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ΟΤΑΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΈΣ ΥΠΟΓΡΑΦΈΣ 

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

ΣΕ ΕΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ θα αναφερθώ 

στη μελέτη πού ακολουθεί. Πρόκειται για την παρουσία της υπο

γραφής του πατριάρχη 'Αλεξανδρείας Σιλβέστρου σε γράμματα του Πα

τριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως πού εκδόθηκαν πολύ πριν άπό την ανάρ

ρηση του στον πατριαρχικό θρόνο Αλεξανδρείας. Παράλληλα, θα εξετάσω 

και θα προσπαθήσω να ερμηνεύσω ανάλογα ζητήματα πού θέτει ή παρου

σία της υπογραφής κάποιου άλλου πατριάρχη, του Αντιοχείας Ιωακείμ, 

στα ίδια έγγραφα, καθώς και σε τρία σιγίλλια του πατριάρχη Αλεξανδρείας 

Σιλβέστρου. 

Πραγματικά, ό Σίλβεστρος, με τήν ιδιότητα του «πάπα και πατριάρχου τής 

μεγάλης πόλεως Αλεξανδρείας και κριτού τής οικουμένης», παρουσιάζεται 

να υπογράφει τα εξής πρωτότυπα σιγίλλια του Πατριαρχείου Κωνσταντι

νουπόλεως: 

α) Σιγίλλιο του πατριάρχη 'Ιερεμία Α', του Ιουνίου 1527, με το όποιο επι

βεβαιώνεται ή αυτονομία τής μονής Ταξιάρχου των Άνω Δυνάμεων στο 

Αειμώνα τής Αέσβου άπό τον τοπικό αρχιερέα και τής ανατίθεται ή επο

πτεία του σταυροπηγίου τής Παναγίας τής Μυρσινιωτίσσης. Τό σιγίλλιο 

εκδίδεται υστέρα άπό αίτηση του κτήτορα τών δύο μονών, ιερομόναχου 

Ιγνατίου άπό τήν Καλλονή.1 

1. Το κείμενο του σιγιλλίου δημοσιεύουν οι: Άθ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Μαυρο-

γορ8άτειος Βιβλιοθήκη, -ήτοι Γενικός περιγραφικός κατάλογος τών εν τοις ανά τήν Ανα-

τολήν βιβλιοθήκαις ευρισκομένων ελληνικών χειρογράφων, καταρτισθείσα και συντα

χθείσα κατ εντολήν του εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου, τ. 1, 

Κωνσταντινούπολη 1884, σ. 7-8* Fr. Miklosich - Jos. Müller, Acta et diplomata graeca 

medii aevi sacra et profana, τ. 5 [: Acta et diplomata monasteriorum et ecclesiarum 

Orientis, τ. 2], Βιέννη 1887, σ. 233-234' Στ. Καρυδώνης, Τά εν τη Καλλονή τής Αέσβου 

ιερά σταυροπηγιακά πατριαρχικά μοναστήρια του Αγίου Ιγνατίου αρχιεπισκόπου Μηθύ-

μνης, Κωνσταντινούπολη 1900 (έπαν. Καλλονή 1997), σ. 48-49* 'Ανώνυμος, (("Εγγραφα Ι. 

Μονής του Λειμώνος», Αελτίον τής 'Ιεράς Μητροπόλεως Μηθύμνης (στο έξης: ΑΙΜΜ) 

έτος Η' (1936), αρ. 7-8 (Ίούλιος-Αύγουστος), Παράρτημα, σ. 33-34 (ή φωτογραφία πού 

δημοσιεύεται στη σ. 32 δέν είναι του σιγιλλίου του 'Ιουνίου 1527, αλλά εκείνου του Μαρτίου 
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β) Σιγίλλιο του 'Ιερεμία Α', του Μαρτίου 1531, με περιεχόμενο ϊδιο με το 

προηγούμενο, πού εκδίδεται και πάλι ύστερα άπο αίτηση του Ιγνατίου, ό 

όποιος όμως στο μεταξύ έχει γίνει μητροπολίτης Μηθύμνης.2 

γ) Σιγίλλιο του 'Ιερεμία Α', του Μαίου 1540, με τό οποίο επιβεβαιώνονται 

τα σταυροπηγιακά δίκαια της μονής της Θεοτόκου Μυρσινιωτίσσης και οι 

διατάξεις του κτήτορα, μητροπολίτη Μηθύμνης 'Ιγνατίου, σχετικά με τη 

λειτουργία της. Την αίτηση για την έκδοση του σιγιλλίου υπέβαλε ό μητρο

πολίτης Μηθύμνης Ιγνάτιος.3 

Δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς ό Σίλβεστρος άναρρήθηκε στον πα-

1531, βλ. επόμενη σημ.)* άρχιμ. Νικόδημος Παυλόπουλος, «Άρχεΐον παλαιον ιεράς μονής 

Λειμώνος», Ή Λειμώνιας έτος ζ' (1977), φ. 6 (Ιούνιος), σ. 1-2. Το πρωτότυπο σιγίλλιο 

του πατριάρχη Ιερεμία βρίσκεται στο αρχείο της μονής Αειμώνος στη Λέσβο με αριθμό 3* 

αντίγραφο του σιγιλλίου σώζεται καταχωρισμένο στον κώδικα 4 του ίδιου μοναστηρίου 

(Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, ο.π., σ. 129, γ', 171). 

2. Τό κείμενο του σιγιλλίου δημοσιεύεται από τους εξής: Καρυδώνης, ο.π., σ. 59-61* 

'Ανώνυμος, «Έγγραφα Ι. Μονής...», ΔΙΜΜετος Η' (1936), άρ. 11-12 (Νοέμβριος-Δεκέμ-

βριος), Παράρτημα, σ. 47-48 (φωτογραφία του σιγιλλίου υπάρχει στη σ. 49 του τχ. άρ. 11-

12 άλλα και στη σ. 32 του τχ. άρ. 7-8 (Ιούλιος-Αύγουστος), δπου εκ λάθους σημειώνεται 

πώς πρόκειται γιά τό σιγίλλιο του 1527)' άρχιμ. Νικόδημος Παυλόπουλος, «Άρχεΐον πα

λαιον...», Ή Λειμώνιας έτος z (1976), φ. 4 ('Απρίλιος), σ. 1-3. Τό πρωτότυπο σιγίλλιο του 

Ιερεμία Α' βρίσκεται επίσης στο αρχείο τής μονής Λειμώνος με αριθμό 5, και αντίγραφο 

του σώζεται καταχωρισμένο στον κώδικα 4 του μοναστηριού (Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, 

0.7Γ., σ. 129, ε', 171). Ή ακριβής χρονική στιγμή τής εκλογής του 'Ιγνατίου Άγαλλιανού 

ως μητροπολίτη Μηθύμνης δεν είναι γνωστή* πρέπει, ωστόσο, νά τοποθετηθεί μεταξύ του 

Μαρτίου 1530 και του Μαρτίου 1531 γιά τον εξής λόγο: στή διαθήκη του, πού φέρει χρονο

λογία 23 Μαρτίου 1530, ό 'Ιγνάτιος υπογράφει ως καθηγούμενος των μοναστηριών, ιερο

μόναχος και εξαρχος πατριαρχικός. Διαθέτουμε λοιπόν ενα terminus post quem γιά τήν 

εκλογή του ως μητροπολίτη. Τό κείμενο τής διαθήκης εκδίδει ό Καρυδώνης, ο.π., σ. 50-57, 

με χρονολογία «εν μηνί Μαρτίω κγ' του ζλη' έτους, ίνδικτιώνος ιε'»· ή ίνδικτιώνα όμως 

πού αντιστοιχεί στό Μάρτιο του ζλη', δηλαδή στό Μάρτιο του 1530, είναι ή γ'. Πιθανότα

τα τό λάθος εντοπίζεται στην ίνδικτιώνα, δεδομένου ότι και ό Παπαδόπουλος-Κεραμεύς 

αναφέρει τή χρονολογία 23 Μαρτίου 1530 (ο.π., σ. 129, α'* μάλιστα, στις σελίδες 8-9 ό Πα-

παδόπουλος-Κεραμεύς δημοσιεύει τμήμα τής διαθήκης άπό τό πρωτότυπο, «όπερ εύρηται 

εν τω Κώδικι τής μονής» —στο ΐ8ιοη σ. 8, στ. 1 σημ. 1— και αναφέρει ότι συντάχθηκε τό 

Μάρτιο του 1529, έτος τό οποίο στά παροράματα τής σ. 16 διορθώνει σε 1530). 

3. Και τό κείμενο του σιγιλλίου αυτού τό δημοσιεύουν οι: Καρυδώνης, ο. π-., σ. 64-67* 

'Ανώνυμος, «Έγγραφα Ι. Μονής...», ΔΙΜΜετος Θ' (1937), άρ. 5-6 (Μάιος-Ίούνιος), Πα

ράρτημα σ. 66-68 (στή σ. 69 δημοσιεύεται φωτογραφία του εγγράφου)· άρχιμ. Νικόδημος 

Παυλόπουλος, «Άρχεΐον παλαιον...», Ή Λειμώνιας έτος ε' (1976), φ. 4 ('Απρίλιος), σ. 3, 

φ. 5 (Μάιος), σ. 1-2* τό πρωτότυπο σιγίλλιο του Τερεμία Α' σώζεται επίσης στό αρχείο τής 

μονής Λειμώνος, με αριθμό 6 (Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, ο.π., σ. 9, 172). 
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τριαρχικό θρόνο τ η ς Αλεξανδρείας . Το γεγονός, π ά ν τ ω ς , δεν μοιάζει πιθανό 

να συνέβη πριν ά π ό το 1565 ούτε μ ε τ ά το 1569. 4 Ό π ω ς και αν είναι, το χρο-

4. Γιά τον ακριβή χρόνο κατά τον οποίο άρχισε ή πατριαρχία του Σιλβέστρου δεν 

υπάρχει όμογνωμία. Ό Νικ. Β. Τωμαδάκης, Ό πατριάρχης 'Αλεξανδρείας Σίλβεστρος 

(1569-1590) και δ 8ιά8οχός του Μελέτιος δ Πηγάς, Ρέθυμνο 1989 (άνάτ. άπό περ. Νέα 

Χριστιανική Κρήτη έτος Α' (1989), τχ. 1-2), σ. 10, βασιζόμενος σε σημειώματα πού βρί

σκονται στον κώδικα 232 (106) της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης 'Αλεξανδρείας (((εις το α' 

του πρώτου παραφύλλου)», υποστηρίζει δτι ό Σίλβεστρος έγινε πατριάρχης στις 12 'Απρι

λίου του 1569: ((Έκοιμήθη ό μακαρίτης 'Ιωακείμ πάπας και πατριάρχης 'Αλεξανδρείας και 

κριτής τής οικουμένης επί έτους ζοστ' (=1568), εν μηνί Σεπτεμβρίω ιζ', ήμερα Παρα

σκευή...», αναφέρεται στο σημείωμα, και στή συνέχεια « Έ γ ω γ ε ό παπα Σέργιος εκ των 

Στεφανιανών έγινα πατριάρχης... 'Αλεξανδρείας... ονομασθείς... Σίλβεστρος... επί έτους 

ζοζ' (=1569), εν μηνί Άπριλίω ιβ', ήμερα γ ' (=Τρίτη)...» (τα σημειώματα είχε δημοσιεύσει 

πρώτος ό Θεόδ. Δ. Μοσχονάς, Π ατριαρχεΐον'Αλεξανδρείας, Κατάλογοι Πατριαρχικής Βι

βλιοθήκης, τ. Α', Χειρόγραφα, 'Αλεξάνδρεια 1945, σ. 221). Τήν ίδια άποψη υιοθετεί και ό 

παλαιότερος μελετητής Γεράσιμος Γ. Μαζαράκης, Συμβολή εις τήν ιστορίαν τής εν Αίγυ

πτο) ορθοδόξου εκκλησίας, 'Αλεξάνδρεια 1932, σ. 102, ό οποίος ωστόσο παραθέτει και τις 

ποικίλες εκδοχές πού υπάρχουν σχετικά με τήν έναρξη (και τή λήξη) τής πατριαρχίας του 

Σιλβέστρου (σ. 127), δπως και ό Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, Ιστορία τής 'Εκκλησίας 

'Αλεξανδρείας (62-1934), 'Αθήνα 1985, σ. 910 (παρόλο πού δεν αφιερώνει ξεχωριστό κεφά

λαιο στον Σίλβεστρο, με αφορμή τον 'Ιωακείμ τον Πάνυ, δημοσιεύει στή σ. 611 —παραπέ

μποντας στον Μαζαράκη— από τον κώδικα Θ'-396 του Πατριαρχείου 'Αλεξανδρείας τά 

σημειώματα του κώδικα 232 (106) πού αναδημοσιεύει ό Τωμαδάκης άπό τον Μοσχονά* πι

θανότατα πρόκειται γιά τον ίδιο κώδικα, ό οποίος έλαβε διαδοχικά τους ταξινομικούς αριθ

μούς Θ'-396, 106 και, τέλος, 232). Στο σημείο αυτό πρέπει να παρατηρήσουμε πώς αν και 

ο Σεπτέμβριος του από κτίσεως κόσμου έτους ζοστ' αντιστοιχεί με το Σεπτέμβριο του 

1567, και Οχι του 1568, δπως το αποδίδουν ό Μοσχονάς και ό Τωμαδάκης, είναι πάντως 

γνωστό ότι Παρασκευή ήταν ή 17η Σεπτεμβρίου 1568. Παρόλο πού ό Τωμαδάκης υποστη

ρίζει πώς ή μαρτυρία αυτή του Σιλβέστρου είναι αμάχητο τεκμήριο γιά τήν έναρξη τής πα

τριαρχίας του (6.π., σ. 11), ό ίδιος, πάντως, στον τίτλο του υποκεφαλαίου, μετά το έτος 

1569 θέτει ενα ερωτηματικό: (("Ανοδος εις τον θρόνον 'Αλεξανδρείας (1569;)...»). 

'Αν όμως δεχθούμε ότι ό Σίλβεστρος ανήλθε στον πατριαρχικό θρόνο 'Αλεξανδρείας 

το 1569, ή υπογραφή του στο σιγίλλιο του Σεπτεμβρίου 1565 του Μητροφάνη Γ', σχετικά 

με τή μονή τής 'Αγίας 'Αναστασίας τής Φαρμακολύτριας κοντά στή Θεσσαλονίκη (βλ. 

