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Α. Γενικά

Ή δεκαετία 1830-1840 υπήρξε πολυτάραχη γιά τή μητροπολιτική έπαρχία 
Ίακχννίνων. Τρεις μητροπολίτες, ό Ιωακείμ ό άπό Μελενίκου (1830-1835), 6 
Ιωακείμ Κοκκώδης, δ έπονομαζόμενος Χίος (1835-1838) κι δ άπό ΡεΟύμνης 
Ίωαννίκως Λαζαρόπουλος (1838-1840) έγιναν έκπτωτοι καί έξώσθησαν. Αυτό 
συνέβη ύστερα άπό σοβαρότατες κατηγορίες, των προεστώτων (των Ίωαννί
νων καί τής έπαρχίας) πρός τό ΟΙκουμενικδ Πατριαρχείο, άλλά καί στις 
τουρκικές άρχές. "Ας σημειωθεί δτι οΐ κατηγορίες ήταν συχνά αύτοαναι- 
ρούμενες καί οί προεστώτες δέν έκπροσωπούσαν τό κοινωνικό σύνολο, άλλά 
περισσότερο τις φατρίες των άρχόντων. Στό τέλος π.χ. της δεκαετίας, τό 
1840, ό έξωσθείς Ιωακείμ ό Χίος έπανήλθε στό μητροπολιτικό θρόνο Ίωαν
νίνων, ύστερα άπό έντονο αίτημα των προκρίτων, τοΰ λαού τής πόλεως των 
Ίωαννίνων, άλλά καί τής έπαρχίας, έμεινε στό θρόνο ώς τά 1845 κι άργότερα 
πατριάρχευσε δυό φορές, ώς Ιωακείμ ό Β' (1860-1863 καί 1873-1878). "Ας 
σημειωθεί έπίσης ότι κατά τή δεύτερη θητεία του ώς Ίωαννίνων έγινε ή ένωση 
τής μητροπολιτικής έπαρχίας Βελλάς μέ έκείνη των Ίωαννίνων (1842), καθώς 
καί ή προαγωγή τής μητρόπολης Ίωαννίνων στόν ιγ' θρόνο1.

ΟΙ λόγοι πού δδήγησαν στήν άπομάκρυνση των τριών μητροπολιτών δέν 
γίνονται εύκρινώς φανεροί άπό τά πατριαρχικά σιγίλλια ούτε άπό τις περι
λήψεις πού καταχωρίζονται στους πατριαρχικούς κώδικες κι όπου συνοπτικά 
καί μέ γενικότητες σημειώνονται τά αίτια τής άπομάκρυνσης μητροπολιτών 
καί τής έκλογής τών διαδόχων τους2. Μόνο στή σωζόμενη άλληλογραφία Πα- 
τριαρχείου - Μητροπολιτών καί στις άναφορές τών προεστώτων καί έκπρο- 
σώπων τών χριστιανών τής μητρόπολης Ίωαννίνων άναφέρονται σαφείς κα

ί. Είχε άποφασισθεΧ άπό τό 1808, άλλά δέν είχε περιβληθεΧ τή συνοδική έγκριση. Βλ. γενικά 
Μητροπολίτου Σάρδεων Γερμανοϋ, ’Επισκοπικοί κατάλογοι τ<δν έν ’ΗπεΙρψ καί ’ΑλβανΙς* 
έπαρχιών τοΟ Πατριαρχείου Κ/πόλεως, Ηπειρωτικά Χρονικά (στό έξής ΗΧ) 12 (1937) 30, 64.

2. Γιά τήν Ήπειρο καί ’Αλβανία βλ. δ.π., σ. 11-103. Γιά τήν έξεταζόμενη δεκαετία, σ. 70-
71.
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τηγορίες, καθώς καί τά αίτια πού διαμόρφωναν τις καταστάσεις, στό πλαίσιο 
των όποιων κινούνταν κάθε φορά οί έχθρικές ή φίλιες δυνάμεις πρός τόν 
υπό κατηγορία μητροπολίτη. Ή έξέταση κάθε περίπτωσης θ' άποδείξει δτι, 
παρά τις Ιδιαιτερότητες πού έπισημαίνονται, ύπάρχει μιά γενικότερη κινούσα 
δύναμη, προϊόν της κατάστασης πού είχε δημιουργηθεϊ στη διοίκηση των 
κοινών της πόλης των Ίωαννίνων σ’ δλη τη διάρκεια της δεκαετίας. Ή κα
τάσταση αύτή είχε κληρονομηθεί βέβαια άπό τις προηγούμενες δεκαετίες, άλλά 
συνεχίστηκε και στις έπόμενες. Γιαυτό είναι άπαραίτητο ν’ άνιχνευθεΐ ή 
άτμόσφαιρα πού έπικρατοΰσε κατά την έξεταζόμενη περίοδο και νά 
έπισημανθούν τά κύρια χαρακτηριστικά της. Αύτό, μαζί μέ τή δημοσίευση 
άνέκδοτου άρχειακοϋ υλικού, θά δώσει τά σαφή περιγράμματα των προθέσεων 
καί των άποφάσεων των άνθρώπων, θά άποκαλύψει τά έλατήρια δσων κι
νήθηκαν άρνητικά γιά την έξωση των μητροπολιτών ή έδρασαν θετικά γιά 
την υπεράσπισή της.

Ή δμαλοποίηση τής κατάστασης στόν χώρο τής όθωμανικής αυτοκρα
τορίας, μετά τό τέλος τής έλληνικής έπανάστασης καί τήν άναμενόμενη 
υπογραφή συνθήκης μέ τή Ρωσία (1829) άποτελούσε, ώς ένα σημείο, καί πρό
θεση τού σουλτάνου Μαχμούτ Β '. Αύτό διαπιστώνεται κι άπό τήν κοινο
ποίηση τών άποφάσεων τής Πύλης πρός τό Πατριαρχείο, άπό τό όποιο ζη
τούσε ταυτόχρονα, νά διαβεβαιώσει τούς χριστιανούς τής αύτοκρατορίας δτι 
τό πολυχρόνιον καί κραταιόν δεβλέτι... έξέδωκεν έντονωτάτας έπιταγάς πρός 
πάντας τούς κατά τόπους ένδοξωτάτους τοπάρχας, διοικητάς καί λοιπούς 
κρατούντας, καί τήν όφειλομένην αυτών διήγειρεν προσοχήν, συμβουλεύων 
σφοδρώς τήν παντελή τού λοιπού έξάλειψιν κάθε καταχρήσεως καί έπηρείας 
καί άδικίας κατά τών πιστών βαγιάδων, καί προστάζον έντόνως τήν πρός 
αύτούς παντοίαν περίθαλψιν, καί τών θρησκευτικών αυτών έθίμων τήν 
έλευθερίαν, καί άκώλυτον ένέργειαν, καί κάθε άλλην άντίληψιν καί περιποί- 
ησιν1. Αυτές τις διαθέσεις τής Πύλης ζητούσε ό Πατριάρχης άπό τούς 
άρχιερείς νά διαδώσουν στούς χριστιανούς, γιά νά ηρεμήσουν καί έπανέλθουν 
στά εΙρηνικά τους έργα, δίνοντας άκόμη καί τήν υπόσχεση πώς θά γινόταν 
εύνοϊκός διακανονισμός τών δοσιμάτων τών ραγιάδων. ΟΙ άρχιερείς πήραν 
έπίσης τήν έντολή ν’ άναφέρουν κάθε έκτροπη τών κατά τόπους άρχών σέ 
βάρος τών χριστιανών, έκθέτοντας δμως στά γράμματά τους μόνο τήν άλή- 
θεια, δπως αύτή προέκυπτε άπό τά γεγονότα, χωρίς προσθαφαιρέσεις. Τέλος, 
οί άρχιερείς έπρεπε νά δίνουν πρώτοι αύτοί τό καλό παράδειγμα τής χρηστής

1. Βλ. έγκύκλιο έπιστολή τού πατριάρχη ’Αγαθάγγελου, τής 18 ’Απριλίου 1830, πρός όλους 
τούς άρχιερείς τής αύτοκρατορίας. !Αρχεΐον Οίκονμενικοϋ Πατριαρχείου, Κώδικες Πατριαρχικής 
'Αλληλογραφίας (στό έξής ΑΟΠ-ΚΠΑ), Κώδικας 30.
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διοίκησης, άποφεύγοντας τΙς καταχρήσεις καί τις πρόσθετες έπιβαρύνσεις 
τών χριστιανών. Φαίνεται πώς τά προηγούμενα χρόνια, όπότε έξαιτίας τού 
πολέμου είχε καταλυθεΐ κάθε έννοια τού κράτους, άρκετοί μητροπολίτες καί 
έπίσκοποι βρήκαν την ευκαιρία τού εύκολου χρηματισμού, μέσω καταχρήσεων 
καί είσπράξεων υπερβολικών δικαιωμάτων. Τά παραδείγματα τής δεκαετίας 
που άφορούν στή μητρόπολη Ίωαννίνων, άλλά κι άλλες μητροπολιτικές 
έπαρχίες, όπως τής "Αρτας, έπιβεβαιώνουν την πατριαρχική έπισήμανση.

Ή βούληση τής Πύλης καί οί έλπίδες τού Πατριαρχείου, τουλάχιστο σέ 
δ,τι άφορούσε τήν "Ηπειρο, έμειναν, κατά μεγάλο μέρος, στό χώρο τών καλών 
προθέσεων καί εύχών. Γιατί καί τά έπόμενα χρόνια, παρά τή βελτίωση τών 
συνθηκών, ή κατάσταση ήταν δυσχερής* αυτό είχε άμεση σχέση μέ τήν 
άνικανότητα, άπληστία καί τις άρπακτικές διαθέσεις τών τοπαρχών, τών 
διοικητών καί τών συνεργατών τους, άλλά καί τις συνεχιζόμενες καταχρήσεις 
μητροπολιτών καί κοινοτικών άρχόντων. "Ολα αύτά συνέβαλαν στήν ηθική 
διάβρωση τού χριστιανικού στοιχείου καί κυρίως τών κατοίκων τής ’Ηπει
ρωτικής πρωτεύουσας. Ή διάβρωση ήταν περισσότερο έμφανής στήν άρχουσα 
τάξη, ή όποια διαχειριζόταν τις δωρεές καί τά πλούσια κληροδοτήματα τών 
Ήπειρωτών ευεργετών, άνάμεσα στούς όποιους τήν πρώτη θέση κατείχαν οί 
άδελφοί Ζωσιμάδες. Τόσο είχε προχωρήσει ή σήψη, άφού κατά τήν περίοδο 
1830-1840 σημειώθηκαν σοβαρές καταχρήσεις στις δωρεές τού τελευταίου 
έπιζώντα τής ’Αδελφότητας Ζωσιμάδων, τού Νικολάου. ’Εφόσον οί κατα
χραστές δέ δίσταζαν νά σφετεριστούν χρήματα ζώντων εύεργετών, εύκολα 
μπορεί κανείς νά υποθέσει τί γινόταν μέ τά παλαιά κληροδοτήματα.

Σοβαρές άποκαλύψεις γιά τήν κατάσταση πού έπικρατούσε τήν έποχή αύτή 
στή διαχείριση τών κοινών περιέχει ή δημοσιευμένη άλληλογραφία τού Νι
κολάου Ζώσιμό μέ τούς έπιτρόπους του1. Π ιό άποκαλυπτικό είναι τό υπ
όμνημα πού έστειλε ό ’Αλέξ. Φίλιος2 πρός τό γενικό έπίτροπο τού κληροδο
τήματος Ν. Σταμέρωφ στις 12 ’Οκτωβρίου 1867. Σύμφωνα μ’ αύτό, οί Ζω-

1. Βλ. Φ ιλίππου Σαγχούνη, ’Ανέκδοτος άλληλογραφία τών Ζωσιμάδων, Η Χ  6 (1931) 193- 
257, 7 (1932) 3-66, 8 (1933) 3-83, δπου δ έπιμελητής τής έκδοσης υπογραμμίζει είσαγωγικά τή 
σπουδαιότητα τού κληροδοτήματος τών Ζωσιμάδων γιά τά Γιάννινα, τόσο γιά τή μεγάλη ένίσχυση 
πού πρόσφερε στήν πόλη, όσο καί γιά τήν ήΟική έξυγίανση πού έπέφερε. Ή  αυθαιρεσία καί ή 
φ αυλότης τής διαχειρίσεω ς ή έπιχρατοΟ σα χατά τήν έποχήν έχείνην ε ις  τήν δ ιο ίχησ ιν τώ ν κοινών 
έχ μέρους μ ιά ς σπείρας άρχόντω ν άντλούντω ν τήν δύναμίν τω ν άπό μαχράν παράδοσιν, π ρ ο 
βάλλει τόσον χαταφώ ρω ς έχ τώ ν δημοσιευμένω ν έγγράφω ν, ώ στε νά πολλαπλασιάζει τήν  
ευγνω μοσύνην τής πόλεω ς πρός τόν  άοίόιμαν Ν. Ζω σιμάν, δσ τις  ήδυνήθη νά πειθαναγχάση τούς 
κρατούντας νά έγχαταλείψ ουσι δ ιαπαντός τήν άθλίαν ταχτικήν τής διασπαθίαεω ς καί τού σφε- 
τερισμοϋ τώ ν κοινώ ν χρημάτω ν, χρηοιμοποιήσας άποτελεσματικώ ς τήν άπειλήν τής μεταφοράς 
τού Κ ληροδοτήματος, βλ. Η Χ  7(1932) 3-4.

2. Συγγενής τού Νικ. ΖωσιμΛ καί ένας άπό τούς έπιτρόπους του. Σ’ αύτόν άνήκε καί τό 
δημοσιευμένο άρχείο.
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σψάδες έπέλεγαν ώς έκτελεστές των έντολών τους τούς συγγενείς τους στην 
πατρίδα. Την περίοδο 1815-1828, άπό έλλειψη συγγενών, υποχρεώθηκαν νά 
έμπιστευθοϋν άλλους. Στά 1828 ό μόνος έπιζών Νικόλαος Ζωσιμάς διόρισε 
τακτική καί μόνιμη έπιτροπή, άποτελούμενη άπό τούς Δ. Δρόσο, Κ. ’Αθανα
σίου, Ν. Ζίνη, Τ. Λιάμπεη και Σ. Μπουγά, όνόματα πού είναι άναμιγμένα 
στις έξώσεις των τριών μητροπολιτών τής δεκαετίας τού 1830-1840. ΟΙ μό
νιμοι αύτοί έπίτροποι πού διαχειρίζονταν τά κοινά, δχι όλοι μαζί, άλλά έκ 
περιτροπής, διαφώνησαν μεταξύ τους τό 1836 καί διαιρέθηκαν σέ δυό φατρίες, 
άπό τις όποιες ή μία κατηγορούσε την άλλη γιά καταχρήσεις1. ΌΦίλιος 
ύποστηρίζει ότι οί δυό φατρίες τών έπιτρόπων είχαν κηρύξει μεταξύ τους 
άμείλικτο πόλεμο άναβφάζουσαι, καί καταβιβάζονσαι καί τούς άρχιερεϊζ κατά 
τό δοκοϋν1.

Εξίσου άποκαλυπτικός γιά τήν κατάσταση πού έπικρατούσε είναι κι 6

1. ΤΙς κατηγορίες διατύπωναν στίς έπιστολές τους πρός τδν Νικ. Ζωσιμά, άπό τόν όποίο 
είχαν ζητήσει 17.000 τάληρα γιά ν’ άγοράσουν οικόπεδο πρός άνέγερση Σχολής. Ά ς  σημειωθεί 
δτι οί έπίτροποι καταχράστηκαν καί κατεβρόχθισαν κληροδοτήματα κι άλλων ευεργετών κατά 
τήν Ιδια περίοδο, ταϋτα  δέ έπ ρα ττε ή ύπερισχύουσα έχάστοτε μερίς, έχουοα σννεπίκουρον καί 
τόν 'Α ρχιερέα . Ό  Ζωσιμάς έστειλε τά χρήματα γιά τά οΙκόπεδα, άγοράστηκαν πράγματι δυο, 
τών Μαλίκου καί Σπ. ΜπόμπανΙκου καί έπειδή οί τουρκικές άρχές άπαγόρευσαν τήν άνέγερση 
σχολείου σ* αυτά, γιά θρησκευτικούς λόγους, άγοράστηκαν άλλα δύο, τού Μπέρκου καί τού Δ. 
’Αθανασίου, Η Χ  8 (1933) 30-32. Ό  φατριασμός, όμως, τών έπιτρόπων του υποχρέωσε τόν Νικ. 
Ζώσιμό ν’ άπαιτήσει τή μεταφορά τών οίκοπέδων σιό όνομα τής Ζωσιμαίας Αδελφότητας. ΟΙ 
έπίτροποι έχώ φενσαν, όπότε ό Ζωσιμάς διόρισε νέα έπιτροπή άπό συγγενείς του, ένώ ή κοινότητα 
τών Ίωαννίνων, μέ τήν έπέμβαση τής τουρκικής άρχής, ζήτησε λογοδοσία, κατά τήν όποία 
άποκαλύφθηκαν οί καταχρήσεις τών διαχειριστών. Τό άποτέλεσμα ήταν νά καθαιρεθεΐ ό προε- 
στώς καί ν’ άντικατασταθούν οί έπίτροποι τών άγαθοεργών καταστημάτων μέ άλλους, Η Χ  6 
(1931) 196.

2. Έ δαπανήθησαν περ ί τά  δύο έχατομμύρια  γροοίω ν έπιβαρύνασαι (bl φατρίες) οντω  τό  
κοινόν ταμεϊον μέ χρέος, τοϋ  όποιου καί μέχρι σήμερον δέν  άπηλλάγη, εΐ μή  κατά  τό ήμισυ 
μόνον, Η Χ  8 (1933) 32. (Υπενθυμίζουμε ότι ό Φίλιος γράφει τό υπόμνημά του στά 1867). Ή 
οίκτρή κατάσταση πού έπικρατούσε στά Γιάννινα στόν τομέα τής διαχείρισης τών κοινών καί 
τών κληροδοτημάτων υποχρέωσε τόν Νικ. Ζώσιμό νά δηλώσει τόν ’Απρίλιο τού 1838 ότι διά  
τήν ά νόπα νσίν μου άπεφάσιοα π λέο ν  νά μή σάς στείλω  τά  μετρητά  όποϋ έστελνα  καθ ' έκαστον  
χρό νο ν  καί άς δψ ονται ο ί α ίτιο ι καί άς δώ σουν λό γο ν  έν  ήμέρςι Κ ρίσεω ς, Η Χ  6 (1931) 217. 
Τόν ’Ιούλιο τού 1839 ό Ζωσιμάς έπανέρχεται στήν άπειλή δτι θ’ άλλάξει τή διαθήκη του καί 
θά διαθέσει σέ άλλες έλληνικές κοινότητες τήν περιουσία τής ’Αδελφότητας, έπιρρίπτοντας τίς 
ευθύνες γιά τήν άλλαγή τών προθέσεων του σέ άρχιερείς καί προεστούς, Η Χ  6 (1931) 228-229. 
“Εντρομοι οί πρόκριτοι καί διαχειριστές τών κληροδοτημάτων τής πόλης τών Ίωαννίνων, συ
γκεντρώθηκαν... ά πα ντες μ ικρο ί τε καί μεγάλο ι καί άποφάσισαν... αίσθανθέντες τήν μεγάλην  
βλάβην τήν πηγάσασαν έκ τής κα τα κρίτου ταύτης διχονοίας κα ί διαιρέσεω ς...καί...εις  έαντούς 
έλθόντες ν’ άποβάλουν πά σα ν α ιτία ν  σκανδάλου καί δια ιρέσεω ς (δ.π., σ. 229). Ή υπόσχεση, 
δμως, πού έδωσαν δέν τηρήθηκε.



Συμβολή στην Ιστορία τής έκκλησιαστικής καί κοινοτικής ζωής των Ίωαννίνων 81

Ιστοριοδίφης ’Ιωάννης Λαμπρίδης1. Έκάστη τών δύο τούτων άρχοντικών 
φατριών πρόζ βλάβην των κοινωφελών τής πόλεως έκίνει πάντα λίθον, Ινα 
τάς ήνίας τής διαχειρίσεως άναλάβη. Επειδή δέ έκ τούτου ή έξ έκείνου τον 
πνευματικού κυριάρχου έξήρτητο καί ή ισχύς ταύτης ή έκείνης τής μερίδος, 
διά ταϋτα και άνυπολόγιστοι δαπάναι άπό τε τών έλεών τής πόλεως καί τών 
έκ Βλαχίας Μοναστηριακών προσόδων, ώς καί άπό δανείων, άπερ συνήπτον 
οί έπάρατοι έπ' όνόματι τών έλεών, κατεβάλλοντο πρός άποπομπήν τού 
νπάρχοντος μητροπολίτου καί άντικατάστασιν αυτού παρ' έτέρου. Οντω 
λοιπόν τό μέν ταμεϊον τών έλεών έπιβαρύνεται ύπό βαρυτάτων χρεών, τα δέ 
άγαθοεργά τής πόλεως καταστήματα έκινδύνευον νά διαλυθώσι. Σπουδαία 
χρηματικά ποσά έδαπανήθησαν πρός άποπομπήν καί έξορίαν τού νυν2 3 πα- 
τριάρχον Ιωακείμ τού Β ' καί άντικατάστασιν αυτού παρ' Ίωαννικίου τού 
Κρητός (1838). 'Έτι δέ σπουδαιότερα πρός έπανάκαμψιν (1840) έκ τής έξορίας 
τού πρώην μητροπολίτου Ιωακείμ καί έπάνοδον εις την έπαρχίαν αυτού 
έδαπανήθησαν\

Υπήρχαν, όμως, κι άλλοι λόγοι πού συνέβαλαν στη δημιουργία τής 
άπαράδεκτης κατάστασης στη δεκαετία πού έρευνούμε. Λόγοι, πού συνδέονται 
μέ τις ένέργειες και δραστηριότητες τών Ιδιων τών μητροπολιτών ή σχετίζον
ται μέ τη στάση καί τις διαθέσεις τών τουρκικών άρχών. Ή έξέταση κάθε πε
ρίπτωσης θά άποσαφηνίσει καλύτερα τά πράγματα καί θά κάνει περισσότερο 
εύδιάκριτα τά περιγράμματα τών γεγονότων.

Β. Ήάρχιερατεία τού μητροπολίτη 'Ιωακείμ τού έκ Μελενίκου καί ή 
έκπτοχτή του (1830-1835)

Στις 30 Αύγουστου 1830 έξελέγη μητροπολίτης Ίωαννίνων ό ’Ιωακείμ, 
πού διαδέχθηκε στό θρόνο τόν άποθανόντα Βενέδικτο τόν άπό Νύσσης (1826- 
1830). Ό  ’Ιωακείμ καταγόταν άπό τό Μελένικο καί ήταν μητροπολίτης Σόφιας 
ή δέ άπομάκρυνσή του άπό έκεΐ καί ή τοποθέτησή του στά Γιάννινα έγινε 
γιά είδικούς λόγους, πού γιά πρώτη φορά γίνονται γνωστοί. Σ’ ένα έντονα 
έπιτιμητικό γράμμα τού πατριάρχη Κωνστάντιου A' πρός τόν ’Ιωακείμ, στό 
όποιο ό τελευταίος έλέγχεται δριμύτατα γιά πολλά παραπτώματα, γίνεται 
λόγος καί γιά τά αίτια τής μετάθεσής του. Ό ’Ιωακείμ, ώς μητροπολίτης Σό
φιας, είχε δημιουργήσει έχθρότητα μέ γνωστό ληστή τής περιοχής καί ή ζωή

1. Βλ. Ίω άννου Λ αμπρίόου, Περί τών έν ’Ηπείρψ άγαΟοεργημάτων, μέρος δεύτερον, έν Άθή- 
ναις 1880, σ. 45-50.

2. Ό  Λαμπρίδης έξέδωσε τά «’Ηπειρωτικά άγαθοεργήματα» τό 1880, τά όποΐα 0ά είχε συγ
γράψει νωρίτερα, όταν 6 ’Ιωακείμ ό Χίος είχε άνέβει στόν πατριαρχικό θρόνο γιά δεύτερη φορά 
(1873-1878).

3. Βλ. AauuioiSov. δ.π.. σ. 48.
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του διέτρεχε κίνδυνο. Τό Πατριαρχείο γιά νά τόν προφυλάξει τόν τοποθέτησε 
μέ προβιβασμό στη μητρόπολη Ίωαννίνων1.

Σέ ένθυμήσεις καί έπιγραφές ναών γίνεται μνεία της άρχιερατείας του 
Ιωακείμ, χωρίς Ιδιαίτερο ένδιαφέρον, έκτός άπό μία ένθύμηση σέ μηνιαίο 
τής μονής Καστρίτσας, δπου σημειώνεται δτι ήτο πλούσιος κατά πολλά1 3. Ό  
Ματθαίος Παρανίκας στηριζόμενος στόν Π. ’Αραβαντινό τόν χαρακτηρίζει 
ώς γέροντα έλλόγιμον καί ευσεβέστατον*.

Ό  ’Ιωακείμ παρέμεινε στό θρόνο των Ίωαννίνων πέντε χρόνια περίπου 
(1830-1835). Τόν ’Ιούλιο τού 1835 άπομακρύνθηκε άπό τη μητρόπολη Ίωαν- 
νίνων καί τόν διαδέχθηκε ό έπίσκοπος Δρυϊνουπόλεως ’Ιωακείμ ό Χίος4.

Τόσο οί πατριαρχικές άποφάσεις δσο καί τό σιγίλλιο δέν έξειδικεύουν 
τούς λόγους τής έκπτωσής του. Τό σιγίλλιο άναφέρει δ,τι καί ή πατριαρχική 
άπόφαση: έγινε έκπτωτος καί άπομακρύνθηκε διά τάς κανονικάς αντοϋ πα
ρεκτροπές, κατά τάς έμφανισϋείσας... κοινάς άναφοράς των έπαρχιωτών 
Χριστιανών καί τά σταλέντα γράμματα καί τάς λοιπάς άγωγάς5.

"Οπως έχει ήδη άναφερθει, πρέπει νά θεωρείται βέβαιη ή άνάμιξη τού 
’Ιωακείμ στις διαμάχες των φατριών πού διεκδικούσαν τή διαχείριση των 
κληροδοτημάτων των Ίωαννίνων. ΟΙ υποψίες των κατοίκων τής πόλης δτι 
γίνονταν καταχρήσεις, πραγματικές ή φανταστικές, όδήγησαν στην άποστολή 
άλλεπάλληλων καταγγελιών πρός τό Πατριαρχείο. Οί αιχμές στρέφονταν κυ
ρίως έναντίον τού μητροπολίτη γιά τήν κακή διαχείριση τών κοινών δοσι
μάτων, τών χρημάτων γιά τήν κατασκευή τής έκκλησίας τής μητρόπολης κι 
άλλων δωρεών. ’Από τή διαχείριση αυτή κι άπό άλλες δραστηριότητές του, 
ό Ιωακείμ έξοικονόμησε πολλά χρήματα, γιαυτό καί κατά τήν ένθύμηση 
έθεωρεΐτο πλούσιος. Ή Ιδια έντύπωση σχηματίστηκε καί στούς κύκλους τού 
Πατριαρχείου, δπως άποδεικνύεται άπό τό περιεχόμενο γράμματος, μέ τό

1. Βλ. τό μέ ήμερομηνία 6 ‘Ιουλίου 1831 γράμμα τοϋ πατριάρχη Κωνστάντιου Α' πρός τόν 
‘Ιωακείμ, Α Ο Π  - Κ Π Α, Κώδικας 17.

2. Βλ. Χ ρ . 7. Σούλη, ΈπιγραφαΙ καί ένθυμήσεις Ηπειρωτικοί, Η Χ  9 (1934) 81, 117, Α θη- 
ναγόρα Μ ητροπ ολίτου  Π αραμυθίας χα ΐ Π άργης, Ή ’Εκκλησία τών Ίωαννίνων, Η Χ  3 (1928) 43, 
τοϋ  Ιδίου, Νέος Κουβαράς, Η Χ  4 (1929) 47, 48, Ίω άννου Α να στα σ ίου, Πατριαρχικόν σιγίλλιον 
πρός τήν Μητρόπολιν Ίωαννίνων, Γ ρηγόριος ό Π αλαμάς, ΛΕ (1952) τεϋχ. 411-412, σ. 289. Στη- 
ριζόμενος σέ ένθυμηση μηνιαίου τοθ Αγίου Γεωργίου Λυγκιάδων ό Χρ. Σουλης έλέγχει ώς 
άνακριβή τήν πληροφορία τοϋ μητροπολίτη Παραμυθίας ‘Αθηναγόρα, Η Χ  3 (1928) 43, ότι ό 
Ιωακείμ ό έκ Μελενίκσυ έξελέγη μητροπολίτης Ίωαννίνων τόν Σεπτέμβριο τοϋ 1830. Εσφαλμένη 
είναι ή έκτίμηση τοϋ Χρ. Σούλη, γιατί ή έκλογή έγινε τό Σεπτέμβριο τοϋ 1830 (Μ ητροπολίτου  
Σάρόεω ν ΓερμανοΌ, δ.π., σ. 70) καί τόν Φεβρουάριο τοϋ 1831 θά ήλθε στά Γιάννινα ό Ιωακείμ 
δπως άναφέρει ή ένθυμηση.

3. Μ ατθαίου Κ. Π αρανίχα, Σχεδίασμα περί τής έν τφ έλληνικφ Εθνει καταστάσεως τών 
γραμμάτων, έν Κωνσταντινουπόλει 1867, σ. 52.

4. Βλ. Μ ητροπολίτου  Σάρόεω ν ΓερμανοΌ, δ.π., σ. 70.
5. Βλ. Α να στα σ ίου, δ.π., σ. 286.
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όποιο του γίνονται συστάσεις νά παραδώσει στό διάδοχό του ’Ιωακείμ τόν 
Χίο και στους πρόκριτους τής πόλης καθαρούς τούς λογαριασμούς τής δια
χείρισής του καί όσα ήθελεν φανώσι έν άποδείξεσι περιττεύοντα έπάνω αύτής 
έπιστρέψη καί άποδώση άνελλιπώς φνλάττονσα καί τήν σννείδησίν της 
καθαρόν καί τόν χαρακτήρα της άμεμπτον έπί τοϊς κοινοϊς καί ίεροϊζ τούτοις 
δικαίους'.

Γιά νά κατανοήσουμε καλύτερα τα αίτια πού όδήγησαν στήν έξωση τού 
’Ιωακείμ, πρέπει νά έκθέσουμε όσα έγιναν έπί τής άρχιερατείας του, άλλα 
καί πριν άπ’ αύτή, γιατί συνδέονται άμεσα μέ τήν έξεταζόμενη περίοδο.

’Αναφέρθηκε ότι προκάτοχός του ήταν ό Βενέδικτος, ό όποιος κατά τόν 
Π. ’Αραβαντινό1 2 χαρακτηρίζεται ώς άνήρ έπί έθνισμφ, φιλανθρωπείμ καί 
ενσεβείφ διαπρέπων μεταξύ των συγχρόνων του άρχιερέων. Ήταν λάτρης 
τής παιδείας κι άπόδειξη τής έφεσης αύτής ήταν ή άπόφασή του νά μετακα- 
λέσει τό 1829 άπό τό Μονοδένδρι Ζαγορίου τό μεγάλο δάσκαλο ’Αναστάσιο 
Σακελλάριο3. Πρόθεσή του ήταν νά τόν τοποθετήσει σχολάρχη τής Γενικής 
Ελληνικής Σχολής, πού οί Ζωσιμάδες είχαν άποφασίσει νά Ιδρύσουν στά 
Γιάννινα εύθύς μόλις έξομαλυνόταν ή κατάσταση. *Ώς τά 1830, ό Σακελλάριος 
έμεινε στή Μητρόπολη, όπου δίδασκε. Ό  ίδιος ό Βενέδικτος ήταν μαθητής 
του4.

Έπί άρχιερατείας Βενεδίκτου πατριάρχευε ό ’Αγαθάγγελος (26 Σεπτεμ
βρίου 1826 - 6 Ιουλίου 1830). Τό Νοέμβριο τού 1829 ό Πατριάρχης έστειλε 
στά Γιάννινα ώς έξαρχο τού Πατριαρχείου τό διάκονο Νεόφυτο, βοηθό τού 
έπισκόπου Βελλάς. Σκοπός τής έξαρχίας ήταν ή άνατροπή μιάς έπιβλα- 
βεστάτης καταχρήσεως, παρεισαχθείσης, ώς μή ώψειλεν, εϊς τε τήν έπαρχίαν 
των Ίωαννίνων, καί εις τάς ύποκειμένας αύτή έπισκοπάς, τήν κατάχρησιν 
φαμέν των δανείων, όπου οί άρχιερατικώς έν αύταϊς προϊστάμενοι έπεφόρ- 
τισαν δι ’ ίδίαις μέν χρείαις καί ώφελείαις λαβόντες, τό άνομα δέ των έπαρχιών 
καθυποβάλλοντες καί ώς αύλικά προτείνοντες τοις δανεισταις τά Ιδια αυτών

1. Βλ. Συνοδικό γράμμα πρός τόν τέως μητροπολίτη ΊωαννΙνων Ιωακείμ, τής 13 Ιουλίου 
1835, ΛΟΤ7 - Κ Π Α, Κώδικας 18.

2. Βλ. Π αναγιώ τον Ά ραβαντινοϋ, Βιογραφίκή συλλογή τών λογίων τής Τουρκοκρατίας, έκδ. 
ΕΗΜ, Ιωάννινα I960, σ. 181.

3. Γιά τόν Σακελλάριο βλ. δ .π., σ. 177-191 καί Σ τέφανου Ν. Μ πέττη, ΟΙ Ζωσιμάδες, Ιωάννινα 
1990, σ. 183-185, 187-194 , 208-217.

