
ΙΩΑΚΕΙΜ Ο «ΠANY» ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ 
ΠΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

(1487 - 1567)

Ή ορθόδοξος Εκκλησία ’Αλεξάνδρειάς, μετά την μεγάλην αυτής άφά- 
νειαν τών μέσων χρόνων, είσήλθεν εις νέαν ιστορικήν περίοδον από των 
τελευταίων δεκαετηρίδων τοΰ ιε' αίώνος. Τό μέγα τούτο γεγονός οφείλεται 
εις τον επί μακρά έτη προστάντα αυτής Πάπαν καί Πατριάρχην ’Αλεξάνδρειάς 
’Ιωακείμ «τον πάνυ», ως άπεκάλεσαν αυτόν οι μεταγενέστεροι1, μέγαν άνα- 
δειχθέντα διά τής πολυχρονίου καί έπωφελεστάτης αυτού δράσεως έν τή 
Εκκλησία τής ’Αλεξάνδρειάς 2.

Ό ’Ιωακείμ κατήγετο έξ ’Αθηνών, εκ τής μακράς δέ βιωτής αυτού 
ε’ιν’ εξηκριβωμέναι αΐ εξής χρονολογίαι. Τή 6 Αύγουστου 1487 έχειροτονήθη 
Πατριάρχης Αλεξάνδρειάς, άγων τό 38 έ'τος τής ηλικίας αυτού, έτελεΰτησε 
δετή 17 Σεπτεμβρίου 1567. Σπουδαιότερα χρονολογική έ'νδειξις είναι ή παρε- 
χομένη ύπ’ αυτού τού ’Ιωακείμ εν σημειώματι επί τίνος αντιγράφου τής 
’Οκτωήχου τού 'Αγίου Ίωάννου Δαμασκηνού, άποσφζομένου εν τή Πατριαρ
χική Βιβλιοθήκη Κάιρου (Σπθ)3. Κατά τό ιδιόγραφον τούτο σημείωμα ό 
’Ιωακείμ συνεπλήρωσε τήν αντιγραφήν τής ’Οκτωήχου τή 20 Μαρτίου 1540, 
άγων τό 92 έτος τής ηλικίας αυτού! ’Ασφαλώς λοιπόν δυνάμεθα νά όρίσω- 
μεν ως έτος γεννήσεως τού ’Ιωακείμ τό 1448.

1 ’Αθανασίου Ύψηλάντου, Τά μετά τήν άλωσιν (έκδ. Γερμανού Άφθονίδου) 
έν Κ/πόλει 1870, σ. 27.

2 Περί τοΰ Πατριάρχου ’Ιωακείμ ειδήσεις τινάς έκ τής Βιβλιοθήκης καί τών 
Πατριαρχικών ’Αρχείων ’Αλεξάνδρειάς ουνεκέντρωσαν μετά καί άφηγήσεως περί τών 
ύπ’ αυτού έπιτελεσθέντων θαυμάτων ό Γ. Γ. Μαζαράκης, Πατριαρχεία ’Ιωακείμ 
τοΰ Πάνυ, έν τή Συμβολή εις τήν ιστορίαν τής έν Αίγύπτψ Όροθδόξου Εκκλησίας σελ. 
81 έξ. Έν ’Αλεξάνδρειά 1930, ό αυτός, Περί τού ’Αθηναίου Πατριάρχου ’Αλεξανδρείας 
’Ιωακείμ τοΰ πάνυ, έν τή Έφημερίδι τής ’Αλεξανδρείας «’Ομόνοια» 1889, καί παρά Δ. 
Γ ρ. Κ α μ π οΰ ρ ογ λ ου, έν τοΐς Μνημείοις τής ιστορίας τών ’Αθηναίων, έν Άθήναις 
1891, Β, 125 έξ. καί ό Πορφύριος Ούσπένσκης, Τό Πατριαρχεΐον ’Αλεξαν
δρείας έκδ. έπιστασία Λόπαρευ, έν Πετρουπόλει 1898,’ A, LII έξ. 15 έξ. 118 έξ. Πρβλ. 
Β. Μυστακίδου, Γερμανοί περιηγηταί εις Αίγυπτον καί Σινά κατά τόν ιστ' αιώνα 
(Άνατ. Ν. Ποιμένος). Έν Κ/πόλει 1921.

3 Γ. Μαζαράκη, Ένθ’ άν. Δ. Γρ. Καμπούρογλου, Μνημεία τής ιστορίας 
τών ’Αθηναίων, σ. 143.
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Έκ των ολίγων άποσημειωμάτων καί τινων εγγράφων καταφαίνεται δτι 
ό Ιωακείμ ούδεμιάς ηύμοίρησε παιδείας συστηματικής, τά ολίγα δέ γράμματα, 
άτινα έγίνωσκεν, έ'μαθεν ίσως έν τή Μονή τοϋ δ'ρους Σινά, έπαυξήσας την 
στοιχειώδη αύτοΰ παίδευσιν διά των ιδίων μελετών καί αντιγραφών.

Διήγεν ετι τό στάδιον τής παιδικής ηλικίας 6 ’Ιωακείμ, καθ’ ον χρόνον 
κατεκτήθησαν αί Άθήναι υπό τών Τούρκων (1456), πιθανώς δέ συνεπεία τοΰ 
γεγονότος τοΰτου έξεπατρίσθη μετά τών εύγενών αύτοΰ γονέων, καίτοι οί Τούρ
κοι, κατ’ αρχήν, εύμενώς προσηνέχθησαν προς τούς ’Αθηναίους 1. Εικοσαετής 
την ηλικίαν μετέβη εις τό δ'ρος Σινά καί εισήχθη εις τήν περίπυστον έν αύτώ 
Μονήν, παιδιόθεν έχων, φαίνεται, ιερούς πόθους προς τήν μόνωσιν καί άσκη- 
σιν, εις ήν έπεδόθη επί δωδεκαετίαν δλην. Ετέρους δέ πόθους έπληρών 
μετέβη εις Παλαιστίνην προς προσκΰνησιν τών αγίων Τόπων καί εισήχθη εις 
τήν Μονήν τοΰ αγίου Σάββα περί τό 1480. Έκ τών λεπτομερειών τούτων 
καταφαίνεται όποιον πνευματικόν καί ηθικόν καταρτισμόν προσέλαβεν ό ’Ιωα
κείμ έν Σινά: καί έν Παλαιστίνη ασκούμενος, φαίνεται δέ δτι καί προέστη έπί 
μικρόν, ώς Ηγούμενος, τής Μονής τοΰ αγίου Σάββα, άλλ’ δτι ταχέως μετά 
τοΰ Γερμανοΰ, τοΰ ύστερον γενομένου ού μόνον Ηγουμένου τής Μονής, αλλά 
καί περιφανεστάτου Πατριάρχου Ιεροσολύμων (1543- 1579), απομακρυνθείς 
έκ τής Μονής τοΰ αγίου Σάββα, ύπηρέτησεν έν τφ Ναφ τής Άναστάσεως, έν 
Ιερουσαλήμ. Ούτος έπίσης ήτο μάλλον Μονή, διότι έγκεκλεισμένοι ήσαν οί έν 
αύτώ διακονοΰντες, νυκτός καί ημέρας περί τήν άδιάλειπτον ασχολούμενοι 
προσευχήν. Τώ 1484 εύρίσκετο έτι έν τώ Ναφ τής Άναστάσεως ό ’Ιωακείμ, 
μετά τοΰ Γερμανοΰ 2. Άμφότεροι δέ άνελάμβανον περιοδείας προς αϊτησιν βοη
θειών ύπέρ τοΰ αγίου Τάφου, ό μέν Γερμανός άνά τήν Παλαιστίνην, ό δέ 
’Ιωακείμ καί πέραν αυτής, άνά τήν Αίγυπτον3, δπου φαίνεται πολλάκις 
μεταβάς προς τον σκοπόν τοΰτον καί διαμείνας, κατά πάσαν πιθανότητα έν 
τφ έν Καΐρω Σιναϊτικφ Μετοχίφ, ως παλαιός Σιναΐτης.

Τοιαύτας τινάς, δλιγίστας μέν αλλά χαρακτηριστικάς, έ'χομεν ειδήσεις 
περί τοΰ προτέρου βίου τοΰ ’Ιωακείμ, προ τής έκλογής αύτοΰ εις τον Πατριαρ
χικόν θρόνον τής ’Αλεξάνδρειάς, έκ τών ειδήσεων δέ τούτων είκάζομεν πόσον 
ήτο παρεσκευασμένος, ΐνα διακονήση τή ’Εκκλησία, καίτοι έκ ταπεινοφροσύ

1 Δ. 1’ρ. Καμπούρογλου, Μνημεία τής'Ιστορίας τών’Αθηναίων Β, 18. Οΰΐλιαμ 
Μίλλερ, Ιστορία τής Φραγκοκρατίας έν Έλλάδι, μετάφρασις Σ. Λάμπρου. Έν 
’Αθήναις 1909 -1910, Β, 155 εξ. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, Άρχιεπ. ’Αθη
νών, Ή εκκλησία ’Αθηνών, ’Αθήνησι 1928, σ. 47 έξ.

2 Περιήγησις τοΰ εμπόρου Βασιλείου, ρωσ. έν Πετρουπόλει 1899, σ. 14. Χρυ
σοστόμου Παπαδοπούλου, (Άρχιεπ. ’Αθηνών)'Ιστορία τής ’Εκκλησίας Ιεροσο
λύμων, Έν Ίεροσολύμοις καί Αλεξάνδρειά 1910, σ. 461. ΙΙρβλ. Περιήγησιν Τρύφω- 
νος Κορομπεΐνικωφ, ρωσ. έπιστασία Λόπαρευ, Έν Πετρουπόλει 1889, σ. 48 - 55.

3 Μαξίμου Συμαίου, Οί από τής ΣΤ’. Οίκ. Συνόδου Πατριάρχαι Ιεροσολύμων 
άχρις έτους 1810, Α. Π. Κεραμέως, Άνάλεκτα Ίεροσολυμιτικής Σταχυολογίας, Γ, 39.
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νης θ’ άπέφευγεν αυτήν. ’Άλλως τε ή σχέσις τοΰ ’Ιωακείμ προς χήν Μονήν 
τοΰ Σινά, Ιξηκριβωμένη 8ta πολλών λεπτομερειών τής δράσεως αυτοϋ, καί ή 
εν τή Μονή εκείνη υπηρεσία κατέστησεν αυτόν γνωστόν τοΐς εν Αίγύπτω 
Χριστιανοΐς, δθεν τφ 1486, προκειμένης εκλογής Πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς, 
έζητήθη ΰπ’ αυτών επιμόνως ό ’Ιωακείμ1. Μέχρι τοΰ 1484 Πατριάρχης ’Αλε
ξάνδρειάς άναμφιβόλως ήτο ό Μάρκος Εεπειδή δ’ άναφέρεται ως προκάτο- 
χος τοΰ ’Ιωακείμ ό Γρηγόριος ζ"., ανάγκη νά δεχθώμεν δτι οΰτος μόνον επί 
διετίαν επατριάρχευσεν ή μικρόν τι πλέον, διότι λέγεται μέν δτι 6 ’Ιωακείμ 
έξελέγη τώ 1486, άλλ’ή χειροτονία αυτοϋ έτελέσθη εν Δαμασκφ τή 6 Αύγου
στου 1487 υπό τοΰ Ιϊατριάρχου ’Αντιόχειας Δωροθέου Β'. (1484 -1523)1 2. 
Έξ άφηγήσεως ανωνύμου βιογράφου τοΰ ’Ιωακείμ3 μανθάνομεν δτι κατά τό 
έτος τής εκλογής αυτοϋ ήτο 'Ιερομόναχος «ενάρετος καί σοφός», «εστολισμέ- 
νος με σοφίαν καί μέ σωφροσύνην καί μέ πάσαν άλλην αρετήν, είχε δε καί 
συμπάθειαν άμετρον εις τοΰ λόγου του, επειδή άρτον ούκ ήσθιεν εάν μή έδιδε 
πρώτον ελεημοσύνην πλουσίως τοΐς πτωχοΐς καί διά τοϋτο τοσοΰτον τον άγα- 
ποΰσαν». "Ενεκα τών αρετών αυτοϋ ήτο αγαπητός ου μόνον εις τούς Χρι
στιανούς, αλλά καί εις τον ηγεμόνα τών Μαμλούκων, δθεν επιμόνως καί επί 
μακρόν παρεκαλεΐτο υπό πάντων, ινα δεχθή τον πατριαρχικόν θρόνον. Άρνη- 
θείς επανειλημμένους, ύστερον «άκων καί μή βουλόμενος άνεβιβάσθη εις τον 
πατριαρχικόν θρόνον». Ό αυτός ανώνυμος βιογράφος επιλέγει δτι, δταν έξ
ελέγη Πατριάρχης ό ’Ιωακείμ ήγε τό 38ον έτος τής ηλικίας αυτοϋ, ή χρονολογία 
δε αϋτη φαίνεται ακριβής 4. Ή χειροτονία αυτοϋ έγένετο εν Δαμασκώ, διότι 
εν Αίγύπτφ δεν ύπήρχον πάντως Επίσκοποι ορθόδοξοι προς χειροτονίαν 
αυτοϋ, τοϋτο δ’ άλλως τε ήτο σύνηθες, πολλάκις συμβάν καίΤκατά τούς προ- 
ηγουμένους χρόνους, δτε ένεκα τών διωγμών από μέρους τών Μαμλούκων τό 
ορθόδοξον Πατριαρχεΐον ’Αλεξάνδρειάς σπανίως είχεν ένα μόνον Επίσκοπον 
εκτός τοϋ Πατριάρχου’ πολλάκις δε καί μόνος ’Επίσκοπος ύπήρχεν έν αύτώ 
δ Πατριάρχης, αναγκαζόμενος καί ούτος, ένεκα τών διωγμών, ν’ άποδημή έκ 
τής Αίγύπτου.

