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Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΧΡΙΔΩΝ

'Η Αρχιεπισκοπή πρώτης Ίουστινιανής ’Αχριδών καί πάσης Βουλγα
ρίας ίδρύθη, ώς γνωστόν, διά του σιγιλλίου του αύτοκράτορος Βασιλείου Β' 
του έτους 10181. Μετά μακράν βίον έπτά καί ήμίσεος αιώνων, ή ’Αρχιεπι
σκοπή περιέπεσεν εις πνευματικήν καί οικονομικήν παρακμήν τοιαύτης 
έκτάσεως, ώστε να έπιφέρη τήν κατάργησιν ταύτης τό έτος 1767 καί τήν ύπα- 
γωγήν των ύπ’ αύτήν μητροπόλεων καί επισκοπών υπό τήν δικαιοδοσίαν 
του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Τελευταίος αρχιεπίσκοπος ’Αχρι
δών υπήρξε κάποιος ’Αρσένιος, αμέσως γνωστός εις ήμάς σχεδόν μόνον έκ 
δύο έγγράφων παραιτήσεώς του, πρώτον μέν έκ τοϋ άρχιεπισκοπικοϋ θρό
νου καί δεύτερον έκ τοϋ θρόνου τής μητροπόλεως Πελαγονίας. Τα έγγραφα 
ταϋτα έχουν έπανειλημμένως δημοσιευθή, μετά λαθών όμως καί παραλεί
ψεων, άνευ δε οίωνδήποτε παλαιογραφικών ή άλλων σχολίων.

Τά περί τοϋ ’Αρσενίου βιογραφικά δεδομένα είναι πενιχρότατα. Ούτος 
φέρεται έκλεγείς αρχιεπίσκοπος ’Αχριδών τό 17631 2 από μητροπολίτης Πε
λαγονίας, χωρίς όμως καί νά παραιτηθή τής προεδρίας τής μητροπόλεως 
ταύτης. Ή σφραγίς τοϋ ’Αρσενίου ώς αρχιεπισκόπου ’Αχριδών κατεσκευά- 
σθη τον Φεβρουάριον τοϋ έτους 1764. ’Ίσως πρέπει νά ύποθέσωμεν, οτι ούτος 
άνέλαβε τά καθήκοντα τοϋ αρχιεπισκόπου κατά τάς άρχάς τοϋ έτους 1764. 
Τόν ’Απρίλιον τοϋ 1765 μετέβη εις Κωνσταντινούπολιν καί παρέστη εις τήν 
συνεδρίαν τής πατριαρχικής Συνόδου, κατά τήν όποιαν καθηρέθη ό Κορυτσάς 
Διονύσιος. Τήν 24ην Νοεμβρίου 1765 έπεσκέφθη τήν μονήν τοϋ Προδρόμου 
τής Μοσχοπόλεως καί κατέβαλε τό ποσόν τών 1.200 άσπρων διά νά μνημο
νεύεται τό όνομά του εις σαρανταλείτουργον3. Ό ’Αρσένιος ήτο οπωσδήποτε 
Σλάβος τήν καταγωγήν. Τά έκ τής υπογραφής του παλαιογραφικά δεδομένα 
μάς δημιουργούν τήν έντύπωσιν, οτι ούτος προήρχετο έκ μοναχών κάποιας 
μονής, εντός τής όποιας είχε τήν εύκαιρίαν νά άναγνώση σλαβικά χειρόγραφα 
καί είχεν έξοικειωθή πρός τήν ορθογραφίαν καί τήν γραφήν τούτων. Φαί

1. Βλέπε τήν νεωτέραν εκδοσιν τούτου έν Fontes graeci historiae bulgaricae, VI, Σόφια 
ά.ε., σ. 40-44. ΓΊρβλ. I. Sn egarov, Istorija na Ochridskata archiepiskopija (ot osnovanieto 
i do zavladevaneto na Balkanskija poiuostrov ot turcite), Σόφια 1924, σ. 52-57.

2. Βλ. Snegarov, Istorija na Ochridskata archiepiskopija-patriarsija, σ. 210.
3. Βλ. A.-P. Péchayre, L’archevêché d’Ochrida de 1394 à 1764, έν «Échos d’Orient», 

τ. XXXV (1936), σ. 301.
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νεται ότι ό ’Αρσένιος δέν κατήγετο έξ Άχρίδος1, οΰτε καί είχε σχέσεις μετά 
τής ένΜοσχοπόλει καί αλλαις πόλεσι τής Μακεδονίας άναπτυσσομένηςτήν 
εποχήν εκείνην έλληνικής παιδείας1 2. Ούτω, ώς προς τήν έλληνικήν γλώσσαν, 
ό τελευταίος αρχιεπίσκοπος ’Αχριδών εμφανίζεται εντελώς άκατάρτιστος. 
Ό ’Αρσένιος εις τον έπισκοπικόν θρόνον των ’Αχριδών διεδέχθη τον "Ελ
ληνα αρχιεπίσκοπον Άνανίαν, δστις προήρχετο έκ μεγάλων πρωτοσυγκέλ- 
λων του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Φαίνεται παράδοξον δτι μετά από 
μακροτάτην παράδοσιν Ελλήνων αρχιεπισκόπων ’Αχριδών έξελέγη Βούλ
γαρος ή Σέρβος, δστις μάλιστα ήγνόει καί στοιχειωδώς τήν έπίσημον γλώσ
σαν τής ’Αρχιεπισκοπής. "Οτι ό ’Αρσένιος ύπήρξεν άσήμαντος αρχιεπίσκο
πος ’Αχριδών, ούδεμία δύναται να έγερθή άμφιβολία3. Προφανώς ή εκλογή 
του ώς αρχιεπισκόπου ύπηγορεύθη έκ τών πραγμάτων ή ’Αρχιεπισκοπή εί- 
χεν ήδη περιπέσει εις πολλά καί δυσβάστακτα χρέη, ώς καί ό ’ίδιος ομολογεί,

1. Εις τήν ’Αχρίδα ύπήρχε παλαιό παράδοσις έλληνομαθείας μεταξύ τών έστω καί στοι
χειωδώς τυχόντων παιδείας. Προ τών μέσων του 19ου αίώνος, δηλαδή πολύ προ τής συμ- 
πληρώσεως εκατονταετίας άπό τής καταργήσεως τής ’Αρχιεπισκοπής, δέν εύρίσκετο έν 
Άχρίδι άνθρωπος γνωρίζων σλαβικήν άνάγνωσιν καί γραφήν, ένώ άντιθέτως πλεϊστοι όσοι 
ήσαν έξησκημένοι εις τήν εύχερή άνάγνωσιν τής γραφής τών βυζαντινών έλληνικών χει
ρογράφων. Περί τούτων μάς πληροφορεί ό Ρώσος καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου τού Kazan 
V. I. Grigorovic (1815-1876), δστις κατά τά έτη 1844-1845 περιηγήθη τήν Μακεδονίαν καί 
μετ’ έκπλήξεως διεπίστωσε ταϋτα έν Άχρίδι. Ό ίδιος λέγει έπί λέξευ «Εις τήν ’Αχρίδα δέν 
εΰρον ούτε ενα άνθρωπον, ό όποιος θά ήδύνατο νά άναγνώση καί τήν πλέον άπλήν σλαβι
κήν γραφήν. Άντιθέτως εις τήν άνάγνωσιν τής έλληνικής τών αρχαίων χειρογράφων, ήτις, 
ώς γνωστόν, έχει άρκούντως δύσκολον γραφήν, πολλοί ήσαν λίαν έξησκημένοι». Βλέπε τό 
ήμερολόγιοντοϋ Grigorovic, δημοσιευθένύπό I. D. S i s man ο ν, Studii iz oblastta na bälgars- 
koto väzräzdane. V. I. Grigorovic, negovoto pätesestvie v Evropejska Turcija (1844-1845) i 
negovite otnosenija kam bälgarite, έν «Sbornik na Bälgarskata Akademija na Naukite», 
Kniga VI, Klon istorikofilologicen i filosofsko-obstestven, τ. 4 (1916), σ. 61-62.

