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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
Τύχη ἀγαθὴ μᾶς ἐπιφύλαξε νὰ ἔχουμε στὴ διάθεσή μας, στὴ διάθεση 

ὅλων μας, 109 Πατριαρχικὰ ἔγγραφα, 109 εἰκόνες τῆς περιόδου 1859 - 
1891 καὶ χάρις σ’ αὐτὰ νὰ μάθουμε λίγες ἀπὸ τὶς πολλὲς δραστηριότητες 
τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου. Τὰ ἔγγραφα αὐτά - ἰδιόχειρα ἢ καὶ ἔντυπα- παρε-
δόθησαν στὸν πατέρα μου, πρωτοπρεσβύτερο ᾿Αθανάσιο Γ. Ρούκαλη, ὑπὸ 
τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Φλωρίνης, ᾿Αλμωπίας και ᾿Εορδαίας Βασι-
λείου Παπαδοπούλου ἢ Παπαδημητρίου, τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε στενὸς συ-
νεργάτης καὶ συντάκτης τῆς βιογραφίας του. Πρόκειται γιὰ μία δέσμη 
ἐπιστολῶν, ἐγγράφων πολλῶν εἰδῶν, τακριρίων, φιρμανίων, ἐγκυκλίων 
Πατριαρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου πρὸς ἐπισκόπους τῆς δικαιοδοσίας 
του.  

Ὁ Μητροπολίτης Φλωρίνης, Ἀλμωπίας καὶ Ἑορδαίας Βασίλειος Παπα-
δόπουλος (1882-1969) ὑπηρέτησε ὡς Ἀρχιδιάκονος (1911-1912, σύμφωνα 
μὲ τὶς ἀφηγήσεις τοῦ Βασιλείου) - ἐπέχοντος θέσιν Πρωτοσυγγέλλου- τοῦ 
Μητροπολίτου Δράμας Ἀγαθαγγέλου. Ὁ Μητροπ. Ἀγαθάγγελος (Μητρο-
πολίτης Δράμας 1912-1922 κατὰ τὴν Θρησκ. Ἐγκυκλοπ.) καταγόταν ἀπὸ 
τὰ μέρη τῆς Μαγνησίας τῆς Μ. Ἀσίας, ἀπὸ ὅπου περίπου καὶ ὁ Βασίλειος. 
Ἀκολούθως, μετὰ τὰ γεγονότα τῶν νεοτούρκων, ὑπηρέτησε ὡς 
Ἀρχιδιάκονος τοῦ Μητροπολίτου Σερρῶν Ἀποστόλου Χριστοδούλου 
(1912-1913). Κατόπιν ὡς Ἀρχιδιάκονος τοῦ Μητροπολίτου Σμύρνης Χρυ-
σοστόμου, ὁ ὁποῖος εἶχε χρηματίσει καὶ ὡς Μητροπολίτης Δράμας. Μετὰ 
δὲ τὴν καταστροφὴ αὐτῆς πρωτοστάτησε στὴ δημιουργία τοῦ νέου 
οἰκισμοῦ τῶν κατοίκων τῆς Σμύρνης σὲ κεντρικὴ περιοχὴ τῶν Ἀθηνῶν, 
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ἀνατολικὰ τῆς λεωφόρου Συγγροῦ, τὴ σημερινὴ Νέα Σμύρνη. Τέλος 
ὑπηρέτησε, μέχρι τοῦ θανάτου του, ὡς Μητροπολίτης Φλωρίνης.   

 Τὰ ἔγγραφα αὐτὰ ὑπογραμμίζουν τὸ ἐνδιαφέρον τῶν Πατριαρχῶν τῆς 
ἐποχῆς γιὰ τὰ Ζητήματα τῶν Προνομίων, τὸ Βουλγαρικὸ Ζήτημα, τὰ 
οἰκονομικὰ τοῦ ᾿Εθνικοῦ Ταμείου, γιὰ τὰ ἐκπαιδευτικά, νοσηλευτικὰ καὶ 
φιλανθρωπικὰ ἱδρύματα, γιὰ θέματα δικαστικῆς φύσεως, ἐκκλησιαστικῆς 
εὐταξίας καὶ ὀργανώσεως, ἐν γένει δὲ μαρτυροῦν, καὶ εἰκονίζουν τὴ ζωὴ 
τῆς ᾿Εκκλησίας κατὰ τὴν ταραχώδη ἐκείνη περίοδο καὶ τοὺς ἀγῶνες της 
γιὰ τὴ διατήρηση τῶν προνομίων καὶ τὴν ἀντίσταση ἐναντίον τῆς 
ἐχθρικῶς διακείμενης τουρκικῆς ἡγεσίας. 

᾿Εθεωρήθη σκόπιμο νὰ δοθοῦν ὁρισμένες πληροφορίες γιὰ τοὺς Πα-
τριάρχες τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, γιὰ τοὺς ἐπισκόπους πρὸς τοὺς ὁποίους 
ἀποστέλλονται τὰ ἔγγραφα ὅπως καὶ γιὰ τὶς ἐπισκοπὲς ἢ Μητροπόλεις 
των. 

Σκοπὸς τῆς ἐργασίας αὐτῆς εἶναι νὰ ἔλθει στὸ φῶς ἡ ζωὴ τῆς Μεγάλης 
τοῦ Χριστοῦ ᾿Εκκλησίας κατὰ τὴν κρίσιμη γιὰ τὴν ᾿Εκκλησία καὶ τὸ Γένος 
ζωή, μέσω τῶν ἀνεκδότων ἐν πολλοῖς ἐγγράφων, ἐπιστολῶν καὶ 
ἐγκυκλίων. 

Πρόκειται περὶ 58 χειρογράφων καὶ 46 ἐντύπων, τὰ ὁποῖα ἐστάλησαν 
ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πρὸς τὸν Ἐπίσκοπο Καλλιουπόλεως, 
κατὰ κύριον λόγον, καὶ πρὸς τοὺς Μητροπολίτας Νικαίας καὶ Ἡρακλείας, 
ἀλλὰ καὶ ἄλλους (Καστορίας, κ.ἄ). Ὑπάρχουν, ἐπίσης, δύο Φιρμάνια πρὸς 
τοὺς προκρίτους τῆς ἐπαρχίας Καλλιουπόλεως, δύο ἐπιστολαὶ τοῦ Σωφρο-
νίου, Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας, πέντε μεταφράσεις τουρκικῶν ἐντολῶν, 
καὶ ἀρκετοὶ λογαρισμοὶ ὀφειλῶν. 

Ἡ γλῶσσα τῶν κειμένων, ἡ πνευματικότης των, ἡ εὐγένεια παρ᾿ ὅλην 
τὴν ἔντασιν τῶν καιρῶν καὶ τῶν περιστάσεων, ἡ ἐπιϐλητικότης, ἡ θεωρία 
τῶν τακριρίων- ἔστω καὶ τῶν ὑπογραφῶν, καλλιτεχνημάτων, τῶν 
Συνοδικῶν καὶ μόνον- εἶναι πρόσθετα ὑπέροχα στοιχεῖα, πέραν τῆς οὐσίας 
τῶν ἐγγράφων. Διότι ἡ οὐσία αὐτῶν εὑρίσκεται εἰς τὴν ”ἀνύστακτον μέρι-
μναν” τῆς ”τροφοῦ” !  

Τὴν ἰδιαιτερότητα αὐτῶν τῶν ἐγγράφων ὑπογραμίζει τὸ ὅτι: 
1. Πολλὰ ἀπὸ τὰ ἐν λόγω πατριαρχικὰ ἔγγραφα αὐτοχαρακτηρίζονται 

«τακρίρια» (Πρόταση- Δήλωση, στὰ τουρκικά), «φιρμάνια», «ἐγκύκλιοι».  
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2α. Σὲ ὁρισμένα ἔγγραφα ὑπάρχουν χειρόγραφες σημειώσεις (τῆς 
«τελευταῖας στιγμῆς»), ὑστερόγραφα, στὸ πλάϊ ἀριστερὰ τοῦ πλαισίου 
τοῦ ἐγγράφου. 

2β. Στὸ ἔργο τῆς κ. Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Τὸ Οἰκουμενικὸ 
Πατριαρχεῖο, ἡ Ὀθωμανικὴ Διοίκηση καὶ ἡ Ἐκπαίδευση τοῦ Γένους, Κείμε-
να-Πηγές: 1830-1914, ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -4- 
Διεύθυνση σειρᾶς: Ν.Π. ΤΕΡΖΗΣ – Σ. ΖΙΩΓΟΥ-ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ, Ἔκδοση-
ἐπιμέλεια: Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Ἐκδοτικὸς Οἶκος Ἀδελφῶν Κυριακίδη 
ἀ.ἑ., 1998, Θεσσαλονίκη, φαίνεται νὰ ἀγνοοῦνται ὁρισμένα ἀπὸ τὰ 
ἔγγραφα τοῦ ἀρχείου μας. Μόνον τρία τακρίρια ἀναφέρονται. Οἱ διαπι-
στώσεις αὐτὲς μᾶς ὁδηγοῦν εἰς τὸ συμπέρασμα ὅτι πολλὰ τῶν ἐγγράφων 
μας εἶναι ἀνέκδοτα. 

3. Στὸ ἄρθρο τοῦ Τ. Ἀθ. Γριτσοπούλου ”Καστορία”, στὴ ”Θρησκευτικὴ 
καὶ Ἠθικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία”, τόμ. 7, (σσ. 398-424), Ἀθῆναι 1965, καὶ στὴ 
σελ. 404, σημειοῦται εἰς τὸν κατάλογον τῶν ἀρχιερέων: ”1841-1869 ἴσως 
Νικηφόρος ὁ ἀρχιδιάκονος τοῦ Πατριαρχείου, 1870 Δωρόθεος Εὐελπίδης 
κ.λπ.” Ὑπάρχει δηλ. ἀϐεϐαιότης περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀρχιερέως κατὰ 
τὴν περίοδο αὐτή. Στὸ τακρίριο τοῦ μικροῦ ἀρχείου μας ἀναφέρεται 
σαφῶς ὁ ”Νικηφόρος” (Ἀριθ. Πρωτ. 1620, Διεκπ. 1159, 2 Ἀπριλίου 1870, 
«ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤ΄ ἐλέῳ Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & 
Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, Ἱερώτατε Μητροπολίτα Καστορίας, ὑπέρτιμε 
καὶ ἔξαρχε ἄνω Μακεδονίας, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργὲ 
τῆς ἡμῶν Μετριότητος κυρ Νικηφόρε, καὶ τιμιώτατοι Προεστῶτες καὶ 
Πρόκριτοι καὶ λοιποὶ εὐλογημένοι Χριστιανοὶ τῆς ἐπαρχίας ταύτης, τέκνα 
ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, χάρις εἴη ἡμῖν καὶ εἰρήνη παρὰ Θεοῦ»). Σημειωτέον 
ἐπίσης εἶναι ὅτι ὁ Νικηφόρος ἦτο ἀκόμη Μητροπολίτης Καστορίας τὴν 2. 
Ἀπριλίου τοῦ 1870. Τοῦτο δεικνύει ὅτι παρόμοια ἔγγραφα βοηθοῦν εἰς 
τὴν καταγραφὴν τῆς ἱστορίας. 

Παρόμοια ἔγγραφα δὲν γράφουν ἁπλῶς ἱστορία, ἀλλὰ εἶναι ἡ ἱστορία 
ἡ ἴδια, σὲ «παραθυράκια». 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Στὴ νεώτερη ἱστορία οἱ κάτοικοι τῶν περιοχῶν μας εἶχαν νὰ 

ἀντιμετωπίσουν, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ τρέχοντα προβλήματα τῆς βεβαρυμμένης 
τους καθημερινότητας, καὶ τὰ ἀπίστευτα προβλήματα τῶν ἐχθρῶν τους 
(Τούρκων καὶ Βουλγάρων), οἱ ὁποῖοι ὑποστηρίζονταν ἀπὸ τὶς ξένες δυνά-
μεις τῆς Δύσης, ἀλλὰ καὶ τῆς Ρωσίας πολλὲς φορές (τὴ Διεθνή διπλωματί-
α). Ὁ μόνος τους συμπαραστάτης ἦταν τὸ Οἰκ. Πατριαρχεῖο (ἐκτὸς ἀπὸ τὴ 
δύναμη τοῦ λαοῦ καὶ τὴ βοήθεια τῶν αποδήμων). Γιὰ τὰ παγκοσμίως 
γνωστὰ δεδομένα τῆς ἱστορίας, μιᾶς τέτοιας μορφῆς βοηθὸς εἶναι κάτι τὸ 
ἀδιανόητο-ἀσύλληπτο, γιὰ τοὺς ὑποδουλωμένους ἕλληνες ἦταν δῶρο ἐξ 
οὐρανοῦ. Τὸ Οἰκ. Πατριαρχεῖο εἶχε ὁρισμένα Προνόμια, τὰ ὁποῖα, ὅμως, 
καὶ αὐτά, μὲ τὴν πρώτη εὐκαιρία, καταπατούνταν, όπως στὰ τέλη τοῦ ΙΘ΄ 
αἰῶνα, καὶ ἀπὸ τὰ προβλήματα ποὺ ἐδημιούργησε τὸ Βουλγαρικὸ Ζήτημα. 
Τοῦτο γίνεται φανερὸ καὶ ἀπὸ τὶς παρουσιαζόμενες ἐπιστολές. Τὸ 
Πατριαρχεῖο εἶχε, ἐπίσης, καὶ τεράστιες οἰκονομικὲς ἀνάγκες, προκειμένου 
νὰ ἀντιμετωπίσει τὶς στοιχειώδεις ὑποδομὲς βοήθειας τοῦ κατακτημένου 
λαοῦ του, ὅπως σχολεία, δασκάλους, βιβλία, τὴ Μεγάλη τοῦ Γένους Σχολή, 
τὴν Κεντρικὴ Ἱερατικὴ Σχολή, τὴν Θεολογικὴ Σχολὴ Χάλκης, τὸ περιοδικό 
της «Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια» (στὸ ὁποῖο γνωστοποιοῦνταν ἡ δραστηριό-
τητα τοῦ Πατριαρχείου), εὐαγῆ Ἱδρύματα (γηροκομεῖο, ξενώνας συγγενῶν 
τῶν νοσηλευομένων στὰ νοσοκομεῖα), Φιλανθρωπικὰ καταστήματα, 
ἀνεγέρσεις Ἐκκλησιῶν, πολλὰ θέματα δικαστικῆς φύσεως, 
ἐκκλησιαστικῆς εὐταξίας καὶ ὀργανώσεως κ. ἄ.  

Τὸ ποίμνιο τοῦ Οἰκ. Θρόνου ἦταν τὸ ἀπανταχοῦ χριστιανικὸ πλήρωμα. 
Ἔτσι ξεκίνησε στὸ Βυζάντιο. Ἑπομένως, ὅλα τὰ Βαλκάνια, τὰ ὁποῖα, ὡς 
σκλαβωμένοι λαοί, χρειάζονταν ἰδιαίτερα τὴ μέριμνα τοῦ Οἰκ. Πατριαρχεί-
ου. Πλὴν, ὅμως, ἐθνικιστικοὶ παράγοντες περιέπλεξαν τὸ θέμα καὶ 
ἀπετέλεσαν ἕναν ἀκόμα πονοκέφαλο γιὰ τὸ Οἰκ. Πατριαρχεῖο (ἀπὸ τὸ 
1870 καὶ κατόπιν). Οἱ τῆς Ἐξαρχίας (ἐξαρχικοί) ἦσαν κυρίως, ὄχι ὅμως 
ἀπαραίτητα, οἱ Βούλγαροι καὶ οἱ τοῦ Πατριαρχείου οἱ Ἕλληνες. Ἡ 
ἐθνικιστικὴ βουλγαρικὴ κίνηση ἄρχισε νὰ ἐκδηλώνεται περὶ τὸ 1890, καὶ 
τὸ 1893 ἱδρύθηκε τὸ βουλγαρικὸ κομιτάτο. Τὸν  Μάρτιο τοῦ 1878 
ὑπεγράφη ἡ συνθήκη τοῦ Ἁγ. Στεφάνου καὶ στὶς 13 Ἰουλίου τοῦ ἴδιου 
ἔτους ὑπεγράφη ἡ συνθήκη τοῦ Βερολίνου (τρίτη μεγάλη ἐπανάσταση τῶν 
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Μακεδόνων). Κατὰ τὴν τριακονταετὴ περίοδο 1860-1890, τὴν περίοδο τῶν 
ἐγγράφων μας, συνέβησαν τὰ προαναφερθέντα γεγονότα. Ἀκολούθησε ὁ 
ἑλληνοτουρκικὸς πόλεμος τοῦ 1897 καὶ τὰ γεγονότα στὶς Σέρρες, τὸ Μελέ-
νικο, τὴν Δράμα καὶ τὸν εὑρύτερο χῶρο. 

Ὁ ἀναγνώστης δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ μὴν συγκινηθεῖ, ἐκτὸς τῶν γεγο-
νότων ὑψίστης σημασίας τῆς ἐποχῆς ἐκείνης -Προνομιακὸ καὶ Βουλγαρικό, 
καὶ ἀπὸ τὴν ὑποφώσκουσα μορφὴ τοῦ Ἀϐερκίου, ἡ ὁποία σκιαγραφεῖται, 
ὅταν ὁ ἀναγνώστης διατρέχει τὰ τακρίρια κατὰ τὴν χρονολογικήν των σει-
ράν. Τὸ πρῶτο χειρόγραφο τακρίριο εἶναι μία ἐπιτιμητικὴ ἐπιστολή, ἡ 
ὁποία παρουσιάζει τὸν Ἀρχιερατικὸ ἐπίτροπο Ἀϐέρκιο ὑπερενθουσιώδη νὰ 
ἀντιπαρατίθεται πρὸς τὶς τουρκικὲς ἀρχὲς. Κατόπιν, ὅμως, ὁ Ἐπίσκοπος 
Καλλιουπόλεως, ἀφοῦ καλεῖται νὰ ἀντιμετωπίσει τὰ μύρια ὅσα 
προϐλήματα τῆς ἐπισκοπῆς του, γίνεται ἐπίσκοπος τῆς διευρυνθείσης 
ἐπισκοπῆς Καλλιουπόλεως καὶ Μαδύτων καὶ ἀργότερα Μητροπολίτης 
αὐτῆς. Δεύτερο παράδειγμα: Ἡ ἐγκύκλιος τοῦ Οἰκ. Πατριάρχ. Ἰωακείμ, 16 
Φεβρουαρίου 1878, ἀριθ. Πρωτ. 872, ἀναφέρει ὅτι «ἐκ τῶν ἐμπολέμων 
χωρῶν ἐπανερχόμενοι καὶ εἰς διάφορα μέρη τῆς αὐτοκρατορίας... μετα-
βαίνοντες Κιρκάσιοι καὶ ἄλλοι ὀθωμανοὶ φέρουν μεθ’ ἑαυτῶν δίκην 
αἰχμαλώτων παῖδας καὶ κοράσια χριστιανῶν, ὡς καὶ διάφορα Ἱερὰ σκεύη 
καὶ ἄμφια διά... ἐκ τῶν Ἱερῶν Ἐκκλησιῶν ἅς ἀπερχόμενοι ἐλεηλάτησαν». 
Ἕνα πιθανὸ λιμάνι ἀποβίβασης θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι καὶ αὐτὸ τῆς Νεα-
πόλεως. Τὸ λιμάνι τῆς Νεαπόλεως ἦταν ἰδιαίτερα σπουδαῖο, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ 
σημασία του γιὰ τὸ ἐμπόριο, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἐκεῖ 
ἀπεβιβάζοντο οἱ ἐξ Ἑλλησπόντου ταξιδεύοντες διὰ θαλάσσης. Καὶ τὸ 
ἀντίστροφο. Ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα τὸ λιμάνι αὐτὸ ἦταν τὸ τέρμα ἤ ἡ 
ἀφετηρία τῆς μεγάλης ναυτικῆς ἐμπορικῆς ὁδοῦ, ἡ ὁποία «ἥνωνε τοὺς 
Φιλίππους μετὰ τῆς Ἀνατολῆς διὰ τῆς Τρωάδος» (αὐτὴ τὴ διαδρομὴ 
ἀκολούθησε καὶ ὁ Ἀπ. Παῦλος). Ἕνα ὑψηλὸ τηλεγράφημα κάποιας 
τουρκικῆς ὑπηρεσίας πρὸς τοὺς Νομάρχας τῶν Ἀδάνων, Προύσης, 
Ἀϊδινίου, Σουριὲ καὶ Σιβασίου (μολονότι ὑπάρχει πρόβλημα μὲ τὴ χρονολό-
γηση τὴν ὁποία ἀναφέρει, 2 Φεβρουαρίου 1893), ἀναφέρει ἀκριβῶς τὰ 
ἴδια. Ὅτι οἱ ἐπανερχόμενοι ἀπὸ τὶς ἐμπόλεμες χῶρες ἤδη ἐπίκουροι, Κιρ-
κάσιοι καὶ ἁπλοὶ Ὀθωμανοί φέρνουν μαζί τους χριστιανοὺς (ἄρρενος ἤ θή-
λεως γένους), τοὺς ἀπάγουν ἀπ’ εὐθείαν εἰς Ἀνατολήν κ.λπ. (Οἱ Κιρκάσιοι 
ἦταν γνωστοὶ γιὰ τὸ δουλεμπόριο.) 

Τὰ ἔγγραφα αὐτὰ ταξινομήθησαν σε 19 κατηγορίες, ἀνάλογα μὲ τὸ πε-
ριεχόμενό τους. Οἱ κατ’ ἐξοχὴν ἀποδέκτες τῶν ἐγγράφων εἶναι ἡ   Μητρό-
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πολις Ἡρακλείας (πόλη τῆς Ἀνατ. Θράκης, ἐπὶ τῆς Προποντίδος, ἄλλως Πέ-
ρινθος, τρίτη Μητρόπολις τοῦ Οἰκ. Θρόνου κατὰ σειρὰ σπουδαιότητας 
μετὰ τὴν Μητρ. Καισαρείας καὶ τὴν Μητρ. Ἐφέσου ), ἡ Μητρόπολις Καλλι-
πόλεως (ἐπὶ τῆς Δυτ. πλευρᾶς τοῦ Ἑλλησπόντου) καὶ ἡ Μητρόπολις Νικαίας 
(πρωτ. τῆς Βιθυνίας). 

Τὰ κείμενα ποὺ ἀκολουθοῦν ἐγράφησαν στὴν καθαρεύουσα γιὰ νὰ 
προσεγγίζουν τὴν γλῶσσα τῶν Πατριαρχικῶν ἐγγράφων. 

  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ ΤΩΝ 
                                                               ἀριθμὸς ἐγγράφου       σελίδες 
Α. Ἀϐέρκιος……….……..…………...............................(1.-11.)         17 
Β. Προνόμια.......................................................(12.-17)       24 
Γ. Ἀνέγερση Ἐκκλησιῶν καὶ εὐαγῶν Ἱδρυμάτων....(18.-24.      35 
Δ. Φιλανθρωπικὰ Καταστήματα ……………..............(25.-29)       41 
Ε. Δικαστικά.......................................................(30.-38)       44 
ΣΤ. Δημοτικὰ Συμϐούλια .....................................(39.-40)      49 
Ζ. Γάμος-Μνηστεία……………..……….......................(41.-42)       51 
Η. Κοινωνικὰ θέματα ........................................(43.-50)       55 
Θ. Χειροτονίες καὶ μετακινήσεις Κληρικῶν …….....(51.-52)       59 
Ι. Ληξιαρχικὰ βιϐλία...........................................(53-58)        61 
ΙΑ. Βουλγαρικὸ Ζήτημα.......................................(59)             65 
ΙΒ. Σχολεῖα.......................................................(60.-64.)        68 
ΙΓ. Κεντρικὴ Ἱερατικὴ Σχολή................................(65.-69)      72 
ΙΔ. Ἡ Μεγάλη τοῦ Γένους Σχολή..........................(70)             75 
ΙΕ. Θεολογικὴ Σχολὴ Χάλκης...............................(71.-85)       76 
ΙΣΤ. ” Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια” ..........................(86.-89)       84 
ΙΖ. Ἐνίσχυση Πατριαρχείου................................(90.-100)     87 
ΙΗ. Τυπικὸ Ἐκκλησίας.......................................(101.-102)    96 
ΙΘ. Γενικὰ θέματα..............................................(103.-116)   98 
Ἐν εἴδει ἐπιλόγου, Συμπεράσματα ......................................106 
Παράρτημα: Φωτογραφίαι τῶν ἐγγράφων                   
 
 
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΙ 
Ἀνάγλυφος σφραγίς: Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου εἰς τὴν κο  
                                        ρυφήν τῆς σελίδος ἀριστερά. 
Ψαλιδισμένον: Ἐγένετο χρῆσις ψαλιδίου εἰς τὸ κάτω ἢ καὶ εἰς τὸ ἄνω     
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                               μέρος τοῦ φύλλου ἢ ἀνομοιομόρφως, ἴσως, ”πρὸς  
                               πρακτικωτέραν ἀρχειοθέτησιν”.*  
 *(Ἀφορᾶ ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον τὰ ” Ἔντυπα”, μὲ μίαν μόνον 

ἐξαίρεσιν.) 
Ὑδατόσημον μὲ τὸ οἰκόσημον Γ&Μ= Τὸ φύλλον ἔχει καὶ ὑδατόσημον. 

Ἐμφανίζει θυρεόν, τὸ ἄνω μέρος τοῦ ὁποίου σχηματίζει διάδημα καὶ εἰς τὸ 
μέσον αὐτοῦ ταχυδρομικὴν σάλπιγγα. Κάτωθεν τοῦ θυρεοῦ ὑπάρχουν δύο 
καλλιγραφικὰ γράμματα: Γ&Μ. Οἰκόσημον, δηλ., τοῦ οἴκου γραφικῶν 
τεχνῶν. Ἐπιπροσθέτως, εἰς τὸ ὑδατόσημον ἀνήκουν καὶ ὀκτὼ λευκαὶ γραμ-
μαί, κάθετοι εἰς τὸ φύλλον καὶ εἰς ἀπόστασιν 2,6 ἑκ. τῆς μιᾶς ἐκ τῆς ἄλλης. 
Πρόκειται περὶ πολυτελῶν φύλλων ἀλληλογραφίας. Τίθεται οὕτω καὶ θέμα 
ἀσφαλείας τῆς αὐθεντικότητος τοῦ τακριρίου. 

Ὑδατόσημον μὲ τὸ οἰκόσημον SMITH & MEYNIER - FIUME= Τὸ φύλλον 
ἔχει καὶ ὑδατόσημον. Πολυτελές, ἐπίσημον φύλλον ἀλληλογραφίας, φέρον 
τὸ οἰκόσημον τοῦ οἴκου γραφικῶν εἰδῶν (SMITH & MEYNIER - FIUME). 
Ἐπιπροσθέτως, εἰς τὸ ὑδατόσημον ἀνήκουν καὶ ὀκτὼ λευκαὶ γραμμαί, κά-
θετοι καὶ εἰς ἀπόστασιν 2,6 ἑκ. τῆς μιᾶς ἐκ τῆς ἄλλης. Τίθεται οὕτω καὶ θέ-
μα ἀσφαλείας τῆς αὐθεντικότητος τοῦ τακριρίου. 

Λείπει= Πέντε χειρογράφων καὶ τριῶν ἐντύπων τακριρίων, τῶν ὁποίων 
αἱ περιλήψεις (μὲ ἡμερομηνίαν καὶ ἀριθ. πρωτ.) καὶ κατηγοριοποιήσεις 
κατεχωρήθησαν ἤδη τὸ 1992, κατὰ τὴν τελικὴν καταγραφήν των τὸ 2007 
τὰ πρωτότυπα δὲν εὑρέθησαν. 

 
*** 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ 

***   
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 

 
Ἡ  Ἡράκλεια, Μητρόπολις τοῦ Οἰκουμενικοῦ θρόνου, ἦτο πόλις τῆς 

Ἀνατ. Θράκης ἐπὶ τῆς Προποντίδος. Ἱδρύθη ἀπὸ ἀποίκους Σαμίους τὸ 599 
π.Χ. Ἡ ἀρχαία ὀνομασία της ἦτο Πέρινθος. Ἦτο ἕδρα μιᾶς τῶν πρώτων 
ἐπισκοπῶν. Εἰς αὐτὴν ὑπήγετο καὶ τὸ Βυζάντιον, καὶ διὰ τοῦτο καὶ τώρα 
ἀκόμη ὁ Μητροπολίτης Ἡρακλείας ἐγχειρίζει τὴν ποιμαντορικὴν ράϐδον 
εἰς τὸν ἐκλεγόμενον πατριάρχην τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Τώρα εἶναι 
μικρὰ πολίχνη (κάτοικοι 2000), ἕδρα δὲ τῆς Μητροπόλεως εἶναι ἡ Ραιδε-
στός.  
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Δὲν εἶναι γνωστὸν πότε καὶ ἀπὸ ποίους διεδόθη εἰς αὐτὴν ὁ Χριστιανι-
σμός, ὡς καὶ πότε ἱδρύθη ἡ Ἐπισκοπὴ Ἡρακλείας (ἴσως τέλος τοῦ Α΄ καὶ 
ἀρχὰς τοῦ Β΄ αἰῶνος μ.Χ.). Ἀναφέρονται καὶ Μάρτυρες κατὰ τοὺς πρώτους 
αἰώνας, ὅπως ὁ Ἀπόστολος Ἀπελῆς, ὁ καὶ πρῶτος Ἐπίσκοπος Ἡρακλείας, 
ὡς καὶ ἡ Μάρτυς Σεϐαστιανή, Φίλιππος καὶ Δομίτιος κατὰ τὸν Β΄ αἰώνα, ἡ 
Ἁγία Γλυκερία. Κατὰ τὸν Δ΄ αίώνα ἐμαρτύρησεν εἰς Ἡράκλειαν καὶ ὁ Ἅγιος 
Θεόδωρος ὁ Στρατηλάτης. Προήχθη εἰς Μητρόπολιν περὶ τὸ 300 μ.Χ.  

Ἡ Ἐπισκοπὴ Ἡρακλείας ἦτο τρίτη κατὰ σειράν. α) Καισαρείας, β) 
Ἐφέσου καὶ γ) Ἡρακλείας.  

Ἐκ τῶν πατριαρχευσάντων Μητροπολιτῶν ἀναφέρονται οἱ Νεόφυτος Γ΄,  
Ἰωαννίκιος Β΄,  Μεθόδιος Γ΄,  Καλλίνικος Γ΄ καὶ  Βενιαμίν. 

 
*** 

 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 

 
Ἡ Καλλίπολις (8000 κάτοικοι, τουρκιστί, ὁμοήχως, Ghelibolu) ἦτο ἕδρα 

ἐπισκοπῆς (κατόπιν Μητροπόλεως) ἐπὶ τῆς  Δ. πλευρᾶς τοῦ πορθμοῦ τοῦ 
Ἑλλησπόντου (ἐνῷ εἰς τὴν ἄλλην πλευρὰν εὑρίσκεται ὁ Μέλας κόλπος) καὶ 
ἐπὶ τῆς ΒΑ ἀκτῆς τῆς θρακικῆς χερσονήσου, ἡ ὁποία λέγεται καὶ χερσόνη-
σος τῆς Καλλιπόλεως. Τὸ ἀρχαῖον ὄνομα αὐτῆς ἦτο Κριθωτή. Φέρεται ὅτι 
ἀπὸ τοῦ Ἀθηναίου στρατηγοῦ Καλλίου μετωνομάσθη εἰς Καλλίου πόλιν. 

 Ἡ Καλλίπολις ἢ Καλλιούπολις ἦτο ἕδρα ἐπισκόπου ἤδη κατὰ τὸν Δ΄ 
αἰῶνα. Ὁ πρῶτος γνωστὸς ἐπίσκοπος ἀνάγεται εἰς τὸν Ε΄ αἰώνα. Προήχθη 
εἰς Μητρόπολιν ὑπὸ τοῦ Ἀνδρονίκου Γ΄ Παλαιολόγου. Καθ᾿ ὅλην τὴν τουρ-
κοκρατίαν ἦτο ἐπισκοπὴ καὶ ἀργότερον ἑνωθεῖσα μὲ τὴν ἐπισκοπὴν Μαδύ-
του, ἀπετέλεσε τὴν Μητρόπολιν Καλλιουπόλεως καὶ Μαδύτων. Ἦτο ἡ τε-
λευταία εἰς τὴν τάξιν τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.1 

 
*** 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 
 
Ἡ Νίκαια, κειμένη κατὰ τὴν Α. πλευρὰν τῆς λίμνης Ἀσκανίας, ἦτο πρω-

τεύουσα τῆς Βιθυνίας. Ἐκτίσθη πιθανώτατα τὸ 316 π.Χ. Ἐπὶ Μ. Κωνσταντί-
νου ἠξιώθη νὰ συγκληθῇ εἰς αὐτὴν ἡ Α΄ Οἰκ. Σύνοδος τὸ 325 μ.Χ. ὡς καὶ ἡ 

                                         
1 Πρϐλ. Παν. Γ. Νικολοπούλου, ”Καλλίπολις” ἐν ΘΗΕ, τ. 7, σελ. 263 ἑξ.· ἐπίσης 
πρϐλ. ”Καλλίπολις”, ἐν Ε.Ε. Λεξικὸν Ἐλευθερουδάκη, σελ. 1457. 
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Ζ΄ Οἰκ. Σύνοδος τὸ 787 μ.Χ. Μετὰ τὴν κατάληψιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως 
ὑπὸ τῶν Σταυροφόρων διετέλεσε πρωτεύουσα τῶν Βυζαντινῶν καὶ ἕδρα 
τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου. 

 Ἡ Χριστιανικὴ ἱστορία τῆς πόλεως ἄρχεται πιθανῶς ἀπὸ τοῦ Β΄ 
αἰῶνος. Κατὰ τὴν περίοδον τῶν διωγμῶν ἐμαρτύρησαν οἱ Ἅγιοι: Διομήδης, 
Νεόφυτος, Θεοδότη, Τρύφων καὶ ἄλλοι. Πρῶτος γνωστὸς ἐπίσκοπος Νικαί-
ας εἶναι ὁ Θέογνις. Εἶναι ἄγνωστον πότε προήχθη ἡ Νίκαια εἰς Μητρόπολιν. 
Ἡ Μητρόπολις Νικαίας ἦτο 8η εἰς τὴν τάξιν, ἔχουσα ὑφ᾿ ἑαυτὴν 3 
Ἐπισκόπους: α) τὸν Μοδρινῆς, β) τὸν Δινώης καὶ γ) τὸν Γορδοσέρϐων. Καὶ 
ἀργότερον εἶχεν ὑφ᾿ ἑαυτὴν 4, καὶ ηὐξήθησαν εἰς 6. 

 Μέχρι τοῦ ΙΔ΄ αἰῶνος κατέχει τὴν 8ην θέσιν καὶ ἀργότερον τὴν 4ην. 
Μετὰ τὸν πρῶτον ἐπίσκοπον Θέογνιν, ἀναφέρονται 87 Μητροπολῖται. Ὁ 
87ος, Βενιαμίν, ἦτο κατόπιν Πατριάρχης. 



ΓΕΩΡΓΙΟΥ  π. ΑΘΑΝ.  ΡΟΥΚΑΛΗ 
  

 

780 
 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ 
των αναφερομένων ως αποστολέων των εν λόγωι τακριρίων 

 
Α Ν Θ Ι Μ Ο Σ   ΣΤ' 
 
῾Ο ῎Ανθιμος ᾿Ιωαννίδης τὸ ἐπώνυμον κατήγετο ἐκ τοῦ χωρίου Προπο-

ντίδος Κούταλη. ᾿Επατριάρχευσε τρίς: α) 4 Δεκ. 1845 - 18 ᾿Οκτ. 1848,  β) 
Σεπτ. 1853 - Σεπτ. 1855  καὶ  γ) Σεπτ. 1871 - Σεπτ. 1873. 

᾿Εμόνασεν ἐπί βραχὺ διάστημα εἰς ῞Αγιον ῎Ορος καὶ ἀργότερον ἔγινε 
Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεως Δέρκων. Τὸν Νοέμβριον 1829 ἐξελέγη 
Μητροπολίτης Σερρῶν. Τὸν ᾿Ιούνιον 1833 Προύσης καὶ τὸν ᾿Απρίλιον 
᾿Εφέσου. ᾿Απέθανεν εἰς ἡλικίαν 95 ἐτῶν, τὴν 7 Δεκεμβρίου 1877. 

Κατὰ τὴν α΄ πατριαρχίαν του μνημονευτέα εἶναι ἡ ἐγκύκλιος αὐτοῦ, ἡ 
ἀποδοκιμάζουσα τὴν καινοτόμον εἰσαγωγὴν τῆς τετραφώνου εἰς τὰς 
ἑλληνικὰς κοινότητας Βιέννης καὶ Τεργέστης μουσικῆς, ἔτι δὲ ἡ ἐπικύρωσις 
τῆς ὑπό Κ. Οἰκονόμου τοῦ ἐξ Οἰκονόμων περὶ τῶν Ο΄ ῾Ερμηνευτῶν τετρα-
βίβλου, "ὡς ἄχραντα καὶ ἐκήρατα τὰ τῆς εὐσεβείας διδάγματα περιεχού-
σης". Κατὰ δὲ τὴν γ΄ πατριαρχίαν τὸ 1878 συνεκάλεσε μεγάλην τοπικὴν 
Σύνοδον, ἥτις κατεδίκασε τοὺς Βουλγάρους κληρικοὺς καὶ τὸν λαόν, διότι 
εἰς τὴν ᾿Ορθόδοξον ᾿Εκκλησίαν εἶχον εἰσαγάγει τὴν ἀρχὴν τοῦ φυλετισμοῦ, 
σχισματικοὺς καλέσας αὐτούς. Τὸ ὅλον ζήτημα ὅμως τοῦτο ἐχειρίσθη ὁ 
Ἄνθιμος μετὰ παρεκκλίσεων καὶ ἀσυνεπειῶν, διὸ καὶ κατηγορήθη. 2 

*** 
 
Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Ι Ο Σ   ΣΤ'   (1835-1840, 1867-1871) 
 
῾Ο Γρηγόριος ὁ ΣΤ΄, ὁ Φουρτουνιάδης, ὑπῆρξεν ἐκ τῶν διαπρεπεστέρων 

Πατριαρχῶν τοῦ ΙΘ΄ αἰῶνος. Τὴν 24 Σεπτεμβρίου 1835 ἐξελέγη Πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως καὶ τὴν 20 Φεβρουαρίου 1840 ἐπαύθη. Τὴν 10 Φε-
βρουαρίου 1867 ἐπανεξελέγη καὶ μετὰ τετραετίαν (10 ᾿Ιουνίου) παρητήθη. 
᾿Εγεννήθη εἰς Φαρανάκη τοῦ Βοσπόρου καὶ ἐσπούδασεν εἰς τὴν Σχολὴν 
Θεραπείων καὶ εἰς τὴν Μεγάλην τοῦ Γένους Σχολήν. Διεκρίνετο διὰ τὸ 
ἐνδιαφέρον του ὑπέρ τῆς Μ. ᾿Εκκλησίας καὶ τῆς παιδείας. ᾿Ηγωνίσθη 
ἐναντίον τῶν κατὰ τῆς ᾿Ορθοδοξίας ξένων προπαγανδῶν καὶ κατὰ τῶν ἐξ 
Ἄνδρου ἐρχομένων κηρυγμάτων θεοσεβισμοῦ τῆς διδασκαλίας Θεοφίλου 

                                         
2 Γερμανοῦ, Σάρδεων, Πατριαρχικοὶ Κατάλογοι, Β΄, σσ. 198-203 (πρβλ. τὰ ἐκ τῆς 
Θ.Η.Ε., "Ἄνθιμος", τόμ. 2, σελ. 766. Τ. ΑΘ. ΓΡ.) 
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Καΐρη. ᾿Εφάνη συνετὸς εἰς τὸν ἀγῶνα κατὰ τῆς βουλγαρικῆς ᾿Εξαρχίας το-
νίσας ὅτι ἔπρεπε νὰ λυθῇ διὰ πανορθοδόξου Συνόδου. Καὶ παρητήθη ὅταν 
τὸ ζήτημα ἐξέφυγε τοῦ ἐλέγχου του λόγῳ κακῶν συμβούλων καὶ ἄλλων 
παραγόντων.  

 
*** 

 
Ι Ω Α Κ Ε Ι Μ   Β'  (1860-1863, 1873-1878) 
 
Τὸν ᾿Οκτώβριον τοῦ 1860 ἐκλήθη εἰς τὸν Οἰκουμενικὸν Θρόνον ὁ ἀπὸ 

Κυζίκου ᾿Ιωακείμ ο Β'. ῾Η Πατριαρχία του παρετάθη μέχρι 18 Αὐγούστου 
1863, ὅτε παραιτηθείς ἀνεχώρησεν εἰς ᾿Αρτάκην. Τὸ β' ἐξελέγη τὴν 23 Νο-
εμβρίου 1873 καὶ παρέμεινεν εἰς τὸν Θρόνον μέχρι τοῦ θανάτου του τὴν 5 
Αὐγούστου 1878. 

῾Ο ᾿Ιωακεὶμ ο Β' ἦτο Χίος τὴν καταγωγὴν καὶ κατὰ κόσμον ἐκαλεῖτο 
᾿Ιωάννης Κοκκώδης. Διετέλεσε γραμματεὺς τοῦ Μητροπολίτου ᾿Ιωαννίνων 
Βενεδίκτου. Τὸ 1828 ἐχειροτονήθη ἐπίσκοπος Δρυϊνουπόλεως καὶ τὸν 
᾿Ιούλιον 1835 προήχθη εἰς Μητροπολίτην ᾿Ιωαννίνων. Τὸν Αὔγουστον 1838 
ἐπαύθη καὶ ἐξωρίσθη εἰς ῞Αγιον ῎Ορος. Τὸν Αὔγουστον 1840 ἀνέλαβε πάλιν 
τὴν Μητρόπολίν του καὶ τὸν ᾿Απρίλιον 1845 μετετέθη εἰς τὴν Μητρόπολιν 
Κυζίκου. ῾Υπῆρξε συνετὸς καὶ πολύπειρος. ᾿Επὶ τῆς Πατριαρχίας του ἡ 
᾿Ορθόδοξος ᾿Εκκλησία ἐδoκιμάζετο ἕνεκα τῆς δράσεως τῶν ᾿Ιησουϊτῶν καὶ 
τῆς στάσεως τῶν Βουλγάρων ἀρχιερέων, τοὺς ὁποίους ὁ ᾿Ιωακεὶμ καθήρε-
σεν. 

῾Ο ᾿Ιωακεὶμ ἐπέφερε τὸ πρῶτον πλῆγμα κατὰ τῶν προσφάτων 
κανονισμῶν ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ὁποίων ἔπρεπε νὰ διοικῆται ἡ ᾿Εκκλησία. Τὰ 
οἰκονομικὰ τῶν Πατριαρχείων ἐχειροτέρευον. ᾿Εφρόντισε νὰ μεταστεγάσῃ 
τὴν Μεγάλην τοῦ Γένους Σχολήν, τὸν Πατριαρχικὸν Οἶκον καὶ τὸ 
φρενοκομεῖον εἰς ἴδια εὐπρεπῆ καταστήματα. 

᾿Εφάνη ἀποφασιστικὸς εἰς τὴν στερέωσιν τῶν κλονισμένων σχέσεων 
᾿Ανατολῆς καὶ Βορρὰ καθὼς καὶ εἰς τὰς ἔριδας ῾Αγιορειτικῶν Μονῶν. 

 
*** 

 
Σ Ω Φ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ   Γ' (1863-1866) 
 
Σωφρόνιος ὁ Βυζάντιος ἐγεννήθη εἰς τὴν ἐνορίαν Τζιβαλίου τῆς Κων-

σταντινουπόλεως. Τὸ βαπτιστικόν του ὄνομα ἦτο Σταῦρος. ᾿Εσπούδασεν 
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εἰς τὴν Μεγάλην τοῦ Γένους Σχολήν. Τὸν Δεκέμβριον τοῦ 1820 
ἐχειροτονήθη διάκονος λαβὼν τὸ ὄνομα Σωφρόνιος. Μητροπολίτης Χίου 
ἐχειροτονήθη τὴν 29 ᾿Ιουνίου. Τὴν 27 Σεπτεμβρίου 1855 προήχθη εἰς τὴν 
Μητρόπολιν ᾿Αμασσίας. Τὴν 20 Σεπτεμβρίου 1863 ἐξελέγη Πατριάρχης, 
παραμείνας εἰς τὸν Θρόνον μέχρι τοῦ 1866. 

᾿Εμερίμνησε διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν ᾿Εθνικῶν Κανονισμῶν, διὰ τὴν 
βελτίωσιν τῶν οἰκονομικῶν τοῦ Πατριαρχείου, τὴν ἀνάπτυξιν τῶν γραμμά-
των καὶ τῆς Παιδείας καὶ διὰ τὴν ἀνύψωσιν τῆς ᾿Εκκλησίας εἰς τὴν ἀρχαίαν 
της λαμπρότητα. 

Διὰ τὴν διευθέτησιν τοῦ βουλγαρικοῦ ζητήματος ἐπέδειξε μέγα 
ἐνδιαφέρον. Τὴν 4 Δεκεμβρίου 1866 παρητήθη. 

