
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΑΓΚΟΣΤΑΣ 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (1805-1825)

Ό Πατριάρχης Θεόφιλος είναι από τους άξιολογωτέρους αντιπρο
σώπους τής Έίταναστάσεως και είναι δίκαιον τώρα, μετά· την -απελευθέρωσιν 
των Δωδεκανήσων, νά τόν γνωρίσωμεν καλύτερον. Ό κ. Π. Κρητικός εβοή- 
θησε μεγάλους την γνώσϊν τής προσιοπικότητος τοϋ Θεοφίλου μέ τά διάφορα 
κείμενα πού έδημοσίευσε εις την · Δώδεκανησιακήν Έπίθεώρησιν, τ· 1 κα'ι 2·' 
(1947-1948). ’Ίσως δεν είναι περιττή μια ανακεφαλαίωσες.

Ή ΙΙάτμος μέ την Πατμιάδα Σχολήν καί την βιβλιοθήκην τής μονής, 
τοϋ· άγιου Ίωάννου υπηρέτησε μεγάλως κατά τόν 18όν αιώνα την πνευματι
κήν άναγέννησιν τής Ελλάδος. Έδωκεν όνομαστούς διδασκάλους καί κληρι
κούς. Έδωκε-, πλήν άλλων, καί τρεις όνομαστούς άγωνιστάς, τόν Έ'μ μ·α- 
νουήλ Ξάνθον, τόν Πατριάρχην Θεόφιλον, τόν Δ η μ ή X ρ ι ο ·ν ■ 
Θέ μέλη ν, τόν υπερασπιστήν τοϋ Μεσολογγίου.

Ό Θεόφιλος έγεννήθη ίσως τό 1764*, δπως συμπεραίνει 6 κ. 
Π. Κρητικός, όχι τό 1774 ως ένομίζετο πρωτύτερα. Τά πρωτά του γράμματα 
εδιδάχθή εις τήν Πάτμον, εκεί δέ εις τήν βιβλιοθήκην τής μονής πρέπει νά 
έσυνήθισε νά άντιγράφη χειρόγραφα καί νά καταγράφη ιδίκούς του λόγους. 
Αι ειδήσεις περί σπουδών του εις τήν Σμύρνην ή άλλαχοΰ δέν έχουν πολλήν 
σημασίαν. Ίσως· έμεινεν ολίγον καιρόν απλώς·. Ό Θεόφιλός είναι γέννημα. 
καί· θρέμμα τοϋ Πατμιακοϋ περιβάλλοντος' οί συγγενείς του Παΐσιος Χαζίκος. 
καί ό έπειτα Πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς Π α ρ θ έ νιος Π α γ κ ώ·σ τ α ς 
εβόήθησαν τήν μόρφωσιν τοϋΤΘεΟφίλου. Τό 1789 εύρίσκετο ό Θεόφιλος εις 
Κωνσταντινοΰπολιν, δπως φαίνεται από σημείωμα τοϋ ϊδίου εις τόν κώδικα 
φκγ' κατά τήν Πάτμιακήν Βιβλιοθήκην τοϋ I. Σακκελίωνος (σ. 227) i «ό 
παρών λόγος έστί ποίημα Παϊσίου Ίερομονάχου Χαζίκου τοϋ Πατμίου 1789 < 
Σεπτεβρίου 24" τόν αντέγραψα εγώ ό ανεψιός τοϋ άνωθεν Παϊσίου έν Κων- 
σταντινουπόλει εις τό Νεοχώρι». Εις τήν καλήν συνήθειαν τοϋ-μελετάν καί 
καταγράφειν όφείλομεν πολλά σημειώματα τοϋ Θεοφίλου, Είς σημείωμα πού 
έδημοσιεύθη δίς εις τόν Εκκλησιαστικόν Φάρον (τ. 7 [1911] 'σ., 349 καί τ.· 
29 [1930] σ. 99) όμιλεΐ περί νέου, ό'στις έφόνευσε Τοϋρκον ασελγή καί επροτί-

