
Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ Ε' ΕΝ ΡΩΣΙΑ.

Ό Πατριάρχης ’Αντιόχειας ’Ιωακείμ Ε' (1584 - 1587), μετά σφοδράν 
εσωτερικήν ανωμαλίαν τής Εκκλησίας ’Αντιόχειας άναγνωρισθε'ις κανονικός 
Πατριάρχης καί άναλαβών τήν διακυβέρνησιν τής Εκκλησίας ’Αντιόχειας 
τφ 1584, εύρέθη προ μεγάλων οικονομικών δυσχερείων 1. Άπετάθη δέ προς 
τον ηγεμόνα τής Μόσχας Ίωάννην δ' τον Τρομερόν (1533-1584) ζητών 
βοήθειαν και έλαβε παρ’ αυτοΰ διακόσια ρούβλια και διάφορα δώρα. Ό 
Πατριάρχης ’Αντιόχειας, έκφράσας τήν ευγνωμοσύνην αυτοΰ, προσεπεδήλου 
ζωηράν επιθυμίαν όπως και προσωπικώς γνωρίση τον ρώσον ηγεμόνα, συλ
λαβών εκτοτε, ως φαίνεται, τήν ιδέαν τής μεταβάσεως εΐς Ρωσίαν 2 3.

Πράγματι δέ άφοϋ κατά τό 1584 διέτρεξε τάς έλληνικάς χώρας, επισκε- 
φθείς μετά τοϋ ’Αλεξάνδρειάς Σιλβέστρου (1569- 1590) καί τήν Μυτιλήνην8, 
έν τελεί τοϋ 1585 άπεφάσισε νά μεταβή αυτοπροσώπως είς Μόσχαν. Διελθών 
τής Λεοντοπόλεως (Λβώφ), ίδρυσε τή 1 Ίανουαρίου 1586 τήν περίφημον 
θρησκευτικήν ’Αδελφότητα, ήτις επί αιώνας ΰπήρξεν έρεισμα τής ’Ορθοδο
ξίας4 * * *. Έξ επιστολής δέ αυτοΰ μανθάνομεν δτι τή 16 Ίανουαρίου εΰρίσκετο 
έτι έν Λεοντοπόλει. Εΰρεν εκεί μεγάλην εκκλησιαστικήν καί ηθικήν ακατα
στασίαν, ιερείς προσελθόντας είς β' γάμον μετά χηρείαν, ή ά'λλους ιερείς καί 
διακόνους χειροτονηθέντας, ενώ έζων παρανόμως μετά γυναικών, άνευ ίερο- 
λογίας καί στεφανώματος. Ό Πατριάρχης ’Ιωακείμ, μή άρκεσθείς είς προφο
ρικούς ελέγχους, έγραψε βραδύτερου καί επιστολήν, δριμύτατα ελέγχων τάς 
παραβάσεις τών ιερών κανόνων καί διατάξεων τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας, 
επισείων δέ βαρύτατα επιτίμια καί προτρέπων είς διόρθωσιν τών κακώς 
έχόντων.Ή επιστολή, γραφεΐσα τό πρώτον άραβιστί, μετεφράσθη εΐς τήν έλλη-

1 Πορφυρίου Ούσπένσκη, άρχιμ., Συρία (ρωσιστί). Έν Κιέβφ 1874, σ. 83.87.
2 A. Mouraviev, Σχέσεις τής Ρωσίας πρός τήν’Ανατολήν, (ρωσιστί). Έν Πετρου- 

πόλει 1858 -186, I, 96. 103.
3 Α. Π απ αδ οπο ύ λου - Κ ε ρ α μέως, Μαυροκορδάτεως Βιβλιοθήκη, Παράρτημα

Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κ/πόλεως τόμ. ΙΕ'. 1884, σ. 12.13.
* Milkowits, Μνημεία τής Σταυροπηγιακής ’Αδελφότητος τής Λεοντοπόλεως,

(ρωσ.) Έν Λβώφ 1895-8, σ. 113-119. A. Krilovsky, Ή έν Λεοντοπόλει Σταυροπη
γιακή ’Αδελφότης (ρωσ.) Έν Κιέβφ 1904, σ. 30-35.
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νίκην γλώσσαν, ως αναγράφει σημείωσις τού σφζομένου ελληνικού κειμένου1.
Ό Πατριάρχης ’Ιωακείμ παρέμεινεν έν Λεοντοπόλει έπί μήνας, διότι τή 

