
Η ΔΡΑΜΑ 
ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

ΑΝΑΤΥΠΟ 

1© i 
Β ' ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

ΔΡΑΜΑ 18 - 22 ΜΑΪΟΥ 1994 





ΜΑΧΗ ΠΑΪΖΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 

Ό Διονύσιος Α' και το μοναστήρι της Κοσίνιτσας 

Νέες γνώσεις από νέες αναγνώσεις 

Résumé: La vie du patriarche Dionysios 1er est liée à Kosinitza, le monastère de la Théotocos sur le mont 
Pangée, puisque c 'est là où il s'est retiré quand il jut éloigné du Patriarcat en 1471 et c 'est là où il a choisi 
de passer les derniers jours de sa vie. Des notes autographes sauvegardées sur des manuscrits qu'il avait 
lui-même offerts au monastère aussi bien que des documents de l'époque nous donnent des informations 
nouvelles qui enrichissent nos connaissances sur le sujet. 

L'auteur de cet article présente le texte de deux témoignages historiques déjà connus mais mal lus. Le 
premier se réfère aux raisons pour lesquelles le patriarche fut éloigné du trône patriarcal en 1471; Dionysios 
ne jut pas éloigné parce qu'il était condamné par le synode, comme on le croyait jusqu'à présent, mais à la 
suite d'une demande portée par la Sublime Porte. C'est d'ailleurs à cause de ce fait que plus tard, en juillet 
1488, le synode ne réélit pas Dionysios au trône patriarcal mais il renouvelle son élection faite déjà en 1466. 

Par le second nous apprenons que Dionysios, un an avant sa mort, a réglé ses affaires et il a offert au 
monastère de Kosinitza des manuscrits. Une note autographe écrite sur un manuscrit contenant l'oeuvre de 
Jean Climaque Échelle du Paradis (Κλΐμαξ Παραδείσου) aujourd'hui déposé au Centre Dujcev à Sofia (ms 
Dujcev 155, olim Kosinitza 249), nous donne la date précise de cette donation: c'est l'année 1491/1492. Un 
an plus tard, le vieux patriarche mourut au monastère de la Théotocos. 

Ό Διονύσιος A', ό πατριάρχης πού ανέβηκε στο θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως το 

1466, συνδέθηκε στενά με το μοναστήρι της Θεοτόκου τοϋ Παγγαίου: έκεΐ κατέφυγε όταν 

απότομα διακόπηκε ή πρώτη πατριαρχία του στα τέλη τοϋ 14711- έκεΐ πάλι επέλεξε να 

αποσυρθεί μετά τη δεύτερη και τελευταία πατριαρχία του πού έληξε στα τέλη του 1490. Τη 

σχέση αύτη την αναδεικνύουν διάφορες ενέργειες τοϋ Διονυσίου, από τη φροντίδα του να 

κατοχυρωθούν τα προνόμια της μονής ώς σταυροπηγιακής, ώς τη δωρεά χειρόγραφων 

βιβλίων του στη βιβλιοθήκη τοϋ μοναστηριού2. 

1. Ώς προς το χρόνο που άρχισε άλλα καΐ ώς προς τη διάρκεια της πρώτης πατριαρχίας τοϋ Διονυσίου δεν υπάρχει 
ομοφωνία στη βιβλιογραφία, τόσο στην παλαιότερη όπου το άνοιγμα κυμαίνεται από το 1462 ώς τό 1482, όσο και στη 
νεότερη. Ό Τ. Γριτσόπουλος, στη μελέτη του " Ό από Φιλιππουπόλεως οίκουμ. πατριάρχης Διονύσιος Α' ό εκ Δημητοάνης, 
έν άγίοις καταλεγόμενος (1466-1472, 1488-1490)", ΑΘΛΓΘ 20 (1955), έχει συγκεντρώσει, έκτος από τά βιογραφικά 
τοϋ Διονυσίου, και τις διάφορες απόψεις για την πρώτη πατριαρχία του (σ. 12 σημ. 1). Έγώ ακολουθώ, καταρχήν, τις 
χρονολογίες πού προτείνει ό Χ. Γ. Πατρινέλης στον κατάλογο πού δημοσίευσε στην ΙΕΕ, τ. 10, 'Αθήναι 1974, σ. 102, 
κατάλογο στον όποιο έχει λάβει υπόψη του όλες τις νεότερες έρευνες. 