*0 Μαλανδράκης δέχεται έτος γεννήσεως τό 1760;
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μησε τό μαρτΰριον αντί του Μουσουλμανισμού' δυστυχώς δ Θεόφιλος δεν 
έσημείωσε τό όνομα τοΰ υπερήφανου νεομάρτυρος. Εις τό αυτό σημείωμα 6 
μέλλων φιλικός Θεόφιλος κάμνει καί τας εξής σκέψεις: «άλλ’ ώ γένος Ελλή
νων, ήμέτεροι συμπολϊται, έως πότε σκορπισμένοι καί πλανώμενοι; άποκό- 
ψωμεν ταΰτα (τά δεσμά;) χαλκφ καί λυτρωθώμεν δυναστείας Βαβυλωνίου» 
(^Μουσουλμάνου).

Άφοΰ δ θείος τοΰ Θεοφίλου Παρθένιος Παγκώστας έγινε 
Πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς (1788-1805), ήλθε βεβαίως καί δ ανεψιός, δεν 
γνωρίζομεν ακριβώς ποιον έτος, εις Αίγυπτον, δπου ίσως τό πρώτον έγινε 
μοναχός. Τό 1797 είναι αρχιμανδρίτης, ώς φαίνεται από σημείωμα τοΰ 
ίδιου εις τον ανωτέρω κώδικα τής Πάτμου : «τον παρόντα λόγον τον έγραψα 
έν έτει αψΗζ’ υπαγορευόμενος υπό τοΰ Μακαριωτάτου πατρός ημών καί 
δεσπότου κυρίου Παρθενίου ’Αλεξάνδρειάς, τοΰ καί θείου μου, ον καί εξε- 
φώνησα έν τφ καθολικφ ναφ τοΰ αγίου Νικολάου επ' άμβωνος, ’Αρχιμαν
δρίτης Θεόφιλος».

Καί άλλον λόγον σημειώνει δ «αρχιμανδρίτης Θεόφιλος» δτι έξεφώνη- 
σεν εις τον αυτόν Πατριαρχικόν ναόν τοΰ αγίου Νικολάου τοΰ Καΐρου τό 
1797 ’Απριλίου 3, όχι ίσως καθ’ ΰπαγόρευσιν τοΰ θείου, διότι δεν λέγει 
τοιοΰτόν τι.

Ό Θεόφιλος δεν ήτο μόνον ίεροκήρυξ αλλά καί διδάσκαλος έκτοτε είς 
τό Κάϊρον1, είς τό όποιον καί αργότερα ως Πατριάρχης έπροστάτευσε την 
παιδείαν διορίσας τρεις διδασκάλους (Έκκλ. Φάρ. 29 [1930] σ. 113).

Τό 1798 έξελέγη Μητροπολίτης Λιβύης, την όποιαν έκυβέρνησε μέχρι 
τοΰ 1805. 'Η Επισκοπή Λιβύης περιελάμβανε τους Χριστιανούς τής Βορείου 
’Αφρικής ήτοι τής καθ’ αυτό Λιβύης, τής Τριπολίτιδος, ίσως καί Τύνιδος, 
τούς όποιους δεν γνωρίζομεν αν έπεσκέφθη ποτέ δ Θεόφιλος, όπως άλλοι 
Μητροπολΐται, δπως π.χ. δ Σαμουήλ Καπασούλης, δ όποιος 
έχρεώνετο διά νά επισκέπτεται καί βοηθή τό ποίμνιόν του. Πιθανώτερον 
είναι δτι δ Θεόφιλος έμενε πάντοτε είς την Αίγυπτον πλησίον τοΰ θείου του, 
τον όποιον έβοήθει. Τον ’Οκτώβριον τοΰ 1802 συνώδευσε τον ασθενή Παρ- 
θένιον εις Ρόδον, δπου παρέμεινε μέχρι τοΰ θανάτου του ήτοι μέχρι τοΰ 
Σεπτεμβρίου τοΰ 1805. Είς τον Εκκλησιαστικόν Φάρον (τ. 29, σ. 16) δημο
σιεύεται ή εΐκών τοΰ Θεοφίλου ως Μητροπολίτου Λιβύης.