 
*** 

 
Ι Ω Α Κ Ε Ι Μ   Γ' (1878-1884, 1901-1912) 
 
῾Ο ᾿Ιωακεὶμ ὁ Γ', κατὰ κόσμον Δημητριάδης (1834-1912), χαρακτηρίζε-

ται μέγιστος, μεγαλόφρων, μεγαλοπρεπὴς καὶ μεγαλουργός. ᾿Εγεννήθη εἰς 
τὴν Κωνσταντινούπολιν τὸν ᾿Ιανουάριον τοῦ 1834. Τὸ 1858 ἦτο διάκονος 
εἰς Βιέννην, εἰς τὸν ἑλληνικὸν ναὸν τοῦ ῾Αγίου Γεωργίου. Εἰς τὸ τέλος τοῦ 
1864 ἐχειροτονήθη Μητροπολίτης Βάρνης. Τὸν ᾿Ιανουάριον τοῦ 1874 
προήχθη εἰς Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης. Εἰς τὸν Οἰκουμ. Θρόνον ἐκλήθη 
τὴν 4 ᾿Οκτωβρίου 1878. Παρητήθη τὴν 30 Μαρτίου 1884. Τὴν 25 Μαΐου 
1890 προσεκλήθη τὸ β' εἰς τὴν πατριαρχίαν καὶ τὴν 13 Νοεμβρίου τοῦ 1912 
ἐκοιμήθη. 

῾Ο ᾿Ιωακεὶμ ἦτο προικισμένος μὲ πολλὰς ἀρετάς. ᾿Επέδειξε μέγαν ζῆλον 
ὑπὲρ τῆς ᾿Εκκλησίας καὶ τοῦ Γένους καὶ ἐβελτίωσε τὰ οἰκονομικὰ τοῦ Πα-
τριαρχείου καὶ ἐφρόντισε τὰ μέγιστα διὰ τὰ ἐκπαιδευτικὰ καὶ 
φιλανθρωπικὰ ἱδρύματα. 

Ὑπῆρξε ἐκ τῶν ἐπιφανεστέρων μετὰ τὴν ἅλωσιν Πατριαρχῶν. 
 

*** 
 
Ι Ω Α Κ Ε Ι Μ   Δ' (1884-1886) 
 
Χίος τὴν πατρίδα. ᾿Εσπούδασεν εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τῆς Χάλκης. 

Τὸ 1870 ἐχειροτονήθη Μητροπολίτης Λαρίσσης. Τὸ 1875 μετετέθη εἰς τὴν 
Μητρόπολιν Δέρκων καὶ τὴν 1ην ᾿Οκτωβρίου 1884 ἐξελέγη Πατριάρχης. 
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Τὸν Νοέμβριον τοῦ 1886 παρητήθη οἰκειοθελῶς καὶ ἀπεσύρθη εἰς τὴν πα-
τρίδα του. ᾿Εκοιμήθη εἰς ἡλικίαν μόλις 50 ἐτῶν. 

 
*** 

 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  Ε΄ (1887-1891) 
 
῾Ο Διονύσιος ὁ Ε΄, Χαριτωνίδης τὸ ἐπώνυμον, ἐγεννήθη εἰς 

᾿Αδριανούπολιν τὸ 1820. Διδάσκαλος εἰς Σαράντα ᾿Εκκλησίας ἐπὶ 
ὀκταετίαν καὶ ἐπὶ τριετίαν εἰς Διδυμότειχον. Τὸ 1851 ἐχειροτονήθη διάκο-
νος καὶ προσελήφθη ὑπάλληλος τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. 
Τὸν ᾿Ιούλιον τοῦ 1858 ἐχειροτονήθη Μητροπολίτης Κρήτης καὶ ὑπηρέτησε 
μέχρι τὸ 18663. Τὸν Νοέμβριον τοῦ 1868 ἐψηφίσθη Μητροπολίτης Διδυμο-
τείχου, τὸν Μάϊον 1873 Μητροπολίτης ᾿Αδριανουπόλεως, τὸ 1880 Νικαίας, 
τὸ 1886 ᾿Αδριανουπόλεως, τὴν 29.01.1887 Οἰκ. Πατριάρχης Κωνσταντινου-
πόλεως. ᾿Απέθανε τὴν 12.08.1891. 

Ἦλθεν εἰς σύγκρουσιν μὲ τὴν τουρκικὴν Κυβέρνησιν διὰ τὸ ζήτημα τῶν 
προνομίων καὶ ἐξώθησε τὴν διένεξιν εἰς τὰ ἄκρα καὶ ἀπεδείχθη ὅτι καλῶς 
ἐνήργησεν. Μὴ εἰσακουόμενος ὑπέβαλε τὴν παραίτησίν του τὴν 
23.07.1890 μὴ γενομένην δεκτήν. Τὸ δεύτερον παρητήθη τὴν 02.08.1890 
διαμαρτυρόμενος εἰς ἔντονον ὕφος, τονίζων ὅτι ἦτο ἀδύνατον εἰς αὐτὸν νὰ 
πατριαρχεύσῃ εἰς ἐκκλησίαν ἡ ὁποία εἶχε σαλευθῇ ἐκ θεμελίων καὶ 
ἱσταμένην ἐν διωγμῷ. ῾Η Πύλη ὑπό τὴν πίεσιν τῆς ῾Ι. Συνόδου καὶ τοῦ 
ἐθνικού Συμβουλίου, ὑπεχώρησεν καὶ ἐζήτησεν ἀπό τὸν Πατριάρχην τὴν 
συμμετοχὴν Συνοδικῶν εἰς τὴν συγκροτηθησομένην ἐπιτροπὴν μελέτης 
τῶν ἐπιμάχων ζητημάτων. ῾Ο Διονύσιος ἠρνήθη καὶ ἡ ᾿Εκκλησία ἐκηρύχθη 
ἐν διωγμῷ. Αἱ ᾿Εκκλησίαι ἐκλείσθησαν καὶ ἐσταμάτησε πᾶσα ἱεροπραξία 
(03.10.1890-24.12.1890). Τελικῶς ἡ Πύλη ἐδήλωσεν ὅτι τὰ προνόμια θὰ 
ἦσαν σεβαστά. ᾿Αξιοσημείωτος ἐπίσης ἦτο καὶ ἡ ἀρνητικὴ στάσις του εἰς τὸ 
ζήτημα τοῦ ᾿Απ. Μακράκη, ὁ ὁποῖος δι᾿ ὑπομνήματος τοῦ ἐζήτη, τὸν 
᾿Ιούλιον τοῦ 1888, ὅπως συγκαλέσῃ Σύνοδον "περὶ ἄρσεως καὶ ἀποφυγῆς 
πλάνης ἀντιδογματικῆς, λυμαινομένης τὴν ᾿Ορθοδοξίαν". 
 

 

                                         
3 Μητροπολίτης Κρήτης(;) ἕως τὸ 1866. Δὲν ἀναφέρεται διατὶ ἔπαυσε 
ἀρχιερατεύων τὸ 1866, κατὰ τὴν ἐπανάστασιν τῆς Κρήτης, καὶ ποῦ εὑρίσκετο ἕως 
τὸ 1868, ὅτε ἐψηφίσθη Μητροπολίτης Διδυμοτείχου. 
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ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ 
 Τὰς ἐπιστολὰς καὶ ἐγκυκλίους ἀπὸ τοῦ ἔτους 1860 ἕως καὶ τοῦ 

ἔτους 1891 προσυπέγραψαν οἱ ἑξῆς Συνοδικοὶ Ἀρχιερεῖς: 

 

Ἀγκύρας: Γεράσιμος 
Ἀγχιάλου: Βασίλειος 
Ἀδριανουπόλεως: Νεόφυτος 
Αἴνου: Ἄνθιμος 
Ἀμασείας: Σωφρόνιος 
Βάρνης: Κύριλλος 
Βελεγράδων: Ἄνθιμος 
Βερροίας: Προκόπιος 
Βιθύνης: Παΐσιος 
Βιζύης: Κωνστάντιος  
Βοδενῶν: Ἱερόθεος, Νικόδημος 
Γάνου & Χώρας: Χρύσανθος, Νικό-
δημος 
Γρεϐενῶν: Κύριλλος, Γεννάδιος 
Δεϐρῶν & Βελισσοῦ: Ἄνθιμος 
Δέρκων: Ἰωακείμ, Καλλίν., Νεόφυτ. 
Δημητριάδος: Δωρόθεος 
Διδυμοτείχ.: Μεθόδιος, Διονύσιος 
Δράμας: Ἀγαθάγγελος 
Δρυϊνουπόλεως: Κλήμης 
Δυρραχίου: Βησσαρίων 
Ἐφέσου: Ἀγαθάγγελος 
Ἡρακλείας: Γρηγόριος, Γερμανός, 
Πανάρετος, Ἀγαθάγγελος 
Ἰκονίου: Δωρόθεος 
Ἴμϐρου: Παΐσιος 
Ἰωαννίνων: Σωφρόνιος 
Καισαρείας: Ἰωάννης 
Καρπάθου: Γεράσιμος 
Κασσανδρείας: Κωνστάντιος 
Κορυτζᾶς: Δωρόθεος, Νεόφυτος 
Κρήτης: Διονύσιος 
Κυζίκου: Νικόδημος 
Κώου: Γερμανός  

 

Λαρίσσης: Δωρόθεος 
Λεύκης: Ἀϐέρκιος 
Λήμνου: Ἰωακείμ 
Λιτίτζης: Ἰγνάτιος 
Μελενίκου: Προκόπιος 
Μηθύμνης: Νικηφόρος, Παΐσιος 
Μογλενῶν: Γερμανός, Καλλίνικος 
Μιτυλήνης: Κων/ντῖνος, Μεθόδιος 
Νεοκαισαρείας: Ἱερόθεος 
Νικαίας: Διονύσιος, Ἱερώνυμος,  
         Ἰωαννίκιος, Σωφρόνιος 
Νικοπόλεως: Ἱερώνυμος 
Νικομηδείας: Διονύσιος, Φιλόθεος 
Νύσσης: Ἰωαννίκιος, Καλλίνικος 
Ξάνθης: Διονύσιος  
Πισιδείας: Καισάριος 
Προικονήσου: Νικόδημος 
Προύσης: Κωνστάντιος, Ναθαναήλ, 
Νικόδημος 
Ρόδου: Γερμανός 
Σάμου: Γαϐριήλ, Σαμουήλ 
Σερρῶν: Ναθαναήλ 
Σηλυϐρίας: Γερμανός 
Σισανίου: Ἀθανάσιος, Ἀμϐρόσιος 
Σωζωαγαθουπόλεως: Παρθένιος, 
Προκόπιος 
Τενέδου: Γερμανός 
Τορνόϐου: Γρηγόριος 
Φιλιππουπόλεως: Ἰωακείμ 
Χαλδείας: Γερϐάσιος 
Χαλεπίου: Δωρόθεος 
Χαλκηδόνος: Γεράσιμος, Ἰωακείμ, 
Καλλίνικος 
Χίου: Ἀμϐρόσιος, Γρηγόριος 
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                                     ΠΑΤΡΙΑΡΧΑΙ 
Γρηγόριος ΣΤ ………………………………… 1835-40, 1867-71 
Ἄνθιμος Δ΄…………………………………….  1840-41,1948-52 
Ἄνθιμος Ε΄ …………………………………….….........1841-42 
Γερμανός Δ΄ …………………………….……..1842-45, 1852-53 
Μελέτιος Γ΄ …………………………………….1845 
Ἄνθιμος ΣΤ΄ ………………………….…1845-48,1953-55, 1871-73  
Κύριλλος Ζ΄  …………………………………….1855-60    
Ἰωακείμ Β΄ …………………….………………..1860-63, 1873-78 
Σωφρόνιος Γ΄…………………………………...1863-66 
Ἰωακείμ Γ΄……………………………………….1878-84, 1901-12 
Ἰωακείμ Δ΄…………………………………….…1884-86 
Διονύσιος Ε ΄………………………………….…1887-91 
 
 
Α΄. ΑΒΕΡΚΙΟΣ, 
Ἐπίσκοπος Καλλιουπόλεως καὶ Μαδύτων. 
 
Ἡ ἐκλογή του κατ᾿ ἀρχὰς δὲν ἔγινε δεκτὴ ἀπὸ τοὺς Χριστιανοὺς τῶν 

περιοχῶν τῆς Ἐπισκοπῆς. Ἐπιτροπὴ μετέϐη εἰς τὸ Πατριαρχεῖον καὶ διε-
μαρτυρήθη, ὑποκεινουμένη ἀπὸ τὸν προκάτοχόν του Γρηγόριον, ὁ ὁποῖος, 
ἔκπτωτος ὤν, ἐξηκολούθη παραμένων εἰς Καλλιούπολιν, ὑποστηριζόμενος 
ὑπὸ ὁμάδος κληρικῶν καὶ λαϊκῶν. Τελικῶς ἐστάλη μὲ πολλὴν καθυστέρη-
σιν τὸ ἀπαραίτητον βεράτιον διορισμοῦ (01.09.1881) καὶ ὁ Ἀϐέρκιος 
ἤρχισεν ἐξασκῶν τὰ καθήκοντά του. Ἐν τῷ μεταξὺ ἀπέθανεν ὁ προκάτοχός 
του Γρηγόριος εἰς Ἄνδρον. 

Ἐκ τοῦ ἀρχείου τοῦ Ἀϐερκίου διεσώθησαν τὰ περισσότερα τῶν 
ἐγγράφων τὰ ὁποῖα παρατίθενται εἰς τὰ διάφορα κεφάλαια τῆς μικρᾶς 
ταύτης ἐργασίας, κατὰ χρονολογικὴν σειράν. 

Τὰ ἔγγραφα αὐτά, τυχαῖον καὶ ἀποσπασματικὸν τμῆμα τοῦ ἀρχείου τῆς 
«τελευταίας εἰς τὴν τάξιν τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως» 
Ἐπισκοπῆς καί, κατόπιν, Μητροπόλεως τῆς Καλλιουπόλεως καὶ Μαδύτων, 
μᾶς δίδουν, παρ᾿ ὅλα ταῦτα, μίαν σοϐαρὰν εἰκόνα, μὲ γεῦσιν πικράν, τῆς 
ἐπικρατούσης καταστάσεως κατὰ τὴν περίοδον 1860-1890 εἰς τὰς 
γειτονικὰς περιοχὰς τῆς Κωνσταντινουπόλεως. 
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Τέσσαρες θεματικαὶ ἑνότητες χαρακτηρίζουν τὴν πρώτην κατηγορίαν: 
Α΄. Ἀϐέρκιος  

Α΄. α. Περὶ τῆς συμπεριφορᾶς τοῦ Ἀϐερκίου ἐν Κεσσάνῃ: 1.(58)4 
Α΄. β. Τὰ περὶ διορισμοῦ τοῦ Ἀϐερκίου: 2.(43), 3.(44), 110.(45), 8.(46) 
Α΄. γ. Θέμα ἐναπολειφθείσης εἰς Καλλίπολιν περιουσίας προκατόχου 

ἐπισκόπου: 4.(24), 5.(25), 7.(26), 9.(27) 
Α΄. δ. Διαφορὰ μεταξὺ ἰδιωτῶν καὶ Ἐκκλησίας: 46.(22), 47.(23) 
Α΄. ε. Σχέσεις μὲ ἄλλας επαρχίας: 37.(32), 10.(33), 113.(35), 115.(54),  

11.(3). 
Ἡ χρονολογικὴ παράθεσις, ὅμως, δὲν ἀλλάσσει, προκειμένου νὰ γίνουν 

ἐμφανεῖς αἱ δραστηριότηται τοῦ Ἀϐερκίου πρὶν ἀκόμη λάϐει οὗτος τὸ βε-
ράτιον τοῦ διορισμοῦ του. 

 
 

  

                                         
4 Οἱ ἐν παρενθέσει ἀριθμοὶ ἀφοροῦν μίαν ἑτέραν καρηγοριοποίησιν τῶν τακρι-
ρίων, περισσότερον κατὰ τὴν σπουδαιότητα αὐτῶν, διαφορετικὴν δηλ. τῆς 
ἀκολουθουμένης εἰς τὴν παρούσαν ἐργασίαν, ἡ ὁποία θεωρεῖ ὅτι μόνον 
συνολικῶς αὐτὰ δίδουν μίαν ὁλοκληρωμένην εἰκόνα, μὲ τὸ εὐρύτατον φάσμα τὸ 
ὁποῖον καλύπτουν, 19 θεματικαὶ κατηγορίαι, δίδουν τὴν εἰκόνα τῆς περιόδου 
1860-1890 ἐκ τῆς ὁπτικῆς γωνίας μιᾶς ἐπισκοπῆς. Ἠ ἀξιολόγησις τῶν τακριρίων 
κατὰ κατηγορίας ἢ καὶ αὐτῶν καθ᾿ ἑαυτῶν,  μεμονομένως, ἱστορικῶς, ἀποτελεῖ 
ἑτέραν ἐργασίαν. 
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ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
1. (58) 
Ἀριθ. Πρωτ. 556                                                 26 Ἰανουαρίου 1880 
(ΙΩΑΚΕΙΜ) 5 
 Ἱερώτατε Μητροπολίτα Ἡρακλείας, πρόεδρε τῶν ὑπερτίμων καὶ ἔξαρχε 

πάσης Θράκης καὶ Μακεδονίας, ἐν ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητὲ ἀδελφὲ καὶ 
συλλειτουργὲ τῆς ἡμῶν Μετριότητος Κύριε Γρηγόριε, χάρις εἴη τῇ αὐτῆς 
Ἱερότητι καὶ εἰρήνη παρὰ Θεοῦ. Ἡ Α. ἐξοχότης Γενικὸς Διοικητὴς 
Ἀδριανουπόλεως διεϐίϐασεν ἡμῖν τὸν ἐν μεταφράσει περικλειόμενον ἐν τῇ 
παρούσῃ φιλικὸν γράμμα, δι᾿ οὗ παρίστασιν ὡς ἀν... τομον καὶ ἀνοίκειον 
τὴν συμπεριφορὰν τοῦ ἐν Κεσσάνῃ διαμένοντος ἀρχιερατικοῦ αὐτῆς 
ἐπιτρόπου Θεοφιλεστάτου ἐπισκόπου κυρ Ἀϐερκίου. Ἐκ τῆς ἀναγνώσεως 
τοῦ ἐγγράφου τούτου συνηθυ... σει πάντως μεθ᾿ ἡμῶν καὶ ἡ αὐτοῖς 
Ἱερότης γινώσκουσα ἐκ... πόσον συμϐάλλει εἰς τὰ συμφέροντα τῶν 
χριστιανῶν... ἐν μετριοπαθείᾳ καὶ συνετῇ συμπεριφορὰ τῶν Ἁγίων 
Ἀρχιερέων καὶ τὸ συνδιαλλακτικὸν πνεῦμα ἐν τῇ μετὰ τῶν ἐπιτοπίων 
ἀρχῶν σχέσει, ἐνῷ ἡ ἐν ἀποτόμῳ ὕφει παράστασις τῶν δικαίων τοῦ δικαί-
ου αυτῶν ἐκτραχύνει ἐπὶ μᾶλλον καὶ κα... τὰ τούτων συμφέροντα. Ἐπὶ τῆς 
τοιαύτης οὖν διαγωγῆς τῆς θεοφιλίας αὐτοῦ, ἃν ἔχωνται ἀληθείας τὰ γρα-
φόμενα, ἐπιστήσαντες τὴν προσοχὴν τῆς περιποθήτου ἡμῖν αὐτῆς 
Ἱερότητος ἀξιοῦμεν καὶ προτρεπόμεθα, ὅπως ἀπευθύνῃ αὐτῷ τὰς δεούσας 
παραστάσεις ὡς πρὸς τὴν μετὰ τῶν τοπικῶν ἀρχῶν συμπεριφορὰν καὶ 
συναναστροφὴν αὐτοῦ, ἵνα μὴ ἐπισημώτερον διαϐιϐασθῶσι καὶ αὐτοῦ 
παρατηρήσεις καὶ ἐπιτιμήσεις, ἀντανακλῶσας δωρεὰν καὶ εἰς τὸ προσηνὲς 
καὶ εὐπροσήγορον τῆς αὐτῆς Ἱερότητος. Ἡ δὲ τοῦ Θεοῦ χάρις καὶ τὸ 
ἄπειρον ἔλεος εἴη μετ᾿ αὐτῆς. 

------------------------------------ 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Σχῆμα φύλλου: 25x26,5 ἑκ. 

Ἰδιαιτερότητα ἀποτελεῖ τὸ ὅτι λείπει ἐκ τῆς κορυφῆς τῆς σελίδος τὸ 
χαρακτηριστικὸν ἀραϐούργημα μὲ τὸ ὄνομα καὶ τὸν τίτλον τοῦ Πατριάρ-

                                         
5 Τὸ χειρόγραφον δὲν ἔχει ὡς προμετωπίδα τὸν τίτλον καὶ τὴν ὑπογραφὴν τοῦ 
Οἰκ. Πατριάρχου, ὡς συνήθως. Ὑπογράφεται δὲ ἐν τέλει μὲ τὴν μονογραφὴν τοῦ 
Πατριάρχου. Φαίνεται ὡς νὰ μὴ ἔχῃ ἐπίσημον χαρακτῆρα, ἴσως λόγῳ τῆς ὑφῆς 
τοῦ περιεχομένου, ἀλλὰ ὅμως δὲν στερεῖται ἀριθμοῦ πρωτοκόλλου οὔτε τῆς 
μονογραφῆς τοῦ ἀποστολέως. 
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χου. Χρῶμα χαρτίου: ἀνοικτὸν καφφέ, ὡς ἄλλως τε καὶ ὅλα τὰ φύλλα τῶν 
χειρογράφων. Τὰ ἔντυπα ἔχουν χρῶμα ἄσπρο. 

Γενικὴ ἐπὶ τῶν συγκεκριμένων τακριρίων παρατήρησις, ὡς πρὸς τὴν 
χρῆσιν τοῦ πολυτελοῦς χάρτου ἀλληλογραφίας, τοῦ ἔχοντος ὑδατόσημον: 
Ἡ χρῆσις των ἀρχίζει ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ 1881. Ἴσως ὑπῆρχε προηγουμένως 
οἰκονομικὴ δυσπραγία. Κατόπιν, ὅμως, ἡ χρῆσις των κυριαρχεῖ εἰς τὰ τα-
κρίρια τὰ περιέχοντα οἰκονομικὰς ἀπαιτήσεις, πρὸς τὸ κοινὸν Ταμεῖον τοῦ 
Πατριαρχείου, τὰς Σχολάς, Χάλκης, Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, Ἱερατικὴν Σχο-
λήν, τὴν ”Ἐκκλ. Ἀλήθεια”. Ὁ λόγος τῆς χρήσεως αὐτῶν μᾶλλον ἦτο ἡ 
ἀξιοπρεπὴς ἐμφάνισις τῶν τακριρίων ”ἐμπρέπον δὲ τῷ ἑαυτῆς ἀξιώματι”. 

 
 
2. (43) 
Ἀριθ. Πρωτ. 816                                              14 Φεϐρουαρίου 1881  
ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
Πρὸς Δημογέροντας καὶ Προκρίτους καὶ λοιποὺς Χριστιανοὺς Καλλιου-

πόλεως. 
(Περίληψις) Πρό τινος μετέϐησαν εἰς Κωνσταντινούπολιν δύο ἀντιπρό- 

σωποι τῆς ἐπαρχίας ταύτης (εἷς ἐκ Καλλιουπόλεως καὶ εἷς ἐκ Μαδύτου) 
διαμαρτυρόμενοι διὰ τὴν τοποθέτησιν τοῦ νέου Ἐπισκόπου. 

Ἐδείχθη εἰς αὐτοὺς τὸ κανονικὸν τῆς ἐκλογῆς καὶ ἐγένετο σύστασις 
ὅπως γίνῃ οὗτος δεκτὸς εἰρηνικῶς. 

Τώρα ἐστάλη καὶ τηλεγράφημα τῆς «Κοινότητος Καλλιουπόλεως», δι᾿ 
οὗ οὗτοι ἐπιμένουν εἰς ἀνυπακοήν. 

«Παύσασθε ἀνθιστάμενοι εἰς τὰ ὁσίως καὶ κανονικῶς πεπραγμένα». 
Ὁ Ἀϐέρκιος ἤδη ἀναχωρεῖ εἰς Ραιδεστὸν καὶ ἐκεῖθεν εἰς Καλλιούπολιν. 

Νὰ τὸν ὑποδεχθοῦν. 
+Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ἐν Χριστῷ ἀγαπητὸς ἀδελφός. 
 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλλου 22x33,5 ἑκ. 

Φέρει ἀνάγλυφον σφραγίδα τοῦ Πατριαρχείου εἰς τὴν κορυφήν τῆς σελί-
δος ἀριστερά. Ἡ ἐγκύκλιος καλύπτει καὶ τὰς δύο πλευρὰς τοῦ φύλλου.  

----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
3. (44) Ἀναγράφεται εἰς τὴν κορυφὴν τῆς σελίδος ”ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ” 
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Ἀριθ. Πρωτ. 3439                                                     28 Ἰουλίου1881 
( ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
Ἀρχιεπίσκ. Κωνσταντθνουπόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πα-

τριάρχης )6 
 Πρὸς Ἡρακλείας Γρηγόριον, 
 ---------------------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλλου 21x26 ἑκ. Τὸ 

εἶδος τοῦ χαρτίου κατάλληλον δι᾿ ἀριθμητικὰς πράξεις, εἶναι καρό. Ἡ 
ἐγκύκλιος καλύπτει καὶ τὰς δύο πλευρὰς τοῦ φύλλου. Εἰς τὴν πρώτην σελί-
δα, κατὰ τὴν ἀνάπτυξιν τῆς ἐντολῆς τοῦ Πατριάρχου, παραπέμπει διὰ 
σταυροῦ (+) εἰς σημείωσιν, ὄχι εἰς τὸ τέλος τῆς ἐγκυκλίου ἀλλά, εἰς τὸ 
ἀριστερὸν παριθώριον τῆς σελίδος καὶ μάλιστα κατὰ κάθετον φορὰν τῆς 
γραφῆς. Ἡ παραπομπὴ δίδει συμπληρωματικὴν πληροφόρησιν.   

___________________________________________________________ 
 

4. (24) 
Ἀριθ. Πρωτ. 4405                                              19 Σεπτεμϐρίου 1881 
ΙΩΑΚΕΙΜ  
ἐλέῳ Θεοῦ 
Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς Ἀϐέρκιον Καλλιουπόλεως, 
--------------------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλ-

λου 21x33,5 ἑκ. Φέρει ἀνάγλυφον σφραγίδα τοῦ Πατριαρχείου εἰς τὴν κο-
ρυφήν τῆς σελίδος ἀριστερά. Τὸ φύλλον ἔχει καὶ ὑδατόσημον. Ἐμφανίζει 
θυρεόν, οἰκόσημον, τὸ ἄνω μέρος τοῦ ὁποίου σχηματίζει κορώνα καὶ εἰς τὸ 
μέσον αὐτοῦ ταχυδρομικὴν σάλπιγγα. Κάτωθεν τοῦ θυρεοῦ ὑπάρχουν δύο 
καλλιγραφικὰ γράμματα: Γ&Μ. Ἐπιπροσθέτως, εἰς τὸ ὑδατόσημον ἀνήκουν 
καὶ ὀκτὼ λευκαί, ἐπίσης, γραμμαί, κάθετοι καὶ εἰς ἀπόστασιν 2,6 ἑκ. τῆς 
μιᾶς ἐκ τῆς ἄλλης. Πρόκειται περὶ πολυτελῶν φύλλων διὰ ταχυδρομικὰς 
ἐπιστολὰς μὲ τὸ ἔμϐλημα τοῦ οἴκου γραφικῶν τεχνῶν. Ἐξασφαλίζεται, κατ’ 
αὐτὸν τὸν τρόπον καὶ τὸ θέμα ἀσφαλείας τῆς αὐθεντικότητος τοῦ τακριρί-
ου.________________________________________________________ 

 

                                         
6 Συνήθως, εἰς τὰ ἀντίγραφα δὲν τίθεται ἐπὶ κεφαλῆς τὸ ὄνομα καὶ ὁ τίτλος τοῦ 
Πατριάρχου. Ἐξαίρεσιν ἀποτελεῖ τὸ ἐν λόγῳ ἀντίγραφον (ὅμως ἄνευ 
ἀραϐουργήματος). 
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5. (25)     
Ἀριθ. Πρωτ. 4585                                                 8 Ὀκτωϐρίου 1881 
ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς Ἀϐέρκιον Καλλιουπόλεως,  
---------------------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλου 21x33,5 ἑκ. 

Φέρει ἀνάγλυφον σφραγίδα τοῦ Πατριαρχείου εἰς τὴν κορυφήν τῆς σελί-
δος ἀριστερά. Τὸ φύλλον ἔχει καὶ ὑδατόσημον. Ἐμφανίζει οἰκόσημον, τὸ 
ἄνω μέρος τοῦ ὁποίου σχηματίζει διάδημα καὶ εἰς τὸ μέσον αὐτοῦ 
ταχυδρομικὴν σάλπιγγα. Κάτωθεν τοῦ θυρεοῦ ὑπάρχουν δύο 
καλλιγραφικὰ γράμματα: Γ&Μ. Ἐπιπροσθέτως, εἰς τὸ ὑδατόσημον τοῦ 
φύλλου ἀνήκουν καὶ ὀκτὼ λευκαὶ γραμμαί, κάθετοι εἰς τὸ φύλλον, καὶ εἰς 
ἀπόστασιν 2,6 ἑκ. τῆς μιᾶς ἐκ τῆς ἄλλης. Πρόκειται περὶ πολυτελῶν φύλ-
λων διὰ ταχυδρομικὰς ἐπιστολὰς μὲ τὸ ἔμϐλημα τοῦ οἴκου γραφικῶν 
τεχνῶν.   

___________________________________________________________ 
 
6.                                                                                20 Ὀκτωϐρίου 1881 
ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς Ἀϐέρκιον Καλλιουπόλεως,  
---------------------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Λείπει !   
_______________________________________________________ 
 
7. (26) 
Ἀριθ. Πρωτ. 5531                                               19 Νοεμϐρίου 1881 
ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς Ἀϐέρκιον Καλλιουπόλεως, 
---------------------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλλου 22,5x34 ἑκ. 

Φέρει ἀνάγλυφον σφραγίδα τοῦ Πατριαρχείου εἰς τὴν κορυφήν τῆς σελί-
δος ἀριστερά. Τὸ φύλλον ἔχει καὶ ὑδατόσημον. Πολυτελές, ἐπίσημον φύλ-
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λον ἀλληλογραφίας, φέρον τὸ οἰκόσημον τοῦ οἴκου γραφικῶν εἰδῶν 
(SMITH & MEYNIER - FIUME). Ἐπιπροσθέτως εἰς τὸ ὑδατόσημον ἀνήκουν 
καὶ ὀκτὼ λευκαί, ἐπίσης, γραμμαί, κάθετοι καὶ εἰς ἀπόστασιν 2,6 ἑκ. τῆς 
μιᾶς ἐκ τῆς ἄλλης.   

___________________________________________________________ 
 
8. (46) 
Ἀριθ. Πρωτ. 4014                                                1 Σεπτεμϐρίου 1882 
ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς Ἀϐέρκιον Καλλιουπόλεως, 
 Τοῦ ἀποστέλλει τὸ βεράτιον διορισμοῦ ἐπὶ τέλους ὑπογραφέν, τὸ 

ὁποῖον καθυστέρει ἐπὶ μακρόν. 
+Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ἐν Χριστῷ ἀγαπητὸς ἀδελφός. 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλλου 21,3x34 ἑκ. 

Φέρει ἀνάγλυφον σφραγίδα τοῦ Πατριαρχείου εἰς τὴν κορυφήν τῆς σελί-
δος ἀριστερά. Τὸ φύλλον ἔχει καὶ ὑδατόσημον. Πολυτελές, ἐπίσημον φύλ-
λον ἀλληλογραφίας, φέρον τὴν ἐπωνυμίαν τοῦ οἴκου γραφικῶν τεχνῶν 
(SMITH & MEYNIER - FIUME).   

___________________________________________________________ 
 
9. (27) 
Ἀριθ. Πρωτ. 344                                                 25 Ἰανουαρίου 1883 
ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς Ἀϐέρκιον Καλλιουπόλεως.  
---------------------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλλου 21x34 ἑκ. 

Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου εἰς τὴν κορυφήν τῆς σελίδος 
ἀριστερά. Τὸ φύλλον ἔχει καὶ ὑδατόσημον. Φέρει τὀ ἔμϐλημα τοῦ οἴκου 
γραφικῶν τεχνῶν (SMITH & MEYNIER - FIUME). Ἐπιπροσθέτως εἰς τὸ 
ὑδατόσημον ἀνήκουν καὶ ὀκτὼ λευκαί, ἐπίσης, γραμμαί, κάθετοι καὶ εἰς 
ἀπόστασιν 2,6 ἑκ. τῆς μιᾶς ἐκ τῆς ἄλλης. 

 

 

10. (33)              
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Ἀριθ. Πρωτ. 4064                                               19 Ὀκτωϐρίου 1883 
ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς Ἀϐέρκιον Καλλιουπόλεως καὶ Μαδύτων  
---------------------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλλου 21x34 ἑκ. 

Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου εἰς τὴν κορυφήν τῆς σελίδος 
ἀριστερά. Τὸ φύλλον ἔχει καὶ ὑδατόσημον. Φέρει τὸ ἔμϐλημα τοῦ οἴκου 
γραφικῶν τεχνῶν (SMITH & MEYNIER - FIUME). Ἐπιπροσθέτως εἰς τὸ 
ὑδατόσημον ἀνήκουν καὶ ὀκτὼ λευκαί, ἐπίσης, γραμμαί, κάθετοι καὶ εἰς 
ἀπόστασιν 2,6 ἑκ. τῆς μιᾶς ἐκ τῆς ἄλλης.   

___________________________________________________________ 
 
11. (3)             
Ἀριθ. πρωτ. 4034                           Ὀκτώϐριος 1883. Ἰνδικτιῶνος ιϐ΄.  
ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πατριαρχικὴ καὶ Συνοδικὴ ἀπόφασις πρὸς τοὺς Δημογέροντας καὶ 

Προκρίτους καὶ λοιποὺς Χριστιανοὺς τῆς Ἐπαρχίας Αἴνου. 
 Ἐπειδὴ δὲν ἐτελεσφόρησαν αἱ συστάσεις πρὸς τοὺς παραπονου-

μένους ἐναντίον τοῦ Μητροπολίτου Αἴνου νὰ συμϐιϐασθοῦν, 
ἀποστέλλεται ὁ Ἐπίσκοπος Καλλιουπόλεως Ἀϐέρκιος πρὸς συμϐιϐασμόν, 
καὶ εἰς περίπτωσιν ἀποτυχίας πρὸς συγκέντρωσιν πληροφοριῶν καὶ 
ἐκθέσεων τῶν παραπόνων καὶ αἰτημάτων, θὰ ἐξετάσῃ ἐν τέλει ἡ Ἐκκλησία 
τὸ θέμα. 

+Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ἐν Χριστῷ ἀγαπητὸς ἀδελφός. 
Ἀκολουθοῦν αἱ ὑπογραφαὶ τῶν Συνοδικῶν, δυσανάγνωστοι. 
------------------------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλλου 36,3x50 ἑκ. 

(!)   Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου εἰς τὴν κορυφήν τῆς σελίδος 
ἀριστερά. 

B΄. ΠΡΟΝΟΜΙΑ 
 Μετὰ τὴν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τὴν 29ην Μαΐου 1453, 

τὸ γένος ἐκάλυψαν μελαναὶ πτέρυγες φρικτῆς δουλείας. Τὸ χριστιανικὸν 
στοιχεῖον διέτρεξε τὸν κίνδυνον τῆς πλήρους ἐξαφανίσεώς του. Ἡ μάχαιρα 
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καὶ ὁ βίαιος ἐξισλαμισμὸς ἦσαν φοϐερὰ ὅπλα εἰς χεῖρας τῶν νικητῶν 
Ἀσιατῶν. 

 Ὁ Πορθητής, ὅμως, στρατιωτικὸς καὶ πολιτικὸς νοῦς ἀσυνήθης, 
ἀντελήφθη ὅτι ὁ ὑποδουλωθεὶς κόσμος τοῦ ἦτο χρήσιμος. Πρὸς τὸ συμφέ-
ρον καὶ μόνον τοῦ Κράτους του ”παρεχώρησε” προνόμια εἰς τοὺς 
ὑπηκόους του, τὰ ὁποῖα ἐπετρέποντο ἀπὸ τὸ θεοκρατικοῦ χαρακτῆρος 
μωαμεθανικὸν κράτος του μέν, ἀλλὰ πολλάκις καταπατοῦσεν ἐκ τοῦ 
ἀφανοῦς. Ἡ θεολογικὴ αἰτιολόγησις τοῦ μωαμεθανισμοῦ περὶ τοῦ θέματος 
τούτου ὅτι δηλ. εἰς τὸ θεοκρατικοῦ χαρακτῆρος μωαμεθανικὸν κράτος τοῦ  
Πορθητοῦ ἐπετρέποντο τὰ προνόμια εἰς τοὺς Χριστιανούς εἶναι ὅτι λόγῳ 
τοῦ μονοθεϊστικοῦ χαρακτῆρος του ὁ μωαμεθανισμὸς ᾐσθάνετο συγγενεῖς 
του τὰς ἑτέρας δύο μονοθεϊστικὰς θρησκείας, δηλ. τὸν χριστιανισμὸν καὶ 
τὸν ἰουδαϊσμόν. Εἰς τὴν πραγματικότητα, ὅμως, ἠνέχθη ὁ Πορθητὴς τὴν 
ὕπαρξιν τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου καὶ τῆς Ἐκκλησίας μὲ σκοπὸν νὰ τὴν 
ἐκαμεταλλεύεται οἰκονομικῶς καὶ νὰ τὴν ἐλέγχῃ. Ἡ τουρκικὴ ἐξουσία 
ἔφθασε μέχρι τοῦ σημείου νὰ κλείνῃ σχολάς, νὰ φυλακίζῃ διδασκάλους, νὰ 
ἀντικαθιστᾷ Ἀρχιερεῖς διὰ τῆς χρήσεως ὅπλων, νὰ ἐφαρμόζῃ τὸν πολιτικὸν 
νόμον εἰς ζητήματα καθαρῶς ἐκκλησιαστικῆς δικαιοδοσίας,7 πρὸς τοὺς 
Βουλγάρους δὲ νὰ ἐπιδεικνύῃ ἰδιαιτέραν πολιτικὴν πρὸς ὄφελος τῶν τε-
λευταίων (ἀναλυτικώτερον ὅρα καὶ τακρίριον Νο 59. ΙΑ΄ Τὸ Βουλγαρικὸν 
Ζήτημα). Εἰς δὲ τοὺς νεωτέρους χρόνους, μετὰ τὴν ἐπανάστασιν τῶν 
῾Ελλήνων, νὰ ἐλπίζῃ ὅτι θὰ ἐπηρεάζῃ καὶ τὴν πολιτικὴν τοῦ νεαροῦ κρά-
τους.  

 Καί, παρὰ τὸ γράμμα καὶ τὸ πνεῦμα, τοῦ Ὑψηλοῦ Φερμανίου, τοῦ 
ἀπευθυνομένου εἰς τὸν Πρωθυπουργόν, ἐκδοθὲν περὶ τῶν Μεταρρυθμί-
σεων καὶ κεκοσμημένον ἄνωθεν διὰ τοῦ αὐτοκλ. Χαττίου (Χὰττ-ι-
Χουμαγιούν), τῆς 18 Φεϐρουαρίου τοῦ 1856, καὶ τοὺς Γενικοὺς Κανονι-
σμούς, περὶ διευθετήσεως τῶν ἐκκλησιαστικῶν καὶ ἐθνικῶν πραγμάτων 
τῶν ὑπὸ τὸν Οἰκουμενικὸν Θρόνον διατελούντων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, 
ὑπηκόων τῆς Α. Μεγαλειότητος τοῦ Σουλτάνου (1860-1862), τοῦ 

                                         
7 Πρϐλ. ἀπάντησιν τῆς ΑΘ.Π. εἰς τὸν προηγούμενον ὑπουργικὸν Τεσκερέν (Τρίτη 
δήλωσις παραιτήσεως), Ἀριθ. Πρωτ. 3407, 21 Αὐγούστου 1890, ἐν Σ. Ζιώγου-
Καραστεργίου, Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ἡ Ὀθωμανικὴ Διοίκηση καὶ ἡ 
Ἐκπαίδευση τοῦ Γένους, Κείμενα-Πηγές: 1830-1914, ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΝΕΟΕΛ-
ΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -4-Διεύθυνση σειρᾶς: Ν.Π. ΤΕΡΖΗΣ – Σ. ΖΙΩΓΟΥ-
ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ, Ἔκδοση-ἐπιμέλεια: Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Ἐκδοτικὸς Οἶκος 
Ἀδελφῶν Κυριακίδη ἀ.ἑ., 1998, Θεσσαλονίκη, σελ. 211 ἑξ. 
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Ὑπομνήματος τῆς Α. Υ. τοῦ ἐπὶ τῶν Ἐξωτερικῶν Ὑπουργοῦ τῆς Ὑψ. Πύλης 
πρὸς τοὺς ἐν Κωνσταντινουπόλει ἀντιπροσώπους τῶν Μ. Δυνάμεων περὶ 
τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ Χὰτ-ι-Χουμαγιούν, τοῦ 18678, ἀκριϐῶς, μετὰ τὸ 1883 
ἀνεφύη τὸ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ, τὸ ὁποῖον ἐγνώρισε τρεῖς φάσεις: 

 Κατὰ τὴν πρώτην φάσιν τοῦ ζητήματος (19.02.1883-19.03.1884) ἡ 
τουρκικὴ κυϐέρνησις, μετὰ τὴν παραίτησιν τοῦ Πατριάρχου Ἰωακεὶμ τοῦ Γ΄ 
(πρώτη Πατριαρχεία αὐτοῦ) ἐγκατέλειψε τὸ ζήτημα, δηλώσασα ὅτι ”οὐδὲ 
τῆς διανοίας κἂν διῆλθε μεταϐαλεῖν ἢ ἀλλοιῶσαι τὰς θρησκευτικὰς προ-
νομίας καὶ τεθεσπισμένας παραχωρήσεις, ὧν ἀνέκαθεν τὸ Πατριαρχεῖον 
ἀπολαύει” (Ἀριθ. πρωτ. 4826, 19.12.1883).9 

 Ἡ δευτέρα φάσις τοῦ προνομιακοῦ ζητήματος (02.08.1890-
31.01.1891) ἦτο σπουδαιοτέρα. Ἡ τουρκικὴ κυϐέρνησις ἔμεινεν ἄκαμπτος, 
τὸ δὲ Πατριαρχεῖον ἐκήρυξε τὴν Ἐκκλησίαν ἐν διωγμῷ, ἔκλεισε τοὺς ναοὺς 
καὶ διέκοψε τὰς ἱεροτελεστίας (πρώτη παραίτησις τοῦ Διονυσίου τοῦ Ε΄ τὴν 
23.07.1890, ἡ ὁποία δὲν ἐγένετο δεκτὴ καὶ δευτέρα παραίτησις τὴν 
02.08.1890). Ὁ φόϐος ταραχῶν εἰς τὸ ἐσωτερικὸν καὶ ἐπεμϐάσεων ἔξωθεν 
ἠνάγκασε τὴν τουρκικὴν κυϐέρνησιν εἰς ὑποχώρησιν μὲ τὴν βεζυρικὴν 
ἐγκύκλιον (22.01.1891), ἡ ὁποία κατέγραφε τὰ προνόμια τοῦ Πατριαρχεί-
ου. Εἰς τὴν ἐπιτυχίαν αὐτὴν συνετέλεσαν πολλοί, ἀλλ᾿ ἐξ αὐτῶν ὀφείλει τις 
νὰ διακρίνῃ δύο, τὸν τότε Πατριάρχην Διονύσιον τὸν Ε΄ καὶ τὸν μητροπολί-
την Ἡρακλείας Γερμανόν10. 

 Δυστυχῶς, ὑπῆρξε καὶ τρίτη φάσις (Ἰούλιος 1908-1910), ἀλλὰ τὰ 
τακρίρια τὰ ὁποῖα παρουσιάζονται εἰς τὸ παρὸν πόνημα δὲν καλύπτουν 
τὴν μετὰ τὸ 1891 περίοδον11. 