19 Μαΐου 1586 ό Βοεβόδας τοϋ Τσερνιγόβου, Πέτρος Χβοροστίνην, ειδοποιεί 
τον Τσάρον Μόσχας Θεόδωρον α' Τωάννοβιτς (1584- 1598), δτι έμποροι 
ρώσοι, προερχόμενοι εκ Κ/πόλεως και άφικόμενοι εις Τσερνίγωφ, έπληροφό- 
ρησαν δτι ειδον εν Λεοντοπόλει τον Πατριάρχην ’Αντιόχειας ’Ιωακείμ και 
έμαθον δτι μεταβαίνει εις Μόσχαν, άγνοοΰσιν δμως αν θά μεταβή διά Τσερ- 
νιγόβου ή διά Σμολένσκης. Έζήτει δέ τάς διαταγάς τοΰ Τσάρου περί υποδο
χής τοΰ Πατριάρχου, αν θά διήρχετο τοΰ Τσερνιγόβου.

Ό Τσάρος έσπευσε νά έκδώση τάς σχετικός διαταγάς περί τής τιμητικής 
αυτού υποδοχής. Άλλ’ ό Πατριάρχης προΰτίμησε την διά Σμολένσκης οδόν, 
ε’ιδοποίει δέ ό Βοεβόδας τής Σμολένσκης Άνδρέας Σχεβερδιν τον τσάρον 
δτι καταφθάνει μετά τοϋ Πατριάρχου ’Αντιόχειας συνοδεία έκ 14 άνδρών 
καί 19 ίππων.

Εις Σμολένσκην άφίκετο ό Πατριάρχης τήν 5 ’Ιουνίου 1586, εγένετο δέ 
δεκτός μετά τιμών, 12 βέρστια πρό τής πόλεως. Άπέστειλεν έκεΐθεν προς 
τον τσάρον τής Μόσχας γράμμα, έξυμνών τούτον ως ήλιον θερμαίνοντα καί 
φωτίζοντα τήν πάσχουσαν ’Ανατολικήν ’Εκκλησίαν. Έζήτει δέ τήν άδειαν 
δπως έπισκεφθή τήν Μόσχαν, «διότι γέγραπται, έλεγεν, ό δεχόμενος προφήτην 
έν δνόματι προφήτου μισθόν προφήτου λήψεται καί ό δεχόμενος πατριάρχην 
έν δνόματι πατριάρχου μισθόν πατριάρχου λήψεται» 2.

Ό ρώσος ήγεμών ευχαρίστως συγκατετέθη εις τήν απροσδόκητου ταυιην 
έπίσκεψιν. Πρώτην φοράν ή Μόσχα έμελλε νά ϊδη όρθόδοξον χριστιανόν 
Πατριάρχην. Διότι οΰδείς πρό τοϋ ’Ιωακείμ έσκέφθη νά πράξη τοιοϋτόν τι. 
Άπεφασίσθη λοιπόν δπως γίνωσιν οϋχί μία αλλά τρεις ύποδοχαί καθ’ οδόν, 
από Σμολένσκης εις Μόσχαν. Κατά τήν τελευταίαν ύπεδέχθη τον Πατριάρχην 
δ Βογιάρος Ίβάν Βσεβολόζκης.

Εις Μόσχαν άφίκετο ό’Ιωακείμ τή 17 ’Ιουνίου, έφιλοξενήθη δ’έν τή 
οικία Σερεμέτιεφ. Άλλ’ ή παρουσίασις αΰτοϋ πρό τοϋ τσάρου έν τοΐς Άνα- 
κτόροις άνεβλήθη έπίτινας ημέρας. Ό ρώσος ήγεμών ήθελε νά πληροφορηθή 
έξωδίκως πρότερον τούς σκοπούς τοΰ ταξειδίου τοϋ Πατριάρχου, τάς διαθέ
σεις αυτού καί τάς σκέψεις έξ ομιλιών προς τούς έπισκεπτομένους αυτόν.