Λόγος τοΰ Θεοφίλου ως Μητροπολίτου Λιβύης σημειώνεται είς τον 
κώδικα φκγ’ τής Πατμιακής Βιβλιοθήκης (σ· 227), επιτάφιος δε αύτοΰ είς 
τον Πατριάρχην Παρθένων είς τον κώδικα φκδ'a.

1 Βλ. τάς παρατηρήσεις τοΰ Δ. Καλλίμαχου περί των έν Καίρφ σχολείων, 
Έκκλ. Φάρ. 12 (1913) σ. 300.

a Έδημοσιεύθη ύπό Μ. Μ α λ α ν δ ρ ά κ η είς τόν Έκκλ. Φάρ. τ. 32 (1933) σ. 69.
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Εις τον ώραΐον λόγον του, πλήν Άλλων, λέγει ό Θεόφιλος: «ποΰ είναι 
τό ασφαλές των ψυχών μας πηδάλιον, δι’ οΰ τάς αιγυπτιακός τρικυμίας απα
θώς παρεπλέομεν; ποΰ ή αμετάθετος της γνώμης άγκυρα; ποΰ ό καλός 
κυβερνήτης; ποΰ ή γλυκεία των δμμάτων γαλήνη ; ποΰ τό φαιδρόν τοΰ χεί
λους μειδίαμα; ποΰ ή ευπροσήγορος δεξιά όποΰ μέ τοΰ στόματος την ευλο
γίαν όμοΰ καί τους πάντας δακτύλους συνεπέσειε ;».

Εις τον αυτόν Παρθένιον έγράφησαν καί επιτύμβια επιγράμ
ματα, δ'χι ίσως υπό τοΰ Θεοφίλου, άλλ’ ύπ’ άλλου λογίου, τοΰ έκφωνή* 
σαντος τον υπό τοΰ Τρύφωνος Εΰαγγελίδου δημοσιευθέντα λόγον εις την 
Επετηρίδα των Βυζαντινών Σπουδών (τ. 5 [1928] σ. 251). Εις την Ρόδον 
έγνωρίσθη μετά τοΰ εκεί εξόριστου Φαναριώτου ήγεμόνος ’Αλεξάνδρου 
Σ ο ΰ τ σ ο υ, δστις έβοήθησεν έπειτα είς την εκλογήν τοΰ Θεοφίλου ώς 
Πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς, ως άλλως είχε συστήσει καί ό Παρθένιος.

Ή εκλογή τοΰ Θεοφίλου έγινεν ολίγους μήνας μετά τον θάνατον τοΰ 
Παρθενίου τον Νοέμβριον τοΰ 1805.

Ώς Πατριάρχης ’Αλεξανδρείας ΰπεστήριξε τά ελληνικά σχολεία, ώς εΐπο- 
μεν ανωτέρω, συνετέλεσεν εις τήν ΐδρυσιν νοσοκομείου καί έκήρυσσε τον 
λόγον τοΰ Θεοΰ. Σώζονται πολλοί λόγοι τοΰ Θεοφίλου (π.χ. είς τον κώδ. 
φκβ' τής Πατμιακής Βιβλιοθήκης, σ. 225), τών οποίων δεν γνωρίζομεν πάν
τοτε τήν χρονολογίαν. Έκ τής εσωτερικής άναλΰσεως θά ήτο δυνατόν νά 
καθορισθή ποιους εξεφώνησεν ό Θεόφιλος ώς Πατριάρχης. Πρέπει νά παρα- 
τηρηθή δτι οί λόγοι καί τά σημειώματα τοΰ Θεοφίλου δεικνύουν προϊοΰσαν 
μόρφωσιν, διότι οΰτος έμελέτα καί μέ τον καιρόν έφθασεν είς άνώτερον βα
θμόν σοφίας, ενώ τά πρώτά του γραφόμενα ήσαν ατελέστερα.

