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Ο ΦΙΛΕΝΩΤΙΚΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΧΡΙΔΟΣ 
ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΠΑΛΑΙΟΑΟΓΟΣ (fl643) ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΥΤΟΥ 

ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΝΩ MOTIΚΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΥΡΙΑ AO Y ΤΟΥ ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ

Βιογραφικά. Ό Πορφύριος Παλαιολόγος συγκαταλέγεται μεταξύ 
των αρχιεπισκόπων Άχρίδος, οί όποιοι, είς την προσπάθειάν των να εξα
σφαλίσουν οικονομικήν καί στρατιωτικήν βοήθειαν άπό τήν Δύσιν καί δή 
από τό Παπικόν Κράτος διά τήν άπελευθέρωσιν των περιοχών των, αί όποΐαι 
είχον καταληφθή υπό των Όθωμανων, ήναγκάσθησαν, ενεκα των τότε περι
στάσεων, να άσπασθοΰν τό ρωμαιοκαθολικόν δόγμα, προβαίνοντες είς όιιο- 
λογίαν πίστεως τής Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας ή τουλάχιστον έκδη- 
λοϋντες σημεία ύποταγής είς τόν Πάπαν1.

Περί τής ζωής καί τής άρχιεπισκοπείας αυτού ολίγα μόνον είναι γνω
στά. Κατά μίαν πληροφορίαν, τήν οποίαν δίδει τό 1633 ό έν Κωνσταντινου-

1. Ό Λέων Άλλάτιος (1587-1669) αναφέρει τέσσαρας αρχιεπισκόπους Άχρίδος, οί 
όποιοι είς τήν έποχήν του «συνεφιλιώθησαν» μετά τής Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας 
ήτοι τόν ’Αθανάσιον, τον Πορφύριον, τόν Άβραάμιον καί τόν Μελέτιον: «Achrideni etiam 
Archiepiscopi plures, Porphyrius, Athanasius, Abramius Mesapsa, qui prius fuerat Nova
rum Patrarum, Meletius, qui antea fuit Sophiae», βλ. De Ecclesiae Occidentalis atque Orien- 
talis perpetua consensione, Libri très, Coloniae Agrippinae 1648 (άναστατική έπανέκδοσις 
Western Germany, Ed. Greegg International Publishers Limited, 1970), στήλη 1092. Πρβλ. 
καί Michaelis Le Quien, Oriens Christianus, τ. II, Parishs 1740 (άναστατική 
έπανέκδοσις Graz 1958), κεφ. VII, στήλη 300. Σημειωτέον, ότι άμφότεροι σφάλλουν είς 
τήν σειράν διαδοχής των έν λόγω αρχιεπισκόπων θέτοντες τόν Αθανάσιον μετά τόν Πορ. 
φύριον. ’Επίσης καί νεώτεροι κατάλογοι τών άρχιεπισκόπων Άχρίδος έχουν οΰκ όλίγα 
λάθη ώς πρός τήν σειράν διαδοχής καί τάς χρονολογίας. Οϋτω π.χ. ό Ε. G ο 1 u b i n- 
s k i j τοποθετεί έσφαλμένως τόν Πορφύριον προ τοϋ Αθανασίου (βλ. Kratkij ocerk 
istorii Pravoslavnih Cerkvej ; Bolgarskoj, Serbskoj i Ruminskoj, ili Moldo-Valaskoj, Moskva 
1871, σ. 137). Ό Μητροπολίτης Άμασείας Άνθιμος Άλεξούδης δίδει έσφαλμένην σειράν 
διαδοχής καί χρονολογίαν, θέτων τόν Πορφύριον μετά τόν Αβραάμ καί ώς έτος άρχιεπι- 
σκοπείας άναφέρων τό 1630 (βλ. Χρονολογικός κατάλογος των πάλαι ποτέ Αρχιεπισκό
πων τής Α' Ίουστινιανής Αχριδών, «’Εκκλησιαστική Αλήθεια», έτ. Θ' (1889), άρ. 20, σ. 
160). Ό δέ S. V a i 1 h é, είς τό άρθρον του Bulgarie, τοποθετεί έσφαλμένως τήν άρχιε- 
ρατείαν τοϋ Πορφυρίου κατά τό 1600 (βλ. Dictionnaire de Théologie Catholique, τ. II1, 
Paris 1923. στήλη 1196).
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πόλει Ενετός Βαΐλος, ό Πορφύριος φέρεται γεννηθείς εις την Σερβίαν1. 
Άντιθέτως, εν έγγράφφ, το όποιον περιέχει ψήφισμα τής Γερουσίας τής 
Ένετίας, υπό ήμερομηνίαν 25 Αύγούστου 1640, άναφέρεται ότι οδτος ήτο 
έκ Κωνσταντινουπόλεως2. 'Ομοίως, καί εις σημείωσιν γραφεΐσαν εις τό 
λεύκωμα τής εν Κρακοβία Ίησουϊτικής ’Αδελφότητος, την 31ην Ιουλίου 
του 1625, ό Πορφύριος φέρεται ώς Κωνσταντινουπολίτης (Constantinopo- 
litanus)3.

Ό Πορφύριος, ό όποιος πιθανόν διεδέχθη εις τόν αρχιεπισκοπικόν 
θρόνον τής Άχρίδος τόν Μητροφάνην4, άναφέρεται διά πρώτην φοράν ώς 
άρχιεπίσκοπος Άχρίδος εις εν τουρκικόν έγγραφον, τό όποιον φέρει ήμε
ρομηνίαν 22 Ίανουαρίου 1623. Τό έγγραφον τούτο, τό όποιον εύρίσκεται 
κατεστρωμένον εις τά κατάστιχα του Καδηλικίου των Βιτωλίων, όμοϋ μετ’ 
άλλων τεσσάρων εγγράφων τής αύτής εποχής, άφορώντων καί τούτων είς 
τόν αρχιεπίσκοπον Πορφύριον, άναφέρεται περιληπτικούς υπό του Alek- 
sandar Matkovski5, καί άποτελεΐ άναμφιβόλως νέον στοιχεΐον, χρήσιμον

1. Βλ. Κ io V σ τ. Δ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Πατριαρχικά, ήτοι ανέκδοτοι πληροφορίαι, 
σχετικαί πρός τούς Πατριάρχας Κωνσταντινουπόλεως άπό τοΰ 1556-1702, «Πραγματεΐαι 
τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών», τ. 15, άρ. 4 (Έν Άθήναις 1951), σ. 64-65.

2. Βλ. Κωνστ. Δ. Μέρτζιου, Μνημεία Μακεδονικής 'Ιστορίας, Θεσσαλο
νίκη 1947, σ. 184, ύποσ. 2.

3. Βλ. G. Hofmann, Byzantinische Bischöfe und Rom. Kleine Hinweise auf Quel
lenschriften des XVII. Jahrhunderts, «Orientalia Christiana», τ. XXII-3, άρ. 70 (1931) 133.

4. Βλ. A. - P. P é c h a y r e, L’archevêché d’Ochrida de 1394 a 1767. À propos d’un 
ouvrage recent, «Échos d’Orient» 35(1936)292. Πρβλ. Ivan Snegarov, Istorija na 
Ohridskata Arhiepiskopija-Patriarsija ot padaneto i pod Turche do nejnoto unistozenie 
(1394-1767), τ. 2, Sofija 1932, σ. 195, ό όποιος όμως παρεμβάλλει μεταξύ τού Μητροφά- 
νους καί τού Πορφυρίου, Νεκτάριόν τινα, τόν όποιον άπαριθμεϊ ώς Β' καί θεωρεί διάφορον 
τού Νεκταρίου τού Α', άρχιεπισκοπεύοντος κατά τά τέλη τού ΙΣΤ' αΐώνος. Περί τού θέ
ματος τούτου θά άσχοληθώμεν είς άλλην μελέτην ήμών. Τό μόνον, τό όποιον δύναται να 
λεχθή ένταϋθα, είναι ότι είναι πολύ δύσκολον να καθορισθή ή ακριβής χρονολογία έκ- 
λογής τών άρχιεπισκόπων Άχρίδος καί ή διάρκεια τής άρχιεπισκοπείας αυτών κατά τούς 
πρώτους αιώνας μετά τήν κατάληψιν τών Βαλκανίων άπό τούς ’Οθωμανούς (καί μέχρι τοΰ 
β' ήμίσεος τού ΙΖ' αίώνος), λόγφ τού ότι δεν σώζονται ή δέν είναι τούλάχιστον γνωστά 
μέχρι σήμερον τά ύπομνήματα έκλογής ή αί πράξεις παραιτήσεως ή άπομακρύνσεως έκ 
τού θρόνου τών έν λόγοι άρχιεπισκόπων. Ό καθορισμός τών σημείων τούτων καθίσταται 
ετι δυσχερέστερος, έάν λάβη τις ύπ’ δψιν ότι κατά τήν περίοδον έκείνην ΰπήρχον συνε
χείς άλλαγαί άρχιεπισκόπων, οί όποιοι παραιτούμενοι ή άπομακρυνόμενοι άπό τόν άρχιε- 
πισκοπικόν θρόνον έξηκολούθουν νά όνομάζωνται άρχιεπίσκοποι, χωρίς να προσεπιδη- 
λώνουν ή νά σημειοϋν ότι ήσαν «πρώην».

5. Βλ. Odnosite pomegu Ohridskata Arhiepiskopija i Osmanskata Drzava (Σχέσεις με
ταξύ τής ’Αρχιεπισκοπής Άχρίδος καί τοΰ ’Οθωμανικού Κράτους), «Glansik na Institutot 
za Nacionalna Istorija», έτος 16, Skopje 1972, σ. 124.
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εις τον καθορισμόν του χρόνου της άρχιεπισκοπείας τοϋ Πορφυρίου. ’Ενώ 
δηλαδή, μέχρι τοϋ 1972 ή πρώτη γνωστή ήμερομηνία περί τοϋ άρχιεπισκό- 
που Πορφυρίου ήτο ή τοϋ Φεβρουάριου τοϋ 1624, άφ’ ότου εγνώσθησαν τα 
τουρκικά ταΰτα έγγραφα, ή γνωστή είς ήμας χρονική περίοδος τής άρχιε- 
πισκοπείας τοϋ Πορφυρίου μετατίθεται κατά εν ολόκληρον έτος προς τα 
όπίσω. ’Εάν δε ληφθή ύπ’ οψιν οτι είς τό έπίσημον τοϋτο έγγραφον ό Πορ
φύριος άναφέρεται ρητώς ώς άρχιεπίσκοπος, δυνάμεθα μετά βεβαιότητος νά 
εΐπωμεν οτι ούτος ήτο ήδη άρχιεπίσκοπος προ τής 22ας Ίανουαρίου τοϋ 
1623. Τά άλλα τέσσαρα έγγραφα, τά όποια άναφέρει ό Matkovski, χρονολο
γούνται μέχρι τής 30ής ’Απριλίου τοϋ 16231.

Αί έπαφαί τοϋ Άχρίδος Πορφυρίου μετά τοϋ 
Πάπα Ούρβανοΰ τοϋ Η'. Ό Πορφύριος είναι γνωστός είς ήμας 
καί έκ γράμματος, ιό όποίον άπηυθυνεν ούτος, όμοϋ μετά των ύπ’ αυτόν ιε
ραρχών τής ’Αρχιεπισκοπής Άχρίδος, προς τόν Πάπαν Ούρβανόν τόν Η' 
(1623-1644)2, τόν Φεβρουάριον τοϋ 1624. Είς τό έν λόγω γράμμα, τό όποιον 
έκόμισεν αυτοπροσώπως ό Πορφύριος3 είς τόν Πάπαν, συνοδευόμενος άπό

1. Έξ αυτών γράφει, οτι τά τρία είναι άποδείξεις-έπικυρώσεις, διά των όποιων δη- 
λοΰται ότι έδόθησαν μητροπόλεις είς ίεράρχας τοϋ κλίματος Άχρίδος πρός διαποίμαν- 
σιν. Δυστυχώς, ό Matkovski δέν παρέχει περισσοτέρας καί πλέον συγκεκριμένας πληρο
φορίας περί τών έγγραφων τούτων. Πιθανόν νά ήσαν έπικυρώσεις, αί όποϊαι έγένοντο άπό 
μέρους τών ’Οθωμανικών ’Αρχών έναντι της καταβολής πρός αύτάς τοϋ λεγομένου «δώ
ρου» ή άλλως «πεσκεσιού» (περί τοϋ πεοκεσίου γενικώς βλ. καί Σωτηρίου Λ. Βαρ- 
να λ ί δ ο υ, Ό Άρχιεπίσκοπος Άχρίδος Ζωσιμάς (1686-1746) καί ή έκκλησιαστική καί 
πολιτική δράσις αύτοϋ, Θεσσαλονίκη 1974, σ. 43, ύποσημ. 87, ένθα καί ή σχετική βιβλιο
γραφία), από τούς ίεράρχας, οί όποιοι καί έζήτουν τήν κρατικήν «έπικύρωσιν» τοϋ άξιώ- 
ματός των καί τήν άδειαν πρός κατάληψιν τής έπισκοπικής έδρας, είς ήν προωρίζοντο. 
Τό ποσόν τοϋ δώρου δεν ήτο σταθερόν, άλλ’ έξηρτάτο είτε άπό τούς υποψηφίους, οιτινες 
ηϋξανον τό ποσόν, ϊνα δυνηθοΰν νά καταλάβουν έπισκοπήν τινα, είτε άπό τούς άνωτά- 
τους υπαλλήλους τοϋ σουλτάνου· έν άλλοις λόγοις, ή έπισκοπή έτίθετο είς είδος τι πλει- 
στηριασμοϋ (πρβλ. καί R. J a n i η, Bulgarie, «Dictionnaire d’Histoire et de Géographie 
Ecclésiastique», τ. 10, Paris 1938, στήλη 1146).

Τό τέταρτον ώς καί τό προμνημονευθέν πέμπτον έγγραφον είναι δηλωτικά ότι ό άρ
χιεπίσκοπος Πορφύριος συνήψε δάνειον (βλ. A. Matkovski, Odnosite..., έ.ά., σ. 
123-124).

2. Περί αύτοϋ βλ. L. von Pastor, Urban Vili (1623-1624), Freiburg i Br. 1928.
3. Ό H. Gelzer άναφέρει ότι είς τόν δεύτερον έκ τών τριών κωδίκων τής Μητροπό- 

λεως Καστοριάς ύπήρχε κατεστρωμένη δικαστική άπόφασις τοϋ 1624, τήν όποιαν έπικυ- 
ροΐ άρχιεπίσκοπος τις Άχρίδος. ’Επειδή όμως ή ύπογραφή τοϋ άρχιεπισκόπου, ό όποιος 
ύπογράφει διά πράσινης μελάνης, ήτο έσβεσμένη, ό Gelzer δέν ήδυνήθη νά άνα- 
γνώση τό δνομα αύτοϋ (Βλ. Der wiederaufgefundene Kodex des Hl. Klemens und andere 
auf den Patriarchat Achrida bezügliche Urkundensammlungen, Leipzig 1903, σ. 84, άρ. 1).
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τον μητροπολίτην Δυρραχίου Ιερεμίαν, άναφέρεται ότι, επειδή τό «Πατριαρ- 
χεΐον» τής Πρώτης Ίουστινιανής1 εύρίσκεται εις άθλίαν οικονομικήν κα- 
τάστασιν καί «ύπέπεσεν εις χρέος βαρύτατον» έξ ύπαιτιότητος των κατε- 
χόντων τήν περιοχήν εκείνην Τούρκων, οί υποκείμενοι τω θρόνω τής Ά- 
χρίδος άρχιερείς άποστέλλουν εις τον Πάπαν τον άρχιεπίσκοπον Πορφύ- 
ριον καί τον μητροπολίτην Δυρραχίου Ιερεμίαν, διά να εκθέσουν εις αυτόν 
τήν δλην εν γένει κατάστασιν, σύν τή παρακλήσει προς αυτόν όπως έλθη 
εις βοήθειάν των, «διά λόγου καί έργου». Έν τέλει δε του γράμματος, οί 
ύπογράψαντες αυτό αρχιερείς2 παρακαλοΰν ώσαύτως τον Πάπαν να μή α
πόρριψη τήν αιτησίν των καί υπόσχονται ότι θά είναι «υποταττόμενοι» εις 
αυτόν καί θά τόν μνημονεύουν άκαταπαύστως3.

Έκ του γράμματος τούτου εξάγεται ότι α) ήτο ή πρώτη επικοινωνία 
του αρχιεπισκόπου καί των ιεραρχών τής ’Αρχιεπισκοπής Άχρίδος μετά 
του Πάπα Ούρβανοΰ τοϋ Η', καί β) παρ’ όλον ότι τό γράμμα τούτο είναι γε- 
γραμμένον είς ύφος ικετευτικόν, ουδόλως θά πρέπει νά έκληφθή ώς ενδει
κτικόν υποταγής των ιεραρχών τής Άχρίδος εις τόν Πάπαν. Αί δέ εκφράσεις, 
τάς οποίας χρησιμοποιούν οί έν λόγω ίεράρχαι έν τω προς τόν Πάπαν γράμ- 
ματι αυτών, όπως είναι: «ημείς οί ταπεινοί δούλοι τής παναγιώτη(τό)ς σου» 
«τούς ώραίους σου πόδας νοερώς καί εύλαβώς καταφιλοΰντες άσπαζόμεθα, 
τόν έξ αυτών αγιασμόν άρρυόμενοι, οία ήμετέρφ πατρί καί δεσπότη, ϊνα 
βοηθήσης τής καθ’ ήμας αγίας έκκλησίας, καί έπιβλέψης έφ’ ημάς ώς πα
τήρ φιλόστοργος, καί δέξαι αυτούς άσπασίως ώς τέκνα σά,...», «δεόμεθά 
σου οί ευτελείς δούλοι σου», καί «νά ήμεσθεν υποταττόμενοι εις τήν σήν 
παναγιότητα, νά έχεις άφ’ ήμών τό μνημόσυνόν σου άκατάπαυστον...», πρέ
πει νά έκληφθοΰν ούχί μέ τήν στενήν έννοιαν τής υποταγής καί ύποτελείας, 
άλλ’ υπό εύρυτέραν έννοιαν, καί δή ώς φράσεις δεικνύουσαι αισθήματα σε
βασμού, φιλοφροσύνης, ευγνωμοσύνης, θέσεως αδυνάτου έναντι ίσχυρο- 
τέρου κλπ., ή καί ακόμη ώς εκφράσεις τής συνήθους έκκλησιαστικής φρα

Άναμφιβόλως, ό έν λόγφ άρχιεπίσκοπος ήτο ό Πορφύριος, ό όποιος υπέγραψε τήν πρα- 
ξιν προ τής άναχωρήσεώς του είς τήν Ρώμην.

1. Εννοεί τήν ’Αρχιεπισκοπήν Άχρίδος.
2. Τό γράμμα ύπογράφουν 18 ίεράρχαι τοΰ κλίματος Άχρίδος. Αί ύπογραφαί αύταί 

συμβάλλουν κατά πολύ είς τήν διόρθωσιν καί συμπλήρωσιν των έπισκοπικών καταλόγων 
τής ’Αρχιεπισκοπής Άχρίδος, κατά τήν έν λόγφ περίοδον.

3. Τό έν λόγφ γράμμα εύρίσκεται είς τήν Βιβλιοθήκην τοΰ Βατικανοϋ, είς τόν Κώ
δικα Barber. Gr. 596. Τό κείμενον, ανευ τών ύπογραφών των ιεραρχών, έξέδωκεν ό G. 
Hofmann, Byzantinische Bischöfe und Rom. Kleine Hinweise auf Quellenschriften des 
XVII. Jahrhunderts, «Orientalia Christiana», vol. XXII-3, Num. 70, Roma 1931, σ. 134-136. 
Ημείς έπανεκδίδομεν τοΰτο όλοκλήρως έκ τοΰ πρωτοτύπου, είς τό «Παράρτημα έγγρά- 
φων», έν τώ τέλει τοΰ παρόντος άρθρου. Βλ. κατωτέρω, Έγγραφον 1.
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σεολογίας, ήτις καί πολλάκις καθίστατο ύπερβολική. Μοναδικός δηλαδή 
σκοπός των ιεραρχών ήτο να άποσπάσουν στρατιωτικήν, όλως δέ ιδιαιτέ
ρως οικονομικήν βοήθειαν άπό τον Πάπαν, καί διά να επιτύχουν τούτο θά 
έπρεπε νά δείξουν καλήν διάθεσιν καί φρόνημα ταπεινόν έναντι τής Ρωμαιο
καθολικής Εκκλησίας, διότι έγνώριζον ασφαλώς τήν νοοτροπίαν τών Πα
πών, οί όποιοι έπεδίωκον παντοιοτρόπως νά καθυποτάξουν τούς ’Ορθοδό
ξους, καί ύπεστήριζον εκείνους μόνον, οί όποιοι έδείκνυον ότι εΐχον τοι- 
αύτας διαθέσεις επιστροφής εις τόν ρωμαιοκαθολικισμόν. Δεν πρέπει δέ πάν
τως νά λησμονηθή καί τούτο τό σημαντικόν γεγονός, ότι κατά τήν εποχήν 
εκείνην καί προς τοιούτους προσηλυτιστικούς σκοπούς άποβλέπουσα, εϊχεν 
ίδρυθή έν Ρώμη (τήν 22αν ’Ιουνίου τού 1622) υπό τού Πάπα Γρηγορίου τού 
ΙΕ' (1621-1623) καί ή περίφημος Congregatio de Propaganda Fide1.

