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Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΧΡΙΔΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΩΜΟΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ (1572-1576)
Είναι γνωστό πώς το εντυπωσιακό άγγελμα τής καταστροφής τοϋ τουρ
κικού στόλου στις Έχινάδες (7 ’Οκτωβρίου 1571) άποτέλεσε για τούς, σκλα
βωμένους λαούς τής Βαλκανικής τήν αφετηρία μιας σειράς συνεχών συν
ωμοτικών καί επαναστατικών ενεργειών εναντίον τών Τούρκων1. Οί κινή
σεις αύτές—πού είχαν σημειωθή άλλωστε καί παλιότερα σέ μερικές περιο
χές ορεινές καί απρόσιτες, όπως στήν ’Αλβανία, τήν ’Ήπειρο καί τή Μάνη—
οφείλονταν κατά κύριο λόγο στις ελπίδες γιά βοήθεια πού στήριζαν οί
λαοί αύτοί στις εύρωπαϊκές δυνάμεις2 καί πού τις τροφοδοτούσαν οί συνε
χείς ύποσχέσεις τών μελών τής 'Ιερής Συμμαχίας (Sacra Liga)3. Οί προσπά
θειες αύτές δέν κατέληξαν, όπως είναι γνωστό, σέ καμιά ούσιαστική επι
τυχία. Δέν επαψαν όμως ν’ άπασχολοϋν διαρκώς όχι μόνο τούς βαλκανι
κούς λαούς, κυρίως τούς "Ελληνες, μαρτυρώντας έτσι τή ζωτικότητα καί
τήν έντονη εθνική συνείδησή τους4, άλλά καί τούς φιλόδοξους ήγεμόνες
τής Δύσης πού υιοθετούσαν τά σχέδια αύτά, σχεδόν ως τά μέσα τού ΙΖ' αιώ
να. Μόνον υστέρα άπό τήν έκρηξη τού τριακονταετή πολέμου (1618-1648)
άτονούν ή έγκαταλείπονται, όταν ή προσοχή τών εύρωπαϊκών δυνάμεων
αρχίζει πιά ν’ άλλάζη κατευθύνσεις5.
Δέν είναι εύκολο δυστυχώς νά έλέγξουμε όλες τις πληροφορίες καί τις
φήμες τις σχετικές μέ τις συνωμοτικές κινήσεις καί τις επαναστατικές
‘Angelo Tamborra, Gli stati italiani, P Europa e il problema turco dopo
Lepanto <Biblioteca dell’ Archivio Storico Italiano, àp. XIII> Firenze, MCMLXI (1961), σ. 6 κέ.
* Πρβλ. Κωνσταντίνου Ν. Σ ά θ a, Χρονικόν ανέκδοτον Γαλαξειδίου...’Αθήνησιν, 1865, σ. 212: «έπαραγγείλασιν (οί Φράγκοι) σε όλους τους Χριστιανούς πώς να ση
κώσουνε άρματα κατά τούς Τούρκους καί αυτοί θά τούς συντρέξουνε».
3 Για τή συγκρότησή της καί τον πρόσκαιρο συμβιβασμό τών διαφορετικών έπιδιώξεων τής πολιτικής τών μελών της, βλ. Fernand Braudel, La Méditerranée
et le Monde méditerranéen à P époque de Philippe II, Paris, 1949, σ. 924-927.
‘Tamborra, ό.π. σ. 7.
ä Μιχαήλ Θ. Λάσκα ρι, Πέτρος Λάντζας, διοικητής τής Πάργας (1573) καί
όργανον τών 'Ισπανών εν Ήπειροι (1596-1608), «’Αφιέρωμα εις τήν ’Ήπειρον», Άθήναι,
1956, σ. 106.

238

Ί. Κ. Χασιώτη

άπόπειρες πού ακολούθησαν αμέσως μετά τή ναυμαχία τής Ναυπάκτουτο άγριο κύμα τρομοκρατίας πού εξαπέλυσε ή Πύλη στις πιο πολλές πε
ριοχές τής νότιας Βαλκανικής άπό υπερβολικό φόβο καί υποψίες για όλους1,
εφερε τέτοια σύγχυση, ώστε καταντά αδύνατο νά έξακριβωθή θετικά αν
όλες οί διαθρυλούμενες επαναστατικές ή συνωμοτικές κινήσεις εναντίον
των Τούρκων ήταν αληθινές. "Ετσι, σύμφωνα μ’ αύτές τις φήμες, ή οργή τού
Σουλτάνου2 ξέσπασε σέ κληρικούς καί προύχοντες τής Μακεδονίας3, τής
Στερεάς4, τής Πελοποννήσου5 καί πολλών νησιών τού Αιγαίου6.
Τίς τόσο πενιχρές καί συγκεχυμένες πληροφορίες για τις κινήσεις
αύτές έρχονται νά συμπληρώσουν κατά τό δυνατό τά τρία έγγραφα πού
έκδίδουμε εδώ γιά πρώτη φορά καί πού προέρχονται άπό τό γνωστό
ισπανικό ’Αρχείο Simancas7. Τά έγγραφα αύτά, δυο ισπανικά καί ενα έλ1 Σε τριάντα χιλιάδες ανεβάζουν τά θύματα οί έκθέσεις τού επισκόπου της Dax, βλ.
Ε. Charrière, Négociations de Levant, ou correspondances, mémoires et actes
diplomatiques..., τ. Ill, Paris, MDCCCLII1 (1853), σ. 262. Πρβλ. καί K. N. Σ ά θ α,
Τουρκοκρατουμένη Ελλάς (1453-1821), Άθήναι (1869), σ. 172.
2 Γιά τήν πολιτική καί τό χαρακτήρα τοϋ σουλτάνου Σελίμ Β' (1565-1574) βλ. πρό
χειρα N. J ο r g a, Geschichte des osmanischen Reiches nach den Quellen darge
stellt, τ. 3, Gotha, 1910, σ. 137 κέ.
3 Στή Θεσσαλονίκη καί τό "Αγιον "Ορος, Charrière, ό.π., σ. 262, σημ. Ό Π ερικλής Ζερλέντης, Θεσσαλονικέων μητροπολϊται (1520-1578), «Byzantinische
Zeitschrift», τ. 12 (1903), σ. 139-140, θεωρεί αληθινές μόνο τίς φήμες τίς σχετικές μέ τό
μαρτυρικό θάνατο τοϋ μητροπολίτη Πατρών Γερμανοϋ (βλ. Vladimir Lamansky,
Secrets d’État de Venise.,.,Saint-Pétersbourg, 1884, σ. 088) καί όχι καί τοϋ Θεσσαλο
νίκης Ίωάσαφ Άργυροπούλου· πρβλ. καί Ά π ο σ τ. Ε. Βακαλοπούλου, Ή Θεσσα
λονίκη στά 1430, 1821 καί 1912-1918, Θεσσαλονίκη, 1947, σ. 30-31. Γιά λεηλασίες τέλος
καί αιχμαλωσίες στή μητρόπολη Σερρών, βλ. τίς δυό ένδιαφέρουσες ένθυμήσεις τοϋ
1571 στοϋ Πέτρου Πέννα, Σερραϊκά Χρονικά, τεϋχ. Α' (1938). σ. 13, 16-17.
4 Σ ά θ α, Χρονικόν Γαλαξειδίου, σ. 187-189, 212-214.
5 Στεφάνου Ν. Θωμοπούλου, 'Ιστορία τής πόλεως Πατρών άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τοϋ 1821, Πάτραι 1950 (β' εκδ.), σ. 416-417, 445 σημ. 2. Γιά τήν
έπαναστατική δραστηριότητα τών αδελφών Μελισσηνών στό Βραχίονα τής Μάνης πρό
κειται σύντομα νά παρουσιάσουμε σχετική μονογραφία.
6 Σύμφωνα μέ τίς πληροφορίες τοϋ Γρηγορίου Μαλαξοϋ οί μητροπολίτες Μυτιλή
νης, Νάξου καί Ρόδου κατηγορήθηκαν ώς συνένοχοι συνωμοσίας καί βρήκαν μαρτυρικό
θάνατο μαζί μέ άλλους προκρίτους τών έπαρχιών τους, Lamansky, ο.π., σ. 089. Σφα
γές σημειώθηκαν καί στήν Κάρπαθο, Charrière, ό.π., σ. 262, σημ. Μέ τούς "Ελλη
νες τής Ρόδου μαρτυρεΐται πώς ήρθε σέ συνεννοήσεις ό Don Juan de Austria, βλ.
Braudel, ό.π., σ. 957.
7 Archivo General de Simancas, Sección Estado, legajos
1065 (numéros 70, 73) καί 1074 (nùm. 109). Τά δυό πρώτα τά όφείλω σέ εύγενική ύπόδειξη τοϋ καθηγ. κ.Μ.Λάσκαρι. Τό τρίτο συνοδεύεται καί άπό μιάν άρκετά πιστή καστιλλιάνικη μετάφραση (legajo 1074, nûm. 110), τήν όποια όμως, αν καί χρησιμοποιήσαμε,