2. Την κατοχύρωση τών προνομίων τοϋ μοναστηρίου φρόντισε ό ίδιος ό Διονύσιος, παροτρύνοντας τους πατριάρχες 
Συμεών Α' το 1473/4 και Μάξιμο Γ' το 1477 να εκδώσουν πατριαρχικά σιγίλλια πού κατασφάλιξαν ελευθερίες, κτήσεις 
και δικαιώματα της μονής. 'Ακόμα, σε πατριαρχικό γράμμα τοϋ Μητροφάνη Γ' τοϋ 1567 γίνεται μνεία ενός σιγιλλίου 
υπέρ της μονής τό όποιο αποδίδεται στον ίδιο τόν Διονύσιο, πού όμως λανθάνει» Τά σιγίλλια αυτά, μεταξύ άλλων, έχει 
εκδώσει ό Άθ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς στη μελέτη του "Έκθεσις περί της επί τοϋ Παγγαίου όρους Ιεράς μονής τής 
Είκοσιφοινίσαης", ΕΦΣΚ, Παράρτημα τ. 17, 1887, σα 17-21* τό σιγίλλιο τοϋ 1477: σσ. 18-20. Στην παραμονή τοϋ 
Διονυσίου στην Κοσίνιτσα έχουν αναφερθεί εκτενώς όλοι όσοι έχουν γράψει για τό μοναστήρι και έτσι ή βιβλιογραφία 
για τό θέμα είναι πλούσια* σε αυτήν άς προστεθεί και ή σύντομη μελέτη τοϋ Κωνσταντίνου θεοχάρη, "Ή μονή τής 
Είκοσιφοινίσσης και ό οικουμενικός πατριάρχης Διονύσιος A'", Maxeóovtxòv Ήμερολόγιον, 1951, σσ. 193-199. 
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Τον Ιούνιο τοϋ 1477, για παράδειγμα, εκδίδεται ενα σιγίλλιο από τον πατριάρχη Μάξιμο 

Γ' για να κατοχυρωθούν τα προνόμια της μονής. 'Από το κείμενο του πληροφορούμαστε ότι 

ό Διονύσιος ταξίδεψε άπο το Παγγαίο στην Κωνσταντινούπολη στο διάστημα πού στον 

πατριαρχικό θρόνο βρισκόταν ό Ραφαήλ Α' για να ζητήσει τη μεσολάβηση της Πύλης - 'έπι 

τω άναδραμεϊν εις την αύθεντικήν Πόρταν" σημειώνεται στο κείμενο3- προκειμένου να 

αποτραπούν οι κίνδυνοι και να ακυρωθούν οι πειρασμοί στους οποίους ό Ραφαήλ είχε 

εκθέσει το μοναστήρι αλλά και τον ίδιο τον Διονύσιο. Ποιοι συγκεκριμένα ήταν οι "πειρασμοί 

και κίνδυνοι" δεν διευκρινίζεται στο σιγίλλιο τού 1477· όμως το ταξίδι τοϋ Διονυσίου στην 

Κωνσταντινούπολη φαίνεται πώς έγινε λίγο πριν λήξει ή άθλια πατριαρχία τοϋ "αλλοεθνούς 

και βαρβάρου Ραφαήλ"4, δεδομένου ότι ό Μάξιμος πού τον διαδέχθηκε αφήνει να εννοηθεί 

ότι ό Διονύσιος, μετά την αποπομπή τού Ραφαήλ, ζήτησε προσωπικά από τον νέο πατριάρχη 

να εκδώσει σιγίλλιο πού να κατοχυρώνει τα προνόμια, την ελευθερία της μονής και τις 

κτήσεις της, πού είχαν κινδυνεύσει από τον Ραφαήλ. Στο Ιδιο κείμενο μια φράση δηλώνει, 

όχι εμμέσως πλέον άλλα ευθέως, τη σχέση τοϋ Διονυσίου με το μοναστήρι: οι ενέργειες του 

και το ταξίδι ώς την Κωνσταντινούπολη έγιναν "δι* ην έχει προς αυτήν [την μονήν] 

πνευματικήν διάθεσιν και προσπάθειαν". 

"Οσον άφορα τις δωρεές βιβλίων του στη βιβλιοθήκη της μονής, σέ τρία τουλάχιστον 

χειρόγραφα έχει αποτυπωθεί το τεκμήριο δτι ό Διονύσιος τά είχε προσφέρει στο μοναστήρι: 

πρόκειται για τά χειρόγραφα 18, 192 και 249, πού σώζουν αφιερωτικά ή κτητορικά 

σημειώματα τού Διονυσίου5. 

Δύο νέα στοιχεία θά ήθελα να παρουσιάσω στην Επιστημονική αύτη Συνάντηση της 

Δράμας πού έχουν σχέση με τη μονή της Θεοτόκου -καθώς το μοναστήρι τού Παγγαίου 

δεσπόζει στην περιοχή αλλά και στις συνειδήσεις των ανθρώπων της τόσο ιστορικά όσο και 

συναισθηματικά-, στοιχεία πού αποσαφηνίζουν καλύτερα τη σχέση πού συνέδεσε τον 

πελοποννησιακής καταγωγής πατριάρχη με το μακεδόνικο μοναστήρι6. 

3. Άθ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, "Έκθεσις-.", cur., ο. 18. 

4. Είναι γνωστό δτι ό πατριάρχης αυτός δέν έγινε ποτέ αποδεχτός από την Εκκλησία Ή αρνητική της οτάση έναντι 
τοϋ Ραφαήλ έχει αποτυπωθεί μέ ενάργεια σέ ένα συνοδικό -ψήφισμα που εκδόθηκε το 1488' σύμφωνα με τό κείμενο, όλοι 
οι ώς τότε πατριάρχες πρόσφεραν έργο στην Εκκλησία: "πάντες γαρ χρήσιμοι.», φαύλου μόνου των τοιούτων 'Ραφαήλ 
εκείνου τοϋ Τριβαλοϋ"· 6λ. τό κείμενο στη μελέτη τοϋ Δ. Γ. 'Αποστολοπούλου, Ό "'Ιερός Κώδιξ" τον Πατριαρχείου 
Κωνσταντινουπόλεως στο 6' μισό τον ΙΕ' αιώνα: τα μόνα γνωστά σπαράγματα, 'Αθήνα 1992, σσ. 141-150. 