Tò ότι ή ’Αρχιεπισκοπή Άχρίδος ήτο πράγματι βεβαρυμένη μέ χρέη 
καί ότι ό άρχιεπίσκοπος αύτής Πορφύριος είχε συνάψη δάνειον, έπιβεβαιοΰ- 
ται καί εκ τών δύο προμνημονευθέντων τουρκικών εγγράφων τού Καδηλι- 
κίου τών Βιτωλίων, τα όποια, ώς έλέχθη, αναφέρει ό Matkovski2. Επομένως, 
τά όσα περί χρέους καί τής ένεκα τούτου δημιουργηθείσης δυσκόλου κα- 
ταστάσεως έπιβιώσεως τής ’Αρχιεπισκοπής Άχρίδος αναφέρουν έν τώ προς 
τόν Πάπαν Ούρβανόν τόν Η' γράμματι αυτών οί αρχιερείς τού κλίματος Ά
χρίδος3, άνταποκρίνονται πλήρως προς τήν πραγματικότητα. Ασφαλώς, 
δύναταί τις νά έννοήση καλώς τήν δύσκολον θέσιν, εις τήν όποιαν εύρί- 
σκοντο οί άρχιερεΐς τής Άχρίδος εάν ληφθή υπ’ όψιν ότι μεταξύ τών δα
νειστών ήσαν καί Τούρκοι, οί όποιοι ουδόλως έχαρίζοντο προς τούς όφειλέ-

1. Περί τής ίδρύσεως τής Congregatio de Propaganda Fide καί τού έργου αύτής εις τά 
Βαλκάνια βλ. Josef Metzler, Foundation of the Congregation «de Propaganda 
Fide» by Gregory XV, εις τήν σειράν Sacrae Congregationis de Propaganda Fide memoria 
rerum, τ. 1/1 (1622-1700), Rom-Freiburg-Wien 1971, σ. 79-111. A. Santos, Origenes 
históricos de la S. CongregaciónDe Propaganda Fide, «Revista espanda de derecho canoni
co» 28(1972)509-543. 'Ωσαύτως Bazilije Pandzic, L’opera della S. Congrega
zione per le popolazioni della Penisola Balcanica centrale, εις τήν προμνημονευθεϊσαν 
σειράν, τ. 1/2, Rom-Freiburg-Wien 1972, σ. 292-315. Πρβλ. Ζαχ. Ν. Τσιρπανλή, 
Οί έλληνικές έκδόσεις τής «Sacra Congregatio de Propaganda Fide» (17ος αί.). (Συμβολή 
στή μελέτη τοϋ θρησκευτικού ούμανισμοϋ), Άθήναι 1974 (Είς τήν σειράν: Κείμενα καί 
μελέται Νεοελληνικής Φιλολογίας, άρ. 93).

2. Βλ. Odnosite pomegu..., ε.ά., σ. 123-124.
3. «Όμως γίνωσκε, δέσποτά μου άγιε, ότι τό ήμέτερον πατριαρχεϊον, ήγουν ή Πρώ

τη Ίουστινιανή, έκατήντησεν είς μεγάλην πενίαν καί ταλαιπωρίαν, καί πίκραν σκλαβίαν 
υπό των κρατουντών ήμσ,ς άθέων άγαρηνών καί ταύτα πάσχων καθεκάστην ήμέραν, ύπέ- 
πεσεν είς χρέος βαρύτατον καί πικρότατον έπέκεινα τών τεσσαράκοντα χιλιάδων χρυ
σίων καί κινδυνεύει ή άγια τοϋ Θεού έκκλησία». Βλ. «Παράρτημα έγγραφων», "Εγγρα
φον 1.
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τας, εάν ουτοι δεν θά ήσαν εις θέσιν να προβοϋν εις έξόφλησιν των χρεών 
των κατά την καθορισθεΐσαν τακτήν προθεσμίαν1.

Μεθ’ έπτά όλους μήνας ό Πάπας Ούρβανός ό Η' άπήντησεν είς τό γράμ
μα του Πορφυρίου καί τών Ιεραρχών τής ’Αρχιεπισκοπής Άχρίδος, άπο- 
στείλας τούτο προς αύτούς διά του αύτοΰ Πορφυρίου Παλαιολόγου καί του 
μητροπολίτου Δυρραχίου Ίερεμίου. Είς τήν αρχήν του γράμματος τούτου, τό 
όποιον εφερεν ήμερομηνίαν 28 Σεπτεμβρίου 1624, ό Πάπας, άπευθυνόμενος 
προς τον Πορφύριον καί προς τούς λοιπούς ίεράρχας τής Άχρίδος, άποκαλεΐ 
αύτούς «αγαπητούς αδελφούς». Έν συνεχεία άναφέρεται εις τά αίτια τής 
ύποδουλώσεως τής Ελλάδος λέγων ότι ή Ελλάς, ή οποία ήτο ή γενέτειρα 
των σοφών καί ή διδάσκαλος των επιστημών, άφ’ ένός μεν ενεκα τής υπερ
οψίας αυτής, άφ’ έτέρου δε επειδή δέν ήθέλησε νά ύπακούση είς τήν «πον- 
τιφικήν έξουσίαν», ή οποία είναι έρμηνεύτρια τής θείας βουλήσεως καί δι
δάσκαλος τής ορθοδόξου πίστεως, έγυμνώθη τών κοσμημάτων αυτής ύπό 
τού Κυρίου καί ύπετάγη είς τήν τυραννίαν τών βαρβάρων, δηλ. τών ’Οθω
μανών2. Συνεχίζων γράφει ότι τούς οφθαλμούς τής άποστολικής μερίμνης

1. Ίεράρχαι τινές έδανείζοντο χρήματα, είτε διά νά άντιμετωπίσουν τά έξοδά των ε
νεκα έλλείψεως άλλων πόρων, λόγω των επικρατούσαν τότε δύσκολων περιστάσεων, είτε 
διά νά καταλάβουν μίαν έπισκοπικήν έδραν, δωροδοκοϋντες τούς ισχυρούς τής ήμέρας, 
χωρίς όμως καί νά δύνανται εύκόλως νά έξοφλήσουν τά ούτως άλογίστως συναπτόμενα 
χρέη.

2. Τά περισσότερα έκ τών όσων ό Πάπας Ούρβανός ό Η' γράφει έν τφ γράμματι αΰτού 
προς τόν άρχιεπίσκοπον Άχρίδος Πορφύριον καί προς τούς άλλους ίεράρχας τής αύτής 
άρχιεπισκοπής, ήτοι περί τών αιτίων άτινα προεκάλεσαν τήν ύποδούλωσιν τών ’Ορθο
δόξων είς τούς ’Οθωμανούς καί περί τού τρόπου καθ’ όν δύνανται νά αρθούν ταΰτα, φαί
νεται ότι ήσαν τυποποιημένοι λέξεις καί εκφράσεις, τάς όποιας συχνάκις έπανελάμβανον 
κατά τήν έν λόγφ περίοδον τόσον οί Πάπαι, όσον καί άλλοι λατϊνοι κληρικοί, ιδίως «μισ- 
σιονάριοι», άπευθυνόμενοι είτε διά γραμμάτων, είτε διά προσηλυτιστικών κηρυγμάτων 
πρός τούς ’Ορθοδόξους, κληρικούς καί λαϊκούς, καί παροτρύνοντες αύτούς νά άσπασθούν 
τήν ρωμαιοκαθολικήν πίστιν. Έχων ύπ’ όψιν τάς ένεργείας ταύτας καί γνωρίζων τάς έναντι 
τών ’Ορθοδόξων μεθόδους δράσεως τής λατινικής έκκλησίας, Κύριλλος ό Λούκαρις είς 
μίαν έκ τών πραγματειών αυτού, άναφερόμενος άκριβώς είς έκεΐνα τά όποια έπανελάμβα
νον συχνά οί λατϊνοι απευθυνόμενοι πρός τούς ’Ορθοδόξους, παραθέτει ταϋτα καί έν συν
εχείς τά άντικρούει: «Ήμποροΰσι, γράφει οΰτος, νά εΐπουν οί λατϊνοι· χειρότεροι είσθε 
σείς οί άνατολικοί παρά ήμάς, διατί βασιλείαν δέν έχετε, διά τήν ΰπερηφάνειάν σας τήν 
έπήρεν ό Θεός, δεύτερον ίερωσύνην δέν έχετε, διατί τήν άγοράζετε άπό τούς Τούρκους, 
τρίτον μάθημα καί σοφίαν δέν έχετε, άμή είσθε δούλοι καί έχετε τούς Τούρκους έπάνω είς 
τά κεφάλια σας, τά όποια όλα σάς τά έδωκεν ό Θεός διά τό νά μή ύποτάσσησθε τής έκκλη
σίας τής παλαιός Ρώμης, καί μέ δλον τούτο δέν παύετε νά γυρεύετε τήν ταλαιπωρίαν σας, 
άμή άκόμα έμάς τόσον καταφρονείτε καί διασύρετε. Ταΰτα ήμποροΰσι νά μάς είποΰν κα
θώς τά λέγουν οί λατϊνοι, πλήν μέ ταϋτα δέν μάς φοβίζουν... Πώς ή άνατολική ’Εκκλησία 
νά ήναι κακά καταστεμένη δέν τό άρνούμεθα. ’Αλήθεια βασιλείαν δέν έχομεν, ότι έτζη 
ήθέλησε νά μάς παιδεύση ό Θεός, διά τάς άμαρτίας όπου κάμνομεν, όχι διατί δέν ύποτασ-
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έπέρριψεν εις τάς περιοχάς αυτών, δτι λυπεΐται διά την τραγικήν κατάστα- 
σίν των, ότι επιθυμεί τήν σωτηρίαν των ψυχών αυτών, καί δτι διαφαίνεται 
ευσεβής τις έλπίς εις τά γράμματα τών ίεραρχών τής Άχρίδος μέ τήν άφι- 
ξιν «του Πατριάρχου» τής Άχρίδος Πορφυρίου «εις το ιερόν τής χριστια
νικής θρησκείας», τουτέστιν εις τήν Ρώμην. Θεωρεί δε ό Πάπας δτι ό Πορ
φύριος εξ ονόματος δλων των ύπ’ αύτόν ιεραρχών άπέτισε τον όφειλόμενον 
φόρον ύπακοής εις τον Πάπαν καί άνεγνώρισεν αύτόν διάδοχον τού Πέτρου 
καί τοποτη ρητήν (βικάριον) του Χριστού. Αποτεινόμενος κατόπιν προς 
τούς ίεράρχας γράφει δτι ούτοι δύνανται νά οδηγήσουν χιλιάδας ψυχών εις 
τόν κόλπον τής (Ρωμαιο)καθολικής Εκκλησίας καί δτι ελπίζει δτι, εάν μέ 
ειλικρινή καρδίαν καί ούχί ψευδή πίστιν προσφέρουν ύπακοήν εις τήν έ- 
ξουσίαν τού Ποντίφικος, ό Θεός, ό όποιος δεν λησμονεί νά έλεή καί ό όποιος 
έξήγαγε άπό τά κάτεργα τών Αιγυπτίων τό ’Ισραήλ, θά άποτινάξη τόν ζυγόν 
καί τής ίδικής των δουλείας. Έν τέλει γράφει δτι άναπέμπονται εύχαί εις 
τήν αγίαν πόλιν τού Θεού, ήτοι τήν Ρώμην, διά τήν σωτηρίαν καί τήν εύτυ- 
χίαν τών ιεραρχών τής Άχρίδος καί τών έπαρχιών αύτών καί άπονέμει εις 
αύτούς τήν άποστολικήν εύλογίαν1.

Έν τώ γράμματι τούτο είναι δυνατόν νά παρατηρηθούν τά έξής: α) δτι 
ό Πάπας, δι’ όσων γράφει, προσπαθεί νά πείση τούς ίεράρχας τής Άχρίδος 
δτι άπό έκκλησιολογικής άπόψεως ή μόνη αληθής έκκλησία είναι ή Ρω
μαιοκαθολική καί δτι ή σωτηρία τών ψυχών αύτών επιτυγχάνεται δι’ αύτής 
μόνης. ’Επαναλαμβάνει δηλ. δσα έπεκύρωσεν ή 'Ομολογία τής έν Τριδέντω 
Συνόδου (1545-1563)2, καθ’ ήν έκτος τής ρωμαιοκαθολικής πίστεως ούδείς

σόμεθα τφ Πάπα... ». Βλ. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, Ό Κύριλλος 
Λούκαρις ώς Πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς, «Θεολογία» 17(1939)121-122, καί Ά π. Ε. 
Βακαλοπούλου, 'Ιστορία τού Νέου 'Ελληνισμού, τ. Γ', Θεσσαλονίκη 1968, σ. 
449-450. Σημειωτέον δτι παρομοίους Ισχυρισμούς τΦν Λατίνων άντικρούει καί ό Γεώργιος 
(Σ) Φραντζής (1401-1478), βλ. V. Gr ecu (έκδ.), Georgios Sphrantzes, Τά καθ’έαυτόν..., 
In anexä Pseudo-Phrantzes: Macarie Melissenos Cronica, 1258-1481, Bucureçti 1966, σ. 458- 
460 (IV, 1, 2-3).

1. Άντίγραφον τού γράμματος εύρίσκεται εις τό Άρχεϊον τού Βατικανού, εις τήν σει
ράν Epistolae ad Principes, vol. 38, fol. 343r-345r (παλαιό άρίθμησιςίοΐ. 672r-674r). Tò γράμμα 
έξέδωσε τό πρώτον ό A. T h e i n e r, Vetera monumenta slavorum meridionalium historiam 
illustranda, vol. II, Zagrabiae 1875, σ. 123, εγγρ. CLV· έπίσης ó Cirillo Korolev- 
s k i j, La missione grecocattolica della Cimarra neH’Epiro nei secoli XVI-XVII, «Bessario- 
ne», Anno XVII, Fase. 1 (Fase. 123), 1913, σ. 194-196, εγγρ. XLVII. Tò έπανεκδίδομεν έκ 
τού ’Αρχείου τού Βατικανού είς τό «Παράρτημα ’Εγγράφων» (έγγραφον 2) της παρούσης 
μελέτης, όμοϋ μετ’ άλλων έγγράφων, τών άφορώντων τόν άρχιεπίσκοπον Άχρίδος Πορ
φύρων.

2. Περί τής έν λόγφ συνόδου βλ. Hubert J e d i n, Geschichte des Konzils von 
Trient, Band I, Verlag Herder- Freiburg 1949. Band II, Freiburg 1957. Band III, Freiburg 1970. 
Band IV, Freiburg 1975. Βλ. ώσαύτως II Concilio di Trento e la riforma tridentina. Atti del
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δύναται νά σωθή. β) ότι ό Πάπας, προφανώς, αμφέβαλλε διά τά έναντι τής 
Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας αισθήματα των ιεραρχών τής Άχρίδος καί 
δι’ όσα εκείνοι εΐχον γράψει έν τω προς αυτόν γράμματι αυτών. Διό καί α
σφαλώς έγραψε καί τήν φράσιν: «Proin speramus fore, ut si corde sincero et 
fide non ficta Pontificiae auctoritati obsequium defertis, excutiat tandem iu- 
gum captivitatis vestrae Deus ille, qui non obliviscitur misereri...».

Έπί τή ευκαιρία δέον νά λεχθή ενταύθα καί τοϋτο, ότι έκ τών κληρικών 
όσοι προσέφευγον προς τον Πάπαν διά νά ζητήσουν οικονομικήν καί στρα
τιωτικήν βοήθειαν1, οί περισσότεροι τούτων, διά νά έχουν θετικώτερα απο
τελέσματα, έφαίνοντο εύμενώς προσκείμενοι προς τήν Ρωμαιοκαθολικήν 
’Εκκλησίαν, τινές δέ εξ αύτών προέβαινον καί είς ομολογίαν τής ρωμαιο
καθολικής πίστεως. Οί κληρικοί ουτοι δύνανται νά καταταγουν, ώς προς 
τά φρονήματα καί τάς θρησκευτικός αύτών πεποιθήσεις, εις τρεις κατηγο
ρίας: 1) Αύτοί, οί όποιοι, ένεκα ωφελιμιστικών καί μόνον αιτίων, έφαίνοντο 
ότι προσεχώρουν έκουσίως είς τήν Ρωμαιοκαθολικήν ’Εκκλησίαν ή του
λάχιστον οτι εύμενώς διέκειντο προς αύτήν. 2) Αύτοί, οί όποιοι έπιέζοντο 
εμμέσως ή αμέσως ύπό τού Πάπα νά προσχωρήσουν είς τήν έν λόγφ ’Εκ
κλησίαν καί 3) Αύτοί, οί όποιοι έκ πεποιθήσεως προσεχώρουν είς τήν Ρω
μαιοκαθολικήν ’Εκκλησίαν καί προέβαινον είς ειλικρινή ομολογίαν τής 
ρωμαιοκαθολικής πίστεως. ’Εκ τών κατηγοριών τούτων, αί δύο πρώται θά 
πρέπει νά ήσαν αί πλέον ασταθείς καί αβέβαιοι διά τήν Ρωμαιοκαθολικήν

Convegno Storico Internazionale (Trento, 2-6 sett. 1963), Roma-Wien 1965 καί έξης. G ο- 
dofredus Buschbell, Concilii Tridentini Epistularum, pars prima Friburgi Bris- 
goviae 1916, pars secunda Friburgi Brisgoviae 1937. G. Alberigo, L’ecclesiologia del 
Concilio di Trento, «Rivista di storia della Chiesa in Italia» 17(1964) 227-242. Emma
nuel Lanne, La conception post-tridentine de la Primauté et l’origine des Églises unies, 
«Irénikon» 52(1979), άρ. 1, 5-33.

1. Σημειωτέον ένταϋθα οτι μετά τήν κατάληψιν τών Βαλκανίων ύπό τών Τούρκων 
(κατά τον ΙΕ' αιώνα), συνέπεια τής όποιας ύπήρξεν ή κατάλυσις τών έν τή Βαλκανική Χερ- 
σονήσφ κρατιδίων, πολλοί κληρικοί καί λαϊκοί έκ τών μερών τούτων ήρχισαν νά άνα- 
ζητοϋν στρατιωτικήν βοήθειαν καί οικονομικούς πόρους, άφ’ ένός μέν διά νά ένισχύσουν 
τάς δι’ έπανάστασιν όργανουμένας ομάδας προς έπανάκτησιν τών καταληφθεισών πα
τρίδων των καί τήν άνάκτησιν τής άπολεσθείσης ανεξαρτησίας των, άφ’ έτέρου δέ διά νά 
διατηρήσουν τούς θεσμούς καί τά Ιδρύματα αύτών, ήτοι έκκλησίας, σχολεία κ.ά. Προς 
τον σκοπόν τούτον λαϊκοί καί κληρικοί τινες, είτε ώς άπεσταλμένοι καί έκπρόσωποι τών 
ύπό κατοχήν διατελούντων λαών έκείνων, είτε καί έξ ίδιας αυτών πρωτοβουλίας, μετέβαι- 
νον είς τήν Ρωσίαν καί είς τήν λοιπήν Εύρώπην καί έμφανιζόμενοι προ τών βασιλέων, 
πριγκήπων καί λοιπών άρχηγών έκείνων, προσεπάθουν, περιγράφοντες τήν άθλίαν κα- 
τάστασιν τών έν τοΐς Βαλκανίοις Χριστιανών, νά άποσπάσουν έκ τούτων οικονομικήν ή 
καί στρατιωτικήν βοήθειαν. ’Εξ αυτών, λοιπόν, πολλοί κατέφευγον κατά καιρούς καί 
προς τον Πάπαν ζητούντες τήν ύποστήριξιν αύτοϋ. Πρβλ. καί Ά π ο σ τ. Ε. Βακα- 
λοπούλου, Ιστορία τής Μακεδονίας, 1354-1833, Θεσσαλονίκη, 1969, σ. 189.
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’Εκκλησίαν, διότι υπάρχουν άρκετά παραδείγματα κληρικών, οί όποιοι ά- 
ποχωροϋντες άπό την Ρώμην ή καί από άλλα ρωμαιοκαθολικά κέντρα τής 
Ευρώπης έλησμόνουν τάς περιστασιακάς καί έξ απλής σκοπιμότητος υπο
σχέσεις καί ομολογίας, τάς οποίας εδιδον προς τον Πάπαν, ούχί δέ σπανίως, 
έν συνεχεία, έδείκνυον άνάλογον συμπάθειαν καί προς τάς άλλας ομολογίας, 
άλλων κρατών, τά όποια έπεσκέπτοντο, όπως λ.χ. προς τήν προτεσταντικήν 
(έν Γερμανία ή 'Ολλανδία κ.ά.), ή ένεθυμουντο τά όρθόδοξα φρονήματά 
των, όταν έπεσκέπτοντο τήν Ρωσίαν διά νά ζητήσουν βοήθειαν άπό τούς 
τσάρους1.