έκδοση άπό τον Π. Γ. Ζερλέντη, ((Θεσσαλονικέων μητροπολίται άπό Θεωνά του άπό ηγου

μένων μέχρι Ίωάσαφ 'Αργυροπούλου (1520-1578)», Byzantinische Zeitschrift 12 (1903), 

146-150, άπό τό πρωτότυπο, πού σύμφωνα με τον Ζερλέντη σωζόταν στο αρχείο τής 

μονής 'Αγίας Αναστασίας), θέτει ερωτηματικά ανάλογα με εκείνα πού στάθηκαν αφορμή 

γιά αυτήν τή μελέτη. Ό Τωμαδάκης, ο.π., σ. 30, 31, υποστηρίζει ότι ό Σίλβεστρος υπέ

γραψε τό γράμμα του Σεπτεμβρίου 1565 του Μητροφάνη Γ' κατά τό έτος 1576, ((κατά τό 

εθος οι κατώτεροι αρχιερείς νά κυροϋν προεκδεδομένα έγγραφα υπό του πατριαρχείου» (σ. 

31), χωρίς όμως νά τό τεκμηριώνει. Το σιγίλλιο του Σεπτεμβρίου 1565 του Μητροφάνη Γ' 
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νικό αυτό διάστημα απέχει πολύ από τα ετη 1527, 1531 και 1540, κατά τα 

όποια εκδόθηκαν τα παραπάνω τρία σιγίλλια.5 Έχουμε όμως μια μαρτυρία 

από τον ίδιο τον Σίλβεστρο, ή όποια δίνει μια πρώτη ερμηνεία σε αυτό τό 

φαινομενικά παράδοξο γεγονός. Τό Φεβρουάριο του 1575, κατά τη διάρκεια 

επίσκεψης του στις μονές Λειμώνος και Μυρσινιωτίσσης,6 ό Σίλβεστρος 

εκδίδει σιγιλλιώδες γράμμα μέ τό οποίο θέλει να ενισχύσει όσα τα σιγίλλια 

του 'Ιερεμία Α', του Διονυσίου Β' και ή διαθήκη του κτήτορα Ιγνατίου 

(τους όρους της όποιας εφαρμόζει και ό γιος του και συνεχιστής του έργου 

του, μοναχός Μεθόδιος) περιείχαν.7 Συγκεκριμένα, ό Σίλβεστρος αναφέρει 

ότι πήγε ό ίδιος στο νησί («ή μετριότης ημών, σωματικώς έλθούσα εν τη 

νήσω ταύτη της Μιτυλήνης»), είδε εκεί τα σιγίλλια του 'Ιερεμία και του 

Διονυσίου («ίδοϋσα τα... σιγιλλιώδη γράμματα... καλώς έκτυπωθέντα και 

νομίμως γραφέντα... και διαρρήδην έπιφάσκοντα κατά τήν πρώτην και τε-

θά μας απασχολήσει και στη συνέχεια. 'Αξίζει πάντως να σημειωθεί δτι ό Άθ. Κομνηνός 

Υψηλάντης, 'Εκκλησιαστικών και Πολιτικών τών εις δώδεκα βιβλίον Η/ Θ' και Γ ήτοι 

Τα μετά την "Αλωσιν (1453-1789) (Έκ χειρογράφου ανεκδότου της ιεράς μονής του Σίνα), 

'Εκδίδοντος άρχιμ. Γερμανού Άφθονίδου Σιναί'του, Κωνσταντινούπολη 1870 (φωτοαναστ. 

εκδ. 'Αθήνα 1972), σ. 100, αναφέρει δτι ό Σίλβεστρος έγινε πατριάρχης τό 1565 (για τήν 

εκδοχή αυτή βλ. και Μαζαράκης, ό.π., σ. 127). 

5. Ό ανώνυμος εκδότης του σιγιλλίου του 'Ιουνίου 1527 στό ΛΙΜΜ($λ. εδώ σημ. 1), 

στή σ. 34 σημ. 9 επισημαίνει τό ζήτημα πού θέτει ή υπογραφή του Σιλβέστρου και κλείνει 

λέγοντας: (("Ας αποφανθούν άρμοδιώτεροι ημών». 

6. Ή παρουσία του Σιλβέστρου στή Λέσβο ήδη από τόν 'Ιανουάριο του 1575 μαρτυ-

ρεΐται από ενθύμηση στον κώδικα 147 της μονής Αειμώνος, τήν οποία δημοσιεύει ό Παπα-

δόπουλος-Κεραμεύς, ο.π., σ. 95 και αναδημοσιεύει ό Σπ. Αάμπρος, (('Ενθυμήσεων ήτοι 

χρονικών σημειωμάτων συλλογή πρώτη (αρ. 1-562)», Νέος Έλληνομνήμων 7 (1910), 179, 

αρ. 218. 

7. Τό σιγίλλιο του Σιλβέστρου δημοσιεύεται άπό 'Ανώνυμο, ((Έγγραφα Ι. Μονής...», 

ΔΙΜΜζτος Θ' (1937), αρ. 7-8 (Ίούλιος-Αύγουστος), Παράρτημα, σ. 90-93 (βλ. στή σ. 91 

φωτογραφία του έγγραφου). Ό Παπαδόπουλος-Κεραμεύς —όπως και ό Καρυδώνης, ο.π., 

σ. 75— εκδίδει απόσπασμα του κειμένου του σιγιλλίου* τό πρωτότυπο σιγίλλιο βρίσκεται 

στό αρχείο της μονής Αειμώνος, μέ αριθμό 7, και αντίγραφο του σώζεται καταχωρισμένο 

στον κώδικα 4 του μοναστηρίου (Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, ο.π., σ. 12, στ. 2 σημ. 3, 129, 

ζ', 172). Ά ς σημειωθεί δτι στό ΑΙΜΜτο σιγίλλιο δημοσιεύεται μέ χρονολογία Φεβρουάριος 

του έτους ,ζωγ', τό όποιο, σύμφωνα και μέ τους Παπαδόπουλο-Κεραμέα και Καρυδώνη, 

πρέπει να θεωρηθεί δτι αποδίδει τό ,ζπγ'. 'Από τήν ύπαρξη του Μεθοδίου, γιου του 'Ιγνατί

ου, συνάγεται δτι ό δεύτερος πριν γίνει ιερομόναχος είχε προφανώς αποκτήσει οικογένεια. 

Τό Δεκέμβριο του 1575 και ό Μεθόδιος συνέταξε τή δική του διαθήκη (Παπαδόπουλος-Κε-

ραμεύς, ο.π., σ. 12, 129, β'' βλ. και δημοσίευση άπό τόν Καρυδώνη, ο.π., σ. 76-80, ό οποίος 

λανθασμένα μετατρέπει τό Δεκέμβριο του άπό κτίσεως κόσμου ,ζπδ' έτους σε 1576). 



Γιούλη Ευαγγέλου, ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΕΣ ΤΠΟΓΡΑΦΕΣ 65 

λευταίαν διαθήκην του ποτέ μεν Ιγνατίου ιερομόναχου, ύστερον δε και Μη-

θύμνης χρηματίσαντος... και του μετ' αυτόν υιοϋ αύτου κυρου Μεθοδίου μο

νάχου... στέργοντος και βεβαιουντος πατρικήν, και κτητορικήν διαθήκην») 

και άφοϋ ολα αύτα τα θεώρησε νόμιμα («Ταύτα πάντα γουν τίμια, νόμιμα, 

εύάρμοστά τε και άγια θεωρήσασα [ή μετριότης ημών]»), τα υπέγραψε 

(«οίκειοχείρως ταύτα υπέγραψα»), και συγχρόνως εξέδωσε και το δικό του 

σιγιλλιώδες γράμμα («και το παρόν αυτής ομοίως επιχορηγείται σιγιλ-

λιώδες γράμμα εις άσφάλειαν και βεβαιωσιν»).8 

Ό ίδιος λοιπόν ό Σίλβεστρος Αλεξανδρείας μας δίνει την πληροφορία 

πώς υπέγραψε εκ τών υστέρων γράμματα πού είχαν εκδοθεί στο παρελθόν 

άπό τους πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως.9 Ή έκφραση του «Ταύτα πά

ντα» προφανώς περιλαμβάνει, εκτός άπό τά πατριαρχικά σιγίλλια, και τη 

διαθήκη του Ιγνατίου, τό κείμενο τής όποιας φέρει επίσης τήν υπογραφή του 

Σιλβέστρου.10 ,νΑν όμως ή παρουσία τών υπογραφών του στα σιγίλλια του 

Ιερεμία Α' βρίσκει τήν αιτιολογία της, εκείνο πού μένει νά διευκρινιστεί είναι 

σε ποιο σιγίλλιο του πατριάρχη Διονυσίου Β' αναφέρεται ό Σίλβεστρος. Κατ' 

αρχάς, ας σημειωθεί πώς δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ό μνημονευόμενος στό 

σιγίλλιο του Σιλβέστρου Διονύσιος είναι ό Διονύσιος Β', δεδομένου Οτι στην 

περίοδο μεταξύ του 'Ιερεμία Α' και του 1575 δεν ανήλθε άλλος Διονύσιος 

στον πατριαρχικό θρόνο τής Κωνσταντινούπολης. Τό γράμμα, ωστόσο, του 

Διονυσίου Β' πού εκδόθηκε μεταξύ του 'Απριλίου και του Αυγούστου 1546 

για τις μονές Αειμώνος και Μυρσινιωτίσσης δεν σώζεται στην πρωτότυπη 

μορφή του, άλλα τό κείμενο του έχει αντιγραφεί στον κώδικα τής μονής 

Αειμώνος. Έκεΐ έχουν σημειωθεί και τά ονόματα τών ύπογραψάντων: του 

Διονυσίου Β' και 18 συνοδικών μητροπολιτών Οχι όμως του Σιλβέστρου.11 

8. 'Ανώνυμος, «'Έγγραφα Ι. Μονής...», ο.π., σ. 92. 

9. Το γεγονός οτι οι υπογραφές αυτές (και οχι μόνο, όπως θά δοΰμε στη συνέχεια) τέ

θηκαν εκ τών υστέρων τό επισημαίνουν οι: Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, ο.π., σ. 7, 171-172, 

Καρυδώνης, ο.π., σ. 184 και Γερμανός Σάρδεων, σέ σημείωμα του στο ΔΙΜΜ έτος Θ' 

(1937), άρ. 1-2 (Ίανουάριος-Φεβρουάριος), σ. 20. 

10. Σχετικά με τη διαθήκη του Ιγνατίου (βλ. ε8ώ σημ. 2), ό Παπαδόπουλος-Κερα-

μεύς, σέ επιστολή του του έτους 1883, σημειώνει τα εξής: «κέκτηται ή μονή σιγίλλια πα

τριαρχικά, εν οίς ρητώς έπικυροΰνται αϊ εν τω 4 Κωδικίω διαθήκαι και μάλιστα ή του κτί-

τορος, ας και ίδια αύτου χειρί έπικυροΐ ό συγχρονίσας Σίλβεστρος Αλεξανδρείας» (Καρυ

δώνης, 0.7Γ., σ. 59). 

11. Το κείμενο του σιγιλλίου, πού χρονολογείται μέν στο ,ζνδ', δηλαδή στο χρονικό 

διάστημα Σεπτεμβρίου 1545 - Αυγούστου 1546, άλλα ό Διονύσιος Β' ανήλθε στον πατριαρ

χικό θρόνο στις 17 'Απριλίου του 1546, δημοσιεύουν οι εξής: Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, 
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Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να υποθέσουμε πώς αν το πρωτότυπο είχε 

ήδη χαθεί όταν ό Σίλβεστρος επισκέφθηκε τη μονή, δεν θα είχε αξία να 

υπογράψει εκ τών υστέρων το αντίγραφο του κειμένου του σιγιλλίου πού 

είχε καταχωριστεί στον κώδικα της μονής Λειμώνος, δπου καμία άλλωστε 

υπογραφή δεν ήταν ιδιόχειρη. Επομένως ή ό Σίλβεστρος επικυρώνει μεν 

φραστικά το γράμμα αυτό του Διονυσίου Β', άλλα δεν το υπογράφει, δπως 

υπέγραψε τα τρία σιγίλλια του 'Ιερεμία Α', ή επικυρώνει και υπογράφει 

ένα άλλο γράμμα του Διονυσίου Β' για τα εν λόγω μοναστήρια, το όποιο 

λανθάνει. 

Κι ενώ το θέμα τών υπογραφών του Σιλβέστρου σε προγενέστερες πράξεις 

του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως κλείνει, ερωτήματα προκύπτουν 

και άπό τήν παρουσία τής υπογραφής του Ιωακείμ, πατριάρχη 'Αντιοχείας, 

σε ορισμένα έγγραφα πού αφορούν τις μονές Ταξιαρχών Αειμώνος και 

Μυρσινιωτίσσης. 

'Υπογραφές του 'Ιωακείμ 'Αντιοχείας υπάρχουν και στα τρία σιγίλλια 

του πατριάρχη Ιερεμία Α' (του 'Ιουνίου 1527, του Μαρτίου 1531 και του 

Μαίου 1540) πού υπέγραψε εκ τών υστέρων ό Σίλβεστρος· επίσης, τήν υπο

γραφή του 'Ιωακείμ φέρει και το σιγίλλιο πού εκδίδει ό Σίλβεστρος το Φε

βρουάριο του 1575 για τα δύο μοναστήρια,12 καθώς και άλλα δύο σιγίλλια 

του Σιλβέστρου, το ενα του 'Απριλίου 1584 και το άλλο του 1583/1584. 

Ό Σίλβεστρος —και πάλι με τήν ιδιότητα του πατριάρχη 'Αλεξανδρεί

ας— εκδίδει το ενα από τα δύο σιγίλλια στις 26 'Απριλίου του 1584, κατά 

τή διάρκεια νέας επίσκεψης του στή Αέσβο, δπως αναφέρει ό ίδιος, με 

σκοπό νά ρυθμίσει ενα ζήτημα πού προκαλεί εντάσεις μεταξύ τών δύο 

μονών, τήν απόδοση του ενός τρίτου άπό τά εισοδήματα τής μονής Τα

ξιαρχών στή μονή Μυρσινιωτίσσης, σύμφωνα με τή βούληση του κτήτορα 

'Ιγνατίου Άγαλλιανού (((ώς και τών διαθηκών διαλαμβανόντων [sic] »).13 

Τό δεύτερο σιγίλλιο του Σιλβέστρου εκδίδεται με χρονολογία «ζβ' έτος 

0.7Γ., σ. 10-12, 129, ζ', άπό αντίγραφο του «άπωλεσθέντος πρωτοτύπου» του Διονυσίου Β' 

—και Οχι του Α', δπως λανθασμένα αναφέρει ό ίδιος—, πού σώζεται καταχωρισμένο στον 

κώδικα 4 της μονής Λειμώνος· Fr. Miklosich - Jos. Müller, ο.π., τ. 5, σ. 236-238. 