δέν κρίναμε σκόπιμο νά τήν έκδώσουμε έδώ.
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ληνικό, φέρνουν στο φως μιάν άλλη μαρτυρία για μιαν άγνωστη μέχρι σή
μερα επαναστατική προσπάθεια στή Βόρειο "Ηπειρο· στήν κίνηση αύτή
πρωτοστάτησαν, όπως θά δούμε άναλυτικώτερα, ό έλάχιστα γνωστός αρ
χιεπίσκοπος Άχρίδος ’Ιωακείμ, καθώς καί άλλοι κληρικοί καί πρόκριτοι
τής βορειοδυτικής Μακεδονίας καί τής ’Ηπείρου.
Τό πρώτο άπό τά τρία αύτά έγγραφα (Sección Estado, legajo 1065,
άριθ. 70) είναι πρωτότυπη συστατική επιστολή του Don Juan de Austria
(1547-1578) προς τό βασιλιά τής 'Ισπανίας καί έτεροθαλή άδελφό του1
Φίλιππο τό Β' (1556 - 1598)2. Στήν επιστολή αυτή, τή συνταγμένη στή Νεά
πολη τής ’Ιταλίας στις 25 ’Απριλίου 1573, τον ίδιο δηλαδή καιρό πού εγινε
γνωστή στή Δύση ή υπογραφή τής βενετοτουρκικής συνθήκης3—πού εφερε
καί τήν ουσιαστική διάλυση τής 'Ιερής Συμμαχίας—ό Don Juan συνιστά
να δοθή βοήθεια καί οικονομική ένίσχυση σέ δυό 'Έλληνες (πιθανότατα
βορειοηπειρώτες): στό Ματθαίο ή Μάνθο Παπαγιάννη (Matheo Papajuan)4
καί στό σύντροφό του Πάνο Κεστόλικο (Panesternicos, Panes Estolnicos)5. Τά πρόσωπα αύτά, πού στήνύπόδουλη πατρίδα τους είχαν μεγάλο κύρος
1 Ό Don Juan ήταν, όπως είναι γνωστό, νόθος γιος τοϋ Καρόλου τοϋ Ε' (15161556). Για τή δραστηριότητα του στήν υπόθεση τής Liga, βλ. Felix Hartlaub,
Don Juan de Austria und die Schlacht bei Lepanto, Berlin, 1940.
‘Ludwig Pfand 1, Philipp II. Gemälde eines Lebens und einer Zeit, Mün
chen, 1938. Για τήν πολιτική του απέναντι τής Συμμαχίας βλ. τις σ. 378-399 (πριν άπό
τή ναυμαχία τής Ναύπακτού) καί 393-397 (μετά τή ναυμαχία). Σκιαγραφία τής προσωπικό
τητάς του καθώς καί τοϋ Ιδιότυπου χαρακτήρα τής μοναρχίας του βλ. στοϋ Braudel,
La Méditerranée, σ. 522-525.
ä Ή συνθήκη αυτή, πού οί Ισπανοί τή χαρακτήρισαν σαν καθαρή προδοσία (traición) ύπογράφτηκε στήν Κωνσταντινούπολη στις 7 Μαρτίου τοϋ 1573, S. R ο m a n i n,
Storia documentata di Venezia, τόμ. VI, Venezia, 1914 (β' εκδ.), σ. 339-340. ‘Η
είδησή της έφτασε στήν ’Ιταλία τόν έπόμενο μήνα, Braudel, ό.π., σ. 963.
4 Στό τρίτο, τό έλληνικό έγγραφο, ονομάζεται Μάνθος, Μάνθου, Μανθαϊος καί Μύ
θος, «υιός παπα Ιωάννη τό έπίκλην»' για τή χαρακτηριστική χρήση τοϋ ονόματος αύτοΰ
στήν Ήπειρο βλ. ’Αθανασίου X. Μπούτουρα, Τά νεοελληνικά κύρια όνόματα
ιστορικός καί γλωσσικώς ερμηνευόμενα, ’Εν Άθήναις 1932, σ. 77· πρβλ. καί Γ.Ν.Χατ ζ ι δ ά κ η, Μάνθος, Μάνθα, Σαμφώ, «’Αθήνα», τ. 17 (1905), σ. 223-227.
° Ή παραποίηση τών έλληνικών κύριων όνομάτων άπό τούς Ισπανούς συντάκτες
των έγγράφων αύτών τά κάνει τις περισσότερες φορές έντελώς αγνώριστα. Τό τρίτο, τό
έλληνικό έγγραφο (E 1 0 7 4, άριθ. 109) άποκαθιστά,νομίζουμε, σωστά τά όνόματα τών δυό
Ήπειρωτών· στήν καστιλλιάνικη μετάφραση όμως τοϋ έγγράφου αύτοϋ ό Πάνος Κεστόλικος μεταγράφεται, άπό κακή άνάγνωση, σέ Paulo Cestolico (E 1 074, άριθ. 110, στίχ.
36). "Ας σημειωθή τέλος πώς ή χρήση τοϋ ονόματος Πάνος τά χρόνια αύτά δέν είναι άσυνήθιστη· πρβλ. τό γνωστό Ήπειρώτη χορηγό τής σχολής Ίωαννίνων Πάνο ' Ιερομνήμονα (Κωνσταντίνου Δ. Μέρτζιου, Τόέν Βενετία ’Ηπειρωτικόν Άρχειον,
«’Ηπειρωτικά Χρονικά», τ. 11 (1936), σ. 111 κέ.), καθώς καί ήπειρώτη πάπα Πάνο σέ
έγγραφο τής ίδιας περίπου μέ τή δική μας έποχή ( K. Ν. Σ ά θ α, Βιογραφικόν σχεδία
σμα περί τοϋ πατριάρχου Ίερεμίου Β' (1572-1594), ’Εν Άθήναις, 1870, σ. 145, άριθ. 3).
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(personas que en baja Grecia tienen muy grand parte)1, είχανπαρουσιαστή
στον Don Juan μαζί μέ άλλους προκρίτους ώς άντιπρόσωποι των σκλαβω
μένων Ελλήνων, για νά τοϋ προσφέρουν έκτος άπό χρήσιμες πληροφορίες
(consejo) τή βοήθεια όλων των συμπατριωτών τους σέ περίπτωση πού οί
δυνάμεις τής Συμμαχίας θ’ αναλάμβαναν επιχειρήσεις στή χώρα τους, τής
οποίας τήν υπαγωγή πρότειναν στήν ισπανική κυριαρχία (a la obediencia).
Οί προτάσεις αυτές, πού διατυπώθηκαν στον 'Ισπανό πρίγκιπα καί σέ
γραπτά υπομνήματα (discursos en scripto), έγιναν δεκτές μέ προθυμία. Δεν
παράλειψε ακόμη ό αρχηγός τής Liga νά ύποσχεθή ότι σέ πολύ σύντομο
χρονικό διάστημα θά μπορούσε ν’ άρχίση ή έφαρμογή των σχεδίων πού
πρότειναν οί δυο Ήπειρώτες. Οί συνεννοήσεις αυτές θά πρέπη νά έγιναν
πιθανότατα κατά τή δεύτερη έκστρατεία τής 'Ιερής Συμμαχίας (1572)2 καί
ίσως κατά τήν παραμονή τοϋ Don Juan στήν Κέρκυρα3. Οί προσπάθειες
όμως αύτές, όπως καί άλλες παρόμοιες, έμειναν χωρίς ούσιαστικές έξελίξεις,
γιατί στό μεταξύ ή υπογραφή τής συνθήκης των Βενετών μέ τούς Τούρκους
άνέτρεψε πιά τις βάσεις (el principal fundamento) πάνω στις όποιες θά
μπορούσαν νά στηριχθουν οί ένέργειες γιά τήν πραγματοποίηση τέτοιων έπιχει ρήσεων.
Ύστερα άπό τό ναυάγιο αυτών των σχεδίων, ό Μάνθος Παπαγιάννης,
πού όπως θά δούμε έδειξε έξαιρετική δραστηριότητα καί αποτελού
σε ίσως τόν πρωταγωνιστή όλων αυτών τών κινήσεων, αποφάσισε νά υπο
στήριξή τις προτάσεις του στήν ίδια τήν αύλή τού Φιλίππου τού Β'.
Έτσι, αφού πέρασε άπό τή Νεάπολη τής ’Ιταλίας (’Απρίλιος 1573), κατευθύνθηκε στήν 'Ισπανία, όπου καί έφτασε τό Μάϊο τού επόμενου χρόνου.
Τό δεύτερο έγγραφο (Sección Estado, leg. 1065, άριθ. 73), πού έχει
τή χρονολογία 7 Μαΐου 1574, είναι ή έκθεση τών υπομνημάτων (memoria
les) πού ύπέβαλε ό Παπαγιάννης στό Συμβούλιο τού Κράτους (Consejo
de Estado) γιά τό βασιλιά Φίλιππο τό Β' (para consultar a Su Majestad),
γιά λογαριασμό καί τού συντρόφου του Κεστόλικου. Στα υπομνήματα αύτά,
1 Ό πρώτος, ό Μάνθος Παπαγιάννης, χαρακτηρίζεται άπό τόν ’Ιωακείμ στό τρίτο
έγγραφο ώς «τιμιώτατος καί εύγενέστατος αρχών... εκ γένους περιβόητου, αιχμαλώτων
ρύστης, τυφλών οδηγός...πολλά πιστός τής αύθεντίας σου (τοϋ Don Juan), αλλά καί είσ'ε
πολύν λαόν, λέγω δη αρχιερείς, ιερείς καί κοινός λαός». Ό Κεστόλικος πάλι χαρακτηρί
ζεται στό ίδιο έγγραφο ώς συναγωνιστής του Μάνθου καί «τιμιότατος αρχών», βλ. Ε
(= Sección Estado) 1 0 7 4, (=legajo 1074), άριθ. 109, στίχ. 5, 12-13, 15-16 καί 16-17.
2 Β r a u d e 1, ό.π., σ. 956-962. Ύστερα άπό τήν όριστική άποτυχία τής έκστρατείας
αύτής οί κακές προοπτικές γιά τή μελλοντική τύχη τής Συμμαχίας δέν ευνοούσαν πιά,
νομίζουμε, τέτοιες διαπραγματεύσεις.
3 Έμεινε έκεϊ σχεδόν ένα μήνα (10 Αύγούστου - άρχές Σεπτεμβρίου 1572) περιμένοντας τήν έπιστροφή τού υπόλοιπου χριστιανικού στόλου άπό τήν άτυχη έπιχείρηση
πού είχε άναλάβει στα νοτιοδυτικά παράλια τής Πελοποννήσου.