                                         
8 Τὰ κείμενα τῶν φερμανίων δημοσιεύονται εἰς τὸ ἔργον τῆς Σ. Ζιώγου-
Καραστεργίου, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σσ. 69-87. 
9 Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σελ. 197. Ὅρα καὶ Τεσκερὲν 8 Μαΐου 1884. 
Πρϐλ. καὶ τεσκερὲν 17 Σεπτεμϐρίου τοῦ αὐτοῦ ἔτους. Πρϐλ. ΘΗΕ, σελ.  
10 Πρϐλ. B. Στεφανίδου, Έκκλησιαστική Ιστορία, σσ. 692-694.  Ἐπίσης πρϐλ. Σ. Ζιώ-
γου-Καραστεργίου, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σσ. 189-207. 
11 Διὰ τὸν ἐνδιαφερόμενον περὶ τοῦ θέματος, τὰ σχετικὰ μὲ τὴν α΄ φάσιν τοῦ 
προνομιακοῦ ζητήματος τακρίρια ὑπάρχουν εἰς τὸν τόμον (συλλογὴ ἐγγράφων) 
”Τὰ κατὰ τὸ ζήτημα τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Προνομίων ἀπὸ τῆς 19 Φεϐρουαρίου 1883 
μέχρι τῆς ἐπιϐραϐεύσεως τοῦ ἀρχαίου καθεστῶτος”, Κωνσταντινούπολις, τύποις 
Σ.Ι. Βουτυρᾶ, 1884, τὰ σχετικὰ μὲ τὴν β΄ φάσιν εἰς τὸν τόμον ” Ἔγγραφα μεταξὺ 
Ὑψηλῆς Πύλης καὶ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀφορῶντα εἰς τὴν λύσιν τῶν δύο 
Ἐκκλησιαστικῶν ζητημάτων τοῦ τε Προνομιακοῦ καὶ τοῦ Βουλγαρικοῦ (ἀπὸ 22 Ἰουν. 
1890 μέχρι 31 Ἰαν. 1891)”, ἐν Τεργέστῃ, τύποις τοῦ Αὐστροουγγρικοῦ Λόϋδ, 1891, 
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 Ἅπασαι αἱ θεματικαὶ κατηγορίαι τῆς παρούσης συλλογῆς 
ἐμφανέστατα ἐπηρεάζονται ἐκ τῶν μεταϐολῶν τῆς ὀθωμανικῆς πολιτικῆς, 
λόγῳ τῶν προνομίων. Τὸ πνεῦμα καὶ ἡ ἀρχὴ τοῦ ἄρθρου 2 τοῦ ὑψηλοῦ 
φερμανίου περὶ μεταρρυθμίσεως ἦτο ”ἡ ἀναγνώρισις τοῦ δικαίου τῆς 
ὑπάρξεως καὶ αὐτοσυντηρησίας τῶν χριστιανικῶν ἢ ἄλλων μὴ 
μουσουλμανικῶν κοινοτήτων”12. Οἱ κύριοι ἄξονες τῆς ἀναγνωρίσεως αὐτῆς 
ἦσαν ἡ θρησκευτικὴ ἐλευθερία, ἡ ἀνέγερσις ἐκκλησιῶν, εὐαγῶν 
Ἱδρυμάτων, ἡ δικαστικὴ ἐξουσία τῶν συμϐουλίων τῶν πατριαρχείων ἢ μη-
τροπόλεων καὶ ἐπισκοπῶν, οἷαι αἱ περὶ γάμων, διαζεύξεων (προικός, τρα-
χώματος καὶ διατροφῆς, διαθήκης) καὶ συναφῶν τούτοις, αἱ περὶ διαθηκῶν 
χρῆσις καὶ διάθεσις τῶν ἐκκλησιαστικῶν καὶ κοινοτικῶν πόρων, ἡ κατ᾿ 
ἀναλογίαν τούτων ἵδρυσις ἐκκλησιῶν καὶ σχολείων πρὸς ἱκανοποίησιν τῶν 
πνευματικῶν ἀναγκῶν τῶν χριστιανῶν, ἡ ἀνωτάτη ἐποπτεία ἐπὶ τῆς διευ-
θύνσεως τῶν ἐκκλησιῶν, τῶν σχολείων (προγράμματα, μαθήματα, διπλώ-
ματα διδασκόντων) καὶ ἄλλων φιλανθρωπικῶν καθιδρυμάτων, 
ἀνεξαρτήτως πάσης ἄλλης ἀναμίξεως κ.λπ.13. Ἐπιπτώσεις εὑρίσκομεν καὶ 
εἰς τὸ ΙΗ΄ Βουλγαρικὸν Ζήτημα, τὰ Ι΄ Ληξιαρχικά,  ἀκόμη καὶ τὰ οἰκονομικὰ 
τοῦ Πατριαρχικοῦ Ταμείου (καθὼς τὸ Νο 95 τακρίριον- Η΄. Ἐνίσχυσις Πα-
τριαρχείου- ἀναφέρει), ἀλλὰ καὶ τὰ πάντα κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ἧττον. 

__________________________________________________________ 
 
12.              
᾿Αριθ. 104                                      20 Δεκεμβρίου 1875 
ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
᾿Αρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς ᾿Ιωαννίκιον Νικαίας   
------------------------------------------------------------- 

                                                                                                
καὶ τὴν γ΄ εἰς τὸν εἰδικὸν τόμον τῶν Ἐγκυκλίων τῆς Μ. Πρωτοσυγκελλίας (ἀπὸ 
τὸ 1896 ἕως τὸ 1914), ὁ ὁποῖος διασώζεται εἰς τὴν Πατριαρχικὴν Βιϐλιοθήκην ἄνευ 
τίτλου, καὶ τὰ χειρόγραφα Πρακτικὰ τῆς Πατριαρχικῆς Κεντρικῆς Ἐκπαιδευτικῆς 
Ἐπιτροπῆς (ἐν Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, ἔνθ᾿ ἀνωτ., πλουσιωτάτη δὲ 
βιϐλιογραφία  περὶ τούτων ἐν σσ. 795-802).   
12 VI. Ὑπόμνημα τῶν δύο Σωμάτων (τῆς 15 Φεϐρουαρίου 1884). Ἕπονται αἱ 
ὑπογραφαὶ τῶν Μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ τοῦ Ἐθνικοῦ Μικτοῦ Συμϐουλίου 
(ἐν Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σελ. 198 ἑξ.). 
13 Πρϐλ. Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, ἔνθ᾿ ἀνωτ., αὐτόθι. 
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Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Ἔντυπον. Μέγεθος φύλλου 22x26,5 ἑκ. 
Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου.  Ψαλιδισμένον, ἀνομοιομόρφως. 

___________________________________________________________ 
 
ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ 
(02.08.1890-31.01.1891) 
------------------------------ 
13.  
᾿Αριθ. {Πρωτ. 2276                                                       17 ᾿Ιουνίου 1883 
         {Διεκπ. 1437                        
ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
᾿Αρχιεπίσκοπος Κων/λεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Θεοφιλέστατε Ἐπίσκοπε Καλλιουπόλεως καὶ Μαδύτων ἐν ἁγίῳ 

Πνεύματι ἀγαπητὲ ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργὲ τῆς ἡμῶν μετριότητητος κὺρ 
᾿Αβέρκιε, χάρις εἴη τῇ αὐτῆς ἀρχιερωσύνῃ καὶ εἰρήνη παρὰ Θεοῦ. Γνωσταὶ 
πάντως ἐγένοντο καὶ αὐτῇ ἐκ τῶν διαφόρων δημοσιευμάτων αἱ ἐσχάτως 
ἀναφυεῖσαι δυσχέρειαι καὶ διαφωνίαι μεταξὺ τῆς ῾Υψηλῆς Πύλης καὶ τῶν 
πατριαρχείων ἔκ τινων ζητημάτων, καθ᾿ ἃ θίγονται καὶ παραϐλάπτονται 
σπουδαίως προνόμια14 καὶ δικαιώματα αὐτῶν, ἅπερ ἔκπαλαι κατέχουσιν 
εὐδοκίᾳ τῶν ἀπ᾿ ἀρχῆς μέχρι τοῦδε κραταιῶν καὶ ἐνδόξων ἀνάκτων. Τῶν 
ζητημάτων τούτων εὑρισκομένων ἔτι ὑπὸ σκέψιν καὶ συζήτησιν, τῆς δὲ 
ὑψηλῆς αὐτοκρατορικῆς κυϐερνήσεως δημοσιευσάσης ἐπὶ τούτων κοινο-
ποιήσεις τινὰς, ὧν ἔλαϐε πιθανῶς γνῶσιν καὶ ἡ ἀρχιερωσύνη αὐτῆς, 
ἐθεωρήθη συνοδικῶς καλὸν καὶ δὴ καὶ ἐπάναγκες, δημοσιευθέντων πρὸ 
μικροῦ διὰ τοῦ ἡμετέρου ἐκκλησιαστικοῦ περιοδικοῦ ἡ ”Ἀλήθεια” πάντων 
τῶν μέχρι τοῦδε διαμειφθέντων μετὰ τῆς αὐτοκρατορικῆς κυϐερνήσεως 
σχετικῶν ἐγγράφων, ἀπολῦσαι καὶ τὴν παροῦσαν ἡμετέραν πατριαρχικὴν 
καὶ συνοδικὴν ἐγκύκλιον ἐν τύποις ἐπιστολὴν πρὸς πάντας τοὺς ἐν Χριστῷ 
ἀδελφοὺς ἁγίους ἀρχιερεῖς καὶ ἅμα μὲν ἐξαγγεῖλαι αὐτοῖς, ὡς ἔχομεν 
ὀφειλὴν, τὰ ὑφιστάμενα ταῦτα ζητήματα, ἅμα δὲ συστήσασθαι καὶ τῇ 
αὐτῶν ἀρχιερωσύνῃ ἵνα ἀντέχωνται ἐν τοῖς πνευματικοῖς καὶ διοικητικοῖς 
τῶν μητροπόλεων αὑτῶν πράγμασι τῆς ἀρχαίας τάξεως, καθάπερ καὶ ἡ 
Ἐκκλησία ἐμμένει καὶ ἐμμενεῖ ἐν αὐτῇ, οὐ μέντοι παραϐλέπουσα οὐδὲ πα-
ραγνωρίζουσα ἄπαγε καὶ τὸ καθῆκον τοῦ σεϐασμοῦ πρὸς τὰ νόμιμα δίκαια 

                                         
14 Ὁ τονισμὸς τῶν γραμμάτων ὡρισμένων φράσεων ἢ προτάσεων τῶν τακριρίων 
δὲν ὑπάρχει εἰς τὰ πρωτότυπα. 
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τῆς κραταιᾶς αὐτοκρατορίας. Ταῦτα οὖν καὶ αὐτῇ ἐκκλησιαστικῶς 
ὑποτιθέμενοι παραγγέλλομεν ἐν ταὐτῷ, ὅπως ἐξακολουθῇ ὡς μέχρι τοῦδε 
καὶ εἰς τὸ μέλλον ἐμφρόνως καὶ λελογισμένως ἐργαζομένη, ἐν πάσῃ δὲ 
τυχούσῃ ἐναντίᾳ περιστάσει ἔχῃ ὑπόδειγμα τὰς τῆς Ἐκκλησίας ἐνεργείας, 
παραινοῦσα σὺν τούτοις καὶ προτρέπουσα καὶ τοὺς ὑπ᾿ αὐτὴν χριστιανοὺς 
μηδαμῶς μὲν ἀνησυχεῖν ἐπὶ ταῖς τυχὸν μετὰ ὑστεροϐούλου διαστροφῆς 
διαδιδομέναις ἀνησυχαστικαῖς φήμαις, ἔχειν δὲ πλήρη πεποίθησιν ἐπὶ τὰ 
φιλοδίκαια αἰσθήματα τῆς Α. Α. Μ. τοῦ φιλολάου ἡμῶν ἄνακτος σουλτὰν 
Ἀϐδοὺλ Χαμὶτ χὰν καὶ ὑπὲρ αὐτοῦ θερμὰς διηνεκῶς ἀναπέμπειν εὐχὰς 
ὑπὲρ τῆς ἀδιαπτώτου ὑγείας καὶ μακροϐιότητος πρὸς τὸν ὕψιστον Θεὸν, 
οὗ ἡ χάρις καὶ τὸ ἄπειρον ἔλεος εἴη μετ᾿ αὐτῆς. 

+῾Ο Κωνσταντινουπόλεως ἐν Χριστῷ ἀγαπητὸς ἀδελφός. 
Συνυπογράφουν οἱ Συνοδικοὶ Ἀρχιερεῖς: ᾿Εφέσου ᾿Αγαθάγγελος, 

῾Ηρακλείας Γρηγόριος, Νικομηδείας Φιλόθεος, Δέρκων Ιωακείμ,  ᾿Αγκύρας 
Γεράσιμος, Βιζύης Κωνστάντιος, Γρεβενῶν Κύριλλος,  Χαλεπίου Δωρόθεος, 
ὁ Πρόεδρος Νικαίας Διονύσιος, Καρπάθου Γεράσιμος. 

------------------------------------------------------------------------------ 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Ἔντυπον. Μέγεθος φύλλου 18,5x24,8 ἑκ. 

Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. Ψαλιδισμένον, ἀνομοιομόρφως. 
__________________________________________________________ 
 

14.       
᾿Αριθ. {Πρωτ. 627                                                  25 ᾿Ιανουαρίου 1885 
           {Διεκπ. 369                     ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
᾿Αρχιεπίσκοπος Κων/λεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
  Θεοφιλέστατε Ἐπίσκοπε Καλλιουπόλεως ἐν ἁγίῳ Πνεύματι 

ἀγαπητὲ ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργὲ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κὺρ ᾿Αβέρκιε, 
χάρις εἴη τῇ αὐτῆς θεοφιλίᾳ καὶ εἰρήνη παρὰ Θεοῦ.  

 Γνωστὸν, ὅτι πρὸς ταῖς ἄλλαις προνομίαις καὶ παραχωρήσεσιν, ὧν 
ἡ καθ᾿ ἡμᾶς Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία δαψιλῶς ἀνέκαθεν ἀπέλαυσε 
τῇ εὐμενεῖ ἐπινεύσει τῶν κατὰ καιροὺς κραταιῶν Σουλτάνων, ὑπάρχει 
ὁμολογουμένως καὶ τὸ περὶ διαδικασίας τῶν ἱερέων προνόμιον, καθ᾿ ὃ ἡ 
κλῆσις τούτων γίνεται πάντοτε διὰ τῶν οἰκείων ἐκκλησιαστικῶν ἀρχῶν καὶ 
ὅπερ ἐν ἰδιαιτέρῳ καθοριζόμενον ἄρθρῳ τοῦ τε πατριαρχικοῦ καὶ τοῦ 
ἀρχιερατικοῦ βερατίου περιεβλήθη ἐσχάτως καὶ τὴν ὑψηλὴν ἐπικύρωσιν 
τοῦ νῦν εὐκλεῶς τὰς ἡνίας τοῦ κράτους διακατέχοντος σεπτοῦ ἡμῶν 
ἄνακτος Σουλτὰν ᾿Αβδοὺλ Χαμὶτ Χὰν τοῦ Β'. Ἐν τούτοις ἐπειδὴ παρὰ τὰς 
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ἀγαθὰς ταύτας προθέσεις τῆς τε Α. Α. Μεγαλειότητος καὶ τῆς ὑψηλῆς 
Αὐτοῦ Κυϐερνήσεως ἐνιαχοῦ συμβαίνει πολλάκις ἵνα ἀθετῆται τὸ 
ἀναμφισϐήτητον τοῦτο δικαίωμα τῶν μητροπόλεων καὶ ἐπισκοπῶν  εἴτε 
δι᾿ ἄγνοιαν ὀργάνων τινῶν τῶν κατὰ τόπους πολιτικῶν διοικήσεων εἴτε δι᾿ 
ἄλλας διαφόρους αἰτίας, ὡς καὶ ἐσχάτως συνέϐη, οὐκ οἴδαμεν ὅπως, ἔν 
τισιν ἐπαρχίαις, διὰ ταῦτα συνοδικῶς διασκεψάμενοι ἔγνωμεν ἀπολῦσαι 
πᾶσι τοῖς ἐν Χριστῷ ἀδελφοῖς ἁγίοις ἀρχιερεῦσι τὴν παροῦσαν 
πατριαρχικὴν καὶ συνοδικὴν ἡμῶν ἐγκύκλιον ἐπιστολὴν, δι᾿ ἧς γράφοντες 
καὶ δηλοῦντες τὸ ἔγκυρον καὶ ἀμετάτρεπτον τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἡμῶν 
τούτου προνομίου συνιστῶμεν ἵνα ἥ τε θεοφιλία αὐτῆς καὶ οἱ ὑπ᾿ αὐτὴν 
ἱερεῖς μηδαμῶς παρεκκλίνωσιν ἀπὸ τῆς διατάξεως ταύτης, ἥτις, ὡς εἴρηται, 
καὶ αὖθις ἐπ᾿ ἐσχάτων αὐτοκρατορικῶς ἐνισχύθη καὶ ἐπεκυρώθη, ἀλλ᾿ 
ἀντέχωνται αὐτῆς στερρῶς, ἐν πάσῃ δ᾿ ἐναντίᾳ περιπτώσει 
ὑπομιμνήσκωσι τὰς ἁρμοδίας ἀρχὰς τὴν εἰρημένην ἀναμφισϐήτητον 
προνομιακὴν διάταξιν, ἣν ἀείποτε ἡ σεϐαστὴ αὐτοκρατορικὴ ἡμῶν 
Κυϐέρνησις ἀνεγνώρισε καὶ ἐσεϐάσθη διὰ τὸ νόμιμον καὶ ἀπαράτρεπτον 
αὐτῆς κῦρος. Ἡ δὲ τοῦ Θεοῦ χάρις καὶ τὸ ἄπειρον ἔλεος εἴη μετ᾿ αὐτῆς. 

+῾Ο Κωνσταντινουπόλεως ἐν Χριστῷ ἀγαπητὸς ἀδελφός. 
Συνυπογράφουν:῾Ο ῾Ηρακλείας Γρηγόριος, ῾Ο Κυζίκου Νικόδημος, ῾Ο 

᾿Αμασείας Σωφρόνιος, ῾Ο ᾿Ιωαννίνων Σωφρόνιος, Ὁ ᾿Αγκύρας Γεράσιμος, 
῾Ο Βιζύης Κωνστάντιος, ῾Ο Λιτίτζης ᾿Ιγνάτιος, ῾Ο Χαλεπίου Δωρόθεος, ῾Ο 
Δεβρῶν καὶ Βελισσοῦ Ἄνθιμος. 

--------------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Ἔντυπον. Μέγεθος φύλλου 19,5x28,1 ἑκ. 

Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. Ψαλιδισμένον, ἀνομοιομόρφως. 
__________________________________________________________ 
 

15. (30)    
Ἀριθ. 176                      ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ        17 Σεπτεμϐρίου 1885                          
Ὑψηλὴ Διαταγὴ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης καὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν 

ὑποθέσεων πρὸς τὸν (Μουφετίσην) Ἐπόπτην τῆς Δικαιοσύνης, 
Ἀδριανουπόλεως ὑπὸ χρονολογίαν 19 Ζιχεμὲ 1302= 17... ελοὺλ 
(Σεπτεμϐρίου)1= 301=1885, Ἀριθ. 176  

 Ἐπειδὴ τὸ Γραικικὸν Πατριαρχεῖον διὰ Τακριρίου του ἐδήλωσεν εἰς 
τὸ Ὑπουργεῖον ὅτι κατὰ τὸ ἀνέκαθεν εἰθισμένον, ἐνῷ οἱ Ἱερεῖς καὶ Κληρικοὶ 
χρείας ἐχούσης προσκαλοῦντο εἰς τὰ Δικαστήρια διὰ τῶν Μητροπόλεων εἰς 
ἃς ὑπάγονται, ἀπότινος ἤδη καιροῦ εἰς τὸ Διαμέρισμα (Καζᾶν(;)) τοῦ 
Οὐζοὺν-Κιοπροῦ, οἱ Ἱερεῖς καὶ Κληρικοὶ κλητεύονται κατ᾿ εὐθείαν, κατὰ 
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συνέπειαν δὲ ἐζητήσατο τὴν ἐκτέλεσιν τῶν δεόντων, διὰ τοῦτο κοινοποιή-
σατε ἁρμοδίως, ὅτι εἰς παρόμοια ζητήματα δέον νὰ ἐκτελοῦνται αἱ 
ἀνέκαθεν ὑφιστάμεναι διατυπώσεις. 

----------------------------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ σημειώματος: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλλου 

13,5x19,5 ἑκ. Χάρτης ”ἀριθμητικῆς”. 
__________________________________________________________ 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ ΦΑΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ 
(02.08.1890-31.01.1891) 
-------------------------------------------------------------------- 
16. (31)                        ᾿Αντίγραφον Συνοδικῆς ᾿Εγκυκλίου 
᾿Αριθ. Πρωτ. 3900                                            28 Σεπτεμβρίου 1890          
(ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ) 
 Πανιερώτατε καὶ Θεοπρόβλητε Μητροπολίτα ῾Ηρακλείας Κυρ 

᾿Αβέρκιε, τὴν ἡμετέραν Πανιερότητα ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ κατασπαζόμενοι 
ἥδιστα προσαγορεύομεν.                   

 Δύο συνεπληρώθησαν ἤδη ἔτη ἀφοῦ ἀναξεσθείσης καὶ αὖθις τῆς 
πρὸ πολλοῦ ἐπουλωθείσης πληγῆς τοῦ λεγομένου προνομιακοῦ ζητήματος 
ἡ ᾿Εκκλησία εἰς σοβαρὰς προέβη σκέψεις, ἐνεργείας πρὸς ἀποσόβησιν τῶν 
προβλεπομένων δεινῶν ἀποτελεσμάτων. Διότι οὐκ ἐπρόκειτο ἁπλῶς περὶ 
ἀμφισβητήσεως τῆς δικαστικῆς τῶν Πατριαρχείων ἁρμοδιότητος ἐπὶ δίκης 
διαθήκης ἢ διατροφῆς, οὔτε περὶ ἀντικαταστάσεως ἔν τισιν 
ἐκπαιδευτηρίοις βιβλίου τινὸς ἐπιληψίμου θεωρουμένου, ἀλλὰ περὶ 
παντελοῦς ἀρνήσεως τῇ ᾿Εκκλησίᾳ τοῦ δικαστικοῦ χαρακτῆρος καὶ 
ἀφαιρέσεως ἀπ᾿ αὐτῆς πάσης ἐποπτείας ἐπὶ τῶν ἡμετέρων σχολείων. 
Γνωσταὶ δὲ εἰσὶν ὅσαι κατ᾿ ἐπαρχίαις συνέβησαν ἀνελπίστως ἀποφάσεις 
ἐπὶ τῶν σχολιακῶν ὑπὸ τῶν κατὰ τόπους πολιτικῶν ἀρχῶν ἀπαιτουσῶν τὴν 
ἐξέλεγξιν τῶν προγραμμάτων καὶ τοῦ προσωπικοῦ τῶν διδασκάλων ὧν 
τινες ὡς μὴ συμμορφωθέντες τῇ επιταγῇ εἰς στρατοδικεῖα παρεπέμφθησαν 
καταδικασθέντες εἰς πολύμηνον φυλάκισιν. Ἄλλων δὲ ὁμογενῶν συζυγικὰς 
διαφοράς, οὐ μόνον ἐν ταῖς ἐπαρχίαις, ἀλλά καὶ ἐν αὐτῇ τῇ βασιλευούσῃ 
πρὸς διαδικασίαν εἰς μαχυσμέδες παρεπέμφθησαν καὶ τόσα ἄλλα ἔκνομα 
χῶραν ἔλαβον ὡσεὶ δὲ μὴ ἤρκει ταῦτα ὕστερον ἐν τῷ μεταξύ ἀνεφύη ζή-
τημα περὶ ὁρκωμοσίας τῶν ῾Ιερέων, τοὺς ῾Ιερεῖς δηλονότι λαμβάνειν ὅρκον 
ἐν τοῖς δικαστηρίοις ἐπὶ τοῦ ῾Ιεροῦ Εὐαγγελίου καὶ τοῦτο ὅπως 
συμπληρωθῇ τὸ περὶ διαδικασίας ἐκκρεμές ζήτημα τῶν ῾Ιερέων 
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ὑποχρεουμένων ὡς ἁπλῶν λαϊκῶν ἐναντίων τῶν ῾Ιερῶν Κανόνων καὶ τῶν 
Αὐτοκρατορικῶν Βερατίων δικάζεσθαι μονομερῶς ἐν τοῖς Κυβερνητικοῖς 
δικαστηρίοις καὶ κρατεῖσθαι ἐν ταῖς κοιναῖς φυλακαῖς πρὸς ἀπότισιν τῆς 
ποινῆς αὐτῶν. ῾Η ᾿Εκκλησία ὀδυνηρῶς καθορῶσα τὴν ἀπογύμνωσιν ταύ-
την τῶν ἀναπαλλοτριώτων αὐτῶν δικαιωμάτων, ἅπερ αἰῶνες ὅλοι 
ἐσεβάσθησαν καὶ ἀπὸ τοῦ ἐνδόξου πορθητοῦ Μωάμεθ τοῦ Β' μέχρι σήμε-
ρον ὑπὸ πάντων τῶν Σουλτάνων ἐπεκυρώθησαν καὶ ὑπὸ διεθνῶν 
Συνθηκῶν ἐκρατήθησαν, πᾶσαν αὐτῆς δύναμιν ἐξήντλησε καὶ προφορικῶς 
καὶ γραπτῶς παραστήσασα τῇ τε Σ. Κυβερνήσει καὶ τῇ Α. Α. Μεγαλειότητι 
ἐπανειλημμένως, ὅτι ἀδύνατον αὐτὴν ὑφίστασθαι χωρὶς τούτων ἐν τῷ 
᾿Οθωμανικῷ κράτει. ᾿Ενῷ δὲ ἀπεδέχετο τὴν ἀνάκτησιν τῶν δικαίων αὐτῆς 
τῆς Α. ῾Υψηλότητος τοῦ Πρωθυπουργοῦ, διαβεβαιώσαντες ὅτι ἡ Σ. Κυβέρ-
νησις ἐπισταμένως μελετήσασα ἀνεγνώρισε τὰ δίκαια ἡμῶν, αἴφνης 
ἀνεκινήθη λίαν ἀπροσδοκήτως τὸ περὶ ἀποστολῆς ᾿Επισκόπων τῆς 
Σχισματικῆς Βουλγαρικῆς ᾿Εξαρχίας εἰς τὰς ᾿Επαρχίας Σκοπίων καὶ 
Πρεσπῶν. ῾Η ᾿Εκκλησία μετὰ ἐμβριθῆ μελέτην καὶ ἀπόφασιν ἔσπευσε νὰ 
παραστήσῃ τῇ Σ. Κυβερνήσει ὅτι ὁ διορισμὸς αὐτῶν διϊσχυριζομένων ὅτι 
εἰσὶν ᾿Ορθόδοξοι, οὐ μόνον ἀντιβαίνει τοῖς Αὐτοκρατορικοῖς Βερατίοις καὶ 
χατείοις, διότι πᾶσα ἀποστολὴ ἀρχιερέων γίνεται συνεπείᾳ ἐκθέσεως 
῾Ιερᾶς Συνόδου πρὸς τὴν ῾Υψηλὴν Πύλην, ἀλλὰ καὶ καιρίως προσβάλλει 
αὐτὴν ταύτην τὴν ᾿Ορθόδοξον Θρησκείαν οὐδαμῶς οὐδέποτε 
ἐπιτρέπουσα εἶναι δύο ἐν μιᾷ καὶ τῇ αὐτῇ ᾿Επαρχίᾳ ᾿Επισκόπους (Κανόνες 
καὶ Οἰκουμ. Σύνοδοι στ΄, Δ΄, ι΄, ιβ', Ζ', ιε')- ἀπήτησε δὲ τὴν μεταβολὴν τοῦ 
σχήματος αὐτῶν ὡς Σχισματικῶν καὶ τὴν ἐν τοῖς Αὐτοκρατορικοῖς Βερατίοις 
σημείωσιν, ὅτι εἰσὶ Σχισματικοὶ ᾿Επίσκοποι, ἐξ ὧν ὡς καὶ ἀπεδέχθη ἡ Σ. Κυ-
βέρνησις τὸ πρῶτον, ἐν τούτοις ἐναντίον τῆς ρητῆς διαβεβαιώσεως τοῦ 
Πρωθυπουργοῦ περὶ μεταβολῆς τοῦ σχήματος, παρ᾿ ἐλπίδα ἐγνώσθη ὅτι 
δύο τοιοῦτοι ἐφοδιασθέντες τοῖς συνήθεσιν Αὐτοκρατορικοῖς Βερατίοις καὶ 
ἄνευ οὐδεμιᾶς ἐνδείξεως τῆς διαφορᾶς αὐτῶν ἀπὸ τῶν ἡμετέρων 
ἀπεστάλησαν εἰς τὰς ἀνωτέρω ᾿Επαρχίας. ᾿Εν τῇ περιστάσει ταύτῃ ἡ Α. Θ. 
Παναγιότης, ἡ θαυμασίαν στάσιν ἐν πᾶσιν ἐπιδειξαμένη, κατιδοῦσα τὴν 
ἀνάγκην τῆς ἀπὸ τοῦ Οἰκουμενκοῦ Θρόνου παραιτήσεως, ὑπέβαλεν αὐτὴν 
τῇ ῾Ιερᾷ Συνόδῳ καὶ τῷ Δ. Ε. Μ. Συμβουλίῳ (Διαρκὲς Ἐθνικὸν Μικτὸν 
Συμϐούλιον) συνεδριάζουσαν ὑπὸ τὴν προεδρίαν αὐτῆς, ἐγνώρισεν δὲ καὶ 
τῇ Σ. Κυβερνήσει, ἐκθέσασα τοὺς λόγους τῆς παραιτήσεως καὶ διαμαρτυ-
ρομένη κατὰ τῶν προκαλεσάντων αὐτήν. ῾Η ῾Ιερὰ Σύνοδος καὶ τὸ Δ. Ε. Μ. 
Συμβούλιον διὰ κοινῆς ᾿Εκθέσεως πρὸς τὴν ῾Υψηλὴν Πύλην ἐδήλωσαν ὅτι 
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συμμερίζονται πληρέστατα τοὺς λόγους τῆς παραιτήσεως τῆς Α. Θ. Πανα-
γιότητος, ἀδυνατοῦσιν ὅμως ἀποδέξασθαι ταύτην, καὶ ἐξαιτοῦντες ὅπως 
καὶ ἡ Σ. Κυβέρνησις μὴ ἀποδέξηται τὴν παραίτησιν, ἀλλ᾿ εὐαρεστηθῇ ἵνα 
ἄρῃ τὰ αἴτια τὰ προκαλέσαντα ταύτην καὶ οὕτω ἐπαναγάγῃ τὴν γαλήνην τῇ 
᾿Εκκλησίᾳ. Εἰς ἀπάντησιν ἡ Σ. Κυβέρνησις ἐδήλωσεν ὅτι ἀναγνωρίζει 
δικαστικὸν χαρακτῆρα τῇ ᾿Εκκλησίᾳ, ἐπιτρέπουσα τὴν διαδικασίαν 
συζυγικῶν διαφορῶν, προικός, τραχώματος, διατροφῆς καὶ οὐδὲν ἕτερον. 
Τὴν ἔκδοσιν δὲ τῶν Αὐτοκρατορικῶν Βερατίων τοῖς Σχισματικοῖς 
᾿Επισκόποις διὰ τὰς ᾿Επαρχίας Σκοπίων καὶ ᾿Αχρίδος παρέστησεν ὡς μὴ 
ὑφιστάμενον ζήτημα ἄτε δῆθεν καὶ ἄλλοτε ἐκδοθέντων καὶ προσεκάλει τὴν 
Α. Θ. Παναγιότητα, ὅπως ἀναλάβῃ τὰ εἰς Πατριαρχεῖον καθήκοντα, ὡς 
ἀρθέντων τῶν λόγων τῆς παραιτήσεως. ῾Η Α. Θ. Παναγιότης ἀνέπτυξε καὶ 
αὖθις λίαν πεπαρρησιασμένως τοὺς λόγους τῆς παραιτήσεως, τοὺς 
ἀφορῶντας οὐ μόνον εἰς τὰ δικαστικά, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν ἐπέμβασιν τῆς Κυ-
βερνήσεως ἐν τοῖς σχολείοις, ὧν ἡ ἑποπτεία καὶ διεύθυνσις ἐστὶν 
ἐμπεπιστευμένη τοῖς μόνοις ὑπευθύνοις Πνευματικοῖς ἀρχηγοῖς, ὡς 
ἀναφέρουσιν οἱ Κανονισμοὶ καὶ διατρανοῦσιν ἐπίσημοι διακοινώσεις καὶ 
ἐγκύκλιοι τῆς Σ. Κυβερνήσεως εἰς τὴν κανονικὴν λύσιν τοῦ περὶ διαδικασί-
ας τῶν ῾Ιερέων ζητήματος καὶ τὴν τῆς ὁρκωμοσίας αὐτῶν, εἰς τὴν κατὰ τὰ 
θέσμια ἡμῶν σύνταξιν διαθήκης καὶ ἀναγνώρισιν τῆς ἁρμοδιότητος τῶν 
ἐκκλησιαστικῶν δικαστηρίων ἐπὶ τοῦ ἐγκύρου ἢ μὴ αὐτῶν καὶ τελευταῖον 
εἰς τὴν μεταβολὴν τοῦ σχήματος τῶν Σχισματικῶν ᾿Επισκόπων μετὰ προη-
γουμένην συνεννόησιν μετὰ τῶν Πατριαρχείων καὶ τὴν σημείωσιν ἐν τοῖς 
Αυτοκρατορικοῖς Βερατίοις τῆς φράσεως "Σχισματικοί ᾿Επίσκοποι", ὧν 
ἄνευ ἀδυνατεῖ οὐ μόνον αὐτός, ἀλλὰ καὶ πᾶς ἄλλος Πατριαρχεύων ἐν συ-
ναισθήσει τῆς μεγάλης, ἣν φέρῃ εὐθύνης ἐνώπιον τῆς ᾿Ορθοδοξίας. Πρὸς 
ταῦτα ἡ Σ. Κυβέρνησις ἀπαντῶσα, οὐ μόνον ἠρνήθη τὴν ἀποδοχὴν τῶν 
ἀνωτέρω, ἀλλ᾿ ἀντιφάσκουσα πρὸς ἑαυτὴν καὶ τὸν δικαστικὸν χαρακτῆρα 
διημφισβήτησεν, εἰποῦσα ὅτι ἐπὶ τῶν συζυγικῶν διαφορῶν καὶ τῶν ἐκ τού-
των ἀπορρεόντων, τὰ Πατριαρχεῖα ἔχουσι δικαίωμα ἐκδίδειν γνωμοδοτή-
σεις (καρὰρ-ναμέ) καὶ οὐχὶ δικαστικὰς ἀποφάσεις ἐπιδεκτικὰς 
ἀναθεωρήσεως ὑπὸ τῶν ἐκτελεστικῶν Τμημάτων. ῾Η Α. Θ. Παναγιότης 
πρὸς ἣν ἀπηυθύνετο ὁ ἀναλυτικὸς Τεσκερὲς τοῦ ῾Υπουργείου τῆς Δικαιο-
σύνης, ἀπαντῶσα ἔδωκε τὰς δεούσας ἐφ᾿ ὅλων διασαφήσεις ἐπειποῦσα 
τελευταῖον ὅτι ἀδυνατεῖ ἀνακαλέσαι τὴν παραίτησιν αὐτοῦ, ἐὰν μὴ πρότε-
ρον ἡ Σ. Κυβέρνησις ἀναγνωρίσῃ τὰ τοσοῦτον σαφῶς διατρανωθέντα 
αἰώνια δίκαια τῆς ᾿Εκκλησίας, καὶ ἀπόσχῃ ἐπεμβαίνουσα εἰς καθαρῶς 
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κανονικὰ ζητήματα. ῾Η ἐδῶ ῾Ι. Σύνοδος καὶ τὸ Δ. Ε. Μ. Συμβούλιον διὰ 
κοινῆς ᾿Εκθέσεως πρὸς τὴν Α. ᾿Εξοχότητα τὸν ῾Υπουργὸν τῆς Δικαιοσύνης, 
παρακάλεσαν καὶ αὖθις θερμῶς τὴν Σ. Κυβέρνησιν, ὅπως ἐπισπεύσασα 
ἄρῃ τὰ αἴτια τὰ προκαλέσαντα τὴν ἀπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου παραί-
τησιν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, καὶ οὕτως ἐπιπρυτανεύσῃ τὴν γαλήνην ἐν τῇ 
᾿Εκκλησίᾳ, διότι ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει ἀναγκασθήσονται ἀποχωρῆσαι τῶν 
Πατριαρχείων, καταλιμπάνοντες τὴν τύχην της ὡς ἐν διωγμῷ διατελούσης 
᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας ἐν τῇ ᾿Ανατολῇ τῇ μερίμνῃ πασῶν τῶν Αὐτοκεφά-
λων ᾿Εκκλησιῶν πρὸς ἃς δηλωθήσεται ἁρμοδίως ἡ ἐπισπεύδουσα ἀνάγκη 
τῆς ἀπὸ κοινοῦ συναντιλήψεως αὐτῶν πρὸς σωτηρίαν ἐκείνης. Μετά τινας 
ἡμέρας ἡ Α. ᾿Εξοχότης ἀναγγέλουσα διὰ τεσκερὲ τὴν Αὐτοκρατορικῷ Δια-
τάγματι σύστασιν Κυβερνητικῆς ᾿Επιτροπῆς, ξένης ὅλως τυγχανούσης τῶν 
᾿Εκκλησιαστικῶν ζητημάτων περὶ τῆς ἐξετάσεως τῶν ὁποίων διωρίσθη. 
᾿Εζήτησε παρὰ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τὴν ἀποστολὴν ἑνός ἢ δύο 
Συνοδικῶν πρὸς διαφώτισιν τῆς ᾿Επιτροπῆς. ῾Η Α. Θ. Παναγιότης 
ἀπήντησεν ὅτι, ὡς παρητημένος, οὐδεμίαν σχέσιν ἔχει ἐπίσημον πρὸς τὴν 
῾Ι. Σύνοδον, ὅπως συνεννοηθῇ μετ᾿ αὐτῆς περὶ τῆς ἀποστολῆς τῇ Σ. Κυβερ-
νήσει Συνοδικῶν, συνέστησε δὲ ταύτῃ τὴν μελέτην τῶν σταλλέντων 
ἐγγράφων τοσοῦτον σαφῶς ἀναπτυσσόντων τὰ ἐν λόγῳ ζητήματα. Δεύτε-
ρος κατόπιν ὑπουργικὸς τεσκερὲς ἐστάλη ἀνακοινῶν ὅτι ἤρξατο ἡ 
᾿Επιτροπὴ τῶν ἐργασιῶν αὐτῆς καὶ ὅπως πᾶσα ἐνέργεια τῆς ᾿Εκκλησίας 
δεσμευθῇ, διέταττεν ἵνα ἀναμένωσι Πατριάρχες, Σύνοδος καὶ Συμβούλιον 
τὴν συνεπείᾳ τῆς γνωμοδοτήσεως τῆς ᾿Επιτροπῆς ἐκδοθησομένης 
ἐτυμηγορίαν τῆς Σ. Κυβερνήσεως, ὡσαεὶ ἐπρόκειτο περὶ πολιτικῶν ζητημά-
των, καὶ καθίστα ὑπευθύνους πάντας ὁμοῦ ἐκ τοῦ τυχὸν συμβησομένου 
ἀτοπήματος, πρὸς ὃ ἀπαντῶσα ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὑπέμνησεν ὅσα 
ἐγκαίρως διεβίβασεν, αἴτιοι τῆς ἐλεεινῆς καταστάσεως τῆς ᾿Εκκλησίας καὶ 
τῶν ἐκ ταύτης προβλεπομένων σοβαρωτάτων συνεπειῶν εἰσὶν οἱ προκαλέ-
σαντες καὶ ἀντεχόμενοι ταύτης, καὶ αὐτοὶ μόνοι εἰσὶν ὑπεύθυνοι. Κατόπιν 
τῶν τοιούτων ἱστορικῶν ἀναπτύξεων, διασαφήσεων, σοβαρῶν παραστά-
σεων καὶ θερμῶν παρακλήσεων τὴν ἀκατανόητον ἐπιμονὴν τῆς Σ. Κυβερ-
νήσεως, ἐφ᾿ ἧς ἀπεφάσισεν οὐ μόνον ἀνατροπὴν προαιωνίου καθεστῶτος, 
ἀλλὰ καὶ πολιτικῆς ἐπεμβάσεως ἐπὶ καθαρῶς θρησκευτικῶν ζητημάτων, μὴ 
κατανοούσης ὅτι ἐπισπεύδει τὴν ἐκ θεμελίων διάστασιν τῆς ᾿Εκκλησίας ἡ 
῾Ι. Σύνοδος καὶ τὸ Δ. Ε. Μ. Συμβούλιον μετὰ ψυχικοῦ ἄλγους καθορῶσα 
ἀφ᾿ ἑνός, ἀφ᾿ ἑτέρου δὲ μὴ δυνάμενοι φέρειν δωρεὰν τὴν τόσω βαρείαν 
εὐθύνην, ὡς κωλυόμενοι πάσης νομίμου ἐνεργείας, ἄνευ Πατριάρχου, δι-
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καίως παραιτηθέντως, ὡς ἀδυνατοῦντος προασπῆσαι τὰ δίκαια τῆς 
᾿Εκκλησίας, οὕτω σκληρῶς διωκωμένης, περιῆλθεν εἰς τὴν ἀναπόδραστον 
ἀνάγκην τοῦ ἀποχωρῆσαι τῶν Πατριαρχείων. Οὕτω τὰ μὲν Πατριαρχεῖα 
κατελήφθησαν κενά, ἐστερημένα τῆς λειτουργίας, πρὸς κοινὴν ἁπάντων 
θλίψιν. ῾Ο δὲ ῾Ιερὸς Κλῆρος, διὰ τοῖς ῾Ιεροῖς Κανόσιν, ἐπαύσατο τῶν 
῾Ιεροτελεστιῶν. Τὴν ὡς μὴ ὤφειλεν ἀλγεινὴν κατάστασιν τῆς ᾿Εκκλησίας, ἡ 
῾Ι. Σύνοδος ἀπεφάσισεν ἀναγγεῖλαι ταῖς ἀδελφαῖς Αὐτοκεφάλοις 
᾿Εκκλησίαις καὶ ἐξαιτήσασθαι τὴν ἀπὸ κοινοῦ συναντίληψιν. Ταῦτα 
ἀνακοινοῦσα καὶ τῇ ῾Υμετέρᾳ Πανιερότητι εὐελπιστεῖ ὅτι ἀδιστάκτως 
ὁμοφρονοῦσα συντελέσει διὰ τῆς ἐγνωσμένης αὐτῆς συνέσεως εἰς τὴν 
εὐστάθειαν τῆς ᾿Εκκλησίας πεποιθεῖα ὅτι ὅσα τῷ Κανόνι τούτω στοιχήσω-
σιν εἰρήνη ἐπ᾿ αὐτοὺς καὶ ἐπὶ τῷ ᾿Ισραὴλ τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Πί-
στεως καὶ θεμελιωτοῦ ᾿Ιησοῦ, εἰς ὃν ἀφορῶντες ἑνώσωμεν τὰς εὐχάς, 
ὅπως ἐμβάλῃ βουλὰς ἀγαθὰς ὑπὲρ τῆς ᾿Εκκλησίας τῷ φιλολᾴω καὶ 
φιλοδικαίῳ ἡμῶν ἄνακτι. 

 ᾿Επὶ τούτοις διατελοῦμεν 
          Τῇ 28  '7βρίου 1890 
 Τῆς περισπουδάστου ἡμῶν αὐτῆς Πανιερότητος  
 ᾿Αγαπητὸς ἐν Χριστῷ ἀδελφός 
Συνυπογράφουν:῾Ο Δέρκων Καλλίκικος, Ὁ Προικονήσου Νικόδημος, ῾Ο 

῾Ηρακλείας Γερμανός, ῾Ο Σηλυβρίας Γερμανός, ῾Ο Βερροίας Προκόπιος, ῾Ο 
Σισανίου ᾿Αθανάσιος, ῾Ο Σωζουαγαθουπόλεως Παρθένιος, ῾Ο Μογλενῶν 
Καλλίνικος. 

--------------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ σημειώματος: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλλου 25,5x20β 

ἑκ. Χάρτης ”ἀριθμητικῆς”. Τὸ τακρίριον ἀποτελεῖται ἐκ τεσσάρων φύλλων 
(!) τοῦ ἰδίου μεγέθους, τὸ  δὲ κείμενον καὶ τὰ ὀνόματα τῶν συνοδικῶν κα-
λύπτουν τὰς ἑπτὰ σελίδας. 

___________________________________________________________ 
 

17. Ἔχει τὴν αὐτὴν ἡμερομηνίαν ἀποστολῆς μὲ τὸ προηγούμενον τα-
κρίριον.              

           Ἀντίγραφον                                               28 Σεπτεμϐρίου1890 
(Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ) 
 Πρὸς Ἡρακλείας Γερμανόν. (;) 
 Ὁ Πατριάρχης ἀπεῖχε τῶν καθηκόντων του εἰς διαμαρτυρίαν διὰ 

τὰς ἐπεμϐάσεις τῆς Ὀθωμανικῆς Κυϐερνήσεως εἰς ἐκκλησιαστικὸν 
προνομιακὸν ζήτημα. Ἡ Ἐκκλησία ἐκηρύχθη ἐν διωγμῷ.   
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---------------------------------------------------------               
 
 

Γ΄. ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΓΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 
  
Σκοπός καὶ στόχος τοῦ κατακτητοῦ ἦτο νὰ παρεμποδίζεται ἡ ἐπισκευὴ 

καὶ ἡ ἀνέγερσις νέων ῾Ι. Ναῶν καὶ ᾿Ενοριακῶν Μοναστηρίων. Μὲ πολλὴν 
δυσκολίαν ἐδίδοντο αἱ σχετικαὶ ἄδειαι. Καὶ ἂν ἐδίδοντο, οἱ ῾Ι. Ναοὶ 
ἐκτίζοντο ἔξω τῶν πόλεων ἢ χωρίων, ταπεινοὶ τὸ σχῆμα, διὰ νὰ μὴν 
προκαλοῦν τοὺς Τούρκους καὶ εἰς χαμηλὸν ὕψος μὲ σκαλοπάτια κάτωθι 
τῆς ἐπιφανείας, συνήθως διὰ νὰ μὴν εἰσέρχονται ἔφιπποι οἱ ᾿Οθωμανοί 
(ὑπάρχει καὶ δεύτερος λόγος), καὶ μὲ μικρὰ παράθυρα, ὥστε νὰ μὴ διακρί-
νωνται τῶν ἄλλων οἰκημάτων καὶ ”σκανδαλίζουν”.  

 Τὸ θέμα ”περὶ ἀνεγέρσεως καὶ ἐπισκευῆς εὐαγῶν ἱδρυμάτων” 
ἐρυθμίσθη τὸ 1863 μὲ σχετικὸν Ὀθωμανικὸν βεράτιον ἐπὶ Ἰωακεὶμ Β΄15. 
Παρ᾿ ὅλα ταῦτα, ὡς τοῦτο γίνεται καὶ ἐκ τῶν κατωτέρω τακριρίων 
ἐμφανές, διαρκὴς ἦτο ὁ ἀγὼν τοῦ Πατριαρχείου νὰ μὴν ἐπιτρέψῃ εἰς τὴν 
Ὑψηλὴν Πύλην νὰ παρακάμψῃ καὶ εἰς τὸν τομέα τοῦτο τὸ Προνόμιο τοῦ 
Πατριαρχείου. Παράδειγμα τὸ τακρίριον Νο 19 περὶ προσκομμάτων μέσῳ 
συνελεύσεων τῶν χωρικῶν (κέσφι), γραφειοκρατικῶν διαδικασιῶν, σχεδί-
ων, λογαριασμῶν κ.ἄ. Καθὼς ἐπίσης τὸ διόλου ἀθῶον θέμα τῆς ἐγγραφῆς 
τῶν τίτλων τῶν κληροδοτημάτων ὄχι εἰς φυσικὰ πρόσωπα, ἀλλὰ εἰς ἠθικὰ 
πρόσωπα (”νομικὰ πρόσωπα”), διότι ἀπεφεύγετο κατ᾿ αὐτὸν τὸν τρόπον ὁ 
κίνδυνος ἀπαλλοτρώσεώς των (ὅρα τακρ. Νο 20 καὶ 21). 