Άναμφιβόλως δε ό ’Ιωακείμ, παρά τήν συμπάθειαν, ής άπήλαυεν, εύρε

1 Περί'τοΰ έτους τής εκλογής τοΰ ’Ιωακείμ συμφωνοΰσι σχεδόν πάσαι at ενδείξεις 
τών Χρονογράφων καί τών Πατριαρχικών Καταλόγων. Πρβλ. Π. Οΰσπένσκη, Ένθ. 
άν. Γ.; Μ αζα ρ άκη, Ένθ. άν. ο. 127 -132 (Μνημεΐα Δ. Γ ρ. Κ α μ π ού ρ ογ λου).

2 Γ. Μαζαράκη, Ένθ. άν. σ. 131. J. J. Malischewsky, Ό Πατριάρχης 
Αλεξάνδρειάς Μελέτιος Πηγάς, ’Εν Κιέβω 1872, ρωσ. Α, 150 -183. Περικοπή έκ τοΰ 
Πατριαρχικού Ιν Αίγύπτφ κωδικός φανερώνουσα τούς μετά τήν άλωσιν τής Κων/πόλεως 
καθώς καί πρότερον κατά διαδοχικήν εκλογήν τοΰ κλήρου καί τοΰ λαοΰ έν Καΐρφ ή 
Αλεξανδρεία πατριαρχεύσαντας, «Πανδώρα» ΙΔ, 1864, σελ. 597. (Ή περικοπή αΰτη 

έδημοσιεύθη έν τή «Πανδώρρ» υπό Σ. Ο ί κ ο ν ό μ ο υ).
3 Γ. Μαζαράκη, Ένθ. άν. σ. 130 έξ.
4 Γ. Μαζαράκη, Ένθ’ άν. σ, 131, Π. Οΰσπένσκη, Ένθ’ σ. 15.

Επετηρις Εταιρείας ΒυΖαντ. ΣΙιουαων, δτος Ζ. 11
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τούς Μαμλοΰκους δεινούς των Χριστιανών διώκτας. Ό έπ’ αύτοΰ ήγεμών τής 
Αίγυπτου Aschraf Qaitbay (1467 - 1495) διεξάγων πόλεμον προς τον 
Τούρκον Σουλτάναν Βαγιαζήτ και προς τούς την Κύπρον καταλαβόντας 
Ενετούς έδείχθη τραχΰτατος προς τούς Χριστιανούς. ’Έτι τραχύτεροι υπήρξαν 
οί διάδοχοι αύτοΰ μέχρι τού τελευταίου Aschraf Touman-bay (1516). 
Συνεπεία τών διωγμών τών Μαμλούκων έμαρτύρησαν τότε καί τινες τών 
Χριστιανών εν Αίγύπτφ, εγένοντο δέ γνωστοί δύο μάρτυρες, ό Γεώργιος καί 
ό Κρεμηδόλης, ών σώζονται τά λείψανα εν τοΐς όρθοδόξοις τού Κάιρου ναοϊς 
Έκ τών διωγμών δέ τούτων τών Μαμλούκων εξηγούνται δλαι αί θαυμαστού 
ειδήσεις περί τού Ίαιακείμ, άμυνθέντος καί διά τής άγιότητος τού βίου καί 
διά τών θαυμάτων.

Κατά τάς είδήσεις ταύτας, επί τού ήγεμόνος Quanson el Ghoury 
(1501 -1516) τώ 1501 ό Ιωακείμ, ως τό πάλαι ό ’Ιωσήφ Βαρσαβάς καί ό 
Ίούστος, κατά τάς πληροφορίας τού Παπίου Τεραπόλεως, έπιε δηλητήριον 
καί εμεινεν αβλαβής, έσωσε δέ τον εν Καΐρφ ναόν τού αγίου Νικολάου, 
ον ό ήγεμών ήθελε νά καταλάβη καί νά μεταβάλη είς λουτρόν 2.

Υπάρχει τις εϊδησις, καθ’ ήν, ένεκα τής ακαταστασίας τών εκκλησιαστι
κών πραγμάτων ό ’Ιωακείμ, καταλιπών τον Πατριαρχικόν θρόνον) μετέβη 
είς τό Σινά. Άλλ’ή εϊδησις αύτη είναι ανακριβής, ύποδηλοΐ δ’δτι ό Πατριάρ
χης ’Ιωακείμ συνεχώς μετέβαινεν είς Σινά, καί ούχί δτι πράγματι κατέλιπε 
τόν θρόνον.

Ό περιηγητής Dom Trevisan παρέχει εμμέσως εΐδησιν περί τού ’Ιωα
κείμ κατά τό 1512 δτι διέμενεν ότέ μέν έν Καΐρφ ότέ δ’ έν Σινά, τώ αύτώ 
δ’ έτει ό περιηγητής Thenaud έλαβε πιστοποιητικόν τού ταξιδιού αυτού 
γράμμα παρά τού Πατριάρχου ’Ιωακείμ 3. Ούτω πως δύναται νά έξηγηθή ή 1

1 Γ. Μαζαράκη, Ένθ’ άν. σ. 135. Σώζεται λόγος εγκωμιαστικός είς τούς αγίους 
μάρτυρας Γαβριήλ καί Κρεμηδόλη παρά τοϋ Λιβύης Θεοφίλου τοϋ ύστερον γενομένου 
Πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς. Οΰδεμία δέ αμφιβολία υπάρχει, ώς άπέδειξεν ό Γ. Μαζα- 
ράκης, δτι οί άνω μάρτυρες έμαρτύρησαν έπί του Πατριάρχου ’Ιωακείμ.

’ Τάς ειδήσεις περί πόσεως τοϋ δηλητηρίου (Ν εκταρίου, Άντίρρησις κατά τής 
άρχ. τοϋ Πάπα, έν Ίασίφ 1672, σελ 202, Ε ύ γ ε ν ί ο υ, ’Επιστολή πρός Κλέρικον, 
Έν Άθήναις 1844, σ. 41.2.) καί περί μετακινήσεως όρους τινός (πρβλ. Α. 'Υψηλά ν
το υ, Ένθ’ άν. σ. 100) διέσωσαν άρχικώς αραβικά κείμενα, μεταφρασθέντα είς τήν 
Ελληνικήν κατά τόν ιζ' αιώνα. Έπανέλαβον δέ πάντες οί χρονογράφοι οί μνημονεύ- 
σαντες τοϋ ’Ιωακείμ. ’Ενδεχόμενον νά ύπάρχη τις υπερβολή έν ταϊς είδήσεσι ταύταις, 
άλλ’ υπερβάλλει καί ό Γ. Μ α ζ α ρ ά κ η ς, Ένθ’ άν. σ. 133, άρνούμενος έντελώς αύτάς. 
Σημειωτέον δέ δτι τά περί ών ό λόγος γεγονότα πολύ πριν ή κυκλοφορήσωσιν άραβιστί 
ή ελληνιστί, άφηγήθη ό διάδοχος τοϋ ’Ιωακείμ Σίλβεστρος, άφηγήθησαν έν Μόσχα 
σύγχρονοι τοϋ ’Ιωακείμ μοναχοί άποσταλέντες ύπ’ αύτοΰ πρός α’ίτηοιν βοήθειας, άφηγή
θησαν έπίσης ’Ρώσοι μεταβάντες είς Αίγυπτον καί αυτοπροσώπως γνωρίσαντες καί 
μαθόντες τά κατά τόν’Ιωακείμ.
’Λόπαρευ, παρά Π. Ούσπένσκη, Ένθ’ άν, σ. LIII. Thenaud, Le voyage
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ανωτέρω εΐδησις περί εγκαταλείψεως τοΰ θρόνου, ήν τώ 1728 ήκουσεν έν 
Σινα ό ρώσος Μπάρσκης1, ’Άλλως τε ό ’Ιωακείμ ώς Σιναΐτης και ήγάπα τό 
Σινα και ενδιεφέρετο περί αυτοΰ.

Ηύηίχησε δε ό Πατριάρχης νά ΐδη βελτιωθεισαν την εξωτερικήν τής 
Εκκλησίας κατάστασιν διά τής τουρκικής κατακτήσεως τής Αίγυπτου υπό 
τοΰ Σουλτάνου τών Τούρκων Σελήμ Α'. (1512-1520) τω 1517 γενομένης, 
δν, προς τοΐς ά'λλοις, συνώδευεν εις τήν κατά τών Μαμλούκων έκστρα- 
στείαν ό “Ελλην στρατηγός Τζερνωτάς εκ Πελοπόννησου 2.

Κατά τήν άλωσιν τοΰ Καΐρου 50.000 κατοίκων κατεσφάγησαν 3, μεταξύ 
δέ τούτων εν τή γενική συγχύσει άπώλοντο πάντως καί τινες τών δλιγίστων 
Χριστιανών. Ούχ ήττον διά τής παρεμβάσεως τοΰ Τζερνωτά εσώθη τό έν 
Καιροί Σιναϊτικόν Μετόχιον έκ τής καταστροφής4, πάντως δέ ό Πατριάρ
χης ’Ιωακείμ έλαβε παρά τοΰ Σελήμ φιρμάνιόν τι έπικυρωτικόν τών πατριαρ
χικών προνομίων ασφαλιστικόν κατά τής αυθαιρεσίας τών νέων πολιτικών 
αρχών δ, άφ’ ου καί προς τον τής Ιερουσαλήμ Πατριάρχην Δωρόθεον (1505- 
1543) έδωκεν ό Σελήμ, ως γνωστόν, ψιρμάνιον6.

Δυστυχώς δεν περιεσώθησαν σουλτανικά βεράτια προς τούς Πατριάρχας 
’Αλεξάνδρειάς μέχρι τοΰδε αρχαιότερα τοΰ ιη'. αΐώνος 7. Άλλ’ επειδή δεν

et itineraire 1512, Paris 1884, σ. 59. Dom Trevisan, Relation de voyage 1512, 
Paris 1884, σ. 204. 212.

1 Παρά Λ ό π α ρ ε υ, Ένθ’ άν. σ. LII.
2 Νεκταρίου, Ιεροσολύμων, ’Επιτομή ίεροκοσμικής Ιστορίας, Ένετίησι 1677, 

σ. 417. Δοσιθέου 'Ιεροσολύμων, Περί τών έν'Ιεροσολύμοις πατριαρχευσάντων, έν 
Βουκουρεστίψ 1715, σ. 1154.

8 Ε. Amelineau, Resume de 1’histoire de l’Egypte, Paris 1894, σ. 282.
4 Α. Κομνηνοΰ 'Υψηλάντου, Ένθ’ άν. σ. 47. Π. Γ ρ η γ ο ρ ι ά δ ο υ, Ή Ιερά 

Μονή Σινα, ’Εν 'Ιεροσολύμοις 1875, σ. 68 έξ.
5 Malischewsky, Ένθ’ άν. σ. 166.
‘Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, Ιστορία τής ’Εκκλησίας 'Ιεροσολύ

μων σ. 457 έξ.
7 Παραθέτομεν τό κείμενον τοΰ βερατίου τοΰ Γερασίμου Γ' έχον ώς έξης έν μετα

φράσει τής έποχής έκείνης:
«Ό Πατριάρχης τών 'Ρωμαίων τής πόλεως καί ή έν αυτή ένδημοΰσα σύνοδος τών 

μητροπολιτών δόντες έσφραγισμένην άναφοράν εις τό υψηλόν μου διβάνι καί φανερώ- 
σαντες ότι ό διά ύψηλοΰ περατίου πατριάρχης τοΰ Μισιρίου καί ’Αλεξανδρείας καί τών 
υποκειμένων αυτή καζάδων1 καί ναχιγέδων2 καί χωρίων Κυπριανός όνόματι, παρθικών 
ήδη έν Κωνσταντινουπόλει, μέ τό νά άπέθανε καί έμενεν ή πατριαρχία έκείνη μαχλού- 
λικη 3 καί τό υπούργημα εκείνο κενόν, συνελθόντες εις έν δ,τε Πατριάρχης τών Ρωμαίων 
καί ή σύνοδος τών μητροπολιτών καί εόρόντες κατά κοινήν αυτών έκλογήν πρόσφορον

1 Υποδιοικήσεων.
2 Δήμων.
8 ’Αδέσποτος.
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είναι πιθανόν ό'τι έν τφ τόποι τοΰ παρεχόμενου εις αυτούς βεραπου μετε-