Ό αρχιεπίσκοπος Άχρίδος "Ιωακείμ

241

όπου οί δυο Ήπειρώτες χαρακτηρίζονται ώς «"Ελληνες αντιπρόσωποι
τής σκλαβωμένης Ελλάδας καί ’Αλβανίας» (embajadores griegos de la
baja Grecia y Alvania), άνέφεραν πώς στην έδρα ένός Έλληνα αρχιεπι
σκόπου (al arzobispo de la baja Grecia)1 περισσότερα από σαράντα
άτομα είχαν πραγματοποιήσει σύσκεψη μέ πρωτοβουλία τοϋ Παπαγιάννη
καί τοΰ Κεστόλικου, μέ σκοπό βέβαια νά θέσουν σ’ εφαρμογή τά όσα είχαν
ήδη συμφωνηθή κατά τις διαπραγματεύσεις μέ τον Don J uan. Δέν καθορί
ζεται δυστυχώς στήν έκθεση οΰτε ό χρόνος ούτε τό όνομα του ιεράρ
χη πού πρωτοστάτησε στις κινήσεις αυτές. Είναι όμως πολύ πιθανό ή σύ
σκεψη αύτή νά πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από τήν άναχώρηση τοΰ Παπαγιάννη καί τοΰ Κεστόλικου γιά τήν ’Ιταλία2, δηλαδή κατά τά τέλη τοΰ
1572 ή τό άργότερο στις άρχές τοΰ 15733. "Αν άκόμη ή κίνηση αύτή, τήν
όποιαν οί "Ελληνες άντιπρόσωποι προσπαθοΰν νά παραστήσουν στή Μα
δρίτη όσο τό δυνατό πιό σπουδαία, είναι συνδεδεμένη μέ τόν ίδιο άρχιεπίσκοπο Άχρίδος, τόν ’Ιωακείμ, πού τόν ’Ιούνιο τοΰ 1576, όπως θά δοΰμε,
θά έπαναλάβη προς τόν άρχηγό τής Liga τις προτάσεις τοΰ Μάνθου Παπαγιάννη ζητώντας μάλιστα μέ επιμονή καί σέ τόνο έπιτιμητικό τήν πραγ
ματοποίηση των υποσχέσεων πού είχαν δοθή στό ποίμνιό του, τότε θά πρέπη
1 Πρόκειται μάλλον γιά τόν αρχιεπίσκοπο Άχρίδος, άφοϋ όλες αυτές οί κινήσεις
πραγματοποιήθηκαν στήν έπαρχία τής δικαιοδοσίας του. Άς σημειωθή έδώ πώς καί στά
βουλγαρικά έγγραφα ή dol’ na zemlja είναι ή Μακεδονία (πληροφορία καθηγ. κ. Μ. Λάσκαρι). Δυστυχώς ή έλλειψη θετικών πηγών έμποδίζει ν’ άποκαταστήσουμε μέ ασφάλεια τή
χρονολογική σειρά τών ιεραρχών πού άνέβηκαν τήν έποχή αύτή στό θρόνο τής ιστορικής
άρχιεπισκοπής τής Άχρίδος, βλ. Heinrich Geizer, Der Patriarchat von Achrida. Geschichte und Urkunden, Leipzig, 1902, σ. 24-26, όπου μετά τό 1572 (χρονιά κατά
τήν όποια προΐσταται τής άρχιεπισκοπής αυτής ό Σωφρόνιος, άρ. 40), λείπουν έντελώς
οί σίγουρες πληροφορίες· τά σχετικά μέ τή μεταπήδηση τοϋ Μακαρίου (άριθ. 41) άπό τό
πατριαρχείο τοϋ Ίπέκ στήν άρχιεπισκοπή τής Άχρίδος, είναι καθαρές εικασίες καί μάλι
στα παρακινδυνευμένες. Πρβλ. Ivan Snegarov," lstorija na okridskata arkiepiskopija-patriarchija (1394-1767) (βουλγ.) τ. 1, Σόφια, 1937, σ. 190, σημ. 2 (βλ. έκτενή
βιβλιοκρισία καί σημαντικές συμπληρώσεις άπό τόν Α.-Ρ. Péchayre, L" archevê
ché d‘ Ochrida de 1394 à 1767, Échos d’Orient, τ. 35 (1936), σ. 288-290). Γιά τόν Κώ
δικα έξ άλλου τής Αρχιεπισκοπής Αχριδών τό γνωστό μέ τήν όνομασία τοϋ Geizer
(δ.π.,σ. 35-42) «Kodex des heiligen Klemens», τοϋ οποίου όμως οί πληροφορίες εί
ναι μεταγενέστερες, βλ. τήν πρόσφατη εργασία τοϋ C h r. Κ ο d e ν, L’ original du
Gode du Patriarcat d’ Ochrid, «Byzantinoslavica», τ. 25 (1964), σ. 270-278. Ανέκ
δοτα μεταγενέστερα έγγραφα γιά τήν άρχιεπισκοπή αύτή δημοσίευσε ό Δ ι ο ν. Α.
Ζακυθηνός, Συμβολαί εις τήν ιστορίαν τών έκκλησιών Άχρίδος καί Ίπεκίου,
«Μακεδονικά», τ. 1 (1940), σ. 429-458, όπου καί ή πληρέστερη σχετική βιβλιογραφία
(σ. 456-458).
3 "Οπως είδαμε, τόν Απρίλιο τοϋ 1573 βρισκόταν κιόλας στή Νεάπολη.
3 Πριν βέβαια μαθευτή ή υπογραφή τής βενετοτουρκικής συνθήκης τής 7 Μαρτίου
1573, βλ. Braudel, ο.π,, σ. 963.
16
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’ίσως νά θεωρήσουμε πώς ό «άρχιεπίσκοπος τής σκλαβωμένης Ελλάδας»
τής έκθεσης πού άναλύουμε είναι ό ’Ιωακείμ· καί μέ την ένδειξη αύτή ή
άρχιερατεία του, τής όποιας μοναδική θετική χρονολογία είναι τό 1576,
θά μπορούσε νά προεκταθή, μέ επιφυλάξεις βέβαια, προς τά πίσω ως τα
τέλη τού 1572 ή τίς άρχές τού 1573, οπότε θά πρέπη νά τοποθετηθή στή
θέση τού Μακαρίου1 στή χρονολογική σειρά των άρχιεπισκόπων τής ’Αχ
ρίδας, άμέσως μετά τό Σωφρόνιο (πού μαρτυρεΐται ήδη στό θρόνο τής άρχιεπισκοπής αύτής κατά τά μέσα τού 1572)2 καί πριν άπό τό Γαβριήλ3.
'Οπωσδήποτε, τά ύπομνήματα τού Παπαγιάννη υποστήριζαν πώς ή
έξέγερση των συμπατριωτών του, πού ό πόθος τους ν’ άποτινάξουν τήν τουρ
κική κυριαρχία (de salir de bajo de la subjeción del Turco) ήταν μεγάλος,
θά μπορούσε νά πραγματοποιηθή μέ μεγάλη εύκολία4. Ή διάλυση όμως
τής 'Ιερής Συμμαχίας πού άκολούθησε, εσβησε κάθε ελπίδα νά μποΰν σέ
έφαρμογή τά σχέδια αύτά. Έτσι, αν οί δυό πρωτεργάτες των κινήσεων αυ
τών, ό Μάνθος Παπαγιάννης καί ό Πάνος Κεστόλικος5, έπέστρεφαν ξανά
στήν πατρίδα τους, θά είχαν ν’ άντιμετωπίσουν τήν εκδικητική μανία τών
Τούρκων, πού έχοντας μάλιστα πληροφορηθή τον έρχομό τους στήν ’Ιτα
λία καί τήν Ισπανία, θά τούς τιμωρούσαν φρικτά. Γιά τήν παντελή αυτή
στέρηση τών σπιτιών καί τής περιουσίας τους6 καί γιά νά μπορέσουν νά
ζήσουν οί ίδιοι μέ τίς γυναίκες καί τά παιδιά τους καί τά άδέλφια τους στό
βασίλειο τής Νεάπολης7 ή όπου αλλού θά ήθελε νά προκρίνη ή ισπανική
1 Geizer, δ.π., σ. 25-26 (άριθ. 41).
2 Geizer, δ.π., σ. 25· πρβλ. τίς έπιφυλάξεις του Péchayre, δ.π., σ. 288.
3 G e 1 z e r, δ.π., σ. 26 (άριθ. 42). Ό Snegarov, Istorija, τ. 1, σ. 191 (άριθ. 16),
στηριγμένος σέ κακή χρονολόγηση έπιστολής του Γαβριήλ Άχρίδος προς τό Μακάριο
Μελισσηνό (1572 αντί τοϋ σωστού 1588), άνεβάζει τό Γαβριήλ στό θρόνο τής Άχρίδος
άπό τό 1572, ένώ ή άρχιερατεία του δέν μπορεί νά είναι προγενέστερη άπό τό 1582 (βλ.
Échos d’Orient, τ. 5 (1902), σ. 410). Βλ. καί σ. 221, σημ. 2.
4 Είναι γνωστό άλλωστε μέ πόση προθυμία πραγματοποίησαν οί περιοχές αυτές
έπανειλημμένες έξεγέρσεις έναντίον τών Τούρκων, πριν καί μετά τή ναυμαχία τής Ναύπα
κτού, βλ. Σ ά θ α, Τουρκοκρατουμένη 'Ελλάς, σ. 45, 165-166, 178-179.
5 Φαίνεται πώς ό Κεστόλικος σύντομα περιόρισε τίς κινήσεις του, γιατί, όπως ανα
φέρει ό ’Ιωακείμ, «ήμποδίσθη υπό τών έξω κρατουντών» (τών Τούρκων)· βλ. Ε 1074, άριθ.
109, στίχ. 17.
° Πρβλ. καί E 1 0 7 4, άριθ. 109, στίχ. 17-18: «...καταλιπών (ό Μάνθος) πάντα τά πα
τρικά καί μητρικά, κινητά λέγω δή καί ακίνητα' ήρπαξαν οί Θήρες οί άνήμεροι (οί Τούρκοι)
πάντα όσα καί αν είχε......
7 "Οπου είχαν έγκατασταθή άρκετοί Έλληνες πρόσφυγες άπό τά τέλη τοϋ ΙΕ' alcò
va, βλ. ’Αποστόλου Ε. Βακαλοπούλου, 'Ιστορία τοϋ Νέου Ελληνισμού, τ. Β',
μέρος Α', σ. 66-67, δπου καί ή σχετική βιβλιογραφία- γιά τούς όμαδικούς έποικισμούς
τοϋ ΙΣΤ' αιώνα βλ. Σπυρ. Π. Λάμπρου, Μετανάστευσις Ελλήνων, Ιδίως Πελοποννησίων, άποίκων εις τό βασίλειον τής Νεαπόλεως, «Νέος Έλληνομνήμων», τ. 8
(1911), σ. 377-461.
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αύλή, ζητούν νά τούς δοθή κάποια οικονομική ενίσχυση. Αναφέρουν άλ
λωστε δτι για τήν πραγματοποίηση των συναντήσεών τους μέ τον Don Juan,
για τις όποιες χρειάστηκε νά πηγαινοέρχωνται επανειλημμένα έχοντας μαζί
τους πολλούς συνοδούς, ξόδεψαν περισσότερα από 7.000 τσεκίνια (cequies).
Γιά νά κερδίση ό Μάνθος Παπαγιάννης τήν εμπιστοσύνη των 'Ισπανών,
προτείνει νά μεταφέρη τή γυναίκα του καί τά παιδιά του στήν αύλή του
Άντιβασιλιά τής Νεάπολης, όπου θά μπορούσαν νά κρατηθούν ώς εγγύηση
μέχρι νά άποδείξη έμπρακτα (por experiencia) τά όσα προτείνει1. Δέ θά