12. Βλ. έ$ώ σημ. 7. 

13. Ό Καρυδώνης, ο.π., σ. 87, παραθέτει αποσπάσματα του σιγιλλίου του 'Απριλίου 

1584, το πρωτότυπο του όποιου βρίσκεται στο αρχείο τής μονής Λειμώνος, μέ αριθμό 11* 

αντίγραφο του πρωτοτύπου σώζεται καταχωρισμένο στον κώδικα 4 (Παπαδόπουλος-Κε-

ραμεύς, ο.π-., σ. 12, στ. 2 σημ. 6, 129, ιβ', 172). 
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ίνδικτιώνος φ'», δηλαδή 1583/1584.14 Και του εγγράφου αύτου ό σκοπός 

είναι να τακτοποιήσει, τήν απόδοση του ενός τρίτου των εισοδημάτων της 

μονής Ταξιαρχών στή μονή Μυρσινιωτίσσης, εξαιτίας του οποίου ο Σιλβε-

στρος αναφέρει: αεύρόν τινας συγχύσεις, αίτινες κατ' άγνοιαν γέγοναν».15 

Συνοψίζω: ό Ιωακείμ Αντιοχείας υπογράφει ενα έγγραφο του 1527, 

ενα του 1531, ενα του 1540, ενα του 1575, ενα του 1583/1584 και ενα του 

1584, ή, με άλλα λόγια, τρία του Ιερεμία Α' Κωνσταντινουπόλεως και τρία 

του Σιλβέστρου 'Αλεξανδρείας. 

'Ύστερα από τό ζήτημα πού προέκυψε με τις «Οψιμες» υπογραφές του 

Σιλβέστρου, ή ταύτιση του Ιωακείμ πού υπογράφει τα παραπάνω έγγραφα 

με έναν —ή περισσότερους— άπό τους γνωστούς πατριάρχες 'Αντιοχείας 

θέτει, με τή σειρά της, άλλα προβλήματα. Ή μία παράμετρος των προβλη

μάτων αυτών είναι ή ασάφεια πού μοιάζει να περιβάλλει τή διαδοχή τών 

πατριαρχών 'Αντιοχείας* ή άλλη παράμετρος σχετίζεται με τή χρονική 

στιγμή κατά τήν όποια τέθηκαν οι υπογραφές. 

Σύμφωνα με τον πιο σύγχρονο μελετητή Giorgio Fedalto, κατά τή χρονική περίοδο 

πού εκδόθηκαν τα υπό εξέταση έγγραφα, πατριάρχες 'Αντιοχείας ήταν οι έξης: 

• Μιχαήλ Ibn al-Mawardi (1523-1540) 

• Δωρόθεος (αρχές 1541-τέλη 1543) 

• 'Ιωακείμ Ibn Gum' at (1543-τέλη 1576) 

• Μιχαήλ Sabbâgh (αρχές 1577-1581) 
• 'Ιωακείμ Daou (1580-Όκτώβριος 1592) 

• 'Ιωακείμ Ibn Ziâdé (τέλος 1593-άρχές 1604).16 

14. Το κείμενο του σιγιλλίου δημοσιεύουν οι: Καρυδώνης, ο.π., σ. 88-90* 'Ανώνυμος, 

«Έγγραφα Ι. Μονής...», ΔΙΜΜετος Γ (1938), αρ. 2 (Μάρτιος-'Απρίλιος), Παράρτημα, σ. 

43-46 (βλ. στή σ. 44 φωτογραφία του έγγραφου). Στο αρχείο της μονής Αειμώνος βρίσκε

ται και το πρωτότυπο, μέ αριθμό 12* αντίγραφο του πρωτοτύπου σώζεται καταχωρισμένο 

στον κώδικα 4 (Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, ο.π., σ. 12, 13 στ. 1 σημ. 2, 129, ιγ', 172). 

15. 'Ακόμα ενα σιγίλλιο εκδίδει ό Σίλβεστρος μέ τήν ίδια χρονολογία («,ζ^β' έτος 

ίνδικτιώνος ιβ >>, δηλαδή 1583/1584) και μέ περίπου τό ίδιο θέμα, τό οπόϊο^ σε αντιδια

στολή μέ τα δύο προηγούμενα, δέν φέρει τήν υπογραφή του 'Ιωακείμ 'Αντιοχείας. Οι Κα

ρυδώνης, ο.π., σ. 90-92, και 'Ανώνυμος, «Έγγραφα Ι. Μονής...», ΔΙΜΜίτος Γ (1938), αρ. 

3 (Μάιος-Ίούνιος), Παράρτημα, σ. 64-66 (στή σ. 65 φωτογραφία του εγγράφου), δημοσιεύ

ουν τό κείμενο του σιγιλλίου (τό πρωτότυπο στό αρχείο της μονής Αειμώνος, αριθμός 13, 

και αντίγραφο καταχωρισμένο στον κώδικα 4' βλ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, ο.π., σ. 12, 

13, στ. 1 σημ. 1,129, ιδ', 172). 

16. Giorgio Fedalto, Hierarchia Ecclesiastica Orientalis, Series Episcoporum 

ecclesiarum christianarum orientalium, II, Patriarchatus Alexandrinus, Antiochenus, 

Hierosolymitanus, Πάδοβα 1988, σ. 686. 
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Παρατηρούμε πώς κατά τα ετη πού εκδόθηκαν τα σιγίλλια του Ιερεμία Α', 1527, 

1531 και 1540, δεν υπήρχε πατριάρχης 'Αντιοχείας με το όνομα 'Ιωακείμ. 'Αντίθετα, 

σύμφωνα με τον Fedalto, πατριάρχης κατά το 1575 ήταν ό 'Ιωακείμ Ibn Gum' at, 

και κατά το 1584 ό 'Ιωακείμ Daou. 

Περισσότερο περίπλοκος είναι ένας παλαιότερος κατάλογος πατριαρχών 'Αντιοχείας 

πού έχει συντάξει ό C. Karalevskij: 

• Μιχαήλ Ε' Ibn al Mawardî (γύρω στο 1523/1524-μετά τον 'Ιούλιο του 1529) 

• Δωρόθεος Γ' (;-1530/1531) 

• 'Ιωακείμ Γ' άνταπαιτητής από το 1527 (1530/1531-πριν άπο το Νοέμβριο του 

1534) 

• Μιχαήλ ΣΤ' Sabbâgh (πριν από τις 10 Νοεμβρίου του 1534-1542/1543) 

• 'Ιωακείμ Δ' Ibn Joumma άνταπαιτητής άπο το 1540 (1542/1543-μετά το Φε

βρουάριο του 1575) 

• Μακάριος Β' Ibn Khîlâl άντιπατριάρχης (1543;-1550;) 

• Μιχαήλ Ζ' (πριν άπο τις 17 'Ιουνίου 1576-25 Δεκεμβρίου 1592/4 'Ιανουαρίου 

1593) 

• 'Ιωακείμ E' Daou άντιπατριάρχης (πριν άπο τις 25 Μαίου 1581-7/17 'Οκτωβρίου 

1592) 

• 'Ιωακείμ ΣΤ' Zîâdé (προ Φεβρουαρίου 1593-1604).17 

'Αξίζει νά σημειωθεί δτι ό Karalevskij, με αφορμή τήν υπογραφή του 'Ιωακείμ 

'Αντιοχείας στο σιγίλλιο του Ιερεμία Α' του 'Ιουνίου 1527, χαρακτηρίζει τον 'Ιωα

κείμ Γ' ((compétiteur» (άνταπαιτητή) «άπο το 1527» —εποχή κατά τήν όποια πα

τριάρχης ήταν ό Μιχαήλ Ε' Ibn al-Mawardi—, καθώς ό ίδιος ό 'Ιωακείμ Γ' φαίνεται 

πώς διαδέχθηκε στον πατριαρχικό θρόνο τον Δωρόθεο Γ' μετά το 1530/1531* μάλι

στα, εξαιτίας τόσο της υπογραφής αυτής δσο και τής υπογραφής του 'Ιωακείμ 

'Αντιοχείας στο σιγίλλιο του Τερεμία Α' του Μαρτίου 1531, ό Karalevskij διατυπώνει 

τήν υπόθεση πώς ό συγκεκριμένος 'Ιωακείμ είχε εκλεγεί πατριάρχης 'Αντιοχείας ήδη 

άπο τήν οθωμανική κατάκτηση τής Συρίας (το 1516), άλλα έμεινε στην Κωνσταντι

νούπολη και δεν ανέλαβε τον πατριαρχικό θρόνο 'Αντιοχείας παρά μόνο τό 

1530/1531. Παράλληλα, και πάλι με αφορμή τήν υπογραφή του 'Ιωακείμ 'Αντιο

χείας στο σιγίλλιο του 'Ιουνίου 1527, άλλοι μελετητές, πού φθάνουν σε ανάλογα συ

μπεράσματα με τον Karalevskij σχετικά με τή διαδοχή των πατριαρχών 'Αντιοχείας, 

υποστηρίζουν πώς ό 'Ιωακείμ Γ' είναι ό πρώτος μετά τήν οθωμανική κατάκτηση τής 

Συρίας πατριάρχης 'Αντιοχείας πού αποκαθιστά τους δεσμούς τής 'Ορθόδοξης 

'Εκκλησίας 'Αντιοχείας με τήν 'Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως.19 

17. C. Karalevskij, λήμμα «Antioche», Dictionnaire d'histoire et de géographie 

ecclésiastiques, τ. 3, Παρίσι 1924, στ. 700. 

18. Karalevskij, ο.π., στ. 636. 

19. Χρυσόστομος Α. Παπαδόπουλος, Ιστορία τής 'Εκκλησίας 'Αντιοχείας, 'Αλεξάν

δρεια 1951, σ. 988, και Γεράσιμος Ι. Κονιδάρης, λήμμα «Αντιόχεια», Θρησκευτική και 

'Ηθική 'Εγκυκλοπαίδεια, τ. 2, 'Αθήνα 1963, στ. 899, ό όποιος φαίνεται δτι αντλεί πληροφο

ρίες γιά τους πατριάρχες 'Αντιοχείας άπο τον Χρυσόστομο Παπαδόπουλο. 



Γιούλη Ευαγγέλου, ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΕΣ ΤΠΟΓΡΑΦΕΣ 69 

Είναι φανερό πώς ή ύπαρξη αύτοΰ του Ιωακείμ πού υπογράφει το σιγίλλιο του Ιου

νίου 1527 προκαλεί αμηχανία στους μελετητές: ή ώς 'Ιωακείμ Γ' χαρακτηρίζεται 

«άνταπαιτητής», ή συγχέεται με τον 'Ιωακείμ Δ' (Ibn Joumma) και με τον Μιχαήλ 

Ε' Ibn al-Mawardi.21 

'Επιπλέον, ή υπογραφή του 'Ιωακείμ 'Αντιοχείας στο σιγίλλιο του Ιερεμία Α' του 

Μαίου 1540 οδηγεί τον Karalevskij στο να χαρακτηρίσει και τον 'Ιωακείμ Δ' Ibn 

Joumma «άνταπαιτητή» του θρόνου, άφου κατά τις πηγές διαδέχεται τον Μιχαήλ 

Σ Τ ' Sabbâgh το 1542/1543* στον 'Ιωακείμ Δ' Ibn Joumma αποδίδεται άπό τον 

Karalevskij και ή υπογραφή του 'Ιωακείμ 'Αντιοχείας στο σιγίλλιο του Σιλβέστρου 

'Αλεξανδρείας του Φεβρουαρίου 1575. 

Ό ακριβέστερος χρονολογικός προσδιορισμός της θητείας των πατριαρχών 

Αντιοχείας του 16ου αιώνα δεν περιλαμβάνεται βέβαια στις στοχεύσεις 

αυτής της μελέτης, πού επιχειρεί να ερμηνεύσει την ύπαρξη πατριαρχικών 

υπογραφών σε έγγραφα προγενέστερα της αρχιερατείας τών εν λόγω πα

τριαρχών. Καταδείχθηκε δμως, νομίζω, καθαρά άπο τα παραπάνω πώς ή 

αξιολόγηση άπο τους μελετητές τών υπογραφών ενός ή περισσότερων πα

τριαρχών 'Αντιοχείας Ιωακείμ σε έγγραφα της περιόδου 1527-1584 ώς 

αναμφισβήτητων τεκμηρίων για τήν παρουσία προσώπων πού έφεραν το 

όνομα Ιωακείμ στον πατριαρχικό θρόνο 'Αντιοχείας τους οδήγησε σε αμη

χανία και συχνά σε αντιφάσεις. 

Κλειδί, ωστόσο, για τή λύση του αινίγματος τών υπογραφών του 'Ιωα

κείμ 'Αντιοχείας μπορεί να αποτελεί ή συνάφεια του με τόν Σίλβεστρο, πα

τριάρχη 'Αλεξανδρείας (τα τρία σιγίλλια του Ιερεμία Α', του 1527, 1531 και 

1540, φέρουν και τή δική του υπογραφή, και τα σιγίλλια του 1575 και του 

1583/1584 τα έχει εκδώσει ό ίδιος). 'Όπως ήδη αναφέρθηκε, ό Σίλβεστρος, 

στο σιγίλλιο του Φεβρουαρίου 1575, ομολογεί πώς ό ίδιος υπέγραψε τα σι

γίλλια του 'Ιερεμία Α' εκ τών υστέρων.23 Γιατί να μήν ακολούθησε τήν ίδια 

πρακτική και ένας πατριάρχης 'Αντιοχείας με τό Ονομα 'Ιωακείμ, δηλαδή 

γιατί να μήν υπέγραψε κι αυτός εκ τών υστέρων αύτα τα τρία έγγραφα πού 

είχαν εκδοθεί παλαιότερα άπο τό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως; 

Τό ζήτημα βέβαια δεν λύνεται με μια καταφατική απάντηση, άφου ενα 

20. Γεράσιμος Ι. Κονιδάρης, ο.π., στ. 899 και 907-908* βλ. και Χρυσόστομος Παπα

δόπουλος, Ιστορία της 'Εκκλησίας 'Αντιοχείας..., σ. 988-989. 

21. Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, 'Ιστορία της 'Εκκλησίας 'Αντιοχείας..., σ. 987, 

988, 989. 