καί αρμόδιον τή ρηθείση πατριορχίρ τόν έπιφέροντα τόν παρόντα βασιλικόν μου ορι
σμόν πρώην Επίσκοπον Μέτρων, πρόκριτον τοΰ γένους τοΰ Μεσία, Γεράσιμον όνόματι, 
(ου τά τέλη ε’ίησαν αίσια), ώς γνωστόν καί δόκιμον καί πρακτικόν καί άξιον εις έκτέλε- 
σιν τής θρησκείας των καί εις διοίκηοιν τών υποθέσεων τοΰ ραγιά, έξητήσαντο τό βασι
λικόν μου έλεος, παρακαλέσαντες δπως, δοθέντος τοΰ συνήθους πεσχεσίου 1 εις τό 
βασιλικόν μου θησαυροφυλάκιον, νά γείνη τεβτζίχη 2 ή ρηθεΐσα πατριαρχία εις τόν είρη- 
μένον Γεράσιμον, μεταβάσα δηλαδή άπό τόν ρηΰέντα Κυπριανόν εις αυτόν καί νά χορη- 
γηθή εις χεΐρας αύιοΰ υψηλόν μου περάτιον μέ τήν έκθεσιν τών αρχαίων σιουρουτίων 
του3 4 5·"Οθεν θεοιρηθέντων τών έν τω βασιλικά) μου θησαυροφυλάκιο) πεφυλαγμένων 
κωδήκων τοΰ ’πίσκοπος μουκάιασι * καί έξενεχθέντος έξ εκείνων δτι ή ρηθεΐσα πατριαρ
χία τοΰ Μισιρίου καί τής ’Αλεξάνδρειάς καί τών υποκειμένων αυτή, συμπεριεχομένη εις 
τήν εξουσίαν τοΰ Πατριάρχου τών Ρωμαίων τής πόλεως, ήτον έπάνω είς τόν ρηθέντα 
Κυπριανόν μέ τρεις χιλιάδες επτακόσια τεσσαράκοντα άσπρα, μιρί πεσχεσί6 * έγένετο 
βασιλική μου προσταγή νά γείνη τεβτζίχη είς τόν είρημένον Γεράσιμον μέ δλα τά σου- 
ρούτιά της, δοθέντος πρώτον διά μετρητών τοΰ συνήθους μιρί πεσχεσί, ούτινος μιρί 
πεσχεσίου άποδοθέντος είς τό βασιλικόν μου θησαυρφυλάκιον, κατά τό έκδοθέν ήδη 
σουρέτι τοΰ ρουζναμετζή 6, έκάμαμεν τεβτζίχη τήν ρηθεΐσαν πατριαρχίαν είς τόν είρη
μένον Γεράσιμον άπό τετάρτης τοΰ Σεπανίου 1 μηνός τοΰ χιλιοστοΰ έκατοστοΰ έννενη- 
κοστοΰ εβδόμου έτους, δόντες είς χεΐρας αϋτοΰ τό παρόν μου βασιλικόν ευτυχές περάτι 
καί προστάζομεν.

α'. Ό ρηθείς Γεράσιμος (ου τά τέλη σφραγισθείησαν έπ’ άγαθφ) νά άπέλθη είς τό 
πατριαρχεΐόν του καί νά είναι είς τόν τόπον τοΰ θανόντος Κυπριανοΰ πατριάρχης τοΰ 
Μισιρίου, τής ’Αλεξάνδρειάς καί τών υποκειμένων αυτή καζάδων καί χωρίων, καί νά 
γνωρίζωσιν αυτόν πατριάρχην των δλοι οί κατοικοΰντες καί ευρισκόμενοι Ρωμαίοι είς 
τούς τόπους δπου είναι ανέκαθεν υποκείμενοι είς τήν πατριαρχίαν αυτήν μικροί καί 
μεγάλοι, μητροπολΐται καί επίσκοποι καί παπάδες καί καλόγεροι καί καλογρηαΐς καί 
ηγούμενοι, μή παραβαίνοντες τόν ορθόν του λόγον είς τά άνήκοντα τή θρησκείρ των, 
αλλά φυλάττοντες κάθε λογής εΰπείθειαν είς αυτόν, καθώς άπαιτεΐ ή θρησκεία των, καί 
άναφέροντες εις αυτόν τάς υποθέσεις τοΰ άϊνιοΰ των 8 9).

β'. Οί ύπό τήν πατριαρχίαν διατελοΰντες μητροπολΐται καί επίσκοποι, γνωρίζοντες 
τόν είρημένον Γεράσιμον πατριάρχην τους, νά διορίζωνται καί νά έξώνωνται άπό αυτόν 
τόν ίδιον, μηδενός άλλου άναμιγνυομένου είς τόν διορισμόν, καί έξωσιν τών μητροπο
λιτών καί επισκόπων.

γ'. Τάς ανέκαθεν ύπό τήν έξουσίαν του εκκλησίας καί μοναστήρια, τάς εύρισκομένας 
είς τούς τόπους τούς υποκειμένους τή πατριαρχίρ ταύτη νά μή ήμπορή τις νά τάς άπο- 
σπάση άπό τάς χεΐράς των άνευ χάττι σεριφίου 8.

1 Δώρου (Ούτως εκαλείτο, κατ’ ευφημισμόν, ό πατριαρχικός φόρος).
2 Διορισμός.
* "Αρθρων.
4 Τών επισκοπικών προσόδων.
5 Δώρων πρός τήν έξουσίαν.
* Ημερήσιας διατάξεως.
1 ’Ογδόου μηνός τοΰ τσυρκικοΰ έτους.
8 Τής θρησκείας των.
9 Αύτοκρατορικοΰ διατάγματος.
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βλήΟη u εκ των σφζομένων δυο βερατίων, ών τό μέν εν έξεδόθη επ’ όνόματι

δ'. Όταν κατά τό άρχαΐον τους σιουροΰτι, έπισκευασθώσι καί μερεμετισθώσιν 1 αί 
έκκλησίαι των, κατά την παλαιάν τους θέσιν μέ άδειαν τής κρίσεως νά μή ήμπορή νά 
τούς ένοχλή περί τούτου κάνει ας.

ε'. Οί έχλιόρφηδες 2 καί πολιτικοί έξουσιασταί νά μή ήμποροΰν άνευ ίεροΰ μου ορι
σμού νά ενοχλούν καί νά τούς ζημιώνουν άπ’ εναντίας τη Ιερά κρίσει, ζητοΰντες καί 
έπιμένοντες μέ μόνον ίδικόν τους πουγιουρτλί 3 νά κάμουν τεφτίσι4 5 τάς έκκλησίας καί 
μονοστήριά των.

στ "Οταν τινάς των Ρωμαίων μέλλει νά συζευχθή γυναικί ή νά διαζευχθή από τής 
ιδίας γυναικός, έκτος τού εΐρημένου πατριάρχου καί των μητροπολιτών του καί έκ τού 
έκ μέρους αυτών διωρισμένου έπιτρόπου των, άλλος τινάς νά μήν άνακατώνεται, μήτε 
νά έμβαίνη είς τό μεταξύ τους.

ζ'. Εκείνα όποΰ διατίθενται καί άφιεροΰσιν οΐ θνήσκοντες μητροπολΐται καί καλό- 
γηροι καί λοιποί Ρωμαίοι, κατά τό έθος τής θρησκείας των, είς τόν πατριάρχην καί είς 
τούς μητροπολίτας του, νά είναι δεκτά, καί νά εισακούεται είς τούτο παρά τή ιερά κρίσει 
μέ μαρτυρίαν των Ρωμαίων μαρτύρων.

η', “Οταν πταίσουν καί σφάλουν εναντίον τού άϊνιού τους οί υπό τήν εξουσίαν τού 
ρηθέντος πατριάρχου μητροπολΐται, επίσκοποι, καλόγηροι, παπάδες, καλογρηαΐς καί 
ηγούμενοι' καί διά τά πταίσματά τους τούς έξωση άπό τό υπούργημά τους καί άντ’ αυτών 
άποκαταστήση άλλους άξιους ή κόψη τά μαλλιά ιών τοιούτων άτάκτιον καί τούς παι- 
δεύση, νά μήν έναντιοΰται καί νά άνθίσταται τινάς καί νά τόν ένοχλή περί τούτου.

θ'. “Οταν άνευ άδειας καί γνώμης τού ρηθέντος πατριάρχου έκτελέσωσι κανένα 
συνοικέσιον αθέμιτον καί έμποδισμένον είς τήν θρησκείαν τους, οί παπάδες ή οί άντι- 
πρόσονποί του, νά τούς παιδεύη τούς τοιούτους μέ τήν προσήκουσαν παιδείαν έλευθέρως.

ι’. “Οταν τύχη καί έχωσιν όποια,νδήποτε αγωγήν άνήκουσαν τή ιερά κρίσει, έναγό
μενοι δηλ. παρ’άλλων περί ήστινοσοΰν ύποθέσεως είτε ό ρηθείς πατριάρχης ή οί μητρο- 
πολΐταί του, ή οί έπίτροποι καί λοιποί άνθρωποί του, ή τοιαύτη αγωγή καί ταβάς 6 νά 
μή θεωρηθή είς άλλο μέρος, αλλά νά γίνεται χαβαλές* είς τό νάθεωρηθή έπί τού βασι
λικού μου διβανίου, ένώπιον τών μεγάλων μου βεζυράδων καί καζασκέριδων 7.

ια' Τό νά έμβαίνωσιν είς τήν θρησκείαν τών πολεμίων κιαφίριδων8, ήτοι τών Φράγ
κων, οί ύπό τήν σκιάν τών πτερύγων τής ευεργετικής μου βασιλείας έσκιασμένοι υποτε
λείς καί δασμοφόροι ραγιάδες τούτο έχει πολλάς ύπονοουμένας καί κεκρυμμένας βλάβας 
καί κακά ώς φαίνεται καταγεγραμμένον έν τοϊς κώδηξι τού βασιλικού μου θησαυροφυ
λακίου. Διά τούτο όταν τινάς τών γνησίων Ρωμαίων ραγιάδων θελήση νά έκτελέση τά 
τής θρησκείας τών Φράγκων καί εύρεθή καί φωραθή έπί τούτφ, τούς τοιούτους νά τούς 
έμποδίζη άπό αυτό, παιδεύοντάς τους αΰστηρώς καί βάνοντάς τους είς τό κάτεργον κατά 
τόν άνά χεΐράς του υψηλόν μου ορισμόν.

ιβ’. Οί προτρέποντες καί παρακινοΰντες τούς Ρωμαίους ραγιάδες είς τήν θρησκείαν

1 Έπισκευασθώσιν.
2 Έξουσιασταί άνοότεροι υπάλληλοι τής τουρκικής έξουσίας.
3 Διαταγής.
4 “Ερευναν.
5 Δίκη.
6 Άνάθεσις.
’ Άνωτάτων ίεροδικαστών,
8 Άπίστιον,
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τσϋ Πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς Ματθαίου Ψάλτου (1746- 1766), τό δέ έ'τερον

τών Φράγκων καί εκείνοι όπου τολμούν νά περνούν τά παιδιά των Ρωμαίων ραγιάδων 
καί νά τά στέλνουν είς τούς τόπους τών πολεμίων νά διώκωνται καί νά άποβάλλωνται 
άνεμποδίστως.

ιγ'. "Οσοι Φράγκοι παπάδες καί καλόγηροι κατόλικοι μέτεπτίλι 1 καί αλλαγήν ενδυ
μάτων έμβαίνουν είς τάς Εκκλησίας τών Ρωμαίων καί είς τά όσπίτια τών Ρωμαίων 
ραγιάδων οί τοιοΰτοι νά έμποδίζωνται καί νά άποβάλλωνται.

ιδ'. "Οταν ό πατριάρχης έξωση καί άποβάλη τινά τών μητροπολιτών του καί παπά
δων του, καί είς τόν τόπον εκείνου άποκαταστήση άλλον νά μή ανακατώνεται είς τούτο 
άλλος τινάς, μήτε νά άνθίσταται μήτε νά τόν ένοχλή καί νά τόν παραβιάζη κατ’ οΰδένα 
τρόπον μέ μεσιτείαν καί παράκλησιν, λέγοντάς του άπόβαλε εκείνον τόν παπάν καί δός 
τήν εκκλησίαν του αυτόν τόν παπάν.

ιε’. "Οταν τινές άπό τούς τέρκι τουνγχάδες 2 ήτοι τούς έγκαταλιπόντας τόν κόσμον, 
δηλονότι καλόγηροι καί παπάδες, περιερχόμενοι καί περιπατοΰντες άπό μαχαλάν είς 
μαχαλάν γίνονται αίτιοι ταραχής καί συγχύσεως οί τοιοΰτοι νά μήν ήμποροΰν νά περιέρ
χονται όπου θέλουσιν, ώς εναντίου δντος είς τήν θρησκείαν τους, αλλά νά παιδεύονται 
μέ τό μαριφέτι3 τού ρηθέντος πατριάρχου καί νά άποστέλλωνται είς τά μοναστήρια 
όπου ανέκαθεν έκατοικοΰσαν.

ιστ'. Όταν οί παπάδες καί τινες τών καλογήρων μέ άδειαν τοΰ είρημένου πατριάρχου 
πηγαίνωσιν είς τά όσπίτια τών Ρωμαίων ραγιάδων καί έκτελώσι τά τής θρησκείας των 
νά μή γίνεται είς τοΰτο καμμία έναντιότης καί άντίστασις έκ μέρους τών κατήδων 4 * καί 
ναΐπηδων6 καί λοιπών έχλιόρφηδων καί λοιπών έξουσιαστών.

ιζ'. "Οταν ό ρηθείς πατριάρχης καί οί παπάδες του άναγινώσκωσι τό εύαγγέλιον έν 
τοϊς οϊκοις αύτών άνευ γεγωνυίας τής φωνής νά μήν έμποδίζωνται είς τοΰτο παρ’ ούδενός.