παράλειψη ωστόσο νά ζητήση καί κάποια οικονομική αποζημίωση γιά τά
έξοδα πού θά χρειαστή ή πραγματοποίηση αύτής τής μεταφοράς. Γενικά ή
πρόταση αυτή τού Παπαγιάννη δέ φαίνεται νά είναι άπόλυτα ανιδιοτελής.
Ωστόσο γιά νά μήν άφήση άμφιβολίες γιά τήν αλήθεια των όσων ισχυρίζε
ται, ζητεί νά σταλούν στήν”Ηπειρο ενα ή δυό πρόσωπα πού θά μπορέσουν νά
εξακριβώσουν από κοντά τήν πραγματική κατάσταση καί ακόμη νά συζη
τήσουν μέ τούς προκρίτους τής περιοχής—καί γι’ αύτό άναγκαΐο θά είναι νά
ξέρουν τή γλώσσα—όλες τίς λεπτομέρειες αύτής τής ύπόθεσης2.
Τέλος ό Μάνθος προτείνει νά τόν στείλουν πίσω πάλι στήν πατρίδα
του, κομιστή μερικών επιστολών τού Ισπανού βασιλιά πού θά άπευθύνωνταν προς τόν αρχιεπίσκοπο, τούς έπισκόπους καί τούς άλλους προκρίτους
(personas principales) τής περιοχής πού ήταν μυημένοι στα σχέδια αύτά’
μέ τόν τρόπο αύτό νόμιζε πώς καί τό ήθικό τους θά κρατούσαν ακμαίο
καί θά σταθεροποιούσαν τήν έμπιστοσύνη καί τήν αφοσίωσή τους στόν
'Ισπανό βασιλιά, αλλά καί ό λαός θά δέχονταν έτσι νά πάρη μέρος στις
ενέργειες αύτές μέ προθυμία.
’Αρκετά από τά αιτήματα αύτά τού Μάνθου Παπαγιάννη ικανοποιή
θηκαν: Ό Φίλιππος Β' εδωσε εντολή νά τού χορηγούνται 12 σκούδα μισθό
τό μήνα καί νά τού δοθούν άκόμη 100 δουκάτα γιά τά έξοδα του ταξιδιού
του ώς τήν 'Ισπανία3. "Αλλα 12 σκούδα τό μήνα άποφασίστηκε νά χορη
γούνται στόν Πάνο Κεστόλικο. Τέλος ό Άντιβασιλιάς τής Νεάπολης4
1 Πρβλ. Σ ά θ α, Τουρκοκρατουμένη Ελλάς, σ. 165, όπου οί Αλβανοί, κατά
τήν έξέγερσή τους τό Σεπτέμβριο τού 1570, προσφέρουν στούς Βενετούς τά παιδιά τους
ώς όμηρους γιά νά αποδείξουν τήν πίστη τους προς τή Γαληνότατη.
2 Πρβλ. καί E 1 0 7 4, άριθ. 109, στίχ. 28-29: «...καί αν όρίσης νά τό πιστωθής καλύ
τερα (γράφει ό ’Ιωακείμ πρός τό Don Juan), προβόδισον εναν ανδρα δόκιμον εις τούς
ανθρώπους καί είσ'ε τόπους και νά ήξέρη καί τήν γλώτταν καλώς νά θεώρηση καταλεπτώς...».
3 Πρβλ. τά διακόσια δουκάτα που δόθηκαν στους δυό άδελφούς Μελισσηνούς πού
πραγματοποίησαν τό ίδιο ταξίδι στή Μαδρίτη γιά νά ύποστη ρίξουν παρεμφερή αιτήματα,
E 1 0 6 5, άριθ. 72.
1 Πού τήν έποχή αύτή (1571-1575) ήταν ό γνωστός καρδινάλιος Granvela, Don
Antonio de Perrenot . Γιά τήν πολύτιμη συμβολή του στή συγκρότηση τής Liga, βλ.
A. Dragonetti de Torres, La Lega di Lepanto nel carteggio diplomatico
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αναλαμβάνει να φροντίση για τις συστατικές επιστολές πού ζήτησαν οί
δυο Ήπειρώτες γιά τούς κληρικούς καί προκρίτους τής πατρίδας τους, καθώς
καί νά έξετάση τή δυνατότητα πραγματοποίησης των άλλων προτάσεων πού
περιείχαν τά υπομνήματα τού Παπαγιάννη.
Τις εντολές αύτές τοΰ Ισπανού βασιλιά άνέλαβε νά έκτελέση τον ’Οκτώ
βριο τού 1574 ό Don Juan, πού τήν εποχή αύτή, ύστερα άπό τό άδοξο τέλος
τής έκστρατείας του στήν Τύνιδα*1, βρισκόταν στό Trapani τής δυτικής
Σικελίας. Άπ’ έδώ, στις 9 ’Οκτωβρίου τού χρόνου αυτού2 στέλνει προς τόν
άρχιεπίσκοπο τής Άχρίδος τό Μάνθο Παπαγιάννη, κομιστή προσωπικής
του έπιστολής γραμμένης άπό τόν ιδιαίτερό του γραμματέα Andrés de Prada3 4κρυπτογραφικά (μυστικώς)*. Τό γράμμα αυτό δέ μάς σώθηκε, τήν ήμερομηνία του όμως καθώς καί μερικά στοιχεία άπό τό περιεχόμενό του μάς
διέσωσε ή άπάντηση τοΰ άρχιεπισκόπου Άχρίδος, πού είναι, όπως άναφέραμε, ό ’Ιωακείμ.
'Η έπιστολή αύτή, πού έχει τή χρονολογία 1 ’Ιουνίου 1576 (ίνδικτιώνος δη?) καί τις ύπογραφές τοΰ μητροπολίτη Καστοριάς Σωφρο
νίου5 καν των έπισκόπων Βελεγράδων Νεκταρίου6 καί Βελεσσοΰ Φω
inedito di Don Luys de Torres, nunzio straordinario di S. Pio V a Filippo II, Torino,
1931, σ. 25-29.
1 Ή αποτυχία αύτή, πού· έπισφραγίστηκε μέ τήν ανακατάληψη τής Γολέτας άπό
τούς Τούρκους (13 Σεπτεμβρίου 1574), σήμανε τήν οριστική πια διάλυση τής Sacra Liga
καί τήν τελική καταδίκη των σχεδίων τού D. Juan γιά τή νοτιοανατολική Μεσόγειο,
Braudel, ό.π., σ. 973-981. "Ετσι ή πρωτοβουλία αύτή τού Ισπανού πρίγκιπα δέν θά
πρέπη νά είχε παρά χαρακτήρα άπολογητικό γιά τήν άδυναμία του νά πραγματοποιήση
τις ύποσχέσεις γιά βοήθεια πού είχε δώσει στούς βορειοηπειρώτες.
2 Ε 1 07 4, άριθ. 109, στίχ. 2-3: «Τάς γραφάς τής σής ύψηλότητος (τού D. Juan)
ίΙλάβομεν έκ Τραπάνων τή ενάτη 'Οκτωβρίου έτους ,αφοδ'...», πού είναι, νομίζουμε, ήμερομηνία άποστολής καί όχι λήψης τού γράμματος αύτοϋ.
s Ό γνωστός καί άπό άλλα έγγραφα τής έποχής αΰτής προσωπικός γραμματέας
(secretarlo) τοΰ άρχηγοϋ τής Liga· στις 29 Άπρ. 1609 άναφέρεται ώς secretano de Estado (E 1 1 0 6, άριθ. 204).
4 Μέ ενα συνδυασμό άριθμών καί γραμμάτων, κατά τή συνήθεια τής έποχής· πρβλ.
παρόμοιο γράμμα τού Don Juan γραμμένο πάλι μέ τά χέρια τοΰ Andrés de Prada, E
106 1, άριθ. 68.
6 Ό Καστοριάς Σωφρόνιος καί πρωτόθρονος, πού είναι άμάρτυρος, όσο ξέρουμε,
ιεράρχης τής πρώτης κατά τήν ίεραρχική τάξη μητρόπολης τής άρχιεπισκοπής Άχρίδος· πρβλ. Μητροπολίτου Διδυμοτείχου Φιλαρέτου Βαφείδου,
Κώδιξ τής Τέρας Μητροπόλεως Καστοριάς καί τινα έκκλησιαστικά βιβλία άποκείμενα
6ν τισι τών έκκλησιών αύτής, «’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια», τ. 20 (1900), σ. 108-110, 123135 καί Péchayre, L’ archevêché, σ. 311-313. Γιά τόν τίτλο «πρωτόθρονος» τού
μητροπολίτη Καστοριάς, βλ. Geizer, ό.π., σ. 186-187.
* Ό Βελλαγράδων Νεκτάριος. Ό "Ανθιμος ’Αλεξούδης (Σύντομος ιστορι
κή περιγραφή τής Τέρας Μητροπόλεως Βελεγράδων..., έν Κερκύρα, 1868, σ. 120) άναφέρει βέβαια όμώνυμο μητροπολίτη Βελεγράδων Νεκτάριο (μετά τό Μελέτιο καί πριν άπό
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τίου*
1, είναι το τρίτο άπό τα έγγραφα πού έκδίδουμε (Sección Estado, leg.
1074, άριθ. 109) καί άποτελεΐ τήν πρώτη θετική μαρτυρία τού ’Ιωακείμ,
άφοϋ οί ώς τώρα πληροφορίες μας γιάτόν "Ελληνα αυτόν ιεράρχη είναι όχι
μόνον έλάχιστες, άλλα καί έντελώς αόριστες: Σύμφωνα μέ τή μαρτυρία
ένός άχρονολόγητου έγγράφου τής έποχής τής πατριαρχείας τού 'Ιερεμία Β'
(1572-1594), ό «πρώην’Αχριδών» Ιωακείμ εκμεταλλευόμενος τήν απουσία
καί τις περιπέτειες του νόμιμου επισκόπου Σερβίων Ίωάσαφ, τού άρπαξε
παράνομα τό θρόνο2. Ό Geizer έξ άλλου (αντλώντας άπό τόν Μουράβιεφ)
άναφέρει άόριστα πώς ό ’Ιωακείμ βρισκόταν στήν άρχιεπισκοπή Άχρίδος
«πριν άπό τό 1593»3. Τίποτε βέβαια δέ μάς έμποδίζει νά ύποθέσωμε ότι θά
μπορούσε νά υπήρχε καί ένας δεύτερος συνώνυμος καί λίγο μεταγενέστε
ρος άρχιεπίσκοπος Άχρίδος, αν καί αύτό κατά τή γνώμη μας θά πρέπη νά
θεωρηθή μάλλον άπίθανο.
Θά προσθέσουμε εδώ τέλος καί μιάν άλλη άχρονολόγητη κι αύτή
δυστυχώς μαρτυρία γιά τόν ’Ιωακείμ· βρίσκεται στον άνέκδοτο κώδικα
άριθ. 95 τής Μονής τού 'Οσίου Νικάνορος (Ζάβορδας Κοζάνης), όπου επά
νω στή στάχωση τού τέλους, ύστερα άπό τήν αποκόλληση τού τελευταίου
παράφυλλου, άποκαλύφτηκε ή ύπογραφή : Ιωακείμ ελέω Θ(εο)υ αρχιεπί
σκοπος τής α'Κ Ίουστινιανής καί πάσης/Βουλγαρίας Σερβίας καί τών εξής/.
Στό φ. 369ν πάλι τού ίδιου κώδικα συναντούμε μικρή συμπλήρωση στό πε
ριθώριο τού «Περί έκκλησιαστικής μυσταγωγίας» τού Μαξίμου τού Όμο-