22. Karalevskij, ο.π., στ. 637. 

23. Βλ. ε8ώ σημ. 7. 
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νέο ανακύπτει,: ποιος Ιωακείμ υπέγραψε τα τρία σιγίλλια του 'Ιερεμία Α', 

τών ετών 1527, 1531 και 1540, και τα σιγίλλια του Σιλβέστρου, τών ετών 

1575 και 1583/1584; Πρόκειται για ενα ή για δύο διαφορετικά πρόσωπα; 

Πότε και που τέθηκαν αυτές οι υπογραφές; 
,χΑς θυμηθούμε τα πρόσωπα πού πιθανώς κρύβονται πίσω άπό τις υπο

γραφές. Ένώ σχετικά με τα ετη 1527, 1531 και 1540 στους καταλόγους πα

τριαρχών 'Αντιοχείας επικρατεί σύγχυση, φαίνεται πώς οι μελετητές συμ

φωνούν δτι πατριάρχης 'Αντιοχείας κατά το 1575 ήταν ό 'Ιωακείμ Δ' Ibn 

Joumma (ή Ibn Gum' at), και κατά το 1583/1584 ό 'Ιωακείμ Ε' Daou. 

'Έτσι, θα γίνει απόπειρα να ίχνηλατηθούν πρώτα οι υπογραφές στα σιγίλ-

λια του Σιλβέστρου. Ή υπόθεση δτι ό 'Ιωακείμ Ibn Joumma υπέγραψε το 

σιγίλλιο του Σιλβέστρου 'Αλεξανδρείας του Φεβρουαρίου 1575 και ό 'Ιωα

κείμ Daou τα σιγίλλια του ίδιου, του 1583/1584, εφόσον τα δύο αυτά πρό

σωπα κατείχαν τον πατριαρχικό θρόνο 'Αντιοχείας κατά τα αντίστοιχα ετη 

(μέ την προϋπόθεση, βέβαια, οτι υπέγραφαν στα ελληνικά), είναι νόμιμη 

άλλα ανεπαρκής, καθώς παρουσιάζει δύο μειονεκτήματα: α) δεν παρέχει 

ενδείξεις για τό πρόσωπο πού υπέγραψε τα σιγίλλια του Ιερεμία Α' και β) 

δεν εντάσσεται στην ιδιαίτερη λογική πού διέπει τό υπό εξέταση ζήτημα: 

ένας πατριάρχης 'Αντιοχείας υπογράφει σιγίλλια πού εκδίδει ό πατριάρχης 

'Αλεξανδρείας για μοναστήρια πού υπάγονται στή δικαιοδοσία του πα

τριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Δεν πρόκειται δηλαδή για ζήτημα πού θα 

διεκπεραιωνόταν στην έδρα του Πατριαρχείου 'Αντιοχείας, δεδομένου μάλι

στα οτι τό θέμα δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του εν λόγω πατριάρχη. 

Επομένως, ή σύνδεση προσώπου (ή προσώπων) μέ υπογραφές πρέπει να 

επιχειρηθεί μέ προϋπόθεση τήν προσωπική παρουσία του πατριάρχη 

'Αντιοχείας στο κλίμα του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, δπου προ

φανώς φυλάσσονται τα σιγίλλια άπό τους άμεσα ενδιαφερόμενους, σε συ

σχετισμό μέ τήν αντίστοιχη παρουσία και τή δράση του Σιλβέστρου 'Αλε

ξανδρείας. 

Ή πρώτη παρουσία πατριάρχη 'Αντιοχείας μέ τό δνομα 'Ιωακείμ στην 

Κωνσταντινούπολη κατά τήν υπό εξέταση περίοδο μαρτυρεΐται τον 'Ιούλιο 

του 1575: ό 'Ιωακείμ υπογράφει συνοδικό γράμμα του Πατριαρχείου Κων

σταντινουπόλεως, μέ αντικείμενο τή μονή Σινά, μαζί μέ τον Ιερεμία Β', τον 

πατριάρχη 'Ιεροσολύμων Γερμανό, μητροπολίτες και όφικιαλίους.24 Ή 

24. Το κείμενο του συνοδικού γράμματος δημοσιεύει μεταξύ άλλων ό Καλλίνικος Δε-

λικάνης, Tòt εν τοις χώ8ίζί του πατριαρχικού άρχειοφυλακείου σωζόμενα επίσημα εκκλη-
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είδηση αύτη άπό μόνη της δεν επιτρέπει προς το παρόν την παραμικρή 

εικασία για τυχόν σχέση του συγκεκριμένου Ι ω α κ ε ί μ με τις μονές Λειμώ-

νος και Μυρσινιωτίσσης ή με τον Σίλβεστρο, ό όποιος βρίσκεται στο κλίμα 

του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως τουλάχιστον άπό τα Χριστούγεννα 

του 1573,25 και το Φεβρουάριο του 1575 πραγματοποιεί επίσκεψη στη Λέ

σβο. 

Πιο πλούσια είναι ή τεκμηρίωση για την ταυτόχρονη παρουσία του 

Σιλβέστρου και ενός Ιωακείμ 'Αντιοχείας στην Κωνσταντινούπολη την πε

ρίοδο μετά τη δεύτερη επίσκεψη του Σιλβέστρου στη Λέσβο. Ό Παπαδό-

πουλος-Κεραμεύς αναφέρει σχετικά τα έξης: «Και μετά παρέλευσιν εννέα 

ετών μεταβαίνων [ό Σίλβεστρος] εις Κωνσταντινούπολη μετά του 'Αντιο

χείας 'Ιωακείμ, έπεσκέψατο το δεύτερον (1584) τάς αύτάς μονάς, εν αΐς, 

φαίνεται πολύν χρόνον παρέμεινε». 2 6 Πραγματικά, ή παρουσία του πα

τριάρχη 'Αντιοχείας 'Ιωακείμ και του Σιλβέστρου την εποχή αυτή στην 

Κωνσταντινούπολη επιβεβαιώνεται από τρία πατριαρχικά γράμματα του 

1585. Πρόκειται για τα έξης έγγραφα: 

α) Πράξη καθαίρεσης του Παχωμίου Πατέστου άπό τον πατριαρχικό θρόνο 

σιαστικα έγγραφα τα άφορώντα εις τας σχέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τας 

'Εκκλησίας 'Αλεξανδρείας, 'Αντιοχείας, Ιεροσολύμων και Κόπρου (1574-1863), Κωνστα

ντινούπολη 1904, σ. 332-338, από τον κώδικα Α' (σ. 453 έπ.) του Πατριαρχείου Κωνστα

ντινουπόλεως. 

25. Σύμφωνα με το σιγίλλιο του Σεπτεμβρίου 1574 του 'Ιερεμία Β', πού άφορα τον 

τρόπο λειτουργίας των μοναστηριών του Άγιου "Ορους, τά Χριστούγεννα του 1573 ό Ιερε

μίας Β' συνάντησε τον πατριάρχη 'Αλεξανδρείας Σίλβεστρο στη Θεσσαλονίκη* το κείμενο 

του σιγιλλίου εκδίδει μεταξύ άλλων ή Διονυσία Παπαχρυσάνθου, Ή διοίκηση του Αγίου 

'Όρους (1600-1927), ['Αθωνικά Σύμμεικτα 6], 'Αθήνα 1999, σ. 59-61 (αντίγραφο του σι

γιλλίου στο αρχείο της μονής Βατοπεδίου, Τετράγωνο Δ' 76). Το σιγίλλιο του Σεπτεμβρί

ου 1574 φέρει και αύτύ την υπογραφή του Σιλβέστρου 'Αλεξανδρείας, πού βρισκόταν τότε 

στην Κωνσταντινούπολη, δπως γνωρίζουμε κι άπό άλλα σιγίλλια του Ιερεμία Β' τά όποια 

συνυπογράφει ό Σίλβεστρος. 'Αξίζει νά σημειωθεί δτι και ό ίδιος ό Σίλβεστρος εκδίδει ώς 

πατριάρχης 'Αλεξανδρείας συνοδικό γράμμα σχετικά με τή μονή Μεγίστης Λαύρας του 

'Αγίου "Ορους το 1574, παρόλο πού δεν υπάγεται στή δικαιοδοσία του (το δημοσιεύει άπό 

το αρχείο τής Ααύρας ό Εύλόγιος Κουρίλας Ααυριώτης, ((Μοναχολογία. Τά αίτια τής πα

ρακμής του Κοινοβίου εν "Αθω και ή άποκατάστασις αυτού εν Λαύρα και Βατοπεδίω επί 

Ιερεμίου τω 1574. Ή δράσις του 'Αλεξανδρείας Σιλβέστρου και άνέκδοτον σιγίλλιον», 

Έναίσιμα, Τιμητικός τόμος επί τη επιστημονική 35ετηρί8ι του αρχιεπισκόπου Αθηνών 

Χρυσοστόμου, 'Αθήνα 1931, σ. 115-117), ακολουθώντας τήν τακτική πού ήδη γνωρίζουμε 

άπό τά σιγίλλια πού εξέδωσε γιά τά μοναστήρια τής Λέσβου. 

26. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, ο.π., σ. 12. 
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Κωνσταντινουπόλεως, του Φεβρουαρίου 1585, ή οποία φέρει τις υπογραφές 

του Σιλβέστρου Αλεξανδρείας («έχοντος και την γνώμην του 'Ιεροσολύ

μων»), του Ιωακείμ 'Αντιοχείας και δεκατεσσάρων συνοδικών.27 

β) Συνοδική απόφαση εκλογής του Θεόληπτου Φιλιππουπόλεως ως πα

τριάρχη (πρόκειται για τον Θεόληπτο Β'), μέ χρονολογία 27 Φεβρουαρίου 

1585 και υπογραφές του Σιλβέστρου 'Αλεξανδρείας («έχοντος και τήν γνώ

μην του Ιεροσολύμων»), του 'Ιωακείμ 'Αντιοχείας και δεκατεσσάρων συνο

δικών.28 

γ) Σιγίλλιο πού εξέδωσε ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Θεόληπτος Β' 

το έτος ,ζ^γ' (συγκεκριμένα μεταξύ του Φεβρουαρίου και του Αυγούστου 

1585, αφού το έτος /ζ^γ' αντιστοιχεί μέν μέ το χρονικό διάστημα Σεπτέμ

βριος 1584-Αύγουστος 1585, άλλα ό Θεόληπτος ανήλθε στον πατριαρχικό 

θρόνο το Φεβρουάριο του 1585). Το σιγίλλιο αυτό, πού επιβεβαιώνει τα σταυ

ροπηγιακά δίκαια τής μονής Μυρσινιωτίσσης και πιθανώς αποδίδει αντίστοι

χα δίκαια στη μονή Αειμώνος στή Αέσβο, φέρει τις υπογραφές και του Σιλ

βέστρου 'Αλεξανδρείας και του 'Ιωακείμ 'Αντιοχείας, πού βρίσκονταν στην 

Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα μέ το κείμενο του σιγιλλίου.29 

Δέν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ό Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, στό πα

ραπάνω παράθεμα, αναφέρει πώς πηγαίνοντας ό Σίλβεστρος προς τήν Κων

σταντινούπολη μαζί μέ τόν 'Ιωακείμ 'Αντιοχείας, επισκέφθηκε —και όχι 

επισκέφθηκαν οι δυο τους— τις μονές τής Λέσβου. Πραγματικά, δέν μαρ-

τυρεΐται επίσκεψη του 'Ιωακείμ στα μοναστήρια μαζί μέ τόν Σίλβεστρο, 

όπως γίνεται, για παράδειγμα, σέ ο,τι άφορα τόν Σίλβεστρο.30 Ούτε ό Σίλ-

27. Τήν πράξη δημοσιεύει ό Κ. Ν. Σάθας, «Πατριαρχικά ανέκδοτα», Χρυσαλλις 4 

(1866), 258-260 και Ό ίδιος, Βιογραφιχον σχεδίασμα περί του πατριάρχου Ιερεμίου Β' 

(1572-1594), 'Αθήνα 1870, σ. 136-142, άπο αντίγραφο πού σώζεται καταχωρισμένο στο χφ 

αρ. 1474 τής EBE, τον λεγόμενο κώδικα του Ίέρακα. 

28. Το κείμενο τής συνοδικής απόφασης δημοσιεύει μεταξύ άλλων ό Σάθας, «Πα

τριαρχικά ανέκδοτα», ο.π., 270-271 και Ό ίδιος, Βιογραφιχον σχεδίασμα..., σ. 142-144 

άπο αντίγραφο πού σώζεται καταχωρισμένο στο χφ άρ. 1474 τής EBE. 

29. Το κείμενο του σιγιλλίου δημοσιεύουν οι: Καρυδώνης, ο.π., σ. 95-99, άπο το πρω

τότυπο, πού σώζεται στο αρχείο τής μονής Λειμώνος μέ αριθμό 14 (Παπαδόπουλος-Κερα-

μεύς, ο.π., σ. 172-173)* 'Ανώνυμος, «Έγγραφα Ι. Μονής...», ΔΙΜΜίτος Γ (1938), άρ. 4 

(Ίούλιος-Αύγουστος), Παράρτημα, σ. 91-95 (φωτογραφία του εγγράφου στή σ. 93)· 

άρχιμ. Νικόδημος Παυλόπουλος, «Άρχεΐον παλαιόν...», Ή Λειμώνιας έτος ε' (1976), φ. 5 

(Μάιος), σ. 2-3, φ. 6 (Ιούνιος), σ. 1-2. 