ιη'. "Οταν περιέρχεται είς τούς τόπους τούς υποκειμένους τή πατριαρχίρ του ό ρηθείς 
πατριάρχης καί οί έπίτροποί του νά τόν δίδωσι καί αυτόν καί τούς ανθρώπους του κολα- 
γούζιδες 6 καί όταν άλλάξωσι τά ένδύματά τους καί γίνωνται τεπτίλι διά νά περνώσιν 
άφόβως είς τούς τόπους όπου περιέρχονται, τόσον αυτός ό Πατριάρχης όσον καί οί 
άνθρωποί του, καί έπιφέρωσι πολεμικά όπλα διά νά φυλάττωσι τόν εαυτόν τους άπό 
τούς κακούς, νά μήν ένοχλοΰνται μήτε νά πειράζωνται είς τά κετζίτια 7 καί γεφύρια καί 
λοιπούς τόπους έκ μέρους τών παστάρδων καί καφαρτζήδων 8 καί λοιπών έχλιόρφηδων, 
έναντίον τοΰ κανονιού 9 καί τοΰ σουρετίου 10 τοΰ περατίου του.

λα'. Όταν τις τών ύπ’ αυτόν μητροπολιτών καί παπάδων καί καλογήρων καί καλο- 
γρηών άποθάνη καί παραλάβη ό ρηθείς πατριάρχης ή οί έκ μέρους αύτοΰ διωρισμένοι 
έπίτροποί τήν ευρεθεΐσαν περιουσίαν του, άσπρα δηλ. πράγματα, άλογα, κτήματα καί 
άλλο εϊ τι καί άν είχεν ό άποθανών, άνήκοντα τή έκκλησίρ των, νά μήν άνακατώνωνται

1 Μεταμφίεσιν.
2 Μοναχοί.
3 Γνώσιν καί άπόφασιν.
* Ίεροδικαστών φόρων.
6 ’Αντιπροέδρων δικαστηρίων.
8 ’Οδηγούς.
7 Παρόδους.
8 Είσπρακτόρων φόρων.
9 Νόμου.

10 "Αρθρον.
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επ’ δνόματι τοΰ Γερασίμου Γ\ (1783- 1788), δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν δτι

μήτε νά βάνωσι χέρι εις τήν περιουσίαν τοΰ θανόντος οί πε'ίτουλματζήδες'), οί κασά 
μηδες -, οί μουτεβελήδες \ οί βοηβοτάδες', οί σουπασήδες 5 καί οί άνθρωποί των προ- 
βάλλοντες δτι τό πεϊτουμάλι6 κοινόν καί μερικόν, είναι διωρισμένον εις αύτοός.

λβ’. Όταν τις τών Ρωμαίων ραγιάδων ήθελε κάμει κανένα παράνομον συνοικέσιον, 
λαβών γυναίκα δηλονότι τήν μή έφειμένην αΰτφ κατά τό ά'ίνί τους, επειδή τοΰ τοιοότου 
ή εις τήν εκκλησίαν είσοδος είναι άπάδουσα καί εναντία εις τό ά'ίνί τους, αν συμβή νά 
άποθάνη ύπό τήν ρηθεΐσαν παρανομίαν έτι ευρισκόμενος, νά μήν ήμποροΰν οί κατήδες, 
οί ναΐπηδες καί λοιποί ζαπήται7 καί άλλοι ισχυροί νά παραβιάζωσι τούς παπάδες εις τό 
νά σηκώσουν τό λείψανόν του.

λγ. Οί έχλιόρφηδες νά μήν ήμποροΰν νά παραβιάζουν τόν πατριάρχην καί τούς 
ύπ’ αυτόν παπάδες, λέγοντάς τους, αυτήν τήν γυναίκα ύπανδρεΰσατέ την με αυτόν τόν 
Ροιμαϊον.

λδ'. Χρείας καλούσης νά άληκοτισθή 8 καί νά φυλακωθή μέ άδειαν τής κρίσεως τις 
τών παπάδων καί καλογήρων, τόν τοιοΰτον νά κρατή καί νά τόν φυλακώνη ό πατριάρχης· 

λε'. Αί ανέκαθεν τοΐς Ρωμαίοις διωρισμέναι έκκλησίαι καί τά έν αΰταΐς εκκλησια
στικά σκεύη, εϊ τι καί άν είναι, νά έξουσιάζωνται ολα παρά τοΰ πατριάρχου καί νά μήν 
έπιφέρηται καμμία ένόχλησις εις τόν ρηθέντα πατριάρχην έκ μέρους τών κατολίκων 
καί τών λοιπών μιλετίων8 διά τήν εξουσίαν τών είρημένων εκκλησιών καί τών πρα
γμάτων αυτών.

λστ'. Τά άλογα καί μουλάρια όποΰ καβαλλικεύει ό ρηθείς πατριάρχης καί οί άνθριο- 
ποί του νά μήν ήμποροΰν νά τά πέρνουν τά όλάκια10 καί άνθρωποι τής Πόρτας μου.

λζ'. Όταν ό Πατριάρχης δέν θέλει μέ εΰχαρίστησίν του νά μεταχειρισθή διά για- 
σακζή" του, νά μήν ήμποροΰν οί άνθρωποι τής Πόρτας μου νά τόν παραβιάζουν εις 
τοΰτο νά τόν ένοχλοΰν, λέγοντές του, ημείς μέ βίαν γινόμεθα γιασακζήδές του.

λη'. Όταν τινές τών Ρωμαίων διατάζωνται καί άφιερώσωσι τό τριτιμόριον τής 
περιουσίας των εις τάς έκκλησίας καί τά μοναστήριά των καί εις τόν ρηθέντα πατριάρ
χην, ή τοιαύτη διαταγή νά γίνεται δεκτή παρά τή κρίσει διά μαρτύρων Ρωμαίων.

λθ'. "Οταν θελήση ό ρηθείς πατριάρχης νά πάρη λογαριασμόν άπό τούς επιτρόπους 
τών ύπό τήν Παριαρχίαν του εκκλησιών καί μοναστηρίων καί τών καλογήρων καί λοι
πών ραγιάδων, όποΰ κατατρώγουσι τά εισοδήματα τής πατριαρχίας του καί έξωση αυτούς 
καί άποκαταστήση άλλους, νά μή άνακατώνηται εις τοΰτο μήτε νά άνθίσταται άλλος τις.

μ’. Όταν έκτελή τό ά'ίνί του ό ρηθείς πατριάρχης κατά τήν ανέκαθεν συνήθειαν νά 
;ιή ήμπορή τινας τών έχλιόρφηδων νά ένοχλή καί νά τόν πειράζη άναιτίως, έναντίον 
τής κρίσεως καί τών σιουρετίιον, έπί μόνφ τφ σκοπφ χρηματισμοΰ καί άπολαύσεως. 1 2 3 4 5 * 7 8

1 Ταμίαι.
2 Οί έπί τής διανομής τών κληρονομιών υπάλληλοι.
3 Επίτροποι τών ιερών ιδρυμάτων.
4 Διοικηταί.
5 ’Αστυνόμοι.
“ Ταμεΐον.
7 Έξουσιαστυί.
8 Κρατηθή.
8 Εθνών.
'° Υπάλληλοι.
41 Ραβδούχον σωματοφύλακα·
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μα'. Μή χρεωστοΰντος πρός τινα τοΰ πατριάρχου γνήσιον και άποδεδειγμένον χρέος, 
μήτε έγγΰην έχοντος, νά μήν ήμπορή τινας νά τόν ένοχλήση καί νά τόν πειράξη άπ’εναν
τίας τή κρίσει, έπί μόνφ τφ σκοπφ τοΰ κερδαίνειν, προβάλλων δτι ημείς έδώκαμεν 
δάνεια, ή έγινες κεφίλης ή ότι έγινες αίτια νά έξοδεύσωμεν τόσα άσπρα.

μβ’. Νά μήν ένοχλήται ό ρηθείς πατριάρχης έκ μέρους τών άσκέριδων’ καί έχλιόρ- 
φηδων καί λοιπών διά τό κονάκι δπου κάθεται, ζητούντων νά κονεύσουν εις αυτό.

ιθ'. Κανένας τών έχλιόρφηδων καί λοιπών έξουσιαστών νά μήν ήμπορή νά ένοχλήση 
καί νά παραβιάζη μέ βίαν καί δυναστείαν τινά τών Ρωμαίων ραγιάδων, δταν εκείνος 
δέν θέλει αΰτοπροαιρέτως λέγοντάς του «γένου Τούρκος».

κ’. Όταν φέρη ό ρηθείς πατριάρχης είς τό κονάκι τουI * 3 τά μαχσούλια’ τών άμπέ- 
λων του καί δσα συνάζει λόγφ ελεημοσύνης άπό τούς Ρωμαίους ραγιάδες, κατά τήν 
έπικρατήσασαν ανέκαθεν συνήθειαν, μούστον δηλ. καί βούτυρον καί μέλι καί άλλα δσα 
τοιαϋτα μαχσούλια διά τήν τροφήν του, καί πράγματά του, νά μή ζητώσιν οί γκιουμ- 
προΰκ έμίνιδες6 καί γιασακζήδες6 μήτε νά γίνεται είς τούτο καμμία ένόχλησις διά 
αυτά, γκιουπροΰκι καί παξίσι7 καί άλλα τοιαΰτα.

κα’. Κανένας άλλος νά μή ήμπορή νά ένοχλήση καί νά παρεμποδίση τόν είρημένον 
πατριάρχην είς τό νά δεσπόζη καί νά έξουσιάζη ελευθέριος δλα τά πράγματα καί αφιε
ρώματα τών εκκλησιών καί μοναστηρίων τών ευρισκομένων είς τούς ύπ’ αυτόν τόπους, 
αμπέλια, δηλονότι, παγτζέδες8 9, τζιφλίκια, χωράφια, τζιαΐρια8, μύλους, πανηγύρεις, 
αγιάσματα, όσπήτια, εργαστήρια, υποστατικά πράγματα νάκι10, άσπρα, ζφα, καρπερά 
καί άκαρπα δένδρα, καί δσα τοιαΰτα.

κβ'. Όταν τινές ήθελον λάβει άρζια 11 καί ίλάμια 12 13 14 άπό πασάδες καί κατήδες, καί 
ναίπηδες πρός καταμαρτυρίαν τού είρημένου πατριάρχου καίάζλι18, καί εξορίαν του 
καί έλθουν καί προσκλαυθώσι κατ’ αυτού, νά μήν είσακούωνται τά τοιαΰτα έγγραφα 
καί ή τοιαύτη αγωγή' καί άν καί υψηλόν φερμάνι ήθελεν έκδοθή μέ καμμίαν μέθοδον 
καί μηχανήν, νά μήν έχη κανένα ίτ *ιπάρ'4 καί υπόληψιν.’Αλλά καί έμρι σερίφ 15 έάν 
ήθελεν έκδοθή προγενέστερον τής τοιαύτης αγωγής ή μεταγενέστερον, νά εμποδίζεται 
καί τό τοιοΰτον έμρι σερίφ άπό τοΰ νά ένεργηθή καί νά έμβη είς πράξιν κατά τόπον.

κγ'. "Οταν τινές τών Ρωμαίων ραγιάδων έπί ζωής των διατάζωνται καί διορίσωσι 
τώ ρηθέντι πατριάρχη καί τοΐς ύπ’ αυτόν μητροπολίταις καί έπισκόποις καί έκκληαίαις

I ’Εγγυητής.
7 Στρατιωτικών.
3 Οικίαν του.
* Προϊόντα.
* Έπιστάται τού τελωνείου.
6 Τελωνοφύλακες.
7 Λώρον.
8 Κήποι.
9 Βοσκήσιμοι τόποι.

10 ’Αρχαία.
II ’Αναφοράς.
12 Δικαστικός αποφάσεις.
13 Παΰοιν.
14 Κύρος.
18 'Ιερά διαταγή.
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του μέρος τής περιουσίας των, είτα άποθάνωσι, νά άληβερδίζωνται1 τά τοιαϋτα μέ τό 
μαριφέτι2 τής κρίσεως άπό τούς κληρονόμους έκείνων.

κδ\ Τάς ανέκαθεν συνήθως δεδομένας παρά τών Ρωμαίων ραγιάδων έλεημοσύνας 
καί τά άγιάσματά των νά μήν τάς έμποδίζη τινάς.

κε'. Αί παρρησίαι καί προθέσεις τών άποθνησκόντων Ρωμαίων άνδρών καί γυναι
κών νά άληβερδίζωνται μέ τό μαριφέτι τής κρίσεως.

κστ'. Κανένας άπό τούς ζαΐμηδες3 4 καί τιμάρ σαχιπήδες * καί άλλους ισχυρούς νά 
μήν ήμπορή νά κάμη άντίστασιν, μήτε νά παρεμποδίζη τόν είρημένον πατριάρχην όταν 
πηγαίνει νά κάμη ίζρά5 6 τό άϊνί του εις τούς ραγιάδες όπου εύρίσκονται εις τά τσιφτι- 
λίκια καί κισλάδες8 των, προβάλλοντες ότι αυτοί οί ραγιάδες είναι έργάται καί 
χιζμετκιάρηδες 7.

κζ'. “Οταν είναι νά συγκροτηθή κανένα συνοικέσιον ή νά διαλυθή νά μή δίδουν 
καμμίαν ένόχλησιν οί κατήδες καί πολιτικοί έξουσιασταί.

κη'. “Οταν δύω Ρωμαίοι ραγιάδες, έχοντες διαφοράν τινα πρός άλλήλους, άπέλθω- 
σιν ίδια θελήσει πρός τόν ρηθέντα πατριάρχην καί βεκήλιδές του 8, τών τοιούτων υπο
θέσεων συμβιβαζομένων καί διευθετουμένων παρά τοΰ πατριάρχου καί τών επιτρόπων 
του καί όρκου έπαγομένου κατά τήν χρείαν τοίς διαφερομένοις έν τή έκκλησίφ των, 
κατά τό άϊνί τους καί παιδευομένων μέ άφορισμόν, οί κατήδες καί οί ναΐπηδες νά μήν 
έπιφέρωσι καμμίαν επήρειαν καί ένόχλησιν περί τούτου.