4. ... άμα έαχόλαζεν έχ τώ ν ποιμενικώ ν καθηκόντω ν τον, προσεχάλει αυτόν  (τόν ’Αναστάσιο) 
έν τφ  Ιδ ια ιτέρφ  δω μα τίφ  καί παρεόίόετο ν π ’ α ντοϋ έπιστημονικάς τινας γνώ σεις καί τής  
έλληνικής φ ιλολογία ς σπουδαία μαθήματα, τήν τε γαλλικήν γλώσσαν. Μαθητές τοϋ Σακελλάριου 
έγιναν καί ονκ ευκαταφρόνητοι πα ιδείας κάτοχοι καί 6 τότε άρχιδιάκονος τής μητρόπολης Ίω- 
αννίνων 'Ιωακείμ 6 Χίος καί ό ΠαΧσιος, άρχιδιάκονος, πού διαδέχτηκε τόν Ιωακείμ στήν Ιδια 
μητρόπολη καί κατόπιν έγινε μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως (βλ. ΆραβανηνοΌ , δ.π., σ. 181).
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χρέη, εις τρόπον όπου τής άπάτης αυτής τό δεινόν νπερεκορνφώθη, προβαϊνον 
παραδειγματικώς, καί Θέλει καταντήσει εις βαθμόν άνοικονόμητον, έπί ζημίςι 
πολλών καί άνωμαλίρ των έπαρχιών1.

Ή έξαρχία, λοιπόν, έπρεπε νά θέσει τέρμα σ’ αυτόν τού είδους τΙς κα
ταχρήσεις. Τό πατριαρχικό γράμμα άπευθυνόταν πρός τόν πρόκριτο Ίωαν- 
νίνων Δημήτριο ’Αθανασίου2 γιά νά βοηθήσει τόν έξαρχο στήν άποστολή του. 
Γιά τόν Ιδιο σκοπό τό Πατριαρχείο θά έστελνε καί συνοδικό γράμμα, μέ τό 
όποιο θά ένημέρωνε τούς χριστιανούς γιά τά χρέη τής Μητρόπολης, ποιά 
δηλαδή ήταν αύλικά καί, φυσικά, έπρεπε νά πληρωθούν, καί ποιά άτομικά, 
δηλαδή των άρχιερέων. Τό συνοδικό γράμμα θά καταγραφόταν στόν Κώδικα 
τής Πολιτείας, γιά νά χρησιμεύει ώς όδηγός στούς δανειστές των κατά 
καιρούς άρχιερέων, οί όποιοι θά μπορούσαν νά δανείζονται, όχι όμως έπ’ 
όνόματι τής έπαρχίας. ’Από τήν άλλη πλευρά οί δανειστές θά γνώριζαν δτι 
τά χρήματα πού δάνειζαν δέν ήταν αύλικά, άλλά άφορούσαν τούς Ιδιους 
τούς άρχιερεις3.

Τό περιεχόμενο τού γράμματος είναι άποκαλυπτικό. Φωτίζει πτυχές τής 
ζωής τής μητροπολιτικής έπαρχίας Ίωαννίνων, άλλά καί των γύρω περιοχών, 
οί όποιες ώς έπισκοπές ύπάγονταν στή δικαιοδοσία της (δπως π.χ. Βελλάς, 
Δρυϊνουπόλεως, Χειμάρας καί Δελβίνου, κ.λ.). Τά γεγονότα Ισως είναι γνω
στά σέ γενικές γραμμές κι άπό άλλες πηγές4, δέν έξειδικευουν δμως τό πε
ριεχόμενο των καταχρήσεων καί τής διαφθοράς πού έπικρατούσε στήν Εκκλη
σία τών Ίωαννίνων5 καί στήν άρχουσα τάξη τής πόλης. Ή διαφθορά, δηλαδή, 
είχε έπεκταθεί σ’ δλα τά έπίπεδα τής έκκλησιαστικής ζωής καί τής όργάνωσης 
τής κοινότητας τών Ίωαννίνων καί έπέτεινε τή δεινή κατάσταση πού είχε δη- 
μιουργηθεΐ στήν "Ηπειρο, έξαιτίας τών συνεπειών τού πολέμου, τών 
ληστρικών έπιδρομών τών ’Αλβανών κλ.

Θά υπέθετε κανείς δτι τό γράμμα τού ’Αγαθάγγελου θ’ άνατάραζε τά λιμνά- 
ζοντα νερά τής ’Εκκλησίας καί τής κοινότητας τών Ίωαννίνων καί θά συ
σπείρωνε τούς πρόκριτους στήν προσπάθεια νά έξυγιάνουν μιά νοσηρή κα
τάσταση. Συνέβη τό άντίθετο. Οί πρόκριτοι συσπειρώθηκαν γιά νά παρου
σιάσουν άθώο τόν Βενέδικτο. Ή στάση τους προξένησε κατάπληξη στό Πα

1. Βλ. ιό μέ ή μερομην Ια 19 Νοεμβρίου 1829 γράμμα τσΟ πατριάρχη ’Αγαθάγγελου πρός τόν 
Δημήτριο ’Αθανασίου, πρόκριτο Ίωαννίνων Α Ο Π  - KJ1A, Κώδικας 16.

2. Ό ’Αθανασίου είχε μεγάλη έπιρροή καί ένεργό άνάμιξη σέ δλα τά θέματα που 
άπασχολοθσαν τήν κοινότητα.

3. Ή βοήθεια που θά δινόταν στόν Εξαρχο θά συνέβαλε στήν Εξόφληση τοθ νόθου χρέους 
καί θ’ άποτελοΰσε άνασχετικό φραγμό γιά μελλοντικές καταχρήσεις, βλ. γενικά τό δ .π. γράμμα 
τού ’Αγαθάγγελου. Βλ. καί τό σχετικό συνοδικό γράμμα (Νοέμβριος τοθ 1829), ΑΟ Π -Κ Π Α, Κώ
δικας 16. Πά τά χρέη αυτά είχε έκδοθεΐ καί σουλτανικό φιρμάνι.

4. Βλ. π.χ. ’Αλληλογραφία Ζωσιμάδων, Η Χ  δ.π.
5. Ή Ιδια κατάσταση έπικρατοθσε καί στή μητρόπολη "Αρτας
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τριαρχείο, γιαυτό καί την χαρακτήρισε πάντη άνοίκειον. Ό ’Αγαθάγγελος 
τούς έπιτίμησε σφοδρότατα, γιατί άγωνίζονταν όμόφωνα νά δικαιολογήσουν 
πράξεις καί καταχρήσεις τού μητροπολίτη τους. Ούτε τά μοναστήρια πού 
άνήκαν στό Πατριαρχείο δέν είχε σεβαστεί ό Βενέδικτος, δπως μαρτυρούσαν 
οΐ ένέργειές του νά πουλήσει τά υποστατικά τής μονής Πατέρων καί νά ρυθ
μίσει τή λειτουργία τους αντοκεφάλως καί ίδιοφφύθμως. Για δλα αύτά τό 
Πατριαρχείο τόν συμβούλευε ν’ άλλάξει πολιτική, άλλα τελικά υποχρεώθηκε 
νά συστήσει έξαρχία γιά νά διερευνήσει τις καταχρήσεις.

Ή στάση των προκρίτων άπέναντι στις σοβαρές καταγγελίες τού Πατριαρ
χείου δέν πρέπει νά ξενίζει. Ή συνεργασία τους μέ τούς μητροπολίτες είναι 
στενή σ’ δλους τούς τομείς τής διαχείρισης των κοινών καί γιά τό θέμα αύτό 
ή άλλη^ογραφία των Ζωσιμάδων είναι άποκαλυπτική. “Οταν οΐ διοικούντες 
τά κοινά χωρίζονταν σέ φατρίες κι ό μητροπολίτης τασσόταν μέ μία άπ’ αυ
τές, κινδύνευε νά έξωσθει άπό τούς άντιπάλους. Ή έπέμβαση των τουρκικών 
άρχών άποτέλεσε ένα βασικό έπιπρόσθετο λόγο έκπτωσης τριών μητροπολι
τών, κατά τή δεκαετία 1830-1840, χωρίς αύτό νά σημαίνει πως δέν ύπήρχαν 
κι άλλες εύθύνες, άτομικές, τών μητροπολιτών πού όδήγησαν σ’ αυτές.

Ό  Δημ. ’Αθανασίου καί οΐ λοιποί πρόκριτοι τών Ίωαννίνων δέν έκαναν 
καμιά νύξη γιά τά δσα ό Πατριάρχης τούς έγραφε στό γράμμα του τής 19- 
11-1829. Έτσι ό ’Αγαθάγγελος υποχρεώθηκε ν’ άπευθύνει γράμμα πρός δλους 
τούς προκρίτους Ίωαννίνων καί Ζαγορίου, γιά νά τούς έλέγξει γιά τή στάση 
καί τή σιωπή τους. Ταυτόχρονα άπαντούσε καί στις δικές τους έπιστολές, 
στις όποΐες είχαν διεκτραγωδήσει τήν κατάσταση πού έπικρατούσε στις πε
ριοχές τους. Τήν έποχή πού άπευθύνθηκαν οΐ πρόκριτοι στό Πατριαρχείο μέ 
τόν άπεσταλμένο τους Κωνσταντίνο Πρίντζη ή κατάσταση είχε έπιδεινωθεΐ 
καί τό Πατριαρχείο ύποχρεώθηκε νά άπευθυνθει μέ τακρίριο στην Πύλη καί 
εις άλλα νπεροχικά μέρη, ζητώντας τήν έκδήλωση τοϋ άπειρον βασιλικόν 
έλέονς καί τής φιλενσπλάχνον κηδεμονίας... τοϋ νψηλοϋ καί κραταιοϋ δεβλε- 
τίον, δπερ δέν άνέχεται τάς τοιαντας άδίκονς δνναστείας βίας τε καί δνστν- 
χήματα τών πιστών αντοϋ... Στήν προκειμένη περίπτωση ή τουρκική κυβέρ
νηση, χωρίς αύτό νά σημαίνει Ιδιαίτερο ένδιαφέρον γιά τούς δεινοπαθούντες 
πληθυσμούς τής ’Ηπείρου, ήταν άντίθετη μέ τις διαρπαγές τών ’Αλβανικών 
συμμοριών, άλλά καί μέ τήν άνταρσία τμημάτων άποτελούμενων άπό ’Αλβα
νούς. ΟΙ τελευταίοι, μέ τό πρόσχημα τής καθυστέρησης τών μισθών της, συ
ναγωνίζονταν τις συμμορίες στήν καταστροφή τοϋ ’Ηπειρωτικού χώρου. Ή 
σφαγή τών ’Αλβανών άρχηγών στά Βιτώλια άπό τόν Μεχμέτ Ρεσίτ πασά (Κι- 
ουταχή) τό έπιβεβαιώνει.

Τόν Ιούλιο τοϋ 1830 ό ’Αγαθάγγελος καθαιρείται καί τόν διαδέχεται ό 
Κωνστάντιος ό Α ', ό άπό Σιναίου (1830-1834). Ή στάση τοϋ νέου Πατριάρχη 
άπέναντι στόν Βενέδικτο είναι έντελώς διαφορετική άπό έκείνη τοϋ πρόκα-
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τόχου του. Ό  Κωνστάντιος δικαιώνει τόν Βενέδικτο στά περισσότερα θέματα, 
γιά τά όποια είχε ήδη διαμαρτυρηθεί (μέ τόν άπεσταλμένο του Κωνσταντίνο 
Πάντο), δπως π.χ. γιά τή συμπεριφορά του έξάρχου Νεοφύτου, καθώς καί 
γιά την άπόφαση τοϋ Πατριαρχείου σχετικά μέ τή ρύθμιση των χρεών του. 
Στην άπάντησή του 6 Κωνστάντιος1 κατακρίνει την άπόφαση γιά τά χρέη, 
καί τόν Νεόφυτο, χαρακτηρίζοντας άνοίκειον τή συμπεριφορά του καί τόν 
τρόπο του, τόν καθαπτόμενον τοϋ άρχιερατικοϋ χαρακτήρος τής ίερότητός 
του (τοϋ Βενέδικτου), του άφαιρεΐ τήν έξαρχία καί τόν διατάζει νά έπιστρέψει 
στόν γέροντά του έπίσκοπο Βελλάς. Ό  Κωνστάντιος, όμως, προχωρεί άκόμη 
περισσότερο. "Οπως άναφέρεται σέ γράμμα του2, τό Πατριαρχείο είχε κατα
νοήσει πόσον άπρόσφορος πάντα καί άχαιρος υπάρχει μία τοιαύτη έξαρχιχή 
έπιστασία μεταξύ τής τρικυμίας αυτής και ταραχής, πολλφ δέ μάλλον κι- 
νουμένη καί μέ πάθη και άπροσεξίαν καί γιά τό λόγο αϋτό άκύρωσε τά προ- 
εκδοθέντα γράμματα τοϋ προκατόχου του Άγαθαγγέλου, τά σχετικά μέ τά 
χρέη της Μητρόπολης καί τής κοινότητας των Ίωαννίνων κι άνέβαλε τήν 
έξέταση τοϋ θέματος τής μονής Πατέρων, πού ό Βενέδικτος είχε λεηλατήσει, 
γιά ευθετότερο χρόνο.

Ή άπόφαση αύτή άνέστειλε τις προσπάθειες, τις όποιες είχε άρχίσει ό ’Α
γαθάγγελος, γιά νά μπεί κάποια τάξη στά υπέρογκα χρέη Μητρόπολης καί 
κοινότητας. Τά βαθύτερα αίτια τής άπόφασης τοϋ Κωνστάντιου είναι δύσκολο 
ν’ άποκαλυφθοϋν. Ίσως προσωπικές συμπάθειες πρός τόν Βενέδικτο, ίσως 
ό συναισθηματικός κραδασμός άπό τά συνεχιζόμενα δεινοπαθήματα τής 
έπαρχίας, πιθανόν κι άλλοι λόγοι νά τόν όδήγησαν σ’ αύτήν. "Ο,τι καί νάταν, 
τό βέβαιο είναι ότι ή άπόφαση συνέβαλε στή συνέχιση τής διαφθοράς.

Ό  Κωνστάντιος γνωστοποίησε τήν άπόφαση του καί μέ γράμμα του πρός 
τόν έξαρχό Νεόφυτο3. Τόν προειδοποίησε μάλιστα δτι θά τόν τιμωρούσε 
αύστηρά άν δέν συμμορφωνόταν μέ τις έντολές του: ..,έπιτάττομέν σοι 
σφοδρώς όποϋ νά μην ήθελες τολμήσης μήτε ύπόθεσιν τινά νά διευθέτησης 
έκ των έκκλησιαστικώς προανατεθειμένων σοι, μήτε τά περί αυτών έπιδοθέντα 
σοι έκκλησιαστικά γράμματα νά ένεργήσης, γνωρίζων αυτά κατηργημένα, μήτε 
άλλην οίανδήποτε πράξιν, ή κίνημα τό παραμικρόν νά έπιχειρίσης, έπι 
άφορμή έξαρχικοϋ λόγου... Ωστόσο ό Κωνστάντιος ήλεγξε καί τόν Βενέδικτο4, 
γιατί σέ έπιστολή του πρός τό Πατριαρχείο δέν άνέφερε τίποτε γιά τήν έτήσια

1. Βλ. τό μέ ήμερομηνία 11 (;) ’Ιουλίου 1830 γράμμα τού Κωνστάντιου. Α Ο Π  - Κ Π Α, 
Κώδικας 17.

2. Τό Πατριαρχείο άπευθύνεται πρός τούς προκρίτους καί τούς προεστώτες τών Ίωαννίνων 
μέ γράμμα του τής 11 ’Ιουλίου 1830, Α Ο Π  - Κ Π Α, Κώδικας 17.

3. Βλ. γράμμα τής 11ης ’Ιουλίου 1830 τού πατριάρχη Κωνστάντιου Α' πρός τόν διάκονο 
Νεόφυτο. Α Ο Π  - Κ Π Α , Κώδικας 17.

4. Βλ. 6λ .



Συμβολή στην Ιστορία τής έκκλησιαστικής καί κοινοτικής ζωής των Ίωαννίνων 87

χορηγία της μητρόπολης πού έπρεπε νά καταβληθεί, σύμφωνα μέ άπόφαση 
τού πατριάρχη Άγαθαγγέλου, ούτε για τό φιλότιμο πού Επρεπε νά στείλει 
στό Πατριαρχείο άπό τούς νεοχειροτονηθέντες Επισκόπους του.

Ή κατάσταση πήρε νέα τροπή μέ τό θάνατο τού Βενέδικτου καί την το
ποθέτηση ώς μητροπολίτη τού ’Ιωακείμ τού έκ Μελενίκου.

Ό  Βενέδικτος είχε άφήσει σημαντική περιουσία. Μεγάλο τμήμα πήραν οί 
συγγενείς του, χωρίς νά έχουν τό δικαίωμα, καί έφυγαν άπό τά Γιάννινα. Τό 
Πατριαρχείο πληροφορήθηκε τά γεγονότα άπό άναφορά των προκρίτων τής 
πόλης κι άντέδρασε έντονα για τό αϋΘαδες κίνημα των συγγενών καί ταυ
τόχρονα έξέφρασε τήν άπορία του γιά τήν άξιοκατάκριτη άδιαφορία των 
άρχόντων τής πόλης. Οί τελευταίοι, ένώ γνώριζαν τόν όγκο των χρεών τού 
Βενέδικτου1, άδιαφόρησαν γιά τήν τύχη τής περιουσίας του καί δέν φρόντισαν 
για τή διαφύλαξή της, κάτι πού γινόταν σέ άνάλογες περιπτώσεις. Στό σημείο 
αυτό πρέπει νά τονιστεί δτι μετά τά γεγονότα τής διαρπαγής τής περιουσίας 
τού Βενέδικτου έκ μέρους των συγγενών, άλλαξε στάση τό Πατριαρχείο καί 
συμμερίστηκε ό Κωνστάντιος τις άπόψεις τού προκατόχου του ’Αγαθάγγελου.

Στό μεταξύ ό Κωνστάντιος είχε στά χέρια τήν άναφορά τών προκρίτων 
τών Ίωαννίνων πρός τόν προκάτοχό του, στήν όποια άνέφεραν δτι οϋδεμίαν 
κατάχρησιν μετήλθεν ό μακαρίτης και δτι έφέρθη άνεπιλήπτως. Μέ αύτά τά 
δεδομένα, ό Κωνστάντιος τούς άπευθύνει νέα Επιστολή στις 3 ’Οκτωβρίου 
1830, ύπογραμμίζοντας δτι δέ θά μπορούσαν ν’ άποφύγουν τόν καταλογισμό 
τών χρεών είς βάρος τους. Γιά τή διευθέτηση δλων τών θεμάτων τό Πατριαρ
χείο έστελνε ώς νέο έξαρχο τόν πρωτοσύγγελο Προκόπιο2 3 *.

Στις 21 ’Οκτωβρίου 1830 τό Πατριαρχείο έστειλε καί δεύτερο γράμμα 
στούς προεστώτες, μέ τό όποιο τούς κατηγορεί γιά τήν άπόκρυψη περι
ουσιακών στοιχείων τού Βενέδικτου, άφού είχαν άναφέρει δτι τίποτε άλ
λο δέν σώθηκε άπό τήν περιουσία μετά τή διαρπαγή της. Τό Πατριαρ
χείο, δμως, γνώριζε δτι άπέκρυβαν γέννημα άξίας περισσότερο άπό 12.000 
γρ., ρουχισμό, άρχιερατικά άμφια κι άλλα είδη καί βιβλία. Τήν περισυλλο
γή καί τήν άπόδοσή τους στό Πατριαρχείο είχε άναλάβει ό Προκόπιος, 
τόν όποιο έπρεπε νά βοηθήσουν στήν άποστολή του, ώστε ν’ άνακαλυ- 
φθούν δλα τά κρυμμένα καί διαρπαγμένα, γιά τή φανέρωση τών όποιων 
θά διαβαζόταν καί συνοδικό Επιτίμιο5.

1. Είχαν μάλιστα στείλει στό Πατριαρχείο καί τό κατάστιχο τών χρεών του καί τών πραγ
μάτων που είχαν πάρει οί συγγενείς του.

2. Βλ. τό μέ ήμερομηνία 3 ‘Οκτωβρίου 1830 γράμμα τοΟ πατριάρχη Κωνστάντιου Α' πρός 
τούς προεστώτες τών Ίωαννίνων, ΑΟ Π  - Κ ΙΙΑ , Κώδικας 17.

3. Βλ. τό μέ ήμερομηνία 21 ‘Οκτωβρίου 1830 γράμμα τοϋ πατριάρχη Κωνστάντιου Α' πρός
τους προεστώτες τών Ίωαννίνων, ΑΟ Π  - ΚΠ Α, Κώδικας 17.
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Τό θέμα, δμως, της περιουσίας του Βενέδικτου, των χρεών καί των κα- 
ταχρήσεών του, δέν ήταν εύκολο νά λυθεί σέ σύντομο χρονικό διάστημα, 
γιατί είχε προεκτάσεις στην άρχουσα τάξη τής κοινωνίας των Ίωαννίνων. 
Ή υπόθεση θά χρονίσει καί θά προσλάβει μεγαλύτερες διαστάσεις, μέ την 
έμπλοκή σ’ αύτή καί τού μητροπολίτη Ιωακείμ. Ό  τελευταίος δέν άργησε κα
θόλου νά ένταχθεΐ στό διεφθαρμένο σύστημα διοίκησης καί ν’ άναμειχθεΐ σέ 
νέα σκάνδαλα. Μιά πρώτη Ιδέα τής πολιτείας του δίνει τό περιεχόμενο πα
τριαρχικού γράμματος, σταλμένου πρός αυτόν έφτά μήνες περίπου μετά την 
έκλογή του.

Είχε προηγηθεΐ πατριαρχικό γράμμα πρός τούς έπισκόπους τούς 
υποκείμενους στη μητρόπολη Ίωαννίνων1. Σ’ αύτό ό Κωνστάντιος έκφράζεται 
μέ τά καλύτερα λόγια γιά τόν Ιωακείμ, τόν χαρακτηρίζει περίσπούδαστον, 
άνδρα άρχιεροπρεπή, συνετόν, ζήλον τρέφοντος περί τά χαλά, καί ταΐζ λοι- 
παϊζ χεχοσμημένον άρεταϊζ2, χαρακτηρισμοί πού έρχονται σέ άντίθεση μέ 
τούς κατοπινούς πού χρησιμοποίησε τό Πατριαρχείο, όταν τόν ήλεγξε. Κάτι 
πού δέν πρέπει νά ξενίζει, είναι τό δτι.στά σιγίλλια των νεοδιοριζομένων 
έπισκόπων ή των προαγομένων καί μετατιθέμενων σέ άλλες μητροπόλεις, ή 
σέ γράμματα συνοδεύοντα την τοποθέτηση ή μετακίνησή τους, χρησιμοποι
είται πάντοτε σωρεία κολακευτικών έπιθέτων γιά τόν ένδιαφερόμενο. Όπως 
άντίθετα, σέ άποφάσεις έκπτωσης ή έξωσης, άνιχνεύονται γιά νά χρησιμο
ποιηθούν οί πιό αύστηρότεροι χαρακτηρισμοί.

Στις άρχές ’Απριλίου, δμως, τού 1831 ό Πατριάρχης θά χρησιμοποιήσει 
σκληρές έκφράσεις γιά νά χαρακτηρίσει την πολιτεία τού ’Ιωακείμ. Ή έξαρ- 
χική άποστολή τού Προκοπίου δέν είχε σημειώσει καμιά πρόοδο, έξαιτίας 
τής στάσης Ιωακείμ - προκρίτων. Ό  Κωνστάντιος υποχρεώνεται, άπευθυνό- 
μενος δχι μόνο στόν μητροπολίτη, άλλά καί στους προεστώτες τής πόλης 
Δημήτριο Δρόσο, Δημήτριο ’Αθανασίου καί Σπύρο Γκούμα, καθώς καί τού 
Ζαγορίου Γεώργιο ΟΙκονόμου καί Χριστόδουλο ΟΙκονόμου3, νά τούς ύπεν- 
θυμίσει πόση σπουδαιότητα είχε γιά τό Πατριαρχείο ή έξαρχική άποστολή 
τού Προκοπίου καί ή έξόφληση των χρεών τού Βενέδικτου άπό τήν περιουσία

1. Βλ. τό μέ ημερομηνία 1 Δεκεμβρίου 1830 γράμμα τού Κωνστάντιου Α' πρός τους 
έπισκόπους τής μητρόπολης Ίωαννίνων, ΑΟ Π  - Κ Π Α , Κώδικας 17.

2. Στό γράμμα του πρός τους έπισκόπους τής μητρόπολης Ίωαννίνων ό Κωνστάντιος τούς 
διαβεβαιώνει γιά τίς καλές, τ ις  φιλά& ελφες, προθέσεις τού νέου μητροπολίτη καί συν ιστό νά 
τόν υποδεχθούν μετά  χά σ η ς ευλαβητικής υποδοχής, νά τόν άναγνωρίσουν ώς γνήσιο καί κανονικό 
κυριά ρχην των, νά ύπακούουν σ’ αυτόν καί νά τόν βοηθούν στό έργο του.

3. Τό Πατριαρχείο ξεχώριζε πάντα τήν έπαρχία Ζαγορίου καί έκανε μνεία γιαυτή, έξαιτίας 
τής συγκροτημένης πολιτείας της καί τής έπιρροής που διέθεταν οί Ζαγορίσιοι τόσο στήν τοπική 
διοίκηση όσο καί στήν Πύλη.
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του. Τά χρέη άνέρχονταν σέ 86.000 περίπου γρόσια καί ή έξάμηνη καθυστέ
ρηση τά είχε έπιβαρύνει μέ σημαντικούς τόκους. Κατά την άποψη τού Πα- 
τριαρχείου έπρεπε: 1) τά δυσμετακόμιστα οίουδήποτε είδους καί ύλης πράγ
ματα, τά γεννήματα καί δσα άλλα είχε κρατήσει ό ’Ιωακείμ, νά πωληθοϋν 
στό μεζάτι\ παρόντος τού έξάρχου καί τό ποσό άπό τήν πώληση νά σταλεί 
άπευθείας στό Πατριαρχείο, 2) τά εύμετακόμιστα καί έλαφρά νά παραδοθούν 
μέ κατάστιχο στόν έξαρχο, νά τά μεταφέρει στό Πατριαρχείο, δπου καί θά 
πωλούνταν, καί τό ποσό θά τό χρησιμοποιούσαν γιά νά έκπέσει τό χρέος.

Ό  ’Ιωακείμ ήταν άντίθετος μέ τις προθέσεις αυτές τού Πατριαρχείου. Ό  
Κωνστάντιος δμως τού υπενθυμίζει δτι τά 36.000 γρόσια ήταν δίκαιη, Ιερή 
κι άναγκαιότατη άπαίτηση τού Πατριαρχείου καί δέν έπρεπε νά λησμονεί τή 
συγκατάβαση τής ’Εκκλησίας πρός αύτόν, πού δέν είχε είσπράξει οϋτε όβολόν 
άπό τήν άποκατάστασή του στή μητρόπολη Ίωαννίνων καί έφέρθη μέ άχραν 
έπιείκειαν διά τό κοινόν όφελος τής έπαρχίας. "Επρεπε, λοιπόν, νά κατα
νοήσει πόσο άνοίκεια ήταν ή δημιουργία προσκομμάτων έκ μέρους του γιά 
τήν άξιοποίηση τής περιουσίας τού Βενέδικτου. Πρόσθετε άκόμη δτι, άντί 
νά τηρήσει τήν άρμόζουσα στάση άπέναντι στό θέμα, οίκειοποιήθηκε τά 
άρχιερατικά άμφια τού Βενέδικτου καί τά χρησιμοποιούσε, άκόμη καί τή μυ- 
λόγουνά του, πού είχε άγοραστεί στό Βουκουρέστι γιά 2.000 γρόσια, 
έκτιμώντας την μόνο γιά 700. Ή γούνα αύτή είχε συμφωνηθεΐ νά σταλεί στό 
Πατριαρχείο, άντί τού κανονικού δικαιώματος τού ψνχομεριδίου. "Αν έπιθυ- 
μούσε νά τήν κρατήσει δφειλε νά στείλει στό Πατριαρχείο τό άντίτιμό της 
άπό 2.000 γρ. Μέ αύστηρούς τόνους έντέλλεται κι ό Προκόπιος νά συμμορ
φωθεί μέ τις άποφάσεις τού Πατριαρχείου. Σέ περίπτωση πού ό ’Ιωακείμ 
άγνοούσε τις έντολές καί προτιμούσε τή ζημία τού κοινού καί των άλλων 
ένδιαφερομένων μερών, ή ζημία θά καταλογιζόταν σέ βάρος του καί θά κρι- 
νόταν ένοχος καί κατακριτέος άπό τήν Εκκλησία1 2.

Ό  ’Ιωακείμ δέν άπάντησε στά καταγγελλόμενα άπό τόν Πατριάρχη. ’Αντί
θετα, στά δικά του γράμματα, μετέφερε παράπονα καί τόν μεγάλον γογγυσμόν 
των χριστιανών τής έπαρχίας του κατά τού Πατριαρχείου γιά τό μέγεθος 
τών άπαιτήσεών του άπό τήν περιουσία τού Βενέδικτου. Στά Ιδια γράμματα 
ό 'Ιωακείμ άνέφερε τις προσπάθειες πού κατέβαλε γιά νά σταματήσουν τά 
παράπονα τών έπαρχιωτών του, καθώς καί τά κινήματά τους έναντίον τού 
έπισκόπου Δελβίνου καί Χειμάρας. 'Αλλά, σημειώνει είρωνικά ό Κωνστάντιος

1. m ezat -  δημοπρασία, πλειστηριασμός.
2. Βλ. τό μέ ήμερομηνία 2 ’Απριλίου 1831 γράμμα τού Κωνστάντιου πρός τό μητροπολίτη 

Ιωακείμ καί τούς προεστώτες τής πολιτείας τών Ίωαννίνων καί τού ΖαγορΙου, ΑΟ Π  - ΚΠ Α, 
Κώδικας 17.
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σέ νέο γράμμα του1, διατί παραπονοννται οί έπαρχιωται σον κατά τής ’Εκκλη
σίας, καί όποία τά αίτια τον γογγυσμού των; τάχα διότι ζητεί τά δίκαιά της; 
ή διότι ήθέλησε νά βάλη τάξιν εις τά μοναστήρια της, τά όποια πρότερον ή 
έποχή τον ’Αλή πασά καί μετά ταντα οί φιλίδικοι καί ιερόσυλοι Ιφερον εις 
έρήμωσιν καί άφανισμόν ή τέλος παραπονοννται διότι άπεκατέστησε τήν 
ίερότητά σον άνεξόδως μέχρι καί τοϋ όβολοϋ, δια νά μετοχέτευση τήν 
ώφέλειαν εις αύτονς, καί εις δλην τήν έπαρχίαν, ώς βεβαρνμένην ούσαν; άν 
δι’ αυτά τά ευγνωμοσύνης άξια παραπονοϋνται καί γογγύζουν, έπεται, ή νά 
άμβλυωπονσιν εις τήν πρόνοιαν της 'Εκκλησίας ή νά έθελοκακωσιν. Κι άμέ- 
σως άποκαλύπτει τά έλατήρια των προθέσεων του Ιωακείμ, παραθέτοντας 
ένα δριμύ κατηγορητήριο: Δέν ήταν οΐ χριστιανοί πού παραπονοϋνταν, άλλ’ 
αύτός, ό άγνώμων, πού υποκινούσε και έξερέθιζε τό ποίμνιό του, έμφα- 
νίζοντας ώς έπιβλαβεις τΙς άποφάσεις τής Εκκλησίας καί έπειτα προσποιόταν 
δτι φρόντιζε νά τούς καθησυχάσει. Δείγματα αυτής τής στάσης του υπήρχαν 
πολλά: α) οί Ιδιορρυθμίες του και ή συμπεριφορά του στις διαταγές τής 
Εκκλησίας, σχετικά μέ τήν περιουσία τού Βενέδικτου, β) ή άνοίκειος έπιμιξία 
του στις μοναστηριακές υποθέσεις, γ) ή παράλογη καταφορά του πρός τόν 
πατριαρχικό έξαρχο Προκόπιο, δ) ή υποκίνηση των χριστιανών κατά τού 
Πατριαρχείου, γιά νά παραιτηθεί τό τελευταίο άπό τά δίκαιά του. ’Όμως μα- 
ταιάζεις άδελφέ, υπογραμμίζει ό Κωνστάντιος, φρονών νά ύποσκελίσης τήν 
’Εκκλησίαν. Και συνεχίζει: "Εχει χαθεί άπό σένα τό αίσθημα τής εύγνω- 
μοσύνης, γιατί άν υπήρχε, θά θυμόσουν πόσο φρόντισε γιά τόν προβιβασμό 
σου τό Πατριαρχείο, άπομακρύνοντάς σε άπό τή Σόφια, όπου σέ περίμενε 
κακός θάνατος άπό τόν ληστή Καφεΐζη, πού έπνεε μένεα έναντίον σου άπό 
πολύ καιρό. Καί ένώ έπρεπε όσο ζεΐς νά προσφέρης τήν πλέον μεγαλντέραν 
ευγνωμοσύνην πρός ήμάς, ώς άντίλυτρον της ζωής σον καί νπάρξεως, έσύ 
άντιμάχεσαι τήν Εκκλησία καί κάνεις τά τελείως άντίθετα άπό έκεινα πού 
έπρεπε, ζημιώνοντάς την.

Ό  έλεγχος προχωρεί καί γιά άλλες ένέργειες τού ’Ιωακείμ2. Τέλος, τόν 
προειδοποιεί νά μην τολμήσει ν’ άντικαταστήσει τόν έξορισθέντα έπίσκοπο 
Χειμάρας μέ άλλον, χωρίς τήν έγκριση τού Πατριαρχείου.