’Ασφαλώς τά πολλαπλά παραδείγματα τών έπιπολαίων, καιροσκοπι- 
κών καί προς ώραν προσχωρήσεων ’Ορθοδόξων κληρικών εις τόν Ρωμαιο
καθολικισμόν καί τών αποσκιρτήσεων αυτών έξ αύτοϋ, θά άνησύχησαν τούς 
κατά καιρούς Πάπας καί τούς περί αυτούς, καί θά κατέστησαν αυτούς πε
ρισσότερον έπιφυλακτικούς έναντι τών παρουσιαζομένων νέων περιπτώ
σεων ’Ορθοδόξων κληρικών, οί όποιοι ήρχοντο είς τήν Ρώμην διά νά ζητή
σουν άνάλογον βοήθειαν άπό τόν Πάπαν, μή παραλείποντες νά δηλώσουν 
καί τήν άφοσίωσίν των προς αυτόν, άκόμη δέ καί τήν προθυμίαν των νά κά
μουν ομολογίαν τής ρωμαιοκαθολικής πίστεως. ’Ακριβώς αύτή ή άνησυ- 
χία, ή υποψία, ή αμφιβολία καί ή έπιφυλακτικότης έναντι τών φιλοκαθο- 
λικών αισθημάτων τών ιεραρχών τής Άχρίδος διαφαίνονται εις τό ανωτέρω 
άναφερόμενον προς αυτούς γράμμα τού Πάπα Ούρβανοϋ τού Η'.

γ) "Οτι ό Πάπας ούδόλως υπόσχεται είς αυτούς συγκεκριμένην τινά 
βοήθειαν, άλλ’ απλώς γράφει είς αυτούς ότι προσεύχεται δι’ αυτούς καί ότι, 
έάν προσέλθουν είς τήν Ρωμαιοκαθολικήν ’Εκκλησίαν, ό Θεός δεν θά έγ- 
καταλείψη αύτούς καί θά άπελευθερώση αύτούς άπό τήν δουλείαν2, καί δ)

1. Ό S. V a i 1 h é, είς τό άρθρον αύτοϋ περί «Άχρίδος», άναφερόμενος είς τάς πρό
σκαιρους αύτάς μεταστροφάς ένίων ιεραρχών της ’Αρχιεπισκοπής Άχρίδος, γράφει χα
ρακτηριστικός τά έξης: «Ces conversions et ces bons propos étaient-ils sincères? On en a 
douté et l’on n’a guère vu dans ces actes ou dans ces démarches qu’une manière habile d’ob
tenir de la Cour romaine d’assez fortes aumônes, nécessaires pour rétablir les finances de l’ar
chevêché d’Achrida. Je n’oserais affirmer que l’intérét n’entrât pas un peu en ligne de compte 
dans ces retours au catholicisme, Surtout quand on voit parfois les mêmes archevêques tendre 
la main aux souverains orthodoxes de Russie et aux humanistes protestants d’Allemagne et 
de Hollande; il est possible aussi, au moins pour plusieurs d’entre eux, que l’idntérêt du mo
ment s’alliât avec les sentiments du coeur», βλ. «Dictionnaire d’Histoire et de Géographie 
Ecclésiastique», τ. I, στήλη 325. Πρβλ. Heinrich Geizer, Der Patriarchat von 
Achrida. Geschichte und Urkunden, Leipzig 1902, σ. 26, άρ. 47 I v. S n e g a r o v, Isto- 
rija..., ε.ά., σ. 96. Σωτηρίου Λ. Β α ρ ν α λ ί δ ο υ, Ό Αρχιεπίσκοπος Άχρίδος 
Ζωσιμάς (1686-1746) καί ή έκκλησιαστική καί πολιτική δρασις αύτοϋ, Θεσσαλονίκη 1974, 
σ. 75-76.

2. Πρβλ. καί Nilo Borgia, I monaci Basiliani d’Italia in Albania. Appunti di 
storia missionaria, secoli XVI-XVIII, Roma-Istituto per l’Europa Orientale, 1935, σ. 31.
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ότι ό αρχιεπίσκοπος Άχρίδος Πορφύριος Παλαιολόγος έδειξε σημεία υπο
ταγής είς τον Πάπαν καί ότι συμφώνως προς όσα γράφει ό τελευταίος ούτος, 
ό Πορφύριος άνεγνώρισε τούτον ώς διάδοχον τοϋ Πέτρου καί «Βικάριον» 
του Χρίστου1.

Γενικώς είπεΐν, εάν κρίνη τις έκ τοϋ όλου περιεχομένου τοϋ γράμματος 
τούτου τοϋ Πάπα, ή αποστολή τοϋ Πορφυρίου είς Ρώμην θά πρέπει νά θεω- 
ρηθή ώς μή στεφθεΐσα υπό έπιτυχίας, καί τοϋτο διότι ό Πάπας, έκτος αο
ρίστων τινών υποσχέσεων καί λόγων παρηγοριάς, τούς όποιους διπλωμα
τικός παρέθεσεν εις τό γράμμα αύτοΰ, δεν έφάνη νά είναι διατεθειμένος νά 
βοηθήση έμπράκτως τούς ’Ορθοδόξους κατοίκους τής Άχρίδος, έάν οδτοι 
δέν προσήρχοντο είλικρινώς είς τόν Ρωμαιοκαθολικισμόν. Τοϋτο εξ άλλου 
συνέβαινε καί μέ άλλας κατά καιρούς περιπτώσεις ’Ορθοδόξων, κατά τήν 
περίοδον τής τουρκοκρατίας, όσάκις οδτοι έζήτουν τήν βοήθειαν τοϋ Πά
πα.

Τό ταξίδιον τοϋ Πορφυρίου είς τήν Πολωνί
αν καί ή έγκατάστασις αύτοΰ είς τήν Ζάκυνθον. 
Μετά τήν Ρώμην ό Πορφύριος, συνοδευόμενος καί υπό τοϋ μητροπολίτου 
Δυρραχίου 'Ιερεμίου, διήλθεν έκ Πολωνίας2. Τοϋτο πληροφορούμεθα έκ

1. Πρβλ. καί Άπ. Ε. Βακαλοπούλου, 'Ιστορία τής Μακεδονίας, έ.ά., σ. 
189-190.

2. Ή Πολωνία ήτο χώρα είς τήν οποίαν μετέβαινον ή έκ τής όποιας διήρχοντο αρκε
τοί ’Ορθόδοξοι κληρικοί ή Ένωτικοί, οι όποιοι ένίοτε έζήτουν άπό τούς άρχοντας τού 
κράτους τούτου βοήθειαν οικονομικήν καί στρατιωτικήν διά τήν άπελευθέρωσιν των υ
ποδούλων Χριστιανών. Ή χώρα αύτή έβοήθησε πολύ τήν Ρωμαιοκαθολικήν ’Εκκλησίαν, 
κυρίως διά μέσου τού τάγματος τών ’Ιησουιτών, ϊνα άναπτύξη προπαγανδιστικήν δράσιν 
μεταξύ τών ’Ορθοδόξων, Ιδίως άπό τού δευτέρου ήμίσεος τοϋ ΙΣΤ' αίώνος καί έξής. "Ε
νεκα δέ τούτου ή ’Ορθοδοξία διέτρεχε μεγάλους κινδύνους τόσον είς τήν νοτιοδυτικήν 
Ρωσίαν, όσον καί είς τήν Πολωνίαν. ’Ιδίως μετά τήν Σύνοδον τής Βρέστης, τό 1596, είς 
τήν όποιαν έκυρώθη έπισήμως ή Ούνία, ή κατάστασις τών έκεί ’Ορθοδόξων ώδευσεν έπί 
τα χείρω. Προς πρόληψιν δέ τελείου άφανισμοϋ τής ’Ορθοδοξίας ό Πατριάρχης ’Αλε
ξάνδρειάς Μελέτιος ό Πηγάς άπέστειλεν, ήδη τό 1594, είς Πολωνίαν, ώς Πατριαρχικόν 
Έξαρχον Κύριλλον τόν Λούκαριν, καί τό Πατριαρχεΐον Κωνσταντινουπόλεως τόν αρ
χιμανδρίτην Νικηφόρον. Βλ. Α. Π. Κεραμέως, Ελληνικά κείμενα χρήσιμα τή 
ίστορίμ τής Ρωμανίας, Έν Βουκουρεστίο) 1909, σ. 417. Χρυσοστόμου Παπα- 
δοπούλου, Οί πατριάρχαι Ιεροσολύμων ώς πνευματικοί χειραγωγοί τής Ρωσίας 
κατά τόν ΙΖ’ αιώνα, Έν Ίεροσολύμοις 1907, σ. 21-36. Τού ίδιου, Σχέσεις ’Ορθο
δόξων καί Λατίνων κατά τόν ιστ' αιώνα, Έν Άθήναις 1925. Τοϋ ίδιου, Ιστορία τής 
Εκκλησίας ’Αλεξάνδρειάς (62-1934), ’Αλεξάνδρεια 1935, σ. 645-647, 665, 669-671. K a- 
zimierz Chodynicki, Kosciól prawoslawny a Rzeczpospolita Polska. Zarys histo- 
ryczny, 1370-1632, Warschau 1934 (Bibi. d. Inst, für Osteurop. Gesch. d. Univ. Wien), σ. 
288 κ.έ., 346 κ,έ. Oscar Halecki, Unia Brzeska w swietle wspòlczesnych swiadectw
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λευκώματος (album) τής έν Κρακοβία Ίησουϊτικής ’Αδελφότητος1, είς το 
όποιον υπέγραψαν την 31ην ’Ιουλίου 1625 τόσον ό Πορφύριος, όσον 
καί ό Δυρραχίου 'Ιερεμίας. Έκ τούτων ό μεν πρώτος ύπέγραψεν ώς έξης: 
«Πορφύριος έλέφ Θεοϋ άρχιεπίσκοπος τής Πρώτης Ίουστινιανής ’Αχριδών 
καί πάσης Βουλγαρίας, Σερβίας2, ’Αλβανίας, Δευτέρας Μακεδονίας καί τών 
λοιπών πατριάρχης»3, ό δέ Ιερεμίας ώς «ταπεινός μητροπολίτης Δυρρα
χίου Ιερεμίας»4. Κάτωθεν τών υπογραφών τών δύο τούτων ίεραρχών ύπάρ- 
χει λατινιστί ή εξής περί αυτών σημείωσις: «Hi duo redeuntes ex Urbe post 
praestitam. Urbano Vili Pontifici Maximo obedientiam Cracoviae commoran- 
tes Congregationi nostrae sua nomina dederunt»5.

greckich, έν Sacrum Poloniae Millenium. Rozprawy, szkice, materiaty historyczne, I, Rom 
1954, σ. 71-137. To 6 ίδιου, From Florence to Brest (1439-1596), Rome 1958. J. U r- 
b a n, Pologne. L’Église Orthodoxe. La question de l’union, «Dictionnaire de Théologie 
Catholique», τ. 12 (μέρος 2), Paris 1935, στήλαι 2464-2467. Βασ. Σταυρίδου, Πο
λωνίας, ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία, «Θρησκευτική καί Ηθική ’Εγκυκλοπαίδεια», τ. 10, Ά- 
θήναι 1960, στήλαι 541-546. Πρβλ. καί Ζαχαρία Ν. Τσιρπανλή, Ή «Σοσιετά 
τών Γραικών» στήν αύτοκρατορία τών Άψβούργων (1720), «Δωδώνη» 3(1974)161, ύποσ. 1. 
Περί τής Συνόδου τής Βρέστης βλ. ώσαύτως A. W e 1 y k y j, Documenta Unionis Bere- 
stensis eiusque auctorum (1590-1600), Romae 1970. Jan Krajcar S. J., Jesuits and 
the Genesis of the Union of Brest, «Orientalia Christiana Periodica» XLIV (1978), fase. I, 
131-153.

1. «Album sodalium congregationis sub titulo Assumptionis B. Mariae Virginis erectae 
in domo professa Cracoviensi Societatis Iesu». Βλ. G. Hofmann, Byzantinische Bi
schöfe und Rom, έ.ά., σ. 133.

2. Διορθώνομεν τον Hofmann, ό όποιος έχει «... καί πάσης Σερβίας, Βουλγαρίας...». 
Είναι έμφανές, ότι τό λάθος προήλθεν έκ λελανθασμένης άντιγραφής είτε του συγγρα- 
φέως, είτε τοϋ έκδοτου, διότι ή τοιαύτη σειρά τοποθετήσεως τών δύο γεωγραφικών ονο
μάτων είς ούδεμίαν υπογραφήν τών αρχιεπισκόπων Άχρίδος συναντάται. Έξ άλλου, ό 
μεταφράσας τότε τήν υπογραφήν τοϋ Πορφυρίου είς τήν λατινικήν έχει όρθώς: «.. totius 
Bulgariae, Serviae...», βλ. G. Hofmann, έ.ά., σ. 133.

3. Σημειωτέον ότι είς τό ίδιον λεύκωμα καί κάτωθεν άκριβώς τής ύπογραφής τοϋ 
Πορφυρίου υπάρχει λατινιστί ή έξής σημείωσις: «Ill.mus ac Rev.mus Porphyrius Palaeo- 
logus Constantinopolitanus misericordia Dei archipiscopus Primae Iustinianae de Ochre- 
da, totius Bulgariae, Serviae, Albaniae, Secunde Macedoniae (etc.) et caeterorum id est Cy- 
pri., Montis Synai, Georgianorum, seu Veriae, archiepiscoporum patriarcha». Βλ. G. Hof
mann, έ.ά., σ. 133. Παρατηρητέον ένταϋθα ότι ό γράψας τήν έν λόγω σημείωσιν είχε 
παντελή άγνοιαν τής δικαιοδοσίας τοϋ άρχιεπισκόπου Άχρίδος, ένεκα δέ τούτου έπεξη- 
γών τήν έκφρασιν: «καί τών λοιπών πατριάρχης», ή όποια ύπάρχει είς τό τέλος τής υπο
γραφής τοϋ Πορφυρίου, γράφει έσφαλμένως, ότι οΰτος ήτο πατριάρχης, σύν τοίς άλλοις, 
καί τής Αρχιεπισκοπής Κύπρου, τοϋ Σινά καί τών Γεωργιανών.

4. Κάτωθεν τής ύπογραφής τοϋ Ίερεμίου υπάρχει λατινιστί ή έξής σημείωσις: «Ill.
mus ac Rev.mus Hieremias humillimus metropolita Diraciensis», βλ. G. Hofmann, 
έ.ά., σ. 133.

5. Βλ. G. Hofmann, έ.ά.
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Δέν είναι γνωστόν έπί πόσον χρονικόν διάστημα οί δύο ίεράρχαι πα- 
ρέμειναν εις τήν Πολωνίαν καί εάν έπέστρεψαν εις τήν ’Αχρίδα. Το βέβαιον 
είναι ότι ούτοι, προ τής 6ης ’Ιουλίου τοϋ 1626, εύρίσκοντο είς τήν βενετο- 
κρατουμένην τότε Ζάκυνθον1, διότι ύπό τήν ήμερομηνίαν ταύτην σώζεται 
έγγραφον, έκ τοϋ όποιου προκύπτει ότι άμφότεροι συνεφώνησαν μετά των 
επιτρόπων τής εν Ζακύνθφ Μονής τής Κυρίας των ’Αγγέλων νά παραχωρη- 
θή αΰτη είς αυτούς, όπως διαβιώσουν εν αυτή, ό μεν Πορφύριος ώς ήγούμε- 
νος, ό δε Δυρραχίου 'Ιερεμίας ώς οικονόμος, εϊσάγοντες δε καί άλλους μο
ναχούς, νά καταστήσουν τήν έν λόγφ Μονήν κοινόβιον2. Ή πληροφορία 
αΰτη άποδεικνύει ότι οί δύο ούτοι κληρικοί δέν έπρόκειτο νά επιστρέφουν 
πλέον είς τήν ’Αχρίδα, είτε διότι δέν έτόλμων νά επιστρέφουν, έκ φόβου 
μήπως συλλάβουν αύτούς οί Τούρκοι, ενεκα τοϋ ότι μετέβησαν είς τήν Ε
σπερίαν προς έξασφάλισιν βοήθειας3, είτε διότι δέν έγένοντο δεκτοί ύπό τοϋ 
κλήρου καί τοϋ λαοΰ τής Άχρίδος, ενεκα τοϋ ότι εϊχον προχωρήσει πέραν 
τοϋ δέοντος είς τάς σχέσεις των μέ τήν Ρωμαιοκαθολικήν ’Εκκλησίαν.

Πάντως, μετά τήν γενομένην συμφωνίαν, οί δύο ίεράρχαι έγκατεστά- 
θησαν είς τήν Μονήν τής Κυρίας των ’Αγγέλων4, άλλ’ άποδεικνύεται ότι 
μετ’ ολίγους μήνας ή έν λόγω συμφωνία διελύθη διά νεωτέρου έγγράφου, 
ύπό ήμερομηνίαν 9 Φεβρουάριου 1627, έπειδή άντεστρατεύετο αΰτη προς 
ρητήν διάταξιν τοϋ κτήτορος τής Μονής Σταματίου Σκληροϋ5.

1. 'Ιστορικά περί της βενετοκρατουμένης Ζακύνθου (1485-1797), βλ. έν τη ύπό τοϋ 
Λεωνίδα X. Ζώη συγγραφείση «'Ιστορία τής Ζακύνθου», Άθήναι 1955, σ. 115 κ.έ.

2. Βλ. Λεωνίδα X. Ζώη, Εκκλησιαστικά Έγγραφα. Διαθήκη Πορφυρίου Παλαιολό- 
γου πατριάρχου (!!) ’Αχριδών, «’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια» ΚΓ' (1930), άρ. 37,394, ΰποσ. 1.

3. Σημειωτέον ότι οί Τοϋρκοι έθεώρουν ύποπτους έκείνους, οί όποιοι μετέβαινον είς 
κράτη έχθρικώς διακείμενα προς τήν ’Οθωμανικήν Αυτοκρατορίαν καί μάλιστα κατά τύν 
περίοδον έκείνην είχον λάβει αύστηρότερα μέτρα κατά μήκος τών συνόρων ένεκα τής 
καταργηθείσης συνθήκης μετά τών Ενετών. Τήν 9ην Μαΐου 1622 ό έν Κωνσταντινου- 
πόλει πρέσβυς τής Ένετίας έγραφε προς τόν Δόγην τής Ένετίας τά έξής: «... ό Πατριάρχης 
τών Ελλήνων [Κύριλλος ό Λούκαρις] είς μίαν έμπιστευτικήν του έπιστολήν μοί άνακοι- 
νοί ότι, καθ’ α έμαθεν έξ άσφαλοϋς πηγής, άπεστάλησαν διαταγαί εις τόν μπέην τής Θεσ
σαλονίκης νά προσεχή τά σύνορα καί νά λάβη τά κατάλληλα μέτρα καί νά είδοποιήση 
καί τούς άλλους γειτονικούς διοικητικούς άρχοντας ΐνα συμμορφωθούν καί αύτοί καί τού
το, διότι έλύθησαν οί όροι τής συνθήκης μεθ’ ήμών καί μάς θεωροϋν ώς έχθρούς των οί 
Τοϋρκοι...», βλ. Κωνσταντίνου Δ. Μέρτζιου, Μνημεία Μακεδονικής 
Ιστορίας, Θεσσαλονίκη 1947, σ. 173.