___________________________________________________________ 
 

18.                                                                      20 ᾿Απριλίου 1859 
ΑΝΘΙΜΟΣ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
᾿Αρχιεπίσκοπος Κων/λεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 

                                         
15 Ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὸ τακρίριον (ἀριθ. πρωτ. 412, ἀριθ. διεκπ. 400, τοῦ μηνὸς 
Ἰουνίου, Ἰνδικτιῶνος ΣΤ΄ αωξγ᾿) τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου Ἰωακεὶμ πρὸς τοὺς Κληρι-
κούς, Ἱερεῖς, Ἱερομονάχους, Ψάλλοντας ἐν ταῖς Ἐκκλησίαις τῆς Πόλεως, τοῦ 
Γαλατᾶ καὶ ὅλου τοῦ Καταστένου καὶ ἁπαξάπαντας τοὺς εὐλογημένους Χριστι-
ανούς. Καθὼς ἐπίσης καὶ ἐκ τοῦ τακριρίου (ἀριθ. πρωτ. 2835, ἀριθ. διεκπ. 1788, 
τῆς 26 Ἰουνίου 1867) τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου Γρηγορίου πρὸς ἕνα ἕκαστον Μητρο-
πολίτην καὶ Ἐπίσκοπον (ὅρα τακρίρια ἐν Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, ἔνθ᾿ ἀνωτ., 
σσ. 265-270). 
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  Πρὸς ᾿Ιωαννίκιον Νικαίας, Πρόεδρον καὶ ῎Εξαρχον Κάτω Μυσίας 
καὶ τιμιωτάτους Προεστῶτας & Προκρίτους & εὐλογημένους Χριστιανούς.
  

--------------------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Ἔντυπον. Μέγεθος φύλλου 22,5x31,5 ἐκ. 

(Συνήθως, εἰς τὰ ἔντυπα μόνον, εἶναι ἐμφανὴς ἡ χρῆσις ψαλιδίου, διὰ λό-
γους, ἴσως, κάποιου εἴδους πρακτικωτέρας ἀρχειοθετήσεως). 
Χαρακτηριστικὸν τῶν ἐντύπων ἐγκυκλίων ἀποτελεῖ ὅτι: πρῶτον, τὸ χειρο-
ποίητον ἀραϐούργημα, ὡς προμετωπίδος, μὲ τὸ ὄνομα καὶ τὸν τίτλον τοῦ 
Πατριάρχου δὲν ὑπάρχει καὶ τὸ ὄνομα μετὰ τοῦ τίτλου εἶναι ἔντυπα 
(ἐξαίρεσιν ἀποτελεῖ τὸ παρόν, μολονότι τὸ ἀραϐούργημα αὐτοῦ δὲν εἶναι 
τῆς γνωστῆς καλλιτεχνικῆς ποιότητος) καί, δεύτερον, αἱ δύο πρῶται σειραί, 
αἱ προορισμέναι διὰ τὴν προσφώνησιν, εἶναι κεναὶ καὶ ὁ χῶρος αὐτὸς κα-
λύπτεται διὰ χειρογράφου, ἐκ τῶν ὑστέρων, μὲ τὸν ἀδελφικὸν ἀσπασμόν, 
τὸ ὄνομα καὶ τὸν τίτλον τοῦ παραλήπτου. Εἰς τὸ τέλος τοῦ ἐγγράφου, καὶ 
πρὸ τῶν ὀνομάτων ἢ τῶν ὑπογραφῶν τῶν Συνοδικῶν τίθεται μονογραφή. 

___________________________________________________________ 
 

19.                                                                        26 ᾿Ιουνίου 1867 
 Ἀριθ. πρωτ.    16                     ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
᾿Αρχιεπίσκοπος Κων/λεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
  Πρὸς Νικαίας ᾿Ιωαννίκιον, ὑπέρτιμον καὶ ῎Εξαρχον πάσης Βιθυνίας. 
 Ἡ Ὑψηλὴ Πύλη, εἰς ἀπάντησιν τοῦ Πατριαρχικοῦ τακριρίου πρὸς 

αὐτήν, ἀναφέρει τὸ περιεχόμενον τοῦ Πατριαρχικοῦ τακριρίου, τὸ ὁποῖον 
ὑπεδείκνυε ”ὅτι, ἐκτὸς τῆς Βασιλευούσης καὶ τῶν μεγαλουπόλεων, ὅλαι αἱ 
ἄλλαι αἱ εἰς κασαπάδες καὶ χωρία οἰκοδομούμεναι Ἐκκλησίαι καὶ Σχολαὶ 
δὲν εἶναι πράγματα τέλεια καὶ τακτικὰ, ἄλλ᾿ ἄρχονται δι᾿ οἰκειοθελοῦς 
συνδρομῆς τῶν κατοίκων, συνισταμένης εἰς πέντε καὶ δέκα γρόσια, ἢ εἰς 
ὑλικὸν: οἷον, ξύλα, ἄσϐεστον καὶ πέτραν, καὶ μάλιστα εἰς πολλὰ μέρη αὐτοὶ 
οἱ ἴδιοι κάτοικοι ἐργάζονται διὰ τῶν ἰδίων χειρῶν, καὶ ἅμα σχηματισθῶσιν 
οἰ τέσσαρες τοῖχοι καὶ ἡ ὀροφὴ αὐτῶν, ἄρχονται νὰ ἐκκλησιάζωνται ἢ νὰ 
διδάσκωνται ἐν αὐταῖς, καὶ ἀκολούθως τελειοποιοῦσιν αὐτὰς, ὅταν ἤθελον 
εὐκολυνθῆ, καὶ κατὰ συνέπειαν, ὅτι εἶναι ἀδύνατον νὰ γίγνωνται σχέδια 

                                         
16 Τὸ τακρίριον τοῦτο εὕρομεν καὶ εἰς τὸ ἔργον τῆς Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, ἔνθ᾿ 
ἀνωτ., σσ. 268-270, ἀνῆκον εἰς τὸ Δεύτερον Μέρος τοῦ ἔργου, ”Περὶ ἀνεγέρσεως 
καὶ ἐπισκευῆς εὐαγῶν Καθιδρυμάτων”. 
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τῶν τοιούτων οἰκοδομῶν· ἐκτὸς δὲ τούτων, ὅτι οὐδέποτε ὑπάρχει παρά-
δειγμα τοῦ νὰ εἰσεπράχθησαν βίᾳ παρὰ τῶν κατοίκων χρήματα μὲ αἰτίαν 
τοιούτων οἰκοδομῶν, ἐκτὸς τῶν οἰκειοθελῶς δεδομένων. Ἐπειδὴ, ὡς 
γνωστὸν καὶ τῇ φιλίᾳ της, ἡ εἰρημένη ἀπόφασις δὲν ἐγένετο διὰ νὰ φέρῃ 
προσκόμματα εἰς τὴν ἀνέγερσιν τῶν τοιούτων οἰκοδομῶν, ἢ ἐπὶ σκοπῷ 
ἐπεμϐάσεως ἢ ἐμποδίων εἰς αὐτὰς, ἀλλὰ μόνον καὶ μόνον διὰ νὰ μὴ 
ζημιῶνται οἱ κάτοικοι, καὶ διὰ νὰ προληφθῶσι τὰ ἐπὶ τῶν ἀντικειμένων 
τούτων, ἔστιν ὅτε, συμϐαίνοντα παράπονα, καὶ ἐπειδὴ πραγματικῶς 
ἐθεωρήθη ὡς πρόσκομμα τὸ νὰ γίγνωνται κέσφι τοιαῦται μικραὶ ἐκκλησίαι 
καὶ Σχολαὶ, τὰς ὁποίας διὰ τῶν ἰδίων αὐτῶν χρημάτων καὶ χειρῶν ἤθελον 
ἀνεγείρει οἱ κάτοικοι εἰς τοιαύτας μικρὰς κωμοπόλεις (κασαπάδες) καὶ χω-
ρία, διὰ τοῦτο γράφοντες τὸν παρόντα φιλικὸν Τεσκερὲν, εἰδοποιοῦμεν 
αὐτῇ, ὅπως... διὰ μὲν τὰς ἐν μεγάλαις πόλεσι καὶ κωμοπόλεσιν 
ἀνεγερθησομένας μεγάλας καὶ κανονικὰς ᾿Εκκλησίας καὶ Σχολὰς γίγνηται 
κέσφι ἐπιτοπίως διὰ τῶν πνευματικῶν ἀρχηγῶν καὶ τῶν προκρίτων τοῦ 
τόπου... ” νὰ ὑποβάλλωνται πρὸς τὰ Πατριαρχεῖα σχετικαὶ ἔρευναι καὶ νὰ 
εἰδοποιῆται ἐν συνεχείᾳ ἡ ῾Υψηλὴ Πύλη διὰ Τακριρίου διὰ νὰ χορηγῆται ἡ 
σχετικὴ ἄδεια. 

 Διὰ τὰς λοιπάς, νὰ ἐνεργῆται ὡς καὶ πρότερον, περὶ τῶν ὁποίων 
ἐδόθησαν ὁδηγίαι πρὸς πάντας ἐν γένει τοὺς ἔξω Βαλῆδες. 

+῾Ο Κωνσταντινουπόλεως ἐν Χριστῷ ἀγαπητὸς ἀδελφός. 
Ἀκολούθως ὑπογράφουν: ῾Ο Κυζίκου Νικόδημος, ῾Ο Δέρκων Νεόφυτος, 

῾Ο Κρήτης Διονύσιος, ῾Ο Βιδύνης Παΐσιος, ῾Ο Χίου Γρηγόριος, ῾Ο Κορυτζᾶς 
Νεόφυτος, ῾Ο Χαλκηδόνος Γεράσιμος, ῾Ο Προύσης Κωνστάντιος, ῾Ο Δρά-
μας ᾿Αγαθάγγελος, ῾Ο Βοδενῶν Νικόδημος, ῾Ο Γάνου καὶ Χώρας Χρύσαν-
θος. 

------------------------------------------------------------------ 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: ῎Εντυπον. Μέγεθος φύλλου 19x30,3 ἑκ. Τὸ 

κείμενον τῆς ἐγκυκλίου καλύπτει καὶ τὴν ὀπισθίαν πλευρὰν τοῦ φύλλου. 
___________________________________________________________ 
 

20. (29)                              
᾿Αριθ. πρωτ.: 4482                                               21 Αὐγούστου 1880 
 ΑΝΘΙΜΟΣ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
᾿Αρχιεπίσκοπος Κων/λεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης. 
 Πρὸς Γρηγόριον Καλλιουπόλεως. 
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Τὰ Ἐκκλησιαστικὰ καὶ φιλανθρωπικὰ Ἱδρύματα κατὰ τὴν περὶ 
ἰδιοκτησίας νόμον τοῦ Ὀθωμανικοῦ Κράτους ἐνεγράφοντο ὄχι ἐπ᾿ ὀνόματι 
τῶν ἱδρυμάτων, ἀλλ᾿ ἐπ᾿ ὀνόματι φυσικῶν προσώπων. Ὅθεν πολλὰ ἐξ 
αὐτῶν κατεπατοῦντο καὶ ἀπηλλοτριοῦντο. 

Τὸ Πατριαρχεῖον ἐζήτησεν ἀπὸ τὴν Ὀθωμανικὴν Κυϐέρνησιν θέσπισιν 
νόμου νὰ γράφωνται εἰς αὐτὰ τὰ Ἱδρύματα. Ἡ Ὀθωμανικὴ Κυϐέρνησις 
ἐθεώρησε τοῦτο ὀρθόν, ἀλλὰ ἐζήτησε πρῶτον νὰ τῆς δοθῇ κατάλογος πά-
ντων τῶν κτημάτων, μετὰ σχετικῶν πληροφοριῶν. Ὅθεν νὰ ἑτοιμασθοῦν 
κατάλογοι. 

(Ὁ Ἀϐέρκιος ἀνέλαϐε μετ᾿ ὀλίγον.)  
Πολλαὶ ὑπογραφαὶ Συνοδικῶν, δυσανάγνωστοι. 
------------------------------------------------------ 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλλου 24x35 ἑκ. εἰς 

ἐνσφράγιστον φάκελον. Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου εἰς τὴν κο-
ρυφήν τῆς σελίδος ἀριστερά. Ἡ ἐγκύκλιος, ὡς κείμενον, καταλαμϐάνει καὶ 
τὴν ὀπισθίαν πλευρὰν τοῦ φύλλου. Ἐπειδὴ δὲν ὑπῆρχε χῶρος δι᾿ ὅλας τὰς 
ὑπογραφὰς τῶν Συνοδικῶν, ἐχρησιμοποιήθη καὶ τὸ ἐσωτερικὸν μέρος τοῦ 
φακέλου (τρίτη σελίς), ὁ ὁποῖος, τὴν ἐποχὴν ἐκείνην, ἐπεῖχε θέσιν χάρτου 
ἀλληλογραφίας· ἦτο ἀνοικτός, ἐν εἴδει θυλάκου ὡς περίϐλημα τῆς 
ἐπιστολῆς. Κατόπιν ἐδιπλοῦτο, ἐμπεριέχων καὶ τὰ λοιπὰ φύλλα τῆς 
ἐπιστολῆς καὶ προσεκολλᾶτο εἰς τὰ προϐλεπόμενα ἐξέχοντα μέρη, ἐπὶ δὲ 
τῆς τελευταίας διπλουμένης ”γλώσσης” τοῦ φακέλου ἐχύετο ὁ ἰσπανικὸς 
κηρός, τὸ βουλοκέρι, καὶ ἐτίθετο ἐπ᾿ αὐτοῦ ἡ σφραγίς. Ἐπὶ τοῦ ἐξωφύλλου, 
ὑπάρχει ἀκόμη ὁ σφραγιδόκηρος, καθὼς ἐπίσης ὁ ἀριθ. πρωτ. τοῦ τακρι-
ρίου καὶ τὸ ὄνομα τοῦ παραλήπτου: ”Τῷ θεοφιλεστάτῳ Ἐπισκόπῳ Καλλι-
ουπόλεως ἐν ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητῷ ἀδελφῷ καὶ συλλειτουργῷ τῆς ἡμῶν 
Μετριότητος κυρ Γρηγορίῳ”. 

___________________________________________________________ 
 

21. (28α)  
(Μὲ τὸν αὐτὸν ἀριθ. Πρωτοκ. (4482) ὑπάρχει τὸ κάτωθι ἀκριβὲς 

ἀντίγραφον πρὸς τὸν ῾Ηρακλείας Γρηγόριον, μὲ ἡμερομηνίαν 26 Αὐγού-
στου 1880, τὸ ὁποῖον βεϐαιοῦται ἀπὸ τὸν Ἡρακλείας Γρηγόριον(!) εἰς τὴν 
κορυφὴν τῆς πρώτης σελίδος.) 

᾿Αριθ. Πρωτ.: 4482                                              26 Αὐγούστου 1880       
Πρὸς τὸν ᾿Επίσκοπον Γρηγόριον Ἡρακλείας.  
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 Περὶ ἐγγραφῆς δωρεῶν κτημάτων ἢ καταστημάτων πρὸς Κοινότη-
τας, Μητροπόλεις, Μοναστήρια, ᾿Εκκλησίας, ᾿Εκπαιδευτήρια, 
Φιλανθρωπικὰ καταστήματα ἐπ᾿ ὀνόματι ἠθικῶν προσώπων. 

... Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ... (Δυσανάγνωστος ἡ ὑπογραφή). 
------------------------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλλου 21,5x34 ἑκ. 

Τὸ κείμενον τοῦ ἀντιγράφου τούτου τῆς ἐγκυκλίου καλύπτει καὶ τὴν 
ὀπισθίαν πλευρὰν τοῦ φύλλου. 

___________________________________________________________ 
 

22.  
᾿Αριθ. {Πρωτ. 3911                                              16 Αὐγούστου 1882 
         {Διεκπ. 2381                   ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
᾿Αρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης. 
   Πρὸς ᾿Αβέρκιον Καλλιουπόλεως καὶ Μαδύτου.  
--------------------------------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου:  Ἔντυπον. Ἔντυπος ὁ τίτλος τοῦ Πατριάρχου. 

Μέγεθος φύλλου 21x23,5 ἑκ. Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. 
Ἐγένετο χρῆσις ψαλιδίου εἰς τὸ κάτω μέρος τοῦ φύλλου. 

___________________________________________________________ 
 

23.  
᾿Αριθ. {Πρωτ. 752                 17 Φεβρουαρίου 1886 (αωπς' Φεβρ.ιζ') 
         {Διεκπ. 449                     ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
᾿Αρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
  Πρὸς Καλλιουπόλεως ᾿Αβέρκιον.  
----------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου:  Ἔντυπον. Μέγεθος φύλλου 19,6x28,3 ἑκ. 

Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. Ἐγένετο χρῆσις ψαλιδίου εἰς τὸ 
κάτω μέρος τοῦ φύλλου. 

___________________________________________________________ 
 

24.     
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
(Μετάφρασις) 
        Πρὸς τὴν Α. Παναγιότητα τὸν Πατριάρχην τῶν Ρωμαίων 
 Τὸ Αὐτοκρατορικὸν ῾Υπουργεῖον τῶν ᾿Εσωτερικῶν γράφει ὅτι, 

ἐπειδὴ ἐν τῷ σχετικῷ Κανονισμῷ δὲν ὑπάρχει σαφήνειά τις ὅσον ἀφορᾶ 
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τὸν ἀναλόγως τῆς ἐκτάσεως καὶ τοῦ διοργανισμοῦ τοῦ κτιρίου καθορισμόν 
καὶ περιορισμὸν τοῦ ποσοῦ τοῦ ὑλικοῦ τῆς οἰκοδομῆς τοῦ ἀπαιτουμένου 
διὰ τὴν ἀνέγερσιν καὶ τὰς ἀνάγκας τῶν ἐκκλησιῶν, μονῶν καὶ τῶν παρα-
πλησίων καθιδρυμάτων καὶ ἀπηλλαγμένου, κατὰ τὸν Κανονισμόν, 
τελωνιακοῦ δασμοῦ, τὸ Συμβούλιον τῆς ᾿Επικρατείας, τῇ εἰσηγήσει τῆς 
διευθύνσεως τῶν ἐμμέσων φόρων (Ρουσουμὰτ Εμανετί) ἀπεφάσισεν ἵνα 
δι᾿ ἐγκυκλίου κοινοποιηθῇ ὅπου δεῖ ὅτι, πρὸς φύλαξιν ἀπὸ καταχρήσεων 
τῆς διατάξεως τοῦ Κανονισμοῦ περὶ τελωνειακῆς ἀσυδοσίας τοῦ ὑλικοῦ 
τῆς οἰκοδομῆς, πρέπει πρῶτον νὰ συντάττηται κατάλογος τοῦ ὑλικοῦ τού-
του, ὅστις νὰ ὑποβάλληται πρὸς ἐξέτασιν καὶ ἐπικύρωσιν ἐν μὲν τῇ 
πρωτευούσῃ εἰς τὴν διεύθυνσιν τῶν ὁδῶν καὶ γεφυρῶν (τουροὺκ βὲ 
μεαπὶρ ιδαρεσή), ἐν δὲ τῷ ἐξωτερικῷ εἰς τοὺς ἐπιτοπίους ἀρχιμηχανικοὺς 
τῶν δημοσίων ἔργων καὶ εἰς τὰ διοικητικὰ συμβούλια. Μετὰ δὲ τὴν 
ἐξέτασιν καὶ ἐπικύρωσιν ἐκεῖθεν τοῦ καταλόγου, αἱ τελωνειακαὶ ἀρχαὶ πα-
ραβάλλωσι τὸ ἐρχόμενον ὑλικὸν πρὸς τὸν κατάλογον, καὶ ὅταν συμφωνῇ, 
ἐπιτρέπωσι τὴν συνωδᾷ τῷ Κανονισμῷ ἀσύδοτον ἐξαγωγὴν αὐτοῦ. 

 ᾿Επειδὴ δὲ τὸ εἰρημένον ῾Υπουργεῖον γράφει ὅτι ἐνηργήθησαν 
κατὰ τὴν ἀπόφασιν τὰ δέοντα, καὶ ἐπειδὴ τὸ πρᾶγμα ἐγνωστοποιήθη εἰς τὰ 
ἄλλα Πατριαρχεῖα, γνωστοποιεῖται καὶ τῇ ὑμετέρᾳ Παναγιότητι. 

 
         4 Ρεβιούλ-εββέλ 1307           17 ᾿Οκτωβρίου 1305 (1889). 
                                             ὑπουργὸς 
                                          Τ Ζ Ε Β Δ Ε Τ                                   
---------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου:  Ἔντυπον. Λείπει ! 
___________________________________________________________ 



ΓΕΩΡΓΙΟΥ  π. ΑΘΑΝ.  ΡΟΥΚΑΛΗ 
  

 

810 
 

Δ΄. ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ & ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΙ   
       ΕΡΑΝΟΙ 
 Παρὰ τὴν οἰκτρὰν οἰκονομικὴν κατάστασιν εἰς τὴν ὁποίαν 

εὑρίσκετο τὸ Πατριαρχεῖον, ἐφρόντιζε διὰ τὴν ἵδρυσιν καὶ λειτουργίαν 
Φιλανθρωπικῶν Ἱδρυμάτων. Εἰς Κωνσταντινούπολιν ἐλειτούργουν Ἐθνικὰ 
Νοσοκομεῖα καὶ Ὀρφανοτροφεῖον, εἰς τὰ ὁποῖα ἐξυπηρετοῦντο οἱ ἔχοντες 
ἀνάγκην ὁμογενεῖς τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ τῶν Ἐπαρχιῶν. Τὰ ἔξοδα 
τῆς λειτουργίας των ἐκάλυπτον συνδρομαὶ ἐτήσιαι Ἀρχιερέων, Ἱερέων καὶ 
Ἱ. Μονῶν καὶ προυχόντων τῶν Ἐπαρχιῶν. Εἰς τὴν Μονὴν τοῦ Σωτῆρος 
Χριστοῦ τῆς νήσου Πρώτης ἱδρύθη Γηροκομεῖον πρὸς περίθαλψιν τῶν 
ἀπομάχων Κληρικῶν (ἀνωτέρων καὶ ἐνοριακῶν). 

___________________________________________________________ 
 

25. (25)                                                                       20 Ὀκτωϐρίου 1858 
(Κύριλλος Ζ΄) (ἢ Ἐπίσκοπος᾿Ιωσήφ;) 
  Οἱ ἐν τῇ καθ᾿ ὑμᾶς ἐπαρχίᾳ διατελοῦντες ἐντιμότατοι κληρικοί, 

εὐλαϐέστατοι Ἱερεῖς, Τίμιοι Γέροντες καὶ προεστῶτες, ὑμέτεροι Ἔξαρχοι 
καὶ ἅπαντες εὐλογημένοι Χριστιανοί, τέκνα ἐν Χριστῷ ἡμῖν ἀγαπητὰ καὶ 
περιπόθητα, χάρις... Τὸ ἐνταῦθα εἰς Κίον οἰκοδομηθὲν Ξενοδοχεῖον 
ἀποτελεῖ κατάλυμμα τῶν ξένων πτωχῶν καὶ ἀσθενῶν χριστιανῶν πανταχό-
θεν ἐρχομένων, καὶ δέχεται νύκτα καὶ ἡμέραν, καὶ περιποιεῖται ἕκαστον 
τῶν χριστιανῶν, ὅσοι δὲν ἔχουσι ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίναι, ... ἕνεκα τούτου 
ἀποστέλλεται ὁ ἐπιφέρων τὸ παρὸν ἡμέτερον   ἐκκλησιαστικὸν γράμμα17, 
Πανοσιώτατος κυρ Γεράσιμος μετὰ τῆς συνοδείας αὐτοῦ, ... περιέρχεται 
τὴν καθ᾿ ὑμᾶς ἐπαρχίαν ἅπασαν, ἵνα συνάξῃ τὴν προαιρετικὴν ὑμῶν 
συνδρομὴν καὶ βοήθειαν τοῦ ἱεροῦ τούτου καταλύμματος, ὅθεν καὶ ὑμεῖς 
δέξασθε αὐτὸν εὐμενῶς καὶ ἐλεήσατε πλουσιοπαρόχως... 

+Ὁ Κωνσταντινουπόλεως... καὶ ἐν Χριστῷ πάντων ὑμῶν εὐχέτης. 
--------------------------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλλου 35,3 πλᾶτος 

x (ἐπὶ) 24,5 ἑκ. μῆκος. (Κατὰ τὴν ἠλεκτρονικὴν γλῶσσαν) Ἡ θέσις τοῦ φύλ-
λου εἶναι ὀριζόντιος πρὸς παράστασιν ”τοπίου” καὶ ὄχι ”ἐγγράφου”. 

___________________________________________________________ 
26.           

                                         
17 Καλεῖται τὸ ἐν λόγῳ κείμενον εἰς τὴν κατηγορίαν τῶν ”Ἐκκλησιαστικῶν 
Ἐπιστολῶν”, δηλ. εἰς τὴν αὐτὴν μὲ τὰ λοιπὰ Τακρίρια, μολονότι δὲν ἔχει τὴν 
ἐπισημότητα ἐκείνων. 
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᾿Αριθ. Πρωτ.: 5269                                              25 Αὐγούστου 1875  
ΙΩΑΚΕΙΜ  Γ΄ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
᾿Αρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
Πρὸς τὸν ᾿Επίσκοπον Ἰωαννίκιον Νικαίας. 
Εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν λειτουργοῦν Ἐθνικὰ Νοσοκομεῖα καὶ 

Ὀρφανοτροφεῖον, εἰς τὰ ὁποῖα ἐξυπηρετοῦνται οἱ ἔχοντες ἀνάγκην 
ὁμογενεῖς τῆς Πρωτευούσης καὶ τῶν Ἐπαρχιῶν. 

--------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Ἔντυπον. Μέγεθος φύλλου 21,2x25,5 ἑκ. 

Ψαλιδισμένον, ἀνομοιομόρφως. 
  

 
27. (1)                                                            Ἐν Κίῳ τῇ 16 Ἰουνίου 1880 
(ΙΩΑΚΕΙΜ Γ΄) ἢ Μητροπ. Ἰωαννίκιος;    
--------------------------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλλου 36,5x35,5 

ἑκ. Ἡ θέσις τοῦ φύλλου εἶναι ὀριζόντιος, πρὸς παράστασιν ”τοπίου”, καὶ 
ὄχι ”ἐγγράφου”.  

___________________________________________________________ 
 
28.                       
᾿Αριθ. {Πρωτ.: 3470                                               4 Αὐγούστου 1882  
         {Διεκπ.: 2139               ΙΩΑΚΕΙΜ  Δ΄ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
᾿Αρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
Πρὸς τὸν ᾿Επίσκοπον Καλλιουπόλεως και Μαδύτου Αβέρκιον. 
᾿Ανακοινώνει ἀπόφασιν τῶν Πατριαρχείων περὶ ἱδρύσεως εἰς Ἱερὰν 

Μονὴν τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ τῆς νήσου Πρώτης, Γηροκομείου  πρὸς περί-
θαλψιν τῶν ἀπομάχων μελῶν τοῦ Κλήρου, ἀνωτέρου τε καὶ ἐνοριακοῦ, καὶ 
ζητεῖ τὴν παρὰ πάντων τῶν ἀδελφῶν προαιρετικὴν συνδρομὴν διὰ τὴν 
ταχεῖαν ἀνέγερσιν καὶ λειτουργίαν τοῦ ἱδρύματος τούτου. ”Ἡ οἰκοδομὴ 
ἀρξαμένη προεχώρησεν εἰς ἱκανὸν ὕψος, ἀλλὰ διεκόπη πρὸς καιρὸν, ἅτε 
ἐξαντληθέντων τῶν πρὸς ἀποπεράτωσιν αὐτῆς ἀπαιτουμένων ὑλικῶν μέ-
σων.”  

--------------------------------------------------------------------- 
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Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Ἔντυπον. Μέγεθος φύλλου 20x27,7 ἑκ. 
Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου, ἄνω ἀριστερά. Εἶναι ἐμφανὴς ἡ 
χρῆσις ψαλιδίου, ἀνομοιομόρφως. 

________________________________________________________ 
 
29. (6)           
᾿Αριθ. Πρωτ.: 893                                                      3 Μαρτίου 1887       
ΙΩΑΚΕΙΜ  Δ΄ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
᾿Αρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
Πρὸς τὸν ᾿Επίσκοπον Καλλιουπόλεως και Μαδύτου Αβέρκιον, 
--------------------------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλλου 23,5x34 ἑκ. 

Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. 
__________________________________________________________ 

 

 
 

Ε΄. ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 
 

 Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης εἶχε διακαστικὴν ἐξουσίαν, ἡ ὁποία, 
λόγῳ τῶν ἀνεγνωρισμένων εἰς αὐτὸν προνομίων, ἐπεξετείνετο ὄχι μόνον 
ἐπὶ περιπτώσεων πνευματικῶν, ἀλλὰ καὶ κοσμικῶν. Ἡ ἐνδημοῦσα Σύνοδος, 
λαμϐανομένη ὡς δικαστικὸν σῶμα, ἐκαλεῖτο ”ἱερὸν συνοδικὸν Δικαστήρι-
ον” ἢ καὶ ”Σύνοδος”, ἰδίως ὅμως ”κριτήριον” γνωριζόμενον ὡς 
ἐκκλησιαστικὸν πατριαρχικὸν ἢ οἰκουμενικόν. Ἐτιτλοφορεῖτο καὶ ”διϐάνι ἢ 
διϐάνιον”, ”προϐουλευτικὴ ἐπιτροπή”, δικαστήριον πνευματικὸν ἢ 
ἐκκλησιαστικόν. Ἐξεδικάζοντο θέματα γάμων, διαζυγίων, προικῶν, 
κληρονομιῶν, διαθηκῶν κ.ἄ.18. 

 Αἱ ὑποθέσεις τῶν Χριστιανῶν τῶν εἰς τὰς Ἐπισκοπὰς ὑπαγομένων 
δικάζονται πρωτοδίκως ἐνώπιον τῶν Ἐπισκοπικῶν Δικαστηρίων. Οἱ 
ἐπιθυμοῦντες κάμνουν ἔφεσιν εἰς τὰ Ἐφετεῖα τῶν Μητροπόλεων καὶ 
ἐκεῖθεν εἰς τὸ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἀνώτατον Δικαστήριον τῶν Πατριαρ-
χείων (ὅρα τακρίριον Νο 33). 

                                         
18 Β. Σταυρίδη, Θρησκευτικὴ καὶ Ἠθικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία, τόμ. 9, σελ. 775. 
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 Εἰς τοὺς Κληρικοὺς ἀπαγορεύεται νὰ ὑπογράφουν εἰς οἱονδήποτε 
ἔγγραφον συμϐόλαιον ὑπὸ τὴν ἰδιότητα μάρτυρος ἢ ἐγγυητοῦ (Νο 34). 

 Τὸ προνόμιον νὰ καλοῦνται οἱ Ἱερεῖς εἰς τὰ δικαστήρια διὰ τῶν 
οἰκείων ἐκκλησιαστικῶν ἀρχῶν περιεϐλήθη ὑπὸ τὴν ἐπικύρωσιν τοῦ Σουλ-
τάνου Ἀϐδοὺλ-Χαμὶτ Χὰν τοῦ Β΄ (ὅρα τακρίρια Νο 14, 15 καὶ 16). 

 Κατὰ τὸ 1890 (δευτέρα φάσις τοῦ Προνομιακοῦ Ζητήματος) εἶχεν 
ἀμφισϐητηθεῖ, πέραν τῶν προαναφερθέντων, τὸ προνόμιον τῆς δικαστικῆς 
ἁρμοδιότητος τῶν Πατριαρχείων ἐπὶ δίκης διαθήκης ἢ διατροφῆς. Ἐπίσης, 
ἐπὶ τῶν συζυγικῶν διαφορῶν καὶ τῶν ἐκ τούτων ἀπορρεόντων, τὰ 
Πατριαρχεῖα - ἔλεγεν ἡ Κυϐέρνησις - ἔχουν δικαίωμα νὰ ἐκδίδουν γνωμο-
δοτήσεις (καρὰρ-ναμε) καὶ ὄχι δικαστικὰς ἀποφάσεις ἐπιδεκτικὰς 
ἀναθεωρήσεως ὑπὸ τῶν ἐκτελεστικῶν Τμημάτων (ὅρα τακρ. Νο 16). 

 Ἐπίσης ἀνεφύη τὸ ζήτημα περὶ ὁρκωμοσίας τῶν Ἱερέων, νὰ 
ὁρκίζωνται ἐπὶ τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου ὡς ἁπλοὶ λαϊκοί, νὰ δικάζωνται 
μονομερῶς εἰς τὰ Κυϐερνητικὰ δικαστήρια καὶ νὰ κρατοῦνται εἰς κοινὰς 
φυλακὰς πρὸς ἀπότισιν τῆς ποινῆς των (Νο 16). Κατόπιν διαμαρτυριῶν 
ἐντόνων τοῦ Πατριαρχείου ἡ Κυϐέρνησις ὑπεχώρησεν. 

___________________________________________________________ 
 
30. (50)  
Ἀριθ. {Πρωτ. 419                                                25 Ἰανουαρίου 1872 
        {Διεκπ. 316                    ΑΝΘΙΜΟΣ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς Ἰωαννίκιον, Πρόεδρον Νικαίας.  
--------------------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλλου 12,6x29,2 

ἑκ. Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου (ἡ αὐτὴ ἀλλὰ μικροτέρα σφρα-
γίς, ἀνάλογος τοῦ μικροῦ πλάτους τοῦ ἐγγράφου). 

___________________________________________________________ 
 
31. (31)                                                             19 Ὀκτωϐρίου 1872 
ΑΝΘΙΜΟΣ  
ἐλέῳ Θεοῦ 
Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς Μητροπολίτην Νικαίας Ἰωαννίκιον, ὑπέρτιμον καὶ Ἔξαρχον 

πάσης Βιθυνίας.  
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--------------------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλλου 23,3x25 ἑκ. 
___________________________________________________________ 
 
32. (42)                                                             13 Ὀκτωϐρίου 1879 
ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Λεύκης, Ἐπίτροπον τοῦ 

Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Ἡρακλείας, Ἀμϐρόσιον.    
--------------------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλλου 25x36 ἑκ. 
___________________________________________________________ 
 
33.  
Ἀριθ. {Πρωτ. 484                                                27 Ἰανουαρίου 1881 
        {Διεκπ. 299                      ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς Ἀϐέρκιον Καλλιουπόλεως. 
 ”Διὰ μὲν τὰς Ἱερὰς Μητροπόλεις Πρωτοδικεῖά εἰσι τὰ τῶν 

Ἐπισκοπῶν αὐτῶν δικαστήρια, διὰ δὲ τὰ Πατριαρχεῖα τὰ τῶν Μητροπόλε-
ων, ... ἐφετεῖά εἰσι τὰ δικαστήρια τῶν Μητροπόλεων διὰ τὰ πρωτοδικεῖα 
τῶν ἐπισκοπῶν, δι᾿ ἀμφότερα δὲ ταῦτα ἀνώτατον δικαστήριόν ἐστι τὸ δι-
καστήριον τῶν Πατριαρχείων.” 

 Κατὰ συνέπειαν ”αἱ ὑποθέσεις τῶν Χριστιανῶν τῶν εἰς τὰς 
Ἐπισκοπὰς ὑπαγομένων δικάζωνται πρότερον πρωτοδίκως ἐνώπιον τῶν 
Ἐπισκοπικῶν Δικαστηρίων, καὶ αἱ ἐκδιδόμεναι ὑπὸ τούτων ἀποφάσεις 
κοινοποιῶνται τοῖς διαδίκοις, ὅπως ὁ βουλόμενος ἐξ αὐτῶν ποιεῖται 
ἔφεσιν τῆς δίκης εἰς τὰ Ἐφετεῖα τῶν Μητροπόλεων... (Τὸ αὐτὸ νὰ γίνεται) 
καὶ διὰ τὰς ἀποφάσεις τὰς ἐκ τῶν Μητροπολιτικῶν Πρωτοδικείων ἢ 
Ἐφετείων ἐκδιδομένας καὶ ἐκκαλουμένας εἰς τὸ ἀνώτατον Δικαστήριον τῶν 
Πατριαρχείων”. 

+Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ἐν Χριστῷ ἀγαπητὸς ἀδελφός. 
Ἀκολούθως ὑπογράφουν: Ὁ Νεοκαισαρείας Ἱερόθεος, Ὁ Λήμνου 

Ἰωακείμ, Ὁ Ἐφέσου Ἀγαθάγγελος, Ὁ Δέρκων Ἰωακείμ, Ὁ Μηθύμνης Παΐ-
σιος, Ὁ Χαλκηδόνος Καλλίνικος, Ὁ Κορυτσᾶς Δωρόθεος, Ὁ Νικομηδείας 
Φιλόθεος, Ὁ Κασσανδρείας Κωνσταντῖνος. 
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-------------------------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου:  Ἔντυπον. Μέγεθος φύλλου 22x32,3 ἑκ. 

Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. Ἐγένετο χρῆσις ψαλιδίου. 
___________________________________________________________ 
 
34.  
Ἀριθ. {Πρωτ. 4112                                             10 Σεπτεμϐρίου 1885 
        {Διεκπ. 2348                    ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς Ἀϐέρκιον Καλλιουπόλεως. 
 Ἀπαγορεύεται συμφώνως τῷ Κ΄ Κανόνι τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, 

”κληρικὸς ἐγγύας διδοὺς καθαιρείσθω”, ”παντὶ Κληρικῷ καὶ Ἱερεῖ 
ὑπογράφειν ἐν οἱῳδήποτε ἐγγράφῳ ἢ συμϐολαίῳ ὑπὸ τὴν ἰδιότητα μάρ-
τυρος ἢ ἐγγυητοῦ πλὴν τῶν ἐκτάκτων καὶ ἐξαιρετικῶν ὅλως τυχὸν περι-
στάσεων, καθ᾿ ἃς ὑπάρχει ἔλλειψις παντελὴς ἑτέρου προσώπου λαϊκοῦ”. 

--------------------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Ἔντυπον. Μέγεθος φύλλου 18,8x25,4 ἑκ. 

Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. Ὑπάρχουν εἰς τὸ φύλλον αἱ ὀκτὼ 
κάθετοι λευκαὶ γραμμαί (τὸ πρόσθετον χαρακτηριστικὸν τῶν γνωστῶν 
ὑδατοσήμων), χωρὶς ὑδατόσημον. Ψαλιδισμένον, οὐχὶ ὁμοιομόρφως. 

___________________________________________________________ 
 
35.  
Ἀριθ. {Πρωτ. 2692                                                    27 Ἰουνίου 1886 
        {Διεκπ. 1543                    ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς Ἀϐέρκιον Καλλιουπόλεως.  
--------------------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου:  Ἔντυπον. Μέγεθος φύλλου 20x26 ἑκ. 

Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. Ἐγένετο χρῆσις ψαλιδίου, οὐχὶ 
ὁμοιομόρφως. 

___________________________________________________________ 
 
36.                                     Α Γ Γ Ε Λ Ι Α 
 Ὁ γνωστὸς τῷ δημοσίῳ διακεκριμένος δικηγόρος κύριος Ν. Σερού-

ϊος ἐξεπόνησεν ἐπιτομὴν ἐν εἴδει κώδικος τοῦ ρωμαϊκοῦ νόμου, ἐν ταῖς 
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διατάξεσιν αὐτοῦ ἐν αἷς οὗτός ἐστιν ἡ παρ᾿ ἡμῖν ἐν ἰσχύϊ νομοθεσία... Τιμὴ 
τοῦ βιϐλίου ὡρίσθη εἷς ἀργυροὺς μετζιδιές. 

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 5 Ἰουλίου 1886 
Ἡ Ἐπιτροπή 
Γ. Δώριζας, νομικὸς Σύμϐουλος 
Σ. Παππαδάκης, Ταμίας τοῦ Ἐθνικοῦ Ταμείου 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου:  Ἔντυπον. Λείπει ! 
___________________________________________________________ 
 
37. (32)  
Ἀριθ. Πρωτ. 3957                                               13 Ὀκτωϐρίου 1887 
ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς Ἀϐέρκιον Καλλιουπόλεως. 
 Μεταξὺ τοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Σκαλωτῆς καὶ τοῦ Μητροπο-

λίτου Αἴνου ὑφίσταται διαφορά τις. Νὰ ἀναλάϐῃ τὴν ἔρευναν τῆς 
διαφορᾶς, τῇ συνδρομῇ δύο προκρίτων, καὶ νὰ ἀναφέρῃ σχετικῶς. 

+Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ἐν Χριστῷ ἀγαπητὸς ἀδελφός. 
--------------------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλλου 21,5x34 ἑκ. 

Τὸ φύλλον φέρει ὑδατόσημον. Ἐμφανίζει θυρεόν, οἰκόσημον, τὸ ἄνω μέ-
ρος τοῦ ὁποίου σχηματίζει βασιλ. διάδημα καὶ εἰς τὸ μέσον αὐτοῦ 
ταχυδρομικὴν σάλπιγγα. Κάτωθεν τοῦ θυρεοῦ ὑπάρχουν δύο 
καλλιγραφικὰ γράμματα: Γ&Μ. Ἐπίσης ὑπάρχουν ὀκτὼ κάθετοι λευκαὶ 
γραμμαὶ εἰς ἀπόστασιν 2,6 ἑκ. τῆς μιᾶς ἐκ τῆς ἑτέρας. Πρόκειται περὶ 
πολυτελῶν φύλλων ἀλληλογραφίας μὲ τὸ ἔμϐλημα τοῦ οἴκου γραφικῶν 
τεχνῶν. 

__________________________________________________________ 
38. (41)  
Ἀριθ. Πρωτ. 120                                                6 Φεϐρουαρίου 1888 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς Ἀϐέρκιον Καλλιουπόλεως.  
--------------------------------------------------------------- 
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Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλλου 19,5x23,5 
ἑκ. Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. Ἐγένετο χρῆσις ψαλιδίου, οὐχὶ 
ὁμοιομόρφως. 

***  
 

ΣΤ΄. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 
  
Τὰ παραχωρηθέντα ὑπὸ τοῦ κατακτητοῦ προνόμια πάσης φύσεως 

κατεπατοῦντο κατὰ διαφόρους ἐποχὰς ὑπὸ κρατικῶν λειτουργῶν. Ἐν 
προκειμένῳ τὰ ὑφιστάμενα προνόμια αὐτοδιοικήσεως τῶν Κοινοτήτων μὲ 
τὰ Δημοτικὰ Συμϐούλια, κατόπιν ἐνεργειῶν καὶ παραστάσεων τῆς 
Ἐκκλησίας, ἀνεγνωρίσθησαν ὑπὸ τῆς Κυϐερνήσεως μόλις τὸ 1872 καὶ οἱ 
Ἀρχιερεῖς μὲ ἐντολὴν τῶν Πατριαρχείων ἠρνήθησαν τὴν παράδοσιν τῶν 
ζητηθέντων ἐπισκοπικῶν κωδίκων (ὅρα Νο 39). Ἡ Ὑψηλὴ Πύλη ἐπεδίωκε 
παρασκηνιακῶς νὰ διαϐρώσῃ τὴν αὐτοδιοίκησιν.  

___________________________________________________________ 
 
39. (45)  
Ἀριθ. Πρωτ. 2737                                                     17 Ἰουνίου 1872 
ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς Ἀϐέρκιον Καλλιουπόλεως   
 Τὸ ἀπὸ 39 παρελθόντος μηνὸς γράμμα λαϐόντες ἀνέγνωμεν 

Συνοδικῶς τὰ ἀναφερόμενα περὶ τῆς ἐκρύθμου καταστάσεως πάντων ἐν 
γένει τῶν ἐπαρχιῶν αὐτῆς πραγμάτων, ἕνεκα τῆς ἐπικρατούσης 
ἐκκλησιαστικῆς σχεδὸν ἀναρχίας, προερχομένης ἐκ τῆς μὴ ἔτι 
ἀναγνωρίσεως αὐτῆς τῆς αὐτοδιοικήσεως. 

 Ἀναγγέλλομεν μετ᾿ εὐχαριστήσεως τῇ αὐτῆς θεοφιλίᾳ ὅτι 
συνεπείᾳ τῶν ἐνεργειῶν καὶ παραστάσεων τῆς Ἐκκλησίας τὸ τῆς 
ἀναγνωρίσεως αὐτῆς αὐτοκρατορικὸν Βεράριον δίδοται ὁσονούπω, ὅπερ 
καὶ ἀποσταλήσεται συνεπῶς πάραυτα πρὸς αὐτήν. 

 Ἐλπίζομεν δὲ ὅτι μετὰ τοῦτο ἐπανελεύσεται ἡ προτέρα τάξις διὰ 
τῶν προσπαθειῶν αὐτῆς ἐν πᾶσι τοῖς κακῶς καὶ ἀνωμάλως ἤδη ἔσουσιν. 

 Ἀλλὰ μέντοι ἰδόντες συνάμα καὶ ὅσα περὶ τῶν δημοτικῶν 
Συμϐουλίων ἐπιπροστίθησι λέγομεν ἀπαντητικῶς τῇ αὐτῆς θεοφιλίᾳ ὅτι 
καίτοι περὶ τούτου ἐγράψαμεν ἐν καιρῷ τὰ δέοντα πᾶσι τοῖς ἀνὰ τὴν Θρά-
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κην διατελοῦσιν ἁγίοις ἀδελφοῖς καὶ δὴ καὶ τῇ θεοφιλίᾳ αὐτῆς, οὐχ ἦττον 
ὅμως ἀφορμὴν λαμϐάνοντες ἐκ τῶν γραφομένων τούτων, ἐπιδοκιμάζομεν 
καὶ ἐπαινοῦμεν τὴν στάσιν αὐτῆς πρὸς τὸ ἀντικείμενον τοῦτο, περὶ οὗ καὶ 
ἐντελλόμεθα ἵνα μηδαμῶς συγκατανεύσῃ εἰς τὴν παράδοσιν τῶν ζητηθέ-
ντων ἐπισκοπικῶν κωδίκων. 

+Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ἐν Χριστῷ ἀγαπητὸς ἀδελφός. 
--------------------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλλου 21,7x34 ἑκ. 

Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. Ὑδατόσημον μετὰ τοῦ ἐμϐλήματος 
τοῦ οἴκου Γ&Μ, καθὼς ἐπίσης καὶ αἱ ὀκτὼ κάθετοι λευκαὶ γραμμαί. 

___________________________________________________________ 
 
40. (28)                               
Ἀριθ. Πρωτ. 1372                                                    15 Μαρτίου 1882 
ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς Ἀϐέρκιον Καλλιουπόλεως   
 Ὑπενθυμίζει τὸ ἀπὸ 7 Νοεμϐρίου Τακρίριον τοῦ Πατριαρχείου περὶ 

τῶν νέων Δημοτικῶν Συμϐουλίων, τὰ ὁποῖα ἐνέκρινε ἡ Αὐτοκρατορικὴ 
Κυϐέρνησις. ”Ἀλλ᾿ ὅμως ἐπειδὴ ἔκ τινων ἐπαρχιῶν πληροφορούμεθα ὅτι 
ἐπισπεύδεται ἡ τῶν συμϐουλίων τούτων συγκρότησις, διὰ ταῦτα... ἐπειδὴ 
οὐδεμίαν εἰσέτι ἐλάϐομεν παρὰ τῆς ὑψηλῆς Πύλης ἀπάντησιν ἐπὶ τοῦ 
μνησθέντος τακριρίου ἡμῶν, δέον ἐπὶ τοῦ παρόντος ἵνα καταϐληθῇ πᾶσα 
μετὰ προσοχῆς καὶ περισκέψεως ἐνέργεια πρὸς ἀναχαίτισιν τοῦ πράγμα-
τος, προστιθείσης τῆς αὐτῆς θεοφιλίας καὶ τοῦτο ἐν ἀνάγκῃ, ὅτι δηλαδὴ 
οὐδεμίαν ἔτι ἔχει ὁδηγίαν παρὰ τῶν Πατριαρχείων, ἅτινα διατελοῦσιν ἐν 
συνεννοήσει μετὰ τῆς ὑψηλῆς Πύλης, μέχρις οὗ λαϐόντες τὴν 
ἀναμενομένην ἀπάντησιν μεταδῶμεν καὶ αὐτῇ τὰς δεούσας ὁριστικὰς ἐπὶ 
τοῦ προκειμένου ζητήματος ὁδηγίας.” Παρακαλεῖ νὰ περιμένουν σχετικὰς 
ὁδηγίας. 

+Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ἐν Χριστῷ ἀγαπητὸς ἀδελφός. 
--------------------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλλου 22,2x33,5 

ἑκ. Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. 
___________________________________________________________ 
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Ζ΄. ΓΑΜΟΣ-ΜΝΗΣΤΕΙΑ 
  
Σύμφωνα μὲ τὸ Ὀθωμανικὸν Σύνταγμα τοῦ 1876, κατὰ τὸ ἄρθρον 8, 

”Πάντες οἱ ὑπήκοοι τοῦ Κράτους ἄνευ ἐξαιρέσεως καλοῦνται Ὀθωμανοί, 
οἱονδήποτε καὶ ἂν ᾖ τὸ θρήσκευμα αὐτοῦ”. Κατὰ δὲ τὸ ἄρθρον 11 ”Θρη-
σκεία τοῦ Ὀθωμανικοῦ Κράτους εἶναι ὁ Ἰσλαμισμός. Σὺν τῇ τηρήσει δὲ τῆς 
ἀρχῆς ταύτης τὸ Κράτος προστατεύει τὴν ἐλευθέραν ἐξάσκησιν πάντων 
τῶν ἐν τῇ Αὐτοκρατορίᾳ ἀναγνωρισμένων θρησκευμάτων καὶ τήν, ὡς μέχρι 
τοῦδε, τήρησιν τῶν εἰς τὰς διαφόρους Κοινότητας χορηγηθέντων προνομί-
ων ἐπὶ τῷ ὅρῳ τοῦ νὰ μὴ προσϐάλληται ἡ δημοσία τάξις καὶ τὰ χρηστὰ 
ἤθη”19. 

 Ἐπ᾿ αὐτῶν στηριζόμενοι οἱ ἑκάστοτε Οἰκ. Πατριᾶρχαι, ᾐτιολόγουν 
τὴν ἀνάγκην ὅπως τὴν εὐθύνην διὰ τὴν κοινωνικὴν ζωὴν τῶν χριστιανῶν, 
παντελῶς διάφορον ἐκείνης τῶν Μουσουλμάνων, ἔχει, προνομιακῷ δι-
καιώματι, τὸ Οἰκ. Πατριαρχεῖον καὶ τὰ ὄργανα αὐτοῦ. ”Πολιτεία, ἧς αἱ θε-
μελιώδεις ἀρχαί, οὐχὶ μόνον ὑπὸ τὴν ἔποψιν τοῦ καθαρῶς θρησκευτικοῦ 
δόγματος, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τὴν ἔποψιν τῶν ἠθῶν καὶ ἐθίμων, τῆς ἐν γένει 
ἀντιλήψεως τῆς κοινωνικῆς ζωῆς, τῶν οἰκογενειακῶν θεσμῶν, εἰσὶ πάντῃ 
διάφοροι τῶν χριστιανικῶν ἀρχῶν, δὲν δικαιοῦται οὐδὲ δύναται νὰ ἀξιοῖ 
ὅπως διὰ τῶν ἰδίων μέσων καὶ ὀργάνων καὶ ὑπὸ ἰδίαν ὀργάνωσιν, 
διαπαιδαγωγήσῃ καὶ ἐκπαιδεύσῃ χριστιανόπαιδας καὶ νεαρὰς χριστια-
νάς”20.   

 Ἐκ παραλλήλου, αἱ χριστιανικαὶ κοινότηται εἶχον τὰ ἰδιαίτερα, 
ἐσωτερικά των προϐλήματα. Εἰς τὸ τακρίρ. Νο 41. παρατηρητέα εἶναι ἡ 
συσσωρευμένη ἐμπειρία τοῦ πνευματικοῦ πατρός, ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὸ θέ-
μα τῆς μνηστείας, καὶ ἡ στοργὴ μὲ τὴν ὁποίαν συμϐουλεύει. Δίδεται, κατ᾿ 
αὐτὸν τὸν τρόπον καὶ μία πρόσθετος εἰκὼν τῆς καθημερινῆς ζωῆς τῶν 
ἁπλῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, ἡ ὁποία, σημειωτέον, δὲν διέφερε 
ἐκείνης τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐλευθέρας Ἑλλάδος.   

___________________________________________________________ 
 

                                         
19 ” Ὀθωμανικὸν Σύνταγμα” (1876), ἐν Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σελ. 
86. 
20 Πατριαρχικὸν Τακρίριον, ἀριθ. πρωτ. 10718, πρὸς τὸν Ὑπουργόν, 28 Ἀπριλίου 
1911 (ἐν Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σελ. 242ἑξ.). 
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41. (29) (Εἰς τὴν κορυφὴν τοῦ φύλλου ἐνυπόγραφος, ὑπὸ τοῦ Πατριάρ-
χου,  βεϐαίωσις περὶ τοῦ ἀπαραλλάκτου τῷ πρωτοτύπῳ τοῦ ἀντιγράφου. 
Ἀκολουθεῖ ἰδιόχειρος ὑπὸ τοῦ Πατριάρχου ὑπογραφὴ μετὰ τοῦ τίτλου 
αὐτοῦ.)                                                              12 Ἰουλίου 1868 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Ἱερώτατε Μητροπολίτα Ἡρακλείας καὶ Ραιδεστοῦ, Πρόεδρε τῶν 

ὑπερτίμων καὶ ἔξαρχε πάσης Θράκης καὶ Μακεδονίας, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι 
ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργὲ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κυρ Πανάρετε, χάρις εἴη 
τῇ αὐτῆς Ἱερότητι και Εἰρήνη παρὰ Θεοῦ. 

 Ἐκτὸς τῆς ἀδιαλείπτου μερίμνης, ἣν ἀείποτε καταϐάλλει ἀξιοχρέως 
ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία ὑπὲρ τῶν πνευματικῶν συμφερόντων τῶν 
ἀπανταχοῦ εὐσεϐῶν πνευματικῶν αὐτῆς τέκνων, κρίνουσα χρέος αὐτῆς 
ἵνα κήδηται καὶ προνοῇ καὶ ὑπὲρ τῆς ἠθικῆς εὐταξίας αὐτῶν καὶ τῆς 
ἀποφυγῆς ἐπιμόμφων πράξεων ἐν ταῖς κοινωνικαῖς αὐτῶν σχέσεσι, καθή-
κον ἐθεώρησε διακοινώσαι καὶ τὰς ἑφεξῆς προνοητικὰς αὐτῆς συμϐουλὰς 
καὶ διαταγάς, ἀφορώσας τὸ ἀκαταιτίατον καὶ ἄμεμπτον τῶν νομίμως συ-
γκροτουμένων μνηστρῶν, καθ᾿ ὅσον αὗται εἰσὶν αἱ πρῶται βάσεις τῆς ἐν 
ἀγάπῃ καὶ χριστιανικῇ εἰρήνῃ καὶ συζυγικῇ ἁρμονίᾳ συζωΐας τῶν μνηστευ-
ομένων, καθότι μετὰ δυσαρεσκείας οὐ μικρᾶς βλέπει ὅτι ἐπὶ τοῦ 
οὐσιώδους τούτου ἀντικειμένου συμϐαίνουσι καθ᾿ ἑκάστην πολλαὶ καὶ 
ἀνοίκειοι καταχρήσεις καὶ ἀταξίαι, ἐξ ὧν προκύπτουσι διενέξεις καὶ 
διαπληκτισμοὶ καὶ τελευταῖον διαλύσεις ἀρραϐώνων, οὐ μόνον ὄνειδος 
φέρουσαι καὶ κατηγορίαν, ἀλλὰ ζημίας ἀμφοτέρων τῶν μνηστευομέων 
μερῶν. Αἰτία δὲ τούτων ὑπάρχει τὸ ἀπόλυτον καὶ ἀκανόνιστον τοῦ τε χρό-
νου τῆς μνηστείας καὶ τοῦ ποσοῦ τῶν συναλλαττομένων ἀρραϐώνων, καὶ 
ἄλλαι παροράσεις καθηκόντων ἐκ μέρους τῶν τε γονέων καὶ τῶν μνηστή-
ρων καθὰ τοιαῦτα ὁσημέραι προκύπτουσι δυσάρεστα παραδείγματα κα-
θότι πρῶτον ἐν τῷ μεταξὺ τῆς μνηστείας διαστήματι, ὅπερ πολλάκις παρα-
τείνεται καὶ εἰς χρόνους ὁλοκλήρους, ὑπάρχει ἐλευθέρα ἡ εἴσοδος καὶ 
ἔξοδος τῶν μνηστήρων εἰς τὰς οἰκίας τῶν πενθερῶν, καὶ ἀκώλυτος ἡ 
συναναστροφὴ τῶν μνηστευθέντων. Ἔπειτα, ἐκτὸς τῶν λόγῳ ἀρραϐῶνος 
ἀνταλλαττομένων μνήστρων, δίδονται εἰς ἑορτὰς καὶ δωρεαὶ βαρύτιμοι, 
ἐπακολουθοῦσι δὲ καὶ ἔξοδα μάταια καὶ ἀνωφελῆ καθ᾿ ὅλην τὴν διάρκειαν 
τῆς μνηστείας. Συμπεσούσης δὲ δυσαρεσκείας τινος μεταξὺ αὐτῶν, τότε 
ἀναφύονται προφάσεις ἐπὶ διαλύσει πρὸς φιλοκέρδειαν, καὶ ἀπαιτήσεις 
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διπλασίων ἀρραϐώνων, καὶ ἀγωγαὶ ζημιῶν καὶ ἐξόδων, καὶ πλεῖστα ἄλλα 
ἄτοπα παρεπέπονται, πηγάζονται, ὡς προέφημεν ἐκ τοῦ ἀκανονίστου καὶ 
ἀορίστου καὶ ἀτάκτου τρόπου τῶν μνηστειῶν. Ταῦτα τοίνυν γενικῶς 
καταργοῦντες καὶ ἐξαλείφοντες τοῦ λοιποῦ ἐκ προνοίας ἐκκλησιαστικῆς, 
διαϐιϐάζοντες καὶ τῇ αὐτῆς Ἱερότητι διὰ τῆς παρούσης ἐκκλησιαστικῆς 
ἡμῶν ἐγκυκλίου ἐπιστολῆς τὰ περὶ τοῦ ἀντικειμένου τούτου Συνοδικῶς 
ἐγκριθέντα, ἐντελλόμενοι καὶ προτρεπόμενοι ὅπως συστήσασα τοῖς 
ἐπαρχιώταις αὐτῆς χριστιανοῖς δι᾿ ἀρχιερατικῶν αὐτῆς γραμμάτων 
ὑπαγορεύσῃ αὐτοῖς ὅπως ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ εἰς τὸ ἑξῆς ἐν ἑκάστῃ συγκροτή-
σει μνηστείας, ἥτις ὀφείλει νὰ γίνηται ἐπὶ παρουσίᾳ τοῦ Ἱερατικῶς προϊ-
σταμένου καὶ δύο τῶν προκρίτων τῆς ἐνορίας, ἐχόντων βεϐαίως τῶν μνη-
στευομένων τὴν νόμιμον ἡλικίαν, προσδιορίζηται προθεσμία ἕξ μηνῶν, ἢ 
τὸ πολὺ ἑνὸς ἔτους, ἤτοι μέχρι τῶν γάμων, οἵτινες δέον ἵνα ἐκτελῶνται ἐξ 
ἅπαντος ἐν τῇ λήξει τῆς προθεσμίας ταύτης καὶ οὐχὶ περαιτέρω, τὰ δὲ 
λόγῳ ἀρραϐῶνος διδόμενα ἀμοιϐαίως ψιλὰ σύμφωνα θέλουσι συνίστα-
σθαι εἰς δακτυλίδια ἐξ ἑκατέρων τῶν μερῶν ἀξίας ἀναλόγου τῆς καταστά-
σεως τῶν μνηστευομένων, καὶ αὐτὰ μόνα λογίζωνται ὁ καθ᾿ αὑτὸ 
ἀρραϐών, ὅστις ἐν περιπώσει διαλύσεως τυχὸν τῆς μνηστείας ἔχει 
ἐπιστρέψεσθαι διπλάσιος παρὰ τοῦ μετανοοῦντος μέρους, λείψωσι δὲ 
ὅλως διόλου καὶ αἱ κατὰ τὸ διάστημα μνηστείας κακῶς ἐθιζόμεναι δωρεαὶ 
τόσον παρὰ τοῦ μνηστῆρος, ὅσον καὶ παρὰ τῆς μνηστῆς, καθότι αἱ φιλο-
δωρίαι οὐδαμῶς λογίζονται ὡς ἀρραϐών, οὔτε ἐπιστρέφονται διπλάσιοι 
συμϐαινούσης διαλύσεως, καθὼς ἐπίσης καὶ τὰ ἐκ φιλοτιμίας ματαίας καὶ 
κατὰ τὸ δοκοῦν γινόμενα ἔξοδα καὶ φαγοπότια εἰς οὐδὲν μετροῦνται, οὔτε 
ἀπαιτοῦνται παντελῶς, μὴ γινομένου τοῦ γάμου. Ἐν τούτοις δὲ κατὰ τὴν 
ἡμέραν τῶν ἀρραϐώνων δέον ἵνα συντάττωνται καὶ τὰ ἀμοιϐαῖα προικο-
σύμφωνα, ὑπογραφόμενα παρ᾿ ἑκατέρων τῶν μερῶν καὶ μαρτυρούμενα 
ὑπὸ τῶν παρευρισκομένων, ἤτοι τοῦ Ἱερατικῶς προϊσταμένου καὶ τῶν 
προκρίτων. Πρὸ πάντων δὲ οἱ μνηστῆρες μηδόλως ἔχωσιν ἐλευθέραν τὴν 
εἴσοδον καὶ ἔξοδον μηδὰ συναναστρέφωνται καὶ συνδιασκεδάζωσι μετὰ 
τῶν μνηστῶν αὐτῶν ἐκτὸς ἐπισήμων καὶ ὡρισμένων ἐπισκέψεων κατὰ τὰς 
ἐπισήμους ἡμέρας, γνωστοῦ ὄντος διὰ τῆς συνεχοῦς πείρας, ὅτι ἐκ τοιαύ-
της ἀπολύτου τῶν μνηστήρων συναναστροφῆς προκύπτουσι πολλὰ ἄτοπα 
καὶ πολλαὶ ἀφορμαί, προκαλοῦσαι ἐπὶ τέλους τὴν διάλυσιν τῆς μνηστείας. 
Ταῦτα τοίνυν διακοινώσασα καὶ ἡ Ἱερότης τοῖς χριστιανοῖς αὐτῆς καὶ δια-
τυπώσασα ἐν ταῖς τῶν μνηστειῶν αὐτῶν συγκροτήσεσι, διενεργῇ 
ἀπαραλλάκτως, ὅπως ἐκλείψωσιν αἱ μέχρι τοῦδε συμϐαίνουσαι καταχρή-
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σεις ἐπὶ τῶν μνηστειῶν, εἰς τρόπον ὥστε, μετὰ τὴν διακοίνωσιν τῶν 
ἐκκλησιαστικῶν τούτων συμϐουλῶν καὶ προνοητικῶν διαταγῶν, ὀψέποτε 
ἀναφυῇ διένεξις καὶ διαφορὰ τῶν μνηστευομέων, ὁ μὴ φυλάξας ταύτας 
εἴτε ἐκ τῶν γονέων εἴτε ἐκ τῶν μνηστήρων μηδόλως εἰσακούηται εἰς τὰς 
ἀπαιτήσεις αὐτοῦ, ἀλλ᾿ ἀπορρίπτωνται πᾶσαι αἱ ἀπαιτήσεις αἱ μὴ συνά-
δουσαι πρὸς τὰ ἀνωτέρω διατυπωθέντα. Ἡ δὲ τοῦ Θεοῦ χάρις καὶ τὸ 
ἄπειρον ἔλεος εἴη μετ᾿ αὐτῆς. Τῇ ιϐ΄ Ἰουλίου αωξη΄. 

ΥΓ. Ὁμοίως διακοινώσασα ταῦτα καὶ τοὺς ὑπ᾿ αὐτὴν θεοφιλεστάτοις 
Ἐπισκόποις θέλει καταστήσει προσεκτικοὺς εἰς τὴν ἀπαράλλακτον αὐτῶν 
ἐνέργειαν. 

+Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ἐν Χριστῷ ἀγαπητὸς ἀδελφός. 
Ἀκολούθως ὑπογράφουν: Ὁ Κυζίκου Νικόδημος, Ὁ Χαλκηδόνος Γερά-

σιμος, Ὁ Δέρκων Νεόφυτος, Ὁ Κρήτης Διονύσιος, Ὁ Ἡρακλείας 
Ἀγαθάγγελος, Ὁ Βοδενῶν Νικόδημος, Ὁ Γάνου & Χώρας Νικόδημος, Ὁ 
Κορυζᾶς Νεόφυτος. 

------------------------------------------------------------ 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλλου 25x35,5 ἑκ. 

Ἡ ἐγκύκλιος καταλαμϐάνει καὶ τὴν ὀπισθίαν πλευρὰν τοῦ φύλλου. 
_________________________________________________________ 
 
42.  
Ἀριθ. {Πρωτ. 2865                                                      6 Ἰουνίου 1882 
        {Διεκπ. 1763                    ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς Ἀϐέρκιον Καλλιουπόλεως καὶ Μαδύτων,  
------------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Ἔντυπον. Μέγεθος φύλλου 21x31,1 ἑκ. Ἡ 

ἐγκύκλιος καταλαμϐάνει καὶ τὴν ὀπισθίαν πλευρὰν τοῦ φύλλου. 
Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. Εἶναι ἐμφανὴς ἡ χρῆσις ψαλιδίου. 

___________________________________________________________ 
 
Η΄. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 Εἰς τὰς ἁρμοδιότητας τοῦ Πατριαρχείου ἀνήκει καὶ τὸ Προνόμιον 

τῆς φροντίδος τῶν ἠρραϐωνισμένων καὶ ἠπάνδρων, ὡς συγκεκριμένου 
τρόπου ζωῆς διαφόρου αὐτῆς τῶν Μουσουλμάνων (ὅρα καὶ Δ΄. ΜΝΗΣΤΕΙ-
Α-ΓΑΜΟΣ), καὶ τῶν ἐξ αὐτῶν προερχομένων διαφορῶν καὶ προϐλημάτων 
ἤτοι προικῶν, διαζυγίων κ.τ.τ.ὅ., τὰ ὁποῖα καὶ ἐξεδίκαζεν (ὅρα καὶ ΣΤ΄. ΔΙ-
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ΚΑΣΤΙΚΑ). Τὰ ζητήματα αὐτὰ εἶναι ἀλληλένδετα καὶ ἡ διάκρισίς των λεπτή. 
Ὁ χῶρος τῶν κοινωνικῶν θεμάτων εἶναι εὐρύτερος καὶ περιλαμϐάνει 
πολλὰ ζητήματα εὑρισκόμενα εἰς τὰ ὅρια τῶν κατηγοριῶν αὐτῶν. Εἰς τὸν 
χῶρον αὐτὸν ἀνήκει καὶ τὸ θέμα τῆς στρατεύσεως τῶν χριστιανῶν, πλὴν 
ὅμως τὸ παρὸν ἀρχεῖον δὲν διέθετε σχετικὸν τακρίτιον. 

___________________________________________________________ 
 
43. (37)  Ἀριθ. πρωτ. : 38                                     18 Ἰανουαρίου 1883 
(ἔντυπ. σφραγὶς τοῦ πατριάρ.)  ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ τῆς Αἰγύπτου 
 Πρὸς Ἀϐέρκιον Καλλιουπόλεως. 
 Ἀπαντᾷ ὅτι δὲν ἀνευρέθη ὁ ἀναζητούμενος Κων. Κοστασίδης. 
+Ὁ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Σωφρόνιος ἀγαπητὸς ἐν 

Χριστῷ ἀδελφός. 
------------------------------------------------------ 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλλου 21,2 x 21,2 

ἑκ. Ἡ ἔντυπος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου ἔχει τὸν λέοντα μετὰ τῶν πτερύ-
γων του, κάτωθι αὐτοῦ, πρὸ τῶν δύο κλειδῶν, τὰ ἀρχικὰ ”Π”(ατριάρχης) 
”Α”(λεξανδρείας), καὶ ὑπεράνω τοῦ λέοντος τὰ ἀρχικὰ ”Σ” ”Φ”. Τὸ ὄνομα 
καὶ ὁ τίτλος τοῦ Πατριάρχου, ἐπὶ κεφαλῆς τῆς σελίδος, εἶναι ἐπίσης ἔντυπα.  

__________________________________________________________ 
 
 
44. (38)   Ἀριθ. πρωτ. 39                                     19 Ἰανουαρίου 1883 
(ἔντυπ. σφραγὶς τοῦ πατριάρ.)  ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ τῆς Αἰγύπτου 
 Πρὸς Ἀϐέρκιον Καλλιουπόλεως 
 Ἀπαντᾷ ὅτι ὁ ἐκ τῆς ἐπαρχίας τοῦ Ἀϐερκίου καταγόμενος Κων. Κο-

στασίδης, κατόπιν κλήσεως, ἔστειλεν ἐπιστολὴν πρὸς τὸν πενθερόν του, 
ὅτι δὲν ἔχει τώρα καιρὸν νὰ ἐπιστρέψῃ προκειμένου νὰ νυμφευθῇ τὴν 
μνηστήν του, θυγατέρα ἐκείνου, διότι κατεστράφη. Δύναται νὰ ἐπιστρέψῃ 
μετὰ δύο ἔτη. Ἂν τὸν περιμένουν, καλῶς, ἂν ὄχι, ἂς τὸν διαλύσουν. 

+Ὁ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Σωφρόνιος ἀγαπητὸς ἐν 
Χριστῷ ἀδελφός. 

------------------------------------------------------ 
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Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλλου 20,7x21,5 
ἑκ. Ἡ ἔντυπος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου ἔχει τὸν λέοντα μετὰ τῶν πτερύ-
γων του, κάτωθι αὐτοῦ, πρὸ τῶν δύο κλειδῶν, τὰ ἀρχικὰ ”Π”(ατριάρχης) 
”Α”(λεξανδρείας), καὶ ὑπεράνω τοῦ λέοντος τὰ ἀρχικὰ ”Σ” ”Φ”. Τὸ ὄνομα 
καὶ ὁ τίτλος τοῦ Πατριάρχου, ἐπὶ κεφαλῆς τῆς σελίδος, εἶναι ἐπίσης ἔντυπα. 

___________________________________________________________ 
 
45. (36)                                                                    5 Ἰουνίου 1883 
ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς Ἀϐέρκιον Καλλιουπόλεως    
------------------------------------------------------ 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλλου 21x34 ἑκ. 

Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. Τὸ φύλλον, φέρει ὑδατόσημον. 
Ἐμφανίζει θυρεόν, οἰκόσημον, τὸ ἄνω μέρος τοῦ ὁποίου σχηματίζει διά-
δημα καὶ εἰς τὸ μέσον αὐτοῦ ταχυδρομικὴν σάλπιγγα. Κάτωθεν τοῦ θυρεοῦ 
ὑπάρχουν δύο καλλιγραφικὰ γράμματα: Γ&Μ. Εἰς τὸ ὑδατόσημον 
παρατηρηταῖαι εἶναι ἐπίσης ὀκτὼ κάθετοι γραμμαί, αἱ ὁποῖαι εὑρίσκονται 
ἀνὰ 2,6 ἑκ. μεταξύ των. 

___________________________________________________________ 
 
46. (22) 
Ἀριθ. πρωτ. 653                                               27 Φεϐρουαρίου 1886 
ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς Ἀϐέρκιον Καλλιουπόλεως    
------------------------------------------------------ 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλλου 23,7x34 ἑκ. 

Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. 
___________________________________________________________ 
 
47. (23)  
Ἀριθ. πρωτ. 1876                                                        9 Μαΐου 1886 
ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
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 Πρὸς Ἀϐέρκιον Καλλιουπόλεως    
------------------------------------------------------ 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλλου 21,5x34 ἑκ. 

Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. 
___________________________________________________________ 
 
48. (39)  
Ἀριθ. Πρωτ. 2769                                                     14 Ἰουλίου 1886 
 ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς Ἀϐέρκιον Καλλιουπόλεως    
------------------------------------------------------ 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλλου 21,5x34 ἑκ. 

Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. 
___________________________________________________________ 
 
49. (40)  (Ἔχει σχέσιν καὶ μὲ τὸ σημείωμα εἰς τὸ περιθώριον τῆς 

ἀναγγελίας τῆς δημοσιεύσεως τοῦ Περιοδικοῦ ”Ἐπιθεώρησις”.) 
Ἀριθ. Πρωτ. 3067                                                 1 Αὐγούστου 1886 
ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς Ἀϐέρκιον Καλλιουπόλεως.  
------------------------------------------------------ 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλλου 21,6x34 ἑκ. 
___________________________________________________________ 
 
50. (42)   
Ἀριθ. πρωτ. 4835                                                23 Νοεμϐρίου 1889 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς Ἀϐέρκιον Καλλιουπόλεως    
------------------------------------------------------ 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλλου 21,5x23,5 

ἑκ. Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. Ἐμφανὴς ἡ χρῆσις ψαλιδίου. 
___________________________________________________________ 
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Θ΄. ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ 
 Ὁ ὀρθόδοξος κλῆρος καὶ οἱ μοναχοὶ ἦσαν εἰς τὴν ὀθωμανικὴν 

αὐτοκρατορίαν εἰς τὸ κέντρον τοῦ κυκλῶνος. Δὲν ἔδιδε καλὴν ἐντύπωσιν ἡ 
θέα «ἀγνώστων ἀσυστάτων», περιπλανωμένων ἱερωμένων, οἱ ὁποῖοι, σὺν 
τοῖς ἄλλοις, παρεῖχαν ὑπονοίας εἰς τὰς τουρκικὰς ἀρχάς. Οἱ Ἀρχιερεῖς 
ὀφείλουν ὅπως χειροτονοῦν μόνον ὅσους ἀπαιτοῦνται ἐκ τῶν ἀναγκῶν 
καλύψεως τῶν κενῶν ἱερατικῶν θέσεων (51).  

___________________________________________________________ 
 
51.              
Ἀριθ. πρωτ. : 2330                                                    20 Ἰουνίου 1877  
ΙΩΑΚΕΙΜ  Β΄ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
᾿Αρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
Πρὸς τὸν ᾿Επίσκοπον Ἰωαννίκιον Νικαίας. 
 «... ὑπ’ ὄψιν λαβοῦσα (ἡ ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία) τὰς 

πολλαχοῦ τῶν ἐπαρχιῶν, καὶ πρὸ πάντων ἐν τῇ Βασιλευούσῃ, συμβάσας ἐκ 
τῆς συρροῆς τοιούτων ἱερέων κλεψιγαμίας καὶ παντοίας ἄλλας καταχρή-
σεις πρὸς περιστολὴν αὐτῶν ἐνετείλατο τοῖς ἐν Χριστῷ ἀδελφοῖς ἁγίοις 
ἀρχιερεῦσι μηδένα ἀπολελυμένως χειροτονεῖν μηδ’ ἐπιτρέπειν τὴν ἀπὸ 
τόπου εἰς τόπον ἄνευ εὐλόγου καὶ δεδεκαιολογημένης αἰτίας μετάβασιν 
ἱερέων ἀγνώστου ἠθικῆς ἀγωγῆς καὶ καταγωγῆς...». 

-------------------------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Ἔντυπον. Μέγεθος φύλλου 19,5x31 ἑκ. 

Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου, ἄνω ἀριστερά. Εἶναι ἐμφανὴς ἡ 
χρῆσις ψαλιδίου, ἀνομοιομόρφως. 

________________________________________________________ 
 
52.              
᾿Αριθ. {Πρωτ.: 5571                                             24 Νοεμϐρίου 1881       
         {Διεκπ.: 1494               ΙΩΑΚΕΙΜ  Δ΄ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
᾿Αρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
Πρὸς τὸν ᾿Επίσκοπον Καλλιουπόλεως και Μαδύτου Αβέρκιον 
«... ἰδίᾳ δὲ ἐκ τοῦ ἁγίου Ὄρους ἐπληροφορήθημεν ἔναγχος ὅτι ἱκανοὶ 

ἐκεῖθεν ἱερωμένοι καὶ μοναχοὶ μεταβάντες ἐπ’ ἐσχάτων εἴς τινας τῶν 
ἐπαρχιῶν τοῦ καθ’ ἡμᾶς ἁγιωτάτου οἰκουμενικοῦ θρόνου, οἱ μὲν καί τοι μὴ 
φέροντες τὰ τῶν οἰκείων μονῶν ἀπολυτήρια, ἐγένοντο δεκτοὶ καὶ 
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ἐγκατέστησαν ἐν θέσεσιν, οἱ δὲ ἀνεξετάστως ὅλως καὶ ἀβασανίστως 
ἐχειροτονήθησαν.» 

----------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Ἔντυπον. Μέγεθος φύλλου 21x29,1 ἑκ. 

Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου, ἄνω ἀριστερά. Εἶναι ἐμφανὴς ἡ 
χρῆσις ψαλιδίου, ἀνομοιομόρφως. 

___________________________________________________________ 
 

 
 

Ι΄. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ 
  
Αἱ πρῶται ἐγγραφαὶ εἰς τὸ γραφεῖον ληξιαρχικῶν πράξεων ἄρχονται ἀπὸ 

τὸ ἔτος 1813. Τὸν αὐτὸν αἰῶνα λειτουργεῖ καὶ πατριαρχικὸν 
συμϐολαιογραφεῖον.  

 Οἰ ἐκκλησιαστικοὶ ὑπάλληλοι (χαδεμέδες) καὶ ὄχι οἱ Ἱερεῖς ἦσαν 
ὑπεύθυνοι νὰ τηροῦν τὰ ληξιαρχικὰ βιϐλία γεννήσεων καὶ θανάτων καὶ νὰ 
ἐνημερώνουν τὸ Δημαρχιακὸν Τμῆμα. Οἱ Ἱερεῖς εἶναι ὑπεύθυνοι διὰ τὰ 
θέματα γάμων καὶ ὀφείλουν ὅπως παραδίδουν εἰς τὸν ἐκκλησιαστικὸν 
ὑπάλληλον δηλωτικὸν (Ιλμ-ου-χαμπὲρ) πιστοποιητικὸν τελέσεως τοῦ γά-
μου. 

 Ἐπίσης συμπεριλαμϐάνει καὶ τὰ περὶ τῆς ἀπογραφῆς καὶ τῶν 
συνεπειῶν μὴ συμμετοχῆς (Νο 55). 

___________________________________________________________ 
 
53. 
Ἀριθ. πρωτ. 2563                 
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ν 
 ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
  
Πρὸς τὸ ρωμαϊκὸν Πατριαρχεῖον. 
 Τὸ τακρίριον ὑμῶν, τὸ περιέχον παρατηρήσεις τινὰς ἐπὶ τῆς 

ἀποφάσεως τῆς προλαϐόντως δημοσιευθείσης καὶ κοινοποιηθείσης 
ἀναφορικῶς τῆς ἐγγραφῆς ἐν τοῖς δημαρχείοις τῶν ἐν Κωνσταντινουπόλει 
καὶ τοῖς προαστείοις γάμων, γεννήσεων καὶ θανάτων, ὁμοῦ μετὰ τακριρίου 
ταυτοσήμου τοῦ ἁρμενικοῦ πατριαρχείου εἶχον ὑποϐάλει εἰς τὴν Α. Υ. τὸν 
πρωθυπουργόν. 
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 Εἰς ἀπάντησιν ἔλαϐον ἤδη ὑψηλὸν τεσκερέν, δι᾿ οὗ ἡ Α. Υ. 
ἀγγέλλει μοι ὅτι τὸ συμϐούλιον τῆς ἐπικρατείας ἀπεφάσισεν ἵνα: Αον 
κοινοποιηθῇ τοῖς πατριαρχείοις ὅτι ἐπιτρέπεται διὰ τοὺς γάμους καὶ τὰς 
γεννήσεις, νὰ συντάττηται καθ᾿ ἕκαστον μῆνα, συνωδᾷ τῇ γενομένῃ παρα-
κλήσει κατάλογος αὐτῶν ὅστις ἐπικεκυρωμένος παρὰ τῶν πνευματικῶν 
ὑπαλλήλων (χαδεμέδων) νὰ διαϐιϐάζηται πρὸς ἐγγραφὴν εἰς τὰ 
δημαρχεῖα, τῶν περὶ θανάτου δηλωτικῶν ἐκδιδομένων ὡς καὶ πρότερον 
ἰδιαιτέρως, καὶ ὅτι πρέπει σὺν τοῖς καταλόγοις τούτοις νὰ ἀποστέλληται εἰς 
τὰ δημαρχεῖα καὶ τὸ δικαίωμα τὸ προσδιωρισμένον διὰ τὴν ἐγγραφὴν τῶν 
πράξεων τούτων, εἰσπραττόμενον παρ᾿ ὧν δεῖ, καὶ Βον γένηται ἡ παρατή-
ρησις ὅτι ἐπειδὴ ἐν τοῖς δημαρχιακοῖς βιϐλίοις θέλουσιν ἐγγράφεσθαι πρά-
ξεις ἀφορῶσαι τοὺς ἐν τοῖς ληξιαρχικοῖς βιϐλίοις καταγεγραμμένους 
ὑπηκόους ὀθωμανούς, πρέπει νὰ μὴ συμπεριλαμϐάνωνται ἐν τοῖς καταλό-
γοις τούτοις οἱ ρωμαῖοι ἢ ἁρμένιοι οἱ ὑπὸ ξένην ὑπηκοότητα διατελοῦντες, 
εἰ καὶ αἱ διατάξεις τῆς εἰρημένης ἀποφάσεως καὶ τοῦ κανονισμοῦ περὶ 
ληξιαρχικῶν βιϐλίων δὲν περιέχουσί τι προσϐάλλον τὴν ἀνέκαθεν ἐκ μέ-
ρους τῶν πατριαρχείων γινομένην πρᾶξιν ἐν περιπτώσει γάμου καὶ γεννή-
σεως τῶν τοιούτου εἴδους ρωμαίων καὶ ἁρμενίων. 

 Ἐπειδὴ δὲ ἡ Α. Ὑψηλότης ἀγγέλουσά μοι συνάμα ὅτι ἡ ἀπόφασις 
αὕτη ἐκοινοποιήθη καὶ τῇ νομαρχίᾳ τῆς πρωτευούσης διὰ τοῦ αὐτοκρ. 
ὑπουργείου τῶν ἐσωτερικῶν, ἀξιοῖ τὴν ἐνέργειαν τῶν δεόντων, παρακαλῶ 
νὰ εὐαρεστηθῆτε νὰ ἐνεργήσετε ἀναλόγως τὰ δέοντα. 

Τῇ 25 Ρεδζὲπ 1299, 31 Μαΐου 1298 (1882) 
(ὑπογρ.) ΔΖΕΒΔΕΤ 
--------------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Ἔντυπον. Μέγεθος φύλλου 18x20,3 ἑκ. Ψα-

λιδισμένον. 
___________________________________________________________ 
 
54.                                
᾿Αριθ. {Πρωτ. 2637                                5 Σεπτεμβρίου 1884 
         {Διεκπ. 1701            (Τ Ο Π Ο Τ Η Ρ Η Τ Η Σ) 
 Πρὸς Ἀϐέρκιον Καλλιουπόλεως. 
 ῾Η Κυβέρνησις καθώρισεν ἵνα αἱ δημαρχίαι τηρῶσιν ἐν τῷ μέλλοντι 

τακτικὰ ληξιαρχικὰ βιβλία... 
-------------------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Ἔντυπον. Μέγεθος φύλλου 20x30 ἑκ. 

Ἀνάγλυφος σφραγίς ἄνω ἀριστερά. Ψαλιδισμένον. 
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___________________________________________________________ 
55.                                                                                                
Ἀριθ. {Πρωτ. 1299                                   28 Μαρτίου  1886  
        {Διεκ. 743                   ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης. 
 Θεοφιλέστατε Ἐπίσκοπε Καλλιουπόλεως καὶ Μαδύτων ἐν ἁγίῳ 

Πνεύματι ἀγαπητὲ ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργὲ τῆς ἡμῶν μετριότητος κυρ 
Ἀϐέρκιε, χάρις εἴη τῇ αὐτῆς ἱερότητι καὶ εἰρήνη παρὰ Θεοῦ. 

 Ἀνεκοινώθη ἡμῖν ὑπὸ τῆς Αὐτοκρατορικῆς Κυϐερνήσεως ὅτι περα-
τωθείσης ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ αὐτῆς τῆς πρὸ καιροῦ διαταχθείσης ἐπισήμου 
ἀπογραφῆς τῶν κατοίκων, ... 

-------------------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Ἔντυπον. Μέγεθος φύλλου 20x21,6 ἑκ. 

Ἀνάγλυφ. σφραγίς ἄνω ἀριστερά. Ψαλιδισμένον. 
___________________________________________________________ 
 
56. (2)                                                                                                        
᾿Αριθ. {Πρωτ. 1693                                        2 Μαϊου 1887 
         {Διεκ. 981                  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
᾿Αρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης. 
 ... Συνοδική σύστασις πρὸς τὸν Μητροπολίτην ῾Ηρακλείας Γρηγό-

ριον (ὅπως φυσικὰ καὶ πρὸς ὅλους τοὺς Μητροπολίτας τοῦ Οἰκ. Πατριαρ-
χείου) (Πρόκειται περὶ ἐμμέσου τρόπου ἐπιβολῆς φόρου εἰς τοὺς 
ὑπανδρευμένους. 

 Τὸ ἔγγραφον εἶναι ἀντίγραφον τοῦ πρωτοτύπου, τὸ ὁποῖον 
ἡτοίμασεν ἡ Μητρόπολις ῾Ηρακλείας πρὸς τὴν ᾿Επισκοπὴν Καλλιπόλεως- 
Καλλιουπόλεως, ἡ ὁποία ὑπήγετο εἰς αὐτήν, ὅπως καὶ εἰς ὅλας τὰς ὑπ᾿ 
αὐτὴν ᾿Επισκοπάς). 

+῾Ο Κωνσταντινουπόλεως ἐν Χριστῷ ἀγαπητὸς ἀδελφός. 
Ἀκολούθως ὑπογράφουν: ῾Ο Δέρκων Καλλίνικος, ῾Ο Βερροίας Προκόπι-

ος, ῾Ο Μιτυλήνης Κωνσταντῖνος, ῾Ο ῎Iμβρου Παΐσιος, ῾Ο Χαλδείας Γερβάσι-
ος, ῾Ο ᾿Ικονίου Δωρόθεος, ῾Ο Τενέδου Γερμανός,  +῾Ο Λήμνου Γαβριήλ, ῾Ο 
Βοδενῶν ῾Ιερόθεος, ῾Ο Δρυϊνουπόλεως Κλήμης. 

-------------------------------------------------------------- 
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Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλλου 20,8x27,1 
ἑκ. Τὸ κείμενον καὶ τὰ ὀνόματα τῶν Συνοδικῶν καλύπτουν καὶ τὰς δύο 
ὄψεις τοῦ φύλλου. Ἐκτυπωμένον φύλλον δι᾿ ἀριθμητικὰς πράξεις. 

___________________________________________________________ 
 
57.   
Ἀριθ. {Πρωτ. 1700                                                       7 Μαΐου 1887 
        {Διεκ. 985                   ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης. 
 Πρὸς Ἡρακλείας καὶ Ραιδεστοῦ Γρηγόριον, Πρόεδρον τῶν 

ὑπερτίμων καὶ Ἔξαρχον πάσης Θράκης καὶ Μακεδονίας. 
 Δι᾿ ἐκκλησιαστικῆς Ἐγκυκλίου, 5 Σεπτεμϐρίου 1884, συνεπείᾳ 

ἀποφάσεως τῆς αὐτοκρατορικῆς Κυϐερνήσεως, οἱ ἑκασταχοῦ κοινοτικοὶ 
ὑπάλληλοι (χαδεμέδες) ἤτοι ὁ μιχάρης21 ἢ ὁ βοηθὸς αὐτοῦ ὀφείλουν εἰς τὸ 
τέλος ἑκάστου μηνὸς ἵνα προσαγάγωσι τῷ ἐπὶ τῶν ληξιαρχικῶν βιϐλίων 
κυϐερνητικῷ ὑπαλλήλῳ συμείωσιν ἀκριϐῆ τῶν κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ 
μηνὸς γενομένων γεννήσεων, γάμων καὶ θανάτων ἵνα ἐγγράφωνται ἐν τοῖς 
βιϐλίοις τούτοις. 

+῾Ο Κωνσταντινουπόλεως ἐν Χριστῷ ἀγαπητὸς ἀδελφός. 
Ἀκολούθως ὑπογράφουν: ῾Ο Δέρκων Καλλίνικος, ῾Ο Βερροίας Προκόπι-

ος, ῾Ο Μιτυλήνης Κωνσταντῖνος, ῾Ο ῎Iμβρου Παΐσιος, ῾Ο Χαλδείας Γερβάσι-
ος, ῾Ο ᾿Ικονίου Δωρόθεος, ῾Ο Ρόδου Γερμανός, ῾Ο Σάμου Σαμουήλ, ῾Ο 
Βοδενῶν ᾿Ιερόθεος, ῾Ο Δρυϊνουπόλεως Κλήμης. 

-------------------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλλου 25x20,5 ἑκ. 

Δύο φύλλα. Αἱ δύο σελίδες τοῦ πρώτου φύλλου περιέχουν τὸ κείμενο καὶ 
τὰ ὀνόματα τῶν Συνοδικῶν. Τὸ δεύτερο, ὡς ἐξώφυλλο, ἔχει τὸ ὄνομα, τὸν 
τίτλον καὶ τὴν ἐπισκοπὴν τοῦ παραλήπτου. Τὸ φύλλον κατάλληλον δι᾿ 
ἀριθμητικὰς πράξεις. 

___________________________________________________________ 
 
58.                
Ἀριθ. {Πρωτ. 4502                                              10 Ὀκτωϐρίου 1889 
        {Διεκ. 2908    

                                         
21 Μὶχ άρις: κατώτερος ὑπάλληλος τοῦ Ληξιαρχείου. Ὅρα Γλωσσάριον, ἐν πα-
ραρτήματι. 
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ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης. 
 Θεοφιλέστατε Ἐπίσκοπε Καλλιουπόλεως καὶ Μαδύτου... κυρ 

Ἀϐέρκιε, χάρις εἴη τῇ αὐτῆς Θεοφιλίᾳ καὶ εἰρήνη παρὰ Θεοῦ.   
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Ἔντυπον. Μέγεθος φύλλου 19x29,5 ἑκ. 

Ἀνάγλυφος σφραγίς ἄνω ἀριστερά. Τὸ κείμενον καὶ τὰ ὀνόματα τῶν 
Συνοδικῶν καλύπτουν καὶ τὰς δύο ὄψεις τοῦ φύλλου. Ψαλιδισμένον. 

