε παραίτησιν από τής επαρχίας'αΰτοΰ καί συγ
χρόνως αντί τούτου εζελέγη Μήδειας δ Μητροφάνης, δ όποιος προέστη 
τής επαρχίας ταΰτης μέχρι τοΰ Ιν έιει 1651 έπελθόντος θανάτου του 4). 
”Αν αί προκείμεναι ήμιν περιλήψεις τών πατριαρχικών γραμμάτων είναι 
άπηλλαγμέναι σφαλμάτων περί τάς χρονιάς, τότε δ Θεοδόσιος δεν ήτο εν 
ένεργεία μητροπολίτης Μήδειας [καί .Σωζοπόλεως], δτε έγραψε κατά 
Σεπτέμβριον τοΰ 1637 τό έν φ. 100® βιβλιογραφικόν σημείωμα5) τοΰ ύπ’ 
αριθμόν 81 κώδικος τοΰ Μεγάλου Σπηλαίου, δν δ αΰτός έφιλοτέχνησε. 
Καί ποια μέν είναι τοΰ Θεοδοσίου «τά προς τούς έπαρχιώτας αΰτοΰ συμ
βάντα σκάνδαλα», άτινα υπαινίσσεται ή περίληψις τοΰ. σχετικού πατριαρ
χικού γράμματος, άγνοοΰμεν άλλ’ εΰκόλως είκάζομεν τον λόγον διατί κατέ- 
φυγεν εις την μονήν τής Παναγίας τής Χάλκης, δπου άπαντώμεν αΰτόν 
κατά Σεπτέμβριον τοΰ 1637 °). Εις τήν αΰτήν δήλον δτι μονήν, ώς προ-

') Προςθετέος δ ’Ιάκωβος οΰτος είς τούς ολίγους γνωστούς ηγουμένους της μονής 
τής Παναγίας'τής Χάλκης κατά τον ΙΖ' αιώνα, τούς όποίόυς ό Βαρθολομαίος Κου- 
λονμονσιανός, ενθ’ άνοοτέρω σελ. 43 κ.'ε., αναγράφει.

°) Α. ΙΙαπαδοτζονλου—Κεραμέως, Ίεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τόμ. Δ', σελ. 304.
8) Πρβλ. N ikos A. B ee s  (Βέης), |νθ’ ανωτέρω, σελ. 79—82.
4) Κ . Ν. Σά&α, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμ. Γ ', σελ, 571 κ. έ, 585.
8) Ίδέ ανωτέρω σελ. 47. (1) Αυτόθι.
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είρηται χ), ειχον ζητήσει καί εΰρει άσυλον οΐ παλαιοί του Θεοδοσίου συμ- 
μονασταί μετά την καταστροφήν τής εν τώ νησίφ τής Σωζοπόλεως μονής 
του Προδρόμου. Μεταξύ των παλαιών τούτων συμμοναστών του ήσθά- 
νέτο ασφαλώς ό Θεοδόσιος εαυτόν εύτυχέστερον ή τουλάχιστον ήττον 
άτυχή ή μεταξύ των άλλων ανθρώπων, δι’ ο και παραιτηθείς τού θρόνου 
εσπευσε. προς τούς παλαιούς συμμοναστάς, έγκαθιδρυμένους ήδη έν τή 
μονή τής Παναγίας τής Χάλκης.

Κατά ’ Ιούλιον τού 1641 εν πράξει ψήφων επ’ εκλογή μητροπολίτου 
Μεσημβρίας άναφέρεται ως τρίτος συνυποψήφιος «ό Θεοδόσιος πρώην μη
τροπολίτης Μήδειας», άλλ’ άντ’ αυτού και τού δευτέρου συνυποψήφιου (τού 
πρώην Σοφίας Ιγνατίου) έξελέγη ό πρώτος σινυποψήφιος Δαμασκηνός, 
πρώην μητροπολίτης Βιζύης. 2) Κατά δέ Φεβρουάριον τού 1642 έν πράξει 
ψήφων επ’ εκλογή μητροπολίτου Παλαιών Πατρών, τού τέως τοιούτου 
καθαιρεθέντος, άναφέρεται ως τρίτος συνυποψήφιος ό « Θεοδόσιος πρώην 
Μήδειας»' άλλά καί πάλιν άντί τούτου καί τού δευτέρου συνυποψήφιου 
(τού πρώην Γάνου καί Χώρας ’Ιακώβου) έξελέγη ό πρώην Φαναριού καί 
Νεοχωρίου άρχιερεύς Θεοφάνης. Πότε άπεβίωσεν ό ήμέτερος Θεοδόσιος δεν 
είναι άσφαλώς έξηκριβωμένον. Πάντως έ'ζη είσέτι κατά Φεβρουάριον τού 
έτους 1648. Τούτο έλέγχεται έκ τής χρονιάς, ό όποια κεΐται έν τέλει τών 
ύπ’ αυτού γεγραμμένων στίχων έν φύλλφ 98® καί 99α τού ύπ’ άριθ. 81 
κώδικος τού Μεγάλου Σπηλαίου.3)

Ό  περί οΰ ό λόγος Θεοδόσιος δέν υπήρξε , μόνον έπιμελής βιβλίο- 
γράφος καί συνθέτης εμμέτρων βιβλιογραφικών σημεία)μάτων,4) άλλά καί 
ποιητής έκκλησιασακών ύμνων καί ιαμβικών ποιημάτων, τά όποια, έφ’ δσον 
γνωρίζω, δεν έχουσι τύποις έκδοθή. Παραδίδονται δέ τού «Θεοδοσίου 
Μήδειας ύμνοι καί ιαμβικά ποιήματα» π. χ. έν τώ ύπ’ άριθ. 315 κώδικι 
τής 'Αγιορειτικής μονής τού Έσφιγμένου 5).

9 Ίδέ ανωτέρω σελ. 45.
*) Α. Παηαδοπονλον—Κεραμέως, Ίεροοολυμιτική Βιβλιοθήκη, τόμ. Δ', σελ. 14,. 

άριθ. 35, 16, άριθ. 42 (ένθα ή χρονιά καί το δνομα τοΰ Μήδειας κεϊνται εσφαλμένα). 
3) Ίδέ άνωτέρω σελ. 47.
9 Πρβλ. άνωτέρω σελ. 47 καί τό σημείωμα τοΰ ύπ’ άριθ. 144 κώδικος τής μονής 

τής Παναγίας τής Χάλκης παρά Α. ϋααταδοποΰλφ—Κεραμεΐ έν τοΐς «Βυζαντινοΐς 
Χρονικοΐς» τόμ. Ζ' (1900, σελ. 677, άριθ. λδ' (πρβλ. καί άνωτέρω σελ. 44).

Γ>) Sp. Ρ. L a m b ros , Catalogye of greke manuscripts on Mount Athos, τόμ. 
Α'. (έν Κανταβριγία 1895) σελ. 199, άριθ. 2328,2.
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	10
	Vehs_theodosios_mhtropoliths_mhdeias_kai_svzopolevs