2. Βλέπε E ΰ λ. Κ ο υ ρ ί λ α, Ή Μοσχόπολις καί ή νέα Ακαδημία αύτής· ή καταγωγή 
τών Κουτσοβλάχων καί ή έγγραμμάτισις τής γλώσσης αυτών, έν «Θεολογία», τ. ΙΒ' (1934), 
σ. 69-84, 149-161, 314-335, Άντ. Σ ι γ ά λ α, Άπό τήν πνευματικήν ζωήν τών έλληνικών 
κοινοτήτων τής Μακεδονίας. Α'. Αρχεία καί βιβλιοθήκαι τής δυτικής Μακεδονίας, Θεσ
σαλονίκη 1939, καί Άπ. Βακαλοπούλου, Ιστορία τής Μακεδονίας, 1354-1833, Θεσ
σαλονίκη 1969, σ. 330-348.

3. Εις σημείωμα τοϋ κωδικός τής μητροπόλεως Σισανίου γίνεται λόγος περί τής καταρ
γήσεως τής Αρχιεπισκοπής Αχριδών, τό δέ όνομα τοϋ Αρσενίου ώς τελευταίου αρχιεπι
σκόπου μνημονεύεται έντελώς έν παρόδω· ...έπί τών ημερών τοϋ παναγιωτάτου πατριάρχον 
Κωνσταντινουπόλεως κυρίου Σαμουήλ καί κινήσαντες αγωγήν όμοθυμαδυν (οί άρχιερεΐς 
τοϋ κλίματος Αχριδών), μετέθεσαν τούς υποκειμένους εξ αρχής τώ τής Άχρίδος κλίμάτι, 
ένώσαντες αύτονς τώ οικουμενικά) θρόνφ τής Κωνσταντινουπόλεως, καί άπεβλήθη ή άρ- 
χιεπισκοπή Άχρίδος, οντος τότε άρχιεπισκόπον ταντης ’Αρσενίου τίνος καί προέ
δρου Πελαγονίας. Η. Geizer, Der Patriarchat von Achrida. Geschichte und Urkunden, 
Λειψία 1902, σ. 125.
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καί οί μητροπολίται έσκέφθησαν μετά τον Άνανίαν νά έκλέξουν τον άπό 
τοϋ έτους 1761 μητροπολίτην Πελαγονίας1 ’Αρσένιον, μή εχοντες οί ίδιοι 
προσωπικόν ενδιαφέρον διά τον δεινώς χειμαζόμενον οίκονομικώς θρόνον. 
Τοιουτοτρόπως άρχιεπίσκοπος έξελέγη ό ’Αρσένιος, έπί των ήμερων τοϋ 
όποιου τό χρέος τής ’Αρχιεπισκοπής, όχι μόνον δέν ήλαττώθη, άλλ’ αντι
θέτους ηύξήθη μεγάλως.

Όταν ή οικονομική κατάστασις τής Άρχιεπικοπής εφθασε προ άδιε- 
ξόδου, ό ’Αρσένιος μετέβη εις Κωνσταντινούπολιν καί ύπέβαλε τήν παραί- 
τησίν του, ήτις συνωδεύετο καί ύπό συνυποσχετικού έγγραφου των ύπ’ αύτόν 
μητροπολιτών, ότι άπεδέχοντο καί συνέστεργον τήν κατάργησιν τής ’Αρχιε
πισκοπής1 2. Τό γράμμα τής παραιτήσεως τοϋ ’Αρσενίου φέρει ήμερομηνίαν 
16ης ’Ιανουάριου 1767. Ό Ά. Κομνηνός-'Υψηλάντης, όστις παρηκολούθει 
εκ τοϋ σύνεγγυς κατά τήν εποχήν έκείνην τά έκκλησιαστικά πράγματα, λέ
γει ότι «έπεκυρώθη, κατά τήν αϊτησιν εκείνων (δηλ. των άρχιερέων ’Αχρι
δών καί Πεκίου) μέ χάττι-σερίφι τό νά προστεθοϋν οί θρόνοι έκεΐνοι τώ οι
κουμενικά) θρόνω τής Κωνσταντινουπόλεως. Καίέγένετο ευτυχώς τή ιε' τοϋ 
Ιανουάριου μέ πολλήν δόξαν καί κέρδος τοϋ οϊκουμενικοΰ θρόνου, καί 

μέ τό άσφαλές καί άζημίωτον τών έν τοΐς δύο αύτοις κλίμασι μητροπολιτών 
τε καί έπισκόπων»3. ”Αν ή ύπό Κομνηνοΰ-Ύψηλάντου διδομένη ήμερομη- 
νία είναι ή αληθής, τότε πρέπει νά έννοήσωμεν ότι τό γράμμα τής παραιτή- 
σεως τοϋ ’Αρσενίου ήλθε post factum νά κατοχυρώση ό,τι είχε προφορικώς 
συμφωνηθή νά συντελεσθή «καί μέ τό άσφαλές καί άζημίωτον» μάλιστα τών 
ιεραρχών τής Αρχιεπισκοπής Αχριδών. Ή θλιβερά οικονομική κατάστα- 
σις, εις τήν όποιαν είχε περιπέσει ή ’Αρχιεπισκοπή, μαρτυρεΐται καί έκ γράμ
ματος ύπογραφομένου ύπό τοϋ ’Αρσενίου καί τών ύπ’ αύτόν μητροπολιτών 
τοϋ κλίματος τής Άχρίδος καί σταλέντος τήν 12ην Φεβρουάριου 1767 πρός 
τόν μητροπολίτην Βελεγράδων Ίωάσαφ, παρά τοϋ οποίου ούτοι έζήτουν 
δάνειον διά τήν έξόφλησιν τών χρεών τής ’Αρχιεπισκοπής4.

1. Ό ’Αρσένιος φαίνεται ότι διεδέχθη εις τόν θρόνον της Πελαγονίας τόν μητροπο
λίτην Ιωσήφ, όστις άπό μητροπολίτης τής μητροπόλεως ταύτης έξελέγη άρχιεπίσκοπος 
Αχριδών (1746) καί, παραιτηθείς τόν αρχιεπισκοπικόν θρόνον, έπανήλθεν ώς πρόεδρος

Πελαγονίας. Βλ. Snegarov, Istorija na Ochridskata archiepiskopija-patriarsija, σ. 241.
2. K. Δ ε λι κάνη, Πατριαρχικών έγγραφων τόμος τρίτος, ήτοι τά έν τοΐς κώδιξι του 

πατριαρχικού άρχειοφυλακίου σωζόμενα έπίσημα έκκλησιαστικά έγγραφα τά άφορώντα 
εις τάς σχέσεις τοϋ Οϊκουμενικοΰ Πατριαρχείου πρός τάς Εκκλησίας Ρωσσίας, Βλαχίας 
καί Μολδαβίας, Σερβίας, Αχριδών καί Πεκίου, 1564-1863, οίς προστίθεται ιστορική με
λέτη περί τής ’Αρχιεπισκοπής ’Αχριδών, Έν Κωνσταντινουπόλει 1905, σ. 893.