___________________________________________________________ 
 
 
 

ΙΑ΄. ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ 
 
Κατὰ τὴν περίοδον 1860-1906 τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως 

ἀπησχόλησε τὸ βουλγαρικὸν ζήτημα22. Ἡ τουρκικὴ Κυϐέρνησις στοχεύου-
σα εἰς τὴν ἀποδυνάμωσιν τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου καὶ ἐφαρμόζουσα τὸ 
”διαίρει καὶ βασίλευε” ἐνεθάρρυνε τοὺς Σχισματικοὺς τῆς Βουλγαρικῆς 
Ἐκκλησίας μὲ διαφόρους τρόπους καὶ δὴ μὲ τὸ ὑψηλὸν φιρμάνιον, τὸ 
ὁποῖον μὲ τὰ ἕνδεκα ἄρθρα του δῆθεν ἐπεδίωκε τὴν λύσιν τοῦ ζητήματος. 
Ἡ Ἐκκλησία ἀντιδρῶσα ἀπήντησεν (ὅρα τὸ κατωτέρω τακρίριον Νο 59) ὅτι 
δὲν θεωρεῖ λελυμένον τὸ βουλγαρικὸν ζήτημα. Παρὰ ταῦτα καὶ ἐνῶ ἡ 
Κυϐέρνησις ἀνεγνώριζε τὰ δίκαια τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου, αἴφνης, 
ἀνεκινήθη τὸ ζήτημα τῆς ἀποστολῆς Ἐπισκόπων τῆς Σχισματικῆς 
Βουλγαρικῆς Ἐξαρχίας εἰς τὰς Ἐπαρχίας Σκοπίων καὶ Πρεσπῶν (ὅρα ἐπίσης 
καὶ Β΄. ΠΡΟΝΟΜΙΑ, Νο 16). Τὸ Πατριαρχεῖον στηριζόμενον εἰς Κανόνας τῆς 
Ἐκκλησίας ἀπήτησε τὴν μεταϐολὴν τοῦ σχήματος τῶν Ἐπισκόπων τῆς 
Ἐξαρχίας, ὡς Σχισματικῶν, καὶ τὴν σημείωσιν εἰς τὰ αὐτοκρατορικὰ βερά-
τια ὅτι εἶναι Σχισματικοὶ Ἐπίσκοποι. Ὅταν οἱ Σχισματικοὶ Ἐπίσκοποι 
ἀπεστάλησαν εἰς τὰς ἀνωτέρω Ἐπαρχίας ὁ Πατριάρχης ἠναγκάσθη νὰ 
παραιτηθῇ. 

___________________________________________________________ 
 59.  

                                         
22 Μετὰ τὴν ἐθνοσυνέλευσιν εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν (Αὔγ. 1858-Φεϐρ. 1860) 
καὶ τὴν πρώτην πρᾶξιν ἀποσκιρτήσεως τοῦ Μακαριουπόλεως Ἱλαρίονος (3 Ἀπρ. 
1860). Πρϐλ. Ἀρχιμ. Β. Στεφανίδου, Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σελ. 
731ἑἑξ. Τὸ βουλγαρικὸν σχίσμα ἤρθη τὴν 25 Φεϐρ. 1945. 
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Ἀριθ. {Πρωτ. 1620                                                   2 Ἀπριλίου 1870 
        {Διεκπ. 1159 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤ΄ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Ἱερώτατε Μητροπολίτα Καστορίας, ὑπέρτιμε καὶ ἔξαρχε ἄνω Μα-

κεδονίας, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργὲ τῆς ἡμῶν Μετριότη-
τος κυρ Νικηφόρε23, καὶ τιμιώτατοι Προεστῶτες καὶ Πρόκριτοι καὶ λοιποὶ 
εὐλογημένοι Χριστιανοὶ τῆς ἐπαρχίας ταύτης, τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, 
χάρις εἴη ἡμῖν καὶ εἰρήνη παρὰ Θεοῦ. 

 Ὅτε πρὸ ἑνὸς ἔτους ἐστάλησαν εἰς τὰ Πατριαρχεῖα παρὰ τῆς 
Ὑψηλῆς Πύλης δύο σχέδια ἀφορῶντα τὴν λύσιν τοῦ Βουλγαρικοῦ ζητήμα-
τος, ἡ Ἐκκλησία λαϐοῦσα ἐνδόσιμον ἀπὸ κινημάτων καὶ διαθρυλλημάτων, 
δι᾿ ὧν τινες παρέστησαν ὡς λυθὲν δι᾿ αὐτῶν τῶν σχεδίων τὸ ἐν λόγῳ ζή-
τημα, ἀπέλυσεν Ἐγκυκλίους αὐτῆς ἐπιστολὰς πρὸς πάντας τοὺς ἐν Χριστῷ 
ἀδελφοὺς ἁγίους Ἀρχιερεῖς, πληροφορήσασα τὴν ἐκ μέρους αὐτῆς 
ἀποποίησιν καὶ ἀποδοκιμασίαν τῶν σχεδίων ἐκείνων, ὡς ἀντιϐαινόντων 
τοῖς ἱεροῖς Κανόσι καὶ τοῖς καθεστῶσι τῆς ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας, 
καθὰ συγχρόνως καὶ πρὸς τὴν ὑψηλὴν Πύλην διεϐίϐασε κατάλληλον 
ἀπάντησιν, συνοδευθείσαν καὶ μετὰ ἐκθέσεως, εἰδικῶς διὰ λόγων πολλῶν 
καὶ νομίμων καταδεικνυούσης τὸ ἀντικανονικὸν τῶν σχεδίων καὶ κατὰ συ-
νέπειαν τὸ ἀδύνατον τῆς τούτων παραδοχῆς. Ἔκτοτε τὰ τῆς ὑποθέσεως 
ταύτης διετέλουν ἐν σιγῇ καὶ ἐν μετεώρῳ κείμενα, ἡ δὲ Ἐκκλησίας 
ἐρειδομένη εἰς τὰς δικαίας καὶ νομίμους ἐνστάσεις, ἃς διὰ τῆς ἀπαντήσεως 
αὐτῆς ὑπέϐαλε τῇ ὑψηλῇ Κυϐερνήσει, ἤλπιζεν εὐλόγως τὴν ἐπίνευσιν 
αὐτῆς πρὸς τὴν προϋποδειχθεῖσαν εὔφημον καὶ κανονικὴν διαίτησιν τοῦ 
ὅλως Ἐκκλησιαστικοῦ τούτου ζητήματος. Ἀλλὰ παρ᾿ ἐλπίδα ἀπεστάλη ἡμῖν 
πρό τινων ἡμερῶν ὑψηλὸν Φιρμάνιον πραγματευόμενον ἐν ἄρθροις 
ἕνδεκα περὶ τοῦ ἐν λόγῳ Βουλγαρικοῦ ζητήματος, οὗτινος τὴν εὐκταίαν 
λύσιν ἡ εὐμενὴς Αὐτοκρατορικὴ Κυϐέρνησις νομίσασα ἐφικτὴν διὰ τῶν 

                                         
23 Εἰς τὸ ἄρθρον τοῦ Τ. Ἀθ. Γριτσοπούλου, ”Καστορία”, ἐν ”Θρησκευτικὴ καὶ 
Ἠθικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία”, τόμ. 7, (σσ. 398-424), Ἀθῆναι 1965, καὶ εἰς τὴν σελ. 404, 
σημειοῦται εἰς τὸν κατάλογον τῶν ἀρχιερέων: ”1841-1869 ἴσως Νικηφόρος ὁ 
ἀρχιδιάκονος τοῦ Πατριαρχείου, 1870 Δωρόθεος Εὐελπίδης κ.λπ.” Ὑπάρχει δηλ. 
ἀϐεϐαιότης περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀρχιερέως κατὰ τὴν περίοδον αὐτήν. Εἰς τὸ 
ἀνωτέρω τακρίριον ἀναφέρεται σαφῶς ὁ ”Νικηφόρος”. Σημειωτέον ἐπίσης εἶναι 
ὅτι ὁ Νικηφόρος ἦτο ἀκόμη Μητροπολίτης Καστορίας τὴν 2 Ἀπριλίου τοῦ 1870. 
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ὅρων τούτων, φαίνεται προαχθεῖσα συμϐιϐάσαι μᾶλλον καὶ εἰρηνοποιῆσαι 
τὰς μεταξὺ τῶν διαφερμένων ὑπηκόων ἔριδας διὰ τῆς ὑπερόχου 
προνοητικῆς αὐτῆς μεσολαϐήσεως, ἢ νόμιμον καὶ κανονικὴν ἐπενεγκεῖν 
περὶ αὐτῶν ἀπόφασιν. Ὅσῳ γὰρ ὑπάρχει ἀναντίρρητον ὅτι αἱ διὰ μακροῦ, 
ὡς μὴ ὤφειλε, παρενοχλοῦσαι τὰς σεϐαστὰς αὐτῆς ἀκοὰς διενέξεις, καὶ αἱ 
ἐντεῦθεν προκύπτουσαι ἀνωμαλίαι, λυποῦσαι αὐτὴν ὁμολογουμένως 
προκαλοῦσι τὴν πατρικὴν αὐτῆς μέριμναν ὑπὲρ τῆς ἀμοιϐαίας ἀγάπης καὶ 
ἁρμονίας τῶν ὑπὸ τὴν ἀμφιλαφῆ αὐτῆς σκιὰν διατελούντων λαῶν, 
τοσοῦτόν ἐστι φανερὸν ὅτι ἡ περὶ τὰ πνευματικὰ καὶ ᾿Εκκλησιαστικὰ ἡμῶν 
πράγματα διαίτησις ὑπάρχει καὶ θρησκευτικῶς αὐτὴ ἀναρμόδιος καὶ 
πολιτικῶς ἀντικειμένη πρὸς τὰ ἀπὸ τοσούτων αἰώνων παραχωρηθέντα δι-
καιώματα καὶ προνόμια τῆς Ἐκκλησίας, ὧν τὴν ἀκεραίαν διατήρησιν διετέ-
λεσεν ἀείποτε προστατεύουσα καὶ ὑπερασπιζομένη. Ὅθεν ἡ Ἐκκλησία δι-
ασκεψαμένη ἐπὶ τῶν ἄρθρων τοῦ ὑψηλοῦ τούτου ὁρισμοῦ καὶ μελετήσασα 
ταῦτα καλῶς, ἐπειδὴ κατεῖδεν οὐδὲν ἧττον ἀντιϐαίνοντα τοῖς ἱεροῖς αὐτῆς 
καθεστῶσι καὶ ταῖς πατερικαῖς παραδόσεσι καὶ πρὸς τὰς διακελεύσεις τῶν 
θείων Κανόνων ἀντίθετα, καὶ ἑπομένως τὴν τούτων παραδοχήν, ἄνευ γοῦν 
γνώμης καὶ ἀποφάνσεως Οἰκουμενικῆς Συνόδου, εὑρίσκουσα προφανῶς 
ἀσυμϐίϐαστον πρὸς τὰ ἱερὰ καὶ ὑψηλὰ αὐτῆς καθήκοντα, πρὸς μὲν τὴν 
ὑψηλὴν Πύλην ἐποιήσατο τὴν δέουσαν μετὰ σεϐασμοῦ ἀπάντησιν, 
ἐνέκρινε δὲ ἀναγκαῖον κοινοποιῆσαι καὶ τοῖς κατὰ τόπους ἀδελφοῖς ἁγίοις 
Ἀρχιερεῦσι τὰ περὶ τοῦ σπουδαίου τούτου ἀντικειμένου χώραν καὶ πάλιν 
λαϐόντα, καὶ ὅτι οὐδόλως θεωρεῖ λελυμένον τὸ Βουλγαρικὸν ζήτημα διὰ 
τοῦ διαληφθέντος ὑψηλοῦ Φιρμανίου, μὴ δυναμένη καταπροδοῦναι τὴν 
παρὰ Θεοῦ πεπειστευμένην αὐτὴ παρακαταθήκην τῶν θείων καὶ ἱερῶν 
Κανόνων. 

 Ταῦτα τοίνυν πληροφοροῦντες τῇ τε αὐτῆς Ἱερότητι καὶ τῇ ὑμῶν 
Τιμιότητι διὰ τῆς παρούσης Πατριαρχικῆς ἡμῶν καὶ Συνοδικῆς ἐγκυκλίου 
Ἐπιστολῆς, ἐντελλόμεθα ὅπως, ὡς συνφρονοῦσα τῇ Ἐκκλησίᾳ, αὐτή τε 
διατελῇ προσεκτικὴ εἰς ἀποφυγὴν πάσης παρεξηγήσεως, καὶ τοῖς 
Χριστιανοῖς αὐτῆς ὑπαγορεύσῃ τὰ δέοντα, ἵνα ἐμμένωσι τοῖς πατροπαρα-
δότοις καθεστῶσι καὶ ταῖς διαγορεύσεσι τῶν θείων καὶ ἱερῶν Ἀποστολικῶν 
καὶ Συνοδικῶν θεσμῶν καὶ Κανόνων, εἰδότες ὅτι ὅσοι ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας 
μένουσι καὶ τῷ κανόνι αὐτῆς στοιχοῦσιν, ἔσται ἐπ᾿ αὐτοὺς εἰρήνη καὶ σω-
τηρία παρὰ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ· οὗ ἡ χάρις καὶ τὸ ἄπειρον ἔλεος εἴη μεθ᾿ 
ὑμῶν. 

+ Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ἐν Χριστῷ ἀγαπητὸς ἀδελφός. 
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Ἀκολούθως ὑπογράφουν οἱ Συνοδικοί: Ὁ Κυζίκου Νικόδημος, Ὁ Χαλκη-
δόνος Γεράσιμος, Ὁ Δέρκων Νεόφυτος, Ὁ Τορνόϐου Γρηγόριος, Ὁ Δράμας 
Ἀγαθάγγελος, Ὁ Δημητριάδος Δωρόθεος, Ὁ Γρεϐενῶν Γεννάδιος, Ὁ Νύσ-
σης Καλλίνικος, Ὁ Σωζοαγαθουπόλεως Προκόπιος. 

--------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Ἔντυπον. Μέγεθος φύλλου 22,7x31 ἐκ. 

Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. Ἔντυπος ὁ τίτλος τοῦ Πατριάρχου 
εἰς τὴν κορυφὴν τῆς σελίδος. Εἶναι ἐμφανὴς ἡ χρῆσις ψαλιδίου, 
ἀνομοιομόρφως. 
 

ΙΒ΄. ΣΧΟΛΕΙΑ 
 Ὡς ἐσημειώθη εἰς τὴν εἰσαγωγὴν τοῦ κεφαλαίου Ζ΄. ΓΑΜΟΣ-

ΜΝΗΣΤΕΙΑ, τὸ Πατριαρχεῖον ἐξ ἀρχῆς ἐπέδειξε ”ἄοκνον ζῆλον καὶ 
ἀνύστακτον μέριμναν ὡς τροφὸς τοῦ Γένους” διὰ τὴν παιδείαν. Ὄχι μόνον 
διότι αὐτὴ εὑρίσκετο εἰς τὰ πλαίσια τῶν προνομίων της, ἀλλὰ κυρίως 
ἐπειδὴ εἰς αὐτὴν ἐστηρίζετο τὸ μέλλον καὶ ἡ μεταλαμπάδευσις τῆς 
ὀρθοδόξου παραδόσεως. Τὸ Πατριαρχεῖον ἦτο ἁρμόδιον διὰ τὴν ἀνέγερσιν 
Ἐκκλησιῶν, εὐαγῶν ἱδρυμάτων, τὴν ἐκπαίδευσιν καὶ τὸν διορισμὸν τῶν 
διδασκάλων-διδασκαλισσῶν, τὴν πιστοποίησιν τῶν διπλωμάτων καὶ τῆς 
εἰδικότητος αὐτῶν, τὴν ἵδρυσιν σχολείων, πρώτης καὶ δευτέρας βαθμίδος, 
Δημοτικά- Γυμνάσια- Λύκεια- Παρθεναγωγεῖα, τὴν Ἱερατικὴν Σχολήν, τὴν 
Μεγάλην τοῦ Γένους Σχολήν, τὴν Θεολογ. Σχολὴν τῆς Χάλκης, τὴν 
ἐπιμέλειαν τῶν διδακτικῶν βιϐλίων, τὸν καταρτισμὸν ὡρολογίων προ-
γραμμάτων τῶν μαθημάτων τῶν σχολείων καὶ ὅλα τὰ σχετικά. Ὅλα αὐτὰ 
τὰ κατέθετε εἰς τὴν Κυϐέρνησιν ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἐλάμϐανε τὴν ἔγκρισιν. 
Ἦτο δυνατὸν ὁ ἐπιθεωρητὴς ἢ ὁ διευθυντὴς τῆς δημοσίας ἐκπαιδεύσεως 
τοῦ τουρκικοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων νὰ 
πραγματοποιήσῃ ἔλεγχον. Εἰς περίπτωσιν κατὰ τὴν ὁποίαν οὗτος παρετήρη 
”μάθημα τι ἀπᾷδον ἢ διδάσκαλον ἢ διδασκάλισσα, μὴ ἔχοντας ἐνδεικτικὸν 
ἐπεκεκυρωμένον ὑπὸ τῶν Πατριαρχείων ἢ Μητροπόλεως... οὕτω θέλουσι 
κωλύεσθαι τὰ τοιαῦτα μαθήματα καὶ ἀντικαθίστασθαι οἱ τοιοῦτοι ἄνευ 
ἐνδεικτικοῦ διδάσκαλοι καὶ διδασκάλισσαι. Ἐν περιπτώσει δὲ διαφωνίας 
μεταξὺ διευθυντοῦ Παιδείας καὶ Μητροπολίτου πᾶσα ἐνέργεια 
ἀναστέλλεται, τὸ ζήτημα δὲ ἀναφέρεται εἰς τὸ Πατριαρχεῖον καὶ τὴν 
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Κυϐέρνησιν πρὸς λύσιν...”24. Εἰς τὰ σχολεῖα ἐδιδάσκετο καὶ ἡ τουρκικὴ 
γλῶσσα ὡς γλῶσσα τοῦ κράτους. Τὰ ἄσματα καὶ οἱ λόγοι κατὰ τὰς 
ἐξετάσεις δὲν ἐπετρέπετο νὰ ἀντιϐαίνουν εἰς τὴν ἱερὰν θρησκείαν τῶν 
Ὀρθοδόξων καὶ εἰς τὰ καθεστῶτα τῆς Κυϐερνήσεως. Ἐννοεῖται ὅτι πλειστά-
κις ἐγένοντο προσπάθειαι ἐκ μέρους τῆς τουρκικῆς Κυϐερνήσεως ὅπως, 
διὰ πλαγίων μέσων, ληφθοῦν στοιχεῖα, στατιστικά, προγραμάτων, διδα-
σκομένων βιϐλίων, ἐξ αἰτίας ἐλλείψεως ἐμπιστοσύνης ἢ νὰ παρέμϐῃ αὕτη 
εἰς θέματα σχολείων ὡς ἄμεσος ἐλεγκτὴς παρακάμπτουσα οὕτω τὸ 
Πατριαρχεῖον καὶ παριορίζουσα τὰ προνόμια αὐτοῦ. Δυστυχῶς, διαθέτει τὸ 
ἐν λόγῳ ἀρχεῖο μας πέντε μόνον τακρίρια ἐπὶ τοῦ θέματος τούτου, ἕνα τοῦ 
1871, ἕνα τοῦ 1875, δύο τοῦ 1882 (πρόκειται περὶ προεορτίων τῆς πρώτης 
φάσεως τοῦ ”Προνομικοῦ Ζητήματος” 19.02.1883-19.03.1884) καὶ ἕνα τοῦ 
1885. Τὸ Νο. 62 τακρίριον ἔχει τὰ προαναφερθέντα στοιχεῖα παρακάμψεως 
τοῦ Πατριαρχείου καὶ εἶναι ἄξιος προσοχῆς ὁ τρόπος (πατρικός, 
συϐουλευτικός καὶ ὀλίγον ... συνομωτικός) μὲ τὸν ὁποῖον τὸ Οἰκ. 
Πατριαρχεῖον συμϐουλεύει τοὺς ἐπισκόπους (”παρακαλεῖσθε ὅπως 
χορηγεῖτε τὰς ζητουμένας πληροφορίας προφορικῶς ἢ γραπτῶς, ἄνευ 
ὑπογραφῶν, μετὰ πάσης μέντοι περισκέψεως καὶ φρονήσεως 
ἱκανοποιούσης τὴν περὶ τῶν καθ᾿ ἡμᾶς προνοητικὴν μέριμναν”).  

___________________________________________________________ 
 
60.  
Ἀριθ. {Πρωτ. 5948      25                                        18 Ὀκτωϐρίου1871 
        {Διεκπ. 3766                 +ΑΝΘΙΜΟΣ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 

                                         
24 Τακρίριον, ἀριθ. πρωτ. 10718, τῆς 4 Δεκεμϐρίου 1919 (ἐκ τοῦ περιοδικοῦ 
”Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια”, τόμος 34, σσ. 379-383), ἐν Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, 
ἔνθ᾿ ἀνωτ., σελ. 237. 
25 Τὸ τακρίριον τοῦτο εὕρομεν καὶ εἰς τὸ ἔργον τῆς Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, ἔνθ᾿ 
ἀνωτ., σσ. 289-291, μὲ τὴν παρατήρησιν ὅτι, ἐνῷ τὰ πάντα εἶναι τὰ αὐτά, τὸ κεί-
μενον, ἡ ἡμερομηνία 18 Ὀκτωϐρίου 1871, ὁ ἀριθ. διεκπ. 3766, διαφέρει ὅμως ὁ 
ἀριθ. πρωτοκόλλου. Τὸ ἡμέτερον ἔχει τὸν ἀριθμὸν 5948, ἐνῷ τὸ ἀντίστοιχον τοῦ 
ἀνωτέρω ἔργου ἔχει ἀριθ. 5748. Ἐν πάσει περιπτώσει, συμφώνως τῷ 
προσδιορισμῷ τῶν πηγῶν τῆς συλλογῆς τῆς κ. Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, ἡ πα-
ρούσα ἐγκύκλιος ἀνήκει εἰς τὸ Δεύτερον Μέρος τοῦ ἔργου, εἰς τὴν κατηγορίαν 
”τῶν ἐχόντων ὡς σημεῖον ἀναφορᾶς τὸ πλαίσιον ὀργανώσεως καὶ λειτουργίας 
τῶν σχολείων” (ὅρα σελ. 21). 
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 +Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Νικαίας, ὑπέρτιμε καὶ ἔξαρχε πάσης Βι-
θυνίας, ἐν ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητὲ καὶ συλλειτουργὲ τῆς ἡμῶν Μετριότη-
τος κὺρ Ἰωαννίκιε·  

--------------------------------------------------- 
 Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Ἔντυπον. Μέγεθος φύλλου 21x32 ἑκ. 

Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. Ψαλιδισμένον. 
___________________________________________________________ 
 
61.  
Ἀριθ. Πρωτ. 6563                                                29  Ὀκτωϐρίου 1875 
ΙΩΑΚΕΙΜ  Γ΄ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς Ἰωαννίκιον Νικαίας ὑπέρτιμον καὶ ἔξαρχον πάσης Βιθυνίας. 
--------------------------------------------------- 
 Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου:  Ἔντυπον. Μέγεθος φύλλου 22,5x30 ἑκ. Ψα-

λιδισμένον. 
___________________________________________________________ 
ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ 
(19.02.1883-19.03.1884) 
_________________________________________ 
 
62. 
Ἀριθ. {Πρωτ. 2651                                                       7 Ἰουνίου 1882 
        {Διεκπ. 1604                    ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς Ἀϐέρκιον Καλλιουπόλεως   
 Ἡ αὐτοκρατορικὴ Κυϐέρνησις ἐπιθυμεῖ στατιστικάς τινας πληρο-

φορίας περὶ τῶν ἑλλην. σχολείων ἐπαρχιῶν τινων, ἤτοι περὶ τοῦ ἀριθμοῦ 
αὐτῶν, περὶ τῶν διδασκάλων καὶ μαθητῶν αὐτῶν καὶ περὶ τῶν ἐν αὐτοῖς 
διδασκομένων μαθημάτων. Ὅθεν, παρακαλεῖσθε ὅπως χορηγεῖτε ”τὰς ζη-
τουμένας πληροφορίας προφορικῶς ἢ γραπτῶς, ἄνευ ὑπογραφῶν, μετὰ 
πάσης μέντοι περισκέψεως καὶ φρονήσεως ἱκανοποιούσης τὴν περὶ τῶν 
καθ᾿ ἡμᾶς προνοητικὴν μέριμναν”. 

+Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ἐν Χριστῷ ἀγαπητὸς ἀδελφός. 
Ἀκολούθως ὑπογράφουν οἱ Συνοδικοὶ Ἀρχιερεῖς: Ὁ Προύσης Νικόδη-

μος, Ὁ Νικομηδείας Φιλόθεος, Ὁ Ἐφέσου Ἀγαθάγγελος, Ὁ Βάρνης Κύριλ-
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λος, Ὁ Ἀμασείας Σωφρόνιος, Ὁ Δέρκων Ἰωακείμ, Ὁ Πρόεδρος Διδυμοτεί-
χου Μεθόδιος, Ὁ Μιτυλήνης Κωνσταντῖνος, Ὁ Βοδενῶν Ἱερόθεος, Ὁ πρόε-
δρος Νικαίας Διονύσιος, Ὁ Κασσανδρείας Κωνστάντιος. 

--------------------------------------------------- 
 Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου:  Ἔντυπον. Μέγεθος φύλλου 21,5x27,5 ἑκ. 

Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. Ψαλιδισμένον. 
___________________________________________________________ 
 
63. 
Ἀριθ. {Πρωτ. 2910    26                                                25 Ἰουνίου 1882 
        {Διεκπ. 1792                    ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς Ἀϐέρκιον Καλλιουπόλεως    
--------------------------------------------------- 
 Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου:  Ἔντυπον. Μέγεθος φύλλου 21x26,5 ἑκ. 

Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. Εἶναι ἐμφανὴς ἡ χρῆσις ψαλιδίου, 
ἀνομοιομόρφως. 

___________________________________________________________ 
 
64. 
Ἀριθ. {Πρωτ. 4169                                             21 Σεπτεμϐρίου 1885 
        {Διεκπ. 2381                     ΙΩΑΚΕΙΜ 
 ἐλέῳ Θεοῦ 
Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς Ἀϐέρκιον Καλλιουπόλεως.  
--------------------------------------------------- 
 Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου:  Ἔντυπον. Μέγεθος φύλλου 19x22 ἑκ. 

Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. Εἶναι ἐμφανὴς ἡ χρῆσις ψαλιδίου, 
ἀνομοιομόρφως. 

___________________________________________________________  
ΙΓ΄. ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ                                      

 Ἡ Κεντρικὴ Ἱερατικὴ Σχολή, διάφορος τῆς Μεγάλης τοῦ Γένους 
Σχολῆς (”Πατριαρχικὴ Ἀκαδημία” μετὰ τὸ 1851) καὶ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς 

                                         
26 Τὸ τακρίριον τοῦτο, ἐπίσης, εὕρομεν καὶ εἰς τὸ ἔργον τῆς Σ. Ζιώγου-
Καραστεργίου, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σελ. 304ἑξ., εἰς τὸ αὐτὸ Δεύτερον Μέρος, εἰς τὴν αὐτὴν 
κατηγορίαν. 
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τῆς Χάλκης, ἱδρύθη μὲ σκοπὸν τὴν ἐκπαίδευσιν τοῦ  ἐφημεριακοῦ κλήρου 
τὸ 1881. Ἡ φοίτησις ἦτο πενταετής. Οἱ σπουδασταὶ ἐκ τῶν ἐπαρχιῶν ἦσαν 
οἰκότροφοι τῆς Σχολῆς. Μετὰ τὴν ἀποφοίτησίν των οἱ σπουδασταὶ 
ἐπανήρχοντο εἰς τὰς οἰκίας των καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς τοῦ τόπου των, μὲ ἐντολὴν 
τοῦ Πατριαρχείου, ἐφρόντιζαν διὰ τὴν τακτοποίησίν των ἢ εἰς τὰς Μητρο-
πόλεις ὡς Γραμματεῖς ἢ εἰς τὰς Ἐνορίας των ὡς Νεωκόροι καὶ Ψᾶλται. 
Ὅταν ἔφθανον εἰς ἡλικίαν χειροτονίας οἱ Ἀρχιερεῖς τοὺς ἐτοποθέτουν εἰς 
κενὰς ἐφημεριακὰς θέσεις. Ἐὰν κανεὶς δὲν ἤθελε νὰ χειροτονηθῇ, ἦτο 
ὑποχρεωμένος νὰ πληρώσῃ εἰς τὴν Σχολὴν τὰ τροφεῖα τὰ ὁποῖα ἀνήρχοντο 
εἰς τὸ ποσὸν τῶν 15 λιρῶν δι᾿ ἕκαστον ἔτος. 

 Οἱ ἐπαρχιακοὶ Ἱερεῖς ὑπεχρεοῦντο νὰ πληρώνουν, μέσῳ τῶν 
Ἀρχιερέων, πεντάγροσον ἐτησίαν συνδρομὴν ὑπὲρ τῆς Κεντρικῆς 
Ἱερατικῆς Σχολῆς. 

___________________________________________________________ 
 
65. (4α)                              (Συστατικὴ ἐπιστολή) 
᾿Αριθ. Πρωτ. 2455                                                    23 ᾿Ιουνίου 1886 
ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
᾿Αρχιεπίσκοπος Κων/λεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης. 
  Πρὸς ᾿Αβέρκιον Καλλιουπόλεως. 
 Εἶχεν ἱδρυθεῖ Κεντρικὴ ῾Ιερατικὴ Σχολή, διάφορος τῆς Χάλκης, πρὸς  

ἐκπαίδευσιν τοῦ ἐφημεριακοῦ κλήρου. ῾Η Σχολή, μετὰ ἑπταετῆ καλλιέρ-
γειαν, ἀπέδωσε καρπούς, τοὺς πρώτους 23 ἀποφοίτους. ῞Οθεν 
ἀπευθύνεται σύστασις πρὸς τοὺς Ἀρχιερεῖς τῶν ᾿Επαρχιῶν, ἐκ τῶν ὁποίων 
προέρχονται οἱ ἀπόφοιτοι, νὰ μεριμνοῦν περὶ τῆς ἀποκαταστάσεως αὐτῶν 
καὶ ἐν καιρῷ περὶ ἐκπληρώσεως τῆς ὑποσχέσεως αὐτῶν νὰ ἱερωθοῦν.  

+῾Ο Κωνσταντινουπόλεως ἐν Χριστῷ ἀγαπητὸς ἀδελφός. 
---------------------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλλου 21,5x34 ἑκ. 

Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. Τὸ τακρίριον ἀποτελεῖται ἐκ δύο 
φύλλων. Τὸ κείμενον καλύπτει τὰς δύο σελίδας τοῦ πρώτου φύλλου καὶ 
μικρόν μέρος τῆς τρίτης σελίδος, ἐνῷ ἡ τετάρτη χρησιμοποιεῖται ὡς 
ἔνδειξις προορισμοῦ: ”(ἀριθ. πρωτ.) 2455. Τῷ θεοφιλεστάτῳ Ἐπισκόπῳ 
Καλλιουπόλεως καὶ Μαδύτων, ἐν ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητῷ ἀδελφῷ καὶ 
συλλειτουργῷ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κὺρ Ἀϐερκίῳ”. 

___________________________________________________________ 
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66. (4)           (Συστατικὴ ἐπιστολή) Ἡ αὐτὴ ἡμερομηνία καὶ ὁ αὐτὸς 
ἀριθμὸς πρωτ. μὲ τὸ προηγούμενον.       

Ἀριθ. πρωτ. 2455                                                     23 Ιουνίου 1886 
ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
᾿Αρχιεπίσκοπος Κων/λεως, Νέας Ρώμης & Οίκουμενικὸς Πατριάρχης. 
 Πρὸς Αβέρκιον Καλλιουπόλεως.  
----------------------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλλου 21,5x34 ἑκ. 

Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. Τὸ κείμενον καλύπτει καὶ τὰς δύο 
πλευρᾶς τοῦ φύλλου. 

___________________________________________________________ 
 
67.                                    (Συστατικὴ ἐπιστολή) 
᾿Αριθ. Πρωτ. 2695                                                    8 Ιουλίου 1887 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
᾿Αρχιεπίσκοπος Κων/λεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης. 
 Πρὸς Ἀβέρκιον Καλλιουπόλεως. 
 (Τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ Πατριαρχείου συνεχές, διὰ τὴν κατὰ τὸν χρό-

νον τῆς ἀποφοιτήσεως μέχρι τῆς χειροτονίας ἀποκατάστασιν τῶν 
ὑποψηφίων κληρικῶν. (Ἀλλὰ καὶ μικρός τις ἐκφοϐισμὸς πρὸς ἀνάληψιν 
τῶν ὑποχρεώσεών των. Κατ᾿ αὐτὸν τὸν τρόπον μᾶλλον ἑρμηνεύεται ἡ 
διεξοδικὴ ἐπανάληψις τῶν ὑποχρεώσεων εἰς ὅλας τὰς συστατικὰς 
ἐπιστολὰς πρὸς τὸν αὐτὸν Ἐπίσκοπον.) 

+῾Ο Κωνσταντινουπόλεως ἐν Χριστῷ ἀγαπητὸς ἀδελφός. 
---------------------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλλου 21,5x34 ἑκ. 

Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. Τὸ κείμενον καλύπτει καὶ τὰς δύο 
ὄψεις τοῦ φύλλου. 

___________________________________________________________ 
 
68.  
᾿Αριθ. {Πρωτ. 2811                           11 Ιουλίου 1888 
         {Διεκπ. 2166                 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
᾿Αρχιεπίσκοπος Κων/λεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης. 
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 Πρὸς ᾿Αβέρκιον Καλλιουπόλεως.  
---------------------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Ἔντυπον. Μέγεθος φύλλου 21,8x32,4 ἑκ. 

Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου.  Ψαλιδισμένον, ἀνομοιομόρφως. 
___________________________________________________________ 
 
69. (12)  
᾿Αριθ. Πρωτ. 872                                   28 Φεβρουαρίου 1989 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
᾿Αρχιεπίσκοπος Κων/λεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς ᾿Αβέρκιον Καλλιουπόλεως.  
---------------------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλλου 23,5x24 ἑκ. 

Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. Ψαλιδισμένον εἰς τὸ κάτω μέρος 
τοῦ φύλλου. 

___________________________________________________________ 
 
 
ΙΔ΄. ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΣΧΟΛΗ (ἀπὸ τὸ 1850). Παλαιότερον 

ὀνομάζετο  ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ. 
 
 Ὡς ἤδη πολλαπλῶς ἐσημειώθη, ἀπὸ τῶν πρώτων στιγμῶν τῆς δου-

λείας ἀντιμετωπίσθη ἀπὸ πλευρᾶς τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου, ὅστις ἐπῆχε καὶ 
τὸν ρόλον τοῦ ᾿Εθνάρχου, ἐπὶ τῇ βάσει τῶν Προνομίων, τὸ μέγα θέμα τῆς 
παιδείας, ἰδιαιτέρως εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν, ἐντὸς τῆς ὁποίας ἡ 
παιδευτικὴ παράδοσις δὲν ἐπρόκειτο νὰ διακοπῇ. 

 Ἡ ἵδρυσις τῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, τῆς μετὰ τὸ 1851 μετω-
νομασθείσης ”Πατριαρχικὴ Ἀκαδημία”, συνδέεται μὲ τὸν ”πατριάρχην τῶν 
πενήτων” Γεννάδιον τὸν Σχολάριον μὲ πρῶτον Σχολάρχην τὸν Ματθαῖον 
Καμαριώτην. Ἡ πορεία τῆς σπουδαιοτάτης αὐτῆς Σχολῆς ὑπῆρξε, πλήρης 
ἐμποδίων καὶ δυσκολιῶν, οὔτε συνεχὴς οὔτε ὁμοιόμορφος. 

 Ὅλοι οἱ Πατριᾶρχαι ἐπέδειξαν μέγα ἐνδιαφέρον διὰ τὴν λειτουργί-
αν τῆς Σχολῆς. Τὰ ἔξοδα λειτουργίας ἀντιμετώπιζον μὲ ὑποχρεωτικὰς 
ἐτησίας συνδρομὰς τῶν Ἀρχιερέων καὶ Ἱερέων τοῦ κλίματος τοῦ Πατριαρ-
χείου, ὡς καὶ εὐγενῶν ὁμογενῶν, ὡς μαρτυροῦν καὶ τὰ ἀκολουθοῦντα 
ἔγγραφα Πατριαρχῶν.   

___________________________________________________________ 
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70.  
Ἀριθ. πρωτ. 1674                                                   21 Ἀπριλίου 1870 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς τοὺς ὁμογενεῖς καὶ φιλομούσους καὶ κατὰ καιρὸν μαθητεύ-

σαντας εἰς τὴν Μεγάλην τοῦ Γένους Σχολήν.  
------------------------------------------------------ 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου:  Ἔντυπον. Μέγεθος φύλλου 26,5x22,2 ἑκ. 

Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. Ψαλιδισμένον, ἀνομοιομόρφως.  
 

*** 
 

 
ΙΕ΄. ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΑΛΚΗΣ 

  
Εὑρίσκετο εἰς τὸν λόφον τῆς Ἐλπίδος ἐπὶ τῆς νήσου Χάλκης, μιᾶς τῶν 

Πριγκηπονήσων, ἡ ὁποία ἀπέχει περίπου μίαν ὥραν ἀπὸ τῆς Πόλεως. 
 Τὴν 1ην Ὀκτωϐρίου 1844 ηὐλογήθη ἡ ἔναρξις τῆς λειτουργίας της 

εἰς τὴν Μονὴν τῆς Ἁγίας Τριάδος, δι᾿ ἰδιαιτέρας τελετῆς ὑπὸ τοῦ Καισαρεί-
ας Παϊσίου, καὶ τὴν 8ην Ὀκτωϐρίου 1844 ἤρχισαν τὰ μαθήματα. 

 Τὴν 28ην Ἰουνίου 1894 κατεστράφη ὑπὸ σεισμοῦ. Μὲ δωρεὰν τοῦ 
Παύλου Σκυλίτση Στεφάνοϐικ ἐκτίσθη τὸ νέον λαμπρὸν κτίριον. 

 Ἡ περίφημος αὐτὴ θεολογικὴ Σχολὴ ἱδρύθη ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας 
πρὸς ἐξυπηρέτησιν τῶν ἀμέσων ἀναγκῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντι-
νουπόλεως καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας εὐρύτερον καὶ εἶχεν ὡς ἄμεσον προστάτην 
καὶ ρυθμιστὴν τὸν ἑκάστοτε Οἰκ. Πατριάρχην καὶ τὴν περὶ αὐτὸν Ἱ. Σύνο-
δον. 

 Ἡ Σχολὴ εἶχεν ὡς πρῶτον ”Σχολάρχην” τὸν Μητροπολίτην Σταυ-
ρουπόλεως Κωνσταντῖνον Τυπάλδον (1844-1864). Καθηγηταὶ τῆς Σχολῆς 
ἐχρημάτισαν σπουδαῖοι θεολόγοι, ὡς ὁ Φ. Βαφείδης, Β. Ἀντωνιάδης, Χρ. 
Ἀνδροῦτσος, Β. Στεφανίδης κ. ἄ. 

 Ἡ Σχολὴ διῆλθε κατὰ τὴν περίοδον τῆς Τουρκοκρατίας πολλὰς δο-
κιμασίας καὶ ἠναγκάζοντο οἱ Οἰκ. Πατριᾶρχαι νὰ ζητοῦν οἰκονομικὴν 
ὑποστήριξιν γενικῶς, ἀλλὰ καὶ προκειμένου νὰ γίνωνται αἱ κατὰ καιροὺς 
ἀναγκαῖαι ἐπισκευαὶ αὐτῆς, ἀπὸ τοὺς Ἀρχιερεῖς καὶ Ἱερεῖς τοῦ κλίματος τοῦ 
Πατριαρχείου διὰ νὰ συνεχίζῃ τὴν λειτουργίαν της. 
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 Αἱ συχναὶ ὑπομνήσεις τοῦ Πατριαρχείου πρὸς τὸν Ἀϐέρκιον, ἀλλὰ 
καὶ πρὸς ὅλους τοὺς Ἀρχιερεῖς, φανερώνουν τὴν δεινὴν οἰκονομικὴν κατά-
στασιν τῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης. 

 Τέλος, ἡ Σχολὴ κατηργήθη διὰ σουλτανικοῦ διατάγματος τὸ 1971, 
μὲ τὴν αἰτιολογίαν ὅτι δὲν ἐπετρέπετο ἡ ἰδιωτικὴ ἀνωτάτη ἐκπαίδευσις. 

 Ἡ Σχολὴ συνετηρεῖτο ἀπὸ τὰς ἐτησίας συνδρομὰς τῶν Ἀρχιερέων 
καὶ τῶν ὑπ᾿ αὐτῶν Ἐφημερίων καὶ Ἱ. Μονῶν τῶν Ἐπαρχιῶν. 

 Γίνονται ἐνέργειαι τελευταίως πρὸς τὴν τουρκικὴν Κυϐέρνησιν νὰ 
ἐπαναλειτουργήσῃ ἡ σπουδαιοτάτης σημασίας Σχολὴ τῆς Χάλκης. 

___________________________________________________________ 
 
71.  
᾿Αριθ. {Πρωτ. 3908                                17 Αὐγούστου 1881 
         {Διεκπ. 2409                   ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
᾿Αρχιεπίσκοπος Κων/λεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς ᾿Αβέρκιον Καλλιουπόλεως. 
 Ἀπαριθμεῖ τὰ ὀφέλη τῆς λειτουργίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς, ”ἅπερ 

προσήνεγκε τῷ ἱερῷ κλήρῳ καὶ τῷ εὐσεϐεῖ πληρώματι. Ἀριθμεῖ οὑκ 
ὀλίγους διδασκάλους τῆς ἱερᾶς θεολογίας, ὧν οἱ μὲν πλεῖστοι κοσμοῦσι 
τὸν σεπτὸν καὶ σεμνοπρεπῆ τῶν ἁγίων ἀρχιερέων ὅμιλον, οὐκ ὀλίγοι δὲ 
πρὸς τὸ κήρυγμα τοῦ θείου λόγου ἀποδυθέντες ἀγλαοὺς πρὸς τοὺς 
πιστοὺς ἀποφέρουσι τοὺς καρποὺς τῆς διδασκαλίας αὐτῶν.”  

 Γνωρίζει μεταρρυθμίσεις τῆς Σχολῆς: Αὐξήσεις ἀριθμοῦ 
καθηγητῶν, αὐξήσεις τῶν ἐτῶν φοιτήσεως ἀπὸ ἑπτὰ εἰς ὀκτὼ ἔτη, τροπο-
ποιήσεις εἰς τὰ διδασκόμενα μαθήματα. 

 Αὐξηθέντων τῶν ἀναγκῶν Σχολῆς, παρακαλοῦνται οἱ Ἀρχιερεῖς νὰ 
ἀποστέλλουν τὴν εἰσφοράν των ἀπὸ 1 Σεπτεμϐρίου μέχρι τέλους 
Δεκεμϐρίου ἑκάστου ἔτους. Ἄλλως, ἐπιϐάλλεται ἐπὶ τῆς εἰσφορᾶς τόκος 
12%. Παρελθούσης τῆς προθεσμίας ἀποστέλληται Ἔξαρχος. Ἕκαστος 
ἱερεὺς ὑποχρεοῦται εἰς συνδρομὴν 10 γροσίων.   

+῾Ο Κωνσταντινουπόλεως ἐν Χριστῷ ἀγαπητὸς ἀδελφός. 
Ἀκολούθως ὑπογράφουν οἱ Συνοδικοὶ Ἀρχιερεῖς: Ὁ Νικομηδείας Φιλό-

θεος, Ὁ Δέρκων Ἰωακείμ, Ὁ Ἀμασείας Σωφρόνιος, Ὁ Χίου Ἀμϐρόσιος, Ὁ 
Νεοκαισαρείας Ἱερόθεος, Ὁ Βοδενῶν Ἱερόθεος, Ὁ Μυτιλήνης Κωνσταντί-
νος, Ὁ Κορυτσᾶς Δωρόθεος, Ὁ Κασσανδρείας Κωνστάντιος, Ὁ Λήμνου 
Ἰωακείμ, Ὁ Μογλενῶν Γερμανός.  

---------------------------------------- 
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Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου:  Ἔντυπον. Μέγεθος φύλλου 20x30 ἑκ. 
Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. Ψαλιδισμένον. 

___________________________________________________________ 
 
72.  
᾿Αριθ. {Πρωτ. 5236                                  4 Νοεμϐρίου 1881 
         {Διεκπ. 3247                   ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
᾿Αρχιεπίσκοπος Κων/λεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς ᾿Αβέρκιον Καλλιουπόλεως.  
------------------------------------------------------ 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Ἔντυπον. Μέγεθος φύλλου 21,2x30 ἑκ. 

Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. Ψαλιδισμένον. 
__________________________________________________________ 
 
73. (13)  
᾿Αριθ. Πρωτ. 2106                                         5 Μαΐου 1882 
ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
᾿Αρχιεπίσκοπος Κων/λεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς ᾿Αβέρκιον Καλλιουπόλεως.  
--------------------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλλου 22x33,3 ἑκ. 

Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. 
___________________________________________________________ 
 
74.  
᾿Αριθ. {Πρωτ. 2414                                       26 Μαΐου 1882 
         {Διεκπ. 1428                   ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
᾿Αρχιεπίσκοπος Κων/λεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς ᾿Αβέρκιον Καλλιουπόλεως.  
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Ἔντυπον. Μέγεθος φύλλου 21x22 ἑκ. 

Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. Ψαλιδισμένον. 
___________________________________________________________ 
 
 
75. (14)  
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᾿Αριθ. Πρωτ. 5146                                19 Νοεμϐρίου 1882 
ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
᾿Αρχιεπίσκοπος Κων/λεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς ᾿Αβέρκιον Καλλιουπόλεως.  
--------------------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλλου 21x30,5 ἑκ. 

Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. Τὸ φύλλον φέρει ὑδατόσημον. 
Ἐμφανίζει θυρεόν, οἰκόσημον, τὸ ἄνω μέρος τοῦ ὁποίου σχηματίζει διά-
δημα καὶ εἰς τὸ μέσον αὐτοῦ ταχυδρομικὴν σάλπιγγα. Κάτωθεν τοῦ θυρεοῦ 
ὑπάρχουν δύο καλλιγραφικὰ γράμματα: Γ&Μ. Πρόκειται περὶ πολυτελῶν 
φύλλων ἀλληλογραφίας μὲ τὸ ἔμϐλημα τοῦ οἴκου γραφικῶν τεχνῶν. Δια-
κρίνονται, ἀκόμη, ὀκτὼ κάθετοι λευκαὶ γραμμαί, εἰς ἀπόστασιν 2,6 ἑκ. τῆς 
μιᾶς ἐκ τῆς ἄλλης. 

___________________________________________________________ 
 
76. (15)  
᾿Αριθ. Πρωτ. 5466                               13 Δεκεμϐρίου 1882 
ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
᾿Αρχιεπίσκοπος Κων/λεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς ᾿Αβέρκιον Καλλιουπόλεως.  
--------------------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλλου 21,2x34 ἑκ. 

Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. Τὸ φύλλον, φέρει ὑδατόσημον. 
Ἐπίσημον φύλλον ἀλληλογραφίας, ἐμφανίζει, πρὸ φωτεινῆς πηγῆς, τὴν 
ἐπωνυμίαν τοῦ οἴκου γραφικῶν τεχνῶν (SMITH & MEYNIER - FIUME). Δια-
κρίνονται κατὰ τὸν ἴδιον τρόπον, ἐπίσης, ὀκτὼ λευκαὶ γραμμαί, εἰς 
ἀπόστασιν 2,6 ἑκ. τῆς μιᾶς ἐκ τῆς ἄλλης.   

___________________________________________________________ 
 
77. (16)                                                                    15 Μαΐου 1883 
ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
᾿Αρχιεπίσκοπος Κων/λεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς ᾿Αβέρκιον Καλλιουπόλεως.  
------------------------------------------------------------------ 
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Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλλου 21,5x34 ἑκ. 
Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. Αἱ ὑπογραφαὶ τῶν Συνοδικῶν συ-
νεχίζονται καὶ εἰς τὴν ὀπισθίαν πλευρὰν τοῦ φύλλου. Τὸ φύλλον, φέρει 
ὑδατόσημον. Ἐμφανίζει οἰκόσημον, τὸ ἄνω μέρος τοῦ ὁποίου σχηματίζει 
διάδημα καὶ εἰς τὸ μέσον αὐτοῦ ταχυδρομικὴν σάλπιγγα. Κάτωθεν τοῦ 
θυρεοῦ ὑπάρχουν δύο καλλιγραφικὰ γράμματα: Γ&Μ. Ἐπίσης διακρίνονται 
ὀκτὼ κάθετοι γραμμαὶ εἰς ἀπόστασιν 2,6 ἑκ. τῆς μιᾶς ἐκ τῆς ἑτέρας. Πρό-
κειται περὶ πολυτελῶν φύλλων ἀλληλογραφίας μὲ τὸ ἔμϐλημα τοῦ οἴκου 
γραφικῶν τεχνῶν. 

___________________________________________________________ 
 
78.  
᾿Αριθ. {Πρωτ. 2701                                     15 ᾿Ιουλίου 1883 
         {Διεκπ. 1706                   ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
᾿Αρχιεπίσκοπος Κων/λεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς ᾿Αβέρκιον Καλλιουπόλεως. 
 Πάντες ἐν γένει οἱ ἀδελφοὶ νὰ ἀποστέλλωσιν ἀνελλιπῶς τὴν 

ἐτησίαν οἰκονομικὴν βοήθειαν πρὸς τὴν Θεολογικὴν Σχολήν. Οἱ ὀφείλοντες 
καθυστερουμένας εἰσφορὰς νὰ τὰς ἀποστείλωσι μέχρι τέλους 
Σεπτεμϐρίου.   

 (Ἐσωκλείεται σημείωσις, μεγέθους 14x11 ἑκ., εἰς φύλλον 
ἀριθμητικῆς, ἡ ὁποία φέρει εἰς τὸ τέλος σφραγίδα τῆς Θεολ. Σχολῆς Χάλ-
κης ”ΕΦΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝ ΧΑΛΚῌ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ-1875” καὶ εἰς τὸ μέσον 
τῆς σφραγῖδος μίαν περιστεράν. Τὸ δὲ κείμενον τῆς ἀποδείξεως εἶναι: ” Ὁ 
θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καλλιουπόλεως κύριος  Ἀϐέρκιος ὀφείλει: Τὰ 
ἐτήσια τῶν Ἱερέων του διὰ τὸ 1880-81, 81-82 καὶ 82-83 ἀνὰ 400, ἴσον πρὸς 
1200. Ὑπόλοιπον ἐτησίου αὐτοῦ διὰ 1880-81 γρ. 358, τὸ ὅλον γρόσια 
1558. Ἐν Φαναρίῳ, τῇ 15 Ἰουλίου 1883.”)  

+῾Ο Κωνσταντινουπόλεως ἐν Χριστῷ ἀγαπητὸς ἀδελφός. 
Ἀκολούθως ὑπογράφουν οἱ Συνοδικοὶ Ἀρχιερεῖς: Ὁ Ἐφέσου 

Ἀγαθάγγελος, Ὁ Ἡρακλείας Γρηγόριος, Ὁ Νικομηδείας Φιλόθεος, Ὁ Δέρ-
κων Ἰωακείμ, Ὁ Ἰωαννίνων Σωφρόνιος, Ὁ Ἀγκύρας Γεράσιμος, Ὁ Βιζύης 
Κωνστάντιος, Ὁ Γρεϐενῶν Κύριλλος, Ὁ Χαλεπίου Δωρόθεος, Ὁ Καρπάθου 
Γεράσιμος, Ὁ Πρόεδρος Νικαίας Διονύσιος, Ὁ Πρόεδρος Διδυμοτείχου 
Μεθόδιος. 

------------------------------------------------------ 
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Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Ἔντυπον. Μέγεθος φύλλου 22x29,5 ἑκ. 
Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. Ψαλιδισμένον. 

___________________________________________________________ 
 
79. (17)  
᾿Αριθ. Πρωτ. 1098                                       15 Μαΐου 1884 
(ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ) 
 Πρὸς ᾿Αβέρκιον Καλλιουπόλεως. 
 Νὰ ἀποστείλῃ ὀφειλὴν πρὸς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν Χάλκης (γρό-

σια 2082).  
῾Ο Τοποτηρητὴς τοῦ Οἰκουμενικοῦ θρόνου  
+ Ὁ Ἐφέσου Ἀγαθάγγελος ἐν Χριστῷ ἀγαπητὸς ἀδελφός. 
Ἀκολουθοῦν αἱ ὑπογραφαὶ τῶν Συνοδικῶν, δυσανάγνωστοι. 
------------------------------------------------------ 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλλου 23,5x34 ἑκ. 

Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. Αἱ ὑπογραφαὶ τῶν Συνοδικῶν συ-
νεχίζονται καὶ εἰς τὴν ὀπισθίαν πλευρὰν τοῦ φύλλου. 

___________________________________________________________ 
 
80.  
᾿Αριθ. {Πρωτ. 2360                                       29 Μαΐου 1885 
         {Διεκπ. 1356                   ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
᾿Αρχιεπίσκοπος Κων/λεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς ᾿Αβέρκιον Καλλιουπόλεως.  
------------------------------------------------------ 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Ἔντυπον. Μέγεθος φύλλου 18x26,2ἑκ. 

Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. Ψαλιδισμένον. 
___________________________________________________________ 
 
81. (18)       ( Ὑπάρχει καὶ ἔντυπον μὲ ἀρ. πρωτ. 2811 καὶ ἰδίαν ἡμερ.) 
᾿Αριθ. Πρωτ. 3630                                26 Αὐγούστου 1886 
ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
᾿Αρχιεπίσκοπος Κων/λεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς ᾿Αβέρκιον Καλλιουπόλεως.  
------------------------------------------------------ 
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Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλλου 19,8x34 ἑκ. 
(Μᾶλλον ὑπῆρχε χάρτης ἀλληλογραφίας αὐτοῦ τοῦ μεγέθους πλάτους.) 
Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. 

___________________________________________________________ 
 
82.  
᾿Αριθ. Πρωτ. 5466                              13 Δεκεμϐρίου  1886 
ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
᾿Αρχιεπίσκοπος Κων/λεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς ᾿Αβέρκιον Καλλιουπόλεως.  
------------------------------------------------------ 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου:  Χειρόγραφον.  
___________________________________________________________ 
 
83. (21)  
᾿Αριθ. Πρωτ. 3099                                  3 Αὐγούστου 1888 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
᾿Αρχιεπίσκοπος Κων/λεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς ᾿Αβέρκιον Καλλιουπόλεως.  
------------------------------------------------------ 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλλου 21,5x29,8 

ἑκ. Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. 
___________________________________________________________ 
 
84. (20)  
᾿Αριθ. Πρωτ. 1967                                   24 ᾿Απριλίου 1889 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
᾿Αρχιεπίσκοπος Κων/λεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς ᾿Αβέρκιον Καλλιουπόλεως. 
 Προκειμένου νὰ ἀνοικοδομηθῇ ἐκ βάθρων ἡ ἱερὰ Θεολογ. Σχολή 

Χάλκης ζητεῖ ἔκτακτον εἰσφορὰν Ἐπισκόπων καὶ Ἱερέων κατ᾿ ἔτος εἰς δό-
σεις. ( Ἐσωκλείεται σημείωμα 13x20, ἐπὶ φύλλου ἀριθμητικῆς, μὲ σφραγί-
δα τῆς Θεολ. Σχολῆς, μὲ τὰ κάτωθι: ” Ὁ θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καλλι-
πόλεως Κύριος Ἀϐέρκιος δοῦναι τῇ ἐν Χάλκῃ θεολογικῇ Σχολῇ. Τὴν ἐτήσιον 
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συνδρομὴν τοῦ 1888-89 γρόσια 1428 σὺν τὸ ἐτήσιον τῶν Ἱερέων τοῦ 1888-
89 γρόσια 400, Σύνολον 1828”.)  

+῾Ο Κωνσταντινουπόλεως ἐν Χριστῷ ἀγαπητὸς ἀδελφός. 
------------------------------------------------------ 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλλου 21x32 ἑκ. 

Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. Τὸ κείμενον καλύπτει καὶ τὰς δύο 
πλευρὰς τοῦ φύλλου. 

___________________________________________________________ 
 
85.  
᾿Αριθ. {Πρωτ. 955                                   27 Φεϐρουαρίου 1890 
         {Διεκπ. 706                   ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
᾿Αρχιεπίσκοπος Κων/λεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς ᾿Αβέρκιον Καλλιουπόλεως. 
 Διὰ τὴν ἐκ βάθρων ἀνοικοδόμησιν τῆς Θεολογ. Σχολῆς Χάλκης νὰ 

ἀποστείλῃ εἰς τὸ Ταμεῖον τῆς Σχολῆς γρόσια 2028. ( Ἐσωκλείεται σημείω-
μα, μεγέθους 13x20, εἰς φύλλον ἀριθμητικῆς, ἄνευ σφραγίδος τῆς Σχολῆς, 
μὲ τὸ ἑξῆς περιεχόμενον: ” Ὁ θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καλλιπόλεως Κος 
Ἀϐέρκιος δοῦναι τῇ ἐν Χάλκῃ θεολογικῇ Σχολῇ τὴν ἐτήσιον συνδρομὴν τοῦ 
1889-90 γρόσ. 1428, σὺν τὸ ἐτήσιον τῶν Ἱερέων τοῦ 1889-90 γρ. 400, σὺν 
τὸ ἐτήσιον τῶν Ἱερέων Ἱερατικῆς Σχολῆς 1889-90 γρ. 200, Σύνολον γρ. 
2028. Τῇ 9 Μαρτίου 1890”). 

+῾Ο Κωνσταντινουπόλεως ἐν Χριστῷ ἀγαπητὸς ἀδελφός. 
Ἀκολούθως ὑπογράφουν οἱ Συνοδικοὶ Ἀρχιερεῖς: Ὁ Ἐφέσου 

Ἀγαθάγγελος, Ὁ Ἡρακλείας Γερμανός, Ὁ Νικαίας Ἱερώνυμος, Ὁ Χαλκηδό-
νος Ἰωακείμ, Ὁ Σηλυϐρίας Γερμανός, Ὁ Ξάνθης Διονύσιος, Ὁ Ἴμϐρου Παΐ-
σιος, Ὁ Βοδενῶν Ἱερόθεος, Ὁ Σισανίου Ἀθανάσιος, Ὁ Μογλενῶν Καλλίνι-
κος, Ὁ Λιτίτζης Ἰγνάτιος. 

------------------------------------------------------ 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Ἔντυπον. Μέγεθος φύλλου 20x27,6 ἑκ. 

Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. Ψαλιδισμένον. 
___________________________________________________________ 
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ΙΣΤ΄. ”ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ” 
  
Ἀπὸ 01.10.1881 μέχρι 21.04.1881 ἐξεδίδετο εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν 

ἑϐδομαδιαῖον περιοδικὸν μὲ τὸν τίτλον ”Ἀλήθεια” ὑπὸ τὴν Διεύθυνσιν τοῦ 
Ἰωάννου Δ. Τανταλίδου. Ἡ ”Ἀλήθεια”, ἡ ὁποία ἐξέφραζε τὰς ἀπόψεις τοῦ 
Οἰκ. Πατριαρχείου, ἀνέστειλε τὴν ἔκδοσίν της κατόπιν ἐπεμϐάσεως τῆς 
ὀθωμ. Κυϐερνήσεως καὶ ἐπανεξεδόθη ἀπὸ 27.05.1881 εἰς τὸν ἴδιον τύπον 
καὶ τὴν ἰδίαν μορφήν, μὲ 48 σελίδας καὶ μὲ τὸν τίτλον: 

”ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ” 
Σύγγραμμα περιοδικὸν ἐκδιδόμενον δὶς τοῦ μηνός, περίοδος δευτέρα. 
Ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐκ τοῦ Πατριαρχικοῦ τυπογραφείου. 
 Τὸ περιοδικὸν τοῦτο ἐξεδίδετο μέχρι τὸ 1914. 
 Τὰ παρατιθέμενα ἔγγραφα Πατριαρχῶν πρὸς τοὺς Ἀρχιερεῖς τοῦ 

κλίματος τοῦ Πατριαρχείου (ἐν προκειμένῳ τὸν Ἀϐέρκιον) πρὸς διάδοσιν 
τῆς κυκλοφορίας τοῦ περιοδικοῦ μαρτυροῦν τὴν ἀναγκαιότητα τῆς κυκλο-
φορίας τοῦ ἐπισήμου τούτου ὀργάνου τοῦ Πατριαρχείου. Εἰς τὰς σελίδας 
τοῦ περιοδικοῦ ἐδημοσιεύετο ἡ ἀλληλογραφία τοῦ Πατριαρχείου μὲ τὸ 
Ὑπουργεῖον Παιδείας καὶ γενικώτερον τὴν Κυϐέρνησιν. Κατ᾿ αὐτὸν τὸν 
τρόπον ἡ ἐνημέρωσις τοῦ κλήρου καὶ τοῦ ποιμνίου τοῦ Πατριαρχείου ἦτο 
ἄμεσος. Ὡς ἐκ τούτου γίνεται ἀντιληπτὴ ἡ σπουδαιότης τοῦ περιοδικοῦ 
μέχρι καὶ σήμερον (ὁ σκοπὸς τοῦ περιοδικοῦ ἦτο τριπλοῦς. Περὶ τούτων 
ὅρα τακρίριον Νο 87.). 

 Τελευταίως ἐπανεξεδόθησαν καὶ ἐκυκλοφορήθησαν ὅλοι οἱ 
ὑπάρχοντες τόμοι τοῦ σπουδαιοτάτου τούτου ἐκκλησιαστικοῦ 
περιοδικοῦ.27 

___________________________________________________________ 
 
86. 
᾿Αριθ. {Πρωτ. 3287                         12 Νοεμβρίου 1884 
 {Διεκπ. 2138                 ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
᾿Αρχιεπίσκοπος Κων/λεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης. 

                                         
27 Ἐπίσης βασικαὶ περιοδικαὶ ἐκδόσεις τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐκ τῶν ὁποίων 
εἶναι δυνατὸν ὁ ἐρευνητὴς νὰ εὕρῃ παρόμοια τακρίρια εἶναι ἡ ” Ἐκκλησιαστικὴ 
Ἐπιθεώρησις” (1873-1884) καὶ τὸ ”Περιοδικὸν Σύγγραμμα τοῦ ἐν Κωνσταντινου-
πόλει Ἑλληνικοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου” (1872-1914) (πρϐλ. Σ. Ζιώγου-
Καραστεργίου, ἔνθ᾿ ἀνωτ., σελ. 801). 
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 Πρὸς ᾿Αβέρκιον Καλλιουπόλεως. ᾿ 
--------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Ἔντυπον. Μέγεθος φύλλου 18,5x28,2 ἑκ. 

Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. Εἶναι ἐμφανὴς ἡ χρῆσις ψαλιδίου. 
___________________________________________________________ 
 
87. 
᾿Αριθ. {Πρωτ. 2041                                         8 Μαΐου 1885 
 {Διεκπ. 1178                  ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
᾿Αρχιεπίσκοπος Κων/λεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης. 
 Πρὸς ᾿Αβέρκιον Καλλιουπόλεως. 
 Σύστασις πενταμελοῦς ᾿Επιτροπῆς διὰ τὸ ἀπὸ πενταετίας 

ἐκδιδόμενον περιοδικὸν "᾿Εκκλ. ᾿Αλήθεια" καὶ προτροπὴ διὰ τὴν ἐγγραφὴν 
καὶ νέων συνδρομητῶν. ” Ὁ σκοπὸς τοῦ περιοδικοῦ ἔσται τριπλοῦς, 
ἐπιστημονικός, διδακτικὸς καὶ εἰδικὸς ἐκκλησιαστικός. Κατὰ τοῦτον δὴ κα-
ταχωρισθήσονται ἐν αὐτῇ διατριϐαὶ καὶ πραγματεῖαι ἐπιστημονικὸν μὲν 
φέρουσαι χαρακτῆρα, ἀνήκουσαι δὲ εἰς τὴν ἐξηγητικήν, τὴν ἱστορικήν, τὴν 
συστηματικὴν καὶ τὴν πρακτικὴν θεολογίαν, μετ᾿ αὐτὰς δὲ πρακτικαὶ μελέ-
ται καὶ ἄρθρα ἀποϐλέποντα εἴτε εἰς τὸ ὀρθόδοξον πλήρωμα εἴτε εἰς τοὺς 
λειτουργοὺς τοῦ Ὑψίστου καὶ συντελοῦντα εἰς τὴν θρησκευτικὴν ἀγωγὴν 
καὶ μόρφωσιν ἀμφοτέρων, καὶ τέλος ἐκκλησιαστικὰ χρονικά, 
περιλαμϐάνοντα συντόμως πάντα τὰ σπουδαῖα ἱστορικὰ γεγονότα τῆς τε 
ἡμετέρας καὶ τῶν λοιπῶν χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν, τῆς συντάξεως τῶν 
τριῶν τούτων μερῶν ἀνατιθεμένης τακτικῶς τρισὶ τῶν μελῶν τῆς 
ἐπιτροπῆς, ἀπιζητουμένης δ᾿ ἐκτάκτως ἀντὶ ἀναλόγου ἀμοιϐῆς καὶ παντὸς 
λογίου τῆς συνεργασίας. Καὶ ταῦτα μὲν ἡ ἐκκλησία εἰς τὸ κοινὸν 
ἀποϐλέπουσα ἀγαθὸν προὐνοήσατο καὶ δι᾿ ἐλπίδος ἔχει, ὅτι τὸ περιοδικὸν 
αὐτῆς ἀποϐήσεται βαθμηδὸν ἐφάμιλλον μὲ τοῖς ἐν Ἑσπερίᾳ παρομοίοις 
ἐκδιδομένοις, ἐμπρέπον δὲ τῷ ἑαυτῆς ἀξιώματι.” ( Ἐπισυνάπτεται σημεί-
ωσις, μεγέθους 20,3x11,8 ἑκ. εἰς φύλλον ἀριθμητικῆς: ”Σημείωσις 
ὀφειλομένων συνδρομῶν εἰς τὴν Ἐκκλ. ”Ἀλήθειαν” ἐκ τῆς Ἐπαρχίας Καλλι-
ουπόλεως. Ἡ Α. Θ. ὁ ἅγιος Καλλιουπόλεως τὴν συνδρ. τοῦ ἔτους Ε΄. καὶ Α΄ 
περιόδου γρ. 210. Ὁ αὐτόθι Ἱερὸς κλῆρος τὴν τοῦ Α΄. περιόδ. Β΄. γρ. 100. 
Καὶ τὴν τοῦ Γου καθυστεροῦσαν γρ. 120. (Σύνολον) γρ. 430”) 

+῾Ο Κωνσταντινουπόλεως ἐν Χριστῷ ἀγαπητὸς αδελφός. 
+Ὁ Χαλκηδόνος Καλλίνικος ἐν Χ.ἀ.ἀ.  +Ὁ Κυζίκου Νικόδημος ἐν Χ.ἀ.ἀ. 
+Ὁ ἈμασείαςΣωφρόνιοςἐνΧ.ἀ.ἀ. +Ὁ ἈδριανουπόλεωςΝεόφυτοςἐνΧ.ἀ.ἀ. 
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+Ὁ Σερρῶν Ναθαναὴλ ἐν Χ. ἀ.ἀ.    +Ὁ Μελενίκου Προκόπιος ἐν Χ. ἀ. ἀ. 
+Ὁ Μηθύμνης Νικηφόρος ἐν Χ.ἀ.ἀ. +Ὁ Μογλενῶν Καλλίνικος ἐν Χ.ἀ.ἀ. 
+Ὁ Δεϐρῶν & Βελισσοῦ Ἄνθιμος ἐν Χ.ἀ.ἀ. +Ὁ Σάμου Γαϐρ. ἐν Χ. ἀ. ἀ. 
+Ὁ Λιτίτσης Ἰγνάτιος ἐν Χ. ἀ. ἀ. 
--------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Ἔντυπον. Μέγεθος φύλλου 18,6x29,2 ἑκ. 

Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. Εἶναι ἐμφανὴς ἡ χρῆσις ψαλιδίου. 
___________________________________________________________ 
 
88. 
᾿Αριθ. {Πρωτ. 2540                             23 ᾿Ιουνίου 1886 
 {Διεκπ. 1450                   ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
᾿Αρχιεπίσκοπος Κων/λεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης. 
 Πρὸς ᾿Αβέρκιον Καλλιουπόλεως.  
--------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Ἔντυπον. Μέγεθος φύλλου 21,5x27 ἑκ. 

Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. Εἶναι ἐμφανὴς ἡ χρῆσις ψαλιδίου. 
__________________________________________________________ 
 
89.  
᾿Αριθ. {Πρωτ. 5396                               15 Δεκεμβρίου 1888 
         {Διεκπ. 3562                 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
᾿Αρχιεπίσκοπος Κων/λεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης. 
 Πρὸς ᾿Αβέρκιον Καλλιουπόλεως.  
--------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Ἔντυπον. Μέγεθος φύλλου 20,5x31,2 ἑκ. 

Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. Εἶναι ἐμφανὴς ἡ χρῆσις ψαλιδίου. 
___________________________________________________________ 
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ΙΖ΄. ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ 
  
Ὁ καθ. Ἀρχιμ. Β. Στεφανίδης ἔλεγε ἐπ᾿ αὐτοῦ: ”῾Ο κλῆρος κατ᾿ ἀρχὰς 

ἦτο ἀσύδοτος. ῾Ο Πατριάρχης μάλιστα κατὰ τὴν ἐγκαθίδρυσίν του ὑπὸ τοῦ 
Σουλτάνου, ἐλάμβανε παρ᾿ αὐτοῦ χρηματικὸν ποσόν, ἀλλὰ μετὰ ταῦτα ὄχι 
μόνον ἔπαυσε τοῦτο, ἀλλ᾿ ἀντιθέτως ὁ Πατριάρχης ἐπλήρωνε χρηματικὰ 
ποσά. Ταῦτα ἦσαν δύο, τὸ "πεσκέσιον" (φιλοδώρημα), πληρωνόμενον ἐφ᾿ 
ἅπαξ κατὰ τὴν ἄνοδον εἰς τὸν Πατριαρχικὸν Θρόνον, καὶ τὸ "χαράτσιον" 
πλὴν οὐχ ὡς ἐτήσιος φόρος, ἀλλ᾿ ὡς ἐτησία ἐπιχορήγησις. Οὕτω ἀμφότερα 
δὲν ἤρχοντο εἰς σύγκρουσιν πρὸς τὸ ἀφορολόγητον τοῦ κλήρου, τὸ ὁποῖον 
ὥριζε τὸ εἰς τὸν Γεννάδιον τὸν Σχολάριον δοθὲν βεράτιον ὑπὸ Μεχμὲτ (καὶ 
ὄχι Μωάμεθ) τοῦ κατακτητοῦ... ᾿Απὸ τὰς ἀρχὰς τῆς ΙΗ' ἑκατονταετηρίδος 
(1713) εἰσήχθη καὶ ἄλλος πατριαρχικὸς φόρος, ὀνομαζόμενος "μουκαρέ-
τσιον", εἶδος ἐτησίου πεσκεσίου (500-1000 φλωρία)... Πεσκέσιον ἐπεβλήθη 
καὶ εἰς τοὺς μητροπολίτας κατὰ τὴν παραλαβὴν τοῦ βερατίου αὐτῶν 
(ιζ'ἑκατονταετηρίδα), ἀλλά τὸ ποσὸν αὐτὸ ὑπελείπετο βεβαίως πολὺ τοῦ 
πατριαρχικοῦ πεσκεσίου. Χαράτσιον ἐπεβλήθη εἰς ὅλους τοὺς κληρικοὺς 
μοναχούς”28. 

 
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝ. ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤ. ΤΟΥ 1821. 
  
Μὲ ταὴν ἔκρηξιν ταῆς ῾Ελληνικῆς ᾿Επαναστάσεως τοῦ ‘21 ἐπεδεινώθη ἡ 

ἀθλία οἰκονομικῶς κατάστασις τοῦ κοινοῦ (᾿Εθνικοῦ) Ταμείου ταῆς 
᾿Εκκλησίας. ῾Η αὐλὴ τοῦ Σουλτάνου ἀφοῦ μετῆλθεν ὅλα ταὰ ἀπάνθρωπα 
μέσα καὶ μέτρα κατὰ ταῶν ᾿Αρχιερέων ταῆς ᾿Ορθ. ᾿Εκκλησίας, διὰ νὰ τοὺς 
ἔχῃ ὑποχειρίους, κατέφυγε εἰς ταὴν δήμευσιν πάρα πολλῶν ὁμολόγων, 
ταὰς ὁποίας εἶχεν εἰς ταὴν κατοχήν τα καὶ ἀπῄτει ταὴν ἄμεσον 
ἐξαργύρωσίν των.29 ᾿Ακόμη ἐπέβαλε καὶ ἄλλους περισσότερον δυσβαστά-
κτους φόρους, ὥστε κυριολεκτικῶς νὰ συνθλιβοῦν οἱ ᾿Αρχιερεῖς κάτω ἀπὸ 
αὐτὰς ταὰς οἰκονομικὰς ἀπαιτήσεις. 

 ῾Η ῾Υψηλὴ Πύλη ἀπήτει ἀπὸ ὅλας ταὰς Μητροπόλεις νὰ καταβάλ-
λουν καὶ ταὰς δαπάνας τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ, ὅστις ἐξεστράτευε διὰ 

                                         
28 Β. Στεφανίδου, ᾿Εκκλ. ῾Ιστορία, σελ. 690. 
29 Πρϐλ. Φ. Βαφείδου, ᾿Εκκλ. ῾Ιστορία, τόμ. Γ' σελ. 221.  
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ταὴν καταστολὴν ταῆς ῾Ελλην. ᾿Επαναστάσεως30 (ὅρα παρομοίαν περί-
πτωσιν τοῦ 1887 εἰς τακρίριον Νο 113). 

 Ταὸ Πατριαρχεῖον ἐζήτησε, μὲ ἰδιαίτερον Συνοδικὸν Τόμον (᾿Ιαν. 
1824) ἀπὸ τοὺς ᾿Αρχιερεῖς νὰ δραστηριοποιηθοῦν διὰ ταὴν ἔγκαιρον 
ἀποστολὴν ταῶν «ζητομηρίων» καὶ αὐλικῶν διαφόρων.  

 Παρὰ ταῦτα οὔτε οἱ ᾿Αρχιερεῖς οὔτε καὶ ταὸ κοινὸ ᾿Εθνικὸν Ταμεῖον 
ἦταν εἰς θέσιν νὰ ἀνταποκριθοῦν εἰς ταὰς συνεχῶς αὐξανομένας 
ἀπαιτήσεις ταῆς τουρκικῆς Κυβερνήσεως τόσον διὰ ταὸ «μίρι», ὅσον καὶ 
διὰ τοὺς «ἀμελέδες» τοῦ βασιλικοῦ «ταρσανὰ» καὶ ταῶν αὐλικῶν χρεῶν 
(=τοῦ ἀσήμου ἀργύρου).  

 Ταὸ Πατριαρχεῖον πρὸ ταῆς ἀπογνωστικῆς αὕτης καταστάσεως, 
διὰ νὰ ἀντεπεξέλθῃ εἰς ταὰς πολλαπλάς του ἀνάγκας (περίθαλψις 
ὀρφανῶν, ἔξοδα λειτουργίας τοῦ Πατριαρχείου («φρουρῶν» - 
ὑπερασπιστῶν του) καὶ ἄλλων ἀπαραιτήτων ἀναγκῶν, ζήτησε καὶ ταὴν 
συνδρομὴν ταῶν ῾Ιερέων καθὼς καὶ ταῶν ἁπλῶν Χριστιανῶν. Διὰ ταὸν 
σκοπὸν τοῦτον ἕκαστος ταῶν ᾿Αρχιερέων ὤφειλε νὰ φροντίζῃ διὰ ταὴν 
σύστασιν ταῶν «κουτείων» δηλ., ταὴν σύστασιν δίσκου εἰς ὅλας ταὰς 
ἐκκλησίας ταῶν ᾿Επαρχιῶν. 

 Εἰς ἔγγραφον τοῦ Πατριάρχου Χρυσάνθου περιέχεται κατάλογος 
εἰσφορῶν ταῶν ᾿Αρχιερέων. Εἰς ταὸν κατάλογον τοῦτον φέρεται χρεωμέ-
νος ὁ ῾Ηρακλείας μὲ 48.000 γρόσια, ὁ Νικαίας μὲ 50.000 καὶ ὁ Καλλιουπό-
λεως μὲ 30.000 γρόσια. 

 Ταὸ ἀκολουθὸν τακρίριον δίδει μίαν ἐμπεριστατωμένην εἰκόνα 
ταῆς καταστάσεως:  

***  
 

90. (7α, 7β)  
” Ὅτι ἀκριϐὲς ἀντίγραφον. ( Ὑπογραφή:) Ὁ Ἡρακλείας Γρηγόριος.” 
                                                                           20 Δεκεμϐρ. 1878   
(ΙΩΑΚΕΙΜ) 
 Ἱερώτατε Μητροπολίτα Ἡρακλείας, πρόεδρε τῶν ὑπερτίμων καὶ 

ἔξαρχε πάσης Θράκης καὶ Μακεδονίας ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητὲ ἀδελφὲ 
καὶ συλλειτουργὲ τῆς Ἡμῶν Μετριότητος κυρ Γρηγόριε, Χάρις τῇ αὐτῇ 
Ἀρχιερωσύνη καὶ εἰρήνη παρὰ Θεοῦ.  

                                         
30 Πρϐλ. Εὐλ. Κουρίλα, Βιογραφικὸς κατάλογος Μητροπόλεως ῾Ηρακλείας, τ. 28, 
σελ. 156. 
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 Οὐδένα πάντως λανθάνει ἡ δυσφόρητος καὶ ὑπὸ οἰκονομικὴν 
ἔποψιν ἀκροσφαλεστάτη κατάστασις, εἰς ἣν ἀπό τινων ἐτῶν περιέστη ἡ 
ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία, διότι περὶ αὐτῆς πολλὰ ἐγράφησαν 
καὶ ἐλαλήθησαν κατὰ καιροὺς καὶ οὐδείς ἐστι τῶν εὐσεϐῶν ὁ μὴ 
βαρυθυμῶν ἐπὶ τῇ τοιαύτῃ καταστάσει τοῦ κέντρου τούτου τῆς 
Ὀρθοδοξίας. Τὰ αἴτια ἐξ ὧν ἐπήγασεν ἡ οἰκονομικὴ αὕτη δυσχέρεια, πολλὰ 
καὶ σπουδαῖα ὄντα, προέρχονται κυρίως ἐκ καιρικῶν περιστάσεων καὶ 
περιπετειῶν ὅλως ἀπροόπτων καὶ ἀντιξόων, ὧν ἕνεκα τὸ Ταμεῖον τοῦ 
Κοινοῦ τῶν Πατριαρχείων ἐπεϐαρύνθη δι᾿ ὑπερόγκου χρέους, ἀνιόντος εἰς 
ὀγδοήκοντα χιλιάδας ὀθωμανικῶν λιρῶν, καὶ πρὸς ἀπόσϐεσιν τοῦ παλαιο-
τάτου τούτου χρέους τοῦ ῥηθέντος Ταμείου, ἀποφάσει τῶν τηνικαῦτα τὰ 
τῆς Ἐκκλησίας διεπόντων ἐλήφθη μὲν τὸ γνωστὸν μέτρον τῆς ἐφ᾿ 
ἑκάσοτου στεφάνου ἐπιϐολῆς ἑξαγρόσου ἐράνου, πλεῖσται δὲ παρείχοντο 
αἱ ἐλπίδες καὶ βεϐαιότητες περὶ τῆς ἐπιτυχίας τοῦ ποθουμένου διὰ τῆς τοῦ 
μέτρου ἐκείνου ἐφαρμογῆς, εὐδοκησάσης μάλιστα καὶ τῆς σεϐαστῆς 
Αὐτοκρατορικῆς Κυϐερνήσεως ἀναλαϐεῖν τὴν εἴσπραξιν τοῦ περὶ οὗ ὁ λό-
γος ἐράνου. Ἀλλ᾿ ὡς ἐκ τῶν περιστάσεων μὴ εὐοδωθέντος καθ᾿ 
ὁλοκληρίαν τοῦ μέτρου ἐκείνου, ἐπιϐαρύνεται ἔτι τὸ Ταμεῖον τοῦ Κοινοῦ 
ὑπὸ τοῦ ἡμίσεως ὡς ἔγγιστα τοῦ προειρημένου χρέους. Ἡ δυσάρεστος 
αὕτη οἰκονομικὴ κατάστασις, μὴ περιορισθεῖσα ἐν τῷ σημείῳ τούτῳ, ἔτι 
μᾶλλον ἐδεινώθη βραδύτερον ἐκ τῶν πολλῶν καὶ ἀπολύτων πρὸς συντή-
ρησιν τῶν Πατριαρχείων ἀναγκῶν, ἀλλ᾿ ὡς μὴ ἐπαρκοῦντος τοῦ ἐκ τῶν 
ἐλαχίστων προσόδων εἰσπραττομένου ποσοῦ, καθυπεϐλήθη τὸ δεύτερον 
εἰς ἕτερον ἔτι χρέος δεκαπέντε περίπου χιλιάδων λιρῶν, ἐκ τούτου δὲ δυ-
σχερεστέρα ἢ πρὶν ἀποϐοῦσα ἡ οἰκονομικὴ τοῦ ῥηθέντος Ταμείου κατά-
στασις, χαλεπωτέραν καὶ προϐληματικὴν παρεσκεύσασε συνεπῶς ἐν τοῖς 
παροῦσι μάλιστα καιροῖς καὶ τὴν ἐξιοπρεπὴ καὶ ἄνετον τοῦ καθ᾿ ἡμᾶς 
Οἰκουμενικοῦ θρόνου συντήρησιν. Τοιαύτης ἐν βραχυλογίᾳ οὕσης τῆς 
οἰκονομικῆς τοῦ Ταμείου τοῦ Κοινοῦ καταστάσεως, εὔδηλον καθ᾿ οἵων 
δυσχερειῶν ὁσημέραι προσκόπτει ἡ τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἡμῶν πραγμάτων 
διακυϐέρνησις, ἡλίκην δὲ ταπείνωσιν ὑφίσταται ὁ καθ᾿ ἡμᾶς ἁγιώτατος 
Οἰκουμενικὸς θρόνος, ὁ διὰ πλείστων καὶ παντείων ἐπιϐουλῶν καὶ ἀνιέρων 
περιστάσεων, αἰσίως διελθῶν, ὁ κατὰ τοσούτων ὑπηρετῶν γενναίως 
ἀντιστὰς καὶ ἀγωνισάμενος, ὁ διασώσας τὴν πατρῶαν εὐσέϐειαν καὶ πάντα 
τὰ ἱερὰ δίκαια καὶ συμφέροντα τὸν ὑπ᾿ αὐτὸν λαῶν, τὸ ἱερὸν τοῦτο καὶ θε-
οφρούρητον τῆς Ὀρθοδοξίας κέντρον, πρὸς ὃ ἀτενίζει σύμπας ὁ περιούσι-
ος τοῦ Κυρίου λαός, ἐν ἀδιστάκτῳ τῇ πεποιθήσει περιφρουρήσεως καὶ ἐν 
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τῷ μέλλοντι τῶν προαιωνίων καὶ τιμαλφεστέρων συμφερόντων προνομιῶν 
καὶ δικαιωμάτων αὐτοῦ. 

 Ἐν τούτοις καιροῖς κληθέντες ἐπὶ τὴν πηδαλιουχίαν τῆς θεοσώστου 
ἐκκλησιαστικῆς ὁλκάδος καὶ τοὺς οἴακας αὐτῆς ἀναλαϐόντες ἀλγεινήν, ὡς 
εἰκός, ᾐσθάνθημεν ἐντύπωσιν εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ἀντιμέτωποι εὑρεθέντες 
τοιαύτης οἰκονομικῆς καταστάσεως, καὶ μικροῦ δεῖν ἀπεδειλιῶμεν καὶ 
ἀπεθαρρυνόμεθα, εἰ μὴ μετὰ τὰς πρὸς τὸν θεῖον αὐτῆς Κυϐερνήτην 
ἀκραδάντους ἐλπίδας, σταθερὰν εἴχομεν τὴν πεποίθησιν, ὅτι ἡ τοιαύτη 
τῶν τῆς ἀναξιοπαθοῦς Μητρὸς Ἐκκλησίας πραγμάτων κατάστασις γνω-
στοποιουμένη πρὸς τὰ εὐσεϐῆ καὶ φιλόστοργα αὐτῆς τέκνα ἤθελε διεγεί-
ρει ἀναμφηρίστως τὸ ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν ζωηρὸν ὑπὲρ αὐτῆς αἴσθημα 
καὶ τὴν θεοφιλῆ ἄδειαν τῆς κοινῆς καὶ ὁμοθύμου συναρωγῆς αὐτῶν καὶ 
συμπράξεως πρὸς ἄρσιν τῆς οἰκονομικῆς τοιαύτης καχεξίας καὶ κρίσεως, 
καὶ πρὸς ἀνακαίνισιν νέας ἐποχῆς καθ᾿ ἣν ἀπηλλαγμένοι ὑλικῶν φροντί-
δων καὶ περισπασμῶν δυνησόμεθα μετὰ πλείονος ἀνέσεως καὶ εὐχερείας 
ἐργάζεσθαι εἰς τὴν διεξαγωγὴν πολλῶν καὶ ποικίλων ἐκκλησιαστικῶν 
ὑποθέσεων, ὧν ἡ αἰσία ἐπίλυσις πολλὰ καὶ ἀγαθὰ ἐπαγγέλεται παντὶ τῷ 
Ὀρθοδόξῳ πληρώματι. 

 Τούτων οὖν οὕτως ἐχόντων συγκαλεσάμενοι εἰς κοινὴν συνεδρία-
σιν τὴν περὶ ἡμᾶς Ἱερὰν Σύνοδον καὶ τὸ Δ. Ε. Μ. Συμϐούλιον (Διαρκὲς 
Ἐθνικὸν Μικτὸν Συμϐούλιον) καὶ ἀπὸ κοινοῦ συσκεψάμενοι περὶ τῶν κα-
τεπειγόντων ληπτέων μέτρων ἐν τῷ ζωτικωτάτῳ τούτῳ τῆς χρηματικῆς 
οἰκονομίας ζητήματι μετὰ μακρὰν καὶ ὥριμον συζήτησιν ἔνθεν μὲν 
ἀναγκαῖον ἠγησάμεθα ποιήσασθαι πᾶσας τὰς δυνατὰς οἰκονομίας, αἵτινες 
καὶ ἐγκριθεῖσαι ἐπραγματοποιήθησαν, ἔνθεν δὲ πρὸς ἀπόσϐεσιν ἰδίως τοῦ 
ἐκ δεκαπέντε χιλιάδων λιρῶν κυμαινομένου χρέους τοῦ Ταμείου καὶ 
ἐξίσωσιν τοὐντεῦθεν τῶν δαπανῶν πρὸς τὰς προσόδους αὐτοῦ, πρόσφο-
ρον καὶ συντελεστικὸν ἔγνωμεν πρὸς ἐπίτευξιν μὲν τοῦ πρώτου ἔκκλησιν 
ποιήσασθαι πρὸς πάντας τοὺς ἐν ταῖς ἐπαρχίαις τοῦ καθ᾿ ἡμᾶς ἁγιωτάτου 
Οἰκουμενικοῦ θρόνου διατελοῦντας εἰσεϐεῖς καὶ ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς 
ὅπως ἕκαστος αὐτῶν συνεισενέγκῃ ἐφάπαξ ὑπὲρ τοῦ Ταμείου ἀνὰ ἥμισυ 
ἁργυροῦν Μετζηδιέν, ποσὸν ἄλλως τε λίαν εὐτελὲς ἀπέναντι τῆς ἐκ τοῦ 
ὅλου προσδοκωμένης ἀναντιρρήτου βελτιώσεως τῶν οἰκονομικῶν καὶ 
ἀπαλλαγῆς ἅπαξ διὰ παντὸς τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τοῦ πιέζοντος αὐτὴν βα-
ρυτάτου τούτου χρέους. Πρὸς ἐκπλήρωσιν δὲ τοῦ δευτέρου, ἤτοι τῆς 
ἰσοσκελίσεως τῶν προσόδων πρὸς τὰς δαπάνας δεῖν ἔγνωμεν ὁρῖσαι πρὸς 
ἅπαντας τοὺς ἐν Βασιλευούσῃ καὶ ἐν ταῖς ἐπαρχίαις ἱεροὺς ναούς, 
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συμπεριλαμϐανομένων καὶ τῶν ἐνοριακῶν Μοναστηρίων χορηγίαν ταύτην 
ἐν ταῖς ἐτησίαις συνδρομαῖς ἀπὸ ἡμισείας μέχρι πέντε ὀθωμανικῶν λιρῶν 
σχετικῶν τῶν ὑλικῶν προσόδου ἕκαστος αὐτῶν τὴν δὲ τούτων εἴσπραξιν 
ἀναθεῖναι ἰδίαις κατὰ τόπους ἐπιτροπαῖς ὑπὸ τὴν προεδρείαν τῶν 
ἁγιωτάτων Ἀρχιερέων. Τὰ μέτρα ταῦτα κοινῇ ψηφισθέντα καὶ ἐγκριθέντα 
ὑπό τε τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ τοῦ Δ. Ε. Μ. Συμϐουλίου γνωστοποιοῦντες 
τῇ τε αὐτῆς Ἀρχιερωσύνῃ καὶ δι᾿ αὐτῆς πᾶσι τοῖς προκρίτοις καὶ λοιποῖς 
εὐλογημένοις Χριστιανοῖς τῆς θεοσώστου αὐτῆς ἐπαρχίας, προτρεπόμεθα 
πάντας καὶ πατρικῶς παρακαλοῦμεν, ὅπως συμφώνως τῇ ὀφειλομένῃ 
πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν ἀγάπῃ καὶ ἀφοσιώσει οὐ μόνον συνεισφέρωμεν ἀφ᾿ 
ἑαυτῶν περὶ οὗ ὁ λόγος δεκάγροσον ἔρανον ἀπέναντι διπλοτύπου 
ἀποδείξεως τῶν εὐπορωτέρων δυναμένων εἶγε βούλοντας πλείους τῆς 
μιᾶς τοιαύτης ἀποδείξεως, ἀλλὰ καὶ μετὰ ζήλου χριστιανικοῦ συντελέσωσι 
κατὰ τὸ ἐνόν, ὑπὲρ τῆς ταχείας ἐφαρμογῆς καὶ πιστῆς ἐκτελέσεως τούτου 
τε καὶ τοῦ ἑτέρου ἐπίσης σπουδαιοτάτης σημασίας μέτρου τὴν ἐκ μέρους 
τῶν ταμείων τῶν ἐκκλησιῶν καὶ τῶν ἐνοριακῶν Μοναστηρίων ἐτησίας 
συνδρομῆς, πεποιθότες ὅτι αἱ χρηματικαὶ αὗται χορηγίαι σκοπίμως καὶ 
λυσιτελῶς ἔχουσι δαπανᾶσθαι ὡς γενήσεται τοῖς πᾶσι κατάδηλον ἐκ τοῦ ἐν 
καιρῷ δημοσιευθησομένου ἀκριϐοῦς ἰσολογισμοῦ τῆς ἐτησίας ταμειακῆς 
διαχειρίσεως. Ἰδίως δὲ ἐντελλόμεθα καὶ προτρεπόμεθα τὴν αὐτῆς 
Ἀρχιερωσύνην, ὅπως ἅμα τῷ λαϐεῖν τὴν παροῦσαν ἐκκλησιαστικὴν 
ἐγκύκλιον Ἡμῶν ἐπιστολήν, συγκαλέσῃ ἀμέσως ὑπὸ τὴν προεδρίαν αὐτῆς 
γενικὴν τῶν ἐγκρίτων πολιτῶν συνεδρίασιν καὶ μετ᾿ αὐτῶν προϐῇ εἰς 
σχηματισμὸν πενταμελοῦς ἢ ἑξαμελοῦς ἐπιτροπῆς. Εἰς τὴν συνεργαζομέ-
νην μετ᾿ αὐτῆς Ἀρχιερωσύνης ἀνατεθήσεται ἡ ἐκτέλεσις τῶν εἰρημένων 
μέτρων, περὶ ὧν ἐκ καθήκοντος ποιμαντορικῆς μερίμνης ὀφείλει τὸ ἐπ᾿ 
αὐτῇ, ὅπως διὰ προσφόρων εἰσηγήσεων προτρέψῃ καὶ νουθετήσῃ τοὺς 
εὐλογημένους αὐτῆς Χριστιανοὺς πρὸς πρόθυμον παραδοχὴν καὶ 
ἐκτέλεσιν τῆς υἱϊκῆς αὐτῶν ταύτης ὀφειλῆς πρὸς τὴν φιλόστοργον αὐτῶν 
ταύτην Μητέρα ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν. Ταύτῃ δὲ τῇ ἐν λόγῳ 
Κεντρικῇ ἐπιτροπῇ ἐπιϐάλλεται ἅμα τὸ καθῆκον, ὅπως ἄνευ ἀναϐολῆς ἵνα 
συνταχθῶσιν ἔν τε τῇ Πρωτευούσῃ τῆς ἱερᾶς αὐτῆς Μητροπόλεως καὶ τοῖς 
λοιποῖς περὶ αὐτὴν διαμερίσμασι δι᾿ ὑποεπιτροπῶν ἐν αὐτοῖς συστηθησο-
μένων ἀκριϐὴ κατάλογον πάντων τῶν δυναμένων χορηγῆσαι τὴν 
εἰρημένην ἔκτακτον εἰς ἁργυροῦν νόμισμα δεκάγροσον εἰσφοράν, ὡς καὶ 
τῶν διαφόρων Ἐκκλησιῶν καὶ τῶν ἐνοριακῶν Μοναστηρίων, ἐφιστῶντες 
τὴν προσοχὴν αὐτῶν ὅπως ἐν τῇ συντάξει τῶν καταλόγων οὐδεμία 
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παρεισφρύσῃ ἀνακρίϐεια ἢ μεροληψία περὶ τὰ καθέκαστα καὶ ἰδίως ἐν τῇ 
διαιρέσει τῶν τάξεων, εἰς ἃς ὑπαχθήσεται ἑκάστη τῶν Ἐκκλησιῶν 
ἀναλόγως τῶν ὑλικῶν αὐτῆς πόρων καὶ μέσων, καθὰ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν 
εἴρηται. Τούτου δὲ γενομένου, ἡ Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ ὥσπερ καὶ αἱ 
ὑποεπιστροπαί, εὐθὺς ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ προσεχοῦς νέου ἔτους ἐπὶ τῇ 
βάσει τῶν συναποστελλομένων διπλοτύπων ἀποδείξεων θέλουσι φροντί-
σει ἵνα ἠρέμα καὶ κατὰ μικρὸς εἰσπράττωσι τὰς ἐν λόγῳ συνδρομάς, ὧν ἡ 
παραλαϐὴ καὶ ἐνταῦθα ἔγκαιρος καὶ ἀσφαλὴς ἀποστολὴ ἀνατίθεται τῇ 
αὐτῆς Ἀρχιερωσύνῃ καὶ τῇ Κεντρικῇ ἐπιτροπῇ. Ἡ δὲ τοῦ Θεοῦ Χάρις καὶ 
ἄπειρον ἔλεος εἴη μετ᾿ αὐτῆς. 