4. Περί τής μονής ταύτης, τήν όποιαν ό μοναχός ’Ακάκιος ό Σκληρός κατέστησε κοι- 
νόβιον τό έτος 1588, βλ. Λεωνίδα X. Ζώη, Λεξικόν Φιλολογικόν καί Ιστορικόν 
Ζακύνθου, Έν Ζακύνθφ 1894, σ. 486. Τοϋ ίδιου, Διαθήκη Πορφυρίου αρχιεπισκό
που ’Αχριδών τοϋ Παλαιολόγου, «Μεσαιωνικά Γράμματα» 1(1931) 144, ύποσ. 1, Ν τ ί- 
νου Κονόμου, Εκκλησίες καί μοναστήρια στή Ζάκυνθο, Αθήνα 1967, σ. 77-78.

5. Βλ. Λεωνίδα X. Ζώη, Εκκλησιαστικά έγγραφα..., «Εκκλησιαστική ’Α
λήθεια» ΚΓ'(1903), άρ. 37, 394, ύποσ. 1.
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Τον Ιούνιον του 1627 ό Πορφύριος «έν άσθενεία δεινή περιπεσών» 
συνέταξε διαθήκην, συμφώνως προς τήν όποιαν κυριώτερος εκ των κληρο
νόμων του καθίστατο ό μητροπολίτης Δυρραχίου Ιερεμίας, εις τόν όποιον 
ό Πορφύριος έκληροδότει τα ένδύματά του, τα ιερά άμφιά του, τετρακόσια 
ρεάλια κ.ά. Έκ των ρεαλίων τούτων ό Ιερεμίας ώφειλε νά δώση εις μονα
στήρια τοϋ 'Αγίου ’Όρους «δέκα σαρανταλείτουργα». Ωσαύτως, έκληρο- 
δότει καί 1.100 ρεάλια είς τόν άδελφόν του Χριστόδουλον, τά όποια προφα
νώς είχε δανείσει εις αυτόν, μέ τήν προϋπόθεσιν ότι ούτος θά έξεπλήρου 
επιθυμίαν του Πορφυρίου καί θά ένυμφεύετο «τήν θυγατέρα του μ(ισσέ)ρ 
Θεοχάρη Θεοδόση»1.

Του Πορφυρίου σώζεται ώσαύτως καί έπιδιαθήκη (κωδίκελλος), συν- 
ταχθεΐσα είς τήν Ζάκυνθον καί φέρουσα ήμερομηνίαν 18 ’Οκτωβρίου 1634. 
Έκ ταύτης πληροφορούμεθα ότι ούτος είχε κάμει καί έτέραν έπιδιαθήκην 
τήν 25ηV ’Ιουλίου 1631, τήν οποίαν καί έπεκύρωνε διά ταύτης τής νεωτέρας 
καί προσέθετεν ότι όσα θά έκληροδότει εις τόν άδελφόν του Χριστόδουλον 
δεν τά κληροδοτεί πλέον μετανοήσας2.

Ή συμμετοχή του Πορφυρίου είς τάς έν Κων- 
σταντινουπόλει συνωμοτικός ένεργείας εναν
τίον Κυρίλλου τοϋ Λουκάρεως. Κατά τάς άρχάς του Δε
κεμβρίου τοϋ έτους 1631 συναντώμεν τόν Πορφύριον έν Κωνσταντινουπό- 
λει. 'Υπάρχει μεγάλη- πιθανότης νά ήλθεν ούτος είς τήν Κωνσταντινούπολή 
προσκληθείς είτε από τούς Ίησουΐτας3, είτε άπό τόν φιλοκαθολικόν μη
τροπολίτην πρώην Χαλκηδόνος ’Ισαάκ4, μέ σκοπόν νά λάβη μέρος είς τήν

1. Τήν ύπό ήμερομ. 20 ’Ιουνίου 1627 διαθήκην τοϋ Πορφυρίου έξέδωκεν ό Λεωνί
δας X. Ζ ώ η ς, «’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια» ΚΓ’(1903), άρ. 37, 394-395. Τήν έπαν- 
εκδίδομεν έπί τή βάσει τής άνωτέρω έκδόσεως εις το «Παράρτημα ’Εγγράφων», 'έγγρα
φον 3.

2. Βλ. Λ. X. Ζ ώ η, Διαθήκη Πορφυρίου, αρχιεπισκόπου ’Αχριδών τοϋ Παλαιολό- 
γου, «Μεσαιωνικά Γράμματα» 1(1931)142-143. Τήν έν λόγιρ έπιδιαθήκην έπανεκδίδομεν, 
έπί τή βάσει τής άνωτέρω έκδόσεως, είς τό «Παράρτημα ’Εγγράφων», έγγραφον 4.

3. Περί τής έγκαταστάσεως τών ’Ιησουιτών εις τήν Κωνσταντινούπολην βλ. Gabri
el de Μ u n, L’établissement des Jésuites à Constantinople sous le règne d’Achmed 1er, 
(1603-1617) «Revues des questions historiques» 47(1903)163-172.

4. ‘Ο Χαλκηδόνος ’Ισαάκ καί ό ’Εφέσου Σίλβεστρος καθηρέθησαν τόν Μάιον τοϋ 
1630 ύπό συνόδου έκ 30 άρχιερέων καί 14 κληρικών τής Μεγάλης ’Εκκλησίας προκαθη
μένου Κυρίλλου τοϋ Λουκάρεως. Βλ. Άρχεΐον Οίκουμενικοϋ Πατριαρχείου, Κώδιξ Α’, 
σ. 262-263. Πρβλ. K. Ν. Σ ά θ α, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τ. Τ', έν Βενετία 1872, σ. 
568. Ό ’Ισαάκ φέρεται ώς εκλεγείς μητροπολίτης Καισαρείας τήν 8ην ’Ιουνίου 1630. Β'. 
Άρχεΐον τοϋ Οίκουμενικοϋ Πατριαρχείου, Κώδιξ Α', σ. 216. Ό R. Janin τόν συμπερι
λαμβάνει είς τούς έπισκοπικούς καταλόγους τής Μητροπόλεως Καισαρείας θέτων αύτόν
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έναντίον τοϋ Λουκάρεως1 διοργανουμένην συνωμοσίαν προς άπομάκρυν- 
σιν τούτου έκ τού πατριαρχικού θρόνου2. Ό πρώην Χαλκηδόνος ’Ισαάκ ήδη

μετά τον Μητροφάνην τόν Δ', καθαιρεθέντα κατ’ αυτόν τήν 8ην ’Ιουνίου 1630, καί προ τοΟ 
Έπιφανίου, έκλεγέντα τό 1637 (βλ. Césarée, métropole civile et religieuse de la Cappadoce, 
«Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastique», τ. 12, Paris 1953, στήλη 202. ’Εκ 
τοϋ Κώδικος A', (σ. 216) τοϋ Οΐκουμενικοϋ Πατριαρχείου φαίνεται έν τούτοις δτι προ 
τοϋ ’Ισαάκ μητροπολίτης Καισαρείας ήτο ό Έπιφάνιος καί οΰχί ό Μητροφάνης, ώς έχει 
ό R. Janin.

1. Ό βίος καί ή δράσις Κυρίλλου τοϋ Λουκάρεως έγένοντο μέχρι τοϋδε άντικείμενον 
πολυαρίθμων έπιστημονικών έρευνών καί ή σχετική βιβλιογραφία είναι πλουσιωτάτη. 
Ό Gunnar Hering, Ökumenisches Patriarchat und Europäische Politik, 1620-1638, 
Wiesbaden 1968, σ. 342-412, παραθέτει συστηματικός καί λεπτομερώς τήν μέχρι τοϋ 1968 
βιβλιογραφίαν περί τοϋ έκκλησιαστικοΰ τούτου άνδρός. Ένταϋθα παραθέτομεν μελέτας 
τινάς περί τοϋ Λουκάρεως καί τής έποχής αύτοϋ, έκδοθείσας από τοϋ 1968 καί έξής: Μ.
I. Μανούσακα, ’Ανέκδοτα Πατριαρχικά Γράμματα (1547-1806) προς τούς έν Βε- 
νετίμ Μητροπολίτας Φιλαδέλφειας καί τήν ’Ορθόδοξον Ελληνικήν ’Αδελφότητα, Βενε
τία 1968, ίδίως σ. 57-63. Τοϋ αύτοϋ, Συλλογή άνεκδότων έγγράφων (1578-1685) ά- 
ναφερομένων εις τούς έν Βενετία μητροπολίτας Φιλαδέλφειας, «Θησουρίσματα» 6(1969) 
7-112. I. Κ. Χασιώτη, Τό Οικουμενικό Πατριαρχείο καί ή Κρήτη μετά τό θάνατο 
τοϋ Κυρίλλου Α' τοϋ Λουκάρεως. ’Ανέκδοτα Γράμματα τοϋ Πατριάρχη Παρθενίου Α' 
(1639), «Θησαυρίσματα» 6(1969)201-236. Michael J. Brown, Itinerant Amba- 
sador. The life of Sir Thomas Roe, Lexington 1970. Cornegie Samuel Calia n, Cy
ril Lucaris: The Patriarch who failed, «Journal of Ecumenical Studies» 10 (1973) άρ. 2, 319- 
336. Keetje Rozemond, Cyrille Lucar Sermons, 1598-1602, (Byzantina neerlandica, 
Fase. 4), Brill, Leiden 1974. Νικολάου B. Τωμαδάκη, Λουκάρεια A', B', Γ', «Έ- 
πετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών», ΜΑ'(1974)153-194. AndreasTillyrides, 
Cyril Lucaris and the Codex Alexandrinus, «Analecta» (Publications of the Institute for Orien
tal Studies of the Library of the Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria), Number 24, 
Alexandria 1975, σ. 103-133. Μητροπολίτου Άξώμης Μεθοδίου, Κύριλλος Λού- 
καρις, «’Εκκλησιαστικός Φάρος» ΝΔ'(1972), τεΰχ. 4, 426-429. Δη μητριού Ίω- 
V έ σ κ ο υ, Αί σχέσεις τών Ρουμανικών Χωρών μετά τοϋ Πατριαρχείου ’Αλεξανδρείας, 
«’Εκκλησιαστικός Φάρος» ΝΣΤ'(1974), τεϋχ. 1-2, 56-64. W. Η. Bates, Cyril Lou- 
karis and his confession. An examination of East-West Debacle, «Eastern Churches News 
Letter», No 70(1974/1975) 5-14. Keetje Rozemond, Cyrille Lukar. Sermons 
1598-1602 (Byzantina Neerlandica 4), Leiden 1974. Ζαχ. N. Τ σ ι p π α v λ ή, Ό Κύ
ριλλος Λούκαρις καί ή Καθολική Προπαγάνδα τής Ρώμης (1622-1638), «Κρητολογία», 
τεϋχ. IV (Ίανουάριος-’Ιούνιος 1977), 49-56. George A. Maloney, A History of 
Orthodox Theology since 1453, Belmont Massachusetts 1976, 125-137. Nomikos Mi
chael Vapori.s, Patriarch Kyrillos Loukaris and the Translation of the Scriptures 
into Modem Greek, «’Εκκλησιαστικός Φάρος» 59(1977)227-241. C. D r a g a s, Seven
teenth Century Document relating to the Confession of Cyril Loucaris, «Abba Salama», 
9(1978) 153-206.

2. Περί τών προθέσεων τών ’Ιησουιτών έναντι τοϋ Λουκάρεως βλ. Κωνσταντί
νου Δ. Μέρτζιου, Πατριαρχικά, ήτοι ανέκδοτοι πληροφορίαι σχετικοί πρός τούς 
Πατριάρχας Κωνσταντινουπόλεως από τοϋ 1556-1702, «Πραγματεΐαι τής ’Ακαδημίας Ά-
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από ένός έτους ήγεΐτο μιας όμάδος ιεραρχών, οι όποιοι ήθελον νά τοποθε
τήσουν τούτον, καταβιβάζοντες τον Λούκαριν, εις τον πατριαρχικόν θρό
νον1. Ούτος, μέ τήν συναίνεσιν του Πάπα, ήλθεν όμοΰ μετά του μητροπολί
του πρώην Σόφιας Μελετίου2, κατά τα τέλη Νοεμβρίου ή κατά τάς άρχάς 
Δεκεμβρίου τοϋ 1631, άπό τήν Ρώμην εις τήν Κωνσταντινούπολη». Οί δύο 
κληρικοί, λαβόντες όμοΰ καί τόν Πορφύριον Παλαιολόγον, έγκατεστάθη- 
σαν είς τήν Γαλλικήν Πρεσβείαν ώς φιλοξενούμενοι του πρέσβεως Comte 
de Marcheville Henri de Gournay. Τούτο πληροφορούμεθα τόσον έκ γράμ
ματος, τό όποιον άπέστειλεν ούτος έκ Κωνσταντινουπόλεως προς τόν Πά
παν Ούρβανόν τόν Η' τό 1632, όσον καί έκ γραμμάτων τού ίδιου προς τήν 
Congregatio de Propaganda Fide καί προς τόν γραμματέα αυτής Francesco 
Ingoli. Έν τοΐς έν λόγφ γράμμασιν, ούτος άναφέρεται μεταξύ άλλων είς τήν 
προετοιμαζομένην συνωμοσίαν έναντίον Κυρίλλου τού Λουκάρεως, καθώς 
καί είς τήν φιλοξενίαν, τήν όποιαν παρέσχεν είς τούς προαναφερθέντας κλη-

θηνών», τ. 15, άρ. 4, ’Ey Άθήναις 1951, 51-52, 62. Ζ α χ. N. Τ σ ι ρ π α ν λ ή, Ό Κύριλ
λος Λούκαρις..., 6.ά., Βλ. ώσαύτως Narratio Historica Turbarum quas Constantinopoli mo- 
verunt Jesuitae adversus Cyrillum Patriarcham, anno Domini 1627 et 1628, et alia notatu 
digaissima a Chrysosculo Logotheta Magnae Ecclesiae, viro Docto, qui fuit testis ocularis, 
fideliter conscripta (παρά J, Aymon, Monuments authentiques de la religion des Grecs..., 
A la Haye 1708, σ. 201-236· πρώτη εκδοσις έν τφ βιβλίω τοϋ Robert Rivet, My- 
steria Patrum Jesuitarum, Lampropoli 1663, append. II, σ. 283-350. Πρβλ. E. Legrand, 
Bibliographie Hellénique... au XVIIe siècle, τ. 3, Paris 1895, άριθ. 706, σ. 87-88. Μ. I. Μ α
ν ο ύ σ α κ α, Ή ανέκδοτος μυστική άλληλογραφία τού Κυρίλλου Λουκάρεως προς τόν 
"Αγγλον πρεσβευτήν έν Κωνσταντινουπόλει Sir Thomas Rowe (1625-1628), «Πεπραγμένα 
τοϋ Θ' Διεθνούς Βυζαντινολογικοδ Συνεδρίου» (Θεσσαλονίκη, 12-19 ’Απριλίου 1953), τ. 
Β', Άθήναι 1956, σ. 533-543. Γενικώτερα περί τής δράσεως των ’Ιησουιτών έν Κωνσταν- 
τινουπόλει κατά τόν ΙΖ' αιώνα βλ. A. C a r a y o n, Relations inédites des missions de 
Compagnie de Jesus à Constantinople et dans le Levant au XVIIe siècle, Poitiers-Paris 1864. 
G. Hofmann, Il vicariato apostolico di Constantinopoli, 1453-1830, «Orientalia Chri
stiana Analecta» 103 (1935) 46, 49, 53, 56. ’Αδαμάντιου Ν. Διαμαντοπού- 
λ ο υ, Κύριλλος Λούκαρις ό Κρής. Ό μέγας Οίκουμενικός Πατριάρχης τοϋ ΙΖ' αΐώνος 
(1620-1638). Ιστορική Μελέτη, «Κύριλλος ό Λούκαρις (1572-1638)». Τόμος έκδιδόμενος 
έπί τή τριακοσιετηρίδι τοϋ θανάτου αύτοϋ (1638-1938), έπιμελείμ τής Εταιρείας Κρητι
κών Σπουδών καί Συλλόγου Μεσαιωνικών Γραμμάτων, Άθήναι 1939, σ. 37-39, 51 καί 
έξής. Μ. de Vaumas, Lettres et documents du Père Joseph de Paris concernant les 
Missions Étrangères (1619-1638), Lyon 1942, σ. 96.

1. Πρβλ. Victor Semnoz, Les dernières années du Patriarche Cyrille Lucar, 
«Échos d’Orient» 6(1903)101.

2. Ό μητροπολίτης Σόφιας Μελέτιος καθηρέθη συνοδικώς έπί πατριάρχου Κυρίλλου 
τοϋ Λουκάρεως τόν Φεβρουάριον τοϋ 1631 (βλ. Άρχεΐον Οικουμενικού Πατριαρχείου, 
Κώδιξ Α' σ. 220) καί είς τήν θέσιν αύτοϋ έξελέγη τόν Μάιον τοϋ ίδιου έτους ό ’Ιγνάτιος 
(βλ. Άρχεΐον Οικουμενικού Πατριαρχείου, Κώδιξ Α' σ. 224. Πρβλ. καί K. Ν. Σ ά θ α, 
Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τ. Γ', έ.ά., σ. 568).
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ρικούς. Kai διά μέν τούς δύο πρώτους έκ των τριών ιεραρχών γράφει δτι 
ήσαν οί μητροπολΐται Σόφιας Μελέτιος καί Χαλκηδόνος (’Ισαάκ), διά δέ 
τον Πορφύριον Παλαιολόγον γράφει ότι ήτο μητροπολίτης Πατρών1. Ά- 
ναμφιβόλως, ό Κόμης de Marcheville εσφαλε ώς προς τήν έδραν τού Πορ- 
φυρίου2 3, διότι είναι βέβαιον ότι ό τελευταίος οδτος ήτο άρχιεπίσκοπος Ά- 
χρίδος καί διετήρησε τόν τίτλον τούτον καί μετά τήν άποχώρησίν του από 
τήν αρχιεπισκοπικήν έδραν τής Άχρίδος8. Δέν είναι βεβαίως γνωστόν, ελ
λείψει άλλων μαρτυριών, εάν ό Κόμης εκαμε σύγχυσιν τής Άχρίδος μετά 
τών Πατρών, ή εάν ό Πορφύριος, μή θέλων να άποκαλύψη δι’ ίδιους λόγους 
τήν αρχιεπισκοπικήν έδραν αύτοΰ, έπαρουσιάσθη ώς μητροπολίτης Πατρών.

Ή έναντίον τού Λουκάρεως προετοιμαζομένη συνωμοσία ελαβε χώραν 
τόν Μάιον τού 1632, όταν μία όμάς φιλοκαθολικών ιεραρχών προσεπάθησε 
νά άπομακρύνη τόν Λούκαριν άπό τόν πατριαρχικόν θρόνον4 * * *. 'Ένεκα τού

1. Βλ. Paris, Bibliothèque Nationale, Fonds Italien 519, fol. 7 (Γράμμα τοϋ Κόμητος De 
Marcheville προς τόν Πάπαν Ούραβανόν τόν Η'), fol. 10 (Γράμμα του ίδιου πρός τήν Pro
paganda Fide), fol. 15ν (Γράμμα τοϋ ίδιου προς τόν Γραμματέα τής Propaganda Fide Fran
cesco Ingoli). Πρβλ. Gunnar Hering, Ökumenisches Patriarchat und Europäische 
Politik 1620-1638, Wiesbaden 1968, σ. 249. Έκ τών άνεκδότων τούτων τριών γραμμάτων 
παραθέτομεν εις το «Παράρτημα Εγγράφων» τής παρούσης μελέτης τό γράμμα τοϋ Κό
μητος De Marcheville πρός τόν Γραμματέα τής Propaganda F. Ingoli (βλ. έγγραφον 6).

2. Σημειωτέον ένταϋθα δτι καί ό G. Hering, στηριζόμενος έπί τών προμνημονευθέν- 
των έγγράφων, γράφει έσφαλμένως δτι ό Πορφύριος ήτο μητροπολίτης Πατρών. Βλ. 
Ökumenisches Patriarchat, έ.ά., σ. 249.

3. Βλ. τήν έπιδιαθήκην, τήν όποιαν εκαμεν ό Πορφύριος τήν 18ην ’Οκτωβρίου 1634, 
καί τήν διαθήκην τοϋ ίδιου υπό ήμερομηνίαν 30 Σεπτεμβρίου 1643. Εις μέν τήν πρώτην ά- 
ναφέρεται ούτος ώς «μακαριότατος πατριάρχης Άχριδώνος», εις δέ τήν δευτέραν ώς «μα
καριότατος... πρώην άρχιεπίσκοπος άχριδώνος». Βλ. Λεωνίδα X. Ζώη, Διαθήκη 
Πορφυρίου, άρχιεπισκόπου ’Αχριδών τοϋ Παλαιολόγου, «Μεσαιωνικά Γράμματα» 1(1931) 
142-143.