30. Ό Μεθόδιος, γιος του 'Ιγνατίου Άγαλλιανοϋ, καταγράφοντας το 1584 τις ((διατά

ξεις και τά θεσπίσματα των πατριαρχών και του κτίτορος» γιά τά δύο μοναστήρια, άναφέ-
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βεστρος στα σιγίλλια πού εξέδωσε το 1583/1584 αναφέρει τίποτα για τυχόν 

παρουσία του Ιωακείμ στη Λέσβο, παρόλο πού, δπως είδαμε, δύο άπο αυτά 

φέρουν την υπογραφή και του Ιωακείμ.3 1 Για τις κινήσεις του Ιωακείμ 

κατά το 1583/1584 (εποχή κατά τήν οποία ό Σίλβεστρος επισκέφθηκε τή 

Λέσβο), πριν άπο τή μαρτυρημένη παρουσία του στην Κωνσταντινούπολη 

(μεταξύ του Φεβρουαρίου και του Αυγούστου του 1585), δεν υπάρχουν πλη

ροφορίες. Είναι δμως γνωστό πώς άπο τα τέλη του 1585 ώς το Μάιο του 

1586 ένας πατριάρχης 'Αντιοχείας με το όνομα Ιωακείμ βρισκόταν στο 

Λβόφ, δπου —μεταξύ άλλων— αναδιοργάνωσε τήν ορθόδοξη αδελφότητα 

της Κοιμήσεως της Θεοτόκου*32 στή συνέχεια πήγε στή Μόσχα, δπου έγινε 

αποδέκτης του αιτήματος του τσάρου για προβιβασμό τής μητρόπολης Μό

σχας σε Πατριαρχείο Μόσχας.33 

ρει τα έξης: «Δοξάζομεν... τον... Θεόν... διά ταύτην τήν δευτέραν ελευσιν του... πάπα και 

πατριάρχου Αλεξανδρείας» (αποσπασματική έκδοση άπο τον Καρυδώνη, ο.π., σ. 93-94' 

πιθανότατα πρόκειται για κάποιο άπο τά κείμενα του Μεθοδίου πού ό Παπαδόπουλος-Κε-

ραμεύς, ο.π., σ. 129-130, αναφέρει δτι περιέχονται στον κώδικα 4 τής μονής). 'Αν ό Σίλβε

στρος συνοδευόταν άπο τον 'Ιωακείμ 'Αντιοχείας, κάποια αναφορά θα γινόταν και σ' αυτόν 

ή επίσκεψη ενός πατριάρχη, και μάλιστα άλλου κλίματος, στο νησί σίγουρα δεν ήταν ενα 

συνηθισμένο γεγονός, επομένως δεν θα περνούσε απαρατήρητη, ακόμα κι αν τήν επισκίαζε 

ή παρουσία του «προστάτη» των μοναστηριών Σιλβέστρου. Ά ς σημειωθεί εδώ δτι ό Τω-

μαδάκης, ό.π., σ. 33, βασιζόμενος στο σχόλιο του Παπαδόπουλου-Κεραμέα, ό.π., σ. 7, 171 

(βλ. εδώ σημ. 9) και σ. 12 (βλ. ε8ώ σ. 71 σημ. 26) και στή μελέτη του Χρυσόστομου Πα

παδόπουλου, ((Ό πατριάρχης 'Αντιοχείας 'Ιωακείμ Ε' εν Ρωσία», Έπετηρίς της 'Εταιρείας 

Βυζαντινών Σπου$ών9 (1932), 213 σημ. 3 (ό όποιος δμως στηρίζεται επίσης στο σχόλιο 

του Παπαδόπουλου-Κεραμέα, ο. π-., σ. 12), αναφέρει δτι το 1584 ό Σίλβεστρος πήγε στο 

νησί μαζί με τον 'Ιωακείμ Ε' 'Αντιοχείας, παρόλο πού κάτι τέτοιο δεν προκύπτει —τουλά

χιστον άπο τά λεγόμενα του Παπαδόπουλου-Κεραμέα. Τήν ίδια άποψη διατυπώνει και ό 

Γερμανός Σάρδεων στό σημείωμα του στό ΑΙΜΜ έτος Θ' (1937), άρ. 1-2 (Ίανουάριος-Φε-

βρουάριος), σ. 20 (βλ. ε8ώ σημ. 9), χωρίς νά τήν τεκμηριώνει περαιτέρω. 

31. Ό Σίλβεστρος, στό σιγίλλιο πού εξέδωσε γιά τις μονές Αειμώνος και Μυρσινιω-

τίσσης στις 26 'Απριλίου του 1584 (βλ. ε8ώ σημ. 13), αναφέρει τά εξής: «Περαιουμένων δε 

ετών εννέα, έλθών πάλιν εν τήδε τή νήσω» (Καρυδώνης, ο.π., σ. 87)* στό σιγίλλιο του 

1583/1584 (βλ. ε£ώ σημ. 14), σημειώνει και πάλι: ((περαιουμένων δε χρόνων εννέα, έπα-

νελθών πάλιν εν ταύτη τή νήσω» (Καρυδώνης, ο.π., σ. 88). 

32. Βλ. Φώτιος'Αρ. Δημητρακόπουλος, 'Αρσένιος 'Ελάσσονος (1550-1626). Βίος και 

έργο, Συμβολή στη μελέτη τών μεταβυζαντινών λογίων της Ανατολής, 'Αθήνα 1984, σ. 56, 

65, 69-70, 80, 124-5, 126 σημ. 20, 208, δπου και προγενέστερη βιβλιογραφία (ό Φ. Δημη

τρακόπουλος αναγράφει τον εν λόγω 'Ιωακείμ ώς Ιωακείμ Ε' 'Αντιοχείας). 

33. Βλ. ενδεικτικά William Κ. Mediin - Christos G. Patrinelis, Renaissance Inûuences 

and Religious Reforms in Russia, Γενεύη 1971, σ. 34, δπου και προγενέστερη βιβλιογραφία. 
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*Αν όμως ό Ιωακείμ δεν επισκέφθηκε τη Λέσβο, τότε πού είδε τα σι

γίλλια του Σιλβέστρου και τα υπέγραψε; ,λΑν δεν φυλάσσονταν στις μονές 

τις όποιες αφορούσαν, που άλλου μπορεί να βρίσκονταν και γιατί; *Ας δούμε 

ποιες ενδείξεις μπορούν να προκύψουν άπό το σιγίλλιο του Θεόληπτου Β', 

του Φεβρουαρίου-Αύγούστου 1585, πού αναφέρθηκε παραπάνω και το 

όποιο υπογράφουν επί τόπου οι Σίλβεστρος και 'Ιωακείμ. Στο κείμενο του 

γράμματος ό Θεόληπτος σημειώνει τα έξης: «αί τε διαθήκαι αυτού [του 

μητροπολίτη Μηθύμνης Ιγνατίου] και αϊ παραγγελίαι αϊ έγγραφοι και τα 

πατριαρχικά και συνοδικά των αρχιερέων γράμματα και σιγίλλια άνεφανί-

σθησαν [sic] προς ημάς, και ού μικρώς ήξιώθημεν, ίνα... έπιβεβαιωθώσι 

και έπικυρωθώσι και παρ' ημών», χωρίς να διευκρινίζει ποιος βρίσκεται πί

σω άπό «την αιτησιν ταύτην και άξίωσιν».34 Είναι φανερό ότι πολλά έγγρα

φα, μεταξύ τών όποιων και πατριαρχικά και συνοδικά γράμματα, τών 

μονών Λειμώνος και Μυρσινιωτίσσης υποβλήθηκαν στον Θεόληπτο Β', 

προκειμένου να εκδώσει το σιγίλλιο του Φεβρουαρίου-Αύγούστου του 1585. 

Ήταν συνηθισμένη πρακτική δταν ό εκπρόσωπος ενός μοναστηριού 

ζητούσε άπό τον πατριάρχη τήν έκδοση γράμματος για κάποιο ζήτημα 

της μονής, να του προσκομίζει (το ή) τα σχετικά γράμματα τών προκα

τόχων του. Ή μέριμνα, όμως, για τήν έκδοση του παραπάνω σιγιλλίου 

μοιάζει ξεχωριστή: φαίνεται δτι, προκειμένου να εκδοθεί το γράμμα αυτό, 

σειρά έγγραφων μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Επίσης, το σι

γίλλιο φέρει τις υπογραφές Οχι ενός, άλλα τριών πατριαρχών, άπό τους 

όποιους ό ένας, ό Σίλβεστρος, εκπροσωπεί και τον πατριάρχη Ιεροσολύ

μων 3 5 ούτε λίγο ούτε πολύ, το έγγραφο επικυρώνεται άπό τις τέσσερις 

«κεφαλές» τών υπό οθωμανική διοίκηση χριστιανών. Άλλα και το περιε

χόμενο του σιγιλλίου χαρακτηρίζεται άπό μια ιδιαιτερότητα: ή μονή 

Λειμώνος, πενήντα οκτώ ολόκληρα χρόνια μετά τήν ιδρυσή της άπό τον 

'Ιγνάτιο Άγαλλιανό, κατά τα όποια εκδόθηκαν γι' αυτήν και για τήν Ομο

ρη Μυρσινιώτισσα αρκετά πατριαρχικά γράμματα,36 αποκαλείται πα-

34. Καρυδώνης, ο.π-., σ. 97. Ά ς σημειωθεί δτι στο κείμενο του σιγιλλίου ή παρουσία 

του πατριάρχη 'Αλεξανδρείας στην Κωνσταντινούπολη επισημαίνεται δύο φορές. 

35. Ό Σίλβεστρος υπογράφει το σιγίλλιο ως «ελέω Θεού πάπας και πατριάρχης της 

μεγάλης πόλεως 'Αλεξανδρείας και κριτής της οικουμένης έχων και τήν γνώμην του 'Ιερο

σολύμων» (άρχιμ. Νικόδημος Παυλόπουλος, «Άρχεΐον παλαιόν...», Ή Λειμώνιας ίτος ζ 

(1976), φ. 6 (Ιούνιος), σ. 2). 

36. Σέ τέσσερα από τα —σωζόμενα— γράμματα έχει ήδη γίνει αναφορά: πρόκειται για 

τα σιγίλλια του 'Ιερεμία Α' του 'Ιουνίου 1527 (βλ. ε8ώ σημ. 1), του Μαρτίου 1531 (βλ. ε8ώ σημ. 
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τριαρχικό σταυροπήγιο. Γνωρίζουμε πώς την ιδιότητα αύτη εϊχε μόνο ή 

Μυρσινιώτισσα, ενώ ή Λειμώνος διατηρούσε μια ιδιότυπη αυτονομία, τόσο 

άπό τον πατριάρχη δσο και άπό τον τοπικό μητροπολίτη. "Αν κρίνει κανείς 

άπό τη μέριμνα πού επιδεικνύει ό κτήτορας για τα δύο μοναστήρια του, 

είναι προφανές Οτι ή μονή Λειμώνος σκόπιμα δέν έγινε εξαρχής σταυροπή-

γιο και δτι το 1585 κρίθηκε απαραίτητη ή υπαγωγή της στο Πατριαρχείο ή 

ή επικύρωση τών δικαίων αυτών, πού πιθανώς τής απένειμε πατριαρχικό 

γράμμα πού λανθάνει.37 

,νΑν τό 1585 συγκεκριμένοι λόγοι επιβάλλουν τήν απόδοση σταυροπη

γιακών δικαίων στή μονή Αειμώνος (ή έστω τήν επιβεβαίωση τους), προφα

νώς αυτό —εκτός άπό τή μοναστική αδελφότητα— είναι σε θέση να τό γνω

ρίζει και ό Σίλβεστρος 'Αλεξανδρείας, ό όποιος έχει δείξει τόσο μεγάλο ενδια

φέρον για τα δύο μοναστήρια πού ίδρυσε ό Ιγνάτιος Άγαλλιανός, πού όχι μό

νο τα έχει επισκεφθεί δύο φορές (τό 1575 και τό 1583/1584), άλλα επιπλέον 

έχει υπογράψει ορισμένα παλαιότερα έγγραφα τους, έχει φροντίσει για τή 

2), του Μαίου 1540 (βλ. εδώ σημ. 3) και για το γράμμα του Διονυσίου Β' του 1546 (βλ. εδώ 

σημ. 11). 

37. 'Ενδιαφέρον παρουσιάζει το περιεχόμενο οθωμανικού εγγράφου του ίεροδικαστή 

Μολύβου από τά τέλη Δεκεμβρίου 1584-άρχές 'Ιανουαρίου 1585 (αρχές Μουχαρέμ 993, 

κατά τον Καρυδώνη, ο. π., σ. 94-95, του όποιου τήν έκδοση χρησιμοποιώ, καθώς άπο το 

1900 δέν έχει πραγματοποιηθεί μια άλλη πιο σύγχρονη έκδοση τών οθωμανικών εγγρά

φων πού βρίσκονται στο αρχείο τής μονής Λειμώνος). Σύμφωνα λοιπόν με τον ίεροδικα

στή Μολύβου, οι οθωμανικές αρχές ένήγαγαν μοναχούς τής μονής Λειμώνος, ζητώντας 

νά επιδικασθεί υπέρ του δημοσίου ή περιουσία του αποβιώσαντος μοναχού Μεθοδίου, 

γιου του μητροπολίτη, στην Κωνσταντινούπολη, επειδή δέν είχε κληρονόμους πού δικαι

ούνταν νά λάβουν τήν περιουσία του, μέ το αιτιολογικό δτι οι εναγόμενοι τήν ιδιοποι

ούνται παράνομα. Οι εναγόμενοι μοναχοί απάντησαν δτι έκτος άπο τα ρούχα του, πού 

έμειναν στην Κωνσταντινούπολη, δέν είχε άλλη περιουσία και δτι τήν περιουσία πού διεκ

δικεί τό δημόσιο (δηλαδή χωράφια, αμπέλια, κήπους, μύλους κτλ.) τήν εξαγόρασαν οι 

μοναχοί αντί 55.000 άσπρων άπό τον 'Οθωμανό διοικητικό υπάλληλο, σύμφωνα μέ τον 

κτηματολογικό τίτλο πού έχουν στα χέρια τους. Καθώς δέν αποδείχθηκε δτι ό Μεθόδιος 

είχε κτηματική περιουσία, ή αγωγή κατά τών μοναχών απορρίφθηκε. Τό έγγραφο αυτό 

μαρτυρεί τήν επιβουλή κατά τής περιουσίας τής μονής Λειμώνος πού εκδηλώθηκε μετά 

τό θάνατο του μοναχού Μεθοδίου, ό όποιος λειτουργούσε ως συνεχιστής του έ'ργου του 

πατέρα του και κτήτορα τών δύο μοναστηριών, 'Ιγνατίου Άγαλλιανού. Ή εμφάνιση τού

της τής απειλής θά μπορούσε νά αποτελεί τήν αναγκαία και ταυτόχρονα ικανή συνθή

κη για τήν υπαγωγή τής μονής Λειμώνος στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως — ή 

για τήν επιβεβαίωση αυτής τής υπαγωγής— πού, δπως ήδη αναφέρθηκε, πραγματοποι

είται μέ τό σιγίλλιο τού Φεβρουαρίου-Αύγούστου του 1585. 
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σύνταξη του κτηματολογίου τους38 και έχει εκδώσει, σιγίλλια για να επιλύσει 

ζητήματα πού είχαν προκύψει μεταξύ τους. Μάλιστα, ό Σίλβεστρος, κατά 

την πρώτη του επίσκεψη στη Λέσβο, το 1575, πραγματοποιεί και άνακομιδή 

των οστών του Ιγνατίου, δπως ό ίδιος ομολογεί το 1583/1584.39 Μπορούμε 

λοιπόν να υποθέσουμε πώς ό Σίλβεστρος, πού βρίσκεται στην Κωνσταντι

νούπολη το αργότερο άπο το Φεβρουάριο του 1585, ζητά άπο τον Θεόληπτο 

(ό οποίος είναι λογικό να νιώθει ευγνωμοσύνη για τό ρόλο πού διαδραμάτισε 

ό Σίλβεστρος στην εκλογή του ως πατριάρχη) την απονομή σταυροπη

γιακών δικαίων στή μονή Λειμώνος (ή τήν επιβεβαίωση τους)— κι αν δεν 

διατυπώνει ό ίδιος τό αίτημα, άλλα αντιπροσωπεία μοναχών άπο τή μονή 

Λειμώνος, τό υποστηρίζει με τή φυσική του παρουσία. Παρουσιάζονται 

38. Ό Καρυδώνης, δ.π., σ. 174-183, δημοσιεύει το «Τοπολόγιον του πατριάρχου 

'Αλεξανδρείας Σιλβέστρου (1575)...» (δπως το χαρακτηρίζει στή σ. ι'): πρόκειται για το 