+῾Ο Κωνσταντινουπόλεως ἐν Χριστῷ ἀγαπητὸς ἀδελφός. 
--------------------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλλου 24x35,5 ἑκ. 

Δύο φύλλα. Τὸ κείμενον καλύπτει τρεῖς σελίδας. 
___________________________________________________________                      
 
91. (43)               
Ἀριθ. Πρωτ. 3057                                                      22 Μαΐου 1879 
ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς Ἐπίσκοπον Λεύκης Ἀϐέρκιον ἐν Κεσσανίῳ διατελοῦντα, 
--------------------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλλου 25x35,5 ἑκ. 

Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. 
___________________________________________________________ 
 
92. 
᾿Αριθ. {Πρωτ. 2483                                                     22 Μαΐου 1881 
         {Διεκπ. 1575                  ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
᾿Αρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς ᾿Αβέρκιον Καλλιουπόλεως,        
-------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Ἔντυπον. Μέγεθος φύλλου 22x32 ἑκ. 

Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. 
___________________________________________________________ 
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93. (7)   
᾿Αριθ. Πρωτ.: 689                                               9 Φεβρουαρίου 1882 
ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
᾿Αρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς ᾿Αβέρκιον Καλλιουπόλεως.  
-------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλλου 21x34 ἑκ. 

Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου εἰς τὴν κορυφήν τῆς σελίδος 
ἀριστερά. Ὑδατόσημον. Ἐπίσημον φύλλον ἀλληλογραφίας, ἐμφανίζει τὴν 
ἐπωνυμίαν τοῦ οἴκου γραφικῶν τεχνῶν (SMITH & MEYNIER - FIUME). 
Ἐπίσης, ἐν τῇ τεχνικῇ τοῦ ὑδατοσήμου καὶ αἱ ὀκτὼ κάθετοι λευκαὶ γραμμαὶ 
εἰς ἀπόστασιν 2,6 ἑκ. μεταξύ των.   

___________________________________________________________ 
 
94. (8)  
Ἀριθ. πρωτ.:1011                                                         2 Μαΐου 1884 
(Τ Ο Π Ο Τ Η Ρ Η Τ Η Σ) 
  Πρὸς ᾿Αβέρκιον Καλλιουπόλεως. 
 ᾿Επειδή τὸ ᾿Εθνικὸν Ταμεῖον, ὡς ἐκ τῆς ἐνεργείας εἰς ἣν 

ὑπεβλήθησαν τὰ Πατριαρχεῖα, ἕνεκα τοῦ ζητήματος τῶν Προνομίων, πά-
σχει οἰκονομικῶς… 

Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλλου 21x24 ἑκ. 
Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. 

___________________________________________________________ 
 
95. (9)  
᾿Αριθ. Πρωτ.: 2318                                               5 Σεπτεμβρίου 1884         
          (ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ ΟΙΚ.ΘΡΟΝΟΥ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΕΦΕΣΟΥ) 
   Πρὸς ᾿Αβέρκιον Καλλιουπόλεως,  
-------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλλου 21x34ἑκ. 

Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. Πολυτελές φύλλον ἀλληλογραφίας, 
φέρον ὑδατόσημον, ἐμφανίζων τὸ ἔμϐλημα τοῦ οἴκου γραφικῶν εἰδῶν 
(SMITH & MEYNIER - FIUME). Ἐπίσης, ἐν τῇ τεχνικῇ τοῦ ὑδατοσήμου καὶ αἱ 
ὀκτὼ κάθετοι λευκαὶ γραμμαὶ εἰς ἀπόστασιν 2,6 ἑκ. μεταξύ των.   

___________________________________________________________                     
 



ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ π. ΑΘΑΝ. ΡΟΥΚΑΛΗ  
 

 

859 
 

96. (10) 
᾿Αριθ. Πρωτ.: 3493                                               24 Νοεμβρίου 1884 
ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
᾿Αρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
-------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλλου 21,5x34 ἑκ. 

Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. Τὸ φύλλον φέρει ὑδατόσημον. 
Ἐμφανίζει θυρεόν, οἰκόσημον, τὸ ἄνω μέρος τοῦ ὁποίου σχηματίζει 
βασιλικὸν διάδημα καὶ εἰς τὸ μέσον αὐτοῦ ταχυδρομικὴν σάλπιγγα. Κάτω-
θεν τοῦ θυρεοῦ ὑπάρχουν δύο καλλιγραφικὰ γράμματα: Γ&Μ. Ἐπίσης, ἐν 
τῇ τεχνικῇ τοῦ ὑδατοσήμου καὶ αἱ ὀκτὼ κάθετοι λευκαὶ γραμμαὶ εἰς 
ἀπόστασιν 2,6 ἑκ. μεταξύ των. Πρόκειται περὶ πολυτελῶν φύλλων 
ἀλληλογραφίας μὲ τὸ ἔμϐλημα τοῦ οἴκου γραφικῶν τεχνῶν.   

___________________________________________________________       
 
97. (11)  
᾿Αριθ. Πρωτ.: 3714                                             11 Σεπτεμβρίου 1886 
ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
᾿Αρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς ᾿Αβέρκιον Καλλιουπόλεως. 
 -------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλλου 21,5x34 ἑκ. 

Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. 
___________________________________________________________        
 
98. (19)      Ὅρα καὶ 106. 
᾿Αριθ. Πρωτ.: 4037                                                9 ᾿Οκτωβρίου 1886 
ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
᾿Αρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς ᾿Αβέρκιον Καλλιουπόλεως.  
-------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλλου 21,5x34 ἑκ. 

Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. 
___________________________________________________________        
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99.       (63)                                                          3 Αὐγούστου 1888 
(Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ) 
 Πρὸς ᾿Αβέρκιον Καλλιουπόλεως.  
-------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου:  Χειρόγραφον. Λείπει ! 
__________________________________________________________                 
 
100.   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. 
ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
    Πρὸς τὴν Α. ᾿Εξ. τὸν Νομάρχην... 
 ῾Ο Πατριάρχης τῶν Ρωμαίων διὰ τακριρίου ἀνήγγειλεν ὅτι μέγα 

μέρος τῆς δυνάμει τῶν πατριαρχικῶν Κανονισμῶν ὡρισμένης 
ἐπιχορηγήσεως τῶν Μητροπολιτῶν καὶ ᾿Επισκόπων καθυστερεῖται ἐπὶ ἔτη 
ὀφειλόμενον ἐκ μέρους τῶν χριστιανῶν, καὶ ὅτι ὡς ἐκ τούτου οἱ ᾿Αρχιερεῖς 
στεροῦνται καὶ ὑποφέρουσιν, ἐζήτησε δὲ ἵνα ἡ Κυβέρνησις χορηγῇ τὴν 
ἀντίληψιν αὐτῆς πρὸς ἔγκαιρον εἴσπραξιν τῶν ἐπιχορηγήσεων τούτων, δη-
λώσας συνάμα ὅτι θέλει δίδοσθαι εἰς τὰς κατὰ τόπους ἀρχὰς σημείωσιν 
τῶν ὀφειλόντων. 

 ᾿Επειδὴ οἱ Ρωμαῖοι δὲν πρέπει νὰ διστάζωσιν εἰς τὴν ἀπότισιν τῆς, 
συνωδᾷ τοῖς δυνάμει Αὐτοκρατορικοῦ Διατάγματος ἐν ἰσχύϊ Κανονισμοῖς 
τῶν Πατριαρχείων, ὡρισμένης ἐπιχορηγήσεως τῶν Μητροπολιτῶν καὶ 
᾿Επισκόπων, διὰ τοῦτο συνεστήθη δι᾿ ἐγκυκλίου τοῖς κατὰ τόπους Νομάρ-
χαις καὶ Διοικηταῖς ἵνα ἐπὶ τοῦ ἀντικειμένου τούτου δοθῶσι πανταχοῦ τοῖς 
προκρίτοις τῶν κοινοτήτων τούτων ἔντονοι διαταγαί, καὶ χορηγῆται τοῖς 
Μητροπολίταις καὶ ᾿Επισκόποις ἀποχρῶσα συνδρομὴ καὶ ἀντίληψις πρὸς 
εἴσπραξιν τῆς ἐπιχορηγήσεως. ᾿Εὰν δὲ ἐνίοτε ὑπάρχωσί τινες 
δυστροποῦντες καὶ ἀρνούμενοι ν᾿ ἀποτίσωσι τὸ ἐπιβάλλον αὐτοῖς ἐκ τῆς 
ἐπιχορηγήσεως, ν᾿ ἀναγγέλλωνται πρὸς τὸ ῾Υπουργεῖον οἱ λόγοι καὶ αἱ 
προφάσεις, ἃς οὗτοι θέλουσι προβάλλει, ὅπως ἐνεργῶνται τὰ δέοντα. 

 Παρακαλεῖται τοίνυν καὶ ἡ ῾Υμ. ᾿Εξοχότης, ἵνα ἀναλόγως δώσῃ οἷς 
δεῖ ὁδηγίας καὶ ἀποτελεσματικὰς διαταγὰς καὶ προθυμηθῇ εἰς τὴν 
ὑποστήριξιν τῆς αἰτήσεως. 

Διατελῶ κλπ. 
          20 Δζεμαζὴ-ουλ-αχὴρ 1306. - 9 Φεβρουαρίου 1304(1889) 
          ῾Υπουργὸς τῆς Δικαιοσύνης καὶ τῶν Θρησκευμάτων 
                                     Δ Ζ Ε Β Δ Ε Τ  
-------------------------------------------- 
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Περιγραφὴ Ἐγκυκλίου:  Ἔντυπον. Μέγεθος φύλλου Α4. 
 

*** 
 

 
 

ΙΗ΄. ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
  
Εἶναι τὸ ἀπαραίτητον Ἐκκλησιαστικὸν βιϐλίον περιέχον τὴν τάξιν τῶν Ἱ. 

Ἀκολουθιῶν τῆς Ἐκκλησίας καὶ εἶναι τὸ ἐν χρήσει λειτουργικὸν βιϐλίον εἰς 
τοὺς Ἱ. Ναούς. 

 Ἐξεδόθη εἰς νέαν ἔκδοσιν τὸ 1888 διασκευασθὲν καὶ συμπληρωθὲν 
διὰ πολλῶν προσθηκῶν καὶ ἐπιδιορθώσεων ὑπὸ τοῦ πρωτοψάλτου Γεωρ-
γίου Βιολάκη συνεργασθέντος μετὰ δύο ἐπιτροπῶν Πατριαρχικῇ διαταγῇ 
ὁρισθεισῶν. 

 Χαρακτηριστικὸν ἐκείνης τῆς ἐποχῆς ἀποτελεῖ ἡ προπώλησις, ἡ 
πρὸ τῆς ἐκδόσεως καταϐολὴ τοῦ ἀντιτίμου τῶν βιϐλίων. 

___________________________________________________________ 
 
101.  
᾿Αριθ. {Πρωτ. 2551                                     23 Ἰουνίου 1888 
         {Διεκπ. 2011                 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
᾿Αρχιεπίσκοπος Κων/λεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς Ἡρακλείας καὶ Ραιδεστοῦ Γερμανόν.  
--------------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Ἔντυπον. Μέγεθος φύλλου 18,3x31,2 ἑκ. 

Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. Εἶναι ἐμφανὴς ἡ χρῆσις ψαλιδίου, 
ἀνομοιομόρφως. 

___________________________________________________________ 
 
102. (34)  
᾿Αριθ. {Πρωτ. 2551     Ἀκριϐὲς Ἀντίγραφον         23 Ἰουνίου 1888 
         {Διεκπ. 2011 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  
ἐλέῳ Θεοῦ 
᾿Αρχιεπίσκοπος Κων/λεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
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 Πρὸς Ἡρακλείας καὶ Ραιδεστοῦ Γερμανόν, Πρόεδρον τῶν 
ὑπερτίμων καὶ καὶ Ἔξαρχον πάσης Θράκης καὶ Μακεδονίας.  

Ὅτι ἀκριϐὲς ἀντίγραφον. Ἐν Ραιδεστῷ τῇ 17 Ἰουλίου 1888. Ἐκ τοῦ Γρα-
φείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.  

----------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλλου 20x25,5 ἑκ. 

Δίφυλλον. Τὸ κείμενον καὶ τὰ ὀνόματα τῶν Συνοδικῶν καλύπτουν τὰς τρεῖς 
ἐκ τῶν τεσσάρων σελίδων. Πρόκειται περὶ χάρτου ἀριθμητικῆς. Ἕτερον 
χαρακτηριστικὸν ἀποτελεῖ τὸ ὅτι, μολονότι ἀντίγραφον, τίθεται ἐπὶ 
κεφαλῆς τοῦ ἐγγράφου, ἄνευ ἀραϐουργήματος, τὸ ὄνομα καὶ ὁ τίτλος τοῦ 
Πατριάρχου. 

___________________________________________________________ 
 

 
 

ΙΘ΄. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
  
Τὸ Πατριαρχεῖον ἐνδιαφέρεται καὶ διὰ τὰς ὑποθέσεις τῆς καθημερινό-

τητος τῶν Χριστιανῶν. 
 Κοινοποιεῖται Βεζυρικὴ ἐγκύκλιος πρὸς Νομάρχας διὰ τῆς ὁποίας 

παρέχονται εὐεργετήματά τινα πρὸς γεωργοὺς καὶ πάντας τοὺς κατοίκους 
τῆς αὐτοκρατορίας. 

 Ἀπαγορεύονται αἱ ζητωκραγαὶ εἰς τὰς Ἐκκλησίας κατὰ τὰς 
ἐπετείους ἑορτὰς εὐσεϐῶν τινων Ἀνάκτων. 

 Νὰ μὴ δημοσιεύονται εἰς τὰς ἐφημερίδας ἐνέργειαι καὶ πράξεις 
Ἀρχιερέων. 

 103. Χαρακτηριστικὸν δεῖγμα τοῦ διαρκοῦς ἐνδιαφέροντος τοῦ Πα-
τριαρχείου ἀλλὰ καὶ τῶν Μητροπολικῶν ἀποτελεῖ καὶ ἡ περίπτωσις τῆς 
ἀποστολῆς ἑνὸς ἐντύπου, τὸ ὁποῖον γνωστοποιεῖ τὴν κυκλοφορίαν 
ἑϐδομαδιαίου πολιτικοῦ φύλλου (ἐπισυνάπτεται δεκαεξασέλιδον φύλλον, 
ἐκ τοῦ ὁποίου διεσώθη μόνον ἓν διπλοῦν φύλλον), μὲ τὴν ἐπωνυμίαν ”Ἡ 
Ἐπιθεώρησις”. Εἰς τὸ ἀριστερὸν περιθώριον τοῦ ἐντύπου - ἀνακοινώσεως 
δίδεται χειρογράφως καὶ ἐνυπογράφως (”Ὁ Ἡρακλείας Γρηγόριος”) ἡ 
ἔγκρισις γάμου εἰς τὸ συνοικέσιον ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι μέχρι τοῦδε 
ἐκωλύοντο λόγῳ τῆς ἑϐδόμου βαθμοῦ συγγενείας των. (Ἡ ἐγκύκλιος 
ἐστάλει τὴν 9 Ἰουνίου 1886 ὑπὸ τοῦ Ἐπαμ. Κ. Κυριακίδη καὶ Σία, ἐκ Κων-
σταντινουπόλεως. Ἐκτὸς τῆς περιγραφῆς τοῦ περιεχομένου τῆς 
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Ἐπιθεωρήσεως”, γίνεται λόγος περὶ τοῦ τιμήματος αὐτῆς καθὼς καὶ περὶ 
τῆς ἐκπτώσεως τῆς ὁποίας τυγχάνουν οἱ συνδρομηταὶ τοῦ ”Νεολόγου”). 

----------------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ ἐντύπου: Ἀναγράφεται ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ φύλλου ”ΕΓΚΥ-

ΚΛΙΟΣ”. Μέγεθος φύλλου 19χ28,5 ἑκ. Τὸ κείμενον καλύπτει καὶ τὰς δύο 
ὄψεις τοῦ φύλλου. Εἶναι ἐμφανὴς ἡ χρῆσις ψαλιδίου.  

Περιγραφὴ τοῦ ἐπισυναπτομένου ἑϐδομαδιαίου πολιτικοῦ φύλλου: 
εὑρέθη φύλλον μεγέθους 33χ44 ἑκ. (τμῆμα τοῦ πολιτικοῦ, 
δημοσιογραφικοῦ φύλλου) ἀπαρτίζον τέσσαρας σελίδας, δύο εἰς ἑκάστην 
ὄψιν, μεγέθους 22χ33 ἑκ. ἑκάστη σελίς. Πρόκειται περὶ τμήματος φύλλου 
τῆς 12 Φεϐρ. 1886, ἡμέρας Πέμπτης. Τὸ συγκεκριμένον τμῆμα τοῦ φύλλου 
γέμει διαφημίσεων καὶ μικρῶν ἀγγελιῶν. Μία ὁλόκληρος σελὶς ἀφιεροῦται 
εἰς τὸ μέγα ”αὐτοκρατορικὸν λαχεῖον Βραζιλίας,... ων σκλάϐων, γεννηθέ-
ντων ἐλευθέρων ἀπὸ τῆς 28 Σεπτεμϐρίου 1871 εἰς τὰς ἐπαρχίας 
Pernampuko”. 

___________________________________________________________ 
 
104.  
Ἀριθ. {Πρωτ. 3303                                                    29 Ἰουλίου 1867 
        {Διεκπ. 2901                  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς Ἰωαννίκιον Νικαίας, ὑπέρτιμον καὶ  Ἔξαρχον πάσης Βιθυνίας.

  
----------------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Ἔντυπον. Μέγεθος φύλλου 22,5x31 ἑκ. 

Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. Χειρόγραφον (ἀραϐούργημα) τὸ 
ὄνομα καὶ ὁ τίτλος τοῦ Πατριάρχου. 

___________________________________________________________ 
 
105.                                                                   5 Δεκεμϐρίου 1873 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς Ἰωαννίκιον Νικαίας, ὑπέρτιμον καὶ  Ἔξαρχον πάσης Βιθυνίας.

  
----------------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλλου 24,5x28 ἑκ. 



ΓΕΩΡΓΙΟΥ  π. ΑΘΑΝ.  ΡΟΥΚΑΛΗ 
  

 

864 
 

106. 
Ἀριθ. Πρωτ. 5963                                                  9 Ὀκτωϐρίου 1875 
 ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς Ἰωαννίκιον Νικαίας, ὑπέρτιμον καὶ  Ἔξαρχον πάσης Βιθυνίας. 
 Βεζυρικὴ ἐγκύκλιος πρὸς Νομάρχας μὲ συνοδυόμενον Τεσκερὲν 

τοῦ Πρωθυπουργοῦ, διὰ τοῦ ὁποίου παρέχονται εὐεργετήματα πρὸς τοὺς 
γεωργοὺς καὶ πάντας τοὺς ὑπολοίπους κατοίκους τῆς Αὐτοκρατορίας. 

 α) Καταργεῖται τὸ προστεθὲν τέταρτον τῆς δεκάτης ἐφ᾿ ἁπάντων 
τῶν γεωργῶν, 

 β) Χαρίζονται αὐτοῖς τὰ μέχρι 1289 ὀθωμανικοῦ ἔτους πρὸς τὸ 
αὐτοκρατορικὸν Ταμεῖον καθυστερούμενα αὐτῶν μὲ ἐξαίρεσιν τῶν πρὸς 
τὸ Δημόσιον Ταμεῖον ὀφειλῶν τοῦ ἐνοικιαστοῦ (μουλτεζίμ), 

 γ) Τὰ Διοικητικὰ Συμϐούλια τῶν Νομαρχιῶν νὰ συγκροτῶνται ἐκ 
μελῶν αἱρετῶν, 

 δ) Τὰ κατ᾿ ἔτος συνερχόμενα Γενικὰ Συμϐούλια νὰ προσκαλοῦνται 
ἐκ τῶν βιλαετίων καὶ μοντεσαριφλικίων κατὰ σειρὰν προσώπων τιμίων, 

 ε) Θὰ διορίζωνται ὑπάλληλοι πρὸς ἐξακρίϐωσιν τῆς κατὰ τὸν Νό-
μον καὶ τὸ δίκαιον εἴσπραξιν φόρων, 

 στ) Μέτρα πρὸς βελτίωσιν τῆς Χωροφυλακῆς. 
 Ταῦτα πάντα τὸ Πατριαρχεῖον κοινοποιεῖ διὰ τῆς Συνοδικῆς 

Ἐγκυκλίου πρὸς γνῶσιν τῶν κατοίκων.   
+Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ἐν Χριστῷ ἀγαπητὸς ἀδελφός. 
Ἀκολούθως ὑπογράφουν οἱ Συνοδικοὶ Ἀρχιερεῖς: Ὁ Κυζίκου Νικόδημος, 

Ὁ Χαλκηδόνος Καλλίνικος, Ὁ Λαρίσσης Νεόφυτος, Ὁ Λήμνου Ἰωακείμ, Ὁ 
Σισανίνου Ἀμϐρόσιος, Ὁ Νικαίας Ἰωαννίκιος, Ὁ Πισσιδείας Καισάριος, Ὁ 
Κώου Γερμανός, Ὁ Δέρκων Ἰωακείμ, Ὁ Γρεϐενῶν Κύριλλος, Ὁ Βελεγράδων 
Ἄνθιμος. 

-------------------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Ἔντυπον. Μέγεθος φύλλου 30x32,5 ἑκ. 

Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. Τὸ κείμενον καλύπτει καὶ τὰς δύο 
ὄψεις τοῦ φύλλου. Εἶναι ἐμφανὴς ἡ χρῆσις ψαλιδίου. 

___________________________________________________________ 
 
107. 
Ἀριθ.  Πρωτ. 6123                                               29 Νοεμϐρίου 1875 
ΙΩΑΚΕΙΜ 
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ἐλέῳ Θεοῦ 
Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς Ἰωαννίκιον Νικαίας, ὑπέρτιμον καὶ  Ἔξαρχον πάσης Βιθυνίας.

  
--------------------------------------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Ἔντυπον. Μέγεθος φύλλου 19,7x29,6 ἑκ. Εἶ-

ναι ἐμφανὴς ἡ χρῆσις ψαλιδίου. 
___________________________________________________________ 
 
108. (7β)  
Ἀριθ. Πρωτ. 1704                                                   25 Ἀπριλίου 1877 
 ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς Ἰωαννίκιον Νικαίας, ὑπέρτιμον καὶ  Ἔξαρχον πάσης Βιθυνίας, 

ἐντιμοτάτους κληρικούς, εὐλαϐεστάτους ἱερεῖς καὶ τιμίους δημογέροντας, 
καὶ προκρίτους καὶ λοιποὺς εὐλογημένους Χριστιανοὺς τῆς ἐπαρχίας ταύ-
της... 

 ”… Ὅτι ὁ τοῦ Θεοῦ φόϐος καὶ ὁ πρὸς τοὺς καθεστῶτας ἑκάστης 
πολιτείας θεσμοὺς σεϐασμὸς...  

----------------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Ἔντυπον. Μέγεθος φύλλου 30,7x21,7 ἑκ. 

Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. Τὸ κείμενον καλύπτει καὶ τὰς δύο 
ὄψεις τοῦ φύλλου. Εἶναι ἐμφανὴς ἡ χρῆσις ψαλιδίου. 

___________________________________________________________   
 
109.                                                                  13 Ὀκτωϐρίου 1879 
 ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς Ἐπίσκοπον Λεύκης, ἐπίτροπον Μητροπολίτου Ἡρακλείας 

Ἀμϐρόσιον.  
----------------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου:  Χειρόγραφον. Λείπει ! 
___________________________________________________________ 
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110. 
Ἀριθ. {Πρωτ. 3395                                                    15 Ἰουλίου 1882 
        {Διεκπ. 2096                    ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς Ἀϐέρκιον Καλλιουπόλεως    
----------------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Ἔντυπον. Μέγεθος φύλλου 22,8x27 ἑκ. 

Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. Εἶναι ἐμφανὴς ἡ χρῆσις ψαλιδίου. 
___________________________________________________________  
 
111.  
Ἀριθ. {Πρωτ. 2346                                                    29 Μαΐου 1885 
        {Διεκπ. 1346                    ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς Ἀϐέρκιον Καλλιουπόλεως    
----------------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Ἔντυπον. Μέγεθος φύλλου 19x28,7 ἑκ. 

Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. Εἶναι ἐμφανὴς ἡ χρῆσις ψαλιδίου. 
___________________________________________________________ 
 
112. (35)  
(Ἐπιτροπὴ Ἱ. & Σεϐασμίας Μονῆς Ἰϐήρων) 
”Σφραγὶς τῆς Ἱ. & Σεϐασμίας Μονῆς τῶν Ἰϐήρων ἐν τῷ ὅρει Ἄθωνι (ἐν 

τῷ μέσῳ αὐτῆς εἰκὼν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου)”        26 Ἀπριλίου 1886 
 (Πρὸς Ἀϐέρκιον Καλλιουπόλεως) 
 Ἀποστέλλεται Γέρων Φιλάρετος νὰ παραλάϐῃ θήκην μετὰ τῶν 

Ἱερῶν Λειψάνων, ἥτις εἶχε παραδοθῇ εἰς Ἀϐέρκιον πρὸς φύλαξιν. 
Οἱ Ἐπίτροποι τῆς Ἱ. & Σεϐασμίας Μονῆς Ἰϐήρων. Προηγούμενος Διονύ-

σιος & Γέρων Κύριλλος Ἰϐητίτης μετὰ τῶν σὺν ἡμῖν ἐν Χριστῷ ἀδελφῶν. 
----------------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τῆς Ἐπιστολῆς: Ὁ ἀποστολεὺς ἀναφέρεται ὡς ὑπογράφων. 

Δὲν ἀναφέρεται τὸ ὄνομα παραλήπτου, ὁ ὁποῖος ὅμως τεκμαίρεται. Χειρό-
γραφος Ἐπιστολὴ ἐπὶ χάρτου ἀριθμητικῆς, μεγέθους 19,3x27 ἑκ. Φέρει 
σφραγίδα μελάνης εἰς τὸ ἄνω ἀριστερὸν μέρος τοῦ φύλλου. 

___________________________________________________________ 
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113.             
Ἀριθ. Πρωτ. 2230                                                        4 Ἰουνίου1887 
 ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς Νικαίας Πρόεδρον καὶ Ἔξαρχον πάσης Βιθυνίας Ἰωαννίκειον 

καὶ ἐντιμωτάτους Προκρίτους καὶ Δημογέροντας,   
 Ἐστάλη εἰς τὸ Πατριαρχεῖον ὑψηλὸς Τεσκερὲς τοῦ Ὑπουργοῦ 

Ἐξωτερικῶν ἀναγγέλλων τὴν ἵδρυσιν Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς ἐντολὴν 
ἐχούσης τὴν παρ᾿ ἑνὸς ἑκάστου τῶν κατοίκων εἴσπραξιν μηνιαίας ὑπὲρ 
τῶν ἀναγκῶν τοῦ πολέμου συνδρομῆς καὶ συγχρόνως συνιστᾷ τῇ αἰτήσει 
τῆς ῥηθείσης Ἐπιτροπῆς, ἵνα καὶ ἡμεῖς ἐκλέξαντες ἀποστείλωμεν εἰς αὐτήν, 
ἕνα τῶν ἡμετέρων ὁμογενῶν, ὅπως συνεργάζεται ὡς μέλος αὐτῆς ἐπὶ τοῦ 
σπουδαίου τούτου ἀντικειμένου. 

 Τοιαῦται Ἐπιτροπαὶ θὰ σχηματισθῶσι καθ᾿ ὅλα τὰ βιλαέτια, σα-
ντζάκια, καζέδες, ναχιέδες καὶ χωρία. 

 Γίνεται σύστασις εἰς τοὺς Ἀρχιερεῖς νὰ φροντίζουν διὰ τὴν 
ἐπιτυχίαν τοῦ σκοποῦ τούτου. 

+Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ἐν Χριστῷ ἀγαπητὸς ἀδελφός. 
----------------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου:  Ἔντυπον.  
___________________________________________________________ 
 
114. (54) 
Ἀριθ. Πρωτ. 2451                                                      15 Ἰουνίου 1889 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
 Πρὸς Ἀϐέρκιον Καλλιουπόλεως    
----------------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλλου 20,5x24 ἑκ. 

Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. Ἐγένετο χρῆσις ψαλιδίου. 
 
115. (48)  
Ἀριθ. Πρωτ. 872                                    16 Φεϐρουαρίου1878 (΄αωοη΄) 
ΙΩΑΚΕΙΜ 
ἐλέῳ Θεοῦ 
Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης & Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 
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 Πρὸς Νικαίας Ἰωαννίκιον   
  ... Ἐπειδὴ ἐγένετο τῇ Ἐκκλησίᾳ γνωστὸν ὅτι... ἐκ τῶν ἐμπολέμων 

χωρῶν ἐπανερχόμενοι καὶ εἰς διάφορα μέρη τῆς αὐτοκρατορίας... 
μεταϐαίνοντες Κιρκάσιοι καὶ ἄλλοι ὀθωμανοὶ φέρουν μεθ᾿ ἑαυτῶν δίκην 
αἰχμαλώτων παῖδας καὶ κοράσια χριστιανῶν, ὡς καὶ διάφορα Ἱερὰ σκεύη 
καὶ ἄμφια διά… ἐκ τῶν Ἱερῶν Ἐκκλησιῶν ἃς ἀπερχόμενοι ἐλεηλάτησαν. 
Διὰ ταῦτα ἀνενεχθεῖσα… πρὸς τὴν ὑψηλὴν Πύλην διὰ Τακριρίου ἡμῶν, καὶ 
τὰς δεούσας παραστάσεις ποιησάμενοι περὶ τοῦ ἀντικειμένου τούτου, 
προεκαλέσαμεν ὑψηλὸν Βεζυρικὸν Τηλεγράφημα πρὸς τοὺς κατὰ τόπους 
Νομάρχας... ἵνα χορηγῶσι πρὸς... ἐν ταῖς Ἐπαρχίαις τοῦ καθ᾿ ἡμᾶς 
ἁγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ θρόνου διατελοῦντας ἁγίους Ἀρχιερεῖς πᾶσαν 
συνδρομὴν καὶ διευκόλυνσιν πρὸς ἀνεύρεσιν καὶ παραλαϐὴν τῶν 
χριστιανῶν παίδων ἑκατέρων τῶν φύλων, ὡς καὶ τῶν διαρπαγμένων περὶ 
ὧν ὁ λόγος... ἀμφίων καὶ σκευῶν. Ὅθεν περικλείοντες ἐν τῇ παρούσῃ 
Πατριαρχικῇ... ἡμῶν Ἐγκυκλίᾳ Ἐπιστολῇ μετάφρασιν τῶν ῥηθέντων 
ὑψηλοῦ τηλεγραφήματος... τῇ αὐτῆς Ἀρχιερωσύνῃ, ὅπως συνεννοηθῆσα 
περὶ τοῦ προκειμένου... σίαν ἀρχῆς, ἐξετάζῃ ἀκριϐῶς καὶ παραλαμϐάνῃ 
διὰ τῆς συνδρομῆς καὶ... παρὰ τῶν διαληφθέντων μεταναστῶν ὅπου ἂν 
εὕρῃ τυχὸν χριστιανοὺς... καὶ ἐκκλησιαστικὰ σκεύη καὶ ἄμφια καὶ 
γνωστοποιῇ ἡμῖν περὶ τόπων... συμϐαίνῃ τὰς περὶ τοῦ πρακτέου 
Ἐκκλησιαστικὰς ἡμῶν ὁδηγίας. Ἡ δὲ τοῦ Θεοῦ χάρις καὶ τὸ ἄπειρον ἔλεος 
εἴη μετ᾿ αὐτῆς. 

+Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ἐν Χριστῷ ἀγαπητὸς ἀδελφός. 
Ἀκολουθοῦν πολλαὶ ὑπογραφαὶ Συνοδικῶν δυσανάγνωστοι. 
----------------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλλου 25,5x36 ἑκ. 

Ἀνάγλυφος σφραγὶς τοῦ Πατριαρχείου. Αἰ ὑπογραφαὶ τῶν Συνοδικῶν συ-
νεχίζονται καὶ εἰς τὴν ὀπισθίαν πλευρὰν τοῦ φύλλου. 

___________________________________________________________  
 
116. (31α)      ”Ἀντίγραφον ὑψηλοῦ Τηλεγραφήματος ὑπὸ ἡμερομηνίαν 

2 Φεϐρουαρίου 93 πρὸς τὰς Νομαρχίας Ἀδάνων, Προύσης, ΑΪδινίου, 
Σουριὲ καὶ Σιϐασίου.” (Πρϐλ. προηγούμενον τακρίριον Νο 116, ἄν καὶ αἱ 
χρονολογίαι διαφέρουν.)31 

                                         
31 Καλῶς ἐχόντων τῶν πραγμάτων, τὸ τηλεγράφημα τοῦ τουρκικοῦ Ὑπουργείου 
θὰ ἔπρεπε νὰ προηγεῖται ἡμερολογιακῶς μόνον κατὰ 14 ἡμέρας τοῦ τακριρίου 
τοῦ Πατριάρχου. Πλήν, ὅμως, αἱ χρονολογίαι διαφέρουν κατὰ 15... ἔτη. Τοῦτο 
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ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ  
(Ἀντίγραφον)                                                         2 Φεϐρουαρίου 93 
  Πρὸς Νομάρχας Ἀδάνων, Προύσης, Ἀϊδινίου, Σουριὲ καὶ Σιϐασίου. 
 Μ᾿ ὅλον ὅτι εἰς ὅσους Χριστιανοὺς (ἄρρενος ἢ θήλεως γένους) φέ-

ρουσι μεθ᾿ ἑαυτῶν ἐνταῦθα εἰς Κωνσταντινούπολιν οἱ ἐκ τῶν ἐμπολέμων 
χωρῶν ἐπανερχόμενοι ἤδη ἐπίκουροι, Κιρκάσιοι καὶ ἁπλοὶ Ὀθωμανοὶ 
μετανᾶσται, τὸ Πατριαρχεῖον ἐξετάζει καὶ παραλαμϐάνει αὐτούς, ἀλλ᾿ 
ἐπειδὴ καὶ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν ἀπάγονται κατ᾿ εὐθείαν εἰς Ἀνατολήν, τὸ δὲ 
Πατριαρχεῖον ἐξητάσατο ὅπως καὶ πρὸς τούτους γίνονται ἐξετάσεις εἴτε 
κατ᾿ εὐθείαν ὑπὸ τῶν ἐπιτοπίων Μητροπολιτῶν, εἴτε διὰ τῶν ἐπὶ τούτῳ 
διοριζομένων ὐπαλλήλων τῶν ἐπὶ τῶν ἀποϐαθρῶν, εἰς τὰς ὁποίας 
ἐξέρχονται, ἢ ἐν ταῖς οἰκίαις καὶ λοιποῖς μέρεσιν ἐν οἷς καταλύουν, πρὸς δὲ 
καὶ ἐπειδὴ οἱ εἱρημένοι στρατιῶται φέρουσι μεθ᾿ ἑαυτῶν καὶ 
ἐκκλησιαστικὰ πράγματα καὶ σκεύη, ἀργυρὰ καὶ χρυσά, παρέχηται πᾶσα 
δυνατὴ συνδρομὴ καὶ διευκόλυνσις ὑπὸ τῆς ἐπιτοπίου ἀρχῆς εἰς τὸ νὰ 
λαμϐάνωνται τὰ πράγματα ταῦτα, καὶ ἐπειδὴ συνεπείᾳ τῆς αἰτήσεως ταύ-
της τῶν Πατριαρχείων ἐδόθησαν διὰ τοῦ τηλεγράφου αἱ ἀπαιτούμεναι 
προτροπαὶ εἰς ὅσα ἔδει μέρη, διὰ ταῦτα νὰ εὐαρεστηθῆτε καὶ ὑμεῖς, εἰς τὸ 
νὰ ἐνεργηθῶσι καὶ αὐτόθι αἱ δέουσαι ἀκριϐεῖς ἐξετάσεις καὶ ἐκτελεσθῶσι 
τὰ δέοντα. 

----------------------------------------------------------- 
Περιγραφὴ τοῦ τακριρίου: Χειρόγραφον. Μέγεθος φύλλου 15x20,8ἑκ. 

Τὸ κείμενον συνεχίζεται καὶ εἰς τὴν ὀπισθίαν πλευρὰν τοῦ φύλλου. 

                                                                                                
ὠφείλεται, καὶ τοῦτο εἶναι τὸ πιθανώτερον, ἐπειδή, ἐκ παραδρομῆς, ἐτέθη παρὰ 
τὴν ”δυτικὴν ἡμερομηνίαν” (2 Φεϐρουαρίου) ”χρονολογία μουσουλμανική”, μο-
λονότι καὶ αὕτη ὤφειλε, ἀριθμητικῶς νὰ μήν ἀπέχῃ πλέον τῶν 6 ἀριθμῶν, δηλ. 
ἔπρεπε νὰ εἶναι ἔστω ”1283”! Ἄλλως, πρέπει νὰ ὑποθέσῃ τις ὅτι αἱ ἐχθροπραξίαι 
τῶν ἐμπολέμων διήρκεσαν πολὺ καὶ τὰ ἀποτελέσματα αὐτῶν (λεηλασίαι, 
ἁρπαγαὶ ”παίδων καὶ κορασίδων” κ.ἄ.) ἦχον ἀπόηχον πλέον τῶν 15 ἐτῶν. 
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Ἐν εἴδει ἐπιλόγου : 
 
Ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν μοῦ ἐδημιουργεῖτο μία ἀπορία, ἕνα μεγάλο 

ἐρωτηματικό: τὶ νόημα εἶχε ἡ μεταφορὰ αὐτὴ τῶν ἐγγράφων στὶς διάφορες 
περιοχὲς τῆς ὑπόδουλης ἀλλὰ καὶ τῆς ἐλεύθερης Ἑλλάδας. Μήπως εἶχαν τὰ 
συγγεκριμένα τακρίρια κάποια ἰδιαίτερη σπουδαιότητα; Μήπως ἔκρυβαν 
κάποιο μυστικό;  

Ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλή, ἀλλὰ ἔχει ἕνα βαθὺ μήνυμα:  
Πίσω ἀπὸ τὸ ταξείδι τους αὐτὸ στὶς ἐσχατιὲς τῆς Ἑλλάδας κρύβεται τὸ 

ῥιζωμένο αἴσθημα εὐθύνης τοῦ ταγοῦ γιὰ τὴ συνέχεια τῆς παράδοσης. Τὸ 
αἴσθημα τῆς συνέχειας στὴν ψυχὴ τοῦ πρόσφυγα. Ὅλες τὶς ταλαιπωρίες τὶς 
βλέπει πρόσκαιρες, καὶ γι’ αὐτὸ κουβαλάει μαζί του, σὰν τὸν Αἰνεία, τὴν 
ἱστορία τῆς ἐθνικῆς κληρονομιᾶς του.  

Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ ἐντολὴ ποὺ μοῦ δόθηκε ἦταν λιγόλογη, ὡς αὐτονόητη: 
ἀξιοποίησέ τα. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
 Ἡ προαναφερθεῖσα περιπέτεια τοῦ τυχαίου αὐτοῦ ἀριθμοῦ τακριρίων 

ἀποτελεῖ μιὰ λεπτομέρεια. Αὐτὸ ποὺ διακρίνει κανεὶς στὸ περιεχόμενό 
τους εἶναι ἡ ὀργάνωση. Σὲ θρησκευτικὸ, ἐθνικό, ἐκπαιδευτικό, κοινωνικὸ 
ἐπίπεδο. Μὲ τέτοια δεδομένα ὁδήγησε ἡ μητέρα Ἐκκλησία τὸ λαὸ της στὸν 
20ο αἰῶνα. Ἀκολούθησαν καὶ ἄλλοι ἀγῶνες, μεγαλύτεροι αὐτῶν τῆς τρια-
κονταετίας ποὺ εἴδαμε.  

Καὶ συνεχίζει νὰ ἀγωνίζεται τὸ Οἰκ. Πατριαρχεῖο καὶ σήμερα. Κάτω ἀπὸ 
ἐντελῶς διαφορετικὲς συνθῆκες. Οἱ προϋποθέσεις ὅμως τῶν σημερινῶν 
ἀγώνων ἀποκτήθηκαν στὶς μᾶχες ποὺ προηγήθηκαν, μέρος τῶν ὁποίων 
εἴδαμε ἀπὸ τὰ παραθυράκια τῶν ἐγκυκλίων, τὰ ὁποῖα εἴχαμε τὴν τύχη νὰ 
βρεθοῦνε μπροστά μας.   
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ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ π. ΑΘΑΝ. ΡΟΥΚΑΛΗ  

 

1010 
 

 
 

106 b 



ΓΕΩΡΓΙΟΥ  π. ΑΘΑΝ.  ΡΟΥΚΑΛΗ 

 

1011 
 

 



ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ π. ΑΘΑΝ. ΡΟΥΚΑΛΗ  

 

1012 
 

 
108 a 

 



ΓΕΩΡΓΙΟΥ  π. ΑΘΑΝ.  ΡΟΥΚΑΛΗ 

 

1013 
 

 
 

108 b 
  



ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ π. ΑΘΑΝ. ΡΟΥΚΑΛΗ  

 

1014 
 

 



ΓΕΩΡΓΙΟΥ  π. ΑΘΑΝ.  ΡΟΥΚΑΛΗ 

 

1015 
 

 
 



ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ π. ΑΘΑΝ. ΡΟΥΚΑΛΗ  

 

1016 
 

 



ΓΕΩΡΓΙΟΥ  π. ΑΘΑΝ.  ΡΟΥΚΑΛΗ 

 

1017 
 

 
 
 



ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ π. ΑΘΑΝ. ΡΟΥΚΑΛΗ  

 

1018 
 

 



ΓΕΩΡΓΙΟΥ  π. ΑΘΑΝ.  ΡΟΥΚΑΛΗ 

 

1019 
 

 
 
 
 
 



ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ π. ΑΘΑΝ. ΡΟΥΚΑΛΗ  

 

1020 
 

 
116 a 



ΓΕΩΡΓΙΟΥ  π. ΑΘΑΝ.  ΡΟΥΚΑΛΗ 

 

1021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ π. ΑΘΑΝ. ΡΟΥΚΑΛΗ  

 

1022 
 

 
 