τό Λεόντιο), αλλά χωρίς καμιά χρονολογική ένδειξη· πρβλ. Μητροπολίτου Σάρδεων Γερμανοϋ, Επισκοπικοί κατάλογοι τών έν Ήπείρω καί Αλβανία επαρχιών,
«Ηπειρωτικά Χρονικά», τ. 12 (1937), σ. 16-17, όπου τά Βελέγραδα άναφέρονται ώς έπισκοπή άπό τό 17ο αιώνα καί πολύ άργότερα ώς μητρόπολη, ένώ σύμφωνα με τή μαρτυρία
τού έγγράφου πού έκδίδουμε, ή έπαρχία αυτή τής άρχιεπισκοπής Άχρίδος ήταν ήδη έπισκοπή στά τέλη τού 16ου αιώνα. Γιά τήν περιοχή της βλ. Carl Patsch, Das
Sandschak Berat in Albanien, Wien, 1904, σ. 123-134.
1 Ό Βελεσ·^σ'ς>οΰ Φώτιος, γιά τόν όποιο δέν μπορέσαμε δυστυχώς νά αντλήσουμε
άπό πουθενά πληροφορίες· γιά τήν επισκοπή αύτή βλ. J. G. von Hahn, Reise von
Belgrad nach Salonik, Wien, 1868, σ. 166-172· πρβλ. καί Άνδρέου Αρβανίτου,
Ή Μακεδονία εικονογραφημένη, Έν Άθήναις, 1909, σ. 211.
2Σάθα, Βιογραφικόν σχεδίασμα, σ. 174 (άριθ. έγγρ. 18). ’Ας σημειωθή πώς
ή άρχιεπισκοπή Άχρίδος έξουσίαζε γιά λίγο χρονικό διάστημα καί τήν έπισκοπή Σερβίων,
πού ύπάγονταν όμως κανονικά στή δικαιοδοσία τού μητροπολίτη Θεσσαλονίκης μέχρι
τό 1745, οπότε ή έδρα της μεταφέρθηκε στήν Κοζάνη, βλ. Μηνά Έμμ.Μπούτουρ α, Τά Σέρβια. Ιστορική καί λαογραφική έπισκόπηση, Θεσσαλονίκη, 1956, σ. 64-67.
3' G e 1 z e r, ό.π., σ. 26 (άριθ. 44). Βλ. καί Snegaro ν, ό.π., σ.192 (άριθ. 18), όπου
όμως έντελώς αύθαίρετα ύποστηρίζεται πώς ό ιεράρχης αυτός εκπροσώπησε τήν αρχιε
πισκοπή Άχρίδος στή σύνοδο του 1590 στήν Κωνσταντινούπολη πού άναγνώρισε τό
πατριαρχείο τής Μόσχας (’Ιανουάριος 1589)· πρβλ. P é e h a y r e, ό.π., σ. 290-291.
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λογητοΰ γραμμένη πιθανότατα μέ τό χέρι του ’Ιωακείμ: f τής δε ζωτικής
το πρακτικόν1.
Ή έπιστολή λοιπόν τοϋ Ίοιακείμ Άχρίδος προς τον Don Juan de
Austria, πού δημοσιεύουμε έδώ, απομένει τό μοναδικό αύθεντικό καί άσφαλές στοιχείο γιώ τή χρονολόγηση τής ποιμαντορίας τοϋ τόσο λίγο γνωστού
αύτοϋ 'Έλληνα ιεράρχη. Ή άπλοϊκότητα καί τ’ αναρίθμητα λάθη (όρθογραφικά καί συντακτικά) τής έπιστολής αυτής προδίδουν βέβαια συντάκτη όχι
λόγιο, του όποιου όμως δέν μπορούμε νά μήν εκτιμήσουμε τήν άπλή, ζωηρή
καί αρκετά παραστατική άφήγηση. Ό ’Ιωακείμ έκθέτει μέ μελανά χρώματα
τή δραματική κατάσταση πού έπικρατούσε στην επαρχία του2 στά πρώτα
χρόνια πού ακολούθησαν τή ναυμαχία τής Ναυπάκτου (1572-1576), υστέρα
μάλιστα άπό τήν άποκάλυψη των συνωμοτικών κινήσεων τού Μάνθου Παπαγιάννη, οπότε οί Τούρκοι άρπαξαν όχι μόνο τά δικά του πράγματα καί
τήν περιουσία, άλλά καί πολλών άλλων κατοίκων, απ’ τούς όποιους πάρα
πολλούς κακοποίησαν καί έριξαν στις φυλακές. "Ολος αυτός ό καταδυναστευόμενος λαός είχε στρέψει μέ ελπίδα τά βλέμματά του πρός τόν Don
Juan καί τήν Ιερή Συμμαχία (τήν «θεία ομόνοια», όπως τήν ονομάζει
ό Ιωακείμ μεταφράζοντας έτσι τό Sacra Liga). Ή οριστική όμως διάλυση
τού χριστιανικού αυτού συνασπισμού (ό διωγμός τής καλής καί άγαθής
εκείνης όμονοίας) προξένησε μεγάλη απογοήτευση στό λαό αύτό πού άρ
χισε πια νά δύσπιστή στις υποσχέσεις τών συμμάχων, ενώ πολλές φήμες
κυκλοφορούσαν πλατιά πώς ή ματαίωση τών άντιτουρκικών σχεδίων τής
Liga οφείλονταν στή διστακτικότητα καί τήν αμέλεια τών άρχηγών της3.
1 Τή μαρτυρία αύτή τήν όφείλουμε σέ υπόδειξη τού συναδέλφου κ. Κ. Τσαντσάνογλου. Για τόν κώδικα άριθ. 95 τής Ζάβορδας, πού τό Νοέμβρη του 1959 τόν άνακάλυψε
στο μοναστήρι αύτό ό καθηγητής κ. Α. Πολίτης, καί πού περιέχει, όπως είναι γνωστό,
τό μοναδικό ολοκληρωμένο κείμενο τού λεξικού τού Φωτίου, βλ. Linos Politi s,
Die Handschriftensammlung des Klosters Zaborda und die neuaufgefundene Photioshandschrift, «Philologus», τ. 105 (1961), σ. 136-144 (κυρίως σ. 140-143).
2 Γιά τις επαρχίες πού έξουσίαζε τά χρόνια αυτά ή αρχιεπισκοπή Άχρίδος, βλ.
Geizer, δ.π., σ. 33 καί Μ. Γ. Δ ή μ ι τ σ α, Τά περί τής αύτοκεφάλου αρχιεπισκοπής
τής πρώτης Ίουστινιανής, Άχρίδος καί Βουλγαρίας,Έν Άθήναις, 1859, σ. 95-96’ πρβλ.
καί Ger. I. Κ ο n i d a r i s, Zur Frage der Entstehung der Diocese des Erzbistums
von Achrida und der Notitiae No 3 bei Parthey, «Θεολογία», τ. 21 (1959), σ. 1-19.
a «Άλλα πλέον της άστενείας (άπό τήν όποιαν ύπέφερε) έλύπησεν ημάς ή αμέλεια τής
εξουσίας σου...», Ε 10 7 4, άριθ. 109, στίχ. 10-11. Πρβλ. καί Σάθα, Τουρκοκρατουμένη
Ελλάς, σ. 174, όπου υποστηρίζεται, έντελώς άδικα, πώς ή ύπόθεση τής Liga ναυάγησε
έξ αιτίας τής «μέχρι δειλίας άδρανείας» τού Don Juan. Είναι γνωστό πώς οί Βενετοί
προσπάθησαν νά ρίξουν όλη τήν εύθύνη τής άποτυχίας τής Ιερής Συμμαχίας στή διστακτικότητα καί τό φθόνο ακόμη τών 'Ισπανών (βλ. τήν έκθεση τοϋ Βενετοϋ ναυάρχου J.
Foscarini στοϋ Romani n, Storia, τ. VI, σ. 327-329). Απ’ τήν άλλη μεριά οί 'Ισπανοί
υποστηρίζουν πώς ή οριστική απώλεια τής Κύπρου (Αΰγ. 1571) καί οί αβάσταχτες γιά τά
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Παρ’ όλα αυτά μιά νέα έπιχείρηση στά μέρη εκείνα, πού θά έπρεπε όμως να
πραγματοποιηθή πολύ σύντομα, θά είχε, σύμφωνα μέ τούς ισχυρισμούς
του ’Ιωακείμ, θετικά αποτελέσματα- ή κατάσταση, όπως τήν άντίκρισε ό
ίδιος μέ τα μάτια του στην Κωνσταντινούπολη (αυτήν έννοεΐ μιλώντας
γιά τήν «μεγάλη.ν πόλην»)*1, οπού επικρατούσε οχι μόνο μεγάλος φόβος2,
άλλά καί «μέγας λοιμός(;)»3, ευνοούσε τήν άνάληψη νέων προσπαθειών
πού θά έφερναν στούς 'Ισπανούς πολλές καί εύκολες νίκες4. Στις έπαρχίες
μάλιστα τής δικής του δικαιοδοσίας ό λαός περιμένει μέ λαχτάρα τέτοιες
πρωτοβουλίες καί τά πράγματα θά είναι πράγματι εύκολα γιά τόν Don Juan,
όπως ακριβώς τού τά είχε εκθέσει καί ό Μάνθος Παπαγιάννης, ό όποιος
δέν τού μίλησε μόνο γιά δικό του λογαριασμό, άλλά τού μεταβίβασε καί
τούς πόθους καί τις γνώμες τών αρχιερέων, τών ιερέων καί όλου τού λαού5.
"Αν όμως ό Ισπανός πρίγκιπας θέλη νά έξακριβώση πιό έγκυρα τήν άλήθεια
ιών ισχυρισμών του ‘Ιωακείμ καί τού Παπαγιάννη, ας στείλη έναν άξιο
καί ικανό άντιπρόσωπό του (ανδρα δόκιμον), πού θά πρέπη όμως νά γνωρίζη
τούς ανθρώπους, τόν τόπο καί τή γλώσσα- έτσι θά άντιληφθή μόνος του τήν
βενετικά ταμεία δαπάνες τοϋ πολέμου δέ δικαιολογούσαν πια τήν άντιτουρκική πολιτική
τής Βενετίας πού έσπευσε., όπως άναφέραμε ήδη, νά κλείση γι’ αυτό το λόγο τή συνθήκη
τοϋ Μαρτίου τοϋ 1573, βλ. Luciano Serrano, Espafia en Lepanto <ColÌección
pro Ecclesia et Patria, άριθ. 9>, Barcelona, 1943 (β’ έκδ.), σ. 239-252.
1 Βλ. Ch. Ch. C h a r i t o n i d e s, De figura quae κατ’ έξοχήν vocatur, Lugduni-Batavorum, 1909, σ. 25-26, όπου τά σχήματα «μεγαλόπολις» καί «μεγάλη πόλις»
γιά τήν Κωνσταντινούπολη- πρβλ. καί «’Επετηρίδα Βυζαντινών Σπουδών», τ. 27 (1957),
σ. 13. Ό Demetrius John Georgacas, The Names of Constantinople,
«Transactions of the American Philological Association», τ. LXXV1II (1947), σ.
347-367, δέν αναφέρει τέτοια όνομασία τής Κωνσταντινούπολης.
,2 Είναι γνωστό πώς φοβερός πανικός κατέλαβε τούς κατοίκους τής Κωνσταντινού
πολης άπό τις φήμες πού άκολούθησαν τήν καταστροφή τοϋ τουρκικού στόλου στις Έχινάδες (βλ. Σάθα, Τουρκοκρατουμένη Ελλάς, σ. 172). Ή πληροφορία τοϋ ’Ιωακείμ ότι
τήν έποχή έκείνη (1571/72) βρισκόταν στήν Κωνσταντινούπολη άποτελεϊ ίσως καί μιά
δεύτερη ένδειξη γιά τόν πιθανό χρόνο τής χειροτονίας καί τής έναρξης τής ποιμαντο
ρίας του, πού θά πρέπη, όπως άναφέραμε λίγο παραπάνω, νά τοποθετηθή άμέσως μετά
τήν άρχιερατεία τοϋ Σωφρονίου, δηλ. κατά τό τέλος ίσως τοϋ 1572 ή τις αρχές τοϋ 1573.
3 Γιά τις συχνές έπιδημίες τής Κωνσταντινούπολης βλ. Σ κ α ρ λ ά τ ο υ Α. τοϋ
Βυζαντίου, Ή Κωνσταντινούπολή. Περιγραφή τοπογραφική, αρχαιολογική καί
Ιστορική, τ. Α', Άθήνησι, 1851, σ. 29-30·. ’Ενδεικτικό θά πρέπη ίσως νά θεωρηθή τό από
σπασμα τής έκθεσης τοϋ έπισκόπου τής Dax, όπου όί καταστροφές τοϋ κυπβιάκοϋ πο
λέμου χαρακτηρίζονται ώς «ρ este mise par toute T Esclavonie, T Albanie et bon
ne part de la Morée...», Charrière, Négociations, τ. Ill, σ. 244.
4 Παρόμοιες γνώμες διατυπώθηκαν τήν ίδια έποχή κι άπό τόν επίσκοπο τής Dax,
βλ. C h a r r i è r e, ό.π.-, σ. 259, σημ.
5 «"Οσα είπεν καί θέλει σου είπεϊ, λόγια ειδικά του δέν είναι· πολλών ανθρώπων λόγοι εί
ναι, αρχιερέων, ιερέων καί άλλος κοινός λαός..», E 1 0 7 4, άριθ. 109, στίχ. 26-27.
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κατάσταση σ’ όλες τις λεπτομέρειες της (καταλεπτώς), ένώ άπ’ τήν άλλη
μεριά οί "Ελληνες θά του έκθέσουν «τά πάντα καλώς»1.
Το γράμμα αύτύ του ’Ιωακείμ δεν άποτελεΐ μόνο μιά έπείγουσα έκκληση
γιά βοήθεια· είναι παράλληλα καί μιά θερμή συνηγορία γιά τις ύπηρεσίες
καί τήν αξία τοϋ Μάνθου Παπαγιάννη πού ετοιμάζεται νά έπιστρέψη καί
πάλι στή Δύση γιά νά συνέχιση τις προσπάθειες καί τις συνεννοήσεις του
μέ τόν Don Juan, μέ τήν προοπτική ίσως νά μείνη οριστικά στήν ύπηρεσία τοϋ Ισπανού άντιβασιλιά τής Νεάπολης. Επιδίωκε μέ τόν τρόπο
αυτό ό ’Ιωακείμ νά έξασφαλίση παράλληλα καί τήν ανταμοιβή τοϋ Παπαγιάννη, πού οί άντιτουρκικές του ένέργειες όχι μόνο τοϋ στοίχισαν, όπως
καί ό ίδιος τόνισε στά ύπομνήματά του, τήν ολοκληρωτική άπώλεια τής
περιουσίας του. άλλά τοϋ στέρησαν καί τή δυνατότητα νά μπορέση νά ξαναζήση στήν 'Ελλάδα αύτός καί ή οίκογένειά του χωρίς σοβαρούς κινδύ
νους. "Ισως άκόμη νά προέβλεπε ό ’Ιωακείμ πώς οί προσπάθειές του νά πεί
ση τούς 'Ισπανούς γιά τή δυνατότητα μιας στρατιωτικής τους επέμβασης
στήν έπαρχία του ήταν πιά μάταιες καί καταδικασμένες σέ άποτυχία.
’Έτσι είναι άμφίβολο άν δόθηκε ποτέ άπάντηση στήν επιστολή αυ
τή τοϋ 'Έλληνα ιεράρχη· είναι μάλιστα πολύ πιθανό νά μήν έφτασε ποτέ
στά χέρια τοϋ Don Juan, άφοΰ είναι γνωστό πώς ό Ισπανός πρίγκιπας τόν
’Ιούνιο τοϋ 1576 ξεκινούσε άπ’ τή Λομβαρδία γιά τή Βαρκελώνη2, όπου
έφτασε στις 12 τοϋ επόμενου μήνα3. Τό Νοέμβριο τής ίδιας χρονιάς βρι
σκόταν κιόλας πολύ μακριά από τή νοτιοανατολική Μεσόγειο, άπαγκιστρωμένος οριστικά πιά άπό τά προβλήματά της4.
Δέ δόθηκε λοιπόν καμιά συνέχεια στις συνεννοήσεις τοϋ ’Ιωακείμ καί
των Ισπανών. Οί προσπάθειες όμως των αρχιεπισκόπων τής Άχρίδος νά
πετύχουν τή βοήθεια των χριστιανικών ευρωπαϊκών δυνάμεων γιά τήν άπελευθέρωση τής πατρίδας τους—πού καθώς είδαμε εγκαινιάστηκαν άπό τόν
’Ιωακείμ—θά έπαναληφθοϋν καί πάλι αργότερα επίμονα καί περισσότερο
ουστηματικά5.
1 Ε 1 0 7 4, άριθ. 109, στίχ. 28-29.
2 Μέ σκοπό νά διαδεχτή στή διοίκηση τών Κάτω Χωρών τόν Don Luis de Requeséns πού είχε πεθάνει τό Μάρτιο τοϋ 1576, Henri Hauser, La prépondé
rance espagnole (1559-1600), Paris, 1948, σ. 101, 115-119.
3 Καί συνεπώς δέ βρισκόταν στή Νεάπολη (Παρθενόπη), όπως πίστευε ό ’Ιωακείμ
στέλνοντας έκεϊ τήν επιστολή του.
' ’’Αλλωστε δυο χρόνια άργότερα πέθανε (’Οκτώβριος 1578), Jurien de la
G r a V i e r e, La guerre de Chypre et la bataille de Lépante, τ. 2, Paris, 1888, σ. 257.
Τόν ίδιο χρόνο έξ άλλου (1578) πρέπει νά λήγη, σύμφωνα μέ πληροφορία τοϋ καθηγ. κ.
Μιχ. Λάσκαρι, καί ή άρχιερατεία τοϋ Ιωακείμ στό θρόνο τής Άχρίδος. Πρβλ. καί σ. 242.
ä Α.-Ρ. Péch ay re, Les archevêques d’ Ochrida et leurs relations avec Γ
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ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