Τό 1808 εΰρίσκεται είς τήν Σ ΰ μ η ν, ώς ό ίδιος σημειώνει είς τον 
κώδ. φκγ' τής Πατμιακής Βιβλιοθήκης. Έκεΐ ώμίλησεν «εις τον ναόν τής 
Παναγίας, εις τό Κάστρον», δπου ελειτοΰργησε. Δέν γνωρίζομεν τον λόγον 
τοΰ ταξειδίου τοΰ Θεοφίλου εις Σΰμην, εταξίδευεν όμως πολΰ εύκολα καί 
ίσως έδέχθη απλήν πρόσκλησιν φίλων του ναυτικών Συμαίων νά λειτουρ- 
γήση είς τήν πατρίδα των.

Τον ’Οκτώβριον τοΰ 1819 ό Θεόφιλος ήλθεν είς Πάτμον1 διά νά 
ήσυχάση καί περιποιηθή τήν υγείαν του, δέν τοΰ έπέτρεψαν δε πλέον αί περι
στάσεις νά έπιστρέψη είς Αίγυπτον. Είς τήν Πάτμον τον συνήντησαν τό 
1820 οί απεσταλμένοι τοΰ Ύψηλάντου μέ συστατικόν γράμμα τοΰ 
Μιχαήλ Σοΰτσου Βοεβόδα καί τον ένέγραψαν ώς φιλικόν έπι- 
σημότερον, διότι βεβαίως είχε λάβει γνώσιν προηγουμένως καί συνεργασθεΐ

1 Τ ρ. Εΰαγγελίδου, Συμπληρωματικά τοϋ ’Αλεξάνδρειάς Θεοφίλου, Εκκλ, 
Φάρ., τ. 30 (1931), σ. 176.
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μετά των φιλικών. Εις τούς απεσταλμένους τοϋ Ύψηλάντου έδωκεν ό Θεό
φιλος συνδρομήν εκ δύο χιλιάδων γροσίων και συστατικά γράμματα προς 
σημαίνοντος 'Έλληνας εις την Αίγυπτον. 'Η επισημότερα συνεργασία τοϋ 
Θεοφίλου άπέβη ώφελιμωτάτη, συνεκίνησε δέ μεγάλως τούς φιλικούς τής 
’Οδησσού. Ούτοι εις γράμμα των προς τον Θεόφιλον γράφουν δτι «ζώσιν 
έτι χάριν τής Ελλάδος Βασίλειοι και Χρυσόστομοι διακρατοϋντες τούς πνευ
ματικούς της οΐακας... Ζήθι οΰν, θεσπέσιε άνερ, τοιοΰτος ών καί φρονών 
δσα ή θεία Βουλή προώρισεν από χρόνων αιωνίων δι’ αποκαλύψεων καί 
προρρήσεων» *.

Συνιστοϋν τούς εν Σμύρνη Εφόρους, εις τούς οποίους πρέπει νά στέλ- 
λωνται τά χρήματα διά νά τεθώσιν εις τήν γενικήν κάσσαν. Τό γράμμα 
δεικνύει τήν μεγάλην εμπιστοσύνην πού ένέπνευσεν δ Θεόφιλος. Πράγματι 
οΰτος ήρχισε νά άλληλογραφή μέ κληρικούς καί λαϊκούς καί νά κηρύσση τό 
κήρυγμα τής ελευθερίας καί νά ζητή καί τήν οικονομικήν ένίσχυσιν. Δεν 
γνωρίζομεν δλην τήν αλληλογραφίαν τοϋ Θεοφίλου, αλλά καί μόνον τό 
γράμμα2 προς τον Επίσκοπον Λέρου καί Καλύμνου 'Ιερεμίαν αρκεί νά 
δείξη τό πνεύμα καί τό αίσθημα τού Θεοφίλου : «Βάλλετε καλά εϊς τον νοϋν 
σας δτι από δσας δυστυχίας δύναται νά πάθη ό άνθρωπος ή πλέον απαρηγό
ρητος είναι ή δουλεία... Έπικαλεσάμενοι λοιπόν τήν εξ ύψους βοήθειαν καί 
άσπασάμενοι εις τον άλλον μέ τά δάκρυα τής ελπίδος καί τής χαράς, οι νέοι 
μέ τά δπλα, οί γέροντες μέ τάς εύχάς καί παραινέσεις, οί ιερείς μέ τάς ευλο
γίας καί προς τον Θεόν δεήσεις, δλοι όμοϋ ηνωμένοι, γενναίοι τού ελληνικού 
ονόματος κληρονόμοι, πολεμήσατε γενναίως περί πίστεως, περί πατρίδος, περί 
γυναικών καί τέκνων, περί πάσης τής παρούσης καί επερχομένης τών Γραι
κών γενεάς...».