Τέλος τήν 25 ’Ιουνίου έγένετο ή πανηγυρική μετάβασις τοΰ Πατριάρ
χου είς τ’ ’Ανάκτορα. Ό τσάρος Θεόδωρος Ίβάνοβιτς ύπεδέχθη αυτόν 
καθήμενος έπί θρόνου καί περιστοιχιζόμενος υπό τών Βογιάρων. Ήγέρθη

1 Χρυσοστόμου Παπαδοποΰλου (’Αρχιεπ. ’Αθηνών)’Επιστολή ’Ιωακείμ Ε' 
Πατριάρχου 'Αντιόχειας, «’Εκκλησιαστικός Φάρος» ’Αλεξάνδρειάς, τόμος ΚΓ'· 1924, 
σ. 308-312.

! Ρ. Nicolaevsky, ίερέως, "Ιδρυσις τοΰ Πατριαρχείου Ρωσίας, Περιοδ. «Χρι
στιανικόν ’Ανάγνωσμα» Πετρουπόλεως (ρωσ.) 1879, σ. 370.
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μικρόν τι, ό δέ Πατριάρχης ηύλόγησεν αυτόν καί διηρώτησε τά τής υγείας 
του. Ό Πατριάρχης έδειξε εις τον τσάρον, πιθανώς εν ρωσική μεταφράσει, 
Εγκύκλιον τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου περί τών μεγάλων οικονομικών 
αναγκών τού Πατριαρχείου ’Αντιόχειας καί προσήνεγκεν ως δώρα διάφορα 
άγια λείψανα, ώς συνήθως επραττον οί έπισκεπτόμενοι την Μόσχαν λ Δεχθείς 
ταΰτα μετ’ εύλαβείας ό τσάρος, παρεκάλεσε τον Πατριάρχην δπως καθήση 
προς τά δεξιά καί τον προσεκάλεσεν δπως την μεσημβρίαν συγγευματίση 
μετ’ αυτού.

Έν τφ μεταξύ χρόνφ ό Πατριάρχης έπεσκέφθη τον καθεδρικόν ναόν 
τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, ένθα εύρίσκετο ό Μητροπολίτης Μόσχας Διο
νύσιος (1581-1586), ένδεδυμένος άπασαν την αρχιερατικήν άμφίεσιν καί 
περιστοιχιζόμενος υπό πολλών Αρχιερέων καί άλλων κληρικών, ένδεδυμένων 
καί τούτων χρυσοκεντήτους στολάς. Ό Μητροπολίτης Διονύσιος ίστάμενος 
επί τού αρχιερατικού θρόνου κατήλθεν ολίγα βήματα καί υποδεχόμενος τόν 
Πατριάρχην ηύλόγησε πρώτος αυτόν! Διότι ό Διονύσιος, «ό σοφός γραμμα
τικός», κατά τάς αντιλήψεις τών ρώσων, ώς μητροπολίτης Μόσχας τής «τρί
της Ρώμης» καί πασών τών Ρωσιών, προϊστάμενος Εκκλησίας ελευθέρου 
Κράτους, έθεώρει εαυτόν άνώτερον τού χάριν ελεημοσύνης έπισκεπτομένου 
αυτόν Πατριάρχου ’Αντιόχειας1 2. Ό ’Ιωακείμ έφάνη μέν δυσαρέστως εκπλα- 
γείς έκ τής ευλογίας τού ρώσου μητροπολίτου, άλλ’ άπέκρυψεν έξ ανάγκης 
την δυσαρέσκειαν αυτού. Είπε μόνον δτι κανονικώτερον θά ήτο ό μητροπο
λίτης νά λάβη ευλογίαν παρά τού Πατριάρχου.

Ό ’Ιωακείμ, μετά τούτο, σταθείς παρά τόν ηγεμονικόν θρόνον, παρη- 
κολούθησε την τελεσθεϊσαν θείαν Λειτουργίαν, μεθ’ ήν μετέβη εις τ’ ’Ανά
κτορα διά τό γεύμα. Τούτο παρετέθη έν τή χρυσή αιθούση, έκάθησε δέ ό 
Πατριάρχης δεξιά τού Τσάρου έν ιδιαιτέρα τραπέζη. Μετά τό γεύμα άπε- 
σύρθη εις την οικίαν Σερεμέτιεφ 3.