5. Τά σημειώματα αυτά τά εντόπισαν και τά απομνημόνευσαν μελετητές που είχαν επισκεφθεί τό μοναστήρι πριν άπο 
τη βουλγαρική λεηλασία τοϋ 1917. Ό Παπαδόπουλος-Κεραμευς εντόπισε τα σημειώματα τών χφφ 18 καί 192 ("Έκθεσις„", 
απ., ο. 47 σημ. 1) ένώ ό Γ. Χατζηκυριάκου τό σημείωμα τοϋ χφ 249 (Σκέψεις και εντυπώσεις έκ περιοδείας άνα την 
Μακεδονία (1905-1906), 'Αθήνα 1906 [ανατ. θεσσαλονίκη 1962], α 101). Καθώς όμως από τα περισσότερα χειρόγραφα 
πού αποσπάστηκαν τότε από τους Βουλγάρους, τά φύλλα πού είχαν κτητορικά σημειώματα σχίστηκαν ή αλλοιώθηκαν 
γιά να μήν προδώσουν την προέλευση τών χειρογράφων άπο τό μοναστήρι (βλ. για τό θέμα αυτό Μάχη Παΐζη -
'Αποστολοπούλου, "Ένα, ακόμα, χειρόγραφο από την Κοσίνιτσα (Princeton, χφ Garrett 6)", Ελληνικά 43 (1993) 
407), είναι πιθανό να χάθηκαν μέ τον τρόπο αυτό και άλλα τεκμήρια της σχέσης Διονυσίου-Κοσίνιτσας. Γιά τη λεηλασία 
της μονής βλ. πιό κάτω τή σημ. 15. 

6. Ό Διονύσιος γεννήθηκε περί τό 1410 στη Δημητσάνα καί σέ νεαρή ηλικία βρέθηκε στη μονή Μαγγάνων στην 
Κωνσταντινούπολη. Όπως είναι γνωστό, συνδέθηκε στενά μέ τον Μάρκο Ευγενικό. Βλ. βιογραφικά στοιχεία στη μελέτη 
τοϋ Τ. Γριτσόπουλου. " Ό άπο Φιλιππουπόλεως...", ÖJL 
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Τα νέα αυτά στοιχεία δεν προέρχονται από άγνωστες πηγές, προκύπτουν από την 

ορθότερη ανάγνωση γνωστών. Διότι τις γνώσεις μας σέ ένα θέμα δεν τις εμπλουτίζει μόνο 

ό εντοπισμός μιας νέας πηγής* μπορεί να τις εμπλουτίσει καί ή διόρθωση λανθασμένων 

αναγνώσεων πού έχουν γίνει σέ γνωστές πηγές. 

Το πρώτο προέκυψε από την ορθότερη -και πληρέστερη- ανάγνωση ενός αφιερωτικού 

σημειώματος πού σώζεται σέ ένα από τα χειρόγραφα πού δώρισε ό πατριάρχης Διονύσιος 

στη βιβλιοθήκη τοΰ μοναστηριού: ή νέα ανάγνωση επιτρέπει να αποσαφηνίσουμε τη φιλολογική 

ταυτότητα τοΰ χειρογράφου πού δώρισε ό Διονύσιος στή μονή άλλα καί να προσδιορίσουμε 

το χρόνο της αφιέρωσης. Το δεύτερο στοιχείο προήλθε από τή διόρθωση τής λανθασμένης 

ανάγνωσης ενός άλλου κειμένου, πού μας επιτρέπει πλέον να διευκρινήσουμε τις συνθήκες 

ύπό τις όποιες ό Διονύσιος έφθασε στα τέλη τού 1471 ή στις αρχές τοΰ 1472 στο 

μοναστήρι -διωγμένος από τον πατριαρχικό θρόνο μετά από μια γόνιμη πατριαρχία πέντε 

χρόνων. Θα περιγράψω τι γνωρίζουμε ως σήμερα για τα δύο αυτά στοιχεία πού αναφέρονται 

στή σχέση τοΰ Διονυσίου μέ τήν Κοσίνιτσα καί ποΰ στηρίζονται οι γνώσεις μας γι* αυτά. 

Στή συνέχεια, άφοϋ παρουσιάσω τα έγγραφα τεκμήρια, θα προτείνω τίς νέες αναγνώσεις. 

Τέλος, μέ βάση τίς νέες αυτές αναγνώσεις, θα επιχειρήσουμε νά αναθεωρήσουμε τις λανθασμένες 

εντυπώσεις πού έχουν καθιερωθεί. 

/ 

Γνωρίζαμε ως τώρα οτι ό πατριάρχης Διονύσιος Α' ανέλαβε το θρόνο τής 

Κωνσταντινουπόλεως το φθινόπωρο τοΰ 1466 διαδεχόμενος τον Συμεών Α' καί ότι στα 

τέλη τού 1471, μετά από μια πατριαρχία πέντε χρόνων, διακόπηκε το έργο του όταν 

εκδιώχθηκε από τήν πολιτική εξουσία καί καταδικάστηκε άπό τή σύνοδο. Ή πρωτογενής 

πηγή πού σώζει τίς πληροφορίες είναι ένα συνοδικό "ψήφισμα τοΰ 'Ιουλίου τοΰ 1488, μέ τό 

όποιο καλεΐτο πάλι ό Διονύσιος νά αναλάβει τον οικουμενικό θρόνο. Στο ψήφισμα δέν 

διευκρινίζονταν οι λόγοι πού είχαν οδηγήσει τότε τήν Πύλη, αλλά καί τή σύνοδο, νά 

προβούν σύς ενέργειες εκείνες εναντίον του. 