1
’Επιστολή του Don Juan de Austria πρόζ το βασιλιά Φίλιππο Β'
(Νεάπολη, 25 Απριλίου 1573)
(Archivo General de Simancas-Sección Estado, legajo 1065, nùmero 70: Δίφυλλο
μέ γραμμένες μόνο τις δυό έσωτερικές σελίδες του 2 καί 3. Στή σ. 2 άριστερά ή διεύθυνση:
A la S(acra) C(atolica) R(eal) M(ajesta)d, [el Rey] mi sefior καί δεξιά ή σημείωση:
A Su M(ajecta)d, del s(eflo)r don Ju(an) a 25 de Abril 1573. En recomendaçion de
Panester- | nicos y Matheo P(a)p(a)juan, y dize lo que con el tratano sobre el leuanta- I mi(en)to de los Griegos.Irfiv ίδια στήλη καί ή μεταγενέστερη σημείωση: Cop(ia)do
para Lopez Ballesteros en 18. de Junio de 1851. Στή σ. 3 τό κείμενο τής έπιστολής,
πού είναι γραμμένο μέ τό καλλιγράφο χέρι μάλλον τοϋ Andrés de Prada, κλείνει μέ
ιδιόχειρη συμπλήρωση (στίχ. 19-21) καί τήν υπογραφή τού Don Juan).