Ή απροσδόκητος άφιξις τού Πατριάρχου ’Αντιόχειας παρέσχεν άφορ- 
μάς εις ζωηροτάτας έν Μόσχα συζητήσεις περί τού Πατριαρχικού αξιώματος 
καί περί τής ανάγκης ίδρύσεως Ρωσικού Πατριαρχείου έν Μόσχα. Ή ιδέα 
αύτη προ πολλού άπησχόλει τούς ρώσους, ένεκολπώθη δέ αυτήν ό Τσάρος 
Θεόδωρος, δστις τό πρώτον άνεκοίνωσε τάς σχετικάς σκέψεις του έν μυστική 
συνεδρία τού Συμβουλίου τών Βογιάρων, είπών δτι ή θεία Πρόνοια άπέ- 
στειλεν εις Μόσχαν τόν Πατριάρχην ’Αντιόχειας ’Ιωακείμ προς πραγματο-

1 Ν. Capterev, Χαρακτήρ τών σχέσεων τής Ρωσίας πρός τήν ’Ορθόδοξον ’Ανα
τολήν κατά τόν ιστ' καί ιζ' αιώνα (ρωσ.) ’Εν Μόσχα 1885, σ. 60 εξ.

2 Ν. Capterev, Ένθ’ άν. σ. 26 έξ. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου (Άρχιε- 
πισκ. ’Αθηνών) Οί Πατριάρχαι 'Ιεροσολύμων ώς πνευματικοί χειραγωγοί τής Ρωσίας 
κατά τόν ιξ'. αιώνα. Έν Ίεροσολύμοις 1907, σ. 13.14.

3 Α. Μ ο uraviev, Ένθ’άν. σ. 172 -176.
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ποίησιν τής σκέψεως ταΰτης. Ή πρότασις τοϋ τσάρου έγένετο αποδεκτή, 
άπεφασίσθη δέ δπως άποσταλή προς τον Πατριάρχην ’Ιωακείμ ό Βόρις 
Γοδοΰνωψ, ΐνα διαπραγματευθή τό ζήτημα τοϋτο.

Φαίνεται δτι ό Πατριάρχης ’Ιωακείμ ύπέδειξεν δτι αυτός δέν είναι αρμό
διος, δθεν παρεκλήθη δπως έπιστρέφων εις την ’Ανατολήν διαβιβάση την 
επιθυμίαν των Ρώσων προς τον Οικουμενικόν καί τους λοιπούς Πατριάρχας, 
προς τάς Μονάς τοϋ Σινά καί τοϋ αγίου ’Όρους, ΐνα διά κοινής αύτών άπο- 
φάσεως συντελεσθή τό μέγα τοϋτο εργον διά την Ρωσίαν. Ό Πατριάρχης 
’Ιωακείμ, έκφράσας την ευγνωμοσύνην τών λαών τής ’Ανατολής, καταδυνα- 
στευομένων υπό τών Τούρκων, διά τάς προς αυτούς ευεργεσίας τοϋ τσάρου 
τής Ρωσίας, ύπεσχέθη δτι έπανακάμπτων εις την ’Ανατολήν θά συνεννοηθή 
μετά τών λοιπών ΙΙατριαρχών περί ίδρύσεως τοϋ Ρωσικοϋ Πατριαρχείου, 
«τό μέγα έργον τοϋτο, ειπεν, είναι εργον Συνόδου, εγώ δέ μόνος δέν δύνα
μαι νά προβώ εις αυτό».

Ταϋτα διεβιβάσθησαν προς τον Τσάρον, δστις, ευχαριστηθείς, άπέστειλε 
πλούσια δώρα προς τον Πατριάρχην καί διέταξε νά παρασκευάσωσι τά προς 
άναχώρησιν αύτοΰ εκ Μόσχας.

Οΰτω λοιπόν ό Πατριάρχης ’Αντιόχειας ’Ιωακείμ άνέλαβε τήν ύποχρέω- 
σιν νά διαβιβάση εις τήν ’Ανατολήν τήν παράκλησιν τών Ρώσων περί ίδρύ
σεως τοϋ εν Μόσχα Πατριαρχείου 1.