κτηματολόγιο των μονών Λειμώνος και Μυρσινιωτίσσης, τό οποίο φέρει τήν επιγραφή 

((Σίλβεστρος ελέω Θεοΰ πάπας και πατριάρχης της μεγάλης πόλεως 'Αλεξανδρείας και 

κριτής της οικουμένης» και υπογραφή του ιδίου και ξεκινά με τή φράση: ((Τοπολόγιον συν 

Θεώ άγίω περιέχον», άλλα στερείται χρονολογικής ένδειξης. 'Επιπλέον, από τήν έκδοση 

του Καρυδώνη δεν γίνεται σαφές αν ό Σίλβεστρος έχει συντάξει ή απλώς επικυρώσει τό 

κτηματολόγιο. Ό Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, δ.π., περιπλέκει τό ζήτημα: στή σ. 12 αναφέ

ρει ότι ό Σίλβεστρος, κατά τή δεύτερη επίσκεψη του στις μονές, τό 1584, «έπεμελήθη 

πρώτον να κατάστρωση ακριβές και λεπτομερές τοπολόγιον τών της μονής κτημάτων, 

όπερ σωζόμενον τήν σήμερον τυγχάνει πολύτιμον», ενώ στή σ. 130, αρ. 3, περιγράφει τό 

τοπολόγιο ως μικρό τεύχος ογδόου σχήματος, τό οποϊο «Έγράφη υπό του υιού αύτου [του 

'Ιγνατίου Άγαλλιανοΰ] Μεθοδίου και έπεκυρώθη ιδιοχείρως υπό Σιλβέστρου πάπα και πα

τριάρχου 'Αλεξανδρείας, κατά τήν πρώτην διατριβήν αύτου εν τή μονή (1575)». Είναι πι

θανό ό συντάκτης του κτηματολογίου νά είναι ό Μεθόδιος, ή πάντως Ινα μέλος τής μονα

στικής αδελφότητας, καθώς μέσα στό κείμενο χρησιμοποιεί κυρίως τό πρώτο πληθυντικό 

πρόσωπο: «καθώς γράφουν τα χοτζέτια μας... Έ τ ι εχομεν... Έ τ ι επήραμε...» κ.ά. 'Επίσης 

είναι αρκετά πιθανό ό Σίλβεστρος να υποκίνησε τή σύνταξη του (και στή συνέχεια να τό 

επικύρωσε) τό 1584: στό σιγίλλιο πού εξέδωσε τό 1583/1584 γιά τά μοναστήρια (βλ. εδώ 

σημ. 14, Καρυδώνης, δ.π., σ. 89), ό Σίλβεστρος ζήτα νά γίνει λεπτομερής καταγραφή τών 

πραγμάτων τών μοναστηριών. Ή οριστική ταύτιση του συντάκτη του κτηματολογίου, πού 

μόνο κατόπιν αυτοψίας του κειμένου μπορεί νά επιχειρηθεί, δεν εντάσσεται στό αντικείμε

νο αυτής τής μελέτης* τό γεγονός αυτό δεν μειώνει τήν άξια του ιστορικού τεκμηρίου: πρό

κειται γιά ενα ακόμα δείγμα του ενδιαφέροντος του Σιλβέστρου γιά τά δύο μοναστήρια τής 

Αέσβου. 

39. Στά σιγίλλια πού εξέδωσε ό Σίλβεστρος τό 1583/1584, αναφέρει ότι: «αύτοχεί-

ρως άνακομιδήν ποιήσας εις τό εαυτού λείψανον εύρον αυτό ως και μεμαρτύρητο υπό πά

ντων τίμιον» (βλ. εδώ σημ. 14, και Καρυδώνης, δ.π., σ. 88) και ((άνακομιδήν ποιήσας 

οίκειοχείρως εις τό εαυτού τίμιον λείψανον εύρον αυτόν μυροβλητούντα, ως και τά έργα και 

ό βίος έμαρτύρει» (βλ. εδώ σημ. 15, και Καρυδώνης, δ.π., σ. 91). 



Γιούλη Ευαγγέλου, ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΕΣ ΤΠΟΓΡΑΦΕΣ 77 

στον Θεόληπτο ορισμένα έγγραφα της μονής Αειμώνος πού έχουν μεταφερ

θεί στην Κωνσταντινούπολη για το σκοπό αυτό* ό Σίλβεστρος ζητά από τον 

Ιωακείμ 'Αντιοχείας, ό όποιος συμμετείχε και στην καθαίρεση του Π α χ ω -

μίου Πατέστου και στην εκλογή του Θεόληπτου, να υπογράψει κάποια άπό 

τα έγγραφα αυτά, προκειμένου να ενισχύσει το κύρος τους, για άμεση ή για 

μελλοντική χρήση. 

Το σενάριο ως εδώ φαίνεται αληθοφανές. Το ερώτημα πού ανακύπτει 

βέβαια είναι αν ό πατριάρχης 'Αντιοχείας ανταποκρίθηκε στο αίτημα του 

Σιλβέστρου, κι αν ναι, ποια έγγραφα υπέγραψε. 

Στο σημείο αυτό πολύτιμη βοήθεια θα μπορούσε να προσφέρει ή σύ

γκριση τών εξι υπό εξέταση υπογραφών του (ή τών) 'Ιωακείμ 'Αντιοχείας με 

τήν αντίστοιχη υπογραφή στο σιγίλλιο του Φεβρουαρίου-Αύγούστου 1585: 

προέρχονται όλες άπό το ίδιο χέρι ή άπό διαφορετικά; Μέχρις ότου γίνει δυ

νατή ή αυτοψία του συνόλου τών πηγών, ό παράγοντας τύχη, δηλαδή τό γε

γονός ότι έχουν δημοσιευθεί φωτογραφίες άπό τα πρωτότυπα δύο μόνο σι-

γιλλίων — ά π ό τα τ ρ ί α — του 'Ιερεμία Α' (άπό τό Μάρτιο 1531, βλ. εδώ 

Πανομοιότυπο 1, και τό Μάιο 1540, Πανομοιότυπο 2), δύο σιγιλλίων — ά π ό 

τα τ ρ ί α — του Σιλβέστρου (άπό τό Φεβρουάριο 1575, Πανομοιότυπο 3, και 

άπό τό 1583/1584, Πανομοιότυπο 4), καθώς και του σιγιλλίου του Θεόλη

πτου Β' (άπό τό Φεβρουάριο-Αύγουστο 1585, Πανομοιότυπο 5), θα επιβά

λει τους δικούς του —προσωρινούς έ σ τ ω — περιορισμούς στην εξαγωγή 

συμπερασμάτων. 

'Εξετάζοντας τις φωτογραφίες τών πρωτοτύπων τών πέντε παραπάνω 

σιγιλλίων, εκείνο πού φαίνεται με τήν πρώτη ματιά είναι πώς ενώ οι υπο

γραφές του 'Αντιοχείας 'Ιωακείμ στα δύο σιγίλλια του Τερεμία Α' και στα 

δύο σιγίλλια του Σιλβέστρου προέρχονται άπό τό ίδιο χέρι, δεν ισχύει τό 

ίδιο για τήν πέμπτη, εκείνη πού βρίσκεται στό σιγίλλιο του Θεόληπτου Β'* 

με άλλα λόγια, ό 'Ιωακείμ 'Αντιοχείας πού τό 1585 βρισκόταν στην Κων

σταντινούπολη δεν ήταν εκείνος πού υπέγραψε τα σιγίλλια του Μαρτίου 

1531, του Μαίου 1540, του Φεβρουαρίου 1575 και του 1583/1584. 

Τό πολύ βολικό, πράγματι, σενάριο πού λίγο πριν πλέχθηκε κλονίζε

ται, ως προς τό ενα τουλάχιστον σκέλος του: τό νήμα πού ξετυλίχθηκε άπό 

τήν αναζήτηση κάποιου είδους συνάφειας μεταξύ ενός ή περισσότερων πα

τριαρχών 'Αντιοχείας με τό Ονομα 'Ιωακείμ και του Σιλβέστρου 'Αλεξαν

δρείας, πού θα δικαιολογούσε τις αντίστοιχες υπογραφές στα εξι έγγραφα 

τών μονών της Αέσβου, μοιάζει να μήν οδηγεί πουθενά προς τό παρόν. 
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Ή υπογραφή, ωστόσο, ενός Ιωακείμ 'Αντιοχείας σε ενα άλλο έγγραφο του 

Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, στο συνοδικό τόμο του Μαίου 1590 

του 'Ιερεμία Β', φωτίζει με τρόπο διαφορετικό τα υπάρχοντα δεδομένα. 

Πρόκειται γιά τό συνοδικό τόμο πού αναγνωρίζει την ίδρυση ενός πέμπτου 

ορθόδοξου πατριαρχείου, του Πατριαρχείου Μόσχας, και επικυρώνει την 

εκλογή του μέχρι τότε μητροπολίτη Μόσχας Ίώβ ως πατριάρχη. Έκτος 

άπό τόν 'Ιερεμία Β', τό έγγραφο υπογράφουν και ό πατριάρχης Αντιοχείας 

Ιωακείμ, ό πατριάρχης 'Ιεροσολύμων Σωφρόνιος και μέλη της 'Ιεράς Συνό

δου του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.40 Τό νέο στοιχείο πού προ

σφέρει ό συνοδικός τόμος του Μαίου 1590 στό υπό εξέταση ζήτημα είναι τό 

έξης: ή υπογραφή του Ιωακείμ 'Αντιοχείας στό γράμμα του Μαίου 1590 

(βλ. ε8ώ Πανομοιότυπο 6) είναι ίδια με αυτήν πού υπάρχει στα σιγίλλια του 

Μαρτίου 1531 και του Μαίου 1540 του 'Ιερεμία Α', και στα σιγίλλια του Φε

βρουαρίου 1575 και του 1583/1584 του Σιλβέστρου* δηλαδή, ό πατριάρχης 

'Αντιοχείας 'Ιωακείμ πού τό Μάιο του 1590 βρίσκεται στην Κωνσταντινού

πολη ταυτίζεται με αυτόν πού υπέγραψε και τα τέσσερα αυτά σιγίλλια. 

'Όπως αναφέρθηκε ήδη, ο'ι μελετητές δεν συμφωνούν γιά τό αν υπήρχε 

ή Οχι πατριάρχης 'Αντιοχείας 'Ιωακείμ κατά τό 1531 και τό 1540 (ούτε 

κατά τό 1527)' κι αν υπήρχε, μοιάζει δύσκολο τό ίδιο πρόσωπο να κατείχε 

τόν πατριαρχικό θρόνο για πενήντα εννιά (ή για πενήντα) συνεχόμενα χρό

νια. 'Επαληθεύεται λοιπόν κατά τό ενα της σκέλος ή υπόθεση πού διατυπώ

θηκε νωρίτερα, ότι πατριάρχης 'Αντιοχείας με τό Ονομα 'Ιωακείμ υπέγραψε 

εκ των υστέρων γράμματα του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και του 

Σιλβέστρου 'Αλεξανδρείας με αντικείμενο τις μονές τής Αέσβου, πρακτική 

πού εφήρμοσε και ό Σίλβεστρος. 'Εκείνο πού μένει να διαλευκανθεί είναι ή 

τοπικής ή άλλης φύσεως συνάφεια μεταξύ Σιλβέστρου και 'Ιωακείμ, πού θα 

συνέδεε τόν 'Ιωακείμ με τα εξι έγγραφα των μοναστηριών τής Αέσβου. 

Στό σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί πώς στή Σύνοδο του Μαίου 1590 

δεν παρευρίσκεται πατριάρχης 'Αλεξανδρείας: ό Σίλβεστρος έχει άποβιώ-

40. Το κείμενο του εγγράφου δημοσιεύει ό W. Regel, Analecta Byzantino-Russica, 

Πετρούπολη 1891, σ. 85-91 (και πανομοιότυπο του τμήματος του εγγράφου πού περιέχει 

τις υπογραφές και την πατριαρχική βούλλα στην Tabula IV) από το πρωτότυπο, πού σώ

ζεται στο Ρωσικό Κρατικό 'Αρχείο Παλαιών 'Εγγράφων τής Μόσχας (RGADA, φ. 52, OJI. 

2, no 5). *Ας σημειωθεί δτι ή υπογραφή του 'Ιωακείμ 'Αντιοχείας δέν περιλαμβάνεται σ' 

εκείνες πού ό Boris Fonkic, Greceskije gramoty sovetskih hranilich, Problemy paleografi'! 

i codicologii ν SSSR, Μόσχα 1974, passim, απέδειξε πώς είναι πλαστές. 
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σει,41 ενώ ό διάδοχος του Μελέτιος Πηγάς δεν έχει ανέλθει ακόμα στον πα

τριαρχικό θρόνο.42 

Κι ενώ ό Σίλβεστρος, ό ένας άπό τους δύο πρωταγωνιστές της υπόθε

σης τών υπογραφών, το Μάιο του 1590 έχει αποχωρήσει άπό τα εγκόσμια, 

ό εντοπισμός της ταυτότητας του συμπρωταγωνιστή του (ή έστω ενός άπό 

αυτούς), δηλαδή του Ιωακείμ 'Αντιοχείας πού υπογράφει τα σιγίλλια του 

Μαρτίου 1531, του Μαίου 1540, του Φεβρουαρίου 1575, του 1583/1584 και 

το συνοδικό τόμο του 1590, δημιουργεί έναν ακόμα γρίφο. 