Τό κείμενο τοΰ "'ψηφίσματος" τό έκανε γνωστό ό 'Επαμεινώνδας Σταματιάδης τό 1891, 

όταν τό εξέδωσε στο βιβλίο του Εκκλησιαστικά Σνλλεκτα από ένα χειρόγραφο τής βιβλιοθήκης 

τής μονής Τιμίου Σταυρού τής Σάμου7. Σύμφωνα μέ τήν ανάγνωση τοΰ Σταματιάδη, στο 

συνοδικό ψήφισμα τοΰ 1488 γίνεται μια αναδρομή σέ όσα είχαν συμβεί στην Εκκλησία καί 

αναφέρεται οτι τό 1471 "έν ταϊς τοιαύταις ταραχαΐς τε καί ζάλαις ταϊς έκκλησιαστικαΐς 

καί ό ...πατριάρχης κΰρ Διονύσιος ευρεθείς, ... έξωσθείς βία τής έξω χειρός καί μετά τούτο 

καί συνοδικώς καταδικασθείς... έμενε έκτοτε καθ' εαυτόν ιδιάζων"8. Καθώς λοιπόν ή πράξη 

αυτή τοΰ 1488 είναι ή πλησιέστερη στα γεγονότα πηγή πού διαθέτουμε, πιστεύαμε ως τώρα 

δτι ό Διονύσιος τό 1471 εκδιώχθηκε από τον πατριαρχικό θρόνο μέ τή βούληση τής 

οθωμανικής Πύλης αλλά καί ύστερα από καταδίκη του από τήν πατριαρχική σύνοδο. 

7. Τό βιβλίο εκδόθηκε στη Σάμο τό 1891· τό κείμενο τοΰ συνοδικού ψηφίσματος δημοσιεύεται στ'ις σσ. 31-34. 

8. Έπαμ. Σταματιάδης, 'Εκκλησιαστικά Σνλλεκτα.., δ.π., ο. 32. 
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Πρόσφατα ωστόσο το χειρόγραφο από το όποιο ό Σταματιάδης εξέδωσε το κείμενο τοϋ 

•ψηφίσματος έγινε αντικείμενο νέων ερευνών, πού έφεραν στο φως το γεγονός ότι στο 

σαμιακό χειρόγραφο είχαν ενσωματωθεί αυτούσια φύλλα από τον ιερόν κώδικα τον 

πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως9, από το επίσημο δηλαδή βιβλίο του πατριαρχείου στο 

όποιο καταγράφονταν "αί συνοδικαΐ πράξεις και τα των εκκλησιαστικών υποθέσεων έγγραφα 

σημειώματα"10. Σέ ένα τέτοιο φύλλο σώζεται και το κείμενο πού μας ενδιαφέρει. 

Οι πρόσφατες όμως αυτές έρευνες, έκτος από τον εντοπισμό της διπλωματικής σημασίας 

τοϋ ψηφίσματος, εντόπισαν ακόμα κάτι ουσιαστικό: ένα λάθος στην ανάγνωση τοϋ Σταματιάδη, 

πού ανατρέπει τήν καθιερωμένη αντίληψη ότι ό Διονύσιος καταδικάστηκε από τή σύνοδο. 

Τό λάθος είναι στο ακόλουθο απόσπασμα: σύμφωνα μέ τήν ανάγνωση Σταματιάδη, ό 

Διονύσιος "έξωσθείς βία της έξω χειρός' και μετά τούτο καί συνοδικώς καταδικασθείς..."11. 

Στο κείμενο όμως δεν σημειώνεται "καί" άλλα "μήτε". 

(χφ Σάμος 12, φ. 193r τμήμα). 

(έκδ. Σταματιάδη) (πρωτότυπο) 

"..έξωσθείς βία της έξω "...έξωσθείς βία τής έξω 

χειρός και μετά τοϋτο κ α ι χειρός καί μετά τοϋτο μ ή τ ε 

συνοδικώς καταδικασθείς... μηδέ συνοδικώς καταδικασθείς... μηδέ 

παρά τίνος έναχθεις εις τι των παρά τίνος έναχθείς εις τι τών 

άπηγορευμένων τοις θείοις άπηγορευμένων τοις θείοις 

κανόσι" κανόσι" 

Τή νέα ανάγνωση τήν επιβεβαιώνει όχι μόνο ό σύνδεσμος "μηδέ" πού υπάρχει στή 

συνέχεια τής φράσης καί πού προϋποθέτει τον "μήτε" άλλα καί τό νόημα ολόκληρης πλέον 

τής περιόδου, πού έμενε μετέωρο μέ τήν ανάγνωση Σταματιάδη καί πού τώρα μόλις είναι 

κατανοητό: "μηδέ παρά τίνος έναχθείς εις τι τών άπηγορευμένων τοις θείοις κανόσι". Τον 

Διονύσιο τον απομάκρυνε από τον οικουμενικό θρόνο ή οθωμανική αρχή, ή οποία ίσως να 

πίεσε καί τή σύνοδο να ενεργήσει ανάλογα Αυτή όμως δεν τον καταδίκασε ούτε άλλος 

9. Βλ. Δ.Γ. "Αποστολόπουλος, Ό "'Ιερός Κώδίξ"~, ΟΛ., σσ. 57-69. 