Τό γράμμα τού Κωνστάντιου δικαιώνει τό συντάκτη τού Κώδικα τοϋ

1. Βλ. τό μέ ήμερομηνία 6 ’Ιουλίου 1831 γράμμα τοθ Κωνστάντιου πρός τόν ’Ιωακείμ, ΑΟ Π - 
Κ Π Α , Κώδικας 17.

2. Μέ ποιά έξουσία τόλμησες, τόν έπιτιμδ ό Κωνστάντιος, νά έξορίσεις τόν έπίσκοπο Δελ- 
βίνου καί Χειμάρας καί άπό ποΟ πήρες τήν άπόλντη άδεια νά έξορίζεις άρχιερείς; Τοϋτο σον  
τό αϋθα&ες κίνημα μεγάλω ς διετάραξε καί ήμΰς, κα ί δλην τήν Ιεράν Σύνοδον, ώ ς κ ό ντη  
άκαραδειγμάτιστον, καί δλω ς άκαράδεκτον καί σέ κατακρίνει είς έγκλημα καθοσιώσεω ς, τό νά 
κατατρέχης άνεν έξετάσεω ς έκκλησιαστικής άρχιερατικόν κρόσαντον καί νά τόν όνομάζης χα ΐνη ν  
(= bain: προδότης, έπίβουλος, άχάριστος).
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ναοϋ τής πόλεως Αελβίνου, ό όποιος καταγράφοντας τά Ιδια γεγονότα χα
ρακτηρίζει τόν Ιωακείμ υβριστή καί βίαιο1.

Μέ άλλο γράμμα του, τής Ιδιας ημερομηνίας, ό Κωνστάντιος γνωστοποιεί 
στόν ’Ιωακείμ καί τούς έπισκόπους τής μητρόπολης Ίωαννίνων την άπόφαση 
τού Πατριαρχείου νά διορίσει τόν έξαρχο Προκόπιο ώς διοικητή καί έπιστάτη 
των πατριαρχικών καί σταυροπηγιακών μονών τού Πατριαρχείου, στις όποιες 
υπήρχαν πολλές οικονομικές άτασθαλίες2.

Τά προβλήματα, όμως, πού είχε δημιουργήσει ό ’Ιωακείμ ήταν πολλά καί 
δέν ήταν εύκολο νά κλείσουν3. Ύπακούοντας στις έντολές τού Πατριαρχείου, 
νά μήν προβεϊ χωρίς συνεννόηση στήν τοποθέτηση έπισκόπου στήν έπισκοπή 
Χειμάρας καί Δελβίνου4, άποφάσισε νά είσηγηθει τήν ένωση τής έπισκοπής 
μ* έκείνη τής Δρυϊνουπόλεως κι ’Αργυροκάστρου, υπό έναν έπίσκοπο, τόν 
’Ιωακείμ τόν Χίο, στενό του φίλο.

Ή εισήγηση γιά τήν ένωση τών δύο έπισκοπών έγινε δεκτή άπό τό Πα
τριαρχείο. Ή Σύνοδος άποφάσισε νά έκδώσει τόν ένωτικό τόμο τής ένωσης

1. Βλ. Θ. Μ παμίχα, Κώδιξ τού ναοί) τής πόλεως Δελβίνου, Η Χ  5 (1930) 66-67.
2. Ό  Κωνστάντιος A ' Εδινε Εντολή σ’ όλους νά υπακούσουν, όχι μόνο στή συνοδική άπόφαση, 

άλλά καί στήν Εννοια τού Επίτηδες Εκδοθέντος ύψηλοϋ βασιλιχοϋ προσκννητοϋ όρισμοϋ  καί νά 
μήν άναμιχθούν καθόλου είς  τάς δια ιτήσεις καί π ρ ό ζα ς  τού Προκοπίου. Βλ. τό μΕ ήμερομηνία 
6 Ιουλίου 1831 γράμμα του πρός τόν Ίωαννίνων Ιωακείμ καί τούς υπαγόμενους στή μητρόπολή 
του Επισκόπους, ΑΟ Π  - K IJA , Κώδικας 17.

3. Ό  καταδιωγμένος άπ* αυτόν Επίσκοπος Χειμάρας καί Δελβίνου Παΐσιος ήταν Εξόριστος 
στήν Ελλάδα καί μέ άπολογία του Εξέθεσε στο Πατριαρχείο έν π λά τει όλα τά γεγονότα πού 
είχαν όδηγησει στήν παρακμή τής έπισκοπής του, καθώς καί τά τής προσωπικής του περιπέτειας. 
Ή Σύνοδος Εδειξε τά φιλάδελφα αίσθήματά της άπένανιι στόν Πάίσιο καί διέταξε τόν Ιωακείμ 
νά τόν φροντίσει, όχι μόνον άπαλλάσσοντάς τον άπό τήν υπερορίαν, άλλά νά μεριμνήσει καί 
γιά τήν περαιτέρω τύχη του, δ ιό τι δέν άνέχεται ή έκκλησία τήν τοοαύτην περιφρόνησήν κατά  
τοϋ άρχιερατικοϋ χαραχτήρος καί τήν έπ ίτα σ ιν τής παιδείας καί Θλίψεώς του. Βλ. τό μέ 
ήμερομηνία 10 Ιουλίου 1832 γράμμα τού Κωνστάντιου Α' τιρός τόν Ιωακείμ, ΑΟ Π  - Κ Π Α, 
Κώδικας 17.

Ωστόσο, παρά τήν Εκφραση τών φιλάδελφων αίσθημάτων τών Συνοδικών, τό Πατριαρχείο 
Επαφε τήν Ιδια χρονιά (1832) τόν Παΐσιο άπό έπίσκοπο καί τόν περιόρισε στή μονή Μετεώρων. 
'Υπάκουσε Ετσι στίς έντολές τής Πύλης, ή όποία ήταν Εξοργισμένη μέ τόν Πάίσιο λόγω τής 
φυγής του στήν 'Ελλάδα (βλ. Μ ητροπολίτου Σάρδεω ν Γερμανοϋ, δ.π., σ. 98-100, όπου δημοσι
εύεται κι 6 ένωτικός τόμος τής έπισκοπής Χειμάρας καί Δελβίνου μετά τής έπισκοπής Δρυϊ- 
νουπόλεως καί ’Αργυροκάστρου). Τελικά ό IIαίσιος ύστερα άπό καιρό βρέθηκε στή Βλαχία, όπου 
τόν Εστειλαν οί πατέρες τής Μονής Μετεώρων στά Εκεί υποστατικά τους καί πέθανε Εκεί τό 
1862 (βλ. Μ παμίχα, ό.π., σ. 67).

4. Ό ’Ιωακείμ όχι μόνο συνέβαλε στήν Εξορία τού Παΐσιου, άλλά στά 1831 Εστειλε ώς 
Επίτροπο στήν έπισκοπή Χειμάρας τόν Επίσκοπο Παραμυθίας ’Αγάπιο καί έσύναξε όλα τά κα- 
θυστερούμενα δικαιώματα τής μητρόπολης Ίωαννίνων άπό τήν Επισκοπή, χωρίς νά καταβάλει 
όποιοδήποτε ποσό γιά τή μείωση τού χρέους τών τριών προηγουμένων Επισκόπων ’Αμβροσίου, 
Γαβριήλ καί Πάίσιου, τό όποίο Εμεινε είς βάρος τών χριστιανών, βλ. Μ παμίχα, ό.π., σ. 67.
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σέ μία έπισκοπή, μέ τόν τίτλο Δρνϊνουπόλεως καί Χειμάρρας καί μ’ έπικε- 
φαλής τόν έπίσκοπο Δρυϊνουπόλεως καί ’Αργυροκάστρου. Ή αΐτιολογία τής 
συνοδικής άπόφασης περιλάμβανε τούς λόγους: 1) ή έπισκοπή Χειμάρας καί 
Δελβίνου είχε διαφθαρεΐ καί ήθει καί πράγματι, 2) δεν ήταν σέ θέση νά συν
τηρήσει δικό της άρχιερέα, 3) ή ένωση άποτελοΰσε κοινή έπιθυμία των κα
τοίκων, 4) ήταν σύμφωνη μέ τά έκκλησιαστικά θέσμια. Τό έπιχείρημα πάντως 
τού Πατριαρχείου δτι ή ένωση άποτελοΰσε κοινή έπιθυμία των χριστιανών 
τής περιοχής δεν φαίνεται νά εύσταθεϊ. Ό  συντάκτης τού Κώδικα τον ναόν 
και τής πόλεως Δελβίνου τό άμφισβητεϊ: ...καί έγινεν αΰτη ή διεστραμμένη 
καί παράνομος ένωσις κατά τόν καλογηρικόν πόθον άπό την άναξιότητα των 
Χριστιανών τής καθ' ημάς έπαρχίας1.

Στις 10 Ιουλίου 1832 τό Πατριαρχείο έξέδωσε τόν ένωτικό τόμο καί ή 
Σύνοδος έστειλε στόν Ιωακείμ γράμμα, μέ τήν Ιδια ημερομηνία, στό όποιο 
άνάμεσα στά άλλα τού δίδονται έντολές γιά τις οίκονομικές ύποχρεώσεις 
πρός τό Πατριαρχείο πού άπέρρεαν άπό τήν ένωση. Κατά τό έκκλησιαστικό 
έθος, πού είχε κυρωθεί μέ προηγούμενο συνοδικό τόμο, προσφερόταν σέ τέ
τοιες περιπτώσεις στόν κυριάρχη2 3 φιλότιμον, τό όποιο χωριζόταν σέ τρία 
μέρη: τό ένα μέρος έπρεπε νά δοθεί στό κοινό τής Μεγάλης Εκκλησίας, τό 
δεύτερο γιά έκπτωση Ισόποσου αύλικοϋ χρέους τής μητρόπολης καί τό τρίτο 
θ' άνήκε στόν κυριάρχη ’Ιωακείμ. Τό Πατριαρχείο, γνωρίζοντας τήν άπληστία 
του, τόν διέτασσε μέ αύστηρότητα νά συμμορφωθεί μέ τό έκκλησιαστικό έθος 
καί νά μήν άποκρύψει ποσά: ...διά το ντο έπάναγκες νά έξακολουθήσης 
άπαραλλάκτως καί ή ίερότης aovt καί όσον φιλότιμον ήθελες λάβη παρά της 
έκείνον θεοφιλίας3 νά τό φανερώσης πρός τήν έκκλησίαν έν άληθείφ καί 
φόβφ Θεοϋ4.

ΟΙ άποφάσεις τού ’Ιωακείμ ύποχρέωσαν τό Πατριαρχείο νά τόν έλέγξει 
γιά μιά άκόμη φορά δριμύτατα. Τόν άπείλησε μάλιστα μέ σοβαρές συνέπειες 
άν δέν συμμορφωνόταν καί κατέφευγε σέ προφάσεις... καί ενρεσιολογίας. ΟΙ 
κυριότερες κατηγορίες ήταν: 1) έμπόδιζε τόν έξαρχο Προκόπιο στις ένέργειές 
του γιά τήν παραλαβή τής περιουσίας τού Βενέδικτου, 2) ό έξαρχος δέν είχε 
λάβει τά έξαρχικά του δικαιώματα, γιά μιά άποστολή άπό τήν όποία είχε 
έπιβαρυνθεΐ πολύ οικονομικά. Αίτιος ήταν ό ’Ιωακείμ, ό όποιος, παρά τήν 
πρόθεση των προεστώτων, άρνήθηκε νά πληρώσει τά δικαιώματα, 3) ό 
’Ιωακείμ είχε χρησιμοποιήσει άπαράδεκτους πλάγιους τρόπους στις υποθέσεις 
τής περιουσίας τού Βενέδικτου καί των μοναστηριών, προσπαθώντας ν’

1. Βλ. Μ παμίχα, 6λ ., σ. 67.
2. Κ υριά ρχης  λογιζόταν ό μητροπολίτης ΊωαννΙνων, άφοϋ καί ή νέα ένωμένη έπισκοπή 

υπαγόταν σ’ αυτόν.
3. ΤοΟ Ιωακείμ Δρυϊνουπόλεως καί Χειμάρας.
4. Βλ. τό δ λ ., γράμμα τσΟ Κωνστάντιου Α' μέ ήμερομηνία 10 Ιουλίου 1832.
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άποκρύψει και νά παραμορφώσει τά γεγονότα, χωρίς όμως νά γίνεται πι
στευτός. Υπήρχαν άποδείξεις για όσα άπήλαυσε και ώφελήθη, χωρίς νά πλη
ρώσει τά όφειλόμενα πρός την έφορική κάσα, άπό λογαριασμούς τού προ- 
κατόχου του, ούτε τά έξαρχικά, 4) είχε πάρει πολλά πράγματα τού προκα- 
τόχου του μισοτιμής, οίκειοποιήθηκε πολλά γεννήματα, πήρε τά άρχιερατικά 
άμφια καί γενικά είχε ώφεληθεϊ πολύ άπό την «προκατοχική» κατάσταση, 
5) άν καί είχε παραλάβει τη μητρόπολη Ίωαννίνων άνέξοδα, χωρίς νά κα
ταβάλει φιλότιμο ή άλλη ύποχρέωση, έξαιτίας τής κατάστασης πού έπικρα- 
τοϋσε· χωρίς νά έπιφορτισθεί μέ χρέος τού προκατόχου του, χωρίς νά έχει 
πληρώσει τίποτε, είχε είσπράξει όλα τά άρχιερατικά εισοδήματα, τά όποια 
έδικαιούντο οί νέοι άρχιερεϊς. Ιδιαίτερα άπό τήν έπισκοπή Χειμάρας καί 
Δελβίνου, τής όποιας είχε έξορίσει τόν άρχιερέα, είχε συγκεντρώσει περισ
σότερα άπό 20.000 γρόσια.

"Ύστερα άπ’ όλα αύτά ό Ιωακείμ δφειλε: 1) νά έπληρώση τά τής έφορικήζ 
κάσσας δίκαια, καί 2) ν’ άποστείλει άμέσως στό Πατριαρχείο χωρίς καθυ
στέρηση 3.000 γρ., έξαρχικά δικαιώματα τού Προκοπίου1.

Στις 20 Μαΐου 1833 τό Πατριαρχείο γνωστοποιούσε στόν ’Ιωακείμ τήν 
άπροκάλυπτη έχθρότητα τής Πύλης έναντίον του2 3, έξαιτίας δραστηριοτήτων 
του πού έθιγαν συμφέροντα Τούρκων άξιωματούχων. Τό Πατριαρχείο τόν 
διέτασσε νά περιοριστεί στή διαχείριση υποθέσεων πού περιλαμβάνονταν στό 
βεράτι τού διορισμού του καί νά μήν άσχολεΐται μέ θέματα άρμοδιότητας 
των τουρκικών άρχών, όπως είχε καταγγελθεί. Ή στάση του είχε ένοχλήσει 
τόν έκπρόσωπο στά Γιάννινα, ναΐπη* τού Άμπντουλάχ έφέντη -άδελφό τού 
Χετίμ πασά- τού όποιου ή όργή είχε φτάσει άσφαλώς ώς τήν Πύλη4.

Δέν ήταν, λοιπόν, μόνον ή διαχείριση των κοινών δοσιμάτων καί κληρο
δοτημάτων καί τής περιουσίας τού Βενέδικτου πού προσπόρισαν στόν 
’Ιωακείμ χρήματα5. Ήταν καί οί έξωαρχιερατικές του δραστηριότητες πού

1. Βλ. τό μέ ήμερομηνία ‘Απριλίου 1833 γράμμα τού Κωνστάντιου Α' πρός τόν ’Ιωακείμ, 
Α Ο Π  - Κ Π Α , Κώδικας 17.

2. Βλ. τό μέ ήμερομηνία 20 Μαΐου 1833 γράμμα τού Κωνστάντιου Α' πρός τόν ’Ιωακείμ, 
Α Ο Π  - Κ Π Α, Κώδικας 17.

3. nalp = τοποτηρητής, έπίτροπος.
4. Βλ. τό <5.π. γράμμα.
5. Επισημαίνουμε ένδεικτικά μία άπό τις πλευρές τών σκοτεινών παρασκηνίων πού πλέκον

ταν μέ κέντρο τή Μητρόπολη Ίωαννίνων, τήν όποια περιγράφει 6 Λαμπρίδης. ’Επί άρχιερατείας 
’Ιωακείμ είχε συγκροτηθεί 3μελής έπιτροπή, όργανο πού δέν προβλεπόταν άπό τις διαθήκες τών 
ευεργετών. Ή έπιτροπή αύτή άνέλαβε τή φροντίδα νά είσπράξει καθυστερούμενους τόκους, νά 
Ιδρύσει σχολεία κ.ά. ’Αλλά σέ συνεννόηση μέ τόν Ιωακείμ, τούς έπιτρόπους τού Νοσοκομείου 
καί τών τεσσάρων έκκλησιών προέβηοαν είς πά ν είδος άταξίας άφόβως χαΐ άχω λύτω ς. ’Αφού 
είσέπραξαν τά καθυστερούμενα δέν διέθεσαν παρά μόνο τά μισά γιά ν’ άνιδρύσουν πυρπολη-
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άπέβαιναν άποδοτικές, έθιγαν δμως συμφέροντα Τούρκων, Ισχυρών παραγόν
των, μέ συγγένειες καί διασυνδέσεις μέ υψηλά Ιστάμενα πρόσωπα. Ποιές 
δμως ήταν άκριβως ot δραστηριότητες τού Ιωακείμ πού ξέφευγαν άπό τό 
περιεχόμενο των δικαιωμάτων του, δέν άναφέρονται.

ΟΙ αυστηρές συστάσεις τού Πατριαρχείου πρός τόν ’Ιωακείμ νά σταμα
τήσει τό κίνημα τούτο τής ανθαδείας καί νά μην άναπτύσσει δραστηριότητες 
έξω άπό τά καθήκοντα τής δικαιοδοσίας του, δέ φαίνεται νά έπέδρασαν 
άνασταλτικά, γιαυτό κι όδηγήθηκε στήν έκπτωση τόν ’Ιούλιο τού 1835.

’Από τά πατριαρχικά γράμματα καταφαίνεται δτι ή στάση τής Μ. ’Εκκλη
σίας άπέναντι στόν ’Ιωακείμ ήταν έντονα έχθρική κατά τό διάστημα τής 
άρχιερατείας του στά Γιάννινα. ’Αντίθετα μετά την έκπτωση καί τήν έξορία 
του στό Άγιο "Ορος, ή συμπεριφορά πρός τόν γέροντα μητροπολίτη άλλαξε, 
σέ σημείο πού νά προκαλεΐ έντύπωση. Ίσως αυτό νά όφείλεται καί στό δτι 
κατά τό διάστημα πού τό Πατριαρχείο άσχολήθηκε μέ τόν ’Ιωακείμ πατριάρ- 
χευσαν δυό Κωνστάντιοι: ό Α ' 6 ’Ιουλίου 1830 - 18 Αύγούστου 1834 καί ό 
Β' 18 Αύγούστου 1834 - 26 Σεπτεμβρίου 1835, μέ διαφορετικές διαθέσεις ό 
καθένας άπέναντι στόν ’Ιωακείμ. ’Εκείνο, πάντως, πού φαίνεται δτι έπαιξε 
τόν κυριάτερο ρόλο στη στάση τού Πατριαρχείου, κατά τούς χρόνους τής 
δοκιμασίας τού έκπτωτου μητροπολίτη, ήταν τό γήρας του.

Μέ τήν έξωση τού ’Ιωακείμ τό Πατριαρχείο άναμίχθηκε στό θέμα τού 
έλέγχου, τής διαχείρισης καί τής παράδοσης των λογαριασμών του. Γιά τό 
σκοπό αύτό έστειλε τρία γράμματα: 1) πρός τό νέο μητροπολίτη ’Ιωακείμ τόν 
Χίο, 2) πρός τόν έκπτωτο μητροπολίτη ’Ιωακείμ, καί 3) πρός τούς προεστώτες 
των Ίωαννίνων. ’Από τά γράμματα αύτά διαπιστώνεται: 1) τόσο ό πατριάρχης 
Κωνστάντιος ό Β' δσο καί ή Σύνοδος έδειχναν Ιδιαίτερη συμπάθεια πρός 
τόν ’Ιωακείμ, τόν όποιο υπερασπίσθηκαν γιά νά έξουδετερώσουν τις κατη
γορίες, οί όποιες έκτοξεύονταν μέ συνεχείς άναφορές των Ίωαννιτών καί μέ 
Ιλάμιχχ τής ίεράς κρίσεως, έκ μέρους τής τουρκικής πλευράς, 2) ήταν τόσο 
μεγάλη ή καταφορά χριστιανών καί τούρκων κατά τής πολιτείας τού μητρο-

θέντα δημόσια κτίρια. Σέ άλλεπάλληλες συνεδριάσεις στή Μητρόπολη, πού γίνονταν μέ κλειστές 
τίς θύρες, διεπ ρα γμα τευοντο  ο ί κηφήνες τίς άσσιγνάτσιες πρός 2, 5 - 3 γρ. τή μία, ένώ άν 
έβγαιναν στή δημοπρασία θά μπορούσαν νά έξαργυρωθούν πρός 4,5 γρ. ή κάθε μία. Μετά τήν 
έκποίηση τών ρωσικών νομισμάτων καθένας άπό τούς διαχειριστές έπαιρνε ένα ποσό χρημάτων, 
τό όποιο μοίραζε μυστικά σέ ξεπεσμένες οικογένειες άγνωστες, οί όποιες, δήθεν, δέν ήθελαν νά 
φανούν δτι έπαιρναν δημόσιο βοήθημα Είναι φανερό δτι κάτω άπό τίς συνθήκες αυτές οί κα
ταχρήσεις ήταν βέβαιο γεγονός. Κατά τόν Ιδιο τρόπο ή έπάρατος αυτή όλιγαρχία  διαχειριζόταν 
καί τΙς προσόδους τών μοναστηριών α νθα φ έτω ς κα ί Ιδω τελώ ς. Σ' αυτή τή φαύλη διαχείριση, 
προσθέτει ό ΛαμπρΙδης, όφαλόταν, κυρίως, δχι μόνον ή όπισθοδρόμηση τής πόλης καί ή πρόοδος 
τής άργίας κι όκνηρίας, άλλά καί ή έλλειψη καταλλήλου τώ ν Μ ουσώ ν ένδια ιτήματος ώς τήν 
έποχή πού έγραφε τή «διατριβή» του (1879). Βλ. γενικά Λ αμπρίόον, Περί τών Ήπείρψ 
άγαθοεργημάτων, μέρος δεύτερον, δπ., σ. 45—46.
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πολίτη, τόσο πολλές καί πολνειδεϊζ οί προσκλαύσεις καί οί δυσαρέσκειες 
κατά του Ιωακείμ, πού δέν μπόρεσαν νά τόν προστατεύσουν τά φιλικά αΐ- 
σθήματα των κύκλων τού Πατριαρχείου, 3) βασικό ρόλο στήν έξωση του 
Ιωακείμ έπαιξε καί ή Υψηλή Πύλη, ή όποια μέ έγγραφες διαταγές άξίωσε 
την άπομάκρυνσή του άπό τά Γιάννινα, 4) ό ’Ιωακείμ, μετά την έκπτωση, 
έξορίστηκε στό "Αγιο Όρος, στη Μονή τής Αγίας Λαύρας, γιά νά έφησνχάση, 
5) τό Πατριαρχείο τού ύποσχέθηκε νά φροντίσει όχι μόνο γιά τή γρήγορη 
άπαλλαγή του άπό τις κατηγορίες, άλλά καί τήν άνάλογον καί ευκλεή 
άποκατάστασιν, β) δλα αύτά θά γίνονταν κατορθωτά, άν παρέδιδε κανονικά 
τούς λογαριασμούς τής διαχείρισής του καί τά περισσεύοντα χρήματα, σύμ
φωνα μέ τις άπαιτήσεις τής κοινότητας Ίωαννίνων, άλλά καί ύπακούοντας 
είς τήν υψηλήν Θέλησιν, 7) γιά νά είναι βέβαιο τό Πατριαρχείο δτι ό έλεγχος 
των λογαριασμών θά γινόταν κανονικά, έστελνε στά ’Ιωάννινα τόν έφημέριο 
Κύριλλο ώς έκκλησιαστικό έξαρχο, 8) στό νέο μητροπολίτη ’Ιωακείμ τόν Χίο 
γίνεται σύσταση νά έλέγξει, μαζί μέ τούς πρόκριτους καί τόν έξαρχο, τούς 
λογαριασμούς, άλλά μέ εύθιδικία καί χωρίς ύποκίνηση παθών, πού θά είχαν 
ώς συνέπεια τόν παραπικρασμό τού γέροντα ’Ιωακείμ, 9) παραινέσεις, γιά νά 
συμπεριφερθούν πρός τόν άναξιοπαθούντα γηραιό ’Ιωακείμ, μέ τρόπο ήπιο 
καί εύθύδικο, χωρίς λογομαχίες καί παθητικές έριδες γίνονται, μέ Ιδιαίτερο 
γράμμα, καί πρός τούς πρόκριτους καί προεστώτες τής πόλης. Στούς Ιδιους 
γίνεται σύσταση νά μείνουν εύχαριστημένοι εις τήν άμαχον εύφημον καί 
ειρηνικήν έπιστροφήν των τυχόν περισσευμάτων πού είχε στήν κατοχή του 
ό ’Ιωακείμ, σύμφωνα μέ τούς λογαριασμούς*.

Στά γράμματα γίνεται σαφής μνεία τής δυσαρέσκειας τού σουλτάνου 
Μαχμούτ Β' κατά τού ’Ιωακείμ, πού διαμηνύθηκε στό Πατριαρχείο καί 
έγγράφως άπό τήν Υψηλή Πύλη. Άπό κεΐ καταφέρθηκε καί τό καίριο πλήγμα 
έναντίον του.

Ή ύπόσχεση τού Πατριαρχείου πρός τόν έκ Μελενίκου ’Ιωακείμ, γιά τήν 
έκδήλωση φιλάδελφων αίσθημάτων, γιά τήν άπαλλαγή του άπό τις κατηγορίες 
καί ευκλεή άποκατάστασίν του, πραγματοποιήθηκε. Μπορεί νά μήν τού 
άνέθεσαν τή διαποίμανση νέας μητροπολιτικής έπαρχίας, άλλά μετά τήν πά
ροδο ένός χρόνου τά χρέη του δχι μόνον έξοφλήθηκαν, άλλά καί περισσέυσαν 
άρκετά χρήματα, τά όποια τού έπέτρεψαν ν’ άντλεΐ έτήσια είσοδήματα άπό 
τόκους, άλλά καί ν’ άναδειχθεΐ καί εύεργέτης τού κοινού των Ίωαννίνων! 
Τί είχε συμβεί; Τό Πατριαρχείο συνέστησε στό νέο μητροπολίτη νά συνάξει 
τά όφειλόμενα δίκαια στόν προκάτοχό του. Ή συλλογή αύτή, πού έγινε μετά 1

1. Βλ. τά: μέ ήμερομηνία 13 ’Ιουλίου 1835 γράμμα τού Πατριάρχη πρός τόν Ιωακείμ τόν 
έκ Μελενίκου- μέ ήμερομηνία 14 ’Ιουλίου 1835 γράμμα τού Πατριάρχη πρής τόν Ίωαννίνων 
Ιωακείμ τόν Χίο- μέ ήμερομηνία 14 ’Ιουλίου 1835 γράμμα τού Πατριάρχη πρός τούς προεστώτες 
καί τούς προκρίτους τών Ίωαννίνων, ΑΟ Π  - KJ1A, Κώδικας 18.
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τήν έξόφληση των χρεών, άπέδωσε 16.597 γρόσια καί 33 παράδες, άπό τά 
όποια 9.527 γρ. καί 33 παράδες στάλθηκαν στόν Ιωακείμ, τά δέ υπόλοιπα 
(7.000 γρ.) έμειναν είζ την Κάσσαν τον Κοινού χαβά σαφώς διαλαμβάνει τό 
πρός τήν έχχλησίαν σταλέν άπό τής Μονής Λαύρας1 ένυπόγραφον αυτού 
γράμμα, γεγραμμένον τή χ δ ' τού παρελθόντος Ιουνίου, ϊνα έν δσφ ζή λαμ- 
βάνχι λόγφ τόκου έπ* αύτοϊς πρός δέκα τά έχατόν άρχομένον άπό τής α ' 
Ιουλίου τού τρέχοντος ςιωλστ' μετά δέ τήν πρός Κύριον άποδημίαν τον 
έχουσι μένει έπ* ώφελείμ τοϋ Κοινού πρός μνημόσννον αυτού ψυχικόν1.

Ή ευγνωμοσύνη τοϋ έκ Μελενίκου Ίακχκείμ πρός τό Πατριαρχείο φαίνεται 
άπό τό γράμμα πού έστειλε σ’ αυτό μετά τό διακανονισμό των χρεών του 
καί τήν έπιστροφή των περισσευμάτων1 2 3.

Εκτός άπό τά ποσά πού άναφέρθηκαν, άποφασίστηκε νά δοθούν στόν 
'Ιωακείμ κι άλλα 27.000 γρόσια, όφειλόμενα άπό δαπάνες γιά τήν άνέγερση 
τοϋ μητροπολιτικοϋ ναοϋ τοϋ Αγίου 'Αθανασίου4. Κι αύτά θά τοκίζονταν 
μέ τόκο 10% πρός δφελός του. Ό  διακανονισμός χρέους πρός τόν ’Ιωακείμ
27.000 γρ., παρότι χαρακτηρίζεται ώς ζημιογόνος άπόφαση, έξαιτίας τής πτώ
σης των τιμών τών οικοδομών, γίνεται δεκτός μ’ ευχαρίστηση άπό τόν ’Ιω
ακείμ, πού δμολογεΐ ταυτόχρονα ότι καί τά προηγούμενα χρόνια είχε έξοικο- 
νομήσει άρκετά ώς μητροπολίτης Ίωαννίνων5 6.

Σύμφωνα μ’ ένθυμηση, ό Ιωακείμ άναχώρησε άπό τά Γιάννινα στις 2 
Αύγουστου 1835*. Πέθανε τό 1845 στήν πατρίδα του τό Μελένικο7.

1. Όπου είχε έξοριστεί ό Ιωακείμ.
2. Βλ. συνοδικό γράμμα τοϋ ’Ιουλίου (1836) άναφερόμενο στό θέμα, Α Ο Π  - Κ Π Α , Κώδικας

18.
3. 'Ανάμεσα στά άλλα έγραφε: ...εΐόον ευχαρίστω ς τήν γενομένην έχχλησια στιχήν δια ίτησ ιν  

π ερ ί τώ ν μ ετά  τοϋ  διαδόχου μ ο υ  ληψ οδοσιώ ν έχείνω ν διά  τής π α τρ ική ς α υτή ς προμήθειας, χαΐ 
τής φ ιλα δέλφ ο υ  διαθέσεω ς τώ ν σεβασμίω ν Γερόντω ν, χα ί π λέο ν  δέν  μένει ά μ φ φ ο λία  δτι 
έλαφ ρύνθησαν ο ί π ό νο ι μου, ήσύχασεν ό λογισμός, χα ί άνεπαύθη τό πνεΰμα  μου, χα ί μ · δλον  
δ τι ό ξεπεσμός τώ ν οίχοδομώ ν έξέπεσε πολύ, χα ί έζημιώ θην άρχετά  έχ τώ ν πρό  χρόνω ν  
οΐχονομηθέντω ν διά  τό πονηρόν γήρας, π ά λ ιν  έμεινα ευχαριστημένος χα θ ’ δλην τήν έχτασιν  
ά πα λλα γείς πρα γμά τω ν χα ί φροντίδω ν, χα ί ευγνω μονώ ν άπό ψυχής χα ί χαρδίας δ ιά  τήν εύθύδιχον  
το ύτη ν  τοϋ  συμβιβασμού δ ια ίτη σ ιν  μένω  διά  β ίου  ύπόχρεω ς... ΑΟ Π  - Κ Π Α , Κώδικας 18.

4. Ή διευθέτηση τού θέματος τών δαπανών γιά τήν άνέγερση τσΟ μητροπολιτικοϋ ναοϋ 
πέρασε άπό πολλές φάσεις, γιατί ή διαχείριση τών χρημάτων άπό τόν ’Ιωακείμ τόν άπό Μελε
νίκου δέν ήταν άψογη. Τελικά έγινε δυνατός ό συμβιβασμός γιά τόν όποίο πολλά στοιχεία 
περιέχει τό μέ ή μερομην ία 22 Μαΐου 1836 γράμμα τοϋ Πατριαρχείου πρός τόν πρώην Ίωαννίνων 
Ιωακείμ, Α Ο Π  - Κ Π Α , Κώδικας 18.

5. Τό Πατριαρχείο έστειλε, σιίς 4 ’Οκτωβρίου 1836, γράμμα στόν έξόριστο στήν ‘Αγία Λαύρα 
Ιωακείμ, άποδεικτικό τών όσων είχαν συμφωνηθεΐ πού ταυτόχρονα είχε καί Ισχύ όμολογίας, ή 
όποία έξέφραζε καί τήν άπόφαση τοϋ Κοινοϋ τών Ίωαννίνων.