4. Σημειωτέον δτι καί ό πρώην ’Αρχιεπίσκοπος Άχρίδος Μητροφάνης όμοΰ μετά
τοϋ πρώην Σερρών Ίωάσαφ είχον συμβάλει εις τήν έκθρόνισιν καί έξορίαν Κυρίλλου τοϋ
Λουκάρεως, καί εις τήν ληστρικφ τφ τρόπω άνάρρησιν τοϋ μητροπολίτου Άμασείας Γρη-
γορίου εις τόν Πατριαρχικόν Θρόνον, έπισυμβάσαν τήν 12ην ’Απριλίου 1623. Ό ’Αθανά
σιος Κομνηνός Ύψηλάντης άναφερόμενος εις τό γεγονός τοϋτο γράφει:«Ό Κωνσταντινου
πόλεως πατριάρχης Κύριλλος ό Λούκαρις, προστάς τοϋ θρόνου μήνας δέκα πρός τοΐς έπτά 
καί ήμέρας τέσσαρας, άδίκως έξώσθη, τφδε τφ έτει ’Απριλίου ιβ', έπί τοϋ προρρηθέντος 
σουλτάν Μουράτ τοϋ Δ', είτα καί έξωρίσθη. Γέγονε δέ ταΰτα τή καταδρομή Γρηγορίου τοϋ
Άμασείας μητροπολίτου, τοϋ καί Στραβοαμασείας έπικληθέντος, δς ληστρικώς τόν Οι
κουμενικόν θρόνον καθήρπασε, Μαΐου τη ιζ', ήμέρα Τρίτη περιβληθείς τό βασιλικόν έν
δυμα (συνόντων αύτφ δύο καθηρημένων άρχιερέων, Μητροφάνους τοϋ Αχριδών καί Ίωά
σαφ τοϋ πρώην Σερρών), παρά τοϋ ’Επιτρόπου Χουσεϊν πασσά». Βλ. Τά μετά τήν Άλωσιν, 
Έν Κωνσταντινουπόλει 1870, σ. 131. Πρβλ. Καλλινίκου Δελικάνη, Πατριαρχι
κών Έγγράφων τ. Γ', Έν Κωνσταντινουπόλει 1905, σ. 1037. I. Snegarov, Istorija na
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του ό Λούκαρνς συνεκάλεσε, κατά τάς άρχάς ’Ιουνίου του Ιδιου έτους ενδη
μούσαν σύνοδον, άλλ’ ή πλειονότης έτάχθη έξ υποκειμενικών καθαρώς λό
γων εναντίον αύτοϋ, ό όποιος καί ήναγκάσθη να καταφύγη επί έπτά ήμέρας 
εις τήν 'Ολλανδικήν Πρεσβείαν. Έχων όμως οδτος τήν εύνοιαν καί τήν υ- 
ποστήριξιν του Μεγάλου Βεζίρου Ρετζέπ-Πασά, κατώρθωσε νά έπιστρέψη 
καί πάλιν εις τό Πατριαρχεΐον1. Κατόπιν του άποτυχόντος πραξικοπήματος 
καί τής δημιουργηθείσης εις τήν Κωνσταντινούπολιν επικινδύνου καταστά- 
σεως, φαίνεται ότι δ Πορφύριος ήναγκάσθη νά εγκατάλειψη τήν Κωνσταν- 
τινούπολιν καί νά έπιστρέψη εις τήν Ζάκυνθον. Τοϋτο άσφαλώς θά συνέβη, 
συμφώνως προς τά υπάρχοντα δεδομένα, μεταξύ του δευτέρου δεκαπενθη
μέρου του ’Ιουνίου καί του Δεκεμβρίου του 1632. Πάντως οΰτος εύρίσκετο 
εις Ζάκυνθον προ τής 20ής Μαρτίου τοϋ 1633, διότι κατά τήν έν λόγφ ήμε- 
ρομηνίαν «παρουσιάσθη προς φύλαξιν ένώπιον τοϋ συμβολαιογράφου Ζα
κύνθου Νικολάου Σκουλογένους» ή διαθήκη τοϋ Πορφυρίου, τήν οποίαν 
είχε κάμει οδτος τήν 20ήν ’Ιουνίου τοϋ 1627, καί κατετέθη αϋτη έν τοις άρ- 
χείοις τοϋ προμνημονευθέντος συμβολαιογράφου2. 'Ωσαύτως σώζεται, ως 
έλέχθη, καί έπιδιαθήκη τοϋ Πορφυρίου, γραφεϊσα όπ’ αύτοϋ έν Ζακύνθω τήν 
18ην ’Οκτωβρίου τοϋ 16343.

'Ότι ό Πορφύριος είχε λάβει ένεργόν μέρος εις τάς εναντίον τοϋ Λου- 
κάρεως συνωμοτικός ένεργείας πληροφορούμεθα καί έκ τίνος, υπό ήμερο- 
μηνίαν 18 ’Ιανουάριου 1633, επιστολής τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει Ένετοϋ 
Βαΐλου4, σταλείσης πιθανότατα προς τόν Δόγην τής Ένετίας5, εις τήν ό

Ohridskata-Archiepiskopija-Patriarsija..., έ.ά., σ. 122 καί 195. E. Golubinskij, Krat- 
kij ocerk..., ε.ά., σ. 137, άρ. 31. Κωνσταντίνου Ν. Σάθα, Νεοελληνική φιλο
λογία. Βιογραφίαι τό&ν έν τοΐς γράμμασι διαλαμψάντων Ελλήνων άπό τής καταλύσεως 
τής βυζαντινής αύτοκρατορίας μέχρι τής έλληνικής έθνεγερσίας (1453-1821), Έν Άθή- 
ναις 1868, σ. 241. Μ. Δ. X., Περί τοϋ πρώτου έν ’Ανατολή τυπογραφείου, «’Εκκλησιαστική 
’Αλήθεια», έτος 1, τεύχος Β' σ. 22β., Περί τοϋ Άμασείας βλ. ώσαύτως G. Hering, 
Ökumenisches Patriarchat, έ.ά., σ. 76, 79, 83-86 καί 106. X. Γ. Π α τ ρ ι ν έ λ η, Πα
τριαρχικά Γράμματα καί άλλα έγγραφα καί σημειώματα τοϋ ΙΣΤ’-ΙΗ' αίώνος έκ τοϋ Κω
δικός τοϋ Ίέρακος. άνάτυπον έκ τής «Έπετηρίδος τοϋ Μεσαιωνικοϋ ’Αρχείου» 12 (1962) 
137, 138.

1. Βλ. G. Hering, Ökumenisches Patriarchat, έ.ά., σ. 254-256.
?. Βλ. Λεωνίδα X. Ζώη, ’Εκκλησιαστικά Έγγραφα. Διαθήκη Πορφυρίου 

Παλαιολόγου..., «’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια» ΚΓ'(1903), άρ. 37, 394.
3. Βλ. Λ. X. Ζώη, Διαθήκη Πορφηρίου..., «Μεσαιωνικά Γράμματα 1(1931) 

142-143.
4. Οδτος ήτο ό Giovanni Capello (1629-1633) τόν όποιον διεδέχθη μετά τάς 20 ’Ια

νουάριου 1633 ό Pietro Foscarini (1633-1636). Βλ. G. Hering, Ökumenisches Patriar
chat, ε.ά., σ. 193, ύποσ. 77.

5. Άπό τό 1631 μέχρι τό 1646 Δόγης τής Ένετίας ήτο ό Francesco Erizzo. Βλ. S. R ο-
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ποιαν, μεταξύ άλλων άναφέρονται καί τά έξης: «... ό Πατριάρχης1 κατόπιν 
των συνομιλιών τάς όποίας είχον μετ’ αυτού, συνεπεία διαταγής τής Ύμετ. 
Γαληνότητος, έρωτηθείς αν εις τήν έπικράτειάν μας υπάρχουν διωκταί του 
πολέμιοι, άπήντησεν ότι είς τήν Ζάκυνθον διαμένει ήδη εις ελλην όνόματι 
Πορφύριος, ’Αρχιεπίσκοπος Άχρίδος, γεννηθείς εν Σερβίοι καί είς άλλος 
όνομαζόμενος Κουτούπης οπαδός του, γεννηθείς έν Ζακύνθφ. Επειδή πολύ 
τόν ήνώχλησαν καί κατόπιν έγκατεστάθησαν είς Ζάκυνθον, ό Πατριάρχης 
παρακαλεΐ νά μή έπιτραπή ή άναχώρησις έκεΐθεν...»2.

Μετά ταΰτα, έπί όλίγα έτη, δεν εχομεν πληροφορίας περί του Πορφυ- 
ρίου. Περί αύτού γίνεται λόγος εκ νέου είς γράμμα, τό όποιον άπέστειλεν 
ό έν Κωνσταντινουπόλει Ενετός Βαΐλος3 πρός τόν Δόγην τής Ένετίας τήν 
6ην ’Οκτωβρίου 1638. Έξ αύτού πληροφορούμεθα ότι ό πρώην ’Αρχιεπί
σκοπος Άχρίδος Πορφύριος όμοΰ μετά τού πρώην Μητροπολίτου Δυρρα
χίου 'Ιερεμίου, εύρίσκοντο κατά τό διάστημα εκείνο εις τήν Κωνσταντινού- 
πολιν καί μάλιστα άπετάθησαν είς τήν πρεσβείαν τής Ένετίας, ζητούντες 
άδειαν διά νά εγκατασταθούν είς τήν Ζάκυνθον. Συγκεκριμένως, ό έν λόγιο 
Βαΐλος έγραφε: «... Δύο αρχιερείς Έλληνες, καταγόμενοι έκ Ζακύνθου, έξ 
ών ό εις πατριάρχης τής ’Όχριδας καί ό άλλος άρχιεπίσκοπος των Πατρών4, 
παρητήθησαν οΐκειοθελώς καί άπετάθησαν είς τήν πρεσβείαν ζητούντες 
τήν άδειαν νά έγκατασταθοΰν εις Ζάκυνθον. Ούτοι ονομάζονται Πορφύριος 
Παλαιολόγος καί Ιερεμίας Λευκαδίτης καί δέν ζητούν τιμάς, αλλά θά πα
ραμείνουν ώς άπλοι ιερωμένοι καλόγηροι εις τινα έκκλησίαν έντός ή έκτος 
τής Ζακύνθου»5.

Έν τω άνωτέρω άποσπάσματι τής έπιστολής τού Βαΐλου παρατηρητέον 
τυγχάνει τούτο, ότι οί δύο ίεράρχαι έδήλωσαν ότι «παρητήθησαν οΐκειο-

manin, Storia documentata di Venezia, τ. 7, Venezia 1974 (έκδ. γ'), σ. 224 καί έξης. A n- 
drea da Mosto, I Dogi di Venezia nella vita pubblica e privata, Milano 1960, σ. 371 
καί έξης.

1. Ήτοι ό Κύριλλος Λούκαρις.
2. Βλ. Κωνστ. Δ. Μέρτζιου, Πατριαρχικά..., έ.ά., σ. 64-65.
3. Ήτο ό Alvise Contarmi (1636-1641).
4. Άναμφιβόλως ό Ενετός Βαΐλος σφάλλει θεωρών τόν 'Ιερεμίαν άρχιεπίσκοπον Πα

τρών, ένφ οδτος ήτο, ώς καί άνωτέρω είδομεν, μητροπολίτης Δυρραχίου. Επίσης σημειω- 
τέον ότι ό τελευταίος ούτος δέν ήτο «άρχιεπίσκοπος», ώς έχουν τά διάφορα έγγραφα καί 
ώς άναγράφει τόν τίτλον τούτον καί ό Κ. Μέρτζιος (Μνημεία Μακεδονικής 'Ιστο
ρίας, Θεσσαλονίκη 1947, σ. 184, ύποσ. 1), άλλά μητροπολίτης, διότι τόν τίτλον τοϋ άρχιε- 
πισκόπου έφερε μόνον ό έκάστοτε Άχρίδος, ένώ οί ύπ’ αύτόν ίεράρχαι έτιτλοφοροϋντο 
μητροπολϊται ή έπίσκοποι.

5. Βλ. Κ. Δ. Μέρτζιου, Μνημεία Μακεδονικής 'Ιστορίας, σ. 184. Πρβλ. Σ ω- 
τηρίου Λ. Βαρναλίδου, Ό Άρχιεπίσκοπος Άχρίδος Ζωσιμάς.., έ.ά., σ. 73, 
ύποσ. 36.
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θελώς» άπό τάς έδρας αύτών. ’Ελλείψει μαρτυριών δεν είναι δυνατόν νά ά- 
ποδειχθή εάν τούτο άνταποκρίνεται προς την πραγματικότητα ή έάν οδτοι 
άπεμακρύνθησαν εκ των έδρών αύτών, είτε διά κανονικής πράξεως υπό τής 
συνόδου τής Άχρίδος, είτε υπό αντιπάλων των κληρικών, έπιθυμούντων διά 
διαφόρων αθεμίτων μέσων να καταλάβουν τάς έδρας αύτών, πράγμα τό ό
ποιον δέν ήτο σπάνιον τήν εποχήν έκείνην. Πάντως τό βέβαιον είναι δτι 
ύφ’ οίανδήποτε μορφήν καί έάν άπεχώρησαν οδτοι άπό τήν ’Αχρίδα, τοϋτο 
άσφαλώς πρέπει νά συνέβη τουλάχιστον 10 ετη ένωρίτερον του 1638, διότι 
ήδη τό 1628 εύρίσκετο εις τόν θρόνον τής Άχρίδος ό Ίωάσαφ καί τό 1629 
ό Αβραάμ1.

"Εν ετερον σημεΐον είναι δτι οί δύο κληρικοί έζήτησαν άπό τόν Βαΐλον 
νά δοθή εις αυτούς ή άδεια νά εγκατασταθούν είς τήν Ζάκυνθον. 'Ως γνωρί- 
ζομεν όμως, άμφότεροι οί κληρικοί ήσαν ήδη εγκατεστημένοι άπό πολλών 
ετών είς τήν Ζάκυνθον καί εΐχον ταξιδεύσει εκ τής νήσου ταύτης είς τήν 
Κωνσταντινούπολης πράγμα τό όποιον εΐχον προφανώς άποκρύψει άπό 
τόν Βαΐλον.

Είναι άγνωστον πότε καί διά ποιον λόγον οί δύο ανωτέρω κληρικοί με- 
τέβησαν είς τήν Κωνσταντινούπολην. Γεννάται εντεύθεν τό ερώτημα: Ήλ- 
θον οδτοι διά προσωπικούς λόγους είς τήν Κωνσταντινούπολη^ ή έκλήθη- 
σαν άπό τούς Ίησουΐτας διά νά ύποστηρίξουν Κύριλλον Β' τόν Κονταρήν 
(τελευταία πατριαρχεία 20 ’Ιουνίου 1638-τέλη ’Ιουνίου 1639) είς τόν έναν- 
τίον Κυρίλλου τού Λουκάρεως (τελευταία πατριαρχεία 5 Μαρτίου 1637-20 
’Ιουνίου 1638) αγώνα αυτού προς κατάληψιν τού πατριαρχικού θρόνου; 'Ως 
γνωστόν, ακριβώς κατά τήν περίοδον κατά τήν όποιαν ό Πορφύριος εύρί
σκετο είς τήν Κωνσταντινούπολιν, κατεβάλλετο έντονος προσπάθεια άπο- 
μακρύνσεως εκ νέου άπό τόν πατριαρχικόν θρόνον τής Κωνσταντινουπό
λεως τού διακειμένου έχθρικώς μέν προς τούς Ρωμαιοκαθολικούς (ιδίως προς 
τούς Ίησουΐτας)2, φίλα δέ προς τόν προτεσταντισμόν Κυρίλλου Λουκάρεως.

1. Ιν. Snegarov, Istorija..., τ. 2, Sofia 1932, σ. 196. A. L., Archiepisckopija Per- 
voj Justinijani Ohridskaja i eja Prosvetitelnoe vlijanie na juniih slavjan, Bolgar i Serboj, 
Ctenija v Imperatorskom Obscestve Istorii i Drevnostej Rossijskih pri Moskovskcm Univer- 
sitet. Provremennoe Izdanie 1866 (Oktjabr-Dekabr), Kniga 4, Moskva 1866, III, Materijali 
Slavjanskie, σ. 62. A. N. M u r a v i e f, Snosenija Rossii po delam Cerkovnim, μέρος B',
S.P.B., 1860, σ. 51-52, 69, 159 κ.έ.

2. Βλ. F. P a v 1 o v i c, Patriarh Kirill Lukaris v borbe s iezuitami, «Duhovnaja Be- 
seda», VIII (1859) 20-29, 252-267, 427-440, 545-557. Archiprêtre Pétroff, Le 
patriarche Cyrille Lucaris en lutte avec les jésuites, «Union Chrétienne. Revue Orthodoxe» 
3(1861-1862)238-240, 253-255, 259-262, 290-293, 317-320. Xp. Παπαδοπούλου, 
Ιστορία της ’Εκκλησίας ’Αλεξάνδρειάς (62-1934), ’Αλεξάνδρεια 1935, σ. 675-678. Του 
ίδιου, Ό Κύριλλος Λούκαρις ώς Πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς, «Θεολογία» 17(1939)
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Την άπομάκρυνσιν έπεδίωκε Κύριλλος ό Κονταρής1, ύποβοηθούμενος καί 
ύποστηριζόμενος υπό των εχθρών του Λουκάρεως ’Ιησουιτών, ϊνα εν συνε
χεία καταλάβη αυτός καί πάλιν τήν αρχήν. Τούτο έγένετο τήν 20ήν ’Ιου
νίου του 16382. ’Ασφαλώς ό άνταγωνισμός αυτός τών δύο παρατάξεων, ήτοι 
τοϋ υπό τών προτεσταντών όποβοηθουμένων Κυρίλλου του Λουκάρεως καί 
του υπό τών ’Ιησουιτών ύποστηριζομένου Κυρίλλου τού Κονταρή δέν ήτο 
άνταγωνισμός ύπό στενήν έννοιαν εκλαμβανόμενος, άλλ’, ως συνέβαινε πολ- 
λάκις, όπισθεν τούτου εύρίσκοντο αί δύο μεγάλαι θρησκευτικοί δυνάμεις 
τής Δύσεως, ήτοι δ Ρωμαιοκαθολικισμός καί ό Προτεσταντισμός, αί όποΐαι 
ήγωνίζοντο διά νά προσεταιρισθοϋν ’Ορθοδόξους κληρικούς, ϊνα έν συνε
χείς μεταχειρισθοϋν αυτούς προς διάδοσιν τών οικείων αυτών ιδεών καί 
πεποιθήσεων μεταξύ τών ’Ορθοδόξων. Τούτο δέν θά προσεκόμιζεν εις τάς 
δύο δυτικάς ταύτας αντιπάλους θρησκευτικός δυνάμεις θρησκευτικόν μόνον 
κέρδος, αλλά συγχρόνως καί πολιτικόν, εάν μάλιστα ληφθή ύπ’ όψιν ότι 
συνεχίζετο τότε έν Ευρώπη ό λεγόμενος Τριακονταετής Πόλεμος (1618- 
1648)3 καί διεξήγετο σφοδρά διπλωματική διαμάχη μεταξύ τών άντιπρο-

108-122. Κ. Δ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Πατριαρχικά, ε.ά., σ. 39. Μ. I. Μ α ν ο ύ σ α κ α, Ή 
ανέκδοτος μυστική άλληλογραφία τοΰ Κυρίλλου Λουκάρεως προς τον ’Άγγλον πρεσβευ
τήν έν Κωνσταντινουπόλει Sir Thomas Rowe (1625-1628), «Πεπραγμένα τοϋ Θ' Βυζαντι- 
νολογικοϋ Συνεδρίου (Θεσσαλονίκη 12-19 Απριλίου 1953)», τ. Β', Άθήναι 1956, σ. 537 κ.έ. 
Πρβλ. Άπ. Βακαλοπούλου, Ιστορία τοϋ Νέου Έλληνισμοϋ, τ. Γ', Θεσσαλο
νίκη 1968, σ. 448-451. A. Ν. Lebedev, Greceskaja cerkov i rimskij katolicism. Iz is
tori! greeo-vostocnoj cerkvi ot padenija Konstantinopolja, v 1453 godu, do nastojascago vre- 
meni, «Bogoslovskij Vestnik (Moskovskaja Duhovnaja Akademija», VIII (1899(11) άρ. 1, 
347-376, άρ. 2, σ. 505-543.