κθ'. Τά δεδομένα παρά τού πατριάρχου αφοριστικά πρός παιδείαν καί σωφρονισμόν 
τίνος τών Ρωμαίων νά μήν έμποδίζωνται παρά τίνος.

λ'. Οί υπό τήν εξουσίαν τοΰ εΐρημένου πατριάρχου παπάδες μήν ήμποροϋν άνευ 
γνώμης τοΰ πατριάρχου νά έκτελώσι συνοικέσια κεκωλυμένα καί εμποδισμένα κατά 
τό άϊνί τους.

μγ'. Βαστών εις χεϊρας ό ρηθείς πατριάρχης τήν διωρισμένην αύτφ ράβδον, ήτοι τό 
χαζράνι, νά μήν ένοχλήται περί τούτου, μήτε νά έμποδίζηται έκ μέρους τών πασιάδων 
καί άλάϊ πεΐδων 9 καί μουσελίριδων 10 καί μουτεβελίδων καί ναζίρηδων 11 καί βοϊβοτά- 
δων καί σερτάρηδων 12 καί σουπασήδων καί ζαπιτάδων τών χωρίων καί τών άνθρώπων 
τής πόρτας μου.

Κατά τά σουρούτια λοιπόν καί κεφάλαια τοΰ παρόντος υψηλού μου περατίου εσείς 
οί έξουσιασταί νά μήν άφήσετε έπ’ ούδεμια προφάσει καί αιτία νά ένοχλήται καί νά 
έμποδίζηται ό ρηθείς πατριάρχης έκ μέρους τινός εις τό νά έξουσιάζη καί νά κάμη 
ζάπτι13 τήν έπαρχίαν του. Οΰτω γινώσκετε καί ύποτάγητε τφ ίερφ μου τούτφ σημείψ».

1 Παραλαμβάνωνται.
8 “Εγκρισιν.
3 Μεγάλους τιμαριούχους, φεουδάρχας.
4 Μικρούς τιμαριούχους.
5 Έκτέλεσιν.
6 Στρατώνας.
7 Ύπηρέται.
8 ’Επιτρόπους του.
9 Συνταγματαρχών.

10 Υποδιοικητών.
11 ’Εφόρων.
18 Στρατιωτικών άρχηγών.
13 Κατοχήν, κατάληψιν.
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γενικώς και οι τής ’Αλεξάνδρειάς ΓΙατριάρχαι είχον τά αυτά, οίοι καί οί λοι
ποί Πατριάρχαι προνόμια 1.

Είδικώτερον ό Πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς εΐχεν απόλυτον εξουσίαν επί 
πάντων των κληρικών καί μοναχών, εξέλεγε, καί έν ανάγκη έπαυε καί άπε- 
μάκρυνεν εκ τής Αίγυπτου, τους μητροπολίτας καί επισκόπους, ήτο κύριος 
τών ναών καί τών Μοναστηρίων τής δικαιοδοσίας αύτοΰ, ήδυνατο, τή άδεια 
τής Κυβερνήσεως, νά έπισκευάζη τούς ναούς καί τά Μοναστήρια άνενοχλή- 
τως, άπηγορεύετο ή άνάμιξις εις τά τοϋ γάμου καί τών διαζυγίων, είχε δικαίωμα 
κληρονομίας τών κληρικών καί τών άφιερα)μάτων τών λαϊκών καί τιμωρίας 
καί καθαιρέσεως τών πταιόντων, άνευ τίνος παρεμβάσεως τών τουρκικών 
αρχών. Ό Πατριάρχης προς τοΰτοις είχε δικαίωμα νά έκλέγη ετέρους κληρι
κούς εις άντικατάστασιν τών διά καθαιρέσεως άπομακρυνομένων ή παυομέ- 
νων. Ωσαύτως είχε δικαίωμα νά τιμωρή τούς παράνομα συνοικέσια συνά
πτοντας,!κατ’.εξαιρετικόν δέπρονόμιον ούχί μόλ ον ό Πατριάρχη;’Αλεξάνδρειάς, 
αλλά καί οί μητροπολΐται καί οί ’Επίτροποι αύτοΰ, οσάκις ήγείρετο αγωγή 
κατ’ αυτών, έδικάζοντο μόνον έν Κ/πόλει προ τοΰ σουλτανικοΰ Διβανίου. Διά 
λόγους δε πολιτικούς ή Ύ. Πύλη διά τοΰ Πατριαρχικοΰ βερατίου άπηγόρευε 
τον προσηλυτισμόν τών ορθοδόξων υπό τών λατίνων καί διέτασσεν αυστη
ρός τιμωρίας κατά τών προπαγανδιστών. Ωσαύτως άπηγόρευε την διεξαγω
γήν προσηλυτισμού υπό τών λατίνων κληρικών φερόντων άμφίεσιν ορθοδόξων 
κληρικών. Ό Πατριάρχης ήν ανενόχλητος έν τή διοικήσει τοΰ ύπ’ αυτόν 
κλήρου, άπαγορευομένης πάσης έπεμβάσεως τών τουρκικών ’Αρχών, ήδύνατο 
δε νά τιμωρή τούς εκ τών Μοναστηρίων άπομακρυνομένους μοναχούς. 
’Ανενόχλητοι ήσαν καί οί κληρικοί έν τή έκτελέσει τών θρησκευτικών των 
καθηκόντων.

"Ενεκα τής έλλείψεως δημοσίας ασφαλείας έν τώ Τουρκικφ Κράτει, ό 
Πατριάρχης καί οί αντιπρόσωποι αύτοΰ περιώδευον ούχί μόνον μετά συν
οδείας ένοπλου, αλλά καί μετημφιεσμένοι. Άπηγορεύετο ή έπέμβασις τών 
τουρκικών ’Αρχών εις τά τής περιουσίας τών θνησκόντων κληρικών, ωσαύτως 
άπηγορεύετο ή έκ μέρους αύτών βία κατά τών κληρικών, δπως δι’ έκκλησια- 
στικής άκολουθίας θάπτωσι τούς έν παρανόμφ γάμω άποθνήσκοντας ή νά 
τελώσι παράνομα συνοικέσια. Οί Ιτερόδοξοι δεν έδικαιοΰντο νά έπεμβαίνω- 
σιν εις τά τών ορθοδόξων ναών. Άπηγορεύετο νά άρπάζωνται τά ζφα, δι’ ών 
περιώδευεν ό Πατριάρχης καί οι άντιπρόσωποι αύτοΰ, διά σειράς δε διατάξεων 
ήσφαλίζετο ό Πατριάρχης καί κατά πολλών άλλων έπεμβάσεων τών τουρκι-

1 Ί. Σακκελίωνος, Σουλτανικόν Βεράτιον έν Περιοδ. «Σωτήρ», ’Αθήναι Θ, 1886, 
σ. 209-276. Ό παλαιότερος τύπος τοϋ Θ. Μπερατίου, Μπεράτιον τοΰ Πατριάρχου Ματ
θαίου, «Πάνταινος» ’Αλεξάνδρειάς, ΙΘ' 1926, άριθμ. 50. Χρυσοστόμου Παπα- 
δοπούλου ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών, Τό Βεράτιον τοΰ Πατριάρχου ’Αλεξανδρείας 
Γερασίμου Γ' (1783-1788) «Πάνταινος» Κ' 1927, άριθ. 3-5.
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κών ’Αρχών. Παρείχετο δε εις αυτόν τό δικαίωμα καί νά έκδικάζη τάς μεταξύ 
Χριστιανών διαφοράς, νά έκδίδη επιτίμια κατά Χριστιανών, οί δέ ιερείς ύπό 
τον Πατριάρχην δεν ήδΰναντο νά έκτελώσι συνοικέσια άπηγορευμένα. Σΰμ- 
βολον τής πατριαρχικής εξουσίας ήτο τό χαζράνιον, δπερ ελευθέρους ήδύνατο 
νά κρατή ό Πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς, χωρίς νά παρενοχλήται ύπό τών τουρ
κικών ’Αρχών.

Ούτω λοιπόν ό Πατριάρχης άπήλαυε, κατά τό βεράτιον, πλήρους ελευ
θερίας έν τή ενασκήσει τών καθηκόντων αύτοϋ, άλλ’ έν τή πραγματικότητι ή 
τουρκική αυθαιρεσία κατεπάτει την ελευθερίαν ταΰτην. Όθεν ή τουρκική 
περίοδος τής ιστορίας τής Εκκλησίας ’Αλεξάνδρειάς έβελτίωσε μέν έξωτερι- 
κώς την θέσιν αύιής, άλλ’ υπήρξε περίοδος τυραννίας καί κακώσεων, ως ή 
προηγούμενη.

Ό Πατριάρχης ’Ιωακείμ απαλλαγείς τών Μαμλουκων ήδΰνατο νά κινή- 
ται έλευθέρως, μετέβη δέ μετά τινα έτη καί εις 'Ιεροσόλυμα. Τώ 1526 εύρί- 
σκετο εκεί, συμμετασχών Συνόδου μετά τοϋ ΓΙατριάρχου ’Αντιόχειας Μιχαήλ 
Δ'. (1523- 1540) ύπό τήν προεδρείαν τοϋ ΙΙατριάρχου Κ/πόλεως 'Ιερεμίου 
Α'. (1522- 1545), διότι κατά τήν απουσίαν τοϋ τελευταίου έκ Κ/πόλεως καί 
τήν μετάβασιν εις 'Ιερουσαλήμ προς προσκΰνησιν τών 'Αγίων Τόπων, ό 
μητροπολίτης Σωζοαγαθουπόλεως Ίωαννίκιος κατέλαβε τώ 1526 παρανόμως 
τον Πατριαρχικόν θρόνον λ "Οθεν συνελθόντες οί Πατριάρχαι εις 'Ιερουσα
λήμ κατεδίκασαν αυτόν.

Έξ 'Ιεροσολύμων έπανακάμι|>ας ό ’Ιωακείμ μετέβη, φαίνεται, εις τό 
Σινά, δπου τώ 1529 άνορκοδόμησε τον ναόν τοϋ αγίου Μιχαήλ ίδίοις άνα- 
λώμασιν, κατά σφζομένην επιγραφήν. Έν Αίγύπτφ δέ ίδρυσε νέους ναούς 
τής Θεοτόκου καί τοϋ αγίου Μερκούριού, άνεκαίνισε δέ καί τον ναόν τοϋ 
αγίου Γεωργίου, έπιστραφέντα παρά τών Κοπτών 1 2.

Περί τήν εποχήν ταύτην άπησχόλησε τον Πατριάρχην καί τό πολΰκρο- 
τον Σιναϊτικόν ζήτημα. Προϋκειτο περί τής επί τής ’Αρχιεπισκοπής τοϋ Σινά 
δικαιοδοσίας τοϋ Πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς ή 'Ιεροσολύμων, διότι έξηκολοΰ- 
θουν ύφιστάμεναι αί γνωσταί αμφισβητήσεις. Αΰται ήδΰναντο νά προσαυξη- 
θώσιν ένεκα τών ίδαιτέρων σχέσεων τοϋ Πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς ’Ιωακείμ 
προς τό Σινά, ένθα, ως ε’ίπομεν, άνορκοδόμησε τόν ναόν τοϋ αγίου Μιχαήλ

1 Πατριαρχική Κων/πόλεως 'Ιστορία, έν Μαρτίνου Κρουσίου Turcograecia, 
Basileae 1581, σ. 153-5. Μελετίου ’Αθηνών, Εκκλησιαστική 'Ιστορία Γ, 368. Σπ. 
Λάμπρου, Ecthesis Chronica, London 1902 σ. 75. Χρυσοστόμου Παπαδο
πο όλου, Ένθ. άν. σ. 404. Μ. Γ εδεών, Πατριαρχικοί πίνακες, Έν Κ/πόλει 1890, σ. 501. 
Ό Πατριάρχης 'Ιερεμίας Α'. έπεσκέφθη καί τήν Αίγυπτον περί τά έτη 1520 - 1523.

2 Πορφυρίου Οΰσπένσκη, Περιοδεία εις Αίγυπτον κατά τό έτος 1850, Έν 
Πετρουπόλει 1856, ρωσ. σ. 88 έξ. τοΰ αύτοϋ, Κατάστασις τής Εκκλησίας τής Αίγυπτου 
κατά τό πρώτον ήμισυ τοΰ ιθ'. αίώνος, έν τφ περιοδ. τής ’Ακαδημίας Κίεβου, ρωσ. 1868 
τεΰχ. 8 σ. 211 έξ. παρά Maliscjiewsky, Μελέτιος Πηγάς, σ. 167.
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τώ 1529Φαίνεται δε ακριβής ή εΐδησις, καθ’ ήν ούτος κατά τα έτη 
1529-30, έδωκε προς τον Πατριάρχην Ιεροσολύμων1 2 έγγραφον, δι’ ου 
παρητεΐτο πάσης δικαιοδοσίας επί τοΰ Σινά υπέρ τοΰ Πατριάρχου Ιεροσο
λύμων. Προφανώς δ ’Ιωακείμ ύπεχώρησε μάλλον εκουσίους καί έξ ιδίας πρω
τοβουλίας, ως καταφαίνεται εκ των περαιτέρω λεπτομερειών τοΰ ζητήματος, 
ούχί δε κατ’ άπαίτησιν τοΰ Πατριάρχου 'Ιεροσολύμων. Ούδ’ έπαυσεν ό 
’Ιωακείμ μεταβαίνων εις χό Σινά καί προστατεύων αυτό. Τώ 1540 ευρισκό
μενον έν Καΐρω ειδον αυτόν διάφοροι ξένοι περιηγηταί, ών τούς μεταβαί- 
νοντας εις Σινά ποικιλοτρόπως διηυκόλυνε3.