Κατά τό αυτό έτος 1820 δ Πατριάρχης Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Ε’ έγραψεν 
εις τον Θεόφιλον νά μεσολαβήση νά άναγνωρισθή από τήν μονήν καί τό κοι
νόν τής Πάτμου τό χρέος τό όφειλόμενον εις τον έν Κωνσταντινοπόλει «’Έφο
ρον», ’Αλέξανδρον X άτ μανον, δι’ δσα έπλήρωσεν οΰτος εις 
τούς Τούρκους* * 8 δι’ υποθέσεις πατμιακάς.

Ό Χάτμανος, ως συγγενής τού Χαντζερή καί σχετιζόμενος μέ τούς 
Τούρκους, ειχεν δρισθή αντιπρόσωπος τής Πάτμου εις Κωνσταντινούπολή 
διά φορολογικά καί άλλα ζητήματα.

Γνωρίζοντες τήν επικοινωνίαν καί συνεργασίαν τού Θεοφίλου μέ φιλι
κούς έννοοΰμεν ευκόλως πώς ή Πάτμος εκήρυξεν έκ τών πρώτων τήν Έλλη-

1 Τό γράμμα έδημοσίευσεν ό Τ. Εΰαγγελίδης, ”ΕνίΚ άνωτ.
2 Ένθ·" άνωτ.
8 Τό γράμμα έδημοσιεΰθη υπό Δ. Καλλίμαχου εις τόν Έκκλ. Φάρ. τ. 10 

(1912) α. 231.
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νίκην Έπανάστασιν. Την δωδεκάτην ’Απριλίου 1821, την τρίτην τής Διακοα- 
νησίμου όΔημήτριος Θέ μελής άνεπέτασε την σημαίαν τής ελευθε
ρίας εις την πλατείαν τής αγίας Θεοκτίστης τής Λεσβίας (τής 
αγία Λεβιάς, όπως λέγεται σήμερον) «λιτανευόντων τοϋ ίεροΰ κλήρου και τοϋ 
λαοϋ μετά των θείων έκτυπωμάτων» ‘.—Τής τελετής προΐστατο ό Πατριάρχης 
Θεόφιλος, δστις, άφοΰ ευλόγησε την σημαίαν τής ελευθερίας, έξεφώ- 
νησε λόγον προτρεπτικόν προς τον ένθουσιώντα λαόν. 'Ο λόγος οΰτος, 
καθ’ δσον γνωρίζω, δεν έδημοσιεύθη. Την πρώτην Μαΐου 1821 έξεφώνησεν 
ό Θεόφιλος εις την αυτήν πλατείαν δεύτερον λόγον, τον όποιον γνωρίζομεν 
από διπλήν δημοσίευσιν 2. Διά τοϋ ωραίου λόγου του ό Θεόφιλος ζητεί νά 
έξυψώση τό φρόνημα, νά στερεώση τον αγώνα διά τής * όμονοίας: «Μέ τό 
στόμα τό λέγω και μέ την καρδίαν τό ομολογώ, ότι πολλάς άφορμάς έχετέ 
σήμερον, Χριστιανοί μου ’Ορθόδοξοι, νά χαίρεσθε από ψυχής και νά 
εύφραίνεσθε" επειδή ήλθεν ή σωτηρία ημών και ή αρχαία τοϋ γένους ελευ
θερία" εγγύς, επί θύραις ή απώλεια τοϋ τυράννου... ήμποροϋμεν νά όνομά- 
ζωμεν τήν'ελευθερίαν τοϋ γένους μίαν λαμπροτάτην εποχήν τών ημερών μας, 
ή οποία και άναμφιβόλως πρέπει νά γραφθή εις τά άξιολογιοτερα τών 
βιβλίων τοϋ κόσμου εις ενθύμησιν αιώνιον καί άνεξάλειπτον, καθώς διαβά- 
ζομεν διά Ικείνους τούς προγόνους μας, τούς θαυμαστούς ήρωας, τούς Λεωνί
δας λέγω, τούς Μίλτιάδας, τούς Θεμιστοκλέας, τούς ’Επαμεινώνδας... ώ 
αγάπη, ώ ειρήνη, ώ ομόνοια ! τό γλυκύ πράγμα καί όνομα! μακαρία εκείνη 
ή γή όποΰ κατοικείς! μακαρία εκείνη ή χώρα όποΰ σέ έχει».—