1. Περί αύτοϋ βλ. Georg Hofmann, Griechische Patriarchen und römische 
Päpste. Untersuchungen und Texte. II 3. Patriarch Kyrillos Kontaris von Berröa, «Orientalia 
Christiana», XX-1, Num. 64 (1930) Τοϋ ίδιου, Neue Quellen zur inneren Kirchenge
schichte des griechischen Osten in dritten Jahrzehnt des XVII. Jahrhunderts, «Revue des 
Études Byzantines» XI(1953)165-174. Πρβλ. I. Κ. X α σ ι ώ τ η, Τό Οικουμενικό Πα
τριαρχείο καί ή Κρήτη μετά τό θάνατο τοϋ Κυρίλλου Α' τοϋ Λουκάρεως. ’Ανέκδοτα γράμ
ματα τοϋ Πατριάρχη Παρθενίου Α’ (1639), «Θησαυρίσματα» 6(1969)201-236.

2. Πρβλ. Έ μ μ . I. Τ σ ο υ δ ε ρ ο ϋ, Ό Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριλλος ό 
Λούκαρις, Άθήναι 1939, σ. 21 κ.έ. Γεωργίου Ίω. Άρβανιτίδου, Κύριλλος 
ό Λούκαρις. Τά κατά τον θάνατον καί τήν ταφήν τοϋ άειμνήστου Πατριάρχου καί τινα 
των προ αύτών γεγονότα, «Κύριλλος ό Λούκαρις (1572-1638)», Άθήναι 1939, σ. 85-200. 
Βλ. ώσαύτως Victor Semnoz, Les dernières années du Patriarche Cyrille Lucar, 
«Échos d’Orient» 6(1903) 97-107. K. Δ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Αί τελευταίοι ήμέραι Κυρίλλου 
τοϋ Λουκάρεως έν τή άλληλογραφίμ τών Ενετών πρεσβευτών, «Έπετηρίς Εταιρείας Κρη
τικών Σπουδών» 3(1940)102-113. A. Ε. Βακαλοπούλου, Ιστορία τοϋ Νέου Ελ
ληνισμού, τ. Τ', ε.ά., σ. 462-463.

3. Βλ. Georgès Pages, La guerre de Trente ans, 1618-1648, Paris 19.39.



Ό φιλενωτικός αρχιεπίσκοπος Άχρίδος Πορφύριος Παλαιολόγος 145

σώπων των δύο τούτων άντιμαχομένων πλευρών προς πολιτικήν έπικρά- 
τησιν έν ’Ανατολή1. Ό ανταγωνισμός ούτος συνετέλεσεν εις το να ταλαι- 
πωρηθή άρκετά ό Πατριαρχικός Θρόνος τής Κωνσταντινουπόλεως ήθικώς 
καί οίκονομικως2.

’Εάν τώρα ληφθοΰν ύπ' οψιν πάντα τά ανωτέρω, είναι πολύ πιθανόν ό 
Πορφύριος, ό όποιος ήτο φιλενωτικός καί ό όποιος είχε λάβει ενεργόν μέ
ρος καί εις τήν εναντίον του Λουκάρεως διοργανωθεΐσαν συνωμοσίαν κατά 
τά έτη 1631-1632, νά ήλθεν εις τήν Κωνσταντινούπολιν διά τόν αυτόν καί 
πάλιν σκοπόν, κληθείς άπό αυτούς τούτους τούς έχθρούς τοϋ Λουκάρεως. 
Ύπό τήν άποψιν ταύτην έξεταζομένων των πραγμάτων δέν θά πρέπει νά διέλ- 
θουν άπαρατήρητα τά έξής σημεία: α) ό χρόνος τής παραμονής τοϋ Πορφυ
ρίου, καί τοϋ πρώην μητροπολίτου Δυρραχίου Ιερεμίου εις τήν Κωνσταντι
νούπολης ή οποία συμπίπτει μέ τήν έκθρόνισιν Κυρίλλου τοϋ Λουκάρεως 
καί τήν θανάτωσιν αύτοΰ, καί β) αί έσφαλμέναι πληροφορίαι, τάς όποιας 
πιθανώς έδωσαν ούτοι εις τόν Ενετόν Βαΐλον—εάν βεβαίως δέν κατενόησε 
ούτος ταύτας έσφαλμένως—όταν άπετάθησαν εις τήν πρεσβείαν διά νά ζη
τήσουν άδειαν έγκαταστάσεώς των εις τήν Ζάκυνθον.

’Επιστροφή τοϋ πρώην ’Αχρίδος Πορφυρίου 
εις τήν Ζάκυνθον καί θάνατος αύτοϋ. Ή αΐτησις τοϋ 
Πορφυρίου καί τοϋ συνοδοιπόρου αύτοϋ μητροπολίτου Δυρραχίου 'Ιερεμίου

1. Ό Α. Βακαλόπουλος, ό όποιος έπισταμένως έμελέτησε τά σχετικά έγγραφα τής έν 
λόγιο περιόδου, χαρακτηριστικώς λέγει τά έξής: «Θά ήταν πολύ ανιαρό καί αηδιαστικό 
νά έξιστορήση κανείς διεξοδικό τις μηχανορραφίες των άντιπροσώπων των μεγάλων δυ
νάμεων καί τής δυτικής ‘Εκκλησίας, τις συσκέψεις μέ τά όργανά τους, άσυνείδητους άνω- 
τέρους όρθοδόξους κληρικούς, τόν φανατισμό καί τήν άγριότητα σέ βάρος τών άντιπά- 
λων τους, τις έξαγορές συνειδήσεων, τις συνεχείς δωροδοκίες των ισχυρών Τούρκων καί 
του σουλτάνου μέ άποτέλεσμα τό άνεβοκατέβασμα των πατριάρχων, τις άλλεπάλληλες 
έξώσεις τοϋ Λούκαρι γιά δεύτερη, τρίτη καί τετάρτη φορά μέσα σέ λίγα χρόνια καί τήν 
τρομακτική αύξηση τοϋ πατριαρχικού χρέους», βλ. 'Ιστορία τοϋ Νέου Ελληνισμού, τ. Γλ 
ε.ά., σ. 459. Πρβλ. Νικολάου Β. Τωμαδάκη, Λουκάρεια Α'. Νεόφυτος ΓΓ Κρής 
Οικουμενικός Πατριάρχης (1636-1637), ό άπό Ήρακλείας (Φεβρουάριος 1622-Ίούνιος 
1636). Φίλος καί όπαδός Κυρίλλου τοϋ Λουκάρεως, «Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών» ΜΑ' (1974)153-155, καί 163, ύποσ. 2. Μ. I. Μ α ν ο ύ σ α κ α, Ή άνέκδο- 
τος μυστική αλληλογραφία τοϋ Κυρίλλου Λουκάρεως..., ε.ά., σ. 537. Ί ω ά ν. Ε. Ά ν α- 
σ τ α σ ί ο υ, Μητροφάνης Κριτόπουλος, Πατριάρχης ‘Αλεξάνδρειάς, άπό τήν Βέροια 
εις τόν τόμον «Πνευματικοί άνδρες τής Μακεδονίας κατά τήν τουρκοκρατίαν», Θεσσα
λονίκη 1972, σ. 84.

2. Πρβλ. ‘Αδαμάντιου Ν. Διαμαντοπούλου, Κύριλλος Λούκαρις 
ό Κρής. Ό μέγας Οικουμενικός Πατριάρχης τοϋ ΙΖ' αίώνος (1620-1638), «Κύριλλος ό 
Λούκαρις (1572-1638)», ε.ά., σ. 24. Νικολάου Β. Τωμαδάκη, Λουκάρεια Α' 
έ.ά., σ. 153-155.

ίο
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νά έγκατασταθοΰν καί πάλιν εις τήν Ζάκυνθον, έγένετο δεκτή διά ψηφίσμα
τος τής Γερουσίας τής 25ης Αύγούστου 1640, διά του όποιου επετράπη ώ- 
σαύτως είς αυτούς ή είσοδός των είς τήν Μονήν τής Παναγίας (Κυρίας) των 
’Αγγέλων1. Κατόπιν τούτου άμφότεροι έπέστρεψαν είς τήν Ζάκυνθον καί 
έγκατεστάθησαν είς τήν εν λόγω μονήν2. Πληροφορίας περί αυτών λαμ- 
βάνομεν εκ νεωτέρας διαθήκης τοΰ Πορφυρίου ύπό ήμερομηνίαν 30 Σε
πτεμβρίου 1643. Έξ αυτής μανθάνομεν ότι ό Πορφύριος, άσθενήσας καί 
πάλιν, έζήτησε νά συντάξη τήν εν λόγω διαθήκην ευρισκόμενος είς τήν 
οικίαν τοϋ Θοδωρή Σταυράκη3, καί ότι τήν νύκτα τής 12ης προς τήν 13ην 
Μαρτίου τοϋ ΐδίου έτους, ευρισκόμενος είς τήν Μονήν τής Κυρίας των ’Αγ
γέλων, είσήλθον κλέπται καί ήρπασαν ο,τι είχεν, ήτοι «ρηάλια, τσεκίνια, 
ροΰχα» κ.ά. Παρ’ όλα ταϋτα ό,τι τοΰ είχεν άπομείνει, καί τό όποιον εύρί- 
σκετο είς τήν οικίαν τοΰ προμνημονευθέντος Θ. Σταυράκη, τό έγκατέλειπεν 
είς τόν μητροπολίτην Δυρραχίου 'Ιερεμίαν, ό όποιος είχε συμπαρασταθή 
καί περιποιηθή αύτόν4. Επίσης συγχωρήσας, ώς φαίνεται, τόν άδελφόν 
αύτοΰ Χριστόδουλον, έκληροδότει καί είς αυτόν άντικείμενά τινα. Τελευ
ταία του δέ έπιθυμία ήτο νά ταφή «στήν κυρίαν τήν μιρακολόζα» όπισθεν 
τοΰ άγιου βήματος5.

Ό αρχιεπίσκοπος πρώην Άχρίδος Πορφύριος Παλαιολόγος άπέθανεν 
όλίγας ήμέρας μετά τήν σύνταξιν τής ανωτέρω διαθήκης του. Τοΰτο πλη- 
ροφορούμεθα έκ σημειώσεως, γραφείσης έν τω περιθωρίω τής διαθήκης 
αύτοΰ, ή όποια εχει ώς έξής: «1643 ’Οκτωβρίου 4. άπέθανεν ό άντικρυς κυρ-, 
Πορφύριος καί έπουμπλικαρίσθη6 ή άντιρκύς του διαθήκη είς τόν ναόν τής 
κυρίας Θ(εοτό)κου τής μιρακολόζας, άφόντις τόν άποψάλλανε οί ιερείς»7.

1. Βλ. Κ. Δ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Μνημεία Μακεδονικής 'Ιστορίας, ε.ά., σ. 184, ύποσ. 2.
2. Είναι γνωστόν, δτι ούτοι διέμενον ήδη είς τήν Μονήν ταύτην τήν ΙΟην Μαΐου τοϋ 

1641. Βλ. Ντίνου Κονόμου, ’Εκκλησίες καί μοναστήρια στή Ζάκυνθο, ’Αθήνα 
1967, σ. 77.

3. Σημειωτέον ότι ό Πορφύριος συνεδέετο μέ τόν Θοδωρή Σταυράκη καί συχνάκις 
διέμενεν είς τόν οίκον αύτοϋ. Έκεϊ είχε κάμει καί τήν πρώτην διαθήκην του τήν 20ήν ’Ι
ουνίου 1627. Βλ. Λ. X. Ζώη, ’Εκκλησιαστικά Έγγραφα..., «’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια» 
ΚΓ (1903), άρ. 37, 394.

4. 'Ο Λ. X. Ζώης σημειώνει ότι έσώζετο έν Ζακύνθω καί διαθήκη τοΰ πρώην μητρο
πολίτου Δυρραχίου Τερεμίου Λευκαδίτου, ύπό ήμερομ. 12 Μαΐου 1644, έκ τής όποιας γί
νεται γνωστόν ότι τό κατά κόσμον όνομα αύτοϋ ήτο Εύστάθιος. Βλ. Διαθήκη Πορφυρίου, 
«Μεσαιωνικά Γράμματα» 1(1931) 144, ύποσ. 2.

5. Βλ. Λ. X. Ζ ώ η, Διαθήκη Πορφυρίου, έ.ά., σ. 143-145. Τήν άναδημοσιεύομεν, 
έπί τή βάσει τής ανωτέρω έκδόσεως, είς τό «Παράρτημα ’Εγγράφων», έγγραφον 5,

6. ’Από τό Ιταλικόν ρήμα pubblicare, ήτοι «δημοσιεύω».
7. Βλ. Λ. X. Ζ ώ η, Διαθήκη Προρφυρίου, ε.ά., σ. 145. Βιογραφικά τινα, γνω

στά, περί τοϋ Πορφυρίου βλ. I ν. S n e g a r o v, Istorija, ε.ά., σ. 95-96, 196. A.-P. P é-
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

1

Γράμμα τοϋ ’Αρχιεπισκόπου ’Αχρίδος Πορφυρίου καί τών ΰπ’ αυτόν Ιεραρχών, άπο- 
σταλέν τον Φεβρουάριον τοϋ 1624 προς τόν Πάπαν Οόρβανόν τον Η'. Πρωτόγραφον. Εύ- 
ρίσκεται είς τήν Βιβλιοθήκην τοϋ Βατικανοϋ, εις τόν Κώδικα Barber. Gr. 596. Τό κείμενον 
(βλ. είκ. 1) άνευ των υπογραφών τών Ιεραρχών, έξέδωκεν ό G. Hofmann, Byzantinische 
Bischöfe und Rom. Kleine Hinweise auf Quellenschriften des XVII. Jahrhunderts, «Orien
tale Christiana», Vol. XXII-3, Num. 70 (1931)134-136.

Τω μακαριωτάτω καί παναγίων άπω ακρω άρχιερεΐ, π(ατ)ρί μέγιστο), 
Πάπα Όρπάνω τω όγδόω πολλά τά ετει.

'Ημείς οί ταπεινοί δούλοι της παναγιότης σον, μ(ητ)ροπολϊται και επίσκοποι 
της Πρώτης ’ ίουστινιανης ’Αχριδών, δεόμεθα καί ίκετενομεν καί παρακαλονμεν 
κ(νριον) τον φιλάνθρωπον Θ(εό)ν ημών, και την ύπεραγίαν δέσποιναν Θ(εοτό)- 
κον τοϋ ύγιαίνειν σε άμα ψυχή τε καί σώματι, και διατηρείη το ένθεον νψος 
τής σής μεγίστου άκρου άρχιερωσύνης ανοσον, εϋθυμον, υγιές καί μακρόβιον 
εις ετών πολλών περιόδοις, είς σύστασιν καί καταρτισμόν τής τοϋ Χ(ριστο)ϋ 
μεγάλης καθολικής καί άποστολικής εκκλησίας τής μεγαλοπόλεως ’Ρώμης καί 
παντός τοϋ χριστωνύμου λαοϋ. "Ομως γίνωσκε, δέσποτά μου άγιε, δτι τό ήμέ- 
τερον π(ατ)ριαρχείον, ήγουν ή Πρώτη ’ Ιουστινιανή1 * *, εκατήντησεν είς μεγάλην 
πενίαν καί ταλαιπωρίαν καί πίκραν σκλαβιάν υπό τών κρατουντών ημάς άθέων 
άγαρηνών καί ταϋτα πάσχων καθεκάστην ημέραν, ύπέπεσεν είς χρέως βαρύ
τατο ν καί πικρότατον επέκεινα τών τεσσαράκοντα χιλιάδων χρυσίων καί κινδυ
νεύει ή άγια τοϋ Θεόν εκκλησία. Νϋν δε ονκ εχομεν οί τάλανες που τήν κεφα
λήν κλίναι ή ποϋ καταφεύξασθαι τοϋ εύρείν βοήθειαν καί ελευθερίαν εί μη πρώ
τον επί το έλεος τοϋ κηδεμόνας Θ(εο )ϋ, έπειτα είς τά φιλάνθρωπα καί φιλάγαθα 
καί ελεήμονα σπλάγχνα τής σής μεγίστης παναγιώτητος' καί στέλλομεν αυτόθι 
άπαξ απαντες οί αρχιερείς οί υποκείμενοι εν τω άγιωτάτω θρόνω τοϋ προειρη
μένου π(ατ)ριαρχείου, τόν ήμέτερον ανθέντην καί δεσπότην αρχιεπίσκοπον τής 
Πρώτης 5 Ιουστινιανής ’Αχριδών καί πάσης Βουλγαρίας, Σερβίας, ’Αλβανίας, 
Δευτέρας Μακεδωνίας καί τών λοιπών π(ατ)ριάρχην κύριον κύριον Πορφύρων 
Παλαιολόγον μετά καί τοϋπανιερωτάτον μ(ητ)ροπολίτον Δυρραχίου κυρίου ’Ιε
ρεμίαν, τοϋ ελθεϊν είς τήν παναγιώτην σου ώς προστάτην καί κηδεμών τοϋ γέ-

c h a y r e, L’archevêché d’Ochrida de 1394 à 1767. A propros d’un ouvrage recent, «Échos 
d’Orient» 35(1936)292-293. Τοϋ ίδιου, Les archevêques d’Ochrida et leurs relations 
avec l’Occident à la fin du XVIe siècle et au debut du XVIIe, «Échos d’Orient» 36(1937) 438.

1. Περί τής «Πρώτης Ίουστινιανης» βλ. καί τό προσφάτως έκδοθεν άρθρο ν τοϋ G.
P r i n ζ i n g, Entstehung und Rezeption der Justiniana Prima-Theorie im Mittelalter, «By-
zantinobulgarica», V (Éditions de l’Académie Bulgare des Sciences), Sofia 1978, σ. 269-287.
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Είκ. 1. Γράμμα τον ’Αρχιεπισκόπου ’Αχρίδας Πορφυρίου Παλαιόλόγβ 
και των νπ’ αυτόν ιεραρχών, άποΰταλεν τον Φεβρουάριον τον 1624 

προς τον Πάπαν Ουρβανόν Η'
(Βιβλιοθήκη Βατικανού, Κώδιξ Barber, gr. 569)
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νους τών χριστιανών1 · καί τά δσα σαφηνίσουν διά λόγον καί γράμματος προς την 
σήν μεγίστην μακαριοπαναγιώτητα, ούτως έχει το άληθές. Καί ενεκεν τούτου 
παρακαλούμεν ίκετικώς καί δεόμεθα καί τους ωραίους σου πόδας νοερώς και 
εύλαβώς καταφιλοϋντες άσπαζόμεθα, τον εξ αυτών αγιασμόν αρρυόμενοι, οϊα 
ήμετέρω π(ατ)ρί καί δεσπότη, Iva βοηθήσης της καθ’ ημάς άγιας εκκλησίας, 
καί επίβλεψης ε<ρ ημάς ώς π(ατ )ηρ φιλόστοργος· καί δέξαι αυτούς άσπασίως 
ώς τέκνα σά ίδέως καί ίλαρώ τώ προσώπω, ίλαρωτέρω δέ τώ βλέμματα καί 
δρεξον χειρα βοήθειας αύτοϊς διά λόγον καί έργου, εξ ών άγαθών έχεις καί ευ
πορείς, ών ό πλουσιοπάροχος εδωρήσατό σοι Θεός, iva άκούσης τής μακαρίας 
εκείνης φωνής, το δεύτε οι ευλογημένοι τού π( ατ )ρός μου κληρονομήσατε την 
ήτοιμασμένην ύμΐν βασιλείαν άπό καταβολής κόσμον έπείνασα γάρ καί έδώ- 
κατέ μοι φαγεΐν, εδίψησα καί έποτίσατέ με, ξένος ε’ίμην καί συνηγάγατέ με· 
καί τά εξής τον ρητού. Οντως ποίησον, δέσποτά μου, δεόμεθά σου οι ευτελείς 
δούλοι σου, καί μην άποτύχωμεν τής αίτήσεως, εις το οποίον τάσσομεν τής μα- 
καριοπαναγιώτητός σου νά ήμεσθαν υποταττόμενοι εις την σήν παναγιώτητα. 
νά εχεις άφ’ ημών το μνημόσννόν σου άκατάπαυστον εν Χ(ριστ )ώ Ί(ηαο)ν τώ 
κ(νρί)ω ημών, ού ή χάρις καί το άπειρον έλεος, καί ή ευχή καί ή ευλογία τής σής 
μεγίστου άκρου άρχιερωσύνης είη μετά πάντων ημών αμήν. Έν μηνί φευβρουα- 
ρίω αχκδ' ίν(δικτιών)ος ζηξ.