10. Ή διατύπωση αύτη οώζεται στο φ. 125r τοϋ χφ Vind. hist. gr. 47, χειρόγραφο πού αποτελεί ενότητα τοϋ Ιερού 
κωδικός τού 14ου αιώνα, προερχομένη καί αύτη από τό πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. 

11. Βλ τήν πρόσφατη διπλωματική έκδοση τοϋ Δ.Γ. 'Αποστολόπουλου, Ό "Ιερός Κώδιξ"-, ÓJL, σ. 143, στ. 22-23. 
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κανείς τον κατηγόρησε για παραβίαση διατάξεων κάποιων κανόνων. Αυτό άλλωστε είναι 

και το πνεϋμα πού κυριαρχεί σε ολόκληρο το ψήφισμα τοΰ 1488: ό Διονύσιος δεν εκλεγόταν 

ξανά άλλα ή σύνοδος τον ανακαλούσε στον πατριαρχικό θρόνο, "άφ' ου προεξεβλήθη"· ή 

εντολή της παρουσιάζεται ώς "άνακαίνισις" της παλαιάς εκλογής του ώς πατριάρχη. "Αλλωστε, 

αν είχε καταδικαστεί από τη σύνοδο το 1471, θα γινόταν αναφορά σε κάποια αθωωτική 

πράξη, πριν τοΰ δοθεί ή νέα εντολή12. Ό Διονύσιος λοιπόν εγκατέλειψε τον πατριαρχικό 

θρόνο επειδή ή Πύλη επέβαλε την απομάκρυνση του, χωρίς ή σύνοδος να τον έχει καταδικάσει13. 

Τότε ήταν πού αποσύρθηκε για πρώτη φορά στο Παγγαίο, στη μονή της Κοσίνιτσας. 

Ό Διονύσιος θα αναλάβει ξανά τον πατριαρχικό θρόνο δεκαεπτά χρόνια αργότερα, σε μια 

περίοδο πού οι σχέσεις τοΰ πατριαρχείου με τήν οθωμανική Πύλη βρίσκονταν πάλι σε 

κρίσιμο σημείο. Το ζήτημα πού είχε προκαλέσει τή φορά αυτή τήν όξυνση το γνωρίζουμε: 

ήταν ή παράνομη, κατά τήν Πύλη, ιδιοποίηση της περιουσίας τοΰ πατριάρχη Συμεών Α'. Ή 

ιστορία είναι γνωστή, θα τήν θυμίσω εδώ με πολύ συντομία. 

Ό πατριάρχης Συμεών πέθανε το φθινόπωρο τοΰ 1486 αφήνοντας μια μεγάλη προσωπική 

περιουσία άλλα μή έχοντας προνοήσει για τήν τύχη της. Έτσι, σύμφωνα με όσα εφαρμόζονταν 

από το οθωμανικό δίκαιο, μετά το θάνατο του ή περιουσία θα περνούσε στο οθωμανικό 

δημόσιο. Ή οικονομική κατάσταση τού πατριαρχείου ήταν δύσκολη και, προκειμένου να μήν 

χαθεί ή περιουσία τοΰ Συμεών, παρουσίασαν ώς πρωτανηψιό, δηλαδή ώς πρόσωπο δικαιούμενο 

κλήρου από τήν περιουσία του, έναν μικρανηψιό του. 'Ωστόσο, το γεγονός έγινε γνωστό στην 

Πύλη, ή οποία οργισμένη ζήτησε τήν άμεση απομάκρυνση τοΰ διαδόχου τοΰ Συμεών, τοΰ 

Νήφωνα Β', καθώς τον θεώρησε υπεύθυνο για όσα είχαν συμβεί και επέβαλε τήν άμεση 

εκλογή νέου πατριάρχη. 

Τότε ήταν πού κλήθηκε από τήν Κοσίνιτσα στην Κωνσταντινούπολη, "όρισμω τοΰ κρατούντος" 

τή φορά αυτή, ό πριν από δεκαεπτά χρόνια "έξωσθεις βία της έξω χειρός" Διονύσιος. "Ας 

σημειωθεί ότι ό φορέας της πολιτικής εξουσίας, ό "κρατών", είχε στο μεταξύ αλλάξει και ό 

Μπαγιαζήτ Β' είχε διαδεχθεί τον Μεχμέτ, ένώ παράλληλα ό άρχοντας Δημήτριος 'Απόκαυκος 

Κυρίτζης, προστάτης τοΰ Διονυσίου από τα χρόνια της "Αλωσης14, βρισκόταν ακόμα στή ζωή 

και είναι πιθανό να διατηρούσε τή δύναμη επιρροής του προς τήν Πύλη. 