S(acra) C(atolica) R(eal) M(ajesta)d
Entre otros hombres principales, que de los stados del Turco an
venido a mi a offresçer- | 3 me ayuda y consejo para reduzir los Griegos
bajallos del dicho Turco a la obediençia | 4 de V(uestra) M(ajesta)d,
fueron Panesternicos y Matheo Papajuan, personas que en la baxa
Greçia | 5 tienen muy grand parte, los quales platicaron conmigo y
dieron discursos en scripto | 6 en que monstrauan que con facilidad se
pudieran reduzir los Griegos de aquella prò- | 7 uincia a obediençia y
conseruarlos para lo venidero. Elos entretenido dandoles | 8 sperança
que con breuedad se podria en effecto lo que me hauian propuesto;
pero I 9 hauiendose conçertado los Venecianos con el Turco y faltado
el principal fundam(en)to | 10 que ellos y yo haziamos en este negoçio
tan importante, sea resuelto el dicho Matheo j 11 Papajuan de yr a essa

Occident à la fin du XVIe siècle et au début du XVIle, «Échos d’ Orient», τ. 36
(1937), σ. 398-439.—T ου ίδιου, Zosime d’Ochrida et de Sisanion.Ses relations avec
P Autriche et ses différents séjour à Ochrida, «Échos d’Orient», τ. 37 (1938),σ. 141161. Πρβλ. καί Μ. Θ. Λ ά σ κ α ρ ι, Εκκλήσεις τοϋ έπισκόπου Μάνης Νεοφύτου προς
τούς 'Ισπανούς (1612G613) διά τήν άπελευθέρωσιν τής Πελοποννήσου, «Ελληνικά»,
τ. 15 (1957), σ. 303-306 καί Snegarov, Istorija, τ. 2, σ. 97-102, 193-194.
* Διατηρήσαμε τή γλώσσα καί τήν όρθογραφία καί των τριών έγγράφων. Στό τε
λευταίο έγιναν μερικές σιωπηρές επεμβάσεις στό χωρισμό τών λέξεων, τή στίξη καί
τά κεφαλαία.
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corte a pedir lo que se entendera de su relaçion. Supp(li)co vmil- | 12
mente a V(uestra) M(ajesta)d mande o yrle y tenerle por muy encomendado en sus pretensio- | 13 nés que de mas de que la buena voluntad
y zelo con que se perdieron de sus casas | 14 y el gran daino, que dizen
que por elio an rescibido, meresçen qualquier m(e)r(ce)d | 15 y fauor
y estimare yo por muy propria y particular la que rescibieren de la
I16 larga mano de V(uestra) M(ajesta)d, Cuya S(acra) C(atolica) R(eal)
Persona N(uestr)o S(efio)r guarde con acresçenta- [ 17 miento de mas
reynos y seflorios, corno desseo y la Christiandad a menes- | 18 ter.
De Napoles a XXV de Abril M.D. lxxiij.
|19D(e) V(uestra) M(ajesta)d | 20 hechura y mas humilde seruidor,
|21que Sus reales manos besa.
Don Ju(an) de Austria.
2
Έκθεση ytà τα υπομνήματα τοϋ Μάνθοο Παπαγιάννη καί τοϋ Πάνου Κεστόλικοο προς
το Consejo de Estado (Μαδρίτη, 7 Μαΐου 1574)
(Archivo General de Simancas-Sección Estado, legajo 1065, nùmero 73: Δίφυλλο
μέ γραμμένες τΙς σελίδες 2, 3 καί 4. Στή σ. 2 ή σημείωση: Relaçion de memoriales de
.Matheo Papaju(an) y de|Panes Estolnicos, embax(ado)res de la baxa Greçia | y Aluania, y lo que sobre elio paresçio en C(onsej)o a vij demayo 1574. | Para consultar
a Su M(ajesta)d. Μέ νεώτερο χέρι (του Lopez Ballesteros;) ή λέξη Cop(ia)do. Στή
σ. 3 αριστερά ή απόφαση τοϋ Συμβουλίου: Vistos los papeles y memoriales | deste embax(ad)or que ha dado por si|y su companero (el qual no sta aqui) | pareçe que se
les de a entrambos 12 (escud)os | al mes a cada vno y 100 d(ucado)s de | ayuda de
costa al que esta aqui. Πιό Κάτω στήν ίδια στήλη μέ άλλο χέρι (τοϋ βασιλιά Φι
λίππου;) ή πρόσθετη σημείωση: Esta bien assi y en le de | las cartas que piden se |
vea lo que parescera y si | no paresciere que ay | incomuj(nien)te en elio se les | podran dar).

(σ. 3)

Relaçion de los memoriales de Matheo Papaju(an) y Panesternicos emba- | 2 xadores de la baxa Greçia y Aluania.
|3Haçen relaçion particular del tratado que | 4 tenian hecho enaquel-

las prouinçias J 5 contra el Turco y que ya tenian conuocados | 6 al arcob(is)po de la baxa Greçia en mas de 40 j 7 hombres, lo quai no pudo
... auer effecto por | 8 auerse deshicho la Liga, que en las ydas j 9 y venidas que sobre estos tratados hizieron | 10 gastaron mas de siete mill
cequies por la | 11 mucha gente que trayan en su comp(ani)a y que
]12 por auer sabido despues los Tùrcos que ellos | 13 han venido aca, no
12 auer supra lineam.
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pueden boluer a sus | 14 casas por auerse les tornado y toda | 16 su hazienda y por que si boluiessen | 16 los castigarian cruelosam(en)te, supp(li)caron | 17 a Y(uestra) M(ajesta)d sea seruido mandarles hazer alg(un)a I 18m(e)r(ce)d en el V(ir)rey(n)o de Napoles,o donde | 19V(uestra)
M(ajesta)d fuere seruido con que sepuedan entre- | 20 tener ellos y sus
mugeres, hijos y her(ma)nos. | 21 El s(eù)or Don Ju(an) escriue a V(uestra) M(ajesta)d refiriendo j 22 el tratado que estos le propusieron y
que, i 23 si la Liga no se deshiziera, se pudiera | 24 poner en ex(ecuçi)on
con façilidad, y supp(li)ca I 25 a V(uestra) M(ajesta)d sea seruido de
hazerles m(e)r(ce)d | 26 en sus pretensiones, por que la mereçen | 27 muy
bien.
(σ. 4) I 2 d(ic) hou e 8ElMatheo P(a)p(a)ju(an) dize por una rel(açi)on ] 29
que façilm(en)te se podrian tornar estas | 30 dos prouinçias de la baxa
Grecia y Aluania | 31 por el desseo grande que los naturales | 32 de ally
tienen de salir de baxo de la subge- | 33 çion del Turco y darse a laobediençia | 34 de V(uestra)M(ajesta)d y para confirm(açi)on d<e> esto dize
I35 que lleuara a su mg r e hijos a la c(or)te | 36 del V(ir)rey(n)o de
Nap(o)les, que se le ordenare y que | 37 sean detenidos ally hasta que
muestre | 38 por experiençia lo que propone.
I 39Assi mismo dize que importarla mucho | 40 lleuar c(art)as de
V(uestra) M(ajesta)d para el arçob(is)po | 41 y ob(is)pos y p(er)sonas
prinçipales de aquellas | 42 prouinçias por que con ellas tornarian
143 gran animo y se confirmarian en | 44 la deuoçion de V(uestra) M(ajesta)d y los pueblos [ 45 reçibirian particular contentami(en)to.
I 46 Pide una c(art)a para el prototico para que | 47 en Corfu recoja
a su muger y hijos y | 48 que se le de tambien alg(un)a ayuda de | 49 co
sta p(ar)a la p(er)sona que ha de embiar por ellos.
I 50 Por vn memorial que vltimam(en)te ha dado | 51 sobre estas
cosas dize que Su M(ajesta)d seaperuido | 52 de scriuir al Virrey de
Nap(ol)es que embie | 53 p(er)sona o p(er)sonas a aueriguar la v(er)dad
164 deste neg(oçi)o que sean platicas y sepan la lengua | 55 que elle
dara cartas p(ar)a alg(un)as p(er)sonas | 56 prinçipales y entendera
que es assi | 57 lo que el ha referido.
3.
’Επιστολή τοΰ αρχιεπισκόπου Άχρίδος ’Ιωακείμ προς τον Don Juan de Austria
( I 'Ιουνίου 1576)
(Archivo General de Simancas-Sección Estado, legajo Ì074, nùm. 109: Δίφυλλο
μέ γραμμένες μόνο τις δυο έσωτερικές σελίδες 2 καί 3. Στή σ. 2 ή διεύθυνση: -}- Τω υψηλωτ-
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(ά)τ(φ) κυρίω κυρίω Ίωάννι τής Άςτρίας είς τήν Παρθ(ε)νόπη είς τδς τιμίας αύτου χείρας
έντιμος καί εύλαβώς δοθ(ή)τω:-).