3. Ά. Κ ο μ ν η ν ο ϋ - Ύ ψ η λ ά ν τ ο υ, Τά μετά τήν "Αλωσιν (1453-1789), Έν Κων- 
σταντινουπόλει 1870, σ. 410.

4. ...καί πασχίζοντες διά νά έλευθερωθώμεν καί άρχήτερα κννηγώντες μας οί χρεω- 
φυλέται, ήκολονΡησαν έξοδα βαρέα, και προ τούτων ήτον καί αλλαι δμολογίαι τοϋ Μα-



22 Ά.-Α. Ταχιάου

Παραιτηθείς τόν θρόνον του αρχιεπισκόπου, ό ’Αρσένιος παρέμεινε 
μητροπολίτης Πελαγονίας μέχρι τής 24ης ’Ιουνίου 1767, οπότε παρητήθη 
καί τόν θρόνον τούτον. Περί τής περαιτέρω τύχης του ούδέν τό βέβαιον είναι 
γνωστόν. Τό λογικώτερον είναι νά σκεφθώμεν ότι ό ’Αρσένιος παρέμεινε 
σχολάζων εν Άχρίδι ή ότι άπεσύρθη εϊς τινα μονήν των αυτόθι περιοχών 
διά νά έφησυχάση. Ουτω τά ίχνη του χάνονται εις τό σκότος. Παρά ταϋτα 
εις τούς βουλγαρικούς κύκλους των μέσων τού παρελθόντος αίώνος έδημιουρ- 
γήθησαν δύο παραδόσεις περί τού τέλους τού ’Αρσενίου. Ή πρώτη έξ αυτών 
θέλει τόν ’Αρσένιον άποθανόντα έγκλειστον έν Κωνσταντινουπόλει1, ή δέ 
έτέρα θανόντα έν 'Αγίφ Όρει, όπου έσχόλαζεν έν τή μονή Ζωγράφου* 1 2. Ό 
έξ Άχρίδος ποιητής Γρηγόριος Σταυρίδης-Pärlicev (1830-1893) άφιέρωσε 
καί ποίημα έκ 18 στροφών εις τόν ’Αρσένιον, ένθα έξιστορείται ότι ουτος 
έξηναγκάσθη εις παραίτησιν3. Ό 'Αρσένιος εις τό γράμμα τής παραιτήσεώς 
του λέγει ότι αύτη είναι «οίκειοθελής καί άβίαστος». Νομίζομεν ότι αί ειδή
σεις περί τών οικονομικών τής’Αρχιεπισκοπής ’Αχριδών κατά τήν έποχήν 
τής καταργήσεώς της καί αί σχετικαί έπίσης πληροφορίαι τοϋ Κομνηνοΰ- 
'Υψηλάντου είναι άρκεταί διά νά τοποθετήσουν τό όλον θέμα έπί βάσεως, 
ήτις θά άπέκλειε τήν θεώρησιν τούτου Οπό τό πρίσμα έθνικιστικών κριτηρίων 
ή τάσεων έπιβολής κυριαρχίας τοϋ θρόνου τής Κωνσταντινουπόλεως4. 'Η

καριωτάτου καί ύφ’ ημών νπογεγραμμέναι με έγγνησιν και ζητοΰντες ημάς τό νά σηκώ- 
σωμεν αύτάς τάς ομολογίας τοϋ Μακαριωτάτον μέ ειδικήν μας μαρτυρίαν. Ά. Ά λ ε
ξ ο ύ δ η, Σύντομος ιστορική περιγραφή τής ίεράς μητροπόλεως Βελεγράδων καί τής ύπό 
τήν πνευματικήν αυτής δικαιοδοσίαν ύπαγομένης χώρας, Έν Κερκύρα 1868, σ. 104.

1. Βλ. Snegarov, Istorija na Ochridskata archiepiskopija-patriarsija, σ. 516-518.
2. Βλ. V. I. G r i goro vi c, Ocerk putesestvija po Evropejskoj Turcii, s kartojuokrestno- 

stej Ochridskago i Prespanskago ozer, Μόσχα 18772, σ. 103-104. Έν τοσούτω εις τό εργον 
τοϋ D. Β ο 1 μ t ο V, τό όποιον ουτος έδημοσίευσε τό 1943 περί τής Μονής Ζωγράφου ύπό 
τό ψευδώνυμον D. Zografski (Sveta gora-Zograf ν minaloto i dnes, Σόφια 1943), ούδέν 
λέγεται σχετικώς. Ωσαύτως τίποτε περί ’Αρσενίου, ώς διαμείναντος εις τήν μονήν Ζωγρά
φου, δέν λέγεται καί εις τήν νεωτέραν εκδοσιν τοϋ αύτοϋ έργου, ύπό τό πραγματικόν όνομα 
τοϋ συγγραφέως τήν φοράν αύτήν καί τίτλον Bälgarski istoriceski pametnici na Aton, Σόφια 
1961.

3. Βλέπε δημοσίευσιν τούτου ύπό Μ. Arnaudov, Grigor Pärlicev. Charakteristika 
i belezki, Σόφια 1968, σ. 157-158. Εις τό ποίημα τοϋτο είναι διάχυτος ό βουλγαρικός άνθελ- 
ληνικός φανατισμός τοϋ 19ου αίώνος, είναι δέ φανερόν ότι πηγή τής είδήσεως ταύτης είναι 
ή φαντασία τοϋ ποιητοϋ, έπιθυμοϋντος νά ένισχύση τόν άγώνα ύπέρ τής έκκλησιαστικής 
ανεξαρτησίας τών Βουλγάρων. "Άλλωστε καί óSnegarov, Istorija na Ochridskata archie
piskopija-patriarsija, σ. 517, πιστεύει ότι πλησιέστερον πρός τήν πραγματικότητα εύρίσκε- 
ται ή παράδοσις ότι ό ’Αρσένιος άπέθανεν έν Άγίφ Όρει, ένθα είχεν άποσυρθή.

* . ΓΤρβλ. καί Th. Η. Papadopoullos, Studies and documents relating to the Hi
story of the Greek Church and people under Turkish domination, Βρυξέλλαι 1952 (—Biblio
theca graeca aevi posterions I), σ. 90-92, ιδιαιτέρως δέ τήν ύποσ. 2 τής σελίδος 91.
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βουλγαρική ιστοριογραφία μέχρι στιγμής ακολουθεί την τελευταίαν ταύτην 
γραμμήν, ήτις έδημιουργήθη άπό των μέσων του παρελθόντος αίώνος1.