Τήν δωδεκάτην Μαΐου 1826 έξεφώνησεν ό Θεόφιλος έτερον μακρόν 
λόγον «έν τή κατά Πάτμον αγία Λεσβία», εις μνημόσυνου τοϋ θέρμουργοϋ 
Πατμίου φιλικοϋ Δημητρίου Θέμελη, ό όποιος άπέθανε κατά τήν 
δευτέραν πολιορκίαν τοϋ Μεσολογγίου".

’Ενθυμείται αρχαίους συγγραφείς και ήρωας καί χριστιανικά παρα
δείγματα αγάπης διά νά έκτιμήση δεόντως τόν ηρωισμόν τοϋ Μ ε σο λ ο γ- 
γ ίου: «απορώ λόγων, δεν είναι τοσαύτη τών έμών λόγων ή δΰναμις ώστε 
νά φθάσω εις τήν άφήγησιν τών δσα ηρωικά κατορθώματα έχομεν τών έν 
Μεσολογγίω πεσόντών γενναιοτάτων αδελφών μας...». Κάμνει τήν παρατή- * 8

1 Βλ. σημείωμα τοϋ I. Σ α κ κέ λ ί to ν ο ς;. Πανδώρα, τ. 1G (1866), σ'. 530.
J Έδημοσιεύθη από τόν Μ. Μαλανδράκην εις τόν Έκκλ. Φάρον, τ. 32 

(1933), σ. 75 καί άπό τόν Π. Κρητικόν εις τήν Δωδεκανησιακήν Έπιθεοιρησιν, 
τ. 1, 344.

8 Έδημοσιεύθη υπό τοϋ μαθητου μου Ευαγγέλου Σαβράμη εις τόν 
Έκκλ. Φάρον τ. 32, 1933, σ. 52 - 78. Γράμμα τοϋ Θεοφίλου πρός τόν Λάζαρον καί 
Γεώργιον Κόυντουριώτην έδημοσιευθη υπό τοϋ Α. Λύγν οΰ είς τό Άρχεΐόν Λαζά
ρου καί Γεωργίου Κουντουριοίτη τ. 1 (1920) σ. 173.
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250 Κ. Άμάντου