Είδαμε παραπάνω ότι οι μελετητές συμφωνούν πώς πατριάρχης 

Αντιοχείας κατά τα ετη 1585 και 1590 είναι το ίδιο πρόσωπο: ό Ιωακείμ Ε' 

Daou «άντιπατριάρχης» (πριν άπό τις 25 Μαίου 1581-7/17 'Οκτωβρίου 

41. Ό Σίλβεστρος πιθανώς απεβίωσε στις 19 ή 20 Φεβρουαρίου του 1590: ό Μαζαρά-

κης, ο.π., σ. 128, δημοσιεύει: α) Σημείωμα πού βρίσκεται «εν τω έξωφύλλω» του κώδικα 

0'-396 του Πατριαρχείου 'Αλεξανδρείας (βλ. ε£ώ σημ. 4), δπου αναφέρονται μεταξύ άλλων 

τα έξης: «Έκοιμήθη ό μακαρίτης κύριος Σίλβεστρος... επί έτους ζστη'... εν μηνί Φεβρουα-

ρίω η'. . . του εν 'Αγίοις Πατρός ημών Αζοντος 'Επισκόπου Κατάνης, εν τη νήσω της Ρόδου 

εις το χωρίον λεγόμενον Λίνδο...». Το από κτίσεως κόσμου έτος «ζστη'» ό Μαζαράκης το 

αποδίδει ((δηλ. 1590))* το ίδιο σημείωμα ό Μοσχονάς, ο.π., σ. 221, το δημοσιεύει άπό τον 

κώδικα 232 (106), με χρονολογία «ζ^η (=1590) εν μηνί Φευρουαρίω κ )). β) Σημείωμα του 

Μελετίου Πήγα «εν τω Κώδηκι Α' τών Γάμων (σελ. 747)» (κώδικας 4α 'Αρχείου Πατριαρ

χείου Αλεξανδρείας): ((Έκοιμήθη δε εν Λίνδω μακαρίτης κύρ Σίλβεστρος ιθ' Φεβρουαρίου 

εν βαθεΐ τω γήρα και καλώ, πορόντων [sic] ημών και φιλοστόργως τα την κηδείαν άφο-

σιωσαμένων. Έχειροτονήθημεν δε εν Αύγούστω ε'... την δε χειροτονίαν ό μακαρίτης κύρ 

'Ιωακείμ 'Αντιοχείας μετά τών λοιπών 'Αρχιερέων τετέλεκε». Την ίδια άποψη υιοθετεί και 

ό Τωμαδάκης, ο.π., σ. 24, ό οποίος αναδημοσιεύει τά δύο παραπάνω σημειώματα, εκείνο 

του κώδικα 232 (106) άπό τον Μοσχονά κι εκείνο του κώδικα Γάμων Α' άπό τον Μαζαρά-

κη. Ό Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, Ιστορία της 'Εκκλησίας 'Αλεξανδρείας..., σ. 638, 

αναφέρει δτι ό Σίλβεστρος απεβίωσε τον 'Ιούλιο του 1590. 

42. Ό Μελέτιος, σε άχρονολόγητη επιστολή του προς τον πατριάρχη 'Αντιοχείας 'Ιω

ακείμ, αναφέρει δτι ό Σίλβεστρος τον κάλεσε στη Ρόδο για να τον χειροτονήσει πατριάρχη 

'Αλεξανδρείας' ό ίδιος δέχθηκε νά γίνει πατριάρχης με τον όρο νά τον χειροτονήσουν οι 

«Ομοροι» αρχιερείς της 'Ανατολής, δηλαδή ό 'Αντιοχείας και ό Ιεροσολύμων (βλ. έκδοση 

της επιστολής I H ' άπό τον Μεθόδιο Γ. Φούγια, μητρ. Πισιδίας, πρώην άρχπ. Θυατείρων 

και Μεγάλης Βρετανίας, Έπιστολαί Μελετίου Πήγα, πάπα και πατριάρχου 'Αλεξανδρείας, 

1590-1601, εκδιδόμεναι εκ του υπ' αριθ. 296χειρογράφου της Βιβλιοθήκης του Πατριαρ

χείου 'Αλεξανδρείας, 'Αθήνα 1976 (άνατύπ. 1998), σ. 49-51, και ειδικότερα σ. 49). Πραγ

ματικά, ό Μελέτιος ανήλθε στον πατριαρχικό θρόνο τόν Αύγουστο του 1590 (βλ. εδώ σημ. 

41)' τόν χειροτόνησε ό 'Ιωακείμ 'Αντιοχείας: «έλθών ό Παναγιώτατος 'Αντιοχείας δεΰρο εις 

Αιγυπτον μετά και άλλων αρχιερέων έχειροτόνησεν ημάς» (Μεθόδιος Φούγιας, ο.π., σ. 59, 

άπό τήν επιστολή ΚΔ' του χφ 296 τής Βιβλιοθήκης του Πατριαρχείου 'Αλεξανδρείας' βλ. 

και Τωμαδάκης, ο.π., σ. 19-20). 
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1592) κατά τους Karalevskij, Χρυσόστομο Παπαδόπουλο και Γ. Κονιδάρη, 

ό Ιωακείμ Daou (1580-Όκτώβριος 1592) κατά τον Fedalto. 'Όμως, άπό τη 

συγκριτική εξέταση τών εξι υπογραφών πατριάρχη 'Αντιοχείας με το όνο

μα Ιωακείμ πού έχουν ως τώρα εντοπιστεί στα πατριαρχικά γράμματα 

α) του Μαρτίου 1531 του 'Ιερεμία Α', 

β) του Μαίου 1540 του ίδιου, 

γ) του Φεβρουαρίου 1575 του Σιλβέστρου, 

δ) του 1583/1584 του ίδιου, 

ε) του Φεβρουαρίου-Αύγούστου 1585 του Θεόληπτου Β' και 

ζ) του Μαίου 1590 του Ιερεμία Β', 

προέκυψε δτι οι υπογραφές του 1531, του 1540, του 1575, του 1583/1584 

και του 1590 προέρχονται από το ίδιο χέρι και αύτη του 1585 από άλλο. Με 

άλλα λόγια, αποδεικνύεται πώς ό Ιωακείμ 'Αντιοχείας του Φεβρουαρίου-

Αύγούστου 1585 δεν ταυτίζεται με τον 'Ιωακείμ 'Αντιοχείας του Μαίου 

1590: είναι ξεκάθαρο πώς πρόκειται γιά δύο διαφορετικά πρόσωπα. 

Αυτό σημαίνει πώς ό 'Ιωακείμ πού εντοπίστηκε άπό τα τέλη του 1585 

ως το Μάιο του 1586 στο Αβόφ και στη συνέχεια στη Μόσχα ταυτίζεται ή 

με τον 'Ιωακείμ πού το Φεβρουάριο-Αύγουστο του 1585 υπέγραψε στην 

Κωνσταντινούπολη το σιγίλλιο του Θεόληπτου ή με τον 'Ιωακείμ πού το 

Μάιο του 1590 υπέγραψε, και πάλι στην Κωνσταντινούπολη, το συνοδικό 

τόμο του 'Ιερεμία Β' γιά το Πατριαρχείο Μόσχας. Σε μιά απόπειρα υποθε

τικού εντοπισμού της παρουσίας του 'Ιωακείμ 'Αντιοχείας του Μαίου 1590, 

terminus post quem θα ήταν λοιπόν το χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου-

Αύγούστου 1585* terminus ante quem θα μπορούσε να αποτελεί ό 'Απρίλιος 

του 1594, κατά τον όποιο ένας πατριάρχης 'Αντιοχείας 'Ιωακείμ «απολύει» 

συνοδικό γράμμα προς τον τσάρο Θεόδωρο.43 Προφανώς πρόκειται γιά τόν 

43. Ό Regel, ο.π-., σ. xcviii και xcix αναφέρει πώς το 1586 ό πατριάρχης 'Αντιοχείας 

Ιωακείμ ζ' πήγε στη Μόσχα γιά να ζητήσει επιχορηγήσεις και πώς ό ίδιος 'Ιωακείμ υπέ

γραψε το συνοδικό τόμο του Μαίου 1590. 'Επίσης ό ίδιος υποστηρίζει (σ. e) δτι ό 'Ιωακείμ 

ζ' απεβίωσε λίγο πριν από το Φεβρουάριο 1593, γι' αυτό στη Σύνοδο πού συγκλήθηκε τότε 

στην Κωνσταντινούπολη —με θέμα, μεταξύ άλλων, το Πατριαρχείο Μόσχας— ό Μελέτιος 

'Αλεξανδρείας εκπροσωπεί και το Πατριαρχείο 'Αντιοχείας. Πραγματικά, στη συνοδική 

πράξη πού εκδόθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 1593, ό Μελέτιος υπογράφει ώς έξης: ((Μελέτιος 

ελέω Θεού... έχων και τήν γνώμην του παναγιωτάτου 'Αντιοχείας κυροϋ 'Ιωακείμ, και πά

σης Ανατολής» (έκδοση του κειμένου της συνοδικής πράξης, μεταξύ άλλων, από τον Boris 

Fonkic, Greceskie rukopisi i documenti ν Rossii ν XlV-nachale XVIII v., Μόσχα 2003, 

σ. 391-399, και ειδικότερα σ. 397)' δεν είναι πάντως γνωστό αν ό 'Ιωακείμ πού εκπροσω

πείται άπό τόν Μελέτιο 'Αλεξανδρείας τό Φεβρουάριο του 1593 είναι ό ζ\ πού κατά τόν 
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επόμενο Ιωακείμ, καθώς δεν τον αντιδιαστέλλει, μόνο ό Regel, ό εκδότης 

του γράμματος αύτου όπως και του τόμου του Μαίου 1590, άπό τον Ιωα

κείμ του 1590, άλλα και ό ίδιος ό Μελέτιος Πηγάς, ό οποίος σε επιστολή 

του προς τον «όμορο» πατριάρχη της Ανατολής, του 1594/1595, αναφέρει 

τα εξής: «γράφω δη και προς την σήν Παναγιότητα ελληνιστί, καθώς και 

προς μακαρίτην τον πρώην κυρ Ιωακείμ».44 

Στο σημείο αυτό, δμως, χρειάζεται να σταθούμε* ό Μελέτιος Πηγας 

είχε επικοινωνία με τον «πρώην κυρ Ιωακείμ» 'Αντιοχείας στα ελληνικά, 

προφανώς, δηλαδή, με τον Ιωακείμ του 1590, ό οποίος μάλλον είναι το ίδιο 

πρόσωπο με τον Ιωακείμ 'Αντιοχείας πού χειροτόνησε τον Μελέτιο πα

τριάρχη 'Αλεξανδρείας, τον Αύγουστο του 1590.45 'Αποκαλύπτεται λοιπόν 

εδώ ενα σημείο επαφής μεταξύ του διαδόχου του Σιλβέστρου στον πατριαρ

χικό θρόνο 'Αλεξανδρείας, του Μελετίου Πηγά, και του πατριάρχη 'Αντιο

χείας 'Ιωακείμ πού —όπως διαπιστώθηκε— υπέγραψε τα τέσσερα άπό τα 

εξι υπό εξέταση σιγίλλια. Κι ενώ ενδείξεις για οποιαδήποτε σχέση του συ

γκεκριμένου 'Ιωακείμ με τον Σίλβεστρο πριν άπό τό θάνατο του δεύτερου, 

τό Φεβρουάριο του 1590, δεν υπάρχουν προς τό παρόν, ή βεβαιωμένη επι

κοινωνία του με τον Μελέτιο μπορεί να αποκαθιστά τόν κρίκο πού αναζη

τούμε, εκείνον πού συνδέει τόν 'Ιωακείμ με τα εξι έγγραφα τών μονών τής 

Αέσβου. Αύτα ώς προς τό «γιατί» τών υπογραφών, άλλα όχι ακόμα ώς 

προς τό «πότε» και τό «πού». 

Πριν τοποθετήσω μια άνω τελεία στην κοπιαστική και άχαρη ιχνηλα

σία τών πατριαρχών 'Αντιοχείας με τό Ονομα 'Ιωακείμ, υπενθυμίζω τόν 

'Ιωακείμ 'Αντιοχείας πού τόν 'Ιούλιο του 1575 υπέγραψε συνοδικό γράμμα 

του 'Ιερεμία Β'*46 καμία σχέση μεταξύ αυτού και του Σιλβέστρου ή τών 

μονών τής Αέσβου δεν εντοπίστηκε. Ή μόνη αφορμή για τήν αναφορά στό 

Regel έχει μόλις αποβιώσει, ή ό (σύμφωνα με τον ίδιο μελετητή) Ζ', ό όποιος τον 'Απρίλιο 

του 1594 εκδίδει συνοδικό γράμμα προς τόν τσάρο Θεόδωρο (ό Regel, ο.π., σ. cvii-cviii, 

116-119, προφανώς ήταν σε θέση νά γνωρίζει ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά πρόσωπα, 

χάρη στις υπογραφές στό συνοδικό τόμο του 1590, βλ. εδώ σημ. 40, και στό γράμμα του 

'Απριλίου 1594). 

44. Μεθόδιος Φούγιας, ο.π., σ. 107 (επιστολή ΠΒ' προς τόν 'Ιωακείμ 'Αντιοχείας του 

χφ 296 τής Βιβλιοθήκης του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας)· σέ άλλη μια επιστολή προς τόν 

ίδιο, ό Μελέτιος Πηγάς απολογείται γιά τό γεγονός ότι δέν μπόρεσε νά του γράψει στά 

αραβικά (στο ϊδιοη σ. 121-122, επιστολή Ψ Ζ ' άπό τό ίδιο χφ). 

45. Βλ. εδώ σημ. 41 και 42. 

46. Βλ. εδώ σ. 70-71 και σημ. 24. 
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πρόσωπο του στην παρούσα μελέτη στάθηκε ή παρουσία του στην Κωνστα

ντινούπολη τον Ιούλιο του 1575, ή οποία τεκμαίρεται από την ύπαρξη της 

υπογραφής του στο γράμμα αυτό. Να ταυτίζεται άραγε τούτος ο Ιωακείμ 

με εκείνον του 1585, με εκείνον του 1590 ή με κάποιον άλλο; Άλλα μπο

ρούμε, άραγε, να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο και αύτη ή υπογραφή να τέ

θηκε αργότερα, και οχι τή χρονική στιγμή πού συντάχθηκε το συνοδικό 

γράμμα; Ή ιστορική αλήθεια μοιάζει να μας κλείνει τό μάτι πίσω άπό τα 

ονόματα, τους τίτλους και τις χρονολογίες. 

Συνοψίζω. Δύο ορθόδοξοι αρχιερείς πού τόν 16ο αιώνα κατέχουν πατριαρ

χικό θρόνο της 'Ανατολής, ό Σίλβεστρος 'Αλεξανδρείας και ό 'Ιωακείμ 

'Αντιοχείας, εντοπίζονται νά θέτουν τήν υπογραφή τους σε έγγραφα του 

Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως πολύ προγενέστερα τής αρχιερατείας 

τους, πού αφορούν τις μονές Αειμώνος και Μυρσινιωτίσσης στή Λέσβο. 