Παρέμεινε στον πατριαρχικό θρόνο ώς τα τέλη τοΰ 1490 όταν, υπέργηρος πλέον, παραιτήθηκε 

και αποσύρθηκε πάλι στο Παγγαίο. 

12. Πρβ. όσα αναφέρουν οι Τ. 'AB. Γριτσόπουλος, " Ό από Φιλιππουπόλεως-.", cur., σ. 17 και Δ.Γ. Άποστολόπουλος, 
Ό "Ίεφς Κώδιξ"..., δ.π., σα 147-148. 

13. Δεν έχουν οι πηγές διασώσει τους λόγους πού οδήγησαν τήν Πύλη στην απόφαση αύτη. Τα χρονικά τοΰ 16ου 
αιώνα διηγούνται ότι ό Διονύσιος αναχώρησε για το Παγγαίο αφού "έκαμε παραίτησιν"· ούτε αυτά μιλούν για καταδίκη 
του από τή σύνοδο· βλ. ΈκΟεοχς Χρονική, (έκδ. Σπ. Λάμπρος, Λονδίνο 1902), σ. 31· Ιστορία Πολιτική Κωνσταντινουπόλεως, 
(έκδ. Μ. Crusius, Turcograecia, Βασιλεία 1584), σ. 23 και Πατριαρχμιί\ Κωνσταντινουπόλεως 'Ιστορία, (έκδ. Μ. 
Crusius, Turcograecia..., ÖJI.), σ. 129. 

14. "Οταν ό Διονύσιος είχε βρεθεί μετά τήν "Αλωση αιχμάλωτος στην Άδριανούπολη, "ήγόρασεν αυτόν τις άρχων 
ονόματι Κυρίτζης", αναφέρει ή Έχθεσις Χρονική», ÔJI., σ. 30. 
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II 

Ή παράδοση λέει δτι ό Διονύσιος Α', όταν αποφάσισε να ησυχάσει στο μοναστήρι τοΰ 

Παγγαίου, πήρε μαζί του "όλον του τον βίον, καί... άλλα πράγματα όπου είχε". 'Ανάμεσα 

στα "πράγματα" μπορούμε να υποθέσουμε δτι υπήρχαν και χειρόγραφα βιβλία* ήταν κάτι 

φυσικό για έναν λόγιο άνθρωπο, όπως ό Διονύσιος, πού θα είχε ασφαλώς ανάγκη από την 

πνευματική συντροφιά των βιβλίων του, δταν, απαλλαγμένος από το βάρος των καθηκόντων 

του οικουμενικού πατριάρχη, αποσύρθηκε στο Παγγαίο. 

Στις αρχές του αιώνα μας και πριν άπό τή λεηλασία τοΰ μοναστηριού από τα βουλγαρικά 

στρατεύματα15, ό Γεώργιος Χατζηκυριάκου εντόπισε ένα από τα χειρόγραφα βιβλία τοΰ 

Διονυσίου, το όποιο μάλιστα μέ ιδιόγραφο σημείωμα του το είχε αφιερώσει στο μοναστήρι. 

Τό σημείωμα αυτό το δημοσίευσε ό Χατζηκυριάκου το 1906: "έγώ ό ταπεινός πρώην 

πατριάρχης Διονύσιος αφιέρωσα τό παρόν βιβλίον κλιματάρι τή αγία και θεία μονή τής 

Ύπεραγίας μου Θεοτόκου του κοσινήτζος"16. 

Ό περίεργος αυτός δρος, "κλιματάρι", μολονότι αδόκιμος και ασαφής, φαίνεται πώς δεν 

προκάλεσε αρκετά τους μελετητές17. 

'Ωστόσο τό σημείωμα είναι γραμμένο, δπως ανέφεραν ό Χατζηκυριάκου και ό 

Παπαδόπουλος-Κεραμέας, από τον ίδιο τον δωρητή και προκαλεί εντύπωση πώς ένας 

πεπαιδευμένος άνθρωπος δπως ήταν ό Διονύσιος Α' -τον όποιο, σύμφωνα με τά χρονικά, 

"τον άνέθρεψεν και τον έμαθε και τά ιερά γράμματα" ό Μάρκος ό Ευγενικός18-, χρησιμοποίησε 

στο σημείωμα του έναν αδόκιμο δρο. 

Ό έλεγχος δμως τής ανάγνωσης τοΰ Χατζηκυριάκου δεν ήταν δυνατό νά γίνει, καθώς τό 

χειρόγραφο 249, αυτό πού έσωζε τό πιο πάνω σημείωμα, ήταν ανάμεσα σε εκείνα πού 

κλάπηκαν από τό μοναστήρι τό 1917, χωρίς νά έχουν εντοπιστεί σε κάποια βιβλιοθήκη. 