f’Ιωακείμ ελεώ Θ(εο)ϋ αρχιεπίσκοπ(ος) τής ali Ιουστηνιανής,
Σερβήας, Βουλγ(α)ριας, ’Αλβανίας καί των εξής f
β'Υψηλωτ(α)τ(ε) αυθ(έν)τα κύριε Ίω(ά)ννη καί εμοϊ εν Κ(υρί)ω υιε
πωθ(ει)ν(ό)τ(α)τ(ε), χάρην, ειρήνην, υγείαν παρά Θ(εο)ΰ παντωκρατωρ(ος)
καί Κ(υρίο)υ ημών Ι(ησο)ΰ Χ(ριστο)ϋ. (Τ)άς γραφας τής | 3 ήψυλωτ(άτης)
αυθ(εν)τιας ελαβαμεν εκ Τραπανων τή ενάτη Όκτοβρίου έτους αφοδ' με προσταξην
τής αύθ(εν)τια(ς) σου έγραψεν ό A νδρέας δε \ 4Πράδας· μιστικος γραφοι προς
ημάς. ’Έμάθαμεν περί τήν υγήαν σου καί μεγάλος ήφράθημεν ός ιδαιν ό αλάθη
τος νους καί ος εσα-5 | φήνησεν ήμήν ό τιμιώτ(α)τ(ος) καί εύγενέστατος αρχών
κήρης Μάνθου, υιός παπα Ίω(ά)ννη το επίκληον καί υιός κατα πνεύ(μα) αγα
πητός τής ημών μετριότ(τ(ος)' | 6 ός δε αίμαθίο)μεν περί τήν άμέλιαν σφόδρα
εληπήθημεν. Ό τής άληθίας πολέμιος δαίμων εξεύροι προφάσης καί ύποκρι(σίας ;)
είνα διάσαλευση κι ava- \ Ίτρέψη την θείαν όμονήανήν εκηρήχθη-εν ολι τή οικου
μένη εκήρίξανπολλ(ες) φηλαϊς: εντρόμαξαν τα avOpf ο)πόμωρφα Οειρήα, έχάρικεν
I 8 δλον το γένος τον Χρηστηανών. Ό δε μισόκαλος δράκων έρηξεν τον σπόρων
του φθόνου είς τήν μησαραν καρδίαν καί ήφανήστη ή κηριχθή- \ 9σαν όμονίαν καί
αυτή φώς, έγηνεν σκότος καί ονιδος τής ήμετέρ(ας) φηλής· λημός ψυχηκ(ός)
καί σωμα.τ(ι)κ(ός) εγηνεν. Ήβρέθημεν ούν καί ασθενοΰντες | 10 εν ταΐς ήμερ(αις) τάυτες, καθός μέλης μαθειν παρα τοϋ τιμιωτ(ά)τ(ου) καί ευγενεστάτ(ου)
άρχ(οντος) κύριν Μαθον άλα πλέουν τής άστενήας εληπησεν ημάς ή άμέλια
τής έ- | Εξουσίας σου καί ό διογμος τής καλής εκήν(ης) καί αγαθής δμονίας.
Αιά πλέουν δε πληροφορίαν καί πήστην καθαροτερ(ον) γράφομεν δι ολήγον
προς τήν \ 12 υψηλουτ(α)τ(την) αυθ(εν)τιαν είνα κατανόησης τα όσα εγήνηκ(αν)
καί μέλουν γενέστε: Γράφο σου προς ενόπιον του Χ(ριστο)ϋ ότι ό κΰρ Μανθαϊος εϊνε πηστός | 13 καί ορθος τή άμομήτο πήστοι καί εκ γένους λα<μ>προΰ
καί περιβόητου, εκχμαλοτων ρήστης, τηφλών όδιγώς, εις ξένους καί πτοχών
καί χειρών | 14 πο/.ά. κηβερνηταν καί δχη μονουν ή πατερ(ες) αυτήν τήν έπηστήμιν ήχων μαλουν πατροπαραδοτων ήχαν τήν αρετήν καί άκουστών ειτον το Ο
νομα αυτών | 16 καί ή καλόσήναις είσε δλα τα πλησιαίστερα κάστρη. Ό δε κήρης
Μάθου είνε πολλ(α) πηστός τής αύθ(εν)τία(ς) σου, ός καθός ϊδαις, όχη μόνων
τής αύθ(εν)τία<ς> σου, | 16 άλά καί εισε πολήν λαόν, λέγ(ω) δή αρχιερείς, ιε
ρείς καί ό κιν(ός) λαός. 'Ηχεν καί σηναγωνιστήν τον τιμιωτ(α)τ(ον) άρχον
κΰρ Πανουν Καιστόληκουν, άλα ημποδήσθη \ 17 ήπο τουν εξου κρατουντών. Ό δέ
ρηθής κΰρ Μανθαϊος καταληπών παντα τα π(ατ)ρικα καί μητρικά., κηνητα λεγου
δή καί ακίνητα, καί ήκολούθησεν τόνδι- \ 18δάσκαλον, ός ή άγιοι έκήνη αποστολλ(οι). "Ηρπαξαν ή θήραις ή ανήμερ(οι) πάντα όσα καί άν ηχεν καί δχη μονών
αυτών, άλα καί άλονουν Χρηστηανών | 19 καθεκαστην ήμερ(α) καί ουρ(α) ή
φηλακαΐς γέμισαν άνδραις φηλακομενον ζημίαις καί αλα τηνά παθ(η) έχουν
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μετά ήπομονής. Αυτή δε ή έλε- \ 20ήνή όλο το δμα εις Χ(μιστό))ν καί την αύθ(εν) τία σου έχουν, καί όχι ϊ καί μ, μόνων πλήθος πολλ(ύ) τοΰ λαοϋ. Καί ψηθείρησμός μέγας γήνεται ή αυθεντία σας | 21 ετράπητε εις ήπνων καί άμέλιαν καί είνε
πολλ(ή) λήπη εις τούς αδερφούς. Άφίκετο ίδηοθελός το θειον καί θεάρεστον
έργον καί επεσεντε εις την κατα- | 22κρησιν τον άθέον αγαρινών καί υψόθη καί
εχάρι καί ην όλος αναπαμενος. Ήκουσας κηριέ μου των λοιμών του τόπου ετού
του; Καί εαν ήθαιλες το | 23 αιπηχηρήστή, νικαις πολλ(αίς) καί καλαις ήθελες
κόμη διότης μεγαν λοιμον είχεν ή μεγ(ά)λ(η) πόλλ(ις) καί φόβον πολήν, ός
το ήδαν ή όφ<θ>αλμοϊ μου. Δι- \ 24ό παρακαλοϋμεν την σήν εξουσίαν, ετιμασων
καί δρόμε ώς αετώς, ότι σε εκδεχονται ός ποταί των Μουσήν εν το νομον ποταν
μίμησου τον έστ(αυ) ρωμ(έν)ον | 25 Χ(ριστό)ν όπου εχησεν τό άγιον αίμα δια
των πλανήθεντ(α) Άδάμ' ήνα τί ήπνής Κύριε καί ήνα τή αποστρεφοις το προσοπών σου, επιλανθανης τής 26 πτωχήας ημών καί τής θλίψεως καί τα εξής. Όσα
ήπεν καί θέλ(ει) σου ειπή, λ(έ)γο σε, εδηκά του δεν ηνε~ πολλ(ών) άνθρύπων
λογ(οι) είναι, αρχιερεών, ίερεων καί α.λος κείνος λαός. | 27 Mi γενεσεν ετιος
κακού ότι αν ιν(αι) καί γην(ης) ετιος κακού, θελής δόση λογ(ον) είς των δί
καιον κρητήν μόνον δραμε, δραμε ώς αετώς· πολύ σε εκδε- \ άγονται ότι ού
δήναμεν γράφην. Καί αν ορήσης να το πηστωθ(ής) πλάτητερα, προβοδήσον έναν
άνδρα δοκημων είς τους άνθρύπους καί εισε τό- \ 2Άπους καί να ήζέρη καί την
γλωταν καλός iva θεόρηση καταλεπτώς καί τά παντ(α) καλός όμήλησωμεν.
Τήμισων τον εντίμωτ(α)τ(ον) καί λίαν φρονημώτ(α)τ(ον) άρχον \ 30κΰρ Μανθ(ον), διότης ή τημή αύτουνοΰ είς σε πολλούς άνεβενοι καί γήνεται αίτιος τον
πολλ(ών) καί παρακινούντεν ή ανθροποι δια την | 31 τημήν, ός καθος ή εξουσία
σου καλός έπίστασεν. Να εχωμεν άπόκρησιν καί ανθροπον να ήδουμεν καί ήμοΐς
καί ή αυθεντία σου να πηστωθήτε. \ 32 Ούτος φροντησον καί μη αμελής είναι.
Εί τοΰ Θ(εο)ύ ή χάρης καί το άπειρων έλεως είη μετά την σήν εξουσίαν.
"Ερρωσων : - Ίουν(ίου) είς την α-ην \ 33 έτους ,ζπδ'
f Μηνί Ίουνίφ ίν (δικτιών) ος δ-'Κ
·:■
fò Βελεσοΰ, Φώτιος
fò Καστοριάς, Σωφρόνιος και πρωτόθρονος :f ό Βελλαγράδων, Νεκτάριος

25-26 Psalm. XLIII, 24, 25-26.
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