'Η πρώτη σοβαρά άντίδρασις κατά τής καταργήσεως τής ’Αρχιεπισκοπής 
προήλθεν έκ μέρους τοϋ έξ’Αχρίδος καταγομένου διαπρεπούς Έλληνος φι
λολόγου Μαργαρίτου Γ. Δήμιτσα, όστις τό 1859 έδημοσίευσε βιβλίον, έν τώ 
όποίφ έξητάζετο τό όλον θέμα* 2. Σκοπός τοϋ δημοσιεύματος τοϋ Δήμιτσα ήτο 
νά δημιουργήση κίνησιν διά τήν έπανασύστασιν τής ’Αρχιεπισκοπής. 'Ο 
νεαρός τότε φιλόλογος Δήμιτσας έπίστευεν δτι τα οφέλη έκ τής έπανασυστά- 
σεως τής ’Αρχιεπισκοπής ’Αχριδών θά ήσαν δύο, πρώτον μεν ή χριστιανική 
κατήχησις καί διαφώτισις τοϋ λαοϋ, «δεύτερον δέ ή διάδοσις τής παιδείας 
εις πάσας τάς τάξεις καί έξάπλωσις τοϋ Ελληνισμού καί έφ’ όλων τών άλλων 
στοιχείων τών μετά τοϋ Ελληνισμού συμβιούντων διότι καί έκ τής έλλεί- 
ψεως ταύτης ούχ ήττον ώφελούμενοι οί τής ’Άρκτου ’Απόστολοι (έννοει 
τούς Ρώσους πανσλαβιστάς) υπό μυρίας μορφάς καί προσχήματα άδιαλεί- 
πτως ούκ όλίγα άπάγουσι πρόβατα προς τον έαυτών σκοπόν καί βλάβην του 
Ελληνισμού»3. Ό άφελώς ένθουσιών Δήμιτσας δέν κατηνόει ότι τό ύπ’ αύ- 
τοΰ ριφθέν σύνθημα θά έγίνετο δπλον εις χεΐρας τών Βουλγάρων, οϊτινες 
δμως είχον άντιθέτους προς έκεΐνον σκοπούς. Άντιδρώντες οί βουλγαρικοί 
κύκλοι εις τήν ύπό τοϋ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως αποστολήν κατά 
τό 1861 τοϋ Μελετίου ώς μητροπολίτου Πρεσπών καί’Αχριδών4, συνέτα
ξαν έγγραφον προς τό Πατριαρχεΐον έν τω όποίω ελεγον δτι «ολόκληρον 
τό βουλγαρικόν έθνος μας ... έζήτησε τήν έπικύρωσιν τής έγκαθιδρύσεως 
τής αύτοκεφάλου Αρχιεπισκοπής τής πρώτης Ίουστινιανής ’Αχριδών καί 
πάσης Βουλγαρίας ... τήν οποίαν αδίκως καί παρανόμως έσφετερίσθη αυτός 
ό γραικικός κλήρος»5. ’Ήδη τό θέμα τής καταργηθείσης ’Αρχιεπισκοπής 
είχε καταστή άντικείμενον εθνικιστικής προπαγάνδας.

Εις τό γράμμα του ό ’Αρσένιος ελεγεν δτι ή παραίτησίς του ώφειλε «κα

ί. Προς τάς άπόψεις των Βουλγάρων ιστορικών συγκλίνουν καί αί τοϋ Σέρβου D j. 
Stijepcevic, Istorija srpske pravoslavne crkve. I. knjiga: Od pokrstavanja Srba do 
kraja XVIII veka, Μονάχον 1962, σ. 452-484.

2. Μ. Γ. Λ ή μιτσα, Τά περί της αύτοκεφάλου ’Αρχιεπισκοπής τής πρώτης Ίουστι- 
νιανής, ’Αχρίδος καί Βουλγαρίας, Έν ’Αθήναις 1859, σ. ι'+108.

3. Τά περί τής αυτοκέφαλου ’Αρχιεπισκοπής, σ. 98. Οί πρωτεργάται τοϋ βουλγαρι
κού έθνικοϋ κινήματος έν Μακεδονία είχον στραφή έναντίον τοϋ Δήμιτσα ενεκα τών έκ- 
δηλώσεών του αύτών καί έχαρακτήριζαν αυτόν ώς εχθρόν τοϋ βουλγαρισμοϋ. Βλέπε τάς 
περί τούτου λίαν διαφωτιστικάς πληροφορίας έν τω εργφ τοϋ N. T r a j k o v, Bratja Mila- 
dinovi. Prepiska, Σόφια 1964, σ. 28, 39, 83, 92, 93.

4. Βλ. Plovdivski Kiril, Natanail mitropolit ochridski i plovdivski (1820-1906), 
Σόφια 1952, σ. 277-278.

5. Geizer, Der Patriarchat von Achrida, σ. 167-168.
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ταστρωθήναι καί έν τώ ίερώ κώδικι τής του Χρίστου Μεγάλης Εκκλησίας, 
ώς καί του μακαριωτάτου Ιεροσολύμων κυρίου Παρθενίου». Ό Παρθένιος 
εΐχεν έκλεγή πατριάρχης 'Ιεροσολύμων τό 1737 καί διέμενεν έν Κωνσταντι- 
νουπόλει1. Ό ’Αρσένιος έζήτησεν, όπως λάβη γνώσιν τής παραιτήσεώς του 
καί ό Παρθένιος. Τοιουτοτρόπως ούτος έσυνέχιζε τήν άπό του Που αίωνος 
δημιουργηθεΐσαν παράδοσιν, καθ’ ήν οί προκαθήμενοι των αύτοκεφάλων 
’Εκκλησιών διετήρουν ιδίας σχέσεις μετά των πατριάρχων 'Ιεροσολύμων, 
οϊτινες έπενέβαινον εις τά των έν λόγω ’Εκκλησιών, παραβλέποντες ένίοτε 
τάς κανονικάς δικαιοδοσίας τού πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως1 2. Ό 
Παρθένιος συνήθως φέρεται θανών τό 17663, τό γράμμα όμως του ’Αρσενίου 
έρχεται είς έπίρρωσιν τής μαρτυρίας τού Κομνηνοϋ-'Υψηλάντου, όστις εΐχεν 
ιδιαιτέρας σχέσεις μετά τού Παρθενίου, ότι ούτος άπέθανεν όχι τό 1766, 
άλλά τό 17674.

Έκ τής προς τόν μητροπολίτην Βελεγράδων Ίωάσαφ έπιστολής τού 
’Αρσενίου καί των λοιπών αρχιερέων τού κλίματος ’Αχριδών, τής σταλείσης 
τήν 12ην Φεβρουάριου 1767, έπληροφορούμεθα ότι ό τελευταίος προκαθή
μενος τής ’Αρχιεπισκοπής ταύτης είχε συνάψει προσωπικά χρέη, τά όποια 
μεγάλως τόν έβάρυναν5. Τό έγγραφον τής παραιτήσεώς τού ’Αρσενίου καί 
έκ τής μητροπόλεως Πελαγονίας έρχεται νά έπιβεβαιώση τήν ϋπαρξιν τών 
χρεών αύτών. Ό ’Αρσένιος, όχι μόνον δέν ήδύνατο πλέον νά κυβερνήση τήν

1. Περί του Παρθενίου βλ. Χρ. Παπαδοπούλου, Ιστορία της Εκκλησίας 'Ιερο
σολύμων, Έν Ίεροσολύμοις καί ’Αλεξάνδρειά 1910, σ. 627-628, ένθα καί ή σχετική βιβλιο
γραφία. ’Επίσης βλέπε συμπληρωματικός περί Παρθενίου πληροφορίας παρά Μ. Μα ν ο ύ- 
σ α κ α, Ανέκδοτα πατριαρχικό γράμματα (1574-1806) πρός τούς έν Βενετία μητροπολίτας 
Φιλαδέλφειας καί τήν ’Ορθόδοξον Ελληνικήν’Αδελφότητα ( -Βιβλιοθήκη Ελληνικού 
’Ινστιτούτου Βενετίας Βυζαντινών καί Μεταβυζαντινών Σπουδών, όρ. 3), Βενετία 1968, σ. 
87-94.