"Οταν δμως τό 1990 ανακοινώθηκε στην επιστημονική κοινότητα ότι τό μεγαλύτερο 

μέρος των χειρογράφων τής μονής βρίσκεται στή Σόφια, στο 'Ερευνητικό Κέντρο Ivan 

15. Πα το θέμα τής λεηλασίας της μονής καί των χειρογοοΜρων της το 1917 από τα βουλγαρικά στρατεύματα βλ. 
συγκεντρωμένες πληροφορίες στα πρόσφατα δημοσιεύματα τοΰ Β. "Ατσαλου, Τά χειρόγραφα τής ιεράς μονής της Κοσίνιτσας 
(ή Είκοσιφοίνισσας) τοΰ Παγγαίου, Δράμα 1990, σα. 21-27 καί τοΰ Γ. Παπάζογλου, Χειρόγραφα τής Είκοσιφοιησαης και 
τοΰ Τίμιου Προδρόμου Σερρών ατό 'Ινστιτούτο "Ivan Dujcev " τής Σόφιας. Μία προσέγγιση ιστορική των χειρογράφων των 
ώς άνω μονών, θεσσαλονίκη 1990, σα. 10-14 καί τοΰ ίδιου, Χειρόγραφα καί βιβλιοθήκες της 'Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, 1, Κομοτηνή 1993, Δ, σα. 3-30. Στις μελέτες αυτές γίνεται προσπάθεια νά ανασυγκροτηθεί ή λανθάνουσα συλλογή 
των χειρογράφων τοΰ μοναστηρίου. Στο μεταξύ, τό μεγαλύτερο μέρος της συλλογής αποκαλύφθηκε πώς βρίσκεται στή 
Σόφια (βλ. πιο κάτω, στο κείμενο), ενώ όλο καί νέα ευρήματα που έρχονται στο φώς συμπληρώνουν την εικόνα μας για τή 
βιβλιοθήκη τής μονής· βλ. πρόσφατα Μάχη Παΐζη - 'Αποστολοπούλου, "Ένα, ακόμα, χειρόγραφο™", ôjt. 

16. Στο βιβλίο τον Σκέψεις καί εντυπώσεις-., ÔJt., σ. 101. Τό σημείωμα τό είχε δεϊ καί ό Παπαδόπουλος - Κεραμέας, 
όπως φαίνεται άπό τή σημ 1 τής σ. 18 στ. 2 τής πιο πάνω μελέτης του, αλλά δεν τό δημοσίευσε. 

17. Μόνο στο βιβλίο τοϋ Κ. Τσιάκα για τήν ιστορία τοΰ μοναστηρίου, πού δημοσιεύθηκε τό 1958, βρίσκουμε μια άλλη 
εκδοχή, τον όρο "κηματάρι". Ό συγγραφέας, παραξενεμένος άπό τον άγνωστο όρο, θέλησε νά διορθώσει τό άγνωστον 
δια τοϋ άγνωστου. (Κ. Ε. Τσιάκας, 'Ιστορία τής Ιεράς Μονής Είκοοιφοινίσσης Παγγαίου, Δράμα 1958, σ. 30). Τό 
"κηματάρι" προτίμησε καί ό Δ. Παναγόπουλος στο δικό του βιβλίο 'Ιερά μονή Είκοοιφοινίσσης Παγγαίου, 'Αθήνα 1976, 
σ. 35, αναδημοσιεύοντας προφανώς τό σημείωμα άπό τό βιβλίο τοϋ Τσιάκα 

18. Πρόκειται για τή διατύπωση πού σώζεται στην Πατριαρχικήν Κωνσταντινουπόλεως Ίστορίαν^, ÔJÏ., α 127· πρβ. 
τήν ίδια πληροφορία καί στην Ίστορίαν Πολιτιχήν Κωνσταντινουπόλεως-, ÖA, Ο. 23 καί "Εκθεσιν Χρονικήν-, δ.π, σ. 30. 
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Dujcev19, αναζήτησα -κατά την επίσκεψη μου τη χρονιά εκείνη στο ερευνητικό κέντρο- το 

χειρόγραφο που αφιέρωσε ό Διονύσιος με την ελπίδα ότι Ισως σώζεται ακόμα το σημείωμα του20. 

Πραγματικά προς το τέλος τοϋ χειρογράφου, δηλαδή στο verso τοΰ τετραδίου μβ' -στο recto 

τοϋ οποίου ό Vladimir Sis σημείωσε τήν αρίθμηση 33821— σώζεται σχεδόν ανέπαφο το 

σημείωμα τοϋ Διονυσίου. Μπόρεσα λοιπόν να διαπιστώσω τα ακόλουθα: α) ότι ό 

Ójp. Κοσίνιτσας 249, φ. 338v πανομοιότυπο τοϋ ιδιόγραφου σημειώματος τοϋ Διονυσίου). 

Χατζηκυριάκου είχε παραλείψει να δημοσιεύσει τή χρονολογία πού έφερε το σημείωμα καί 

β) ότι ό όρος "κλιματάρι" ανήκει στον έκδοτη, ή λανθασμένη ανάγνωση τοϋ οποίου, 

αυτούσια ή παραλλαγμένη, παρέσυρε τή μετέπειτα βιβλιογραφία. 

Τό σημείωμα λοιπόν πού έγραψε ό Διονύσιος είναι εκτενέστερο από αυτό πού δημοσίευσε 

ό Χατζηκυριάκου και ή χρονολογία πού αναγράφει είναι τό έτος 7.000 από κτίσεως κόσμου* 

ή δωρεά έγινε στή διάρκεια της δέκατης ίνδικτιώνας, δηλαδή στο διάστημα από τον Σεπτέμβριο 

τοϋ 1491 ώς τον Αύγουστο τοϋ 1492. Τό πλήρες κείμενο τοϋ σημειώματος είναι τό 

ακόλουθο: 

19. Ή ανακοίνωση έγινε τό καλοκαίρι τοϋ 1990 κατά τή διάρκεια μιας στρογγυλής τράπεζας πού οργανώθηκε από 
τό ερευνητικό αυτό κέντρο (τα πρακτικά δημοσιεύθηκαν μέ τον τίτλο Actes de la table ronde. Principes et méthodes du 
cataloguage des manuscrits grecs de la collection du Centre Dujcev, θεσσαλονίκη 1992). 