Διετέλεσε δέ καί εις σχέσεις προς τούς ορθοδόξους 'Ρώσους, έξ ών έγνώ- 
σθησάν τινες ειδήσεις περί αύτοϋ. Τώ 1523 έγραφε προς τον Τσάρον τής 
Μόσχας Βασίλειον Δ'. Ίωάννοβιτς (1505- 1533) συνιστών τούς απεσταλμέ
νους ύπ’ αύτοϋ Μακάριον, Συμεών καί ’Ιγνάτιον προς αΐτησιν βοήθειας, 
επίσης καί την Τεροσολυμίτιδα Ήγουμένην Μακρινήν, προς τον αυτόν σκο
πόν μεταβαίνουσαν εις Μόσχαν. Έν τή επιστολή αύτοϋ περιέγραψεν ό 
’Ιωακείμ τάς μεγάλας παρά τών Μουσουλμάνων καταπιέσεις τής ’Εκκλησίας 
’Αλεξανδρείας. Τώ 1545 έμεσίτευσε προς τον Τσάρον Ίωάννην Δ', τον Τρο
μερόν (1533 - 1584) περί άπελευθερώσεως τοΰ ένεκα οίκτρών παρεξηγήσεων 
φυλακισθέντος έν Μόσχρ διαπρεπεστάτου Έλληνος μοναχοϋ Μαξίμου τοΰ 
Γραικοΰ4. Προς τον αυτόν Τσάρον τώ 1557 άπέστειλε τον πνευματικόν 
’Ιωσήφ, τον γέροντα Μαλαχίαν καί τούς δύο μοναχούς ’Ιωσήφ καί Παΐσιον, 
γράψας έπιστολήν καί ζητήσας βοήθειαν διά τήν Εκκλησίαν ’Αλεξάνδρειάς

1 Πορφυρίου Οϋσπένσκη, Δευτέρα περιοδεία άνά τό δρος Σινά, σελ. 2i9. 
Νεκταρίου 'Ιεροσολύμων, 'Ιεροκοσμικής 'Ιστορίας ’Επιτομή, σ. 217. Παϊσίου 
'Α γ ιαπο στ ο λ ίτ ο υ, Μητροπολίτου 'Ρόδου, 'Ιστορία τοΰ αγίου ορούς Σινά καί των 
περιχώρων αύτοΰ. έκδ. Α. Π. Κεραμέως, έν Όρθοδόξιρ Παλαιστίνη Συλλογή, XII, 2, 
Πετρούπολις 1891, σ. 48.

«Ούτος γοΰν δ περικαλλής ναός τον Ταξιάρχου 
διά δαπάνης γέγονε τοΰ πρώην Πατριάρχου 

’ Ιωακείμ τοΰ Οαυμαοτον, όστις εχαριτώθη 
και γάρ επιε τό φάρμακου και δεν εθανατώθη».

Ταΰτα εγραφεν ό Παΐσιος ολίγα έτη μετά τον θάνατον τοΰ Πατριάρχου ’Ιωακείμ 
μεταξύ τών ετών 1577 - 1592.

2 Νεκταρίου, Ένθ. άν. σ. 217. Γ. Μαζαράκη, Ένθ’άν. σ. 138. Α. Π. Κερα
μέως, Άνάλεκτα Ίεροσολυμιτικής Σιαχυολογίας, Β, 371. Κ. Άμάντου, Σιναϊτικά 
μνημεία ανέκδοτα, Έν Άθήναις 1928, σελίς 20 έξ.

3 Λόπαρευ, παρά Π. Οϋσπένσκη, Ένθ’ άν. σ. LIII.
4 Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, 01 Πατριάρχαι 'Ιεροσολύμων ώς πνευμα

τικοί χειραγωγοί τής Ρωσίας κατά τόν ιζ'. α’ιώνα Έν Ίεροσολύμοις 1907, σελ. 9.10. 
’Ιακώβου Βατοπ αιδ ι νοΰ, Βραχέα τινά περί Μαξίμου τοϋ Γραικοΰ, έν «Εκκλη
σιαστική Άληθείρ» ΙΕ', σ. 180 έξ. Γ ρηγορίου Παπαμιχαήλ, Μάξιμος ό Έλλην, 
Έν Καΐρφ 1912,
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καί τό Σινά. Την επιστολήν ταΰτην υπέγραψε και ό ’Αρχιεπίσκοπος Σιναίου 
Μακάριος. Τψ 1559 εστάλη εκ Μόσχας γενναία βοήθεια διά τοϋ αντιπροσώ
που τοΰ Τσάρου Βασιλείου ΙΙοζνιακώφ. Τούτον ήρώτησεν ό Πατριάρχης 
’Ιωακείμ λεπτομερέστατα περί τής 'Ρωσίας καί εξέφρασε τήν ελπίδα δτι αυτί] 
θ’ απελευθέρωση τούς "Ελληνας, διηγήθη δε μετά δακρύων τάς υπό των 
Μουσουλμάνων άνυποίστους καταπιέσεις. Μεσοΰντος τού ’Οκτωβρίου τού 
1559 ό Πατριάρχης ’Ιωακείμ μετά τοϋ ρώσου ΙΙοζνιακώφ μετέβη εκ Κάι
ρου εις ’Αλεξάνδρειαν, ένθα διέμειναν επί τέσσαρας ημέρας. Έπιστρέψας εκ 
Καΐρου τή 27 ’Οκτωβρίου κατηυθύνθη εις τό Σίναιον δ'ρος, γενόμενος μετά 
πολλών τιμών δεκτός υπό τοΰ ’Αρχιεπισκόπου καί τών μοναχών. Κατά την 
ανάβασιν είς τό ύψηλότερον μέρος τοΰ ό'ρους ό μοναχός Μαλαχίας εσήκωσε 
τον Πατριάρχην επί τών ώμων. Περί δε τά μέσα τοΰ Δεκεμβρίου τοΰ 1559 
ό Πατριάρχης μετά τοϋ Ποζνιακώφ έπέστρεψεν είς Κάϊρον. Τω 1561 έγραψε 
πάλιν είς Μόσχαν ό ’Ιωακείμ ευχαριστών επί τή άποσταλείση βοήθεια καί 
έκφράζων τήν ελπίδα δτι οί 'Ρώσοι θ’ άπελευθερώσωσι τούς "Ελληνας από 
τον ζυγόν τών ’Αγαρηνών 1.

Κατά τον αυτόν περίπου χρόνον καί Ευρωπαίοι περιηγηταί, έπισκεπτό- 
μενοι τήν Αίγυπτον μετέβαινον προς τον ’Ιωακείμ, έδωκε δε οΰτος έγγραφον 
άπόδειξιν περί τής έπισκέψεως τής Μονής τοΰ ορούς Σινά τώ κόμητι ’Αλβέρτο» 
Λαιβενστάϊν (Albertus Graff zu Lewenstein, Baron in Scharpffeneck) 
τή 26 Δεκεμβρίου 1561. Οί περιηγηταί έπιστρέψαντες είς Ευρώπην παρέσχον 
ειδήσεις περί τοΰ ’Ιωακείμ2. Τφ 1561 ήκουσεν ό Μαρτίνος Κροΰσιος δτι ό

’Ιωακείμ ό «πάνυ · έξ ’Αθηνών, Πάπας καί Πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς (1487-1567). 173

1 Περιοδεία Εμπόρου Βασιλείου Ποζνιακώβ άνά τούς Αγίους Τόπους τής 
’Ανατολής, (ρωσιστί) έν Όρθοδόξιρ Παλαιστίνη Συλλογή. Έν Πετρουπόλει 1887. τευχ. 
XVIII. Π. Ούσπένσκη, Τό Γίατριαρχεΐον ’Αλεξανδρείας, σελ. 217 έξ. Ν. Capte- 
reff, Σχέσεις τών Πατριάρχων Ιεροσολύμων πρός τήν Ρωσικήν ’Αρχήν άπό τών μέσων 
τού ιστ'. μέχρι τέλους τοΰ ιη'. α’ιώνος (ρωσιστί), Πετρούπολις 1815, σ. 94.

2 Davidis Chytraei, Oratio de Statu Ecclesiarum hoc tempore in Graecia κλ. 
Wittembergae, 1580 σελ. 81-2. 135. Martini Crusii, Turcograecia, a. 229. B. A. 
Μυστακίδοσ, ’Ανάμικτα σημειώματα, έν «’Εκκλησιαστική’Αληθείς» Λ', 52, σ. 414.5. 
τοϋ αϋτοΰ, Γερμανοί περιηγηταί είς Αίγυπτον καί Σινά κατά τον ιστ'. αιώνα σελ. 6. 
Ή έπιστολή τοΰ ’Ιωακείμ ή δοθεΐσα πρός τον Levenstein έχει ώς εξής. «Όμολογώ έγώ 
’Ιωακείμ, Πάπας καί Πατριάρχης τής μεγάλης πόλεως ’Αλεξανδρείας καί κριτής τής 
οικουμένης, όμοΰ μετά τοΰ πανοσιωτάτου καθηγουμένου τοΰ όρους Σινά: Πώς ήλθε 
καί προσεκύνησεν τούς αγίους καί σεβασμίους τόπους: τό άγιον όρος τό Σίναιον, ήγουν 
τήν αγίαν κορυφήν, έν ή ό προφήτης Μωϋσής τόν νόμον έδέξατο, καί τήν αγίαν βάτον, 
έν ή τής άγιας καί άειπαρθένου προετυπώθη μυστήριον, καί τήν αγίαν μεγαλομάρτυρα 
καί πάνσοφον καθαρίνην ( — Αικατερίνην) καί άπαντα τά προσκυνήματα, ό εντιμότατος 
άρχός Άλμπρέχθος, γράφ τζού Λεβεντάίν, βαρών έν σάρφενεκ, καί όστις διαγνιόσέ- 
ται τήν γραφήν αυτήν δότο» αύτοΰ πίστιν καί μηδείς αυτή άντιστή, ουδέ άντείπχι, ώσπερ 
&ν εϊη μή αληθές. Καί είς πίστωσιν καί τής άληθείας άσφάλισιν, κάτωθεν ύπεγράψαμεν 
ταΐς ίδίαις ημών χερσύ έτει φφξα Χριστοΰ, άπό δέ Άδάμ ,ζο, δεκεμβρίου κστ'. έγράπτη
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’Ιωακείμ ήτο ήδη πολύ γέρων, άγων to I 20 έτος τής ηλικίας, άλλ’ ακμαίος, 
δυνάμενος νά δδοιπορή, άπέχων τής βρώσεως κρέατος από 80 ετών, μη δυνά- 
μενος μόνον ν’ άναβή τά δρη. Ό αριθμός τών ετών τοϋ ’Ιωακείμ έλέχθη 
πάντως καθ’ υπερβολήν ή έτέθη στρογγύλος, διότι τότε ό Πατριάρχης ’Ιωα
κείμ ήγεν ακριβώς τό 113 έτος τής ηλικίας αύτοΰ. Έπί τή ετ’καιρία ταότη 
έσημείωσεν ό Κρούσιος τά εξής περί τών ναών τοΰ Πατριαρχείου ’Αλεξάν
δρειάς «Alexandriae sunt 4 ecclesiae christianae 1) S. Georgii, 2) S. 
Sabbae (ubi et Latini sunt), 3) S. Marci, 4) S. Michaelis. In urbe 
autem Cairo (ubi Graecoruni Monasterium est) habitat Alexandrinus 
Patriarcha»

’Αλλά καί περί τής εσωτερικής καταστάσεως τής ’Εκκλησίας ’Αλεξάν
δρειάς έπί τοΰ ’Ιωακείμ κατά συγκυρίαν έχομεν αξιοσημείωτους ειδήσεις* 1 2. Ό 
γνωστός Θεσσαλονίκης διάκονος Δημήτριος Μυσός, προ τής αποστολής αύτοΰ 
εις Γερμανίαν προς τούς Διαμαρτυρομένους 3, διέτριψεν έν Καίρω, κατά τά 
έτη 1530-1540. Περιγράι|ιας δέ τά κατά την λειτουργίαν έν τφ ναφ τοΰ 
Καΐρου, πληροφορεί δτι αυτή έτελεΐτο μεν ελληνιστί, άλλ’ εύχαί τινες έπανε- 
λαμβάνοντο καί εις την αραβικήν. Τό Εύαγγέλιον καί δ ’Απόστολος άνεγι- 
νώσκοντο κατ’ άρχάς ελληνιστί, είτα άραβιστί. Τό Κύριε έλέησον, Παράσχου 
Κύριε, τον Χερουβικόν ύμνον έψαλλεν δ λαός. Καθ’ έκάστην λειτουργίαν 
άπαραιτήτως έκηρύσσετο από τοΰ ά'μβωνος ό θειος λόγος έπί ώραν περίπου, 
«πλέον τής μιας ώρας τό κήρυγμα δεν διαρκεΐ». ’Ιδιαιτέρας πληροφορίας 
παρέσχεν δ Μυσός περί τής κοινωνίας τών άχράντων μυστηρίων υπό τοΰ 
λαοΰ, κατά τέσσαρας τακτάς ημέρας τοΰ ένιαυτοΰ, καί διαφόρους συνήθειας 
ύπομιμνησκούσας την άρχαίαν πράξιν τής ’Εκκλησίας. Έκτος τοΰ Δημητρίου