2. Βλ. π.χ. Χρ. Παπαδοπούλου, Οί πατριάρχαι 'Ιεροσολύμων καί ή Σέρβική 
’Εκκλησία έν άρχή τού ιη' αίώνος, έν «Νέα Σιών», τ. 1Ζ' (1922), σ. 318-325. Πρβλ. Ί. X. 
Ταρνανίδου, Τό προβλήματα τής μητροπόλεως Καρλοβικίων κατά τόν ΙΗ' αιώνα καί 
ό Jovan Rajic (1726-1801), Θεσσαλονίκη 1972, σ. 37-39.

3. Βλ. X ρ. Παπαδοπούλου, Ιστορία τής ’Εκκλησίας Ιεροσολύμων, σ. 797. 
Πρβλ. Β. Στεφανίδου, ’Εκκλησιαστική ιστορία, όπ’ άρχής μέχρι σήμερον, Άθήναι 
1948, σ. 742.

4. Τό μετά τήν "Αλωσιν, σ. 410. Ό Κομνηνός-'Υψηλάντης άναφέρει τόν θάνατον τού 
Παρθενίου μετά τήν κατάργησιν τής ’Αρχιεπισκοπής Άχρίδος, τήν 15ην ’Ιανουάριου 1767, 
καί προ τής διαδοχής έν Μολδαβίμ τού ήγεμόνος Γρ. Γκίκα ύπό τού Γρ. Καλλιμόχη. Γνω
στού όντος δτι ή άλλαγή τών ήγεμόνων έγινε τήν 3ην Φεβρουάριου 1767 (Βλ. Ν. J ο r g a, 
Histoire des Roumains et de leur civilisation, Παρίσιοι 1920, έν παραρτήματι σ. Vili), πρέπει 
νό δεχθώμεν ότι ό Παρθένιος άπέθανε κατά τό δεύτερον δεκαπενθήμερον τού Ιανουάριου 
1767.

5. Έδημοσιεύθη ύπό Ά. Ά λ ε ξ ο ύ δ η, Σύντομος ιστορική περιγραφή, σ. 104-105.
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μητρόπολιν Πελαγονίας, άλλ’ έπί πλέον έφοβεΐτο καί νά μεταβή εις τήν έδραν 
του διά τάς ύφορωμένας τών δικαστών ενοχλήσεις. Φαίνεται ότι ό ’Αρσένιος 
είχεν ελθει εις συνεννοήσεις μετά τοϋ Μογλενών Ναθαναήλ, δστις προφα
νώς έδήλωσε δυνατότητα τακτοποιήσεως των χρεών εκείνου, ύπό τον δρον 
τής παραιτήσεως του ’Αρσενίου έκ τής μητροπόλεως Πελαγονίας. Αί συν- 
αλλαγαί τοϋ είδους τούτου, καίτοι σαφώς αντίθετοι προς τούς ιερούς κα
νόνας τής ’Εκκλησίας, άπετέλουν σύνηθές τι κατά τήν τουρκοκρατίαν. Οΰτω 
ό Πελαγονίας έζήτει, όπως ή παραίτησίς του εχη τό κΰρος μονοπροσώπως 
είς τήν αυτού πανιερότητα, ον μην δε είς άλλο πρόσωπον. ’Ενδιαφέρουσα 
τυγχάνει καί ή πρόσθετος δήλωσις τοϋ ’Αρσενίου- καί εις τήν περί τούτον 
ενδειξιν καί άσφάλειαν εδωκα τή πανιερότητί τον τήν παρούσαν μου οίκειο- 
θελή παραίτησιν. Δοθέντος δτι ό ’Αρσένιος δεν ήδύνατο νά μεταβή είς τήν 
έδραν τής μητροπόλεώς του ενόσω τά χρέη δέν εΐχον είσέτι τακτοποιηθή, 
δημιουργεΐται κατ’ αρχήν ή ύπόνοια δτι μετά τήν έκ τής ’Αρχιεπισκοπής 
παραίτησιν του παρέμεηεν έν Κωνσταντινουπόλει, όπου είχε μεταβή μετά 
τών άλλων αρχιερέων1, ή άλλοϋ που εντός τών ορίων τής τέως ’Αρχιεπισκο
πής ή καί έν 'Αγίφ Όρει καί δτι ένεχείρισεν είς τόν Ναθαναήλ τήν παραί- 
τησιν, δστις καί τήν κατέθεσεν είς τό Πατριαρχείον. Τό ενδεχόμενον τοϋτο 
φαίνεται είς ήμάς καί τό όλιγώτερον πιθανόν. Ό’Αρσένιος ύπέβαλε τήν έκ 
τής μητροπόλεως Πελαγονίας παραίτησιν του εύρισκόμενος έν Κωνσταντι- 
νουπόλει, προφανώς δέ παρέτεινε τήν αυτόθι παραμονήν του μέχρι τοϋ Ιου
νίου 1767. Ή διαδοχή τοϋ ’Αρσενίου είς τήν μητρόπολιν Πελαγονίας έγέ- 
νετο προφανώς τή συγκατανεύσει τοϋ Πατριαρχείου καί ή προ ήμών παραί- 
τησις αϋτη δέν ήτο παρά τό τέλος μιας μακράς σειράς διαπραγματεύσεων 
μεταξύ ’Αρσενίου, Ναθαναήλ καί Πατριαρχείου. Άπόδειξις τούτου άλλωστε 
είναι δτι τό Πατριαρχείον άπεδέχθη τήν λύσιν ταύτην καί εξέλεξε τελικώς 
τον Ναθαναήλ μητροπολίτην Πελαγονίας2. Τό γεγονός δτι ή παραίτησίς 
τοϋ ’Αρσενίου ήτο πλήρως συμπεφωνημένη μετά τοϋ Ναθαναήλ καί δτι είχε 
δοθή ή προφορική έπιδοκιμασία τοϋ Πατριαρχείου, βεβαιοΰται καί έκ τής 
υπογραφής ό πρώην Πελαγονίας. Είς ήν περίπτωσιν δέν είχεν έκ τών προ- 
τέρων γίνει δεκτή ή παραίτησίς τοϋ ’Αρσενίου, ούτος δέν θά ύπέγραφεν ώς 
πρώην, δπως δέν επραξε τοϋτο ό τήν 7ην Φεβρουάριου 1783 παραιτηθείς μη
τροπολίτης Πελαγονίας Συμεών3.

1. Βλ. Δ ε λ ι κ ά ν η, Πατριαρχικών έγγραφων τόμος τρίτος, σ. 896.
2. Ό Δελικάνης (Πατριαρχικών έγγράφων τόμος τρίτος, σ. 894) κάτωθεν τοϋ γράμ

ματος τής παραιτήσεως τοϋ ’Αρσενίου σημειοΐ· «Διάδοχος αύτοϋ έξελέγη ό Μογλενών Να
θαναήλ, κατά ’Απρίλιον τοϋ αύτοϋ έτους εκλεγείς ώς τοιοϋτος, αντί τοϋ καθαιρεθέντος 
Γερμανού, Μογλενών δέ ό Γεδεών», παραπέμπει δέ είς έγγραφα τοϋ κώδ. ΣΤ' τοϋ Πατριαρ
χικού ’Αρχειοφυλακείου. Πρβλ. Snegarov, Istorija na Ochridskata archiepiskopija-pa- 
triarsija, σ. 236.