20. Στο Κέντρο Dujcev τό χειρόγραφο 249 φέρει τον ταξινομικό αριθμό 155, ένώ στον κατάλογο Α. Dzurova - Κ. 
Stancev (La collection de manuscrits du Centre Scientifique "Ivan Dujcev ". Manuscrits slaves, grecs et orientaux de la 
collection du Centre de Recherchesslavobyzantines "Ivan Dujcev". Catalogue d'exposition, Σόφια 1988 (βουλγαρικά), 
τον αριθμό 81. Tò χειρόγραφο, συμφωνά μέ βιβλιογραφικό σημείωμα που σώζεται στο τέλος τοΰ χειρογράφου, γράφτηκε 
από τον Ιερομόναχο Ίωάσαφ το έτος 1366 (βλ. "Ατσαλος, Τά χειρόγραφα..., ΟΛ., σ. 78). 

21. Ό Vladimir Sis συμμετείχε και συντόνισε τήν κλοπή των χειρογράφων το 1917. Ό χειρόγραφος κατάλογος που 
συνέταξε για τα χειρόγραφα που αποσπάστηκαν από το μοναστήρι και τα ιδιόγραφα αποτυπώματα του πάνω στα 
χειρόγραφα που σήμερα βρίσκονται στή Σόφια αποκαλύπτουν άνθρωπο που γνώριζε καί τήν ελληνική γλώσσα και τήν 
παλαιογραφία καί, πολύ περισσότερο, τήν αξία τών άποσπασθέντων χειρογράφων, θεωρείται τσεχικής καταγωγής, 
καθηγητής ίσως τής παλαιογραφίας στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας* βλ. όσα σημειώνει σχετικά ό "Ατσαλος, Τα χειρόγραφα-, 
ΟΛ., α 23. 
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"+ έγώ ό ταπεινός πρώην π(ατ)ριάρχης Διονύσιος αφιέρωσα / το παρόν 

βϊβλιον Κλήμακα εν τη άγια και θεία μονή της ύπ(ερα)γίας μου Θ(εοτό)κου της 

[Κοσινητζος] καί όστις τό εκβάλει από την θείαν μονην της ύπ(ερα)γί(ας) μου 

/ ν α [ε]χει τάς αράς των άγΐων τι και η θεοφόρων π(ατέ)ρων ημών, των εν 

Νΐ/καία συνόδου και έμοϋ του ταπεινού: εν ετϊ ,ζ ίν(δικτιώ)νος ι :-." 

Σήμερα ή λέξη Κοσινήτζος, την οποία για καλή μας τύχη είχε προλάβει να διαβάσει ό 

Χατζηκυριάκου, είναι σβησμένη για να μην προδίδει, προφανώς, την προέλευση τοΰ 

χειρογράφου. 

Ή αυτοψία, λοιπόν, έδωσε μια νέα ανάγνωση του αφιερωτικού σημειώματος τοΰ Διονυσίου 

αποκαθιστώντας και την τρωθείσα λογιωσύνη του. Ό πρώην πατριάρχης είχε αναφέρει 

ορθά τό βιβλίο πού αφιέρωσε ως "Κλήμακα", αφού πρόκειται για τό έργο τού Ιωάννη τού 

Σχολαστικού, ΚΚϊμαξ τον Παραδείσου72. 'Ακόμα, ή αυτοψία μας επέτρεψε να προσδιορίσουμε 

μέ σχετική ακρίβεια τό χρόνο της αφιέρωσης τοΰ χειρογράφου. ΤΗταν, τότε, ό Διονύσιος 

πάνω από ενενήντα χρόνων και φαίνεται πώς ήθελε να ρυθμίσει την τύχη τών υπαρχόντων 

του. Ένα χρόνο περίπου μετά, θα πεθάνει στο μοναστήρι τού Παγγαίου. 

22. Βλ. PG, τ. 88, σα. 632-1209. Για τον 'Ιωάννη Σχολαστικό, που ώς γνωστόν από το έργο που συνέγραψε πήρε το 
πατρώνυμο Ιωάννης ό της Κλίμακος, βλ. πρόχειρα Hans-Georg Beck, Kirche und Theologische Literatur im byzantinischen 
Reich, Μόναχο 1959, α 451, όπου και βιβλιογραφία "Ας σημειωθεί ότι στη βιβλιοθήκη της Κοσίνιτσας υπήρχαν 
τουλάχιστον δύο ακόμα χειρόγραφα που περιείχαν την Κλίμακα τοΰ Ιωάννη, τό χφ 112, πού σήμερα βρίσκεται στη 
Βιβλιοθήκη τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Princeton μέ τον ταξινομικό αριθμό Garrett 6 και τό χφ 248 που, όσο ξέρω, δεν 
έχει ώς σήμερα εντοπιστεί. 