6. Βλ. Σούλη, Έπιγραφαί, 6π., σ. 117, ένθυμηση 143.
7. Βλ. Α θηναγόρα , Ή ’Εκκλησία τών Ίωαννίνων, δ.π., σ. 43.
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Γ. Ό  μητροπολίτης Ιωακείμ ό Χίος 
πρώτη άρχιερατεία 1835—1838

Ό  ’Ιωακείμ Κοκκώδης1, ό έπονομαζόμενος Χίος άπό τόν τόπο τής κατα
γωγής του2, δέν ήταν άγνωστος στήν πόλη τών Ίωαννίνων. Έπί Βενεδίκτου 
είχε υπηρετήσει ώς γραμματέας κι άρχιδιάκονος τής μητρόπολης. Φιλομαθής3, 
έκμεταλλευτηκε τήν παρουσία του Αναστάσιου Σακελλάριου στά ’Ιωάννινα 
και έγινε μαθητής του, γιά νά συμπληρώσει τήν όχι έπαρκή μόρφωσή του. 
Αυτό πρέπει νά έγινε δταν ήταν μητροπολίτης Ίωαννίνων (1835-1838) κι όχι 
κατά τήν έποχή που ύπηρετουσε ώς άρχιδιάκονος, δπως υποστηρίζεται4. Ή 
μαθητεία του κοντά στόν Σακελλάριο5 διηύρυνε τούς πνευματικούς του 
δρίζοντες κι άποτέλεσε προσόν γιά τήν κατάληψη έπισκοπικου και μητρο- 
πολιτικού θρόνου, κι άργότερα, δυό φορές, τού πατριαρχικού.

Τό Δεκέμβριο τού 1827, λόγω θανάτου τού έπισκόπου Γαβριήλ, κατέλαβε 
τόν θρόνο τής έπισκοπής Δρυϊνουπόλεως καί παρέμεινε σ’ αύτόν ώς τόν 
’Ιούλιο τού 1835, δταν προήχθη σέ μητροπολίτη Ίωαννίνων.

Ή πολιτεία τού ’Ιωακείμ ώς Δρυϊνουπόλεως χαρακτηρίστηκε άπό 
όρισμένους άρνητική κι άπό άλλους θετική, άνάλογα μέ τό πρίσμα πού 
έβλεπαν οί κρίνοντες τις ένέργειές του. Έντονη κριτική άσκήθηκε έναντίον 
του γιά τίς δραστηριότητες πού άνέπτυξε πρός ένωση τής έπισκοπής Χειμάρας 
καί Δελβίνου μ’ έκείνη τής Δρυϊνουπόλεως. Καί ένώ γιά τό Πατριαρχείο μιά 
τέτοια ένωση ήταν άπαραίτητη6, γι’ άλλους πού ζούσαν άπό κοντά τήν πρα-

1. Γιά τόν Ιωακείμ τόν Χίο βλ. γενικά Γεω ργίου I. Π απαδοπούλαν, Ή σύγχρονος Ιεραρχία 
τής Όρθοδόξου ‘Ανατολικής Εκκλησίας, έν Άθήναις 1895, σ. 57, Ε ύαγγέλου I. Σαβράμη, 
Συμβολαί είς τήν έκκλησιαστικήν Ιστορίαν τών Ίω αννίνω ν, Β ' Ό  Ίωαννίνων Ιωακείμ ό Χίος, 
Η Χ  7 (1932). 167 κ. έξ., όπου καί σχετική βιβλιογραφία, Ά θηναγόρα Μ ητροπολίτου Π αραμυθίας 
κα ί Π άργης, Ή Εκκλησία τών Ίωαννίνων, Η Χ  3 (1928) 43, Ίω άννον \Αναστασίου, Πατριαρχικόν 
σιγίλλιον, δ.π., 291 κ.έξ., τοϋ Ιόίον, ’Ανέκδοτον πατριαρχικόν σιγίλλιον πρός τήν μητρόπολιν 
Ίωαννίνων, 'Η πειρω τική Ε σ τία  (στό έξής HE) 1 (1952) 772 κ. έξ.

2. Γεννήθηκε στό χωριό Καλλιμασιά τού νησιού στίς άρχές τού 19ου αί. (1802).
3. Συμπλήρωσε τήν έκκλησιαστική του μόρφωση, τήν περιορισμένη κατά τόν Μανουήλ Γεδεων 

(βλ. Σαβράμη, δ.π., σ. 167 σημ. 3), μέ τήν άκρόαση μαθημάτων φιλοσοφίας, άρχαίας έλληνικής 
γραμματείας κλ. άπό Ικανούς δασκάλους τών σχολείων τών Ίωαννίνων. ’Οπωσδήποτε, όμως, 
όχι άπό τόν Ψαλίδα, γιατί ό τελευταίος κατά τό διάστημα 1822-1829 βρισκόταν στά Επτάνησα, 
όπου καί πέθανε (Βλ. Λ . I. Βρανούση, ’Αθανάσιος Ψαλίδας, Ιωάννινα 1952, σ. 73 κ. έξ.).

4. Βλ. Λ αμπρίόου, Περί τών έν Ήπείρφ άγαΟοεργημάτων, μέρος πρώτον, δ.π., σ. 91 σημ. 
1, Ά ραβαντινοϋ, Βιογραφική συλλογή, δ.π., σ. 181. Ό  Βενέδικτος, δμως, κάλεσε τόν Σακελλάριο 
νά διδάξει στά Γιάννινα μόλις τό 1829, δταν ό ’Ιωακείμ ήταν έπίσκοπος ’Αργυροκάστρου άπό 
τό Δεκέμβριο τού 1827. ’Εκτός έάν ώς άρχιδιάκονος Ίωαννίνων άκουε μαθήματα τού Σακελλά
ριου μεταβαίνοντας στό Μονοδένδρι, δπου δίδασκε ό τελευταίος πρίν άπό τό 1829.

5. Ό  Σακελλάριος, δνιας φίλος τού ’Ιωακείμ, άπομακρύνθηκε κι ό Ιδιος άπό τή Ζωσιμαία 
Σχολή μέ τήν έξωση τού μητροπολίτη.

6. Γιατί ή έπισκοπή Χειμάρας, άπομακρυσμένη άπό τά ’Ιωάννινα, στή μητρόπολη τής όποίας
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γματικότητα, δπως για τό συντάκτη του Κώδικα τοϋ ναοϋ τής πόλεως Αελ- 
βίνον, ή εύθύνη της κατάργησης βαρύνει τόν ’Ιωακείμ1. Σύμφωνα μέ τόν συν
τάκτη, πού φαίνεται προκατειλημμένος έναντίον τού ’Ιωακείμ, ή ένωση των 
δυό έκκλησιών έγινε μ’ ένέργειες τοϋ Ιεράρχη πρός τό φίλο του μητροπολίτη 
Ίωαννίνων, τοϋ όποιου έπισημάνθηκε ήδη ή έχθρότητα πρός τόν Χειμάρας 
Παΐσιο2. Οί ένέργειες τοϋ ’Ιωακείμ ύποβοηθήθηκαν άπό τίς διχόνοιες των κα
τοίκων της έπισκοπής Χειμάρας. Ό  συντάκτης τοϋ Κώδικα χαρακτηρίζει την 
ένωση των δύο έπαρχιών διεστραμμένων και παράνομον. Ό  ’Ιωακείμ, παρά 
τη δυστυχία πού μάστιζε τούς χριστιανούς τής περιοχής καί παρά τίς 
άντιδράσεις μεγάλου μέρους τοϋ ποιμνίου του, διπλάσιασε τά δικαιώματά 
του. Έστάθη, προσθέτει ό συντάκτης, μέγας φίλος τοϋ χρνσοϋ καί έδειξε με
γίστων άμέλειαν εις τάς Θείας προσταγάς τοϋ Χριστού. Έστάθω άξιος φίλος 
τής άρπαγής xai πολλά άμελής εις τάς υποθέσεις των λογικών του προβάτων. 
"Οσο κι άν τά άνωτέρω μπορεί νά θεωρηθούν υπερβολικά, περικλείουν όμως 
όρισμένες άλήθειες. Ό  χαρακτηρισμός π.χ. δτι ό ’Ιωακείμ ήταν φίλος τοϋ 
χρυσοϋ πρέπει νά εύσταθεί, δπως άποδεικνύεται κι άπό την πολιτεία του ως 
πατριάρχη3. ΟΙ άλλοι μειωτικοί χαρακτηρισμοί Ισως δέν έχουν άντίκρυσμα. 
Γιατί ό κληρικός αυτός, πού κατόρθωσε νά πατριαρχεύσει δυό φορές, δια- 
κρινόταν γιά βαθύνοια καί μεγάλη πολιτική σύνεση4 καί, κατ’ άλλους, συ
γκαταλέγεται στούς διαπρεπείς Ιεράρχες τής έπισκοπής Δρυϊνουπόλεως5. 
'Οξύνουν καί διορατικόν τόν χαρακτηρίζει κι ό Ί. Λαμπρίδης*, ένώ άλλοϋ 
σημειώνεται δτι ό ’Ιωακείμ, δπου κι άν βρισκόταν είχε στό νοϋ του την 
πρώτη έπισκοπή του καί ένδιαφερόταν γιά τά σχολεία καί τη γενικότερη προ
κοπή της7.

Τέτοια προτερήματα όπωσδήποτε δέν άνταποκρίνονται στό περιεχόμενο 
των χαρακτηρισμών τοϋ συντάκτη τοϋ Κώδικα τοϋ ναοϋ τής πόλεως τοϋ 
Αελβίνου1. Πρέπει άκόμη νά σημειωθεί δτι κατά τήν περίοδο μιάς έκα-

ΰπαγόταν, καθ’ υπερβολήν διεφθαρμένη... έσχάτω ς δέ άνω μαλία ις καί περ ιστάσεσ ι κα ιρικα ΐς πε- 
ριπεσοϋοα, ά δϋνατος το ϊς  δ λο ις  κα τέστη  είς  δια τροφ ήν καί περ ίθα λψ ιν Ιδίαν άρχιερέω ς, άκόμη 
δέ γιατί είχε μείνει κι άπροστάτευτος, άφοϋ ό έπίσκοπός της Π αίσιος τήν είχε έγκαταλείψει (βλ. 
Μ ητροπ ολίτου  Σ άρδεω ν Γερμανοϋ, δ.π., σ. 98).

1. Βλ. Μ παμίχα. δ.π., σ. 67.
2. Βλ. δ.π., σ. 179 κ.έ.
3. Βλ. Π απαδοπούλαν. δ.π., σ. 57, σημ. 24.
4. Ό.π.
5. Βλ. Β ασιλείαν Γ. Μ παρά, Ή έπισκοπή Δρυϊνουπόλεως H E  1 (1952) 236.
6. Βλ. Ίω άννον Α αμπρίδον, Ηπειρωτικά Μελετηματα, τεύχος Ζ' Πογωνιακά, έν ‘Αθήναις 

1889, σ. 77.
7. Βλ. Μ παρά, 6.π., σ. 564.
8. Πάντως ό ’Ιωακείμ, μέ τήν άναχώρησή του άπό τό ‘Αργυρόκαστρο, άφησε πίσω του πολλά 

έκκρεμή ζητήματα κι άνοιχτούς λογαριασμούς. Γιά τή διευθέτησή τους θά πιεσθεΐ πολύ άπό
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τονταετίας και πλέον (μέσα 18ου-1880) άπό τους δέκα έπισκόπους ή μητρο
πολίτες τής έπαρχίας πού σώζονται τά όνόματά τους, οΐ πέντε υποχρεώθηκαν 
νά παραιτηθούν ή ν’ άπομακρυνθούν λόγω διαφωνιών μέ τό ποίμνιό τους, 
κάτι πού φανερώνει δτι ύπήρχαν πολλοί λόγοι στήν έπαρχία γιά νά δημι- 
ουργειται κλίμα δυσαρέσκειας καί ψνχρότητος, άνάμεσα στούς χριστιανούς 
και τόν έκάστοτε Ιεράρχη1.

Ό  ’Ιωακείμ δέν άνέλαβε άμέσως τη διοίκηση τής μητρόπολης Ίωαννίνων, 
άλλά, όπως άναφέρεται, ύστερα άπό ένα χρόνο (’Ιούλιος 1836). Είναι 
όπωσδήποτε άνακριβής ή έκτίμηση τού Χρ. Σούλη, στηριζόμενη σ’ ένθύμηση 
μηνιαίου τού Άγ. Γεωργίου Λυγκιάδων, δτι ό ’Ιωακείμ έξελέγη μητροπολίτης 
Ίωαννίνων τό 18362. Ίσως, δμως, δέν εύσταθεΐ καί ή άποψη δτι ήρθε στά 
’Ιωάννινα γιά πρώτη φορά τόν ’Ιούλιο τού 1836, άπό την Κωνσταντινούπολη 
δπου έμεινε ένα όλόκληρο έτος· κι αύτό γιατί σώζονται άποφάσεις του μέ 
τόπο έκδοσης τά ’Ιωάννινα, έκτός κι άν αύτές καταρτίστηκαν κατ’ έντολή 
του, χωρίς νά είναι παρών ό Ιδιος. Οί άποφάσεις αύτές άναφέρονται στό 
διορισμό νέων έπιτρόπων στις έκκλησίες, έπιτρόπων στήν κοινότητα, καθώς 
κι όργάνων διαχείρισης των κοινών. Όλες φέρουν χρονολογίες πολύ προ
γενέστερες τού ’Ιουλίου τού 18363.

Θά πίστευε κανείς, δτι τά παθήματα τού προκατόχου του στό θέμα τής 
άντιμετώπισης τών οίκονομικών προβλημάτων τής κοινότητας τών Ίωαννί
νων, θά προβλημάτιζαν τό νέο μητροπολίτη. Φαίνεται, δμως, δτι ή διαφθορά 
κι ό κομματισμός είχαν γίνει συστατικό στοιχείο τής ζωής κατά τήν περίοδο 
έκείνη. Είναι άποκαλυπτικά τά δσα άναγράφει ό Ί. Λαμπρίδης γιά τό θέμα: 
Κατά τό έτος 1834 άπεβλήΟη μετά τον τότε μητροπολίτου Ίωαννίνων4 ή με- 
ρίς αϋτη5 καί άντικατεστάθη παρ' έτέρας, καί ταύτης έκ τής τάξεως τών άρ- 
χόντων... 'Αλλά καί ή μερίς αϋτη... άμα έλαβε τήν διεύθυνσιν τών κοινών, 
παραγνωρίζει έπίσης τάς διατάξεις τών διαθηκών, έκπληροϊ έκ τών όριζο- 
μένων μόνον πάν δ,τι πρός τό συμφέρον αύτής συνήδε καί έπεκτείνει είς 
βαθμόν τεράστιον τήν παρά τής πεσούσης φατρίας καθιερωθείσαν καί άχρι 
τοϋδε διατηρονμένην6 μηνιαίαν τών πτωχών σύνταξιν, καθιεροϊ άπό τών 
ευεργετικών τής πόλεως προσόδων τήν άπότισιν τοϋ στρατιωτικού φόρου 
έκείνων, ών τάς ψήφους έπεδίωκε καί ένσπείρει τήν όλεθρίαν ιδέαν, δτι πάντα

τούς διαδόχους του Παΐσιο καί Νεόφυτο, άλλά κι άπό τούς προκρίτους τής μητρόπολης.
1. Βλ. Μητροπολίτου Σάρδεω ν Γερμανού, δ,π., Η Χ  12 (1937) 57.
2. Βλ. δ.π., σημ. 12.
3. Βλ. ΑΟ Π  - Κ Π Α, Κώδικας 18, γράμματα τής 3 καί 4 ’Οκτωβρίου 1835.
4. Τοϋ Ιωακείμ τοή έκ ΜελενΙκου.
5. Ή διαχειριζόμενη μαζί μέ τόν 'Ιωακείμ τά κοινά.
6. Μέχρι τοή 1880, όπότε έκδίδεται τό έργο τοΟ ΛαμπρΙδη.
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τής πόλεως τά κληροδοτήματα διετέθησαν πρός άνακούφισιν των πολιτών, 
ύποστηρίζονσα οϋτω την όκνηρίαν, την άφιλοτιμίαν καί την άδράνειαν, εΐζ 
ά πασών σχεδόν των έν Ίωαννίνοις χριστιανικών οικογενειών ή έλεοδότησις 
όφείλεται. Διότι έκ τών έν Ίωαννίνοις 2.000 χριστιανικών οικογενειών αί
1.800 περίπου έλεοδοτοϋνται! 'Οποία διαφθορά χαρακτήρων καί διαθέσεων 
έκ τής όλεθρίας ταύτης διδασκαλίας τών διαχειριστών τούτων!

Τήν Ενταξή του στό καθεστώς πού περιγράφει ό Λαμπρίδης καί τή συ
νέχιση του φατριασμοΰ τών προκατόχων του θά την πληρώσει ό ’Ιωακείμ 
6 Χίος μέ την Εξωσή του, την όποια προετοίμασε ή άντιπολιτευόμενη τή 
δική του παράταξη φατρία. Καί στη δική του Εξωση συνέπραξαν πάλι οί 
τουρκικές άρχές. ’Ακόμη δέ θ’ άντιμετωπίσει μόνο την Εχθρότητα τών άν- 
τιπάλων του, άλλά θά γευθεϊ καί τήν άχαριστία τών φιλικών του παραγό
ντων: οί ευσυνείδητοι οϋτοι τών κοινών διαχειρισταί έξωσθέντες οϋδ' όβο- 
λόν παρέδωκαν τοις διαδόχοις αυτών, προσεπειπόντες καί τά άναιδέστατα 
ταϋτα φήματα «Τά πάντα έλαβε μεθ' έαυτοϋ ό άρχιερεύς, εις έξορίαν άπερ- 
χόμενος»1.

Ό  ’Ιωακείμ προήχθη στό μητροπολιτικό θρόνο τών Ίωαννίνων δχι μόνο 
γιά τις Ικανότητές του, τις όποιες Εκτίμησε ή Σύνοδος, άλλά καί γιά νά 
Ικανοποιηθούν τά αιτήματα τών χριστιανών τής μητροπολιτικής Επαρχίας, 
που ήθελαν τόν ’Ιωακείμ γιά άρχιερέα τους: ...ή Εκκλησία πεπληροφορημένη 
οϋσα άπό φήμας περί τών λόγου άξιων προτερημάτων σου, καί έκ τής 
εναρέστου διοικήσεως τής προτέρας σου έπαρχίας Λρυϊνουπόλεως έχουσα 
τάς πιστώσεις, ένέδωκεν εις τάς κοινάς υπέρ σοϋ αιτήσεις τών Ίωαννιτών 
χριστιανών, καί προετίμησε τήν Ιερότητά σου εις τήν διαδοχήν της άρχιε- 
ρατικής άποκαταστάσεως τής πατρίδος των2. ’Ανάλογη άναφορά γιά τή θέ
ληση τών Ίωαννιτών νά Εχουν μητροπολίτη τόν ’Ιωακείμ άγαπημένον τε καί 
κοινώς παρ' ύμών έκζητηθέντα, γίνεται καί σέ γράμμα τού Κωνστάνηου Β ' 
πρός τους προκρίτους τών Ίωαννίνων3.

ΟΙ δυσχέρειες γιά τόν ’Ιωακείμ άρχισαν, δπως ήδη άναφέραμε, άπό τήν 
παλαιά Επισκοπή του, τής Λρυϊνουπόλεως καί Δελβίνου, στην όποια φεύγο
ντας άφησε άνοικτούς πολλούς οικονομικούς λογαριασμούς. Διάδοχοί του 
στήν Επισκοπή αυτή ήταν οι Παΐσιος καί Νεόφυτος4 5, άνθρωπος μέ μικρήν 
παιδείαν, άλλά φιλόδοξος δμως\ καταγόμενος άπό τό ’Αργυρόκαστρο καί 
γνώστης τών συνθηκών πού Επικρατούσαν στήν Επαρχία του. Ή φιλοδοξία

1. Βλ. Λ αμπρίόου, δ .π., σ. 47.
2. Βλ. τό 6λ ., μέ ημερομηνία 14 Ιουλίου 1835 γράμμα τσϋ πατριάρχη Κωνστάντιου Β' 

πρός τό μητροπολίτη ’Ιωακείμ.
3. Βλ. τό 6λ . γράμμα.
4. Βλ. Μ ητροπολίτου  Σάρόεω ν Γερμανοϋ, δ λ ., σ. 57.
5. Βλ. Μ παμίχα, 6ji., σ. 69.
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άποτελεΧ κίνητρο δράσης κι ό Νεόφυτος πίστευε δτι ό ’Ιωακείμ άφησε χρέη 
άναχωρώντας γιά τη νέα του θέση καί είχε είσπράξει άπό τούς χριστιανούς 
δικαιώματα, σέ χρήμα καί είδη, πολύ περισσότερα άπό έκεΧνα πού τού άναλο- 
γοϋσαν. Έτσι άπευθύνθηκε πρός τό Πατριαρχείο ζητώντας την άπόδοση των 
όφειλόμενων καί την έξόφληση των χρεών. Τό Πατριαρχείο έλαβε σοβαρά 
ύπάψη την καταγγελία του καί μέ γράμμα πρός τόν ’Ιωακείμ τού υπενθυμίζει 
δτι γιά τά χρέη του είχε γίνει συζήτηση πριν άναχωρήσει γιά τη νέα του θέση 
στά Γιάννινα καί είχε δώσει υπόσχεση γιά τη διευθέτησή τους. Στό μεταξύ, 
δχι μόνον ό Νεόφυτος, άλλά καί οί χριστιανοί τής έπαρχίας Δρυϊνουπόλεως, 
μέ άλλεπάλληλες άναφορές τους ζητούσαν τήν άπόδοση άπό τις ύπέρογκες 
εισπράξεις πού είχε κάνει ό ’Ιωακείμ, μέ σκοπό τήν έξόφληση των χρεών, 
κάτι πού δέν είχε γίνει. Έτσι ή Σύνοδος, ύστερα άπό τις συνεχείς προσκλαύ- 
σεις των ένδιαφερομένων άποφάσισε ν’ άποστείλει ώς έξαρχο τόν Νεόφυτο 
"Αρτας, ό όποιος θά προσπαθούσε, ύστερα άπό έρευνα καί μέ άπαθή καί 
άφιλοπρόσωπον έπίκρισιν καί έπιστασίαν διαιτήση τήν ύπόθεσιν είρηνικώς. 
Ή Σύνοδος πίστευε δ τ ι ...Θέλει προσενεχθή ή Ίερότηζ της, μετ' ευσυνειδησίας 
άρχιεροπρεποϋς καί προθυμίας, μή άνεχομένη νά βλάψη τήν ύπόληψίν της 
μέ τήν διακράτησιν των άλλοτρίων. Συνιστούσε άκόμη τήν άποκατάσταση 
τών σχέσεων μέ τό Νεόφυτο καί τήν έπικράτηση φιλαδέλφον ειρήνης καί 
ειλικρινούς κι άδολης άγάπης μεταξύ τών δυό μητροπολιτών- άς παύση πλέον 
-πρόσθετε ή Σύνοδος- κάθε άπό μέρους της έμπάθεια κατά τής ίερότητός του 
(τού Νεοφύτου) καί κάθε ύποκίνησις καί ύποχάλκευσις έναντίον τής ήσυχίας 
του καί έναντίον τής εύκλειας καί ύπολήψεως τής Εκκλησίας, ήτις ούδ' άν 
εΧ τι καί γένοιτο, δύναται νά άνατρέψη δσα συνοδική αυτής διαγνώσει 
έθέσπισεν άπαξ καί άπεφήνατο περί τής Μητροπόλεως έκείνης1 2 καί μήτε πρέ
πει νά φαντασθεϊ πλέον ή Ίερότης της (ό ’Ιωακείμ) έν δσφ ποιείται λόγον 
περί των πρός αυτήν ιερών χρεών της, καί τοϋ Ιδιου χαρακτήρος της, τήν 
μεταποίησιν καί υποταγήν τής έπαρχίας έκείνης, τουναντίον δέ μάλιστα νά 
παραστήση καί πραγματικούς, δτι ύπερασπίζεται τήν άπόφασιν τής Εκκλη
σίας, άφ' ής άπήλαυσε λαμπρούς τό δέ είτε, διά νά άποπλύνη καί τόν μώμον, 
δτι παρ' αυτής έπήγασαν καί αί μέχρι τοϋδε περί αυτής τής ύποθέσεως 
έπενεχθείσαι ένοχλήσεις καί ταραχαί πρός τήν 'Εκκλησίαν...1.

ΟΙ συστάσεις αύτές άποκαλύπτουν μιά άλλη σοβαρότερη πτυχή τού προ
βλήματος που δημιουργήθηκε στις σχέσεις άνάμεσα στούς δυό μητροπολίτες. 
Πρόκειται γιά τήν άρνηση τού ’Ιωακείμ ν’ άναγνωρίσει τήν προαγωγή τής 
πρώην έπαρχίας του σέ μητρόπολη, άν καί δταν ήταν ό Ιδιος έπίσκοπος έκεΧ 
είχε προτείνει τή λύση αύτή. Ή τότε στάση του υπαγορευόταν άσφαλώς άπό

1. Τής Δρυϊνουπόλεως καί Δελβίνου.
2. Βλ. Α Ο Π  - Κ ΙΙΑ , Κώδικας 18, γράμμα τοϋ ΙΙατριάρχη πρός τόν Ιωακείμ τόν Νοέμβριο 

τοΟ 1835.



102 Ελευθερία I. Νικολαΐδου

τό συλλογισμό δτι θά γινόταν κι 6 Ιδιος μητροπολίτης, γιατί δέν υπολόγιζε 
την έκπτωση του ’Ιωακείμ τού έκ Μελενίκου καί την περίπτωση διάδοχης 
του. Όταν προήχθη σέ μητροπολίτη Ίωαννίνων, έβλεπε δτι μέ την άνάδειξη 
τής πρώην έπαρχίας του σέ μητρόπολη, έχανε τά κυριαρχικά δικαιώματα έπί 
τής έπισκοπής, καθώς καί τά οίκονομικά ώφελήματα πού είχε. "Αλλαξε, λοι
πόν, στάση κι άρχισε έντονες παρασκηνιακές ένέργειες γιά την άνατροπή τής 
συνοδικής άπόφασης, προκαλώντας έτσι τη σφοδρή άντίδραση καί τη μήνη 
τής Εκκλησίας.

Ό  Ιωακείμ δέχτηκε τήν έξαρχική διαιτησία τού μητροπολίτη "Αρτης1, τόν 
όποιο είχε ειδοποιήσει δτι ήταν έτοιμος νά παραδώσει τους λογαριασμούς 
άπό τήν άρχιερατεία του στήν έπισκοπή Δρυϊνουπόλεως, δίνοντας καί τήν 
υπόσχεση νά συμμορφωθεί μέ τις άποφάσεις του. Τόν ’Ιούνιο τού 1836 συναν
τήθηκαν στά Γιάννινα ό ’Ιωακείμ, ό Νεόφυτος "Αρτης, ό Νεόφυτος Δρυϊνου- 
πόλεως κι άντιπροσωπεία Δρυϊνουπολιτών. Ό  καθένας άνέπτυξε τά έπιχει- 
ρήματά του για τό έπίμαχο θέμα κι ό ’Ιωακείμ παρουσίασε τού; λογαριασμούς 
του άπό τούς όποιους άποδεικνυόταν δτι είχε άξιώσεις έπί των είσπράξεων 
τού 1835, κάτι πού δέν τό άναγνώρισε ό μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως. Ζη
τούσε έν τέλει ό ’Ιωακείμ νά έκφέρει ό Πατριάρχης καί ή Σύνοδος τήν εν&ν- 
διχον άπόφασιν αυτής, διά νά μήν ϋστερηθή καί ό δοϋλος της τούς Ιδρώτας 
τών άγώνων καί των κόπων μου, διότι τά δεινά άτινα ύπέφερα εις έχείνην 
τήν έπαρχίαν μέ κίνδυνον καί αυτής τής Ιδίας ζωής μου, είναι γνωστά τοΐς 
πάσιν, έως δτου νά τήν άποκαθάρω άπό τά χρέη καί νά τήν άποκαταστήσω 
έλενθέραν...

Είχε ήδη προηγηθει γράμμα τού ’Ιωακείμ πρός τό Πατριαρχείο, μέ τό 
όποιο άπαντούσε στά αίτήματα τού Νεοφύτου Δρυϊνουπόλεως καί τού ποι
μνίου του. Ιεράρχης καί ποίμνιο τού είχαν ζητήσει νά παραιτηθεί άπό τά 
είσοδήματα τού 1835 καί νά έπιστρέψει τά είσπραχθέντα. Ό  ’Ιωακείμ ζητά 
τώρα δικαιότερη μεταχείριση άπό τό Πατριαρχείο καί ύποστηρίζει δτι τά 
είσοδήματα τού 1835 τού άνήκαν. Συνεπώς, δέν είχε υποχρέωση νά τά 
έπιστρέψει.

Τό Πατριαρχείο προχώρησε σέ συμβιβαστική λύση. Στόν μητροπολίτη Νε
όφυτο γνώριζε μέ συνοδική άπόφαση δτι: άν τό τακτικά συναγόμενο κάθε 
χρόνο είσόδημα καί είδικά έκεΐνο τού 1835 είχε μιά έποχή συγκέντρωσης, 
πού ή άρχή της συνέπιπτε μέ τήν παρουσία τού ’Ιωακείμ στήν έπαρχία πού 
άφησε, τότε τό είσόδημα τού άνήκε. Σέ περίπτωση πού τό είσόδημα τό 
είσέπρατταν σέ διάφορες καθορισμένες έποχές, τότε ό ’Ιωακείμ θά έπαιρνε 
μέρος τού είσοδήματος πού τό είχαν είσπράξει στις μέρες του καί τό ύπόλοιπο 
θ’ άνήκε στόν Νεόφυτο. Τό Πατριαρχείο συνιστούσε στόν τελευταίο νά συμ-

1. Τόν Αύγουστο τού 1836, Α Ο Π  - Κ Π Α. Κώδικας 18.



Συμβολή στην Ιστορία τής έκκλησιαστικής καί κοινοτικής ζωής τών ΊωαννΙνων 103

μορφωθεί μέ τις υποδείξεις του καί ν’ άναλάβει νά συνάξει τά δικαιώματα 
του 1835 άποδίδοντας στόν ’Ιωακείμ δσα του άνήκαν1.

Στό μεταξύ, στά Γιάννινα ή άντίθετη φατρία των προεστώτων καί προ
κρίτων, που δέν μετείχε στη νομή τής έξουσίας, άρχισε νά ύπονομεύει τόν 
’Ιωακείμ για κάθε πράξη ή πρόθεσή του. Δέν άφησε άνεκμετάλλευτη ούτε τή 
διένεξη ’Ιωακείμ - Νεοφύτου καί φυσικά δέ δίστασε νά χρησιμοποιήσει τις 
τοπικές άρχές, άντί άδρής πάντοτε άμοιβής, γιά νά πετύχει τούς σκοπούς 
της.

Τά παραπτώματα τού ’Ιωακείμ περιέχονται στήν άναφορά των Ίωαννιτών 
πού ζητούσαν καί πέτυχαν τήν έξωσή του. Τό περιεχόμενο, δμως, των κα
ταγγελιών πάνω στις όποιες στηρίχθηκε τό αίτημα τής έξωσης, δέν είχε μεγάλη 
σχέγη μέ τήν πραγματικότητα. ’Ενδεικτικά σημειώνουμε τήν κατηγορία κατά 
τού ’Ιωακείμ, πού περιέχεται σέ άναφορά, σύμφωνα μέ τήν όποια σπατάλησε 
χρήματα γιά νά έπιφέρει μεταβολές στό μητροπολιτικό ναό τού Άγιου ’Αθα
νασίου πού είχε άνεγερθει έπί τού προκατόχου του.

Γράφοντας ό ’Ιωακείμ στόν Νικόλαο Ζωσιμά, τού δίνει έξήγήσεις γιά τις 
μετατροπές πού πραγματοποίησε στήν έκκλησία καί γιά ποιό σκοπό. Έλεγαν 
π.χ. οΐ κατήγοροί του στήν άναφορά πρός τό Πατριαρχείο, γιά τήν όποια θά 
γίνει έκτενής λόγος: ό πρώην Ίοχχννίνων (δηλ. ό ’Ιωακείμ ό έκ Μελενίκου) 
δστις παραβαλλόμενος μέ τόν νυν Νέρωνα είναι άγιος, έκτισε τήν άξιοθαύ- 
μαστον τής Μητροπόλεως έκκλησίαν, και ό νυν... τήν έσάθρωσε, κόφας έναν- 
τίον τής γνώμης και τοϋ κοινοϋ και των τεκτόνων δλα τά σννδέοντα τάς 
κολώνας ξύλα καί τρυπήσας αντάς διά νά κάμη δεύτερον γυναικεΐον νά συ- 
νάξη πλειότερα εισοδήματα, καί όλίγον φροντίζει &ν τό πολνδάπανον κτήριον 
μέ τοντο κλονίζεται2.

1. Βλ. γράμμα τοϋ πατριάρχη ΓρηγορΙου πρός τόν Δρυϊνουπόλεως Νεόφυτο (Μάιος 1836) 
ΑΟ Π  - K JIA, Κώδικας 18.