3. Βλ. Κώδικα Z' Πατριαρχικού ’Αρχειοφυλακείου, σ. 152.
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Ό τίτλος πρόεδρος του ’Αρσενίου εις τήν σφραγίδα του ώς μητροπο
λίτου Πελαγονίας, έδήλωνε τήν τέως ιδιότητα του άρχιεπισκόπου. Ό ’Αρσέ
νιος κανονικώς επρεπε νά φέρη τον τίτλον πρώην αρχιεπίσκοπος ’Αχριδών 
καί Πρόεδρος Πελαγονίας, άντ’ αύτοϋ όμως χρησιμοποιεί ταυτοχρόνως τό 
μητροπολίτης καί πρόεδρος, τά όποια φαίνονται άσυμβίβαστα, διότι συνήθως 
πρόεδρος μιας μητροπόλεως ήτο ό ποιμαίνων ταύτην έν ένεργεία πατριάρ
χης ή αρχιεπίσκοπος ή πρώην τοιοϋτος, οπότε όμως ώφειλε συγχρόνως νά 
διατηρή καί τόν τίτλον τοϋ πρώην1.

Μετά τήν κατάργησιν τής ’Αρχιεπισκοπής 'Αχριδών ή μητρόπολις Πε
λαγονίας, ύπαχθεΐσα εις τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον, ελαβε τήν ιε' θέσιν 
εις τήν τάξιν των μητροπόλεων αύτοϋ, ό δε μητροπολίτης ταύτης εφερε τόν 
τίτλον «ό Πελαγονίας, ύπέρτιμος καί εξαρχος άνω Μακεδονίας»1 2. Άπό τής 
στιγμής τής παραιτήσεως τοϋ ’Αρσενίου έκ τοϋ θρόνου Πελαγονίας, εξαφα
νίζονται όριστικώς τά ’ίχνη τοϋ ιεράρχου τούτου, οστις, οϋτως ή άλλως, ύπήρ- 
ξεν ασήμαντος εκκλησιαστική φυσιογνωμία, ώστε δι’ αύτής νά έπισφραγι- 
σθή καταλλήλως ή παρακμή καί τό τέλος μιας αρχιεπισκοπής.

1. ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΣ ΤΟΤ ΑΡΧΙΕΙΊΙΣΚΟΙΙΟY ΑΧΡΙΔΩΝ ΑΡΣΕΝΙΟΥ

16 Ίανουαρίου 1767

Πρωτότυπον: Κώδιξ ΣΤ' τοϋ Πατριαρχικού Αρχειοφυλακείου Κωνσταντι
νουπόλεως, σελ. 138. Τό γράμμα τής παραιτήσεως τοϋ ’Αρσενίου, κατατεθέν 
εις τήν πατριαρχικήν γραμματείαν, έπεκολλήθη επί τοϋ κώδικος δι’ ισπανι
κού κηροΰ. Έκδίδεται έπί τή βάσει φωτογραφίας άποκειμένης εις τό άρχεϊον 
τοϋ Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου τοϋ Αίμου. "Εχει δημοσιευθή υπό 
1 ) Γρηγορίου, άρχιγραμματέως τής Ίεράς Συνόδου τής τοϋ Χριστοϋ Μεγάλης 
’Εκκλησίας3 (Γ), 2) ’Ανθίμου Άλεξούδη, μητροπολίτου Βελεγράδων4 (Α) 
3) Κ. Δελικάνη5 (Δ) καί 4) ύπό τοϋ Βουλγάρου λογίου G. Krästevic6, τοϋ

1. Βλ. G elzer, Der Patriarchat von Achrida, σ. 179-180.
2. Βλ. Γ. A. P άλλη καί Μ. Ποτλή, Σύνταγμα των θείων καί ιερών κανόνων, τό

μος Ε', Άθήνησιν 1855, σ. 515. Πρβλ. G elzer, Der Patriarchat, σ. 167.
3. Πραγματεία περί τής κανονικής δικαιοδοσίας τού Οικουμενικού Πατριαρχικού 

Θρόνου έπί των έν Βουλγαρίμ 'Ορθοδόξων Εκκλησιών, Έν Κωνσταντινουπόλει 1860, 
σ. 120-121.

4. Σύντομος ιστορική περιγραφή τής ίεράς μητροπόλεως Βελεγράδων, σ. 101.
5. Πατριαρχικών έγγράφων τόμος τρίτος, σ. 893.
6. Έδημοσιεύθη εις τό βιβλίον Istoriceski izsledovanija za Ochridskata i Ipekska archie- 

piskopija. Prevod N. Michajlovskago, Κωνσταντινούπολή 1869, σ. 21-22. Τό βιβλίον τούτο 
άποτελεΐ βουλγαρικήν μετάφρασιν τού άρχικώς εις τήν έλληνικήν άνωνύμως δημοσιευθέν- 
τος βιβλίου τού G. K r à s t e v i c, Τά κατά τάς αρχιεπίσκοπός 'Αχριδών καί Πεκίου, Έν 
Κωνσταντινουπόλει, έκ τού τυπογραφείου 'ή Μακεδονία’, 1869. Περί άμφοτέρων τών βι-
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όποιου όμως τήν εκδοσιν δέν κατέστη δυνατόν νά συμβουλευθωμεν. Περί 
ταύτης γνωρίζομεν έκ τής ακριβούς μεταφράσεως εις τήν βουλγαρικήν, τήν 
όποιαν έδημοσίευσεν ό I. Snegarov1. Επειδή αί εκδόσεις των Γρηγορίου, 
Άλεξούδη καί Δελικάνη είχαν ώρισμένας παραλήψεις, ό Snegarov έδημο- 
σίευσε τό γράμμα τούτο ώς καί τό έπόμενον εις βουλγαρικήν μετάφρασιν έκ 
τής έκδόσεως του Krästanov.

Π ε ρ ί λ η ψ ι ς: Ό αρχιεπίσκοπος ’Αχριδών ’Αρσένιος γράφει προς τόν 
οικουμενικόν πατριάρχην, δηλών ότι, μή δυνάμενος νά άνορθώση τά οικο
νομικά τής ’Αρχιεπισκοπής του παραιτεΐται ταύτης. Έν τοσούτω, τής μη- 
τροπόλεως Πελαγονίας, τής όποιας τυγχάνει συγχρόνως μητροπολίτης, δέν 
παραιτεΐται αλλά διατηρεί ταύτην.

f Διά τής παρούσης μου οίκειοθελοϋς και αβιάστου παραιτήσεως, φανερά) 
ό 2 κάτωθεν υπογεγραμμένος, δτι διά τό άδυνάτοις εχειν με οίκονομήσαι και,3 
διορθώσαι τάς τής Αρχιεπισκοπής τον ’Αχριδών χρείας άλλεπαλλήβλονς επι- 
σνμβάσας, επί τε των προ ημών καί επί των ήμερων ημών, ?ια\3βήν ον μικρόν 
λαβόντων τών κακοποιών, τό τής αρχιεπισκοπής όνομα 6 εις το κατατρέχειν καί 
ζημιονν καί βλάπτειν καί τάς νποκειμένας τή Αρχιβ επισκοπή Άχριδώ)ν μη- 
τροπόλεις καί τους εν αυτή πτωχούς ρα\Άγ[άδες, καί διά τό μή αλλοις εχειν 
έλενθερωθήναι τών χειρών9 αυτών τό εκεΐσε κλήμα, καί δλον τό χριστιανικόν 
γένος, εί10 μή τή αναιρέσει τής Αρχιεπισκοπής. Δι αυτά ταντα παραιτου11- 
μαι ήδη τής Αρχιεπισκοπής ’Αχριδών, ου μήν δε καί τής\12 προτέρας μου 
επαρχίας Πελαγωνί(ας), ήντι,να καί εχειν εφ’ όρω|13 ζωής μου εις ζωοτροφίαν 
μου καί χρείαν τών Αναγκαίων ε ι*πί τοιαντη συμφωνία καί μετά τών συνα- 
δελφών μου Αγίων αρη5χιερέων εγένετο καί ή παρούσα μου οίκειοθελής καί 
Αβίαατος|16 παραίτησις, ήτις οφείλει καταστρωθήναι καί έν τώ Ιερώ κώδικιJ17 
τής τού Χ(ριστ)ον μεγάλι/ς εκκλησί(ας), ώς καί τού μακαριωτάτον '/ε18ρο- 
σολύμων κυρίου Παρθενίου ■ : · αιρξζ' : ’Ιανουάριου ιζ':