Τή 1 ’Ιουλίου έζήτησε τήν ά'δειαν δπως έπισκεφθή τάς Μονάς τής 
Μόσχας, μετά δέ τήν παρασχεθεϊσαν συγκατάθεσιν τοϋ τσάρου, τή 4 ’Ιουλίου 
έπεσκέφθη τήν περίφηιιον Μονήν Τσούδωφ καί τήν Λαύραν τοϋ άγ. Σέρ
γιου, γενόμενος δεκτός μετά πολλών τιμών. Τή 17 ’Ιουλίου έπεσκέφθη τον 
τσάρον προς αποχαιρετισμόν, λαβών καί πάλιν πλούσια δώρα. Ό τσάρος δέν 
έκράτησεν αυτόν εις γεϋμα, αλλά διέταξε νά δοθώσιν εις αυτόν τροφαί.

Μετά τοϋτο ό Πατριάρχης μετέβη εις τούς ναούς τοϋ Εύαγγελισμοΰ 
καί τών ’Αρχαγγέλων, ένθα ό Αύλικός Κλήρος έτέλεσε δεήσεις υπέρ αύτοϋ. 
Τον καθεδρικόν ναόν τής κοιμήσεως τής Θεοτόκου δέν έπεσκέφθη τήν φοράν 
ταύτην, πάντως δ’ άπεχαιρέτισε τον μητροπολίτην Διονύσιον, καίτοι τηρή- 
σαντα έναντι αύτοϋ άγέρωχον στάσιν.

Τή 11 Αύγούστου ό Πατριάρχης ’Ιωακείμ έγκατέλιπε τήν Μόσχαν, τιμη
τικούς προπεμφθείς, συνώδευσε δέ αύτόν ό Μιχαήλ Όγαρκωφ, κομίζων βοή
θειας τοϋ τσάρου προς τά Πατριαρχεία καί τάς Μονάς τής ’Ανατολής καί 
έχων προφανώς έντολήν ΐνα παρακολουθήση τό ζήτημα τής ίδρύσεως τοϋ 
Ρωσικοϋ Πατριαρχείου 2.

Πότε ακριβώς έπανέκαμψεν ό Πατριάρχης ’Ιωακείμ εις τήν ’Ανατολήν

1 Αυτόθι, σ. 177. 178. 179-182.
2 Αυτόθι, σ. 144.
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δεν είναι ακριβώς γνωστόν. Εΐχεν δμως παρέλθει έτος ολόκληρον αγωνιώ
δους αναμονής των Ρώσων, μόλις δέ κατά ’Ιούνιον τοϋ 1587 άφίκετο εις 
Μόσχαν ό έλλην Νικόλαος, δηλώσας ότι άπεστάλη παρά τοϋ Οικουμενικού 
Πατριάρχου Ίερεμίου β' (1572-79. 1580- 84. 1586-95) και τοΰ Πατριάρ- 
χου ’Αντιόχειας ’Ιωακείμ, IV άνακοινώση δτι οι είρημένοι Πατριάρχαι συν- 
εκάλεσαν εις Σύνοδον τούς Πατριάρχας ’Αλεξάνδρειάς καί 'Ιεροσολύμων, προς 
ΐδρυσιν τοΰ Ρωσικού Πατριαρχείου.

Κατ’ ά'λλας τινάς ειδήσεις οί συνοδεύσαντες τον Πατριάρχην ’Ιωακείμ 
απεσταλμένοι τοϋ τσάρου εις τήν ’Ανατολήν, έπιστρέψαντες εις Μόσχαν, 
επληροφόρησαν δτι οΐ Πατριάρχαι έδέχθησαν μέν τήν ιδρυσιν τοϋ Πατριαρ
χείου Μόσχας, κατ’ αρχήν, άλλ’ δτι άπεφάσισαν νά μεταβή είς Μόσχαν δ 
Οικουμενικός Πατριάρχης ’Ιερεμίας. Ή πληροφορία αυτή δεν συμφωνεί προς 
τήν πορείαν των περαιτέρω γεγονότων καί προς τήν στάσιν έν γένει τοϋ 
Ίερεμίου β' προς τάς απαιτήσεις τών Ρώσων περί ίδρύσεως τοϋ Πατριαρ
χείου υπό μόνου αύτοΰ, κατά τήν είς Μόσχαν μετάβασίν του.