’Ιωακείμ έλέφ θεοΰ πάπας καί πατριάρχης τής μεγάλης πόλεως ’Αλε
ξάνδρειάς»·

1 Turcograecia, σ. 230.
2 Χριστοφόρου ’Αγγέλου, Έγχειρίδιον περί τής καταστάσεως τών σήμερον 

ευρισκομένων Ελλήνων, Lipsiae 1876, σ. 420-422. ’Εκτός τής άφηγήσεως τοΰ Δημη
τρίου Μυσοΰ, ό Χριστόφορος Άγγελος αναγράφει σ. 550 - 560, καί τό τής πόσεως τοΰ 
δηλητηρίου θαΰμα τοΰ ’Ιωακείμ, άλλ’ αποδίδει αυτό είς Πατριάρχην 'Ιεροσολύμων. 
Κατέστησε δέ ύποπτον τήν άφήγησίν του, ένεκα πολλών παροδοξολογημάτων, άτινα έν 
τή άφηγήσει του συμπεριέλαβε πρβλ. Δημ. Γ ρ. Κ α μπού ρ ογ λο υ, Μνημεία τής ιστο
ρίας τών Αθηναίων, Β, 238. Γ. Ζαβ ίρα, Νέα Ελλάς ή Ελληνικόν θέατρον, έκδ. Γ. 
Κρέμου, Άθήνησι 1872, σ. 163.614. Κ. Σάθα, Νεοελληνική φιλολογία, Έν ΆΟήναις 
1867,σ.294. Ε. Le grand, Bibliographie liellenique (XVII siecle) I, σ. 111-113, 
III σ. 208.209. Τιμοθέου Θέμελη, Ελλήνων έπιστολαί πρός Πατρίκιον ’Ιούνιον. 
«Νέα Σιών» Ε, 1907, σ. 308.

J Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, (’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών), Πρώται σχέ
σεις ’Ορθοδόξων καί Διαμαρτυρομένων, Έν Άθήναις 1925, σ. 17 έξ,
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Μυσοΰ άναφέρεται καί τις μοναχός Γεώργιος, λόγιος, και άλλοι, γνωρίζοντες 
τήν τε ελληνικήν και τήν αραβικήν

Ούχ ήττον ούδένα εΐχεν ό Πατριάρχης τω 1562 κατάλληλον προς 
σπουδαίαν τινά αποστολήν ή ίσως ούδένα ήθέλησε να χρησιμοποίηση. Τω 
ετει έκείνω έλαβεν άπροσδοκήτως πρόσκλησιν δια τοΰ έν Κρήτη Ένετοΰ 
’Αρχιεπισκόπου Πέτρου Λάνδου, δπως συμμετάσχη τής πολύκροτου έν Τρι- 
δέντφ Συνόδου. Άπαντήσας ό Πατριάρχης έδήλωσεν δτι δεν ήδΰνατο νά 
δεχθή τήν πρόσκλησιν καί συμμετάσχη τής Συνόδου, ένεκα έλλείψεως καταλ
λήλου προσώπου, άλλως τε ή πρόσκλησις έπρεπε ν’ άπευθυνθή έκ 'Ρώμης 
προς τόν Οικουμενικόν Πατριάρχην, τον δυνάμενον ν’ αντιπροσώπευση καί 
τούς τρεις άλλους Πατριάρχας τής Ανατολής, έν περιπτώσει αποδοχής τής 
προσκλήσεως. Όθεν, ό ’Ιωακείμ έγραφε προς τόν Λατίνον Επίσκοπον, δτι 
έκοινοποίησε τό ζήτημα προς τούς Πατριάρχας ’Αντιόχειας καί 'Ιεροσολύ
μων, οϊτινες μετά τοΰ ’Αλεξάνδρειάς έγραψαν από κοινού εις τόν Οικουμενι
κόν Πατριάρχην καί ανέβηκαν εις αυτόν πάσαν πληρεξουσιότητα αντιπρο
σωπείας έν τη Συνόδω. Εξέφραζε δε ό άγιος Πατριάρχης τής ’Αλεξάνδρειάς 
τήν εύχήν) ϊνα ενωθώσιν αί άπεσχισμέναι Έκκλησίαι έπί ύγιαινοΰσης καί 
ορδής βάσεως «κατά τήν παράδοσιν τών αγίων ένδοξων καί πανευφήμων 
’Αποστόλων Πέτρου καί Παύλου, ως καθώς αί άγιαι καί Οικουμενικά! επτά 
Σύνοδοι τών πάλαι αγίων Πατέρων ημών έγγράφως ήμϊν παρέδωκαν» 1 2. Συν
τόνους, ως πάντοτε, καί τότε ή λατινική Εκκλησία κατέβαλλε προσπάθειας 
έν τη ’Ανατολή προς ένωσιν τών Εκκλησιών, πράγματι δμως προς υποτα
γήν τής ’Ανατολικής Εκκλησίας. “Ένεκα δέ τούτου προύκαλοΰντο έν τή 
’Ανατολή ταραχαί, αΐτινες βραδύτερον άπησχόλησαν καί τόν Πατριάρχην 
’Αλεξάνδρειάς ’Ιωακείμ.

Έν τω μεταξύ χρόνω έστρεψεν ούτος τήν προσοχήν αύτοΰ εις τό πολύ- 
κροτον Σιναϊκόν ζήτημα. Οί Σιναϊται άπέστεργον τήν υπαγωγήν αυτών υπό 
τήν δικαιοδοσίαν τοΰ Πατριάρχου 'Ιεροσολύμων, γράψαντες δέ προς τόν 
’Αλεξάνδρειάς ’Ιωακείμ έζήτησαν δπως χειροτονήση ε’ις Επίσκοπον τόν 
ηγούμενον αυτών Σωφρόνιον, καθ’ δν τρόπον οί προκάτοχοι αύτοΰ έχειρο- 
τόνησαν τόν Λάζαρον (ειτα ’Αθηνών) καί τόν Μάρκον3. Ό ’Ιωακείμ, φαίνε
ται, δεν έδέχθη, ό δ’ 'Ιεροσολύμων Γερμανός συνεπεία τής παρά τοΰ ’Ιωα
κείμ παραιτήσεως από πάσης δικαιοδοσίας έπί τοΰ Σινά, έχειροτόνησεν Επί
σκοπον τόν Σωφρόνιον (1540-1545), έπί τοΰ οποίου τφ 1544 διεκανονίσθη 
τό Σιναϊτικόν ζήτημα, διά συνοδικής άποφάσεως έν Κ/πόλει, καθ’ ήν κατε-

1 Turcograecia, σ. 244. Χριστοφόρου ’Αγγέλου, Ένθ’ άν. Κ. Σ ά θ α, 
Ένθ’ άν. σ. 227. Malischewsky, Μελέτιος Πηγάς, I, 170.

- Α. Π. Κεραμέα)ς, Ελληνικά γράμματα έκ τοΰ έν Πετρουπόλει Μουσείου Ν. 
Lichatcheff, Έν Πετρουπόλει 1907, σ. 1.2.

* Κ. Ά μαντού, Σιναϊτικά μνημεία ανέκδοτα, σ. 18.19.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:55:33 EEST - 34.211.113.242



176 f ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών Χρυσοστόμου

κυρώθη ή υπαγωγή τοΰ ορούς Σινα υπό την δικαιοδοσίαν τοΰ Πατριάρχου 
'Ιεροσολύμων καί έκανονίσθη δπως ή των Επισκόπων Σιναίου χειροτονία 
τελείται υπό τοΰ Πατριάρχου 'Ιεροσολύμων «έ'ως οΰ ήλιος έφορα» 1. Άλλ’ ό 
μετά τον Σωφρόνιον ’Επίσκοπος Σιναίου Μακάριος ό Κύπριος παρείχε τφ 
Πατριάρχη Ιεροσολύμων ένοχλήσεις, ειχον δέ καί οί Σιναϊται παράπονα ώς 
καταπιεζόμενοι καί τιμωρούμενοι καί φορολογούμενοι υπό τοΰ Ιεροσολύ
μων. Τούτου έ'νεκα καταφυγόντες τφ 1545 προς τον Πατριάρχην Κ/πόλεως 
'Ιερεμίαν Α λ (1522-1545) έζήτησαν ν’ άπαλλαγώσι τοΰ 'Ιεροσολύμων. Ό 
Ιερεμίας έκδούς επί τή ευκαιρία ταύτη σχετικόν συνοδικόν έγγραφον, ύπέ- 
δειξεν δτι ό Πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς ’Ιωακείμ, ενεκα ανωμαλιών καί αλλε
παλλήλων ατασθαλιών, άπέστη όλοτελώς τής προστασίας τών Σιναϊτών μονα
χών καί «τής προς τούς κρατούντας αυτών διηνεκούς διαφεντεύσεως». Τοΰτο 
έπιστοποιήθη διά γραμμάτων οΰ μόνον τοΰ ’Ιωακείμ, αλλά καί τοΰ Μητρο
πολίτου Γάζης ’Αθανασίου. Ό Πατριάρχης 'Ιερεμίας, καί εκ τής επισκέψεως 
τών αγίων Τόπων καταμαθών την κατάστασιν τών Σιναϊτικών πραγμάτων 
καί τάς αιτήσεις έχων τών Σιναϊτών, άποφαίνεται δπως μείνη ή Μονή τοΰ 
Σιναίου όρους ελεύθερα καί άκαταπάτητος, κατά τά παλαιά βασιλικά θεσπί
σματα, πάσης φορολογίας καί εκκλησιαστικής συνεισφοράς καί πάσης άλλης 
αρχιερατικής επηρείας τε καί δχλήσεως άπηλλαγμένη. Προς τοΰτο δμως 
καταργεΐται τό ’Επισκοπικόν αξίωμα τοΰ Ηγουμένου τής Μονής «ώς εκε
χειρίας έν τούτφ λαμβανόντων τών σκανδάλων απάντων», παρακαλεΐται δέ ό 
'Ιεροσολύμων Γερμανός ν’ άφήση άνενόχλητον τήν Μονήν, «όφείλοντος μέν- 
τοι γε καί τοΰ άγιωτάτου Πάπα καί Πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς... κυρ ’Ιωα
κείμ συνιστάν, ώς τό πρότερον, καί εφοραν τήν αγίαν καί θείαν ταύτην τοΰ 
Σιναίου ορούς σεβασμίαν Μονήν καί διοικεΐν καί οίκονομεΐν θεοφιλώς τούς 
έν αυτή ασκούμενους καί λόγοις καί έργοις πολυτρόπως διαφεντεύειν αυτούς 
καί όλοψύχως άγωνίζεσθαι, ώς γε δή προ χρόνων πολλών, καλώς ποιών, 
μέχρι τοΰ νΰν διετέλει καί εις τούς κρατούντας προθύμως υπέρ αύτών ήγω- 
νίζετο επειδή καί έξ αρχαίας παραδόσεως τοΰ τά έκεΐσε πάντως τή έπισκέψει 
καί κρίσει ή καί άνακρίσει τοΰ άγιωτάτου Πάπα καί Πατριάρχου ’Αλεξάν
δρειάς άνάκεινται προς τό ταΰτα οικονομειν εύαρέστως καί κατά τφ Θεφ 
φίλον, έν οις έστι καί τό θειον δρος τό Σίναιον».

Εις κύρωσιν τής τελευταίας ταύτης γνώμης προσήχθη καί τις συνοδική 
γραφή τοΰ Πατριάρχου Κ/πόλεως Νήφωνος, άναμφιβόλως τοΰ Α'. πατριαρ- 
χεύσαντος κατά τά ετη 1311-1315. Κατά ταΰτα, κατηργήθη ή Επισκοπή

1 Τό κανονικόν δίκαιον τοΰ Πατριαρχικοί θρόνου ‘Ιεροσολύμων έπί τής ’Αρχιεπι
σκοπής Σινα, επιμαρτυρούμενων ύπό έπισήμων εκκλησιαστικών εγγράφων, έν Κ/πόλει 
1868, σ. 6. Δοσιθέου, Περί τών έν Ίεροσολύμοις πατριαρχευσάντων, σ. 1165. Π. 
Γρηγοριάδου, Ή Ιερά Μονή τοΰ Σινά κατά τήν τοπογραφικήν, ιστορικήν καί διοι
κητικήν αυτής έποψιν. Έν ‘Ιεροσολύμοις 1875, σ. 180.
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τοΰ Σιναίου ορούς, άφωμοιώθη ή Μονή προς τάς άλλας Μονός, άνεγνωρίσθη 
ανεξάρτητος, κατά την εσωτερικήν αυτής διοΐκησιν, και έτέθη υπό τήν άνω- 
τάτην έποπτείαν τοΰ Πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς1.

Δύσκολον όμως ήτο νά έφαρμοσϋή τοιαύτη άπόφασις, άνθισταμένου 
πρώτιστα πάντων τοΰ Επισκόπου Σιναίου. Έδέησε δέ και εν Καίριο, δπου 
μετέβη ό "Ιεροσολύμων Γερμανός τφ 1557, νά γίνη συνοδική διάσκεψις μετά 
τοΰ Πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς ’Ιωακείμ, προς ρύθμισιν των Σιναϊτικών 
πραγμάτων, άποκατασταθείσης πάλιν τής Επισκοπής Σινά και ΰπαχίΐείσης 
υπό τον Πατριάρχην "Ιεροσολύμων.Αλλά καί μετ’ αυτήν έξηκολούθει ό ’Επί
σκοπος Μακάριος ταράττων τήν Μονήν,‘επειδή δέ μετέβη εις Κύπρον ό 'Ιερο
σολύμων Γερμανός, συνεκρότησεν εκεί Σύνοδον καί καθήρεσε τόν Μακάριον 2.