Τ.Σ. f ό ΆχρΪΑώΗκ ό ΆρεΦιΓιώκ ήπώεκχετε

3-4 Αλλεπαλλήλως ΓΑΔ. 8 χηρών Α. 9 κλίμα ΓΑΔ. 12 Πελαγονίας Α: Πελα- 
γωνείας Δ. 11-13 ου μήν δε... αναγκαίων: παραλ. Δ: ήντινα... αναγκαίων: παραλ. 
ΓΑ. 14 τοιαύτη δε ΓΔ. 15 μου: παραλ. ΓΔ. 16 κώδηκι ΑΔ. 17-18 ώς καί... 
Παρθενίου: παραλ. ΓΑΔ. ’Ιανουάρ. Δ. 'Υπογραφή: 'Ο ’Αχριδών ’Αρσένιος 
υπόσχεται ΓΑΔ.

βλίων τούτων βλ. Μ. S t ο j a n ο ν, Bälgarska väzrozdenska kniznina. Analiticen repertoar 
na bäigärskite knigi i periodicni izdanija, 1806-1878. I, Σόφια 1957, σ. 224, No 4856 καί 
σ. 246, No 5276.

1. Istorija na Ochridskata archiepiskopija-patriarsija, σ. 515.
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Tò γράμμα δέν είναι ιδιόχειρον τοϋ Αρσενίου. 'Η υπογραφή τούτου 
φανερώνει ότι ήγνόει τήν έλληνικήν γλώσσαν. Ούτος δέν έγνώριζε τά γράμ
ματα τοϋ έλληνικοϋ άλφαβήτου καί τά συνέχεε μετά των σλαβικών. Εις τήν 
λέξιν ’Αχριδών τά έλληνικά γράμματα δ καί ν έχουν άντικατασταθή διά τών 
σλαβικών a καί η. Επίσης μετά το τελικόν η υπάρχει τό άφωνον σλαβικόν 
κ, όπερ μαρτυρεί γνώσιν τών κανόνων τής ορθογραφίας τών σλαβικών καί 
δή σερβικών χειρογράφων. Εις τό όνομα ’Αρσένιος τά έλληνικά γράμματα 
σ, ε, ν καί ς έχουν άντικατασταθή διά τών σλαβικών c, •k, η καί κ. Καί ένταϋθα 
τηρούνται βασικώς οί κανόνες τής σλαβικής ορθογραφίας τοϋ ονόματος 
Αρσένιος μέ μόνην τήν διαφοράν ότι άντί τοϋ ω έπρεπε νά γραφή ο. Έδώ 
έχει παραληφθή εις τό τέλος τό σλαβικόν σίγμα, άλλ’ εν τοσούτω διατηρεί
ται τό άφωνον κ, τοϋ όποιου ή παρουσία δηλοΐ ότι εδει νά προηγήται τό σί
γμα, όπερ έξέπεσεν. Τό σλαβικόν σύμπλεγμα εκ, λείπει μέν εκ τοϋ ονόματος 
5Αρσένιος, ύπάρχει όμως εις τήν λέξιν «ήπώτκχετε», πράγμα τό όποιον έρχεται 
καί πάλιν νά έπιβεβαιώση τήν ύπό τοϋ Αρσενίου γνώσιν τής ορθογραφίας 
τών σλαβικών χειρογράφων.

Ό 'Αρσένιος, πλήν τής υπογραφής του, θέτει εις τό κάτω άριστερά μέρος 
τοϋ γράμματος καί τήν προσωπικήν του σφραγίδα. Αυτή είναι στρογγύλη. 
Εις τόν έξω κύκλον φέρει τήν έπιγραφήν: APCENIOC ΕΑΕΩι Θ(Ε)ΟΥ ΑΡ- 
XIEniCKOnOC ΠΡΩΤΙ-rC ioyctinianhc και παοηο βουαγα- 
PIAC. Εις τό άνω μέρος τοϋ έσω κύκλου υπάρχει έπιγραφή τουρκιστί, εις δε 
τό κάτω μέρος ή χρονολογία: ΦΕΥΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΨΞΔ.

2. ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΣ TOT ΓΙΕΛΛΓΟΝΙΑΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ

24 Ιουνίου 1767
Πρωτότυπον: ΚώδιξΣΤ' τοϋ Πατριαρχικού ’Αρχειοφυλακείου Κωνσταν

τινουπόλεως, σελ. 154. Καί αυτό τό γράμμα τοϋ ’Αρσενίου έχει έπικολληθή 
δι’ ισπανικού κηροΰ επί τοϋ κώδικος ώς καί τό προηγούμενον. Έκδίδεται 
έκ φωτογραφίας άποκειμένης εις τό άρχεϊον τοϋ 'Ιδρύματος Μελετών Χερ
σονήσου τοϋ Αίμου. Τό γράμμα τοϋτο τοϋ ’Αρσενίου έγνώρισε τόσας εκδό
σεις, όσας καί τό προηγούμενον καί πάλιν υπό τών Γρηγορίου1 (Γ), Άλεξού- 
δη1 2 (Α), Δελικάνη3 (Δ) καί Krästevic4. Οί τρεις πρώτοι έχουν παραλήψεις καί 
διάφορον άνάγνωσιν ώρισμένων λέξεων.

Π ε ρ ί λ η ψ ι ς: Ό ’Αρσένιος δηλοΐ ότι ένεκα πολλών χρεών καί τής 
μητροπόλεως Πελαγονίας καί αύτοϋ τοϋ ίδιου, μή δυνάμενος νά άντεπεξ-

1. Πραγματεία περί της κανονικής δικαιοδοσίας, σ. 121-122 êv υποσημειώσει.
2. Σύντομος ιστορική περιγραφή, σ. 101-102.
3. Πατριαρχικών εγγράφων τόμος τρίτος, σ. 893-894.
4. Βλ. Snegarov, Istorija na Ochridskata archiepiskopija-patriarsija, σ. 515-516.
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έλθη εις τήν δημιουργηθείσαν κατάστασιν, παραιτεΐται τον μητροπολιτικόν 
θρόνον, όπό τον όρον διάδοχος αύτου νά άναδειχθή ό μητροπολίτης Μο- 
γλενών Ναθαναήλ.