2. ΣτΙς αΐτιάσεις αυτές πού κυκλοφορούσαν στά Γιάννινα πριν άκόμη άποτελέσουν μέρος 
τών καταγγελιών πού όδήγησαν στήν έξωση, ό Ιωακείμ άπαντοϋσε μέ τήν έπιστολή του πρός 
τόν Ζώσιμό... ’Ε πειδή δέ τό έδαφος τοϋ ΊεροΟ βήματος καί τό συνεχόμενον έκτός τώ ν Ιερών 
πυλώ ν καί δ ιεΐκον εις  <5λον τό έμπροσθεν μέρος τοϋ τέμπλου, καί τώ ν δεσποτικώ ν εικόνων, 
ήταν έστρω μένον μέ πλάκαν μούρην καί χαμηλόν, έν μόνον σκαλίδι ΰψηλότερον άπό τό έδαφος 
τής έκκλησίας, καί αί έκφω νήσεις τοϋ Ίερουργοϋντος δέν έξικνοϋντο εις τόν λαόν διά τό μέγεθος 
τής έκκλησίας ένεκρίθη νά ύψωθή έτι μ ία ν σπιθαμήν τό έδαφος τοϋ Ίεροϋ, καί νά γίνουν δύω  
σκαλίδια  έμπροσθεν τώ ν Ιερών πυλώ ν τοϋ τέμπλου . τούτου έγκριθέντος έλαβον τήν φροντίδα  
νά στρω θή καί τό έδαφος δλον τοϋ Ίεροϋ άρχόμενον άπό τά δύω έξω σκαλίδια, μέ λευκά μάρ
μαρα, καί έγ/νεν  όντω ς έργον εύπρεπέστατον, καί θαυμασμού άξιον, άνάλογον εις  τήν λαμπρό
τητα τής έκκλησίας καί τοϋ Ίεροϋ τέμπλου· τό γυναικεΐον ήτον στενότατον καί είς ύψος μέγιστον, 
ώστε άπό τάς συναθροιζομένας γυναίκας έν τή έκκλησίρ, μ ό λις πεντήκοντα ήκουον τής 
άναγνώ σεω ς τών θείων γραφών, έκτός δέ τούτου, έπειδή δέν ήτον κάτω θεν ύποστηριγμένον, καί
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Ή άλληλογραφία του ’Ιωακείμ μέ τόν Ν. Ζωσιμά άρχισε μέ καθυστέρηση 
όφειλόμενη στόν Ιεράρχη. Τόν Μάρτιο του 1837 ό Κωνσταντίνος ’Αθανασίου1 
του παρέδωσε γράμματα του Ζωσιμδ2, άπό τά όποια ό ’Ιωακείμ πληροφο- 
ρήθηκε τάζ χριστομιμήτονς καί άξιχχγάστους θελήσεις του τελευταίου. Τις θε
λήσεις αύτές τΙς άνέπτυξε ό ΊακικεΙμ σέ τρεις γενικές συνελεύσεις των 
Ίωαννιτών στη μητρόπολη, στις όποιες είχαν συγκεντρωθεί οΐ προύχοντες 
και οί πρωτομαϊστορες έκ παντός Ισναφίου. Στούς συγκεντρωθέτες διαβά
στηκε έπιστολή τοΰ Ζωσιμά, στήν όποια άναφέρονται ot εύεργετικές θελήσεις 
του, δηλαδή: 1) ή άγορά τής οικίας τού Δ. ’Αθανασίου γιά τήν άνέγερση τής 
σχολής των Ζωσιμάδων, 2)ό διορισμός έπιστατών γιά τήν οίκοδομή τής 
σχολής, 3) ή άποκατάσταση έπιτρόπων σ’ όλες τις σχολές των Ίωαννίνων,
4) ή καταβολή των δαπανών γιά τήν άνέγερση των δύο έκκλησιών, τού 'Αγίου 
Νικολάου και τής 'Αγίας Μαρίνης κι ό διορισμός έπιστατών γιά τήν οίκοδομή 
τους, 5) ή προικοδότηση είκοσι άπόρων κοριτσιών.

ΟΙ συγκεντρωθέντες έξέφρασαν τήν ευγνωμοσύνη τους γιά τίς νέες δωρεές

έχινδννενε νά πέση, ένεχρίθη νά γενή ύποχάτω  χα ί δεύτερον πάτω μα, τό  όποιον χα ΐ τό  άνω  
μέρος νά έξασφαλίαη χα ί τώ ν γυνα ικώ ν τήν στενοχώ ριαν νά θεραπεύση, τό  όπο ιον ήρχισεν ήδη 
νά γένηται, χα ί Θέλει χοστίση  άρχετά , δθεν 6ν ευαρεστείτα ι ή άγαθοποιόζ προα ίρεσίς της άς 
δοθή τό εΙς τά έργα  ταϋτα  άνάλω μα άπό τήν άνεξάντλητον χα ί θεοενλόγητον πηγήν τής Ζω σι- 
μα ία ς αύταδελφ ότητος, δ ιό τι έδανείσθη τό  π α γχά ρ ι τής έκκλησίας χα ί δανείζετα ι είσέτι, χα ί ώς 
γνω ρίζετε χανέναν π ό ρ ο ν  ή έχχλησία  δέν  έχει δ ιά  νά δυνηθή έν  χα ιρ φ  νά πληρώ ση τό χρέος  
της. π ερ ί δέ τοΰ  έλλείπ οντος εις τήν τελειοπο ίησ ιν τοϋ τέμπλου, δηλ. το ΰ  χρυσώ ματος αύτοϋ, 
δέν  τή άναφέρω  τί π ερ ί τούτου, ώς π ερ ί έργου άναφερομένον όλου εις αυτήν, δθεν χαί ή πρόνοια  
τής το ύτο υ  τελειοποιήσεω ς δέν θέλει διαφ υγή  άπό τήν σύνεσ ίν της.

Ό  είρημένος άρχιτέκτω ν, ό πο ιήσα ς τό τής σχολής σχέδιον περιεργασθείς τούς θόλους τής 
έκκλησ ίας, έπ ιχ ίνδυνο ν  πράγμα  τούς ύπέλαβε διά  τό μέγα  βάρος, υποκειμένους εις  π τώ σ ιν έν  
τυχούση σεισμού περιστάσει. ένέχρινα  δέ νά άνακουφισθή όπω σοϋν μεταποιηθέντω ν δύω  Θόλων 
έν  τφ  χα θο λιχφ  ε ις  ένα, δ ιά  τό  ό πο ιον έργον ά πα ιτοϋντα ι έξοδα π ερ ίπ ο υ  δέκα χ ιλιά δες άσφαλίζει 
όμω ς τό  6λ ο ν  τής έκκλησίας άπό τό ν  κ ίνδυνο ν άφ αιρονμένου μεγά λου βάρους, φέρει τό χτήριον  
εις  ίσομετρίαν, δ ιό τι τώρα ένα μό νο ν μεγά λον θόλον έχει, χα ί δχ ι είς  τό  χέντρον τής έκκλησίας. 
ά λ λ ’ εις  τό  έπάνω  μέρος, χα ί π ερ ιπ λέο ν  φω ταγω γεί τό χάτω  μέρος τής έκκλησίας. τό  όποιον  
σήμερον υστερείτα ι φω τός, δ ιό τι ώ ς είνα ι γνω στόν, τό χάτω  μέρος έκ τής τοπικής θέσεως δέν  
έσυγχώ ρησεν νά γίνω σι παράθυρα, άν λο ιπ ό ν  ευαρεστείτα ι διά  νά ένεργηθή χα ί τό  Θεοφιλές 
τούτο  έργον διά  δαπάνης τής γεννα ιότητάς της, άναλαμβάνω  τόν κόπον είς τήν έπ ισχενασίαν  
το ύτη ν  μετά  προθυμ ία ς είς  έχτέλεσ ιν  τώ ν διαταγώ ν της (Βλ. Α Ο Π  - Κ Π Α , γράμμα τοΰ 1837, 
Κώδικας 18).

1. Ένας άπό τους 4 έπιτρόπους τής Σχολής τής ΖωσιμαΙας ’Αδελφότητας. ΟΙ άλλοι τρείς 
friav ol: Δ. Δρόσος, Ν. ΖΙνης καί Β. ΔημητρΙου, που όλοι τους άντικαταστάθηκαν τό 1838, λόγω 
τής πολιτείας τους, άπό τούς συγγενείς τοΰ Ν. Ζωσιμά ’Αλέξιο Φίλιο, Θεοδόσιο Λαμπαδάριο 
καί Παναγιώτη Σαμαρνιώτη. Βλ. Σ αγχούνη, ’Ανέκδοτος άλληλογραφία, Η Χ  6 (1931) 196.

2. Τά γράμματα άπευθύνονταν στόν Κ. ’Αθανασίου (Νοέμβριος 1836) καί στόν Ιωακείμ 
(20ής ’Απριλίου 1836). γιατί είχε χαθεί τό πρωτότυπο καί τώρα τοΰ έδινε τό άντίγραφό του.
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της ’Αδελφότητας Ζωσιμάδων, έκαναν όρισμένες προτάσεις1 καί μέ παρό
τρυνση τού ’Ιωακείμ Εξέλεξαν Επιτρόπους για τά σχολεία, άνάμεσα στούς 
όποιους καί τόν Νικόλαο Ζίνη, πού άργότερα πρωτοστάτησε στήν Εξωσή 
του2.

ΟΙ σχέσεις ’Ιωακείμ - Ν. Ζωσιμά δέν ήταν καί πολύ φιλικές, δπως συμ- 
περαίνεται άπό όρισμένες Επιστολές τού τελευταίου. ’Αλλά κι άπέναντι σ’ 
όλους τούς Μητροπολίτες των Ίωαννίνων δυσπιστούν οΐ Ζωσιμάδες καί οί 
συγγενείς τους διαχειριστές, κυρίως γιά τόν τρόπο πού αύτοί διαχειρίζονταν 
τις δωρεές καί τά κληροδοτήματα.

Δυό καταγραφές στήν άλληλογραφία τού Ν. Ζωσιμά, άναφερόμενες στόν 
’Ιωακείμ, είναι Ενδεικτικές γιά τις διαθέσεις τού πρώτου πρός τόν δεύτερο. 
’Έντονα Εκνευρισμένος ό Ζωσιμάς γιά τή στάση των Ίωαννιτών άπέναντί 
του3, άποφάσισε τόν ’Απρίλιο τού 1838 νά σταματήσει τήν άποστολή χρημά
των γιά νά συνεχιστούν τά Εργα4. Ώς κύριο αίτιο τής στάσης των Ίωαννιτών 
θεώρησε τόν ’Ιωακείμ5. Βέβαια, παρά τήν άπειλή, δέν σταμάτησαν τά Εμβά
σματα τής Ζωσιμαίας ’Αδελφότητας πρός τήν κοινότητα των Ίωαννίνων.

"Ένα μήνα άργότερα ό Ν. Ζωσιμάς γράφει πρός τούς Επιτρόπους τού 
"Αγίου Νικολάου καί Εκφράζει τόν Θαυμασμόν του6, Επειδή ό Ιωακείμ είχε 
πληρώσει 8.000 γρόσια γιά νά πάρει μπουγιουρδί γιά τό χτίσιμο τού 'Αγίου 
Νικολάου: Άπό ποιον έλαβον τοιαντην έξονσίαν καί προσταγήν καί άκο- 
λονθησαν ίν τοιοϋτον κίνημα; ...άζ άγρικηθη άπ' όποιον έλαβε τήν προσταγήν 
νά κάμη αυτό τό κίνημα, όποϋ όντας τό φερμάνι ήτο περιττόν νά κινηθή εις

1. ’Αποφάσισαν π.χ. τήν άγορά τής οίκίας τοϋ Δ. ’Αθανασίου άνιΐ 30.000 γρ., γιά τήν 
άνέγερση τής γενικής Ελληνικής σχολής καί Εκριναν ότι ή θέση αυτή ήταν καλύτερη άπό κείνη 
τοϋ ΜαλΙκου. Πρότειναν έπίσης νά άγοραστοϋν όρισμένα γειτονικά σπίτια, γιά νά έπεκταθεΐ 
τό οίκόπεόο όπου θ* άνεγειρόταν ή σχολή, άντί 30.000 γρ. άκόμη.

2. Βλ. γράμμα τοϋ ’Ιωακείμ πρός τό Ν. Ζωσιμά (Ιούνιος 1837) ΑΟ Π  - Κ Π Α, Κώδικας 18.
3. ’Αρνοϋνταν π.χ. ν* άπαντησουν στά γράμματα πού τούς έστελνε καί τά όποια άναφέρονταν 

στήν άνέγερση τής Εκκλησίας τοϋ ’Αγίου Νικολάου καί τής γενικής Ελληνικής σχολής.
4. ...άπεφάσισα πλέον νά μή σάς στείλω  τά μετρητά  όποϋ έστελνα καθ' έκαστον χρόνον καί 

άζ ΰψ ονται οί α ίτιο ι καί ύ ς  δώ σουν λό γο ν έν ήμέρν Κρίοεω ς, γράφει στίς 15 ’Απριλίου 1838, 
βλ. Σαγκούνη, ’Ανέκδοτος ’Αλληλογραφία, Η Χ  6 (1931)217.

5. Κ αί άπορώ  -σημειώνει στή συνέχεια- πώ ς ό Π ανιερώ τατος Μ ητροπολίτης δέν σάς 
έπαρακίνησεν νά μέ άποκριθήτε είς τάς γραφάς μου, ώσαντω ς καί ό Ιδιος ώς έμοί δοκεϊ, δέν  
μέ άπεκρίθη ούτε διά τήν παραλαβήν ζω νιχογούνας όποϋ τοϋ είχα στείλει... Κ αί πλέον μήν  
έχοντας κανένα ώς τά σήμερον γράμμα σας τό έκρινα καί έγώ  εύλογον νά μή γράψω  πλέον  
κανενός τώ ν συμπατριω τώ ν μου, ώ σαντω ς καί τοϋ  Π ανιερω τάτου Μ ητροπολίτου... καί άς 
όψ ονται ο ί α ίτιο ι ο ί όποιοι μάς έσήκωσαν τόν ζήλον καί τήν νπόληψ ιν όπου έτρεφ εν ή Ζω σιμαία  
Α δελφ ότης είς τήν φ ιλτά τη ν  τους Π ατρίδα... (βλ. γράμμα τοϋ Ν. Ζωσιμά, 15 ’Απριλίου 1838, 
πρός τούς Δ. Δρόσο καί Κ. ’Αθανασίου, Σαγκούνη, δ.π., σ. 217.

6. Ή λέξη Εκφράζει μάλλον είρωνεία.
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τοιοϋτον τρόπον; καί άζ λάβουν μέτρα να μή παρατρέχουν είζ πράγματα 
όπου δέν τούς είναι είζ την έξουσίαν τους1.

ΟΙ άντιθέσεις τον ’Ιωακείμ μέ την άντίπαλη μερίδα ήταν πολλές καί προ
έρχονταν άπό ποικίλα αίτια* προπαντός, όμως, άπό τή διαχείριση των οικο
νομικών. Τό ένδιαφέρον γύρω άπό τά οικονομικά θέματα δέν πήγαζε, βέβαια, 
άπό τόν πόνο των άντιπάλων του γιά τή μή άποδοτική διάθεσή τους ή γιά 
τις καταχρήσεις πού σημειώνονταν. Ή ούσία ήταν δτι οί Ιδιοι έμεναν μακριά 
άπό τή διαχείριση των πόρων έξαιτίας τού ’Ιωακείμ, πρός τόν όποιο έτρεφαν 
άσπονδο μίσος καί προσπαθούσαν, καταβάλλοντας μεγάλα χρηματικά ποσά 
στήν τουρκική διοίκηση, νά τόν έκτοπίσουν. ΟΙ άγώνες, λοιπόν, πού διεξά
γονταν δέν είχαν κανένα εύγενές κίνητρο, υποκινούνταν μόνο άπό την πρό
θεση έκτοπισμού των άντιπάλων, γιά νά συνεχίζουν τις καταχρήσεις δσοι 
τούς διαδέχονταν.

’Αλλά καί μέ τό Πατριαρχείο οί σχέσεις τού ’Ιωακείμ ήταν χειριστές. Στά 
πατριαρχιακά γράμματα καταγγέλλεται ό ’Ιωακείμ δτι: 1)παρά την ευμένεια 
καί τήν έπιείκεια τής ’Εκκλησίας πού τόν άνέδειξε στό λαμπρό θρόνο τής 
μητρόπολης Ίωαννίνων, άντί μέ τις πράξεις του νά φανεί άντάξιος τής 
έμπιστοσύνης τής ’Εκκλησίας, άποδείχθηκε άγνωμων καί κίνησε άνταρσία 
έναντίον της, 2) τά άνταρτικά του κινήματα άπέβλεπαν στήν άνατροπή τής 
συνοδικής πράξης περί προαγωγής τής έπισκοπής Δρυϊνουπόλεως σέ μητρό
πολη, άν καί ό Ιδιος είχε προτείνει καί συναινέσει σ’ αυτή τήν προαγωγή,
3) κατακρίνεται Ιδιαίτερα γιά τις παρασκηνιακές του ένέργειες καί τις ραδι
ουργίες του πρός άνατροπή τής συνοδικής άπόφασης, μέ προφανή σκοπό τή 
μείωση τού κύρους τού Πατριάρχη καί των Συνοδικών, 4) παρά τις προσπά
θειες τής ’Εκκλησίας, δχι μόνο δέν έδειξε μεταμέλεια, άλλά συνέχισε φανερά 
τόν πόλεμο έναντίον τής Εκκλησίας, μέ άγωγές κι άνάμειξη τών Τούρκων 
στήν δλη υπόθεση.

Γιά νά περισταλεϊ τό φρύαγμα τής άνηκούστου τούτης κατά τής 'Εκκλη
σίας έπιδρομής, ό ’Ιωακείμ άπειλεΐται μέ βαρύτατες ποινές, έφόσον δέν άλλαζε 
στάση καί δέν έκδήλωνε τή μετάνοιά του: παντελή καθαίρεση άπό τήν 
άρχιερωσύνη, έξωση άπό τήν έπαρχία, μέ υπερορίαν πικροτάτην κι άποκοπή 
άπό τήν όλομέλεια τής ’Εκκλησίας ώς μέλος σεσηπός καί κακοποιόν2.

1. Βλ. τό μέ ήμερομηνία 24 ΜαΤου 1838 γράμμα του, Σ αγχούνη, δ.π., σ. 220. Ή έπίκριση 
τού Ζωσιμδ γιά τΙς ένέργειες τού Ιωακείμ καί τών έπιτρόπων του δέν έμπόδισε τόν διάδοχό 
του ΊωαννΙκιο καί τήν άντιιωακειμική φατρία νά πληρώσει τά 8.000 γρ. ένα χρόνο άργότερα 
δ ιά  γρα φ τιχά  τής άδειας καί άλλα  έξοδα τής αυλής, πολύ συγκαταβατικά κατά τήν κρίση τους. 
Βλ. γράμμα τών έπιτρόπων τών έκκλησιών καί τού νοσοκομείου, μέ ήμερομηνία 6 Μαρτίου 
1839 πρός τόν Ζωσιμά, Σ αγχούνη, δ.π., σ. 225.

2. Βλ. τό μέ ήμερομηνία 3 Μαρτίου 1837 γράμμα τού πατριάρχη Γρηγορίου ΣΤ' πρός τό 
μητροπολίτη Ίωαννίνων Ιωακείμ, Α Ο Π  - Κ Π Α, Κώδικας 18. Ή Σύνοδος άποφάσισε νά στείλει
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Τό Πατριαρχικό γράμμα δεν φαίνεται νά τόν συνέτισε· άντίθετα, γιά νά 
στηρίξει τά κινήματα καί τις άνταρσίες του, ένέπλεξε στήν υπόθεση καί τό 
ποίμνιό του. Τό Πατριαρχείο, προσπαθώντας νά έξουδετερώσει τις ένέργειές 
του, άπηύθυνε νέο γράμμα1, σέ ηπιότερους τόνους αύτή τη φορά, χωρίς όμως 
νά έγκαταλείπεται τό περιεχόμενο των προσαπτόμενων έναντίον του 
κατηγοριών ή νά περιορίζεται ό άριθμός τους. Τό Πατριαρχείο έλέγχει τόν 
Ιωακείμ γιατί δέν άπάντησε στό γράμμα του (τής 3 Μαρτίου 1837) καί τόν 
κατηγορεί γιά τις άπαράδεκτες ένέργειές του, γιά την έμπλοκή δηλαδή καί 
των χριστιανών τής έπαρχίας του στήν υπόθεση. Οί τελευταίοι συντάχθηκαν 
μέ τόν Μητροπολίτη τους στήν άπαίτηση νά ύποβιβαστεϊ ή μητρόπολη Δρυ- 
ϊνουπόλεως σ’ έπισκοπή, παρότι έπί πατριαρχείας Κωνστάντιου Β' είχαν 
ταχθεί υπέρ τής προαγωγής καί ένεργοϋσαν γιαυτή. Υπογραμμίζει, λοιπόν, 
στόν ’Ιωακείμ τήν άνάγκη νά συναισθανθεί τή βαρύτητα τού άτοπήματος στό 
όποιο είχε περιπέσει, νά πάψει κάθε κίνημα έπιδρομής καί ν’ άφήσουν όλοι 
ήσυχο τόν καταχρεωμένο μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως καί τή Μεγάλη Εκκλη
σία έλεύθερη άπό περισπασμούς τέτοιων προβλημάτων2.

’Ακόμη ό πατριάρχης Γρηγόριος άπευθύνθηκε καί στους προεστώτες τών 
Ίωαννίνων, γιά νά τούς έπιτιμήσει γιατί άναμίχθηκαν στήν υπόθεση τής μη
τρόπολης Δρυϊνουπόλεως καί περισσότερο γιατί έγιναν όργανα τής Ιδιοφφυ- 
Θμίας τού Μητροπολίτη τους καί τής άνήκουστης τόλμης του ν’ άντιτάσσεται 
στις άποφάσεις τής Μ. Εκκλησίας άφ' ήζ ήμέρας είδεν έαυτόν παρ' έλπίδα 
προαχθέντα διά τής έπιεικείας της είζ τήν άγιωτάτην αυτήν μητρόπολιν τών

τό γράμμα πρός τόν Ιωακείμ μέσω τοθ μητροπολίτη "Αρτας Νεόφυτου, πρός τόν όποίο ταυ
τόχρονα έδινε έντολή νά μεταπείθει τόν ’Ιωακείμ, ώστε ν’ άλλάξει στάση άπέναντι στή μητρόπολη 
Δρυϊνουπόλεως καί τό μητροπολίτη της καί νά συμμορφωθεί μέ τις άποφάσεις τής ’Εκκλησίας. 
Ζητεί ν ’ άποσπάσει άπό τόν ’Ιωακείμ ρητή διαβεβαίωση για νομιμόφρονη συμπεριφορά, γιατί 
σέ άντίθετη περίπτωση ή έκκλησιαστική παιδεία ήταν άναπόφευκτή. Τις άποκρίσεις του ό Νεό
φυτος θά τις διαβίβαζε στό Πατριαρχείο, χωρίς νά πάψει νά παρακολουθεί καί τις κινήσεις τοΟ 
'Ιωακείμ, ό όποίος όχι μόνο καταφερόταν έναντίον τοϋ Πατριαρχείου γιά τό θέμα τής προαγωγής 
τής έπισκοπής Δρυϊνουπόλεως σέ μητρόπολη, άλλά είχε φτάσει στό σημείο, χρησιμοποιώντας 
...διάφορα κινήματα  ύπουλα καί ύποκεκρυμμένα  (καί) έσχάτω ς ώρμησε καί άναφανδόν νά 
άνατρέψη τά Σ ννοόικώ ζ τετελεσμένα  (βλ. τό μέ ήμερομηνία 3 Μαρτίου 1837 γράμμα τοΟ πα- 
τριάρχη Γρηγορίου ΣΤ' πρός τόν Άρτας Νεόφυτο, ΑΟ Π  - KJJA, Κώδικας 18).

1. Βλ. τό μέ ήμερομηνία 11 ’Ιουνίου 1837 γράμμα τοΟ πατριάρχη, ΑΟ Π  - Κ Π Α, Κώδικας
18.

2. Τέλος πάντω ν  -καταλήγει 6 Πατριάρχης- ή Ίερότης σου διακρίνω ν βαΟέως δ τι είνα ι έκ 
τών πάνχχι άδυνάτω ν τό νά παλινω δήση ή Ε κκλησία είζ αυτήν τήν ύπόΟεσιν, καί γνωρίζουν θε
τικό τα τα , ώς καί έκ τής προλαβούσης έπιστολής έγνως, τήν άμετάθετον άπόφασιν τής δικα ίας 
έκδικήσεώ ς της, μήτε κα τ' Ιδέαν νά άποβλέψης πλέον εις παρόμοιον κίνημα, δπερ πρός τή βεβαίρ  
άποτυχίρ, θέλει φέρη άνυπέρθετον καί τήν μεταμέλειάν σου. Π ρόσχες λο ιπόν καλώ ς καί ποίησον  
μετά  σπουδής ώς αοί γράφομεν. Βλ. τό μέ ήμερομηνία 11 ’Ιουνίου 1837 γράμμα τοθ πατριάρχη 
Γρηγορίου πρός τόν ’Ιωακείμ, ΑΟ Π  - Κ Π Α, Κώδικας 18.
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Ίωαννίνων. Τούς συνιστώ, λοιπόν, νά σταματήσουν την πολεμική τους κατά 
τού Πατριαρχείου, νά ύπακούουν στις άποφάσεις του και νά πάψουν νά γί
νονται όργανα τού Ιωακείμ1. Στη συνέχεια ό Πατριάρχης καταφέρεται μέ 
σκληρούς χαρακτηρισμούς έναντίον τού ’Ιωακείμ... έκ πάθους τινός, καί 
Ιδιοτέλειας, ή έξ άπειρίας τε καί άβελτηρίας, έπελάθετο καί ήθέτησε χρέη 
Ιερά, τά όποια άνεδέχθη ένώπιον Θεοϋ καί άγγέλων καί έφάνη άπειθής καί 
άγνώμων, καί πλήκτης πρός την έλεησασαν, καί τιμήσασαν αυτόν (Εκκλη
σίαν)2. Συνιστά, λοιπόν, ό Πατριάρχης στούς φρόνιμους και ευυπόληπτους 
άνθρώπους, όπως οί άποδέκτες τού γράμματος, νά μην παρασύρονται άπό 
τό παράλογο πάθος ένός άνθρώπου γιά την άνατροπή συνοδικής πράξης τε
τελεσμένης κανονικως καί πολιτικως. ’Έτσι, παρενοχλειται όχι μόνο τό Πα
τριαρχείο, άλλά καί οί τουρκικές άρχές πρός τις όποιες υπέβαλλαν άγωγές, 
χωρίς νά σκέπτονται ότι ή προαγωγή σέ μητρόπολη τής έπισκοπής Δρυϊνου- 
πόλεως ήταν μιά έκκλησιαστική υπόθεση, άσχετη μέ την ηθική καί πολιτική 
κατάσταση τής περιοχής, στην όποια δέν έπέφερε καμιά βλάβη. Γίνεται 
υπόμνηση ότι οΐ ίδιοι οί Ίωαννίτες, έπί τής πατριαρχείας τού προκατόχου 
του, είχαν ζητήσει, μέσω των άντιπροσώπων τους στην Κωνσταντινούπολη, 
τήν προαγωγή σέ μητρόπολη. ’Αντίθετα, τώρα μέ τή στάση τους δέν 
υπερασπίζονταν τά δικαιώματα τής δικής τους μητρόπολης, γιά τά όποια 
είχαν άποδείξεις ότι φρόντιζε τό Πατριαρχείο3.

Όπως σημειώθηκε, στό γράμμα τού πατριάρχη Γρηγορίου τής 3 Μαρτίου 
1837 πρός τόν ’Ιωακείμ, στήν υπόθεση τής μητρόπολης Δρυϊνουπόλεως 
άναμίχθηκε κι ό Μουσταφά πασάς Ίωαννίνων, πρός τόν όποιο είχε καταφυγει 
ό Ιωακείμ γιά νά στηρίξει τό κίνημά του. Φαίνεται, όμως, ότι τό Πατριαρχείο 
είχε έρθει σ’ έπαφή μέ τόν Μουσταφά, γιατί ό τελευταίος κάλεσε τόν Μη
τροπολίτη νά τού δώσει έξηγήσεις. Ό  ’Ιωακείμ, σέ άναφορά του πρός τόν 
πασά, παρέστησε τά πράγματα σύμφωνα μέ τις δικές του άπόψεις καί τόν 
διαβεβαίωσε γιά τήν ειλικρίνεια των προθέσεων του. Τόν παρακαλούσε άκόμη, 
ύπογραμμίζοντας τήν άφοσίωσή του πρός αύτόν, νά μεσολαβήσει στό Πα- 
τριαρχείο, ώστε νά άξιωθώ της συγγνώμης τής κοινής μητρός καί εύεργέτιδος 
μου άγιας Εκκλησίας καί τής έξ ύπαρχής εύνοιας τοϋ πανσεβάστου καί προ-

1. Βλ. τό μέ ήμερομηνία 17 ’lo w Ιου 1837 γράμμα το© πατριάρχη Γρηγορίου, Α Ο Π  - Κ Π Α, 
Κώδικας 18.

2. Βλ. τό δ .π. γράμμα της 17ης ’Ιουνίου 1837.
3. Καί ό Πατριάρχης καταλήγει: Μ ή άνεχόμενοι λο ιπ ό ν  νά βλέπω μεν υμάς περ ιπεπτω χότας  

εΙς το ια ϋτα  άπερίσκεπτα  χα ί άνοίχεια  το ϊς  χριστιανούς κινήματα, τά όποια  π ρό ς τό  μηδέν κα- 
τορθοΟν, έπ ιφ έρουσι καί όνειδος είς  τό ν  χαρακτήρα  τής π α τρ ίδο ς σας, καί Αμάρτημα ψ υχικόν  
εις  όλο υς σας... έντελλόμεθα  καί πα ρα γγέλλομεν νά πα ύσητε το ϋ  λο ιπ ο ϋ  άντιτασσόμενοι κατά  
τής ά για ς το ϋ  Χ ρ ισ το ϋ  Ε κκλησίας, γιατί γιά κανένα λόγο ή άπόφαση δέ μποροθσε ν’ άνατραπεί. 
Ή έπιμονή τους νά ύπηρετοΟν τήν Ιδιόρρυθμη θέση το© ’Ιωακείμ θά έπέσυρε τήν άγανάκτηση 
τής Εκκλησίας καί πολιτικές κυρώσεις. Βλ. τό δ .π. γράμμα.
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σκυνητοϋ μου Δεσπότου, συμμορφωμένος διατελών τοϋ λοιποϋ μέ τάς 
άποφάσεις καί Θελήσεις τής μητρός μου άγιας Εκκλησίας. Ταυτόχρονα έδινε 
καί την υπόσχεση νά καθησυχάσει και τό ποίμνιό του, ώστε νά μη συμβεί 
στό μέλλον όποιαδήποτε παρεκτροπή. Περιόριζε άκόμη τις διεκδικήσεις του 
άπό τή Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως στα όσα τοϋ άναλογοϋσαν, πρόταση μέ 
την όποια συμφωνούσε καί πρότεινε στό Πατριαρχείο κι ό έξαρχος μητρο
πολίτης Άρτας Νεόφυτος1.

Τί, τέλος, άπολογήθηκε ό ’Ιωακείμ στις σφοδρότατες αίτιάσεις καί βαρύ
τατες κατηγορίες τοϋ Πατριαρχείου έναντίον του; Σέ σωζόμενο γράμμα - 
άπολογία του2 έπιρρίπτει ευθύνες γιά τή δημιουργηθεΐσα κατάσταση στόν μη
τροπολίτη Δρυϊνουπόλεως Νεόφυτο πού δημιουργούσε σύγχυση μέ τις κατη
γορίες του καί προσθέτει:

Θέλει μοί εϊπη τις, διατί δέν έγραφες έν καιρφ τά διατρέξαντα εις την 
Εκκλησίαν; καί ποιος μέ πιστεύει νά γράψω, όταν ό άγιος Δρυϊνουπόλεως 
γράφη βεβαίως τάναντία. καί αϋτη μέν είναι ή άπολογία έν εϊδει έξομο- 
λογήσεως, τοϋ εύτελοϋς αυτής δούλου, ζητοϋντος την δεσποτικήν αυτής συγ
γνώμην, έάν άπό τόν πόνον τής ψυχής μου παρέδραμον κατά τι. έπειδή δέ 
καί ή ύμετέρα πανσέβαστος καί προσκυνητή μοι παναγιότης, καί ή περί αύτήν 
άγία καί ιερά σύνοδος άπό άκραν έπιείκειαν καί συμπάθειαν πρός έμέ τόν 
ταπεινόν δοϋλον αυτής παραβλέπουσα πάντα, όπως πριν καί άν ήκολούθησαν, 
προτρέπει μοι πατρικώς, ϊνα παύσω τοϋ λοιποϋ κινούμενος κατά τής άπό 
τής Δρυϊνουπόλεως έκκλησιαστικής πράξεως. διά τοϋτο σπεύδω διά τοϋ άνά 
χειρός μου δουλικοϋ νά τήν διαβεβαιώσω, δτι τοϋ λοιποϋ όχι μόνον τοιούτου 
κινήματος Ιδέαν Θέλει έξορίσω μακράν τοϋ όρίζοντος τών πτωχών Ιδεών μου, 
άλλά συμμορφούμενος μέ τάς έκκλησιαστικάς διαταγάς, Θέλει άγωνισΘώ 
δλαις δυνάμεσι καί τούς Ίωαννίτας νά καθησυχάσω καί νά παύσω τοϋ λοιποϋ 
άπό τοιαϋτα κινήματα. Θερμώς δέ παρακαλώ, έάν τό έγκρίνη νά γράψη 
δεσποτικώς καί πρός τόν άγιον Δρυϊνουπόλεως, ώστε τοϋ λοιποϋ νά παύση 
καί ή πανιερότης του δίδουσα αιτίαν σκανδάλων, καί τούς έπαρχιώτας του 
νά μεταχειριστή πολιτικώτερον. τοϋτο τό λέγω είλικρινώς, γνωρίζων τάς 
μεταξύ δυσαρέσκειας καί υποπτεύομαι μή έκραγή αύΘις κανέν κατ' αύτοϋ έξ 
έπαρχιωτών του κίνημα, καί άποδοΘή πάλιν εις έμέ.