Μετ’ αυτόν έξελέγη άπλοΰς Ηγούμενος τοΰ Σιναίου ό'ρους ό Νικόδη
μος, δστις τω 1561 έ'δωκε πιστοποιητικού έπισκέψεως τής εν αύτφ Μονής εις 
τόν κόμητα ’Αλβέρτον Λεβενστάϊν, περί ου έν τοΐς έμπροσθεν εΐδομεν. Μετά 
πενταετίαν Ηγούμενος τής Μονής άναφέρεται Σέργιός τις, δστις επίσης 
συνυπέγραψεν έγγραφον άπόδειξιν έπισκέψεως τοΰ Σινά προς τόν Χριστόφο
ρον Φοΰρερ (Christoph Fuerer), δοθεΐσαν παρά τοΰ Πατριάρχου ’Αλεξάν
δρειάς τή 1 Δεκεμβρίου 1565, σφζομένην μέχρι σήμερον έν τφ Μουσείφ τής 
Νυρεμβέργης, έξ ής ό Φοΰρερ κατήγετο3.

Έκτος τοΰ Σιναϊτικοΰ καί γενικώιερα ζηιήματα προύκάλεσαν τήν προσ
οχήν τοΰ Πατριάρχου ’Ιωακείμ, ως λ. χ. τό προκληθέν έκ διαβημάτων τινών 
ριψοκινδύνων τοΰ Πατριάρχου Κ/πόλεως Ίωάσαφ β'. (1555-1565) καί τοΰ 
Μητροπολίτου Καισαρείας Μητροφάνους, δστις μεταβάς είς "Ρώμην, από 
μέρους τοΰ Πατριάρχου, έζήτησε, δήθεν, νά ένώση τάς Εκκλησίας. Τό σκάν- 
δολον τούτο προύξένησε μεγάλην ταραχήν καί έν Κ/πόλει καί έν τή λοιπή 
όρθοδόξφ ’Ανατολή, μετά τοΰ Πατριάρχου δέ "Ιεροσολύμων Γερμανού καί ό 
’Αλεξανδρείας ’Ιωακείμ κατεδίκασεν αυτό, παραμένει δμως άγνωστος έν ταϊς 
λεπτομερείαις ή έν τφ ζητήματι τοιίτφ συμμετοχή τοΰ ’Ιωακείμ4.

’Ιωακείμ ό <πάνυ» έξ ’Αθηνών, Πάπας καί Πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς (1487-1567). 177

1 Νειααοίοιι, ’Επιτομή ίεροκοσμικής Ιστορίας σ. 216. Γ. Μαζαράκη,Ένθ’άν. 
σ. 138-142. Τω 1546 οί μοναχοί τοΰ Σινά ήριθμοΰντο είς 60. II. Οΰσπένσκη, 
Πρώτη περιοδεία είς τδ Σινά, σ. 196, μετά τινα δέ έτη έδιπλασιάσθησαν, διότι τα> 1582 
ήριθμοΰντο είς 120, Turcograecia, σ. 234. Καλλινίκου Δε λ ι κάνη, Πατριαρχι
κών εγγράφων τόμ. Β, σ. 334.

2 Α· Π. Κ ε ρ α μ έ ω ς, Άνάλεκκτ Ίεροσολυμιτικής Σταχυολογίας, Β, 469. Πρβλ. 
250.461.503. Νεκταρίου, Ένθ’ άν. σ. 215.216. Κ. Δ ε λ ι κ άνη, Ένθ’ άν. Γ,413.415. 
Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, Ιστορία·τής ’Εκκλησίας Ιεροσολύμων σ. 475.

3 Β. Μυστακίδου, Ανάμικτα σημειώματα, « Εκκλησιαστική ’Αλήθεια» Λ, 52, 
σ. 415, τοϋ αΰτοΰ, Γερμανοί περιηγηταί είς Αίγυπτον καί Σινά, σ. 4 (μετά τοΰ πανομοιό
τυπου). Ό Φοΰρερ έξέδωκε καί περιγραφήν τής περιοδείας αΰτοΰ.

* Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών, Σχέσεις ’Ορθο
δόξων καί Λατίνων κατά τόν ιστ'. αιώνα, Έν Άθήναις 1925, σ. 11 έξ.

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος Ζ' 12

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:55:33 EEST - 34.211.113.242



178 f 'Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών Χρυσοστόμου

’Αλλά και την καθόλου αυτού μακράν δράσιν επαρκώ; δέν διεφώτισαν 
αί περί αΰτοϋ ειδήσεις των αρχαίων. Έν αύταϊς τονίζεται μόνον ή άγιότης 
τοϋ βίου αυτού, ήν έπεμαρτΰρησαν οί εκ τών ήμετέρων και των ξένων προ
σωπικούς αυτόν γνωρίσαντες. “Ενεκα τοΰτου άπέβη πολύκροτος ή πατριαρχεία 
αΰτοϋ, f]τις αναμφιβόλους ύπήρξεν ωφέλιμος και σωτηριωδεστάτη διά την 
δρδόδοξον Εκκλησίαν ’Αλεξάνδρειάς.

Έκ τών τεκμηρίων τής προς αυτόν αγάπης καί τοΰ σεβασμού σώζον
ται λείψανά τινα, καί δη αρχιερατική μίτρα εξ έπικεχρυσωμένου αργύρου, 
πεποικιλμένη διά πολυτίμων λίθων καί μαργαριτών, δώρον τοΰ συμπολίτου 
του Δημητρίου ΙΙαλαιολό.γου, ως δηλοι καί ή επιγραφή «υπέρ ψυχικής σωτη
ρίας τών δούλων τοΰ Θεοΰ Δημητρίου Παλαιολόγου καί Μαρίας τής συμβίας 
αυτοΰ τώ άποστολικώ θρόνω τής ’Αλεξάνδρειάς» '. Ή μίτρα κοσμείται υπό 
τών εικόνων τής Θεοτόκου Μαρίας καί τοΰ αγίου Δημητρίου, ών τά ονό
ματα έφερον οί δωρηταί, τοΰ αγίου Μάρκου καί τοΰ αγίου Κυρίλλου Αλε
ξάνδρειάς.

Έκ τών λοιπών ιερών αμφίων τοΰ άγαυτάτου ΙΙαιριάρχου περιεσώθη 
τό έπιτραχήλιον αυτοΰ, ή δέ ποιμαντική ράβδος εστάλη βραδύτερον ως άνε- 
κτίμητον δώρον εις την 'Ρωσσίαν 1 2 3.

Μη εΰμοιρήσας παιδείας ό Ίαιακείμ δεν κατέλιπε συγγράμματα, άλλ’ άπο- 
σφζονται αντίγραφα εκκλησιαστικών βιβλίων έπιμελώς γενόμενα ΰπ’ αυτοΰ. 
’Έν τισι κώδιξιν, ου; ή άντέγραψεν ή διεξήρχετο, κατέγραψε καί τινα σημειώ
ματα, ών έν, ως εΐδομεν, παρέσχε σπουδαίαν περί αυτοΰ χρονολογικήν ένδειξινs.

Έπί πόσα δ’ έτη έπατριάρχευσε καί πότε έτελεύτησεν είναι κατ’ ακρί
βειαν γνωστόν. Οί πατριαρχικοί κατάλογοι άποδίδουσιν αΰτφ έτη πατριαρ
χεία; όγδοήκοντα ή όγδοήκοντα έξ, ή έβδυμήκοντα οκτώ, καί ήλικίαν 116 
ετών. Έν τέλει Διηγήσειος τοΰ θαύματος περί τοΰ ’Ιωακείμ υπάρχει τό εξής 
σημείωμα· «Ό δέ Πατριάρχης ποιμάνας καί αυτός τό τοΰ Χριστού ποίμνιον 
χρόνους έβδομήκοντα οκτώ, καθώς εύρίσκεται γεγραμμένον εις τον παλαιόν 
κώδικα τοΰ θρόνου ’Αλεξανδρείας, προς Κύριον Ιξεδήμησε. Καί ήτον μέν, 
όταν έγινε Πατριάρχης, από Άδάμ χρόνοι επτά χιλιάδες καί δέκα τρείς (7013), 
από δέ Χριστού χίλιοι τετρακόσιοι όγδοήκοντα έξ (1486). Έχειροτονήθη δέ 
εις την Δαμασκόν υπό τοΰ ’Αντιόχειας, Αΰγούστου έκτη· έζησε δέ χρόνους

1 Δη μ. Γρ. Καμπούρογλου, Μνημεία τής ιστορίας τών ’Αθηναίων, Α, 88.
! Δημ. Γρ. Καμπούρογλου, Ένθ’ άν. σ. 184.
3 Γ. Μαζαράκη, Ένθ’ άν. σ. 142. Σ. Λάμπρου, ’Ενθυμήσεων ήτοι χρονικών 

σημειωμάτων συλλογή πρώτη, «Ν. Έλληνομνήμων» Ζ, 1910, σ. 195. Codices manu· 
scripti Graeci Ottobiani Bibl. Vaticanae, Romae 1893, σ. 251 -2. B. Μυστακίδου, 
Γερμανοί περιηγηταί, σ. 15. Γ. Π. Χαριτάκη, Κατάλογος τών κεχρονισμένων κωδί
κων τής Πατριαρχικής βιβλιοθήκης Καίρου, «Έκκλησ. Φάρος» ’Αλεξανδρείας, ΙΖ' 1918, 
σ. 355. Τοΰ Πατριάρχου ’Ιωακείμ σώζονται έν τή Πατριαρχική Βιβλιοθήκη τοΰ Κάιρου 
τέσσαρες κώδικες, γραφέντες κατά τά έτη 1509-1640.
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όλους εκατόν δέκα έξ (116) και μετά τον θάνατον αυτού έγινε διάδοχος ό κυρ 
Σίλβεστρος, άνθρωπος και αυτός άξιώτατος καί σοφώτατοςΆλλ’ απολύτου 
ακρίβειας δέον νά θεωρηθή τό έξης σημείωμα τού διαδόχου αυτού Σιλβέστρου 
έν κώδικι θ'.-396 τού Πατριαρχείου ’Αλεξάνδρειάς «Έκοιμήθη ό μακαρίτης 
’Ιωακείμ Πάπας καί Πατριάρχης τής μεγάλης πόλεως ’Αλεξάνδρειάς καί Κρι
τής τής Οικουμένης επί έτους ζοστ'. έν μηνί σεπτεμβρίφ ιζ'. ημέρα Παρα
σκευή καί έτάφη έν τή Μονή τού αγίου Νικολάου. Έγωγε ό Παπάς Σέργιος 
έκ των Στεφάνών έγεινα Πατριάρχης τής άγιωτάτης μεγαλουπόλεοις ’Αλε
ξάνδρειάς καί Κριτής τής Ο’ικουμένης, όνομασθείς διά τού αγίου μεγάλου καί 
αγγελικού σχήματος Σίλβεστρος Πάπας καί Πατριάρχης τής μεγαλοπόλεως 
’Αλεξάνδρειάς, Λιβύης, Αιθιοπίας, Πενταπόλεως, πάσης γής Αίγύπτου καί 
Κριτής τής Οικουμένης, έπί έτους ζοζ'. έν μηνί Άπριλίφ ιβ'. ημέρα γ'. τού 
οσίου Πατρός ημών καί Όμολογητού Βασιλείου Επισκόπου Παρίου, έν τή 
αγιωτάτη Επισκοπή τής Άπολλωνιάδος» 2.

Έκ τού πολυτίμου τούτου σημειώματος τού Σιλβέστρου εξάγεται ότι ό 
άγιος Πατριάρχης ’Ιωακείμ έτελεύτησε τή 17 Σεπτεμβρίου 1567 καί έτάφη 
έν τώ έν Καΐρω ναώ τού αγίου Νικολάου. Έξη σε λοιπόν 119 έτη, δεδομέ
νου ότι έγεννήθη τώ 1448, καί έπατριάρχευσεν έπί 80 έτη κυρίως, διότι 
έχειροτονήθη, ως εϊδομεν, τή 6 Αύγούστου 1487, ε’ι καί ήτο έκλελεγμένος από 
τού πρηγουμένου έτους.

Έν τώ Πατριαρχικά) Σκευοφυλακίω Κάιρου σώζεται ή τι μία αυτού 
κάρα, υπόμνημα έξαίσιον τού μακρού καί έπωφελεστάτου, ον μόνον διά τήν 
τής ’Αλεξανδρείας, αλλά καί διά τήν καθόλου ’Ορθόδοξον Εκκλησίαν, αγίου 
βίου αυτού.

t Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 1

’Ιωακείμ ό «πάνυ» έξ ’Αθηνών, Πάπας καί Πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς (1487-1567). 1?9

1 II. Ο ϋ σ π έ ν σ κη, ”Ενθ’ άν. α. 9. 13. 15.
- Παρά Γ. Μαζαράκη, *Ένθ’ άν. σ. 132. Παρόμοιον σημείωμα υπάρχει ιδιόγρα

φον τοΰ Μελετίου Πηγά έν κώδικι τής Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης Κάιρου 80, α 747.
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