f Ή ταπεινότης ή εμή διά τον παρόντος τής οίκειοθελούς2 παραιτήσεως 
γράμματος δηλοποιεί, ότι μή δυναμένη κυ 3βερνήσαι τα επικείμενα τή επαρ
χία μον χρέη, οντε μην * δλως άπελθεΐν εκεΐσε δια τάς νψορωμένας των δικά 5- 
στών ενοχλήσεις, οίκειοθελώς καί άβιάστως ποιούμαι πα 6 ραίτησιν τής επαρ
χίας μον Γίελαγωνίας εις τον πανιερώτατον 7 μ[ητ]ροπολιτήν Μογλενών, τον 
άγαπητόν μοι άδελφόν κυρ |8 Ναθαναήλ, ιός αξιον καί Ικανόν εις τήν διοίκησιν 
τήςβ επαρχίας εκείνης' δθεν δέομαι θερμώς τοϋ πα 10ναγιωτάτον και σεβασμιω- 
τάτου μοι δεσπότου και τής ιερός των 11 πανιερωτάτων αρχιερέων συνόδου, Iva 
συγκατανενσωσι12 τή αύθαιρέτω μον ταντη βουλή καί προχειρίσασθαι τήν αυτόν 
]13 πανιερότητα έν τή μ[ητ]ροπόλει ταντη, βούλομαι δε τήνj14 οίκειοθελή μον 
ταύτην παραίτησιν εχειν τό κύρος μο 13νοπροσώπως εις τήν αυτού πανιερότητα, 
ον μήν δε 16 είς άλλο πρόσωπον καί εις τήν περί τούτον ένδειξιν καί άσφά17λειαν 
έδαικα τή πανιερότητί τον τήν παρούσαν μου οίκειοθελή 18 παραίτησιν, κατησφα- 
λισμένην τή Ιδιόχειρα) μον ύπο\ιογραφή καί σφραγίδι: αψξζ': Ιουνίου: κδ':

Τ.Σ. ό πρώϊιι πΦλαΓωΗΪατ 'ApcfeNÏokK βεβώΗώ

2 τής παραιτήσεως Α. 6 Γίελαγωνείας ΓΔ: Πελαγονίας Α. 6-9 εις τον πανιε- 
ρώτατον ... επαρχίας εκείνης, παραλ. ΓΑΔ. 12-16 καί προχειρίσασθαι ... άλλο 
πρόσωπον, παραλ. ΓΑΔ. 17 δέδωκα ΓΑΔ. τή πανιερότητί του, παραλ. ΓΑΔ. 
19 αψξδ' ίοννίου κδ', παραλ. Γ. 'Υπογραφή: "Ο πρώην Πελαγωνείας (Πε),α- 
γονίας Α) ’Αρσένιος ΓΑΔ.

Ή υπογραφή του ’Αρσενίου παρουσιάζει τάς αύτάς ορθογραφικός ιδιο
τυπίας ώς καί τό είς τό προηγούμενον έγγραφον. Είς τήν λέξιν πρώην τό ι 
καί τό ν έχουν άντικατασταθή διά των σλαβικών ϊ καί μ. Είς τήν λέξιν ΙΤελα- 
γωνίας έχουν άντικατασταθή τά έλληνικά γράμματα ε, γ, ν καί ς διά των 
σλαβικών ΐ, γ, ν καί c. 'Η γραφή του σλαβικού γ ένταϋθα παρουσιάζει μίαν 
ιδιοτυπίαν ομοιάζει τούτο περισσότερον προς τό έλληνικόν τ, καθότι εχει 
τήν κεραίαν έκτεινομένην προς άμφοτέρας τάς πλευράς. Τό φαινόμενον δεν 
είναι σπάνιον είς τήν νοτιοσλαβικήν ταχυγραφίαν, αλλά τό άξιον προσοχής 
είναι, ότι, ένώ ή τοιαύτη γραφή τοϋ σλαβικού γ εύρίσκεται έν χρήσει άπό 
τοϋ 16ου μέχρι τών άρχών τοϋ 18ου αίώνος, καί εχει γενικώς έγκαταλειφθή 
άπό τών μέσων τούτου1, χρησιμοποιείται είσέτι υπό τοϋ ’Αρσενίου. Τοϋτο 
πρέπει οπωσδήποτε νά άποδοθή είς τήν έξοικείωσίν του προς τήν γραφήν

1. Βλέπε προχείρως L. V. £ e r e ρ n i n, Russkaja paleografija, Μόσχα 1956, σ. 378- 
379 καί σ. 478-479, Μ. Ν. Tichomirov-A. V. Murav’ev, Russkaja paleografija,
Μόσχα 1966, σ. 35 καί V. Ν. Csepkin, Russkaja paleografija, Μόσχα 1967, σ. 143.
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των νοτιοσλαβικών χειρογράφων. Εις τό όνομα του ’Αρσενίου έχουν άντι- 
κατασταθή διά σλαβικών τά γράμματα σ, ε, ν, ι καί ς. Άντ’ αύτών εχομεν c, 
■k, ν, ϊ καί t. ’Έχομεν καί ενταύθα την παράθεσιν τοϋ άφώνου κ, οπερ, ως ήδη 
έλέχθη, μαρτυρεί γνώσιν τής ορθογραφίας των σέρβικων κυρίως χειρογρά
φων. Εις τήν τελευταίαν λέξιν «βεβώιιώ» μόνον τό ν εχει άντικατασταθή διά 
τοϋ σλαβικού ν.

Τό γράμμα τοϋ 'Αρσενίου φέρει τήν σφραγίδα αύτοϋ ως μητροπολίτου 
ΓΤελαγονίας. Εις τον έσω κύκλον υπάρχει έπιγραφή τουρκιστί, εις δέ τον 
εξω ή έξης: fO ΤΑΠΕΙΝΟΟ ΜΗΤΡΟΠΟΑΙΤΗΟ ΠΡΟΕΔΡΟΟ ΠΕΑΑΓΩ- 
NIAC APCENIOC ΑΨΞΖ.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΤΑΧΙΑΟΣ



RÉSUMÉ

Antoine-Émile Tachiaos, Le dernier archevêque d’Achris.

Les données biographiques d’Arsène, dernier archevêque d’Achiis, ne sont 
pas nombreuses. Outre quelques informations assez vagues, il existe deux do
cuments signés par lui, l'un du 16 janvier et l’autre du 24 juin 1767. Ces deux 
documents ont été publiés à plusieures reprises, mais leurs éditeurs n’ont pas 
tenu compte de données paléographiques, qui sont d'une importance particu
lière. Le premier de ces documents est la démission d’Arsène de l’archevêché 
d'Achris, tandis que le deuxième est sa démission de la métropole de Pélagonie, 
dont Arsène était simultanément πρόεδρος et μητροπολίτης. Les signatures 
d'Arsène dans les dits documents ont une particularité bien intéressante: le der
nier archevêque d’Achris, qui ignorait la langue grecque, se servait de lettres 
de l’alphabet slave qu'il mélangait avec les lettres grecques. Bien plus, l’examen 
paléographique de cettes lettres slaves prouve qu’Arsène avait une bonne con
naissance de l'écriture des manuscrits slaves de rédaction serbe. Ce fait indique 
à l'origine slave d’Arsène et prouve qu’il avait été autrefois un moine lettré de 
quelque monastère, dans lequel il avait la possibilité de lire ou même copier des 
manuscrits slaves. Après une longue liste d’archevêques d’Achris on s’étonne 
de voir à la tête de cet atchevêché un Slave. La chose peut trouver son explica
tion au fait que lorsque l’archevêché tomba dans une situation financière vrai
ment pénible,son trône ne faisait plus l’objet d’intérêt pour les prélats de qualité. 
C’est pourquoi on avait avancé au trône un moine simple et insignifiant, qui ne 
pourrait pas se rendre compte de la masse de problèmes qui amenèrent finale
ment à l’abolition de l’archevêché.
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