Πορφύριος ελέω Θεού αρχιεπίσκοπος τής avi ’Ιουστινιανής Αχριδών καί 
πάσης Βουλγαρίας, Σερβίας, Αλβανίας, β<*ς Μακεδωνίας καί τών λοιπών π(α- 
τ)ριάρχης:2

ό Καστοριάς Χαρίτων, ό Δυρραχίου 'Ιερεμίας, ο Βοδενών ’Ακάκιος, ό 
Πελαγονίας Δανιήλ, ό Γρεβενών ’Ιωάσαφ, ό Στρουμνήτζις Παρθένιος, δ Βελα- 
γράδων Παρθένιος, ό Μογλενοϋ Θεοφάνης, ό Σισανίου Δανιήλ, ό Βελεσσοϋ Θεο
φάνης, ό Πρεσπόν Δ ιονίσιος, δ Κοριτζάς Νεόφυτος, ό (Μολισχού) Σωφρόνιος3,

1. Περί τής έκφράσεως: «το γένος τών χριστιανών» βλ. G. von Grunebauni, 
L’Islam médiéval (trad, franç.), Paris 1962, σ. 41-74, πρβλ. Asterios Argyriou, 
Remarques sur quelques listes grecques énumérant les heresies latines, «Byzantinische For
schungen IV(1972)9, ύποσημ. 2.

2. Ό Πορφύριος υπογράφει διά πράσινης μελάνης.
3. Ή ονομασία τής έπισκοπής είναι δυσανάγνωστος. Ό A. P. P é c h a y r e συμ- 

μεριζόμενος καί τήν γνώμην τού P. Laurent γράφει δτι πρόκειται περί τής έπισκοπής 
Μόκρας (βλ. L’Archevêché d’Ochrida de 1394 à 1767, «Échos d’Orient» 35, 1936, 315). Καθ’ 
ημάς πρόκειται μάλλον περί τής έπισκοπής Μολισχού διά τούς έξής λόγους: α) διότι τά 
γράμματα είναι περισσότερα τών εξ, β) διότι τό εις τό τέλος τής λέξεως εύρισκόμενον 
σύμπλεγμα γραμμάτων είναι κατά μεγάλην πιθανότητα «χου», καί γ) διότι έξ όσων είναι 
γνωστόν ή έπισκοπή Μόκρας δέν συναντάται μόνη της εις τά διάφορα έγγραφα, άλλα όμοΰ 
μετά τής έπισκοπής Γκόρας· ένώ άντιθέτως συναντάται μόνη της ή έπισκοπή Γκόρας καί 
τούτο διότι ένίοτε οί έπίσκοποι αύτής ύπέγραφον ώς «ό Γκόρας» παραλείποντες τό «Μό-
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ο Δέμβρις Άβέρκιος, ό Έλμπααανίου Νεκτάριος, ό Γκόρας Δανιήλ, ό Κη-
ταάβου......ι, ό Σπαθίας καί Μονζακίας ’ Ιλαρίων.
"Οπισθεν τοϋ γράμματος είναι γεγραμμένα τα έξης:

Τώ μακαριωχάτω, καί παναγιωτάτω ακρω άρχιερεΐ π(ατ)ρί μεγίστω πάπα 
Ονρπάνω τω όγόόω νγιώς, άξίως καί ενλαβώς εγχειριϋθείη· εκ πρώτης Ίου- 
Οτινιανής ’Αχριδών εις την μεγαλόπολιν Ρώμην1 2.

2

Γράμμα τοϋ Πάπα Ρώμης Ούρβανοϋ τοϋ Η' άποσταλέν πρός τούς ίεράρχας τής ’Αρ
χιεπισκοπής Άχρίδος τήν 28ην Σεπτεμβρίου 1624. Άντίγραφον. Εΰρίσκεται είς τό Άρ- 
χείον τοϋ Βατικανού, Epistolae ad Principes, vol. 38, fol. 343r-345r (παλαιά άρίθμησις fol. 
672r-674r). Tô γράμμα έξέδωσε τό πρώτον ό A. T h e i n e r, Vetera monumenta slavo- 
rum meridionalium historiam illustranda, vol. II, Zagrabiae 1875, σ. 123, εγγρ. CLV· έπίσης ό 
Cirillo Korolevskij, La missione grecocattolica della Cimarra nell’Epiro nei 
secoli XVI-XVII, «Bessarione», Anno XVII, Fase. l(Fasc. 123), 1913, σ. 194-196, εγγρ. XLVII.

Venerabilibus fratribus Porphìrio Palaeologo Patriarchae Primae Justi- 
niane Ocridae, caeterisque ei subiectis Archiepiscopis et Episcopis Bulgariae, 
Serviae, Albaniae, et ulterioris Macedoniae. Urbanus PP. Vili.

Venerabiles fratres salutem (et Apostolicam Benedictionem).
Graecia sapientium genitrix, et disciplinarum magistra, cum dominaretur 

in mortalium animìs petentium e Graecis voluminibus arcana scientiarum, visa 
quondam est gloria generis Immani et gaudium universue terrae. At enim discor- 
diarum parens, cuius triumphi sunt humanae calumitates, ex uberrimo ilio sa- 
pientiae et laudis proventu pestiferam collegit tandem segetem superbiae et im- 
pietatis. Quae igitur provincia sibi videbatur caeteras nationes ingenii gloria su-

κρας» χάριν συντομίας. Π. χ. είς γράμμα τής 6ης Μαρτίου τοϋ 1631 υπάρχει ή υπογραφή 
«ό Γκόρας καί Μόκρας Καλλίστρατος» (βλ. A. Ν. Muraviev, Snosenija Roccii s 
Vostokom po delam cerkovnim, μέρος B', S.P.B. 1860, σ. 160. Πρβλ. I. S n e g a r ο ν, I- 
storija..., έ.ά., σ. 217), ένφ είς τό προμνημονευθέν πρός τόν Πάπαν γράμμα τών ιεραρχών 
Άχρίδος (Φεβρουάριος 1624) ό Δανιήλ ύπογράφει μόνον ώς «ό Γκόρας». (Άλλα παραδεί
γματα βλ. έν Η. Geizer, Der Patriarchat von Achrida. Geschichte und Urkunden, Leip
zig 1902, σ. 48, σειρά 19, σ. 55, σειρά 18 καί 30). ’Εκτός τούτου δέν θά πρέπει να περάση 
άπαρατήρητόν, ότι είς γράμμα τής 6ης Μαρτίου 1631 ώς έπίσκοπος Μολισχοϋ υπογράφει 
Σωφρόνιός τις (βλ. A. Ν. Muraviev, Snosenija..., ε.ά., σ. 160), ό όποιος κατά πά
σαν πιθανότητα ήτο ό ίδιος, ό όποιος ύπέγραψε καί είς τό πρός τόν Πάπαν γράμμα τών 
ιεραρχών Άχρίδος.

1. Ό A. - P. Péchayre έδιάβασε «Σεραπίων» (βλ. L. ’Archevêché d’Ochrida.., 
έ.ά., σ. 309). At άμφιβολίαι έν τούτοις ώς πρός τό όνομα τοϋτο παραμένουν.

2. Σημειωτέον, ότι τής άνωτέρω έπιστολής διετή ρήσαμεν τήν ορθογραφίαν καί τήν 
σύνταξιν.
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peresse, et contumaces postea Spiritus nutriens, in caelum conscendere et super 
astra exaltare solium suum tentavit, dum aliquando Pontificiam authoritatem 
tanquam divinae voluntatis Interpretern et orthodoxae fidei magistram noluit 
audire. Justa autem indignatione exardescens ultionum Dominus, earn iis orna
menti spoliavit, quibus ipsa abutebatur ad superbiam. Princeps provinciarum 
facta est sub tributo barbarìcae tyrannidis, repletae sunt domus eius draconibus, 
et quae dereliquit fontem aquae vitae e vulneribus Crucifixi Domini in Romana 
Ecclesia manantem, de furore Omnipotentis bibens, facta est spectaculum infe- 
licitatis humanae. Nos ideo simul ac ad hanc terrarum speculam, Spiritu Sancto 
deducente, pervenimus, Apostolicae sollicìtudinis oculos coniecimus in regiones 
vestras, in quibus Traciae crudelitatis immanitatem furere lamentamini, Venera- 
biles Fratres. Cum autem animarum istarum salutem sitiremus, visae sunt perspe- 
ctae populorum istorum misteriae acetum Nobis offene cum felle mixtum. Neque 
enim voluntati par adest facultas, et istarum Ecclesiarum iniurias dolere potius 
possumus quam prohibere. Affulsit tandem beata aliqua spes in litteris Fraterni- 
tatum Vestrarum, cum Patriarcha tot provinciarum adhuc Christianae Religionis 
sanctuarium profectus sii, nomine tot Praesulum debìtum obedientiae tributum 
Nobis persolvens, qua Petri Successorem et Christi Vicarium agnovit. Videmus 
enim quoi animarum millia ad Catholicae Ecclesiae gremium reducere possitis, 
Antistites galea salutis armati. Proin speramus fore, ut si corde sincero et fide 
non fida Pontificae auctoritati obsequium defertis, excutiat tandem iugum capti- 
vitatis vestrae Deus ille, qui non obliviscitur misereri, et, cum terribilis sit apud 
Reges terrae, servientem Israelem ex Aegyptiorum ergastulis eduxit. Disrum- 
pitur iam, tumultuante Oriente, spiritus Aegypti in visceribus Othomanici impe
rii; stutli facti sunt principes Byzantii, emarcuerunt principes Asiae, Dominus ipse 
misertus tandem haereditatis suae videtur miscere in eis spiritum vertiginis, qui 
assidue concutiat laborantem mole sua Turcicae tyrannidis compagem. O Bella
tor omnipotens, qui ad montem Vaticanum perduxisti triumphatores orbis terra
rum, Beatissimo Apostolorum Principi hic quiescenti subactos, operare pacem 
in regionibus nostris, fac coeant in foedere Reges potentissimi fortissimaeque 
nationes, ne Graecanicae provinciae frustra in tanta rerum opportunitate Romani 
Pontificis open implorasse dicantur. Vota certe in hac civitate sancta Dei nuncu- 
pantur pro Fraternitatum Vestrarum salute et provinciarum istarum felicitate. 
Vos autem sacrifiais supplicationibusque assidue pacem Omnipotentis exposcite, 
ut earn, quam cupimus, open afflictis rebus vestris afferre possimus. Nunc autem 
complectimur vos omnes brachiis Apostolicae charitatis, quorum egestatem be- 
neficentia levaremus, nisi ecclesiasticas opes quotidie pericula Italiae et Germa- 
niae bella exhaurirent. Redeuntes autem istuc, Venerabiles Fratres Porphyrius 
Patriarcha et Hieremias Metropolita testabuntur se a Nobis peramanter exce
ptas libenterque auditos Pontificiae charitatis fructibus omnio non caruisse. Apo-
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stolicam Benedictionem Fraternitatibus Vestris necnon Ecclesiis populisque Ca- 
tholicis intimo cordis affectu impartimur, Deumque rogabinus, ut illustri aliqua 
felicitate doceat provincias istas, quam gratum caelo acciderit hoc obedientiae 
sacrificium, quod nuper, divino numine instincti, Graeci Antistites Romano 
Pontifici obtulistis.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die XXVIII 
Septembris MDCXX1III Pontificatus Nostri anno primo.

3
Διαθήκη τοϋ ’Αρχιεπισκόπου Άχρίδος Πορφυρίου Παλαιολόγου, τήν όποιαν εκαμεν 

οότος τήν 20ήν ’Ιουνίου 1627. Έξεδόθη ύπό τοϋ Λεωνίδα X. Ζώη, «’Εκκλησιαστική ’Α
λήθεια» ΚΓ'(1903), άρ. 37, 394-395.

\Εν Χριστού όνο μάτι αμήν, έτει άπό τής αύτοϋ γεννήσεως 1627 Ιούνιον 20, 
είς τον αίγιαλόν τής πόλεως καί νήσον Ζάκυνθον, ε’ις τον οίκον τοϋ σ'. Θεοδωρή 
Σταυράκη κάτοικος εγώ ό αρχιεπίσκοπος τής α'. ’ Ιουστινιανής ’Αχριδών Πορ-
φύριος Παλαιολόγος εκ πόλεως.... 1 ευρισκόμενος, εν άσθενεία δεινή περιπεσών
καί κλήνης και κοιτάμενος και φοβιζάμενος το πικρόν και άωρον τοϋ θανάτου 
μυστήριον, χάριτι Χρίστου σώας μεν εχων τίις φρένας καί τον νουν ύγειώς ήθέ- 
λησα να ποιήσω τήν παρούσαν μου διαθήκην με το Ιδιάν μου χέρι, ή οποία θέλω 
να ήνε καί νά διαμένη διά πρώτη μου καί ύστερή μου διόρθωσις. Καί πρώτον 
μεν επαφήνω π&σι τοϊς όρθοδόξοις χριστιανοϊς άδελφοίς τήν αγάπην καί τελείαν 
σνγχώρησιν εΐθ’ ούτως καί εγώ εκ τούτων τούτην ζητώ τοϋ λαβών, ετι θέλω 
καί ορίζω, ότι αν μου ελθη θάνατος, άφήνω νά κηδεύσουν το ταπεινόν καί πήλι- 
νόν μου σώμα είς τον ’ Εσταυρωμένον2, το μετόχων τοϋ αγίου Σάββα, εξω άπό 
το άγιον βήμα· ετι άφήνω τοϋ όσιωτάτου μητροπολίτου Δυρραχίου κυρίου 'Ιε
ρεμίαν Λευκαδίτου διά τήν ψυχήν μου καί διά συντροφιάν καί δούλευσιν όπου 
εγνώρισα άπό λόγου του δ,τι καί αν μου εύρίσκεται, ήγουν ροϋχά μου, ιερά μου 
καί άρχιερατικά μου, χαρτία μου καί ριάλια τετρακόσια, ήτοι 400, όποΰ είς το 
παρόν μου εύρίσκονται, νά τά εχη διά τήν ψυχήν μου καί διά ψυχικής πρς με τού
το, ότι ό αυτός μητροπολίτης νά δώση άπό ταϋτα είς τά μοναστήρια τοϋ Άγιου 
’Όρους δέκα σαρανταλείτουργα3 διά τήν ψυχήν μου καί νά τά δώση είς όποια

1. ’Ελλείπει τό όνομα τής πόλεως.
2. Ναός (καί άλλοτε μονή) όλίγον μακράν τοϋ Β άκρου τής πόλεως ευρισκόμενος. 

Έκτίσθη τό 1579 ύπό τοϋ ίερομονάχου Χρυσολουρά. Ό ναός έτιμάτο καί έπ’ όνόματι τοϋ 
άγιου Σάββα. Βλ. Λεωνίδου X. Ζώη, Λεξικόν Ιστορικόν καί λαογραφικόν Ζακύν
θου, τ. Α' (Ίστορικόν-Βιογραφικόν), Άθήναι 1963, σ. 204.

3. Σαρανταλείτουργον. Αί κατόπιν προσφοράς τών πιστών, καί τή έπιθυμίμ αυτών, 
τελούμενοι τεσσαράκοντα συνεχείς èv τή έκκλησία λειτουργίαι υπέρ άναπαύσεως τής 
ψυχής κεκοιμημένου τίνος συγγενοϋς αυτών. Περί αύτοϋ βλ. Γ ε ω ρ γ. Κ. Σ π υ ρ ι δ ά-
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μοναστήρια τον ήθελαν φανισθή τοϋ άνωθεν μητροπολίτου· ακόμη ξεκαθαρίζω, 
δτι επειδή και έχω δοσμένα τον άδελφοϋ μου, τοϋ μρι Χριστοδούλου, ε’ις δύο 
βολές ριάλια χίλια εκατόν, ήτοι 1100, διά τά οποία θέλω δτι, αν καλώς έλθη 
καί θέληση να τελειώσω τον γάμον, όπου έποιήσαμεν με την θυγατέρα τον μρ 
Θεοχάρη Θεοδόση, νά τά εχη και να άγροικιέται διά μερτικό τον, ώς καθώς τον 
τά έταξα καί εις την άρέσκειά τον καί νά μην ήθελεν εναντιωθή τινας τον άνω
θεν μητροπολίτην εις τά όσα τοϋ άφησα διά την ψυχήν μου, μήτε ο αδελφός 
μου, μήτε άλλος τινάς. Καί ούτως έτελείωσα την παροϋσάν μου στατική δια
θήκην, ή όποια θέλω νά έχη το στερεόν και βέβαιον και αρραγές και νά άγροι- 
κάται πρώτη καί ύστερή μου διόρθωσις, κατέμπροσθεν των ευλαβέστατων καί 
αξιόπιστων μαρτύρων, οι όποιοι θέλουν υπογράψει ό ευλαβέστατος εν ίερεϋσι 
παπάς κ. ’Αντώνιος Μαντινέος και ό παπάς κ. Άνδρέας Παρίσης καί ό εν ίερο- 
μονάχοις παπάς Μελέτιος Σαββαΐτης καί ό παπάς κ. Πέτρος Γρίντας. 
f ’Εγώ d ιερ. ’Αντώνιος ό Μαντινέας μαρτυρώ τά άνωθεν καί υπόγραψα, 
f Άνδρέας ίερ. ό Παρίσης μαρτυρώ τά άνωθεν καί υπόγραψα, 
f Μελέτιος ίερομ. ό Σαββαΐτης μαρτυρώ τά άνωθεν καί επέγραψα, 
f Πέτρος ίερ. ό Γρίντας μαρτυρώ τά άνωθεν,
f ’Εγώ άρχιεπίσκοπος τής αης Ίουστινιανής ’Αχριδών1 2 Πορφύριος βεβαιώνω 
τά άνωθεν.

4
Έπιδιαθήκη τοΟ ’Αρχιεπισκόπου Άχρίδος Πορφυρίου Παλαιολόγου, συνταχθεΐσα 

εις τήν Ζάκυνθον τήν 18ηV’Οκτωβρίου 1634. Έξεδόθη ύπό τοϋ Λ. X. Ζώη «Μεσαιωνικά 
Γράμματα», τ. I, Άθήναι 1931, σελ. 142-143.

Έν Χριστοϋ όνόματι αμήν. 1634 Οκτωβρίου 18, τήν σήμερον ανακράζό
μενος εγώ νοτάριος3 καί οι κάτωθεν υπογεγραμμένοι μάρτυρες παρακαλεστοί

κ η, Ό αριθμός τεσσαράκοντα παρά τοΐς Βυζαντινοΐς καί νεωτέροις Έλλησι, Έν Άθή- 
ναις 1939, σ. 32-33. Πρβλ. Daniel Stierno n, La vision d’Isaie de Nicomédie, «Re
vue des Études Byzantines» 35(1977)30-42.