ρησιν δτι οί Τούρκοι νικηταί μετά την εξοδον τοϋ Μεσολογγίου δεν ήμπό- 
ρεσαν νά χαροϋν, όπως δεν έχάρη ό ’Αννίβας μετά την νίκην του εις τάς 
Κάννας, διότι έσυλλογίζετο τάς ζημίας του καί την γενναιότητα των εχθρών 
του. Τό τέλος τοΰ λόγου τοΰ Θεοφίλου έχει ώς έξης : «ΤΩ ψυχαί άκτινοβο- 
λοΰσαι των αοιδίμων καί μακαρίων Δημητρίου Θέμελη καί Μέσο' 
λογγιτών, των νέων Μακκαβαίων, δέξασθε εύμενώς την ευγνωμοσύνην των 
συμπολιτών σας, οΐτινες ραντίζουν σήμερον με τά πικρά αυτών δάκρυα την έν
τιμον μνήμην σας, ευλογούν καί μακαρίζουν τό σεβαστόν μνημόσυνόν σας...».

Πλήν τών ομιλιών, έζήτει διά τής μακράς αλληλογραφίας του νά συμβου- 
λευη καί όδηγή νά έπιζητή την λυσιν διαφόρων ζητημάτων. Πολλά γράμματα 
σχετικά έδημοσιεύθησαν υπό τοΰ κ. Κρητικού εις την Δωδεκανησιακήν 
Έπιθεώρησιν (τ. 1 καί 2, 1947-1948).

Μεγάλη ΰπήρξεν ή χαρά τοϋ Θεοφίλου, όπως δλων τών Ελλήνων, επί 
τή άφίξει τοϋ Ίωάννου Καποδίστρια. Εις την Πάτμον έγινε 
ευχαριστήριος λιτανεία, τής οποίας προέστη ό Θεόφιλος. Εις γράμμα του 
προς τον Καπδίστριαν από 13 Φεβρουάριου 1828 όμιλε! περί τής «επ’ εσχά
των τών ημερών επισήμου καί σωτηριώδους επιδημίας αΰτοΰ εις την πατρίδαν 
καί πότνιαν γήν τής Ελλάδος» Τον Καποδίστριαν έπεσκέφθη εις Αίγιναν, 
φαίνεται δ’ δτι ουτος τον έξετίμησε καί τύν ήθελε Πρόεδρον τής Συνόδου.

Ό Θεόφιλος άνέλαβε καί διάφορα ταξίδια υπέρ εθνικών σκοπών. Οϋτω 
τό 1821 έπεσκέφθη τον πλεύσαντα εις τό ’Ανατολικόν Αιγαΐον ελληνικόν 
στόλον διά νά ένθαρρυνη καί εΰλογήση. Περί τής έπισκέψεως ταυτης γράφει 
6 ’Ιωάννης Φιλήμων2: «δ σεβάσμιος ουτος καί διά την υψηλήν 
θέσιν καί διά την αρετήν καί διά τό βαθΰτατον γήρας εκκλησιαστικός πατήρ 
έθεωρήθη θεόπεμπτος έν τοιαυτη ώρα. 'Ως τοιουτου δέ τήν χεΐρα κατησπά- 
σθησαν μεθ’ άπάσης τής ευλαβείας καί τήν ευλογίαν έπεκαλέσθησαν δλοι οί 
ναΰται καί δλοι οί πλοίαρχοι. Διέμεινε δ’ έν τφ στόλφ επί ημέρας τινάς 
άγιάζων, νουθετών καί ένθαρρυνων τούς πάντας». Κατά τήν έπίσκεψιν αυτήν 
συνεβίβασε τούς Ψαριανούς μέ τούς άλλους νησιώτας καί ή ένωσις τών ελλη
νικών ναυτικών δυνάμεων είχε μεγάλας συνέπειας υπέρ τής Έπαναστάσεως.

'Όπως έπεσκέφθη τον στόλον, έσπευσε καί εις τήν 'Ύδραν3 τό αυτό έτος 
1821 διά νά έργασθή προς συμβιβασμόν τών απόψεων τών νησιωτών καί 
βοηθήση πάλιν τήν ένωσιν τών ελληνικών δυνάμεων.