Τρία είναι τα σιγίλλια του πατριάρχη 'Ιερεμία Α' πού υπέγραψε εκ των 

υστέρων ό Σίλβεστρος (του 'Ιουνίου 1527, του Μαρτίου 1531 και του Μαίου 

1540), κι άπό αυτά τα δύο (εκείνα του Μαρτίου 1531 και του Μαίου 1540) 

τα υπέγραψε εκ τών υστέρων και ό 'Ιωακείμ. 'Επιπλέον, ό ίδιος 'Ιωακείμ 

υπογράφει και δύο σιγίλλια πού ό Σίλβεστρος έχει εκδώσει για τα ίδια μο

ναστήρια.47 

Σε τι αποσκοπεί ή πρακτική αυτή τών δύο πατριαρχών; 'Όπως είναι 

γνωστό, τα γράμματα πού εκδίδονται άπό τό Πατριαρχείο Κωνσταντινου

πόλεως για μοναστήρια αποτελούν επίσημα έγγραφα πού περιγράφουν τό 

καθεστώς υπαγωγής τους (στον τοπικό αρχιερέα ή στον πατριάρχη αν πρό

κειται για σταυροπήγια), τους απονέμουν ή επιβεβαιώνουν προνόμια, δια

σαφηνίζουν τους κανόνες λειτουργίας τους, επιλύουν σύγχρονα ζητήματα 

πού τα απασχολούν κ.ά. Τα έγγραφα αυτά αποτυπώνουν τό «νομικό» πλαί

σιο πού ρυθμίζει τή λειτουργία του κάθε μοναστηριού και συνιστούν τή νο

μιμοποιητική βάση στην όποια ανατρέχουν οι μεταγενέστεροι πατριάρχες, 

δταν καλούνται να κατοχυρώσουν ή νά επιφέρουν τροποποιήσεις στό status 

quo. 'Έτσι λοιπόν Οταν ένας πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως εκδίδει ενα 

νέο πατριαρχικό γράμμα για ενα μοναστήρι, μνημονεύει τα συναφή γράμ-

47. Δύο είναι οι υπογραφές του πατριάρχη 'Αντιοχείας 'Ιωακείμ πού δεν είναι δυνατό 

αύτη τή στιγμή —μέχρι να πραγματοποιηθεί ή αυτοψία τους— να αποδοθούν στον 'Ιωα

κείμ του 1590 (αν και φαίνεται αρκετά πιθανό): εκείνη πού υπάρχει στο σιγίλλιο του 'Ιουνί

ου 1527 του Ιερεμία Α', κι εκείνη στο σιγίλλιο του 'Απριλίου 1584 του Σιλβέστρου. 
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ματα των προκατόχων του στον πατριαρχικό θρόνο. Το κύρος τών μνημο

νευόμενων προγενέστερων πατριαρχικών γραμμάτων αυξάνεται και ή εμ

βέλεια τους διευρύνεται δταν αύτα έχουν εκδοθεί με τη σύμφωνη γνώμη και 

φέρουν την υπογραφή και άλλων ορθόδοξων πατριαρχών της 'Ανατολής (ή 

παρουσία τών όποιων στή συνεδρίαση τής Ιεράς Συνόδου συνήθως επιση

μαίνεται στο κείμενο του γράμματος). Ό απόηχος αυτής τής πραγματικό

τητας διατρέχει τους αιώνες: 

α) 1605, Νοέμβριος: ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ραφαήλ Β', σε σι-

γίλλιο για τις μονές Ταξιαρχών Λειμώνος και 'Αγίου Γεωργίου Παρασιγί-

ου, αναφέρει πώς είδε σιγίλλιο του πατριάρχη Τερεμία «του Γέροντος, 

όντων εν αύτω υπογεγραμμένων και τών μακαρίων δύο πατριαρχών, του τε 

'Αλεξανδρείας κυρίου Σιλβέστρου και του 'Αντιοχείας κυρίου Ιωακείμ»*48 

β) 1652, Φεβρουάριος: τα ίδια επαναλαμβάνει ό πατριάρχης Κωνσταντινου

πόλεως Ίωαννίκιος Β', σε σιγίλλιο πού εκδίδεται και πάλι για τις μονές Τα

ξιαρχών Αειμώνος και 'Αγίου Γεωργίου Παρασιγίου*49 

γ) 1797, Σεπτέμβριος: ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος Ε', 

σε σιγίλλιο για τή μονή τής 'Αγίας 'Αναστασίας τής Φαρμακολύτριας, αφού 

έχει αναφερθεί σε γράμματα προγενέστερων πατριαρχών Κωνσταντινουπό

λεως για το μοναστήρι, αναφέρει τα εξής: «συναινέσει και καταγραφαΐς και 

ύποσημειώσεσι τών κατά καιρούς παρευρεθέντων μακαριωτάτων Πα

τριαρχών τής τε μεγαλοπόλεως 'Αλεξανδρείας κύρ Μελετίου, και κυρ Συλ-

βέστρου, και τών 'Ιεροσολύμων κύρ Θεοφάνους»50 κ.ά. 

48. Βλ. έκδοση του κειμένου του σιγιλλίου (από το πρωτότυπο, πού βρίσκεται στο 

αρχείο τής μονής Λειμώνος με αριθμό 18, βλ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, ό.π., σ. 173) από 

'Ανώνυμο, (('Έγγραφα Ι. Μονής...», ΔΙΜΜέτος ΙΑ' (1939), αρ. 3 (Μάιος-Ίούνιος), Πα

ράρτημα, σ. 57-60, και ειδικότερα σ. 58 (στή σ. 59 βλ. φωτογραφία του εγγράφου) και άπό 

τον άρχιμ. Νικόδημο Παυλόπουλο, «Άρχεΐον παλαιόν...», Ή Λειμώνιας έτος ζ (1976), φ. 

8 (Αύγουστος), σ. 2-3 και φ. 9 (Σεπτέμβριος), σ. 1-2' και οι δύο, δπως και ό Καρυδώνης, 

ό.π., σ. 102-103, ό όποιος το αναφέρει, αποδίδουν το Νοέμβριο του από κτίσεως κόσμου 

,ζριδ' με το Νοέμβριο του 1606, ενώ πρόκειται γιά το 1605. 

49. Το σιγίλλιο δημοσιεύει (άπό το πρωτότυπο, πού βρίσκεται στο αρχείο τής μονής 

Λειμώνος με αριθμό 27, βλ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, ό.π., σ. 174) ό άρχιμ. Νικόδημος 

Παυλόπουλος, «Άρχεΐον παλαιόν...», Ή Λειμώνιας έτος ζ (1976), φ. 11 (Νοέμβριος), σ. 

1-3 (το Ονομα του πατριάρχη έχει μεταγραφεί ως 'Ιωάννης* πρόκειται γιά τον Ίωαννίκιο 

Β'). Βλ. και Καρυδώνης, ο.π., σ. 107. 

50. Τό κείμενο του σιγιλλίου δημοσιεύει ό Σωφρόνιος πρώην Λεοντοπόλεως, « Ή 

ιερά μονή τής 'Αγίας 'Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας», Γρ-ηγόριος ό Παλαμάς^ (1920), 

257-261, και ειδικότερα σ. 259 (τό πρωτότυπο κατά τόν Π. Ν. Παπαγεωργίου, (('Εκδρομή 
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Αυτήν ακριβώς τη σκοπιμότητα εξυπηρετεί ή πράξη του Σιλβέστρου 

και του Ιωακείμ. 'Όσο για το κίνητρο τους, του μεν Σιλβέστρου είναι δια

φανές: πρόκειται για το ενδιαφέρον του για την εύρυθμη λειτουργία τών δύο 

μοναστηριών και για τη διατήρηση της περιουσίας τους, το οποίο έκδηλώ-

1. Σιγίλλιο του Μαρτίου 1531, του πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως 'Ιερεμία Α' 

2. Σιγίλλιο του Μαΐου 1540, του πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως 'Ιερεμία Α' 

νει έμπρακτα και ποικιλοτρόπως. Του δε Ιωακείμ το κίνητρο αναζητείται, 

δσο το νήμα πού τον συνδέει με τα σιγίλλια τών δύο μοναστηριών τής Λέ-

είς την βασιλικήν και πατριαρχικήν μονήν τής 'Αγίας 'Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας 

την εν τή Χαλκιδική», Byzantinische Zeitschrift 7 (1898), 74, 76-77, σωζόταν στο αρχείο 

τής μονής). "Οπως αναφέρθηκε, έ$ώ σημ. 4, ό Σίλβεστρος 'Αλεξανδρείας υπογράφει το σι-

γίλλιο του Μητροφάνη Γ' του Σεπτεμβρίου 1565 για τή μονή τής 'Αγίας 'Αναστασίας. 

'Αλλά και ό Μελέτιος Πηγάς επιβεβαιώνει το γράμμα του Μητροφάνη Γ' και «τής Ίερας 

Συνόδου τών τότε καθευρεθέντων Ίερωτάτων αρχιερέων και του εν μακάρια τή λήξει χρη-

ματίσαντος πάπα και πατριάρχου τής μεγάλης πόλεως 'Αλεξανδρείας κυροΰ Σιλβέστρου», 

με γράμμα τής 12ης Μαρτίου 1597 (το δημοσιεύει ό Άθ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, « Ή 

μονή 'Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας», Byzantinische Zeitschrift 10 (1901), 195-196, 

και ειδικότερα σ. 196, άπο τον κώδικα 524 τής Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης 'Ιεροσολύμων 

βλ. και Μεθόδιος Φούγιας, ο.π., σ. 166-167, και ειδικότερα σ. 167). Στην επιβεβαίωση 

αυτή του Μελετίου πιθανώς αναφέρεται ό Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος Ε' στο σιγίλλιο 

του Σεπτεμβρίου 1797. 'Όσο για το αν ό Σίλβεστρος υπέγραψε το σιγίλλιο του Μητροφάνη 

Γ' του Σεπτεμβρίου 1565 εκ τών υστέρων —δπως αναφέρει ό Τωμαδάκης— ή οχι, ή πα

ραπάνω διατύπωση του Μελετίου δεν φαίνεται νά δίνει μιά οριστική απάντηση. 
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3. Σιγίλλιο του Φεβρουάριου 1575, του πατριάρχη 'Αλεξανδρείας Σιλβέστρου 

4. Σιγίλλιο του 1583/1584, του πατριάρχη 'Αλεξανδρείας Σιλβέστρου 

/ / : ΟΑ 

5. Σιγίλλιο του Φεβρουαρίου-Αύγούστου 1585 του πατριάρχη 

Κωνσταντινουπόλεως Θεόληπτου Β' 

*Α& 

iWSjf 
6. Συνοδικός τόμος του Μαίου 1590, του πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως 'Ιερεμία Β' 
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σβου παραμένει ασαφές. Ή υποψία για την «ηθική αυτουργία» του Σιλβέ-

στρου πίσω από τις υπογραφές του Ιωακείμ 'Αντιοχείας μένει να αποδει

χθεί5 1 

Μόνο σχετική, λοιπόν, είναι ή άξια των υπογραφών ως τεκμηρίου για 

τήν εντοπισμένη μέσα στο χώρο και στο χρόνο παρουσία τών υπογραφό

ντων, ενώ απολύτως αναγκαία καταδεικνύεται ή συνεχής διασταύρωση 

τους με άλλες πηγές της εποχής, προκειμένου τα συμπεράσματα τής έρευ

νας να περιέχουν ψήγματα τής ιστορικής αλήθειας. 

ΓΙΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

51. Παρόλο πού εγείρει πολλά ερωτηματικά, παραθέτω τήν είδηση του Μαζαράκη, 

ο.π., σ. 136 σημ. 1, σύμφωνα με τήν όποια ό Ιωακείμ 'Αντιοχείας πού ή πατριαρχία του 

ξεκίνησε το 1567: ((Άπολέσας τήν δρασιν κατά τάς εν Βλαχία, Μολδαυΐα και Μικρά Ρωσ-

σία, χάριν τών αναγκών του Θρόνου περιπλανήσεις αυτού, έβιάζετο υπό τών Δαμασκηνών, 

έπιστρέψας, να διορίση Τοποτηρητήν του τινά τών προκρίτων των, όν είχε παρά τήν θέλη-

σίν του χειροτόνηση ιερέα και Έπίσκοπον, ένεκα του όποιου άνεχώρησεν εκείθεν εν ετει 

1585 και κατέφυγεν εις Αιγυπτον, ένθα έφιλοξένησεν αυτόν ό Σίλβεστρος και μετά ταύτα ό 

Μελέτιος, οίτινες δεν ανεγνώρισαν τους ζώντος αυτού καθεσθέντας επί τού θρόνου τού 

'Αγίου Πέτρου Δωρόθεον Δ' και Άθανάσιον £', ως εξάγεται εκ τών πρακτικών τών συ-

γκροτηθεισών Συνόδων επί Μελετίου, ένθα οί)τος συνεδρεύει έχων και τήν γνώμην τού 

'Αντιοχείας Ιωακείμ». Ό Μαζαράκης εδώ δεν κάνει καθόλου λόγο για τον 'Ιωακείμ 

'Αντιοχείας πού πιθανώς απεβίωσε γύρω στα μέσα τής δεκαετίας τού 1570 (βλ. ενθύμηση 

πού ό ίδιος δημοσιεύει στις σ. 127-128, από τόν κώδικα 0'-396 τού Πατριαρχείου 'Αλεξαν

δρείας (βλ. ε8ώ σημ. 4): «Έκοιμήθη ό κύριος 'Ιωακείμ, ό άγιώτατος Πατριάρχης τής με

γάλης Θεουπόλεως 'Αντιοχείας κ' Αυγούστου μηνός επί έτους ζπη' (1578) και εγεινεν άντ' 

αυτού Μιχαήλ εκ τών Εύχαϊτών τής Συρίας»* αφενός ό Αύγουστος τού ζπη' αντιστοιχεί με 

τόν Αύγουστο τού 1580, αφετέρου ό Μοσχονάς, ο. πι, σ. 221, εκδίδει το ίδιο σημείωμα από 

τόν κώδικα 232 (106), με χρονολογία «ζβπ' (=1574)», εννοώντας δηλαδή ζπβ', ενώ το έτος 

πού αναγράφεται στό σημείωμα, στό recto τού (α') παραφύλλου τού χφ 232 (106), μοιάζει 

να είναι τό ακατανόητο «ζπ^'»* βλ. και Karalevskij, ο. πι, στ. 637). Ή παρουσία, πάντως, 

ενός 'Ιωακείμ 'Αντιοχείας στην Αίγυπτο επί Σιλβέστρου και επί Μελετίου, στό βαθμό πού 

θά μπορούσε να επιβεβαιωθεί, ενδεχομένως θά έδινε κάποιες απαντήσεις σε ερωτήματα 

πού τέθηκαν παραπάνω. 
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