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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. 