’Εν πάση περιπτώσει ό Πατριάρχης ’Αντιόχειας ’Ιωακείμ έξεπλήρωσε 
τήν προς τούς Ρώσους δοθείσαν ύπόσχεσίν του, φαίνεται δέ δτι ή πρότασις 
αύτοΰ συνεζητήθη μεταξύ αυτού καί τοΰ Οικουμενικού Πατριάρχου Ίερε
μίου β' καί δτι κατ’ αρχήν έγένετο δεκτή ή ρωσική αΐτησις.

Άλλ’ δ Ιερεμίας β' άπεφάσισεν, δπως προσωπικώς μεταβή είς Μόσχαν 
καί ζητήση τήν βοήθειαν τών Ρώσων υπέρ τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου, 
χωρίς νά σκεφθή δτι οί Ρώσοι δέν θ’ άφινον νά διαφυγή αυτούς ή μονα
δική ευκαιρία τής παρουσίας Οικουμενικού Πατριάρχου έν Μόσχα, προς 
πλήρωσιν τοϋ διακαούς των πόθου περί ίδρύσεως τοϋ Πατριαρχείου Μόσχας. 
’Όντως δέ μεταβάς δ Ιερεμίας β'. τώ 1588 είς Μόσχαν, μετά τοΰ Ιεροθέου 
Μονεμβασίας, έξηναγκάσθη έν αρχή τοΰ επομένου έ'τους νά ίδρύση τό Ρωσι- 
σικόν Πατριαρχεΐον Μόσχας καί νά κυρώση τήν πράξιν ταύτην Συνοδικώς 
έκ τών υστέρων. Ό δέ Πατριάρχης ’Αντιόχειας Ιωακείμ προφθάσας υπέ
γραψε τήν πρώτην Συνοδικήν άπόφασιν περί κυρώσεως τής πράξεως έκείνης λ

Έπανακάμψας δ Ιωακείμ είς τήν Δαμασκόν καί άναλαβών περιοδείαν 
άνά τήν Συρίαν έδολοφονήθη τή 7 ’Οκτωβρίου 1592 έν Χαβράν1 2.

Οϋτω δέ ό Πατριάρχης ’Αντιόχειας Ιωακείμ ε' πρώτος έκ τών Πατριαρ
χίαν τής ’Ανατολής έπισκεφθείς τήν Ρωσίαν, ήνοιξε τον προς αυτήν δρόμον

1 Σ. Ζαμπελίου, Καθίδρυσις Πατριαρχείου έν Ρωσίςι, ΆΟήναι 1859-- Κ. ΣάΟα, 
Βιογραφικόν σημείωμα περί τοΰ Πατριάρχου Ίερεμίου τοϋ Β'. Άύήναι 1870; ο. 35 έξ. 
Χρυσοστόμου Παπαδοποϋλου (Άρχιεπ. ’Αθηνών). Περί τής'Ελληνικής Χρονο
γραφίας τοϋ ιστ' αίώνος, Έν ’Αλεξάνδρειά 1912, σ. 30 έξ.

2 G. Mourcos, Περιοδεία τοΰ Πατριάρχου ’Αντιόχειας Μακαρίου είς Ρωσίαν κατά 
τό α' ήμισυ τοΰ ιζ' αίώνος, συγγραφεΐσα παρά τοΰ υίοΰ αύτοΰ καί αρχιδιακόνου Παύ
λου τοΰ έκ Χαλεπίου (ρωσ.). Έν Μόσχα 1900, τ. I, σ. 188.
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εις τούς Πατριάρχας και λοιπούς 'Ιεράρχας τής ’Ανατολής, πρώτος δε και 
ύπεκίνησε τό ζήτημα τής ίδρύσεως τού Πατριαρχείου Μόσχας, έν τή ’Ανα
τολή. Έκτοτε ή τέως άπομεμονωμένη Ρωσία ήλθεν εις άμεσωτέρας σχέσεις 
προς την καταδυναστευομένην ’Ορθόδοξον ’Ανατολήν, τό δε γεγονός τούτο 
συνετέλεσεν είς αγαθόν άμφοτέρων, και τής Ρωσίας, ήτις, υπό την χειραγω- 
γίαν τών Ιεραρχών τής ’Ανατολής, ήχθη εις μεγάλην καί εσωτερικήν καί 
εξωτερικήν ακμήν, και τής ’Ανατολής, ήτις εύρε γενναίον βοηθόν καί προ
στάτην κατά τών δυναστών.

f ο αρχιεπίσκοπος ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
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