Τό πρόβλημα, λοιπόν, τής προαγωγής τής μητρόπολης Δρυϊνουπόλεως 
τερματίστηκε μέ πλήρη υποχώρηση τοϋ ’Ιωακείμ, άφοϋ υποχρεώθηκε ν’ 
άναγνωρίσει τό περιεχόμενο τών κατηγοριών πού έκτόξευσε τό Πατριαρχείο 
έναντίον του. Σ’ ένα μάλιστα σημείο τής άπολογίας του φάνηκε καί προφη-

1. Βλ. άναφορά τσΟ μητροπολίτη ’Ιωακείμ πρός τόν Μουσταφά πασά ΊωαννΙνων, μέ 
ήμερομηνία 29 Σεπτεμβρίου 1837, Α Ο Π  - Κ Π Α, Κώδικας 18.

2. Βλ. τό μέ ήμερομηνία 26 Σεπτεμβρίου 1837 γράμμα τοή 'Ιωακείμ πρός τό Πατριαρχείο, 
Α Ο Π  - ΚΠ Α, Κώδικας 18.
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τικός. Πραγματικά, τό Νοέμβριο του 1841 ό Νεόφυτος Δρυϊνουπόλεως 
άπομακρύνθηκε άπό τόν θρόνο του διΔ τάς άναφνείσας μεταξύ τής αντοϋ 
Ιερότητος καί των χριστιανών δυσαρέσκειας καί ψυχρότητος1. Γιά παραπλή
σιες όμως ή και διαφορετικές αίτιες είχε έξωσθεΐ ένωρίτερα άπ’ αυτόν κι ό 
Ιωακείμ.

Ό  Ιωακείμ ήταν σέ θέση νά κινητοποιεί μεγάλο μέρος τού ποιμνίου του, 
Ιδιαίτερα τούς χριστιανούς τής υπαίθρου καί νά προσδίδει λαϊκό έρεισμα 
στις προθέσεις του. Δέν κατόρθωσε, όμως νά κατευνάσει τό μένος των 
άντιπάλων του, οί όποιοι δέ δίστασαν νά χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο, θεμιτό 
κι άθέμιτο, γιά νά πετύχουν την έξωσή του.

Όπως έχει ήδη σημειωθεί, τό πατριαρχικό σιγίλλιο, τό σχετικό μέ την 
έξωσή του, είναι πενιχρό σέ 6,τι έχει σχέση μέ τό περιεχόμενο των κατηγοριών. 
Άναφέρεται σέ γενικότητες, συνηθισμένες σέ παρόμοια σιγίλλια, χωρίς έξει- 
δίκευση των κατηγοριών2. Περισσότερο λεπτομερής είναι ή περίληψη ή άνα- 
γραφόμενη στούς Πατριαρχικούς Κώδικες, πού αίτιολογει την έξωση καί την 
έκλογή τού νέου μητροπολίτη3.

Όλες, δμως, οί λεπτομέρειες των κατηγοριών, πού έξυφάνθηκαν έναντίον 
τού Ιωακείμ4, περιέχονται στην έκτενη άναφορά των Ίωαννιτών, μέ τις 
υπογραφές των προεστώτων καί των έπικεφαλής των Ισναφίων. Την άναφορά 
αύτή την υπέβαλαν στό Πατριαρχείο στις 22 ’Ιουλίου 18385.

ΟΙ κατηγορίες πού προσάπτονταν στόν Ιωακείμ ήταν οί έξης:
α) ΟΙ Ίωαννίτες δεινοπαθοϋσαν κάτω άπό τό σιδερένιο ζυγό τού 

καταπατητή όλων των δικαιωμάτων τής κοινότητας καί παραβάτη τών κα
θηκόντων του, β) ό ’Ιωακείμ ήταν όλέθριος γιά την έπαρχία Ίωαννίνων κι 
άνάξιος άρχιερέας, γ) μέ την άνάρρησή του στό μητροπολιτικό θρόνο έγινε 
ό τύραννος τών πατριωτών, καταφρόνησε δλους τούς έντιμους πολίτες καί 
έσπειρε τή διχόνοια άνάμεσα στούς χριστιανούς τής κοινότητας, δ) είχε με
τατρέψει τή μητρόπολη σέ κέντρο συγκέντρωσης παιδαρίων καί σέ καφενείο,

1. Βλ. Μ ητροπ ολίτου  Σ άρδεω ν Γερμανοϋ, δ.π„ σ. 57.
2. ...τοϋ χρημ α τ ίσα ν ιο ς  άρχιερέω ς σας Ιω ακείμ έγκληματίου άναφανέντος, καί άποδειχθέντος, 

κα ί κατά  τάς κο ινά ζ υμώ ν τώ ν έπαρχιω τώ ν α ντο ϋ  άγω γάς καί δεινοπαθείς προσκλαυσεις π ρό ς  
τήν έκχλησίαν, κα ί π ρ ό ς τήν υψηλήν έξουσίαν, καί τά ς όμοφώ νους α ιτήσεις, ίξω σϋέντος καί τέ- 
λεο ν  έκπεσόντος τής έπαρχίας αυτής... ή Σύνοδος τόν άντικατέστησε μέ τόν Ίωαννίκιον τόν 
άπό Ρεθύμνης. Βλ. !Α ναστασ ίου , ’Ανέκδοτον πατριαρχικόν σιγίλλιον, H E  1 (1952)772. ’Επειδή 
κατά τήν άντιγραφή έχουν παρεισφρύσει όρισμένα λάθη, θά τό δημοσιεύσουμε όλόκληρο στό 
τέλος τής μελέτης.

3. Βλ. Μ ητροπ ολίτου  Σάρδεω ν Γερμανοϋ, δ .π., σ. 70, όπου τό κείμενο τής περίληψης.
4. Ή άντιιωακειμική μερίδα κατόρθωσε νά συμπαρασύρει καί μεγάλο τμήμα τής κοινότητας 

τών Ίωαννίνων, δχι δμως τής υπαίθρου· οί παρασυρθέντες μετάνοιωσαν άργότερα γιά τή στάση 
τους.

5. Ή άναφορά, άγνωστη ώς τώρα, δημοσιεύεται όλόκληρη στό τέλος τής μελέτης.
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ε) κυβερνούσε αυθαίρετα, ζητώντας τή γνώμη όρισμένων μόνο φατριαστών, 
ξένων, πού μόλις πρίν λίγα χρόνια είχαν πολιτογραφηθεΐ ώς Ίωαννίτες, 
στ) οί νουνεχέστεροι άπό τόν κοινό λαό παραπονέθηκαν στους έπιτρόπους 
της κοινότητας γιά τά άνοσιουργήματα τού ’Ιωακείμ καί ζήτησαν άπ’ αύτούς 
νά έπέμβουν γιά νά σταματήσουν τις καταχρήσεις του. Επειδή δέ μπόρεσαν 
νά τόν πείσουν υποχρεώθηκαν νά παραιτηθούν γιά νά μή γίνουν συνένοχοί 
του.

Σέ λεπτομερέστερη έξειδίκευση, τά κυριότερα έγκλήματα τού Ιωακείμ ήταν 
τά έξης: α) ή διαγωγή του ήταν μεμπτή, έξ αιτίας τών κατάπτυστων σχέσεων 
μέ άτιμα τοϋ γυναικείου είδους υποκείμενα, τά όποια είχε κάνει όργανά του 
καί χρησιμοποιούσε έναντίον τών κοινών συμφερόντων, β) διαιρούσε τεχνη
έντως τό ποίμνιο σέ φατρίες καί έστρεφε τή μία έναντίον τής άλλης, κάνοντας 
στό τέλος δ,τι ό Ιδιος ήθελε, γ) περιφρονούσε τούς άληθινούς πατριώτες καί 
περιέθαλπε τούς άνάξιους καί ήμερονύχτως μέ τούς τοιούτους κακοήθεις κυ
λιέται εις την Μητρόπολιν σαρδαναπαλών, δ) μέ τήν πολυδάπανη ζωή του, 
άντί ν’ άνακουφίσει τή Μητρόπολη άπό τά χρέη τήν έπιβάρυνε καί μέ νέα 
υπέρογκα, ε) γιά νά πετύχει τόν ύποβιβασμό τής μητρόπολης Δρυϊνουπόλεως 
σ’ έπισκοπή είχε δαπανήσει τεράστια ποσά, στ) είχε γκρεμίσει τόν παλαιό 
τοίχο τής περιοχής τής μητρόπολης καί στή θέση του έχτισε νέο τειχόκαστρο, 
ώς τής Βαβυλώνος τόν πύργον, άπέναντι άπό τόν νεόκτιστο βασιλικό στρα
τώνα στά Λιθαρίτζια, δαπανήσας τεράστια ποσά, κτίσμα πού τελικά 
ύποχρεώθηκε άπό τήν τουρκική διοίκηση νά κατεδαφίσει, ζ) συγκέντρωσε, 
υπό τύπον δανείου, 60.000 γρόσια άπό τά φτωχά μοναστήρια τής έπαρχίας 
του, κι άπό τούς Ιερείς άλλα 25.000 γρ. καί 100 γρ. έπιπλέον άπό τόν καθένα, 
η) είχε πωλήσει τά εισοδήματα κτήματος τής μονής 'Αγίων ’Αποστόλων Πα- 
πίγκου, άντί 27.000 γρ. καί 20.000 γρ. τού δάσους,γιά τρία χρόνια, χωρίς νά 
δώσει ούτε όβολό στή δικαιούχο μονή, θ) τά Ελέη, πού προορίζονταν γιά 
κοινωφελείς σκοπούς καί γιά τήν άνακούφιση τών δυστυχούντων, τά διέθετε 
όπως αυτός ήθελε. Είχε δαπανήσει τεράστια ποσά στις άλλόκοτες όρέξεις 
του, χωρίς νά ρωτήσει κανένα, ι) πολλές φορές οι ύπογράφοντες τήν άναφορά 
είχαν κάνει παραστάσεις στόν ’Ιωακείμ νά μήν έπεμβαίνει διαρκώς εις τά 
πολιτικά, νά πάψει δηλαδή νά είναι ταυτόχρονα καί προεστώς καί σουμα- 
δόρος καί ταξιλντάρης εις τά βασιλικά τεκλίφια... καί κονακτζής καί 
προπαντός νά πάψει τις καταχρήσεις στά ’Ελέη· τό άποτέλεσμα ήταν νά 
ύβρισθούν καί ν’ άπειληθοϋν, ια) έξαιτίας όλων αύτών υποχρεώθηκαν ν’ 
άναφερθούν στόν τούρκο διοικητή Μουσταφά πασά, γιά νά τόν ύποχρεώσει 
νά θεωρήσει τόν λογαριασμό τών ’Ελεών, ιβ) γιά ν* άποφύγει τή θεώρηση οί 
κατήγοροι Ισχυρίζονταν ότι κατέδωσε έξη συμπατριώτες τους στήν τουρκική 
διοίκηση, μέ τήν ψευδή κατηγορία ότι ήταν οί πρωταίτιοι σύνταξης κι 
άποστολής άναφοράς πρός τόν ρούμελην, γιά νά μεσιτεύσει ό τελευταίος στό
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Πατριαρχείο, ώστε νά μή φύγει άπό τά ’Ιωάννινα. ΟΙ έξη φυλακίστηκαν γιά 
νά έξορισθούν, σύμφωνα μέ άπαίτηση τού Ιωακείμ· σώθηκαν δμως άπό τόν 
οίκτο καί την ευσπλαχνία τού Μουσταφά πασά, πού χαρακτήρισε άλογη κι 
άδικη την κατάδοση, ιγ) ό Μουσταφάς πληροφόρησε την Πύλη γιά δλα αύτά 
καί ταυτόχρονα διέταξε την θεώρηση των λογαριασμών των ’Ελεών, άπό την 
δποία άποκαλύφθηκε δτι: 1) προικοδοτούσε 115 κορίτσια, χωρίς δικαιολο- 
γητικά, 2) δανείστηκε καί πλήρωσε 80.000 γρ., χωρίς άποδείξεις, 3)άπε- 
λευθέρωσε πολλούς αιχμαλώτους, χωρίς έλευθερωτήρια γράμματα τών έπι- 
τρόπων, 4) δαπάνησε χιλιάδες ρούβλια σύμφωνα μέ τις έπιθυμίες του, 5) έκτι
σε ένα άλληλοδιδακτικό σχολείο, άντί χιλιάδων γροσίων, χωρίς ν’ άξίζει ούτε 
τό ένα τρίτο, 6) δικαιολόγησε 110.000 γρόσια άπό λάσσο προοριζόμενο γιά 
τήν άνέγερση νέου νοσοκομείου, χτίζοντας όρισμένους ξηρότοιχους κι άγορά- 
ζοντας μικρό οικόπεδο γιά τήν προέκταση τής αύλής, δαπάνη πού δέν ξε- 
περνούσε τις 10.000 γρ., 7) ό Ν. Ζωσιμάς είχε δώσει έντολή γιά τήν άνέγερση 
Ελληνικού σχολείου, άλλα ό ’Ιωακείμ χρησιμοποίησε τά υλικά τής κατα
σκευής πού είχαν άγοραστει, γιά τήν άνέγερση τού τοίχου τής μητρόπολης 
άπέναντι άπό τόν βασιλικό στρατώνα. Ό  τοίχος αύιός άργότερα κατεδαφί
στηκε.

Γιά δλα αύτά τά έγκλήματα ό ’Ιωακείμ δέν έδωσε ποτέ λογαριασμό καί 
άπολογίαν. Καί οί κατήγοροι προσθέτουν, δτι ό πρώην μητροπολίτης ’Ιωακείμ 
ό έκ Μελενίκου, συγκρινόμενος μέ τόν νυν Νέρωνα ήταν άγιος. ’Επιπλέον 
παραγνώριζε τη φτώχεια καί τη δύσκολη οικονομική κατάσταση πού περνού
σαν οί χριστιανοί τής έπαρχίας του κι άντί νά τούς συμπονει καί νά φρον
τίζει γιά τήν έλάφρυνση τών βαρών τους, τούς καταπίεζε συνάζοντας διπλά 
καί τριπλά δικαιώματα.

Τέλος, οι κατήγοροι κάνουν έκκληση πρός τό Πατριαρχείο νά τούς 
άπαλλάξει άπό τις κακίες, τις καταχρήσεις, τά έγκλήματα τού άνάξιου άρ- 
χιερέα τους καί ν’ έπαναφέρει τόν προκάτοχό του ’Ιωακείμ τοϋ όποίου αί 
καταχρήσεις τολμώμεν νά εΐπωμεν εΐσίν εύεργεσίαι ώς πρός τάς πράξεις τού
του τοϋ Θηριώδους.

Τήν άναφορά κατά τού ’Ιωακείμ υπογράφουν δλοι οί άρχηγοί τής 
άντιιωακειμικής μερίδας, οί: Ιωάννης Νάγιος, προεστώς τών Ίωαννίνων, Νι
κόλαος Ζίνης, Χριστόδουλος Σάββας, γιατρός, Γεώργιος Ζήσης, ’Αναστάσιος 
Π. Μελάς, Σπυρίδων Μπογάς, Θεοδόσιος Δημητρίου κ.ά., καθώς καί οί 
έπικεφαλής (βεκίληδες) τών Ισναφιών. Βέβαια, καί ή φιλοϊωακειμική μερίδα 
δέν έμεινε άδρανής. ’'Εστειλαν, δπως θ’ άναφέρουμε στη συνέχεια, έκτενή 
άναφορά στό Πατριαρχείο, υπογραμμένη άπό έκπροσώπους όλόκληρης τής 
μητροπολιτικής έπαρχίας Ίωαννίνων. Μέ τήν άνφορά τους παρακαλούσαν 
τόν Πατριάρχη καί τη Σύνοδο νά μή πιστέψει στις συκοφαντίες δυό-τριών 
Ιδιοτελών άνθρώπων, οί όποιοι μέ φόβο κι άπάτη παρέσυραν κι άλλους μόνο.
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άπό την πόλη τών Ίωαννίνων. Ή Σύνοδος δέν Ελαβε υπόψη την άναφορά 
τών φίλων τού Ιωακείμ, άλλά τών άντιπάλων του καί προχώρησε στήν Εξωσή 
του.

’Από τά έκτεθέντα γίνονται φανεροί ot λόγοι γιά τούς όποιους 
άπομακρύνθηκε ό ’Ιωακείμ: 1) ή Εχθρική στάση του όπέναντι στή μητρόπολη 
Δρυϊνουπόλεως, τής όποιας ζητούσε τόν υποβιβασμό όχι γιά λόγους άρχών, 
άλλά γιά νά εισπράττει, ώς υποκείμενη σ’ αυτόν, τά δικαιώματά του.

2) όπως συνέβη καί στήν περίπτωση τού ’Ιωακείμ τού έκ Μελενίκου, ό 
τουρκικός παράγοντας ήταν Εχθρικός πρός τόν ’Ιωακείμ. ΟΙ άντίπαλοί του 
ξόδεψαν 110.000 γρ., τά όποια κατέβαλε ό Επικεφαλής τής άντικοακειμικής 
μερίδας Νικόλαος Ζίνης, μέ τήν υπόσχεση ότι θά τού Επιστραφούν άπό τά 
Εσοδα τής κοινότητας καί τά ’Ελέη, όταν οΐ Εχθροί τού ’Ιωακείμ θ’ άνα- 
λάμβαναν τή διοίκησή της, όπως καί Εγινε. ’Από τις 110.000 γρ., τά 30.000 
τά δαπάνησαν γιά τήν άπαλλαγή κι άπελευθέρωση τών Εξη πολιτών πού είχαν 
κατηγορηθει άπό τόν ’Ιωακείμ1 2 3 καί γιά τόν μπουμπασιριέ2 τού Μπεκήρ Εφέντη. 
Τά υπόλοιπα 80.000 γρ. άποτελούσαν προσφορά πρός τόν Μουσταφά πασά, 
ό όποιος είχε γράψει στήν Κωνσταντινούπολη καί έλευθέρεοσεν (τούς πολίτας) 
άπό τόν τύραννον\ Μετά τήν Επαναφορά τού ’Ιωακείμ στό θρόνο του (1840)4 
σέ πολυήμερες γενικές συνελεύσεις, ύστερα άπό διαταγή τού Τούρκου πασά 
τής 24-9-1840 καί έπί παρουσία του διορισθέντος Μπονμπασίρη ένδοξοτάτον 
Μονχαρδάρ έφένδη, Ελέγχθησαν όλα τά άπαράδεκτα, όπως χαρακτηρίζονται 
Εξοδα τής κοινότητας καί τών ’Ελεών, πού είχαν γίνει κατά τή διετία τής 
άρχιερατείας τού διαδόχου του Ίωαννικίου. Σύμφωνα μέ τις άποφάσεις, τά 
Εξοδα πού καταβλήθηκαν γιά τήν Εξωση τού Ιωακείμ καί τούς άλλους 
σκοπούς πού άναφέρθηκαν, ήταν Εξω άπό τό πνεύμα τού προορισμού τών

1. Πά τήν άποτροπή τής Εκδίωξης τού προεστώτα Ιωάννη Νάγιου.
2. bUbasir ή mubassir = αυτός πού φέρνει τή διαταγή γιά νά πληρώσει τό φόρο μιά περιοχή. 

Στά χρόνια τού ’Αλή πασά, άλλά κι άργότερα, σήμαινε τόν σουλτανικό έπιθεωρητή.
3. Βλ. συνυποσχετικό γράμμα τής 25 Αύγουστου 1838, πού συντάχθηκε μόλις έγινε ή Εξωση 

τού ’Ιωακείμ, Σαγκοννη  ’Ανέκδοτος άλληλογραφία, Η Χ  6 (1931) 254. Στό συνυποσχετικό ση
μειώνεται: ...τά  άνωθεν γρόσια  έκατόν δέκα χιλιά δες Θέλομεν φ ροντίσει όμοϋ μέ τόν  κύριον Ν ι
κόλαον Ζ ίννη ν νά τά όανεισΟώμεν μέ ύπογραφάς μας καί νά τά μετρήσω μεν είς τό ν  ρηθέντα  
Ν. Ζ ίννην τώ ν όποιω ν ή τελεία ξ  επληρω μή Θέλει γίνει έκ τοϋ  κοινού τής πόλεώ ς μας καί άπό  
πρώ τας συναλλαγματικός ήθελε τραβήσωμεν έκ τώ ν έλεώ ν Στις 3 ’Οκτωβρίου 1838 ύπογράιρεται 
άπό 131 πολίτες πληρεξούσιο Εγγραφο, μέ τό όποίο παραχωρείται ή άδεια σ’ όλους τούς 
Επιτρόπους τών Εκκλησιών, τού νοσοκομείου καί τούς κασσαδόρους νά έξοικονομήσω σι τοϋ  
ένεκα τής έξώσεως τοϋ Μ ητροπολίτου Κ υρίου Ιω ακείμ γενόμενα έξοδα, τά τής κοινότητας χρέη, 
καί δλα τά γρόσια τοϋ κισλά έκ τώ ν χρονικώ ν εισοδημάτω ν έλεώ ν καί άπό όσα δυνηΟώσιν νά 
έξάξω σιν άπό τά μοναστήρια Ζήτζας καί πατέρω ν (βλ. δ,π., σ. 246). (Idjla = στρατώνας).

4. "Ας σημειωθεί ότι ή άπσκατάσταση τού ’Ιωακείμ τό 1840 Εγινε ύστερα άπό Εντονη ύψηλή 
Επιταγή, πράγμα πού σημαίνει ότι ή τουρκική διοίκηση ήταν τώρα μέ τό μέρος του. Βλ. Μ η
τροπολίτου Σάρδεω ν Γερμανοϋ, δ.π., σ. 71.
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διαθηκών κι άπαράδεκτα γιά την κάσσα των ’Ελεών. Δέν είχαν, συνεπώς, κα
νένα δικαίωμα ούτε ot έπίτροποι ούτε οΐ 131 πού υπέγραψαν τό πληρεξούσιο 
νά είσπράξουν δσα είχαν δώσει άπό τά Ελέη. Γιαυτό δλοι τους, έπίτροποι 
και ύπογράψαντες τό πληρεξούσιο, ήταν σνννπόχρεοι εις τά γεγραμμένα 
ϊξοδα, τά όποια τελικά δέν έπέστρεψαν άπό τις περιουσίες τους γιά τούς 
λόγους πού θ’ άναφερθούν. Τά έξοδα γιά την έξωση τού ’Ιωακείμ φαίνεται 
δτι ήταν περισσότερα καί ot διενεργοϋντες τόν έλεγχο υποχρεώθηκαν νά δια
σταυρώσουν πληροφορίες πολλών άτόμων, γιά νά διαλευκάνουν την υπόθεση 
πού χαρακτηρίζεται ώς σκοτεινή1.

3) Πρέπει νά ήταν σκληρή ή στάση τού ’Ιωακείμ άπέναντι στούς άντιπά- 
λους του, στάση πού τούς όδήγησε σέ συσπείρωση καί πρωτοφανή άντίδραση 
καί σέ χρησιμοποίηση μέσων, τών όποιων ή «ποιότητα» άποπνέει άβυσσαλέο 
μίσος. Δέν υπάρχει κατηγορία πού νά μήν έκτοξεύτηκε κατά τού ’Ιωακείμ, 
δπως άποδεικνύεται άπό τό περιεχόμενο τής άναφοράς τών κατηγόρων. Νο
μίζει κανείς δτι βρίσκεται μπροστά σέ μιά έγκληματική φυσιογνωμία. Τύραν
νον τόν άποκαλούν κατ’ έπανάληψη πού καταδυνάστευε τό ποίμνιό του. Βέ
βαια, σέ τέτοιου είδους άναφορές καί προσκλανσεις κυριαρχεί πάντα ένας 
τόνος ύπερβολής, τό πάθος δμως πού διατρέχει τό περιεχόμενο τής άναφοράς 
είναι πρωτοφανές.

4) Τό μίσος έπιτάθηκε έξαιτίας τού άποκλεισμοΰ τους άπό τήν έξουσία, 
καί τά όφέλη πού προέκυπταν άπό τήν άσκησή της, τήν δχι έντιμη συνήθως. 
Γιαυτό άναπολούν μέ συγκίνηση τήν άρχιερατεία τού ’Ιωακείμ τού έκ Μελε- 
νίκου, δταν καί πάλι οΐ Ιδιοι, μέ πρώτο τόν έπικεφαλής τους Νικόλαο Ζίνη, 
ρύθμιζαν τήν οικονομική ζωή τής πόλης, μέ βάση τά συμφέροντά τους.

5) ΟΙ άντίπαλοι τού ’Ιωακείμ, μέ τήν προπαγάνδα καί τή διαστρέβλωση 
τών γεγονότων, άλλά καί μέ τήν άπάτη καί τό φόβο, δπως θά όμολογήσουν 
στή νέα άναφορά τους πρός τό Πατριαρχείο οΐ Ίωαννίτες, κατόρθωσαν νά 
παρασύρουν πολλούς μέ τις άπόψεις τους, προπαντός δέ τούς έπικεφαλής 
τών Ισναφιών. ΟΙ υπογραφές τους βάραιναν σημαντικά στήν άπόφαση τού 
Πατριαρχείου. Δέν κατόρθωσαν, δμως, νά πείσουν τόν χριστιανικό πληθυσμό 
έξω άπό τήν πόλη, πού στάθηκε στό πλευρό τού ’Ιωακείμ.

1. Βλ. Σ αγκούνη. 6ji.. Η Χ  6 (1931), 244-253. Είναι χαρακτηριστική ή καταχωριζόμενη στήν 
Αλληλογραφία τών Ζωσιμάδων σημείωση, πού άποδί&ει τήν γνώμη τών φτωχών τής κοινότητας, 
μέ τόν τίτλο: «·Όσα έξόδενσαν κακώ ς άπό γρόσια  τών πτω χώ ν». Σημειώνεται λοιπόν: γρόσια  
15.000 έδω σαν λέγο νσ ι διά  το ύς ίξ  φ υλακισμένους δ τα ν  έφυλακώ θηκαν π ρ ιν  έξωθή 6 δεσπότης, 
οΐ πτω χοί δέν  γνω ρίζουν διά  π ο ια ν  α ίτία ν  έφυλακώ θηκαν... 95.000 λέγουσ ι δ τι έδω σαν τοΰ  μου- 
στα φ δ πασά διά  τήν έξω σιν το ΰ  δεσπότι- μά λιστα  οί βεζυράδες πέρνονν δτα ν  ά χο λο ιβ ο ύν  π α 
νόμοιας υποθέσεις, π λή ν  ό μουσταφ ά  πασσάς Ιξεύρη δ τι τά έδω σεν ό νόγιος άπό τήν σακούλαν  
του  κα ί δχι δ τι είνα ι γρόσια  τώ ν πτω χώ ν. Συνολικά 20310121 γρόσια  ζητούν ο ί πτω χοί μ έ τά  
διαφόρητα, άπό το ΰ  κα ιρού όπ ο ϋ  τά έχάλασαν, καθότι είνα ι γρόσια  τώ ν έλεώ ν τώ ν πτω χώ ν  
(βλ. 6λ „ σ. 255-257).
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6) Όλα αυτά, βέβαια, δέν άπαλλάσσουν τόν Ιωακείμ άπό τΙς δικές του 
εύθυνες. Γιατί ήταν κι αυταρχικός στη διοίκηση καί πείσμων στις άπόψεις 
του καί φιλοχρήματος κι άνεκτικός άπέναντι στις καταχρήσεις. 'Οπωσδήποτε, 
όμως, ύπερειχε σαφώς άπέναντι των προκατόχων του, τής δεκαετίας που 
έρευνάται, καθώς καί του Ίωαννίκιου πού τόν διαδέχθηκε, σέ Ικανότητα, δι
οίκηση, κύρος καί έπιρροή, τήν όποια άκόμη καί τό Πατριαρχείο υπολόγιζε, 
άφοΰ έξέφραζε έμμεσα φόβους γιά τή μεταστροφή συνοδικών άρχιερέων στό 
θέμα τής προαγωγής ή μη τής Μητρόπολης Δρυϊνουπόλεως.

Ό Ίωαννίχιος 6 άπό Ρεθνμνης καί ή έκπτωσή τον (1838-1840)

Ό  Ίακζννίκιος1, ό κατά κόσμον ’Ιωάννης Λαζαρόπουλος, άπό τήν Κρήτη, 
άντικατέστησε τόν ’Ιωακείμ τόν Χίο τόν Αύγουστο τού 18382. Στό πα- 
τριαρχικό σιγίλλιο, μέ τό όποιο γίνεται γνωστή ή έξωση τού Ιωακείμ καί ή 
έκλογή τού Ίωαννίκιου3, άφού έπισημαίνονται μέ γενικότητες τά έγκλήματα 
τού ’Ιωακείμ, υπογραμμίζονται, όπως γίνεται πάντοτε μέ τήν έκλογή άρ- 
χιερέων, καί τά προτερήματα τού Ίωαννίκιου: ...άνήρ γεραρός, καί σεβάσμιος 
καί ήθος έμφαίνων άρχιεροπρεπές τε καί έμβριθές άτε δή άρετή, καί θεοσεβείς 
διαπρέπων καί έν έκκλησιαστικαις καί πνευματικαϊς ίδέαις, καί εισηγήσεις 
πεπνκασμένος καί τριβών των ιερών νόμων καί κανόνων, παιδείςι τε σνγκε- 
κροτημένος τή τε ήμετέρρ έκκλησναστική καί τή Θύραθεν, καί έν πράγμασιν 
έκκλησιαστικοΐς καί πολιτικοΐς πείραν πολλήν κεκτημένος, ζήλον τε ένθερμον 
καί διακαή τρέφων υπέρ τής εύσεβείας καί των όρθοδόξων δογμάτων καί 
πατροπαραδότων έθίμων τής ίεράς καί άμωμήτου ημών πίστεως... μειλήχιος, 
καί καλοκαγαθίςι τρόπων έμφαιδρυνόμενος καί λόγου καί διδασκαλίας ευπο
ρών, ειρηνικός, έπιεικής, φιλήσυχος καί ένί λόγφ άπάσαις άπηρτισμένος ταϊς 
άρεταις, δσαι τόν άμεμπτον άρχιεροπρεπή χαρακτηρίζουσι βίον...

*Αν συγκρίνει κανείς τις κατηγορίες καί τή σωρεία των έλαττωμάτων πού 
καταλόγιζαν σέ βάρος τού προκατόχου ’Ιωακείμ μέ τά προτερήματα τού Ίω
αννίκιου, θά πιστέψει ότι κάποιος έγκληματίας είχε άπομακρυνθεΐ άπό τόν 
θρόνο των Ίωαννίνων καί κάποιος άλλος τόν άντικατέστησε, πού άγγιζε τήν 
άγιότητα. Όταν ό Ιωακείμ έξελέγη ώς μητροπολίτης Ίωαννίνων, τά προτε
ρήματα πού τόν χαρακτήριζαν ήταν μετρημένα4. Τό πλήθος των άρετών πού

1. Γιά τόν ΊωαννΙκιο βλ. Ν ικολάου Β. Τωμαόάκη, ΌΚρής Μητροπολίτης Ίωαννίνων Ίω- 
αννίκιος 6 άπό Ρεθύμνης (1838-1840) καί ή καθιέρωσις τοϋ νεομάρτυρος Γεωργίου τ&ν Ίωαν- 
νΐνων (1839), 'Η πειρω τικό Η μερολόγιο, 8 (1986)7-16, όπου καί σχετική βιβλιογραφία.

2. Βλ. Μ ητροπολίτου Σάρδεω ν Γερμανοϋ, δ.π., σ. 70-71.
3. Βλ. 'Αναστασίου, ’Ανέκδοτον πατριαρχικόν σιγίλλιον, H E  1 (1952) 772.
4. Βλ. 'Αναστασίου, Πατριαρχικόν σιγίλλιον, Γρηγόριος Π αλαμάς, τεΟχ. 411-412 (1952) 287. 

άνήρ τίμ ιος καί Θεοσεβής, ζηλω τής τών καλώ ν Ιργω ν, £χων π ρά ξιν  τε καί π είρα ν  Ικανήν τώ ν 
έκκλησιαστικώ ν υποθέσεω ν καί νομίμω ν καί έν τή λαχούσχι α ύ τφ  έπισκαπή  (δηλ. τής Δρυϊνου-
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άποδίδει τό σιγίλλιο στόν Τωαννίκιο, άλλά και ή έπιλογή του άπό τή Σύνοδο 
γιά τόν θρόνο των Τωαννίνων πρέπει νά όφείλονται στό δτι είχε διατελέσει 
ώς την έκλογή του μέλος τής κεντρικής πνευματικής έπιτροπής του Πατριαρ
χείου. Συνεπώς, βρισκόταν σέ καθημερινή έπαφή μέ τούς έκλογεις συνοδικούς. 
Τό κατά πόσον oi άρετές τού Τωαννίκιου είχαν άντίκρυσμα θ* άποδεικνυόταν 
κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Ή φατρία, πάντως, πού πρωτοστάτησε στην έκλογή έσπευσε νά πλέξει τό 
έγκώμιο τού νέου Ιεράρχη στόν Νικόλαο Ζωσιμδ: ...ή δυστυχής Πατρίς μας 
ήξιώθη μεγάλας παρά θεοϋ ευεργεσίας, άρχιερέως δηλ. σοφωτάτου καί 
εναρεστωτάτου τοϋ πρώην ΡεΘύμνης Κυρίου Ίωαννικίου, τόν όποιον γλώσσα 
δέν ήμπορεϊ νά έπαινέση κατ' άξίαν, έκ τοϋ στόματος τοϋ όποιου ήδη φέει 
άφθόνως ό λόγος τοϋ θεοϋ καί ή έξ αύτοϋ ωφέλεια άπερίγραπτος καί ή των 
ηθών διόρθωσις των χριστιανών προβαίνει γιγαντιαίφ ποδί ήμέραν παρ' 
ημέραν, ήδη δέ ή πόλις μας έλαβε την άπαιτουμένην καθησνχασιν, άρθέντος 
έκ τοϋ μέσου τοϋ προσκόματος καί τής τών σκανδάλων καί ταραχών αιτίας 
καί ούτως όλοι οί πολιται ήνωμένοι χαιρόμεθα άγαλλίασιν έπαινετήν καί 
ύποδεκτήν τφ θεφ...\

’Αποστολή τού Τωαννίκιου, σύμφωνα μέ τά άναφερόμενα στό σιγίλλιο 
τής έκλογής του ήταν νά... κυβέρνηση τό έν τή έπαρχίμ ταύτχέ λογικόν ποί- 
μνιον Θεοφιλώς καί Θεαρέστως, νά έμφυσήση εις τάς ψνχάς σας3 την όμόνοιαν 
καί άγάπην, νά καταπαύση τάς ταραχάς, καί νά πολιτευθή πρός όλους μέ 
τήν αυτήν πατρικήν καί ποιμαντικήν διάθεσιν, καί την Ισότητα, όποίαν άπαι
τεί μάλιστα ή κατάστσις τής έπαρχίας αυτής πρός έξάλειψιν τών σκανδάλων, 
καί τών κατακρίτων φατριασμών... άσχετος καί άνεπίληπτος, καί πρός ούδέν 
άλλο άπευθυνόμενος, είμή πρός μόνην τήν πνευματικήν περίθαλψιν, καί προ
στασίαν ύμχύν, καί τήν ειρηνικήν καί άσκανδάλιστον διαβίωσιν\

Θά ήταν εύχής έργο νά γίνονταν πράξη οΐ προθέσεις τού Πατριαρχείου. 
Δυστυχώς κι ό Τωαννίκιος έπανέλαβε τά σφάλματα τών προκατόχων του. 
Δέσμιος τής φατρίας πού έξεθρόνισε τόν Ιωακείμ, άπληστος κι άποφα-

πόλεως) εΰσεβώ ς καί Θεαρέστως πολιτενσάμενος, κα ί τό τοϋ  ευα γγελικόν πο ιμένα ς έργον έκ τώ ν 
ένόντω ν α ύ τφ  ένδειξάμενος, οϋ  ένεκα γνω στός υπάρχω ν τή Έ κκλησίρ, ώ ς ά ξιο ς οίκονομήσασθαι 
καλώ ς καί κρείττονα  έπα ρχίσν  προεκρίθη σννοόικώ ς μετατεθήναι καί προβφ ασϋήνα ι ε ίς  τήν  
Ά γιω τά τη ν  τα ντη ν  Μ ητρόπολιν Ίω αννίνω ν.