1. Μισσέρ, ήτοι κύριος.
2. Ό Λ. Ζώης έδιάβασε: «τής άγ. Ίουστινιανής ’Αχριδών», όπερ αναμφιβόλους είναι 

λάθος.
3. Νοτάριος. «Οί συμβολαιογράφοι èv Έπτανήσορ ώς καί έν Κρήτη επί Ενετοκρατίας 

έκαλοϋντο νοτάριοι, νοτάροι καί νοδάροι (ένετ. nodaro). Διωρίζοντο ύπό τής Ένετ. Διοι- 
κήσεως καί έθεωροϋντο δημόσιοι υπάλληλοι, δι’ ο γράφονται καί νοτάριοι πούμπλικοι ή 
δημόσιοι νοτάροι τής βασιλικής έξουσίας». Βλ. Δικαίου Βαγιακάκου, Μα- 
νιάται εις Ζάκυνθον. ’Επί τή βάσει άνεκδότων έγγράφων τοϋ ’Αρχειοφυλακείου Ζακύνθου, 
«Έπετηρίς τοϋ ’Αρχείου τής Ιστορίας τοϋ Έλληνικοϋ Δικαίου (’Ακαδημίας ’Αθηνών)» 
5(1954) 25, ύποσ. 2, ένθα καί βιβλιογραφία. Σημειωτέον ότι ό έν τω κειμένω τής παρούσης 
έπιδιαθήκης άναφερόμενος νοτάριος ήτο, ώς μάς αναφέρει ό Λ. Ζώης, ό Ν. Σκουλο- 
γένης. Βλ. Διαθήκη Πορφυρίου άρχιεπισκόπου ’Αχριδών τοϋ Παλαιολόγου, «Μεσαιω-
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άπό τον μακαριώτατον πατριάρχην Άχριδώνος κύριον πορφύρων πα?Μΐολόγον 
διά νά κάμη το παρόν του κονδίκιλλον1, έχων τον νουν καί τάς φρένας υγιάς, 
ερωτήθη, αν άφήνη εις ΰκλ.άβονς ή εις όαπιτάλε2· κανένα πράγμα, και είπε δεν 
αφήνω, είτα λέγει. Θέλω και ορίζω καί άφηρμάρω3 4 το κονδίκιλλό μου, όπου 
έκαμα ατά άτη* τον α. τζουάνε ρουκάνι νοταρίου, 1631 Ιουλίου 25, να είναι καλά 
γεναμένον. μόνον θέλω ότι τά δΰα άφηνα τον άδελφοϋ μου τον μρ5. χριοτόδουλου 
να μην εχη τίβοτις, burri με εκαρελάριοε καί με άφόρηοε αδίκως, ακόμα θέλω 
οτι ποτέ νά μην εχη τίβιοτις από το εδικόν μου ό μρ. χριατόδονλος μήτε ζώντα.ς 
μου, μήτε άπεθάναντάς μου, μήτε εδώ ατήν ζάκννθον, μήτε αε άλλον τόπον, 
ώαάν μη ήτουνα αδελφός μου. ετι λέγει θέλω άτι το παρόν μου κονδίκιλλον 
νά είναι πονμπλικο6 καί ανοικτό νά πέρνη πάαα ένας κόπια7 από δαύτο. και 
ούτως υπό μαρτυρίας α. χριοτόδουλου λιών καί μρ. νικολέτου κούτζη και θέλει 
υπογράφει και ό πατριάρχης, 
ίο cristoforo lion fui presente, ut supra, 
νικολός κούτζης μαρτυρώ τα άνωθεν, 
f πορφνριος παλαιολόγος βεβαιώνω τά άνωθεν.

5
Έτέρα διαθήκη τού ’Αρχιεπισκόπου Άχρίδος Πορφυρίου, συνταχθεϊσα εις τήν Ζά

κυνθον την 30ήν Σεπτεμβρίου 1643. Έξεδόθη ύπό του Λ. X. Ζώη, «Μεσαιωνικά Γράμ
ματα» 1(1931)143-145.

νικά Γράμματα» 1(1931) 142, ύποσ. 3. Εις τόν χρονολογικόν πίνακα των νοταρίων Ζα
κύνθου, τον όποιον παραθέτει ό Φαίδων Κ. Μπουμπουλίδης, ό Νικόλαος 
Σκουλογένης φέρεται ώς νοτάριος άπό 23 ’Απριλίου 1630 μέχρι 17 Δεκεμβρίου 1645 (βλ. 
Νοτάριοι Ζακύνθου, «Έπετηρίς τοϋ ’Αρχείου τής 'Ιστορίας τοϋ Ελληνικού Δικαίου» 
8(1958) 128).

1. α) «Κωδίκελλός έστιν έλλιποϋς έν διαθήκη γνώμης τοϋ διατιθεμένου άναπλήρωσις. 
β) Διαφορά δέ κωδικέλλου καί διαθήκης, ότι έν μέν τή διαθήκη καί κληρονόμον

καί άποκληρονόμον εξεστι γράφειν, καί ληγάτα καί έλευθερίας, καί ένστατον καί ύπο- 
κατάστατον, έν δέ τφ κωδικέλλιρ οΰτε κληρονόμον, ούτε άποκληρονόμον, ούτε ένστατον, 
οϋτε ύποκατάστατον». Βλ. Ί. καί Π. Ζέπου, Jus Graecoromanum, τ. 2, Άθήναι 1931, 
σ. 183, πρβλ. καί τ. 4, σ. 474, τ. 5, σ. 387-389. 'Ωσαύτως βλ. Δικαίου Β. Βαγιακ ά
κου, Συμβολή εις τήν μελέτην τής δημώδους νομικής όρολογίας, «ΞΕΝΙΟΝ. Festschrift 
für Pan. J. Zepos», τ. Ill, Athen-Freiburg Br. -Köln 1973, σ. 567, ένθα ούτος περί τοϋ κω
δικέλλου γράφει: «Κωδίκελλός, κωνδίκελλος καί κωντίκελλον, κωντίκελλο· πάσα μο
νομερής διάταξις τελευταίας βουλήσεως συμπληροϋσα ή τροποποιούσα τήν διαθήκην».

2. όαπιτάλε (λέξις ιταλική ospedale καί ospitale): νοσοκομεΐον.
3. άφηρμάρω, έκ τοϋ ιταλικού affirmare καί affermare, πού σημαίνει βεβαιώνω.
4. Άπό τά λατινικόν acta πού σημαίνει τά πρακτικά ή τά συμβόλαια.
5. μισσέρ : κύριος
6. πονμπλικο: δημόσιο (pubblico).
7. κόπια: άντίγραφον (copia).
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Έν Χρίστου όνόματι αμήν. 1643 ίνδικτιώνος ία', ημέρα 30 του σεπτεμβρί- 
ου μηνάς, την σήμερον εις τον αϊγιαλάν τής πόλεως ζακύνθου, στην σκοντράδα1 
τον άγιου βασιλείου, στο σπίτι τον μρ θοδωρή στανράκη, δπου κατοικεί την 
σήμερον ό μακαριώτατος κύριος πορφύριος παλαιολόγος, πρώην άρχιεπίσκοπος 
άχριδώνος. άνακραζόμενος έγώ νοτάριος και οι κάτωθεν υπογεγραμμένοι μάρ
τυρες παρακαλεστοί άπό τον αυτόν κ.πορφύρων παλαιολόγον τον π.τ.κ. δημητρών 
ευρισκόμενος άρρωστος διά νά κάμη την παροϋσάν τον διαθήκην, εχων τον νουν 
καί τάς φρένας υγιείς, ερωτήθη αν άφήνη εις σκλάβους ή δσπιτάλε κανένα πράγ
μα και είπε: δεν αφήνω.—εΐτα λέγει : οποίους χριστιανούς εκαταράθηκα, άφώρεσα 
και αναθεμάτισα, τούς δίδω τώρα την συγχώρησιν καί ευλογίαν και τούς εχω 
σνγχωρεμένους και ευλογημένους παρά πατρός, υιού καί άγιου πνεύματος, το 
ομοίως γυρεύω καί εγώ δ ταπεινός άπ αυτούς και από πάσα ορθόδοξον χριστια
νόν. ’Έτι λέγει στ ας 12 τον μαρτίου τοϋ άπερασμένου, κυριακή βράδυ, ξημερώ
νοντας δεύτερα, ή 13 τον αυτού μηνάς, στες πέντε ώρες τής νυκτός, εύρισκό- 
μουνα στό μοναστήρι τής κυρίας των αγγέλων2 με τά σόλ.δια3 4 όπου είχα, ρηάλια*,

1. Σκοντράδα, έκ τοϋ ίταλικοϋ contrada, πού σημαίνει περιοχή, συνοικία, τόπος.
2. Περί τής μονής ταύτης ό Ντϊνος Κονόμος αναφέρει τά έξής: «Κυρία τών άγγέλων 

ή Παναγία τοϋ Λαμπέτη ή ’Ακάθιστος. Μονή είς Άργάσι. Ό ’Ακάκιος μοναχός Σκληρός 
πρώτος οίκοκύρης καί ανακαινιστής τής μονής ταύτης τήν έκαμε κοινόβιον καλογήρων, 
ώς ή γραφή, από 11 Μαΐου 1588 (Σγ/ρ. Κ. Βουτσανέσης), καί έκυβερνάτο ή μονή μέ κα- 
λογήρους καί ήγούμενον μέχρι τής έποχής τοϋ Μητροφάνους ίερομ. Καραβοκύρη, δστις 
άνέκτισε καί αδτός καί ηύπρέπισε τήν μονήν, άλλ’ οί κατόπιν ήγούμενοι Φιλόθεος, ίε
ρομ. Φουκάς καί Ίωάσαφ ίερομ. Καρβελλάς δέν ήδυνήθησαν νά εύργετήσουν τήν μονήν, 
ούτε ό Πορφύριος Παλαιολόγος πρώην Πατριάρχης μετά τοϋ πρώην Μητροπολίτου *1- 
ρεμία Λευκαδίτου, καί τής μονής περιελθούσης εις άθλίαν κατάστασιν, ό πρώην έπίτροπος 
Τζουάνες Βάλσαμος ηύρε τον ’Ιωσήφ ίερομ. Δόξαν (Έγνωρίζοντάς τον άξιον νά άναστή- 
ση καί νά φέρη τό αϋτό μοναστήρι είς τήν πρώτην του κατάστασιν) νά τόν φέρη διά ήγού
μενον, ώς καθώς ήλθεν ό αύτός Δόξας είς τάς 15 Μαρτίου 1643 καί έμάζευσε τούς καλογή- 
ρους καί άνασταίνει καί ευπρεπίζει τό αύτό μοναστήρι, μέ μεγάλον πόθον καί κόπον καί 
έξοδα ίδικά του. Οί δέ καλόγηροι βλέποντες τήν καλήν άνάστασιν τής μονής έκλέγουν 
διά ήγούμενον των έως ζωής του τόν ίερομ. Δόξαν τή 7 ’Ιουνίου 1643 (Σ/γρ. Ν. Σκουλογέ- 
νης, σ. 101)-’Εν τή άνω μονή, προ τοϋ Δόξα έμενον, τή 10 Μαΐου 1641, οί Πορφύριος Πα- 
λαιολόγος καί 'Ιερεμίας Λευκαδίτης (Σ/γρ. Γ. Μαρτινέγκος, σ. 48)». Βλ. Ν τ ί ν ο υ 
Κ ο ν ό μ ο υ, ’Εκκλησίες καί μοναστήρια στή Ζάκυνθο, ’Αθήνα 1967, σ. 77-78. Πρβλ. 
Λεωνίδα X. Ζώη, Λεξικόν ιστορικόν καί λαογραφικόν Ζακύνθου, τ. Α' ('Ιστορι- 
κόν-Βιογραφικόν), Άθήναι 1963, σ. 336.

3. Σόλδια: νομίσματα.
4. Ρεάλια (ίταλ. reali) καί ριάλι. Ήτο νόμισμα άργυροϋν ισπανικόν κυκλοφορούν έπί 

Ενετοκρατίας. Ίσοδυνάμει κατά τό 1636 προς 24 ύπέρπυρα καί 12 σολδία ή 100-120 άσπρα. 
Βλ. Δικαίου Βαγιακάκου, Μανιάται είς Ζάκυνθον. Έπί τή βάσει άνεκδότων 
εγγράφων τοϋ ’Αρχειοφυλακείου Ζακύνθου, «Έπετηρίς τοϋ ’Αρχείου τής Ιστορίας τοϋ 
Ελληνικού Δικαίου (’Ακαδημίας ’Αθηνών)» 5(1954) 29, ύποσ. 5, ένθα καί σχετική βι
βλιογραφία. Πρβλ. Λ. X. Ζ ώ η, 'Ιστορία τής Ζακύνθου, Άθήναι 1955, σ. 424.
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τσεκίνια1, ροϋχα μον καί ένα παβιόνι2 τον αδελφού μον πάνινο καί ήλθανε οι 
κλέπτες καί μον τα επήρανε δλα δ,τι και αν είχα καί με άφήσανε γδυμνόν και 
πένητα καί τώρα δεν εύρίσκομαι νύ. έχω τίβοτις μήτε σόλδια μήτε ρούχα και 
δ,τι ευρίσκεται ατό απίτι οπού κατοικώ είναι δλα τού εύλαβ. κυρ. 'Ιερεμία Λευ- 
καδίτη και να μην το διαΰείαη τινάς, διατί αυτός διά αγάπην Θεού με έπόρεψε 
άπό τότες και με κυβερνάει ατήν άνάγκην μου. ”Ετι λέγει : τά κάτωθεν πράγμα
τα μού έμείνανε μόνον οπού τα είχα παρααπιτιοϋ φυλαγμένα καί τά άφήνω, ώς 
κάτωθεν, ήγουν αφήνω τού άνωθεν κυρ. 'Ιερεμίου Λενκαδίτη ενα μαχαίρι, ενα 
πηροϋνι καί ενα κουτάλι άαημένια καί άπανωχρυσωμένα, ενα ώμόφορον καί 
μία λειτουργία χειρίτικη και μία φελτζάδα διά νά με θάψη καί να κάμη καί τά 
καλά τής ψυχής μον, κατά την τάξιν. ακόμα τού άφήνω και το μαντό μου, ώς 
άνωθεν, και ενα βιβλίον νόμιμον καί τά πουκάμισά μου διά την ψυχήν μου. ετι 
λέγει : άφήνω τού άδελφοϋ μου τού μρ χριατόδουλου παλαιολόγου μία φελτζάδα 
καί μία γοϋνά μου καί τέσσερα βιβλία, ήγουν ενα ρολόι, μία λειτουργία έρμη- 
νεμένη, τον Θηκαρά καί τού κυρ. γαβριήλ περί μυστηρίων διά νά διαβάζουνε 
τά παιδιά του. καί δταν μου έλθη θάνατος, θέλω νά με θάψουνε στην κυρίαν την 
μιρακολόζα3 όπίσω άπό το άγιον βήμα, ή οποία μου διαθήκη νά είναι πρώτη 
καί ύστερη μου διόρθωσις. υπό μαρτυρίας σ. στάθη λυκούρεκς, σ. άλεξανδρή 
αλανδρίνου καί σ. γιάκουμον λευηκόκοιλου.
(έπονται αί ύπογραφαί των αυτών μαρτύρων).

6

Γράμμα του Κόμητος De Marcheville προς τόν Γραμματέα της Propaganda Fide Fran
cesco Ingoli. ’Ανέκδοτον. Εύρίσκεται εις τήν Bibliothèque Nationale, Paris. Fonds Italien 
519, fol. 15v.

A Mon$(ignore) Ingole
H avendo io scritto a S (uà) S(anti)tà del venire, che fece a me il Metropo

lita di Sofia Meletio dandole contezza di quanto m'accade seco; et che presto

1. Τσεκίνια (Ιταλ. zecchino): χρυσοϋν ένετικόν νόμισμα. Περί αύτοϋ βλ. Franz Ba
bin g e r, Contraffazioni ottomane dello zecchino veneziano nel XV secolo, «Annali dell’ 
Istituto Italiano di Numismatica» III (Roma 1956) 83-99.

2. Παβιόνι: σκηνή.
3. ΕΙς το κείμενον, το όποιον έκδίδει ό Λ. Ζώης, ύπάρχει ή λέξις «μικραολόζα», ή 

όποια άναμφιβόλως είναι κακώς γεγραμμένη. Ή όρθή γραφή αυτής είναι «μιρακολόζα», 
πού σημαίνει ίταλιστί «θαυματουργός». Πρβλ. καί Λεωνίδα X. Ζώη, 'Ιστορία 
τής Ζακύνθου, έ.ά., σ. 313, ένθα όρθώς άναφέρεται ή λέξις. 'Ωσαύτως βλ. καί Ντί νου 
Κ ο V ό μ ο υ, ’Εκκλησίες καί μοναστήρια στή Ζάκυνθο, 6.ά., σ. 91. Έν Ζακύνθω έσώ- 
ζετο καί εΐκών τής Παναγίας τής Μιρακολόζα. Βλ. Λ. X. Ζ ώ η, Λεξικόν ιστορικόν 
καί λαογραφικόν Ζακύνθου, τ. Α', έ.ά., σ. 428. Ντίνου Κονόμου, Ναοί καί μονές 
στή Ζάκυνθο. Συμβολή στήν Ιστορία τής Νεοελληνικής Τέχνης, ’Αθήνα 1964, σ. 15. Τ ο 0 
ίδιου, Ιστορικές είκόνες τής Παναγίας στή Ζάκυνθο, ’Αθήνα 1973.



Ό φιλενωτικός αρχιεπίσκοπος Άχρίδος Πορφύριος Παλαιολόγος 157

era per partirsene, avenga che un'ordine, il qual esso allegò dovermi venire dalla 
B(eatitudi)ne pred(ett)a circa di lui, non comparve dopo il convenevole tempo, 
che si era aspettato; perchè nella partenza, qual ne fà, non m'occorre ch'aggiun
gere a S(ua) S(anti)tà: solam(en)te d'bavere visto in lui, per quel tempo però, 
il qual dimoro in mia casa bona devotione verso la Chiesa Latina, et una fermez
za con vivacità nel pensiere, che dice d'bavere esplicato a S(ua) B(eatitudi)ne 
havendo seco li Metropolita di Patra Porfirio Paleologo, et di Calcedonio; In
carico la bontà di V.S. R(everendissi)ma a volere significare il sud( dett)o a S. 
S(anti)tà: del resto poi le confermo l’oblationi già da me fattegli con dover es
sermi gratis(si)mo, che con l'esperientia veda essere provenute da vero affetto, 
et dalla congitione perfetta delli molti meriti di V. S. Rev(erendissi)ma, alla qua
le prego dal Sigfno )re Iddio il compimento d’ogni suo desiderio.

Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών σωτήριος Λ. βαρναλιδης 1

1. Περί του Francesco Ingoli, ό όποιος διετέλεσε πρώτος γραμματεύς τής Propaganda 
Fide, βλ. τήν μελέτην του Josef Metzler, Francesco Incoli, der erste Sekretär der 
Kongregation (1578-1649), «Sacrae Congregationis de Propaganda Fide memoria rerum» 1/1 
(1622-1700), Rom, Freiburg, Wien 1972, σ. 197-243.



RÉSUMÉ

Sotirios L. Varnalidis, Le philunioniste archevêque d’Ach- 
rida Porphyre Palaiologos (f 1643) et sa participation aux activités conjurées 
contre Cyrille Lucaris.

Porphyre Palaiologos compte parmi les archevêques d’Achrida, qui à 
leurs efforts d’assurer aide économique et politique de l’Occident—surtout 
de l’État Pontifical—pour pouvoir délivrer leurs régions occupées par les 
Ottomans, ont été obligés d’accepter le dogme de la foi catholique romaine.

Porphyre est mentionné comme archevêque d’Achrida, pour la première 
fois, dans un document turc, daté du 22 janvier 1623. En février 1624 le dit 
archevêque, pour obtenir des secours contre les Turcs, a adressé une lettre au 
Pape Urbain VIII, signée aussi par dix-huit évêques de son archevêché. Il pré- 
santa cette lettre lui-même au Pape à Rome accompagné de Jérémie, métro
polite de Durazzo. Le Pape Urbain VIII, dans sa réponse du 28 septembre 
1624, les exhortait à persévérer dans la foi catholique en leur promettant, 
mais avec des paroles inconcrètes, son appui dans la lutte contre les Turcs.

Après son séjour à Rome, Porphyre, toujours accompagné du métropo
lite Jérémie, s’était rendu à Cracovie et ensuite à l’île de Zanthe. Par un do
cument du 6 juillet 1626, nous apprenons que les deux prélats avaient résolu 
de vivre dans le monastère de Sainte· Marie des Anges à Zanthe.

Vers le commencement du décembre 1631 nous rencontrons l’archevêque 
Porphyre à Constantinople. Avec toute la probabilité il est venu à la dite ville, 
invité soit de la part, des Jésuites, soit par l’ex-métropolite philocatholique de 
Chalcédoine Isaac, pour prendre part au complot organisé pour éloigner Cy
rille Lucaris de son siège patriarchal. Porphyre, après son arrivée à Constan
tinople, s’est installé, avec l’ex-métropolite de Chalcédoine et l’ex-métropolite 
de Sophia Melétios, à l’Ambassade Française, comme hôte de l’ambassadeur, 
Comte de Marcheville Henri de Gournay. Nous l’apprenons des lettres, qu’il 
a envoyé le 1632 l’ambassadeur au Pape Urbain VIII et au «Congregalo de 
Propaganda Fide», dans lesquelles il se référait au complot qu’on préparait 
contre Cyrille Lucaris. Après le complot sans succès, qui a eu lieu en mai 1632, 
il semble que Porphyre s’obligea de quitter Constantinople et de retourner à 
Zanthe. Nous le retrouvons de nouveau à Constantinople en 1638 avec le mé
tropolite de Durazzo Jérémie, justement dans la période à laquelle eu lieu 
l’éloignement du Patriarche Cyrille Lucaris de son siège patriarcal. Porphyre, 
accompagné de Jérémie, retourna à Zanthe, avec la permission écrite du 
Sénat, datée 25 août 1640. Là il mourut le 4 octobre 1643.

En appendice du présent travail sont publiés six documents, à part iné
dits, les seuls conservés, concernant l’archevêque Porphyre Palaiologos.
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