'Ως φαίνεται καί έκ τών ανωτέρω, ό Θεόφιλος παρηκολουθει έργψ καί 
λόγφ τήν μεγάλην Έπανάστασιν καί τήν έβοήθει, δσον ήδυνατο. 1

1 Δωδεκανησιακή Έπιθεώρησις τ. 2 (1948) σ. 16.
8 Δοκίιιιον ’Ιστορίας της Ελληνικής Έπαναστάσεως τ. 4 (1861) σ. 175. 
8 Μ. Μαλανδράκη, Συμπληρωματικά! σελίδες σ. 12.
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Εις γράμμα του γράφει σχετικώς1: «άγωνιζόμενοι τον καλόν τοϋτον 
αγώνα πάσι τρόποις τε και δυνάμεσι, παρακαλοϋντες, νουθετοϋντες, έλέγ- 
χοντες φέρομεν κρατερώς την μακράν ταΰτην υπερορίαν εις την λαμπράν ταΰ- 
την πατρίδα μας και προς τοϊς άλλοις την δεινήν καθυστέρησιν τοϋ παρά 
Θεοϋ ημών εγχειρισθέντος άποστολικοϋ Πατριαρχικού θρόνου ανεχόμενοι 
έκόντες άέκοντες τών περιστατικών την δυσχέρειαν».

Ή μακρά απουσία εξ Αίγυπτου ήνάγκασε τό Οικουμενικόν Πατριαρ- 
χεϊον, υπό την πίεσιν ίσως καί τής Τουρκικής Κυβερνήσεως, νά παΰση τόν 
Θεόφιλον1 2 *, την 14 ’Οκτωβρίου 1825 καί νά διορίση διάδοχόν του τόν 
'Ιερόθεον.

Την 24 Ίανουαρίου 1833s, άπέθανεν εν Πάτμφ καί ετάφη εις τό κοι- 
μητήριον τής Μονής τοϋ αγίου Ίωάννου.

Ή διαμονή τοϋ Θεοφίλου επί τόσα έτη μακράν τοΰ Πατριαρχικού Θρό
νου τοϋ εστοίχισε πολΰ. Οίκονομικώς υπέφερε. Τό Ελληνικόν Κράτος δεν 
ήδυνατο τότε νά βοηθήση, μόνον δ’ ή Μ. Εκκλησία καί ίσως καί μερικοί 
ευπορώτεροι φίλοι εβοήθουν τόν Πατριάρχην.

Αί δυσχέρειαι έν τοΰτοις τοϋ βίου δεν εμάραναν τόν ζήλον τοΰ Θεοφί
λου, δστις έμελέτα έν Πάτμφ καί έγραφε 4 καί διετήρει τήν μεγάλην αλληλο
γραφίαν ως εΐπομεν.

Ό Θεόφιλος ύπήρξεν εκ τών ευγενεστέρων Κληρικών τής Μεγάλης Έπα- 
ναστάσεως. Δικαίως άφιερώθη «εις μνήμην» του ό 29ος τόμος τοϋ περιοδι
κού Εκκλησιαστικός Φάρος μέ μελέτας σχετικάς (αυτ. καί αντίγραφα τοϋ 
Θεοφίλου) \

Κ. ΑΜΑΝΤΟΣ

1 Δωδεκανησιακή Έπιθεώρησις, 2, 103.
2 Ή παϋσις παρά Καλλινίκφ Δελικάνη, Πατριαρχικά έγγραφα, 1904,

σ. 74.
8 Πανδώρα, τ. 14 (1864) σ. 599.
1 Εις τό Βυζαντινόν Μουσεΐον ’Αθηνών υπάρχει κώδιξ τοΰ Θεοφίλου ΰπ’ άριθ. 

138 υπό τόν τίτλον «Φαρέτρα πνευματική» μέ αΰτόγραφα σημειώματα καί διάφορα 
αντίγραφα καί μαρτυρίας πατερικάς κατά Λουθηροκαλβίνων.

1 Βλ. περί αϋτοϋ καί Χρ. ΙΙαπαδοπούλου, 'Ιστορία τής ’Εκκλησίας 
’Αλεξανδρείας, 1935, σ. 796.
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