1. Βλ. γρά μμα  τών έπιτρόπων τών 4 έκκλησιών καί τοθ νοσοκομείου τής 6 Μαρτίου 1839 
πρός τόν Νικόλαο ΖωσιμΛ. ΟΙ έπίτροποι ήταν όλα στελέχη τής άντιιωακεμιικής μερίδας καί 
δέν παρέλειψαν νά κάψουν άφθονο λιβάνι τόσο γιά τόν ΊωαννΙκιο όσο καί γιά τόν ΖωσιμΛ, 
τόν όποιο περίμεναν νά συγκινήσουν γιά νά είσπράξουν νέες δωρεές' βλ. Σ αγχουνη  δ π ., σ. 224- 
226.

2. Τών Ίωαννίνων.
3. Κλήρου καί λαοθ.
4. !Α ναστασίου, ’Ανέκδοτον πατριαρχικόν σιγίλλιον, H E  1 (1952) 772.
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σισμένος νά χρησιμοποιήσει κάθε μέσο γιά νά οίκειοποιηθεϊ δσο τό δυνατόν 
περισσότερα άπό τά Ελέη και τις δωρεές τών ευεργετών, άντι νά έξαφανίσει 
τούς φατριασμούς, τΙς διαιρέσεις και νά έξασφαλίσει όμόνοια και χρηστή δι
οίκηση, έγινε δργανό της, πιστός έκτελεστής τών θελήσεων της. Τό άποτέλεσμα 
ήταν νά όξυνθεϊ ή κατάσταση περισσότερο, νά διευρυνθει τό χάσμα άνάμεσα 
στους πολίτες καί στόν κλήρο, νά συσπειρωθεί ή μεγάλη πλειοψηφία τών 
Τωαννιτών έναντίον του, μέ τήν όποια συντάχθηκαν καί οΐ παραπλανηθέντες 
άπαδοί τής άντιιωακειμικής μερίδας. "Ετσι, ύστερα άπό μία διετία ζητήθηκε 
ή άπομάκρυνσή του μέ βαρύτατες κατηγορίες.

"Οπως καί στήν περίπτωση τού Ιωακείμ, έτσι καί μέ τόν Τωαννίκιο, ή 
στάση τού Ν. Ζωσιμά άπέναντι στόν τελευταίο ήταν έπιφυλακτική. Μπορεί 
γιά τυπικόύς λόγους νά έγραφε στους έπιτρόπους του δτι Θέλω κάμει τό 
χρέος μου όποϋ νά τοϋ γράψω, άν κατενοδωθεϊ (ό Τωαννίκιος) καί ευρίσκεται 
εις τά αυτόθι ενλαβως τήν δεξιάν του άσπάζομαι καί δουλικώς προσκυνά.V, 
σέ έπόμενες έπιστολές του, δμως, άφήνει αιχμές γιά τήν πολιτεία του2. Γρά
φοντας π.χ. στόν έπίτροπό του *Αλ. Φίλιο λέγει δτι παρακαλει τόν Τωαννίκιο 
νά λάβχι ευσπλαχνίαν εις τό ποίμνιόν του, καί μέ τήν θείαν βοήθειαν, καί μέ 
τάς εύχάς του νά δυνηθή νά τους ειρήνευσή καί παύωνται αί διχόνοιαί των, 
διότι τότε Θέλει είναι πρός όφελος τής πατρίδος\ Είναι, λοιπόν, καλά πλη- 
ροφορημένος δτι μέ τήν έλευση τού Τωαννικίου δχι μόνο δέν είχαν πάψει 
οί έριδες άνάμεσα στις φατρίες, άλλά είχαν όξυνθεϊ άκόμη περισσότερο μέ 
τήν έκδικητική διάθεση πού έδειχναν οι νέοι άρχοντες καί τή συνέχιση τών 
καταχρήσεων στά Ελέη, τις δωρεές καί τούς πόρους τής κοινότητας. Ή πα
ράκλησή του, λοιπόν, πρός τόν Τωαννίκιο γιά ειρήνευση είναι μιά έμμεση 
άπόδειξη τής δυσφορίας του, γιατί δέν είχε άκόμη έπιτευχθεϊ κάτι τέτοιο. Λί
γους μήνες άργότερα θά γράψει4: Καί &ν έπαράτρεξεν ό Άρχιερενς μαζή μέ 
τόν Νικόλαν Zivrf καί άκολούθησαν κανένα ξεχωριστόν χωρίς τήν διαταγήν 
μου είμή κατά τήν ιδέαν τους μέ σκοπόν δτι έχουν νά μέ πραγματενσουν 
καθώς καί οί πρώην· αυτό δηλοϊ δτι δέν είναι άπ' &να>Θεν τά δσα έχω ά- 
φιερωμένα εις τήν πατρίδα Ισως δέν είναι δεκτά. Ή παράγραφος τής 
έπιστολής άποκαλύπτει τις προθέσεις τών νέων προεστώτων μ* έπικεφαλής 1 2 3 4 5

1. Λίγο πιό πάνω στό Ιδιο γράμμα ούτε έλάχιστο λόγο συμπάθειας δέν έκφράζει γιά τόν 
’Ιωακείμ, τού όποΙου πληροφορήθηκε τήν έξωση, ένδιαφερόμενος μόνο γιά τή διάσωση τών βι
βλίων πού τού είχε στείλει καί είχαν σφραγιστεί μαζί μέ τά άλλα πράγματά του. Βλ. Σαγκοννη, 
6λ ., σ. 221, έπιστολή τής 25 Νοεμβρίου 1938 τού Νικ. Ζωσιμά πρός τόν ’Αλέξιο ΦΙλιο.

2. Βλ. Σαγκοννη, δ.π., σ. 227, έπιστολή τού Ζωσιμά πρός ΦΙλιο, τής 14 Μαρτίου 1839.
3. Βλ. 6λ .
4. Βλ. 6λ „ σ. 228, έπιστολή τού Ζωσιμά πρός τόν ΦΙλιο, τής 11 Ιουλίου 1839.
5. ’Από τούς άρχηγούς τής άντιιωακειμικής μερίδας, στενότατος τώρα συνεργάτης τού Ίω- 

αννίκιου.
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τόν Μητροπολίτη, νά μη συμμορφώνονται μέ τΙς έντολές του Νικ. Ζοοσιμά, 
ώς πρός τόν τρόπο τής διάθεσης των χρημάτων που έστελνε, άλλά νά χρη
σιμοποιούν τρόπους, δπως και οί προηγούμενοι, μέσω των όποίων θά προ
σπορίζονταν ώφέλη.

Τόν Σεπτέμβριο τού 1839 οί κυβερνώντες άντίπαλοι τού Τωαννίκιου, θο
ρυβημένοι άπό την άπειλή τού Ζωσιμά δτι θ’ άλλάξει τη διαθήκη του καί θά 
σταματήσει την άποστολή χρημάτων1, συγκέντρωσαν τούς κατοίκους τής πό
λης στην πατρική του οίκία γιά νά έκφράσουν τήν άπερίγραπτον λύπην τής 
ψυχής των γιά τίς προθέσεις του. Ταυτόχρονα ήθελαν νά όμολογήσουν δτι 
είχαν πιά συνειδητοποιήσει τη μεγάλη βλάβη πού προερχόταν άπό τή διχόνοια 
καί τή διαίρεσή τους σέ φατρίες κι δτι ήταν άποφασισμένοι εις έαυτούς 
έλθόντες, νά βγάλουν άπό τή μέση κάθε αΙτία σκανδάλου καί διαίρεσης2. Ή 
κατάσταση δμως δέν θά μεταβληθεΐ. Ό  Ζωσιμας θά τούς ύπομνήσει άκόμη 
μιά φορά πώς άν ό Ίωαννίνων κι ό Νικ. Ζίνης προέβαιναν σέ δαπάνες χρη
μάτων χωρίς τήν έγκρισή του, μέ σκοπό νά τόν φέρουν πρό τετελεσμένων 
γεγονότων καί νά τόν υποχρεώσουν νά τά άναγνωρίσει δπως έκαναν καί οί 
πρώην, αυτό θά φανέρωνε δτι οί δωρεές πού έκανε στήν πατρίδα δέν ήταν 
άποδεκτές άπό τό κοινό3. Στό μεταξύ οί προεστώτες, παρά τίς προηγούμενες 
δηλώσεις μετάνοιας, άκολουθούν τό δικό τους δρόμο, τόν άγνοούν καί τόν 
ύποχρεώνουν νά τούς γράψει: άκούω δτι νά έδιώρισαν Αιδασκάλους είς τό 
Σχολεϊον, έκεϊνοι όποϋ διόρισαν &ς τούς πληρώσουν, ώς καθώς ήκολούθησαν 
καί είς τήν Εκκλησίαν τού 'Αγίου Νικολάου, καί μνησκει είς αύτούς νά τήν 
τελειώσουν4.

* Τόν Αύγουστο τού 1840 ό Ίωαννίκιος κηρύσσεται έκπτωτος καί στή θέση 
του έπανέρχεται ό ’Ιωακείμ κατ' εύχαρίστησιν τών κατοίκων καί έντόνου 
υψηλής έπιταγής\ Πέραν άπό τά έγκλήματα τού Ίωαννίκιου, πού άπα- 
ριθμούνται λεπτομερώς σέ άναφορά τού 1839 τών κατοίκων τών Ίωαννίνων 
πρός τό Πατριαρχείο, ή έπιστολή (25 Σεπτεμβρίου 1840) τών έπιτρόπων τού 
Νικ. Ζωσιμά πρός αυτόν μάς δίνει παραστατική εικόνα γιά τόν τρόπο τής 
διαχείρισης τών κοινών κατά τό διάστημα τής άρχιερατείας του*. Πολλά στοι
χεία περιέχουν καί τό πόρισμα έλέγχου τής έξελεγκτικής έπιτροπής πού δ ιο

ί. Κάτι άνάλογο είχε κάνει ό Ζωσιμάς καί fail Ιωακείμ, δπως άναφέρθηκε.
2. Βλ. έπιστολή τών κατοίκων τής πόλης πρός τόν Ζωσιμά, τής 14 Σεπτεμβρίου 1839. Σα- 

γκούνη, δ.π., σ. 229.
3. Βλ. έπισιολή τού Ζωσιμά πρός τόν Φίλιο, τής 11 Αύγουστου 1839, 6λ .. σ. 231.
4. Βλ. τή μέ ή μερομην Ια 10 Μαίου 1840 έπιστολή τού Ζωσιμά πρός τούς έπιτρόπους του 

Π. Σαμαρνιώτη, ’Αλ. Φίλιο, θ . Λαμπαόάριο, Σαγκοννη, δ.π., σ. 238. Ή έκκλησία τού άγΙου Νι
κολάου άρχισε νά κτίζεται άπό τΙς 15 Μαρτίου 1839 μέ δαπάνες τού Ζωσιμά. Βλ. 6λ ., σ. 229.

5. Βλ. Μ ητροπολίτου Σάρδεω ν Γερμανοϋ, δ.π., σ. 71.
6. Βλ. τήν μέ ή μερομην ία 25 Σεπτεμβρίου 1840 έπιστολή τών Σαμαρνιώτη, Λαμπαδαρίου 

καί Φιλιού πρός τόν Ζωσιμά, Σαγκοννη, δ.π., σ. 242-244.
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ρίστηκε άπό την τουρκική διοίκηση1 καθώς και μεταγενέστερες έπιστολές πού 
Αντάλλαξαν δ Ζωσιμδς και οί έπίτροποί του μετά την Απομάκρυνση τού Ίω- 
αννίκιου. Στήν έπιστολή τής 25 Σεπτεμβρίου 1840 οΐ έπίτροποί τονίζουν δτι: 
οί πρωτομαΐστορες τών Ισνναφιών καί ό λαός έχινήθησαν έναντίον τοϋ 
προεστώτος καί τών έπιτρόπων τών έλεών καί κασσαδόρων... έκαμαν άγωγήν 
είζ την αύτοϋ υψηλότητα2 (καί) έδιορίσθη διά της αντοϋ προσταγής νά 
άλλαχθή ό προεστώς, καί άντΊ αντοϋ όλοι όμοφώνως έκλεξαν τόν κυρ ’Αλέ
ξιον Φίλων καί έπομένως άλλάχθησαν καί οί έπίτροποί καί ούτως διωρί- 
σθησαν τέσσερες αιρετοί κριταί, δύο άνά κάθε μέρος άπό τούς πρώτους 
δηλαδή έπιτρόπους καί άπό τόν λαόν καί Θεωρήσαντες τόν λογαριασμόν τών 
έλεών έγιναν φανεραί αί κατά καιρούς καταχρήσεις του, τόσον διά τά όσα 
κακώς έξόδευσαν διά τά πάθη των νά έξώσουν τόν Ίωαννίνων κύρ Ιωακείμ 
καθώς καί δι' άλλα πολλά, τά όποια έφθασαν σχεδόν τάς 175.0003.

Συνεχίζοντας οί έπίτροποί σημειώνουν δτι μετά τόν έλεγχο οΐ τέως 
έπίτροποί καί οΐ κασσαδώροι, καταδικάσθηκαν ν’ Αποζημιώσουν τήν κάσσα 
τών Έλεών ό καθένας, Ανάλογα μέ τά περιουσιακά του στοιχεία. Επειδή, 
δμως, πολλοί Απ’ αυτούς ήταν Αδύνατοι οίκονομικά καί τά καταλογισθέντα 
νά πληρώσουν ήταν μεγαλύτερα Από τήν περιουσία τους, γιά νά είρηνεύσουν 
τά πράγματα ή γενική συνέλευση Αποφάσισε νά παραβλεφθοϋν κατά τό 
μάλλον καί ήττον αί καταχρήσεις των, μέ τήν έλπίδα δτι τέτοια φαινόμενα 
δέν ΘΑ έπαναλαμβάνονταν στό μέλλον. Ή Απόφαση νά παραγράφουν τά 
Αδικήματα τών καταχρήσεων θ’ Αποτελούσε καί θέληση τού νέου Ιεράρχη, 
τού ’Ιωακείμ τού Χίου, πού είχε έπανέλθει άπό τόν Αύγουστο τού 1840 στόν 
θρόνο καί ήθελε ν’ Αρχίσει τή β' Αρχιερατεία του μέ μιά έπίδειξη καλής θέ
λησης πρός τούς Αντιπάλους του. Βέβαια, ή Ατιμωρησία τών ύπευθύνων δέν 
συνέτισε τούς κατοπινούς διαχειριστές καί έπιτρόπους ούτε τούς Μητροπο
λίτες, δπως ήλπιζαν δσοι Αποφάσισαν τήν παραγραφή, γιατί τά φαινόμενα 
έξακολούθησαν γιά δεκαετίες Ακόμη.

Όπως Αναφέρθηκε, τόν Σεπτέμβριο τού 1839, 123 πρόκριτοι μέ Αναφορά 
τους πρός τό Πατριαρχείο Αποκαλύπτουν τά αίτια τής έκπτωσης τού Ίωαν- 
νίκιου καί τής έπαναφοράς τού ’Ιωακείμ. Τά κύρια στοιχεία τής Αναφοράς 
αύτής, Αγνωστης μέχρι σήμερα4, είναι:

α)Στό προοίμιο έκφράζεται ή όδύνη τών Ίωαννιτών γιά τούς κατα
τρεγμούς τής τύχης, ή όποία δέν Αρκέστηκε νά πλήξει τήν περιοχή μέ δεινά 
καί δυστυχήματα, Αλλά προχώρησε πιό πέρα, σά νά φθονούσε τή σχετική 
^βελτίωση πού είχε Αρχίσει ν’ Αναφαίνεται καί κατάφερε νέο πλήγμα μέ τήν

ι. Βλ. δ.π.
2. Τόν Σαΐτ πασά. Σαγκούνη, δ.π., σ. 242.
3. ένν. γρόσια.
4. Ή άναφορά δημοσιεύεται όλόκληρη στό τέλος τής μελέτης.
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έξωση τού έναρέτον άρχιερέως ’Ιωακείμ, πού τή συνόδευσαν μύρια δεινά, 
υπέρογκες χρηματικές ζημίες και ηθικές βλάβες, πιθανόν άνίατες. Γιά νά προ
λάβουν την έξωση τού ’Ιωακείμ οί Ίωαννίτες1 είχαν παρακαλέσει τό Πα
τριαρχείο μέ άναφορές τους, χωρίς όμως νά είσακουσθοϋν, νά μή λάβει 
υπόψη του τις συκοφαντίες δυό-τριών Ιδιοτελών, οί όποιοι άφού παρέσυραν 
μέ την άπάτη καί τό φόβο πολλούς, έχάλκευσαν την άναφορά κατά τού ’Ιω
ακείμ. Άντικαταστάθηκε, λοιπόν, ό ’Ιωακείμ μέ τό πλήθος των προτερημάτων 
του, καί τόν διαδέχθηκε ό Ίωαννίκιος 6 όποιος έξαπάτησε τή Μ. ’Εκκλησία, 
γιατί ώς άρχιερεύς πολιτεύθηκε έκ διαμέτρου άντίθετα μέ τις προσδοκίες τού 
Πατριαρχείου, μέ άποτέλεσμα νά δημιουργηθεΐ στήν έπαρχία Ίωαννίνων μιά 
έλεεινή καί άξιοθρήνητη κατάσταση.

β) ΟΙ ύπογράφοντες καί καταγγέλλοντες τού καταλόγιζαν: 1)ποτέ δέν 
σκέφτηκε καί δέν φρόντισε γιά τά συμφέροντα τής έπαρχίας του καί είχε ώς 
μοναδικό του σκοπό νά άργνρολογήση, 2) στήν άρχή προσπάθησε νά δελεάση 
τούς χριστιανούς μέ τή συνηθισμένη υποκρισία του, άλλά έπειδή κατάλαβε 
πώς αυτό δέν έπαρκούσε γιά νά πετύχει τούς σκοπούς του έδειξε σύντομα 
τόν πραγματικό του έαυτό, 3) άρχισε άσύστολα την άρπαγή, έδιωξε ήγουμέ
νους άπό τά μοναστήρια τους, άδικα καί άκριτα, όδηγώντας τους στή φυλακή, 
έκανε άργούς άπό κάθε Ιεροπραξία πολλούς Ιερείς καί έκλεισε τις έκκλησίες 
άρκετών χωριών, έπειδή άρνήθηκαν νά ικανοποιήσου τά άδικα αΐτήματά 
του, 4) άνέτρεψε αυθαίρετα διαθήκες βασισμένες στούς έκκλησιαστικούς κα
νόνες, ζήτησε τήν Ικανοποίηση παράλογων άπαιτήσεων καί διέλυσε συνοικέ
σιο, χωρίς τήν παρουσία κανενός των ένδιαφερομένων, γιά νά είσπράξει χρή
ματα, 5) μείωσε ηθικά τή μητροπολιτική έπαρχία στόν έξω κόσμο μέ τά λε
γόμενό του περί Λονθηροχαλβι,νι,σμοϋ, ένώ τέτοιο μίασμα δέν είχε διαδοθεί 
ποτέ στά Ιωάννινα, χάρη στή στέρεα όρθόδοξη πίστη των χριστιανών κα
τοίκων της. Τόν Λουθηροκαλβινισμό τόν χρησιμοποιούσε ώς μέσο γιά κατα
δίωξη τών άντιπάλων του κι όταν αύτό άπέτυχε, χρησιμοποίησε άκόμη καί 
τήν έπάρατον προδοσίαν, άλλά δέν έγινε πιστευτός άπό τήν τουρκική διοί
κηση, 6) κατέστρεψε τά σχολεία τής πόλης, παύοντας ένάρετους δασκάλους 
καί υποχρεώνοντας τούς μαθητές νά καταφύγουν σέ άλλα σχολεία γιά νά 
σπουδάσουν καί τούς εύεργέτες νά στέλλουν άλλού τις δωρεές τους. ’Αντι
κατέστησε τούς Ικανούς δασκάλους μέ άμαθεΐς καί άνίκανους πού ντρόπιαζαν 
τό διδασκαλικό έπάγγελμα, 7) δλα τά άναφερθέντα καί άλλα πολλά οι 
χριστιανοί τά ύπέφεραν μέ τήν έλπίδα τής μεταμέλειας, ό μητροπολίτης όμως 
δέν συμμορφωνόταν, άλλά έχοντας τό φόβο μήπως καταγγελθούν τά προη
γούμενα στό Πατριαρχείο, πρόλαβε νά συκοφαντήσει μέ γράμματά του μέρος, 
άλλά καί τό σύνολο τής έπαρχίας, στή Μ. Εκκλησία, προσθέτοντας έτσι νέο

1. Ή μερίδα πού υποστήριζε τόν Ιωακείμ.
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Εγκλημα στά προηγούμενα. Όπως συνάγεται άπό την άπάντηση τού Πατριαρ
χείου, ή όποία άναγνώσθηκε στις Εκκλησίες, ό Ίωαννίκιος κατηγορούσε τό 
ποίμνιό του, μέ άνύπαρκτες κατηγορίες, δτι τά μοναστήρια και οί κοινότητες 
άρνούνταν νά τού καταβάλουν τά τακτικά δικαιώματα καί τά τυχερά του. 
Τό άντίθετο συνέβαινε. Κατά τό πρώτο Ετος τής άρχιερατείας του μοναστήρια, 
χωριά καί κοινότητες, τού κατέβαλλαν, σύμφωνα μέ τό Εθιμο, διπλά δικαι
ώματα, καί στη συνέχεια δλα δσα Επρεπε νά είσπράξει, αύτός δμως ζητούσε 
περισσότερα, προβάλλοντας παράλογες άπαιτήσεις. Όλα αύτά οί χριστιανοί 
ήταν Ετοιμοι νά τά άποδείξουν.

Συνεχίζοντας τις καταγγελίες τους οί ύπογράφοντες κατηγορούν Εμμέσως 
καί την Μ. Εκκλησία, γιατί άβασάνιστα Εδωσε πίστη στους φαδιούργονς καί 
ΙδιοτελεΙζ (δπως φαίνεται άπό τό άπαντητικό γράμμα τού Πατριαρχείου πρός 
τόν Ίωαννίκιο), οί όποιοι συνέχισαν νά διαβάλλουν τόν Εξωσθέντα μητρο
πολίτη ’Ιωακείμ, μέ κατηγορίες πού τό Πατριαρχείο πίστευε δτι άποτελσύσαν 
Ελεύθερη Εκφραση τής βούλησης δλης τής Επαρχίας. ΟΙ άναφερόμενοι διαβε- 
βαιώνουν τό Πατριαρχείο δτι οί ίδιοι δέν είχαν καταφερθεΐ ποτέ κατά τού 
Ιωακείμ, γιατί δέν είχαν κανένα παράπονο Εναντίον του, ούτε είχαν ζητήσει 
τήν άντικατάστασή του μέ τόν γηραιό ’Ιωακείμ τόν Εκ Μελενίκου ή τόν 
Επίσκοπο Παραμυθιάς. Δυστυχώς, δέν είχαν είσακουσθεΐ καί άκολούθησε ή 
Εξωση τού ’Ιωακείμ, ή όποια όδήγησε τήν Επαρχία σέ Ελεεινή καί άξιοδάκρυτη 
κατάσταση. Άν -συνεχίζουν- ό Πατριάρχης βασιζόταν στις εύχαριστήριες 
άναφορές που τού είχαν σταλεί μετά τήν πτώση τού ’Ιωακείμ θά δδηγόταν 
σ’ Εσφαλμένες κρίσεις, γιατί οί άναφορές Εκείνες δέν ήταν προϊόν Ελεύθερης 
Εκφρασης τού λαού. Ήταν καιρός τό Πατριαρχείο νά Επιδείξει τό Ενδιαφέρον 
της πρός τή μητροπολιτική Επαρχία τών Ίωαννίνων, Εξασφαλίζοντας τήν 
ήσυχία, άρμονία καί εύδαιμονία τών χριστιανών κατοίκων της, άπαλλάσ- 
σοντάς τους άπό τόν Ίωαννίκιο καί Επαναφέροντας στό θρόνο τόν κανονικόν 
πρώην Κυριάρχην κύριον Ιωακείμ, τό μόνο πού θά μπορούσε νά γιατρέψει 
τις πληγές τής πατρίδας τους.

Τήν άναφορά υπογράφουν, δπως σημειώθηκε, 123 πρόκριτοι τών Ίωαννί
νων, άλλά καί τής Επαρχίας, κυρίως τού Ζαγορίου. Άνάμεσά τους ξεχωρίζουν 
τά όνόματα τών Κων. ’Αλεξίου, Κων. Χατζόγλου, Χριστ. Κόνιαρη, Γεώργ. 
Πασχάλογλου, ’Αλεξίου Παπάζογλου, που πολλές φορές είχε διατελέσει 
προεστώς τού Ζαγορίου, Πασχάλη Στούπη, προεστού τού Ζαγορίου, ’Αλεξίου 
Μίσιου, Άθ. Στούπη, Ία>άννη Λιάμπεη, ’Αλεξίου Φιλιού, Παναγ. Σαμαρνιώτη, 
Θεοδοσίου Λαμπαδαρίου, πού καί οί τρείς τους ήταν Επίτροποι τού Ν. Ζω- 
σιμδ καί ή υπογραφή τους στό κείμενο είχε βαρύνουσα σημασία κ.ά.

Άπό τά καταγγελόμενα Εναντίον τού Ίωαννικίου μερικά Εμφανίζουν κά
ποιες δμοιότητες μέ τίς κατηγορίες πού είχαν χρησιμοποιηθεί κατά τού 
Ιωακείμ καί είχαν σχέση μέ θέματα κυρίως διοικητικά. Υπάρχουν δμως καί



1 2 2 Ελευθερία I. Νικολαΐδου

όρισμένες καταγγελίες πού δέν έκτοξεύτηκαν γιά δημιουργία μόνον έντυ- 
πώσεων άλλά στηρίζονταν σέ πραγματικά γεγονότα. ΟΙ κυριότερες άπό αύτές 
ήταν:

1) Ή άπληστία πού χαρακτήριζε τόν Ίωαννίκιο, έκδηλούμενη μέ παράλο
γες άπαιτήσεις είσπραξης δικαιωμάτων, έξωσης ηγουμένων και θέσης σέ άργία 
Ιερέων, μέ σκοπό νά άποσπάσει περισσότερα χρήματα, 2) ή άδιαφορία του 
γιά τίς καταχρήσεις και τή διαφθορά των διορισμένων άπό αύτόν έπιτρόπων, 
πού δέν δίσταζαν νά χρησιμοποιούν χρήματα των Ελεών, γιά νά δικαιολο
γούν τις δαπάνες γιά τήν έξωση τού ’Ιωακείμ, καί άλλα έξοδα πού άπό τή 
γενική συνέλευση, ή όποία άκολούθησε τήν έκπτωση τού Ίωαννίκιου, χαρα
κτηρίστηκαν άπαράδεκτα, 3) ή ύποδαύλιση τού μίσους μεταξύ των άντιμα- 
χόμενων παρατάξεων, πού είχε τόν άντίκτυπό της όχι μόνο στήν κοινότητα 
των Ίωαννίνων, άλλά και σ’ όλους τούς χριστιανούς τής έπαρχίας, 4) ή χρη
σιμοποίηση ευτελών μέσων έκ μέρους τού Ίωαννίκιου, όπως τά κηρυγματά 
του περί Λουθηροκαλβινισμού, πού όδηγούσαν τό ποίμνιό του σέ διαιρέσεις,
5) ή βαρειά κατηγορία ότι ό Ίωαννίκιος είχε καταστρέψει τά λαμπρά σχολεία 
τής πόλης μέ τήν άπόλυση των δασκάλων καί τόν διασκορπισμό των 
μαθητών1.

’Αλλά καί ένα χρόνο μετά τήν έπάνοδο τού Ιωακείμ τού Χίου ή κατάσταση 
τών σχολείων έξακολουθούσε νά είναι δραματική, γιατί άπό τίς καταχρήσεις 
πού είχαν γίνει στά Ελέη, δέν ύπήρχαν χρήματα πληρωμής τών δασκάλων. 
Ό  Πανιερώτατος Ίωαννίνων (ό έπανακάμψας ’Ιωακείμ) εΐζ κωνσταντινού- 
πολιν διατριβών, Ισως δέν ήξενρει καλά διατί τό σχολεΐον έκλεισε, δθεν έν 
συντόμφ σάς είδοποιοϋμεν ότι οί πρώην έπίτροποι τών τεσσάρων έκκλησιών 
έν καιρφ μέ μερικούς πατριώτας έκαμαν άφανισμόν εΙς τά κοινά έλέη 
έξοδενοντες χιλιάδες γρόσια άπ' αυτά διά νά έξώσουν τήν πανιερότητά του 
διά τάς όρέξεις καί πάθη των2.

Περισσότερο όξύς στις κρίσεις του γιά τήν κατάσταση πού είχε δημιουρ- 
γηθεϊ στά σχολεία τών Ίωαννίνων είναι ό Ιστοριοδίφης Παναγιώτης ’Αρα- 
βαντινός. Άναφερόμενος στό μεγάλο δάσκαλο ’Αναστάσιο Σακελλάριο, σχο- 
λάρχη τής Ζωσιμαίας σχολής καί τίς περιπέτειές του αύτή τήν έποχή, σημει
ώνει3: Διετηρήθη ή εύκτικωτάτη αυτή κατάστασις τής Σχολής, καί σύμπνοια 
άξιέπαινος έβασίλενεν έν τή πόλει μέχρι τοϋ 1838, δτε όμάς τις τών προ
κρίτων αυτής, Ιδιοτέλειας ένεκεν, σννώμοσε καί έξηγέρθη κατά τοϋ μνησθέν-

1. Βλ. τήν 6ji ., έπιστολή τών έπιτρόπων πρός τόν Ζωσιμδ τής 6 Μαρτίου 1839.
2. Βλ. γράμμα τών έπιτρόπων το ϋ  Ν. Ζωσιμδ Κ. Σαμαρνιωτη, θ. Λαμπαόάριου καί *Αλ. 

ΦΙλιου, τής 27 Ιουνίου 1841 πρός τόν Κ. Πασχάλη. ΌΠασχάλης ήταν έπίτροπος τοΟ Ζωσιμά 
στή Μόσχα. Βλ. Σ αγχοννη . ‘Ανέκδοτος άλληλογραφΐα. Η Χ  7 (1932) 37.

3. Βλ. 17. Ά ρα βα ντινοϋ, Βιογραφική συλλογή λογίων τής Τουρκοκρατίας, έκδ. ΕΗΜ, Ιω
άννινα 1960, σ. 183.
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τος Μητροπολίτου (Ιωακείμ του Χίου) ώς άνδρόζ άκαμάτου καί άκάμπτου 
εΙς την έκτέλεσιν των ποιμενιχών του καθηκόντων, καί μετήλθε Θεμιτά καί 
άθέμιτα μέσα, ϊνα έπιτεύξηται την έξιοσίν του, ήτις έπήλθε δυστυχώς κατά 
τόν Αύγουστο τοϋ 1838. Καταδεικνύεται δέ ή έσχάτη μοχθηρία των ρηθέντων 
συνωμοτών, ένεργησάντων καί τήν έξωσιν τοϋ άνεκτιμήτου σχολάρχου, έπί 
τφ λόγψ ότι ύπήρχεν ευνοούμενος καί φίλος τοϋ πεπτωκότος Μητροπολίτου. 
Τούτου δέ γενομένου, πάντες οί τής άνωτέρας τάξεως μαθηταί καί πλεϊστοι 
τών κατωτέρων, έκόντες άκοντες, έγκατέλειψαν καί τήν Σχολήν καί τήν πόλιν 
των Τωαννίνων. Ή άδικαιολόγητος αϋτη τοϋ Αναστασίου έξοχης μεγάλης 
βλάβης παραίτιος έγένετο εις τήν Ηπειρωτικήν νεολαίαν, διότι έπί πενταετίαν 
ή Ζωσιμαία Σχολή, υπό άδεξίων καί άσυμφώνων διδασκάλων διεπομένη, άπό 
έτους εις έτος είς καχεξίαν χείρονα περιήρχετο, μόλις υπό έκατόν έπιτοπίων 
παίδων φοιτωμένη.

Βέβαια ό Άραβαντινός, δντας άναμφίβολα φίλος τοϋ ’Ιωακείμ, ύπερβάλλει 
λέγοντας δτι έπικρατοϋσε σύμπνοια στήν πόλη ώς τό 1838. Ήδη, άπό τόν 
περίοδο τής πρώτης άρχιερατείας τού ’Ιωακείμ, τό μίσος πού χώριζε τις δυό 
παρατάξεις έκδηλωνόταν πιό έντονα καί διαπότιζε τη ζωή τών κατοίκων τής 
πόλης. Γιαυτό κι όταν ή μιά μερίδα πέτυχε τήν έξωσή του ή άγανάκτηση τών 
όπαδών του, πού ήταν καί οί περισσότεροι, έκδηλώθηκε κατά τρόπο πού 
σπάνια παρατηρούνταν σέ τέτοιες περιπτώσεις. Χαρακτηριστικό είναι τό πε
ριεχόμενο τοϋ λαϊκού δίστιχου πού κυκλοφόρησε καί πού αΐτιάται τούς πρω- 
ταστατήσαντες στήν έξωση τοϋ ’Ιωακείμ:

Ανάθεμά σε Γκόβελα κΤ έσύ κι 9 ή διοδεκάρα 
πού βάλαταν καί διώξαταν Ίιοακείμ τόν Κάρα1.

Ανεξάρτητα άπό τις υπερβολές τοϋ ’Αραβαντινοϋ τό βέβαιο είναι, δπως 
πιστοποιείται άπό τήν άλληλογραφία τών Ζωσιμάδων, δτι τά σχολεία μέ τήν 
έξωση τοϋ ’Ιωακείμ καί τήν παύση τοϋ Άν. Σακελλάριου, έπαθαν σημαντική 
καθίζηση, άριθμητική καί ποιοτική.

Γιά νά έπανέλθουμε στόν Ίωαννίκιο καί τήν πρό τής έκπτωσης πολιτεία 
του, μπορούμε νά θεωρήσουμε ώς φωτεινή στιγμή τήν προσπάθεια πού κα
τέβαλλε γιά νά συγκεντρώσει δλα τά άπαραίτητα στοιχεία πού ζητούσε τό 
Πατριαρχείο, γιά ν’ άνακηρύξει ώς άγιο τόν νεομάρτυρα Γεώργιο (μαρτύρησε

1. Βλ. Α ναστασίου, δ.π., 1 1 (1952) 780. Τήν έποχή αυτή τών Εξώσεων τών μητροπολιτών 
(1830-1840) Εμφανίζονται δυό παράγοντες τής χριστιανικής κοινότητας τών Τωαννίνων: ό 
Μιχαήλ Γκόβελας, βεκίλης τής συντεχνίας τών τζαρτζήδων που πρωτοστάτησε τό 1838 στήν 
Εξωση τού ‘Ιωακείμ κι ό Γεώργιος Άναστ. Γκόβελας, προεστώς Τωαννίνων κατά τό 1839. Τό 
δίστιχο πρέπει ν ’ άναφέρεται μάλλον στόν πρώτο. Σέ δ,τι άφορά τή λέξη Κάρα, γιά τήν όποΐα 
δ ‘Αναστασίου έκφράζει τήν άπορία γιά τό τΐ σημαίνει, πιθανόν νά είναι προσωνυμία τσΟ 
‘Ιωακείμ πού σχετιζόταν μέ τόν τόπο καταγωγής του.
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στά Γιάννινα στίς 17 ’Ιανουάριου 1838). Όλα τα σχετικά μέ την άγιοποίηση 
τοΰ νεομάρτυρα είναι γνωστά άπό δημοσιεύματα και αυτοτελείς έκδόσεις1 
καί δέν υπάρχει λόγος ν’ άναφερθοϋμε σ’ αυτά. ’Επειδή δμως, τόσο στην 
άναφορά τού μητροπολίτη Ίωαννίκιου (6 ’Απριλίου 1839) πρός τό Πατριαρ
χείο, στην έκθεση πού τη συνοδεύει καί περιλαμβάνει βιογραφικά στοιχεία, 
τό μαρτύριο καί τά θαύματα τού άγιου, καθώς καί στό πατριαρχικό καί 
συνοδικό υπόμνημα, που άναγνώρισε την άγιότητα τού νεομάρτυρα (19-9- 
1839), υπάρχουν πολλά λάθη καί παραλείψεις κατά την πρωτοδημοσίευσή 
τους άπό τόν Δημ. Σαλαμάγκα, κρίνουμε σκόπιμο ν’ άναδημοσιεύσουμε τά 
κείμενα αυτά στό τέλος τής μελέτης, άποκαθιστώντας τα.

Ή  δεκαετία 1830-1840 άποτέλεσε γιά την έκκλησιαστική καί τη γενικότερη 
Ιστορία τών Ίωαννίνων καί τής περιοχής τους μιά κρίσιμη περίοδο. Μέσα 
άπό τά γεγονότα, στά όποια κυρίαρχη θέση κατέχουν οί έκπτώσεις κι 
άποκαταστάσεις τριών Μητροπολιτών, άναδύεται ή ζωή τού χριστιανικού 
στοιχείου στόν χώρο τής μητροπολιτικής έπαρχίας Ίωαννίνων, τού όργα- 
νωμένου σέ κοινότητες μέ θεσμούς στηριζόμενους στά προνόμια, τά όποια 
είχε έξασφαλίσει άπό τόν κατακτητή. ΟΙ θεσμοί αύτοί έφθάρησαν κατά τρόπο 
πού χρειάστηκαν δεκαετίες δλόκληρες γιά νά ξαναβρουν τμήμα τών περι
γραμμάτων τους. Βέβαια, καί ή δεκαετία 1820-1830 ήταν περίοδος κατάπτω
σης, υπήρχαν δμως σοβαρές δικαιολογίες πού δέν είναι δυνατόν νά παρο- 
ραθούν, δπως τά γεγονότα τά συνδεόμενα μέ τόν Άλή πασά καί τήν έλληνική 
έπανάσταση. Άπό τό 1830 ή άσφάλεια άρχισε ν’ άποκαθίσταται καί παρόλο 
πού τά δεινά τού παρελθόντος υποτροπίαζαν, υπήρχε σταθερή πρόθεση τής 
Πύλης γιά δμαλοποίηση τής κατάστασης. Κατ’ άναλογία έπρεπε ν’ άποκα- 
τασταθεΐ κάποια τάξη καί στά κοινοτικά πράγματα τών Ίωαννίνων, νά 
ευαισθητοποιούν οί Ιθύνοντες, σέ περίοδο μάλιστα παροχής μεγάλων δωρεών 
έκ μέρους τής ’Αδελφότητας τών Ζωσιμάδων κι άλλων ευεργετών, ν’ 
άποκατασταθει ό σεβασμός πρός τό κοινοτικό χρήμα, μέ τήν όργάνωση τίμιας 
διαχείρισης. Τό άνιίθετο συνέβη. Μέ έπικεφαλής τούς Μητροπολίτες που 
ήταν ex officio πρόεδροι τών κοινοτικών σωμάτων καί όργάνων, οί τιμιώ- 
τατοι προεστώτες καί χρήσιμοι πρόκριτοι τών πατριαρχικών γραμμάτων, 
έπεδόθηκαν σέ πρωτοφανείς διαφθορές καί καταχρήσεις, πού δικαιολογεί 
τούς σκληρούς χαρακτηρισμούς τών Ιστοριογράφων, καθώς καί τών έπιστο- 
λογράφων δημοσιευθέντων κειμένων. Ή κρίση τών θεσμών καί ή πτώση τών 
ηθών άντικατοπτριζόταν σ’ δλες τις έκδηλωσεις τής κοινοτικής ζωής τής πό-

1. Βλ. γενικά Δημ. Σ αλαμάγκα, ΌΝεομάρτυρας άγιος Γεώργιος Ίωαννίνων. ’Αθήνα 1954, 
Ν. Τω μαδάχη, Ό  Κρής μητροπολίτης Ίωαννίνων Ίωαννίχιος, δ.π„ σ. 13, σημ. 14. Πρέπει νά 
σημειωθεί, άτι 6 Σαλαμάγκας προσπάθησε ν’ άποκαταστήσει, σέ όρισμένα σημεία, τήν έσφαλμένη 
άντιγραφή τών κειμένων.
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λης καί προπαντός στήν έκπαίδευση, μέ την άπογύμνωση των σχολείων άπό 
δασκάλους καί μαθητές καί την ύποβάθμιση τής παρεχόμενης έκπαίδευσης.

ΟΙ μητροπολίτες τής δεκαετίας 1830-1840, Βενέδικτος, Ιωακείμ ό άπό Με- 
λενίκου, 'Ιωακείμ ό Χίος καί Ίωαννίκιος 6 άπό Ρεθύμνης, φέρουν καθένας 
τμήμα τής εύθύνης γιά τη δημιουργηθεΧσα κατάσταση. Τά όρια τής ευθύνης 
αύτής προσδιορίζονται άπό τά γεγονότα καί τις πράξεις τους. ’Αναμφίβολα 
άπό τους άνωτέρω Ιεράρχες ξεχωρίζει ό φιλομαθής Ιωακείμ ό Χίος, πού 
έχει νά έμφανίσει καί θετικό έργο σέ πολλούς τομείς, παρά τά σφάλματα 
πού διέπραξε.

Ενδιαφέρουσα φυσιογνωμία ήταν κι ό Βενέδικτος, πού έδωσε σημαντική 
ώθηση στήν άνάπτυξη τής παιδείας ένώ οΐ άλλοι δυό Μητροπολίτες συνέδεσαν 
τό όνομά τους μέ τις σκοτεινότερες σελίδες μιάς περιόδου παρακμής.
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1

Γράμμα του πατριάρχη Κωνστάντιου Α' πρόζ τόν μητροπολίτη Ίωαννί
νων Ιωακείμ τόν άπό Μελενίκου*

t  'Ιερότατε μητροπολΐτα Ίωαννίνων, ύπέρ(τιμε) καί έξ(αρχε) πάσης κερ- 
κύρας... σοί έγράψαμεν προλαβόντες διά συνοδικής ημών έπιστολής, /  έπι- 
τάττοντές σοι περί τών δικαίων, άπερ ζητεί ή έκκλησία άπό τής περιουσίας 
τοϋ μακαρίτου προκατόχου σου, καί είς πλάτος έξεθέμεθα /  όρίσαντες περί 
αυτής τά δέοντα, καί τφ ήμετέρψ έκκλησιαστικφ έξάρχψ έπετάξαμεν νά 
έπιμεληθή, άλλ’ όμως έκείνων μέν τών /  γραμμάτων διόλου άπόκρισίν σου 
δέν έλάβομεν. έδόθησαν δέ άρτίως ήμϊν άλλα γράμματά σου, έν οίς εϊδομεν 
νά γράφης, δτι /  παραπονοϋνται οί έπαρχιώται σου κατά τής έκκλησίας, καί 
έχονσι γογγυσμόν μεγάλον, τό όποιον καταγίνεσαι νά παύσης, καί /  νά τούς 
έξιλεώσης, καί έφεξής άναφέρεις καί τά κινήματά σου κατά τοϋ Θεοφιλεστά- 
τον έπισκόπου δελβίνων καί χειμάφφας. άλλά /  διατί παραπονοϋνται οί 
έπαρχιώται σου κατά τής έκκλησίας, καί όποια τά αίτια τοϋ γογγυσμού των; 
τάχα διότι ζητεί τά δίκαιά /  της; ή διότι ήθέλησε νά βάλη είς τάξιν τά μο- 
ναστήριά της, τά όποια πρότερον ή έποχή τοϋ άλή πασά, καί μετά ταϋτα οί 
φιλό/δικοι καί ίερόσυλοι έφερον είς έρήμωσιν, καί άφανισμόν, ή τέλος πα- 
ραπονοϋνται διότι άποκατέστησε την Ίερότητά σου άνε/ξόδως μέχρι καί τοϋ 
όβολοϋ, διά νά μετοχετεύση την ωφέλειαν είς αυτούς, καί είς δλην την 
έπαρχίαν, ώς βεβαρυμένην ούσαν; /  άν δι* αυτά τά ευγνωμοσύνης άξια πα- 
ραπονοϋνται, καί γογγύζουσιν, έπεται, ή νά άμβλυωποϋσιν είς την πρόνοιαν 
τής έκ/κλησίας, ή νά έθελοκακόχην. άλλ ’ δμως δέν παραπονοϋνται άδελφέ 
οί χριστιανοί, άλλ * ή ίερότης σου υπό άγνωμοσύνης /  πρός την εύεργέτιδά 
σου παρεξηγεϊς αύτοϊς τάς έπωφελεϊς πράξεις της, καί υποκινείς καί έρεθίζεις, 
ώς οί έξ άφανοϋς λοχώντες, /  καί έπειτα προσποιείσαι, δτι σπεύδεις νά τούς 
έξιλεώσης* δείγματα τούτων έχομεν πολλά καί άλλα, καί Χνα μη εϊπωμεν άρ- 
χαϊα, /  σοί λέγομεν αυτά τά πρόσφατα, τάς ίδιοφφύθμους, καί παρά τάς 
διαταγάς τής έκκλησίας διατάξεις σου είς την περιουσίαν τοϋ προ/κατόχου 
σου, τόν πλάγιον τρόπον, καί τήν άκραν άδιαφορίαν σου,καί άψηφησίαν είς 
τάς περί τών δικαίων τής έκκλησί/ας, άποφάσεις της καί τήν άνοίκειον 
έπιμιξίαν σου είς τάς μοναστηριακός υποθέσεις, καί τήν παράλογον κατά 
τοϋ ήμετέρου αυτόθι /  έξάρχου καταφοράν σου, καί δσα άλλα, σιγήν τιμώντες, 
ήδη παραλείπομεν. αυτά μάς πληροφοροϋσι καί περί τοϋ γογγυσμού τών 
χρι/στιανών, δτι είναι έργον καί άποτέλεσμα τής έδικής σου έπιτηδειότητος, 
ή τρόπος τοϋ νά φενακίσης τήν έκκλησίαν νά παραχω/ρήση τά δίκαιά της. 
δμως ματαιάζεις άδελφέ φρονών νά ύποσκελίσης τήν έκκλησίαν. δέν λέγομεν

* ΑΟ Π  - ΚΠ Α, Κώδικας 17. Τηρήθηκαν οί όρθσγραφικές Ιδιορρυθμίες καί ή στίξη τών κει
μένων.
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άγνωμονών είς τάς /  χάριτάς της, καθότι περί ευγνωμοσύνης παρά σοί ήδη 
λόγος ούδείς, ένφ τούτο μόνον έπρεπε νά φέρης κατά νουν ότι ά ν /ή  έκκλησία 
δέν σέ μετέφερεν είς τόν έκ τής σόφιας προβιβασμόν, ήθελες δώση κακόν θά
νατον υπό τού γνωστού ληστού /  καραφεΐζη πνέοντος την παλαιόν κατά σού 
όργήν. τούτο μόνον, λέγομεν, ένθυμούμενος έπρεπεν έως οϋ τόν υπέρ γης 
πνέεις άέρα, νά προσφέρης την πλέον μεγαλυτέραν ευγνωμοσύνην πρός ήμάς, 
ώς άντίλυτρον τής ζωής σου, καί ύπάρξεως, /  καί όμως άντί τούτων όλα τά 
έναντία, άμα δέ καί προφανείς παρεκτροπής καί δι(ά) κρατήσεις των δικαίων 
μας, φαμέν δέ τής γούνας, /  ήτις προσεδιωρίσθη έξ άρχής διά τό κανονικόν 
μας ψυχομερίδιον. περί ταύτης καί περί των λοιπών άπαιτουμένων δικαίων /  
τής έκκλησίας ϊσθι ότι περιμένομεν τάς έν έκείνοις τοΐς γράμμασιν άποκρίσεις 
σου, διά νά λάβωμεν ιδέαν τού πρακτέου. /περί δέ τού έπισκόπου χειμάφφας, 
μέ ποιαν έξουσίαν έτόλμησες νά τόν έξορίσης, καί πόθεν έλαβες την άπόλυτον 
άδειαν /  νά έξορίζης άρχιερεϊς; τούτο σου τό αϋθαδες κίνημα μεγάλως διε- 
τάραξε καί ήμάς, καί δλην την Ίεράν σύνοδον, ώς πάντη /  άπαραδειγμάτιστον, 
καί δλως άπαράδεκτον, καί σέ κατακρίνει είς έγκλημα καθοσιώσεως, τό νά 
κατατρέχης άνευ έξετάσεως /  έκκλησιαστικής άρχιερατικόν πρόσωπον καί νά 
τόν όνομάζης χαΐνην. διά τούτο την μέν έκείνου θεοφιλίαν μετεκαλέσαμεν /  
διά τού άγιου Λαρίσσης,νά έλθη ένταύθα είς βασιλεύουσαν πρός τήν έκ- 
κλησίαν, διά νά άπολογηθή, τήν δέ ίερότητά σου σφοδρώς /  έπιτάττομεν νά 
μην ήθελες τολμήση νά άντικαταστήσης έτερον είς τήν έπισκοπήν ταύτην, έως 
οϋ ή έκκλησία έξετά/σασα καλώς νά σέ διορίση τό πρακτέον. είς ταύτα, καθώς 
καί εις τάς προλαβούσας έπιταγάς μας λαβών μέτρα προσοχής, /  φρόντισε 
νά προσενεχθής άπαραλλάκτως, δτι άλλως μεταμεληθήση ούκ είς μακράν, ή 
δέ τού Θεού χάρις εϊη μετά σού.

ςιωλα' ίουλίου στ'.
ΐ  Ό  Κωνσταντινουπόλεως καί έν Χριστφ άδελφός

2

Γράμμα του πατριάρχη Κωνστάντιου Β' πρός τόν μητροπολίτη Ίωαννί- 
νων ’Ιωακείμ τόν Χίο*

t  Ίερώτατε Μητροπολιτα Ίωαννίνων, ύπέρτιμε καί έξαρχε πάσης κερκύ- 
ρας, έν άγίφ Πνεύματι ά/γαπητέ άδελφέ, καί συλλειτουργέ τής ήμών Μετριό- 
τητος κυρ Ιωακείμ, χάρις εϊη σου τή Ιερότητι καί εί/ρήνη παρά Θεού. Έστω 
γνωστόν τή άρχιερωσύνη σου, δτι τού χρηματίσαντος κυριάρχου τής έπαρ- 
χίας /  ταύτης Ίωαννίνων κυρ Ιωακείμ διά τάς κοινός τών έπαρχιωτών χ(ρι- 
στια)νών προ/σκλαύσεις δι' άναφορών καί δυσαρέσκειας, καί τάς λοιπός

* Α Ο Π  - Κ Π Α . Κώδικας 18.
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#

Εξωτερικός κατ' αύτοϋ άγωγάς, έκ/πεσόντος άπ' αυτής, καί τέλεον άπομα- 
κρυνθέντος, ή Εκκλησία πεπληροφορημένη ονσα ά/πό φήμας περί τών λόγου 
άξιων προτερημάτων σου, καί έκ τής εύαρέστου διοικήσεως τής προτέρας /  
σου έπαρχίας: δρυϊνουπόλεως έχουσα τάς πιστώσεις, ένέδωκεν εις τάς κοινός 
υπέρ σοϋ αιτήσεις τών /  Ίωαννιτών χ(ριστια)νών, καί προετίμησε την ίερότητά 
σου εις την διαδοχήν τής άρχιερατικής άποκατα/στάσεως τής πατρίδος των. 
δθεν καί τών κανονικών ψήφων έκτελεσθεισών Συνοδικαϊς ύπογρα/φαϊς έν 
τφ τά>ν υπομνημάτων ίερφ Κώδικι έπί τή προτιμήσει τής ίερότητός σου, καί 
τοϋ ύψη/λοϋ βασιλικοϋ περατίου έπί τφ όνόματί σου έκδοθέντος διεδέξατο 
την έπαρχίαν Δρυϊνουπόλεως // καί Αελβίνου, τιμηθεϊσαν ήδη εις μητρόπολιν 
φιλοτιμίρ Εκκλησιαστική, καί άνέλαβεν δ /  ήδη ίερώτατος μητροπολίτης Δρυ- 
ϊνουπόλεως καί Δελβίνου άγαπητός ημών έν Χ(ριστ)φ άδελφός κυρ /Παΐσιος. 
Ταντα είδοποιοϋντες, καί συγχαίροντες τή Ιερότητί σου προσκαλούμεθά σε 
διά τής πα/ρούσης πατριαρχικής καί συνοδικής ήμών έπιστολής άποστελλο- 
μένης δι' έπίτηδες έξάρ/χου, τοϋ όσιωτάτου πατριαρχικού ήμών έφημερίου 
κυρ Κυρίλλου, καί έντελλόμεθα, καί παρα/γγέλομεν, όπως άμα τφ λαβεϊν 
αυτήν, ύπακούσας είς τήν καλοϋσαν σε φωνήν τής Έκκλη/σίας, κινήσης μετά 
τοϋ έξάρχου, καί έλθης εις τούς κόλπους τής κοινής ταύτης Μητρός, καί /  
ευεργέτιδος, Ινα καί διά τής προσωπικής σου παραστάσεως τήν ευχαριστήριον 
άποδός άπολογίαν /  καί έτοιμασθείς, έπιστρέψης είς αυτήν τήν θεόθεν λα- 
χοϋσαν σοι έπαρχίαν. Επειδή δέ άπαι/τεϊται νά θεωρηθώσιν οί λογαριασμοί 
τοϋ προκατόχου σου κυρ Ιωακείμ, οί διατρέξαντες περί τά /  τοπικά δοσίματα 
καί τήν οικοδομήν τής έκκλησίας, καί άλλα κοινά δαπανήματα ένεργηθέν/τα 
διά τής ίερότητός του, διά τοϋτο πρό τής αύτόθεν άναχωρήσεώς σου, θέλεις 
παρασταθή μετά /  τών τιμιωτάτων προκρίτων τής πολιτείας, καί παραλάβης 
αυτά καθαρώς παρά τής ίερότητός του, /  πρός δν γράφομεν ώσαύτως ΐνα 
μετά τήν θεωρίαν τών λογαριασμών, παραδώση άνελλιπώς /  όσα φανώσι πε- 
ριττεύοντα έπάνω του άπό τών κοινών τούτων ίερών δικαίων. Θέλεις δέ 
προσέ/ξη καλώς, Ϊνα γένηται ή έπεξεργασία αϋτη μετά πόσης ευθιδικίας χωρίς 
νά κινώνται πάθη, /  καί διαφοραί έπί παραπικρασμφ τής έκείνου ίερότητός. 
περίμένομεν τοίνουν νά σέ άπολαύ/σωμεν ύγιαίνοντα, ϊνα ποιήσωμεν πρός 
άλλήλους καί τόν άδελφικόν άσπασμόν έν Χριστφ /  οϋ ή χάρις καί τό άπειρον 
έλεος εϊη μετά τής ίερότητός σου, ή θεωρία τών λογαριασμών τοϋ προ/κα- 
τόχου της θέλει γένη έπί παρουσίςι καί τοϋ ήμετέρου έκκλησιαστικοϋ έξάρχου 
κυρ Κυρίλλου.

ρωλε' Ιουλίου ώ '

Κωνσνάντιος καί έν Χριστφ άδελφός:

Ήρακλείας Διονύσιος έν Χριστφ άδελφός
Χαλκιδώνος Ιερόθεος έν Χριστφ άδελφός
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t  Σοφίας Παΐσιος καί έν Χ(ρισ)τφ άδελφός, Σισανίου Αεόνηος καί έν 
Χ(ρισ)τφ άδελφός, ’Ερσεκίου Ιωσήφ καί έν Χ(ρισ)τφ άδελφός.

Δρυϊνουπόλεως καί Δελβίνου Παΐσιος έν Χ(ρισ)τφ άδελφός.

3

Γράμμα τοΰ πατριάρχη Γρηγορίου ΣΤ' πρός τόν μητροπολίτη Ίωαννίνων 
’Ιωακείμ τόν Χίο*

ΐ  Ίερώτατε Μ(ητ)ροπολϊτα Ίωαννίνων κυρ Ιωακείμ. Έξ δτου παρ' έλ- 
πίδα σου ήξιώθης γενέσθαι έγκρα/τής τής Έπαρχί(ας) αυτής, καί είδες σεαυτόν 
ύψωθέντα είς τόν λαμπρόν αυτόν Θρόνον κατά άσύγκριτον έπιεί/κειαν καί 
ευεργεσίαν τής Έκκλησί(ας), ήτις καί έπί των ήμερων μας έπινεύσασα εύ- 
μενώς έδειξε πρός σέ /  φιλαδελφεί(ας) τρόπους δαψιλείς, μηδέν προσεξετά- 
σασα όπως ποτέ καί άν έπροχώρησαν τά τής άποκαταστά/σεώς σου, μ ' δλον 
δτι ώφειλες, συνειδώς ταϋτα πάντα, νά παραστήσης καί ή Ίερότης σου άπειρον 
μέν την /  πρός αυτήν ευγνωμοσύνην σου, άκραν δέ τήν προσοχήν εις τά 
άρχιερατικά χρέη τής άφοσιώσεώς /  σου καί ευπειθή, καί μέ τρόπους ειλι
κρινείς καί άνυποκρίτους, μέ φρόνημα άρχιεροπρεπές, καί άνάλογον /  είς 
τόν χαρακτήρα τοϋ Θρόνου, δν ένεπιστεύΘης, καί μέ ένθερμον ζήλον είς τά 
τή κοινή ταύτη μητρί συν /  τείνοντα, νά δείξης σεαυτόν άξιον τής μητρικής 
αυτής εύνοί(ας), καί των ών άπήλαυσες χαρίτων καί /  συγκαταβάσεων· μ' 
δλα ταϋτα συνέλαβες έκ πρώτης άφετηρίας τόν ουτιδανόν σκοπόν τής πρός 
αυτήν /  τήν εύεργέτιδά σου Ιουδαϊκής άγνωμοσύνης καί άνταρσί(ας) πτέρναν 
κινήσας, καί άντιστρατευσάμενος έναντίον/τήςενκλεί(ας) αυτής, καί κατεξα- 
ναστάς έναντίον τής Συνοδικής αυτής διαιτήσεως καί άποφάσεως διά τήν 
εις /  Μητρόπολιν τής Δρυϊνουπόλεως άποκατάστασιν, ήτις άπό τοϋ καιροϋ 
έτι τής έν αύτή άρχιερατεί(ας) σου, καί /  παρά σοϋ τοϋ ίδιου προταθεϊσα, 
ώς δέν δύνασαι νά άρνηθής, έλαβεν τήν πραγματικήν έκτέλεσιν έπί τοϋ προ- 
κατόχου μας, έν τή άποκαταστάσει τοϋ μακαρίτου Δρυϊνουπόλεως Νεοφύτου, 
καί μετά ταϋτα άναγνω/ρισθεΐσα έπεκυρώθη καί παρ' ήμών έπί τής 
άρχιερατείας τοϋ ήδη άγιου Δρυϊνουπόλεως, καί έλαβε πέρας καθ' /  δλην τήν 
τόξιν τής Έκκλησί(ας). Δέν έπαυσες λοιπόν έκτοτε νά καταφέρησαι, πάντα 
λίθον κινών είς /  άνατροπήν τής Συνοδικής ταύτης πράξεως, καί διαταράττων 
τήν Εκκλησίαν, καί τόν είρημένον άδελφόν, καί /  μέ πεισμονήν άπαρα- 
δειγμάτιστον τεκταινόμενος, καί φαδιουργών τήν άνυποληψίαν αύτής τής 
εύεργέτιδός /  σου, καί τήν ζημίαν καί βλάβην τής έκείνου Ίερότητος- καί μ* 
δλον δτι είς δλον αύτό τό διάστημα ή Εκκλησία / άνοχή χρωμένη έπροσπάθησε 
παντοιοτρόπως νά σέ άποτρέψη των άνταρτικών κινημάτων, πρώτον μέν /  
έλέγξασα μητρικώς, καί νουθετήσασα Συνοδικώς, ένταϋθα έτι όντα σε,

* Α Ο Π  - Κ Π Α , Κώδικας 18.
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άκολούθως δέ γράψασά σοι άπαξ /  καί μετά ταϋτα διά τοϋ *Αγίου Αρτης, 
καί διαμηνύσασα τά πρός διόρθωσίν σου, άλλ' ή Ίερότης σου δχι /  μόνον 
ούδεμίαν έδειξας μεταμέλειαν διά τά πρώτα σου ύπουλα καί ύποκεκρυμμένα 
έπιχειρήματα, ούτε /  έφρόντισας νά έξιλεώσης την δικαίαν άγανάκτησιν τής 
Έκκλησί(ας) διά τάς έν άγνοίμ, είτε καί έν γνώσει /  συναρπαγάζ σου, άλλά 
καί διό των υστέρων έπιβεβαιών καί τά πρότερα άντιπαρετάχθης έκ τοϋ 
έμφανοϋζ, /καί κατατοξεύεις κατά τής Εκκλησίας άνεκεκαλυμμένη τη κεφαλή, 
καθώς καί παρά πολλών αύτόθεν άξιο/πίστων υποκειμένων έβεβαιώθημεν τά 
έσχάτως τολμήματά σου, τάς κρύφιας καί φανερός υποκινήσεις /  καί τάς 
άνοήτους άγωγάς, καί παραλόγους προσκλανσεις, τάς όποιας άμέσως τε καί 
έμμέσως ένεφάνησας /  πρός τόν Υψηλότατον αυτόθι πασά έφένδη μας. Τού
των romjv γνωσθέντων ήδη Συνοδικώς μέ ούκ // όλίγην αύθις ταραχήν ήμών 
τε καί τών περί ήμΔς Σεβασμί(ων) Γερόντων, ένεκρίθη κοινώς πρέπον, καί /  
δίκαιον, καί άναγκαϊον νά περιστολή τό φρύαγμα τής άνηκούστου ταύτης 
κατά τής Έκκλησί(ας) έπιδρομής σου /  μέ πραγματικός έκδικήσεις, νά τιμω- 
ρηθή ή άπείθεια, καί άγνωμοσύνη σου, καί τό άδιόρθωτον τοϋ τρόπου /  καί 
ή άψηφησία πρός τάς Εκκλησιαστικός σύμβουλός καί έπιταγάς, καί ώς μέλος 
σεσηπός καί κακοποιόν νά /  όποκοπής άπό τήν όλομέλειαν τής Εκκλησίας, 
καί ώς πολέμιος τής ύπολήψεως καί εύκλεί(ας) καί ησυχίας καί νά /  λάβης 
τάπίχειρα τής τοιαύτης άνταρσί(ας). Αλλά πρό τούτων, καθ' υπερβολήν 
έπιεικεί(ας) καί φιλανθρωπίας, ένε/κρίθη νά λάβης καί τήν τελευταίαν ταύτην 
νουθεσίαν καί έπιταγήν, μεθ' ήν άποκριματίστως νά έπενεχθή /  ή άφεύκτως 
περιμένουσά σε άπότομος παιδεία. 'Επί τούτφ διευθύνομεν διά τοϋ Συνα- 
δελφοϋ Αγίου Αρτης/καί τήν παροϋσαν Πατριαρχικήν καί Συνοδικήν ήμών 
έπιστολήν, καί συμβουλεύομεν, καί έπιτάττομέν σε /  σφοδρώς νά παύσης τοϋ 
νά ταράττης τήν 'Εκκλησίαν, άντιτασσόμενος κατά τής άποφάσεως αυτής έπί 
τή άποκαταστάσει τής Δρυϊνουπόλεως εις Μητρόπολιν, ήτις είναι τών άδυ- 
νάτων νά άνατραπή καί μήτε τό φαν/τασθής πλέον τήν είσαϋθις υποταγήν 
της, συμφρονών τή Άγίρ τοϋ Χ(ριστ)οϋ Έκκλησίμ κατά τό άπαραίτητον χρέ
ος σου. /  καθότι έάν άπό τοϋ νϋν καί εις τό έξής φωραθή παραμικρόν κίνημα 
σκευωρίας, καί ύπ /  ενεργεί (ας), άμέσως ή έμμέσως φερόμενον πρός άνατρο- 
πήν τής άμεταποιήτου Συνοδικής έκείνης άποφάσεως /  γίνωσκε βεβαιωτάτην 
καί τήν παντελή καθαίρεσιν τής άρχιερωσύνης σου, καί τήν έξωσίν σου άπό 
τής έπαρχίας /  αυτής μέ υπερορίαν πικροτάτην, ώς άφευκτα έπακόλουθα τής 
άπειθείας σου, μετά τήν άποκριματίστως πα/ρεχομένην σοι τελευταίαν ταύτην 
'Εκκλησιαστικήν έντολήν. Ήδέ τοϋ Θεοϋ... ςιωλζ' Μαρτί(ου) γ '

Ό Κωνσταντινουπόλεως έν Χριστφ άδελφός 
Ό  Έφέσοιί Γεράσιμος, ό Ήρακλείας Διονύσιος, ό Κυζίκου Ανθιμος, 

ό Νικομήδειας Πανάρετος, ό Δέρκων Γερμανός, 
ό Φιλαδελφεί(ας) Πανάρετος, ό Βυζίης Κοσμάς.
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4

Πατριαρχικό σιγίλλιο πρός τή Μητρόπολη Ίωαννίνων άναφερόμενο στην 
Ιξωση του Ιωακείμ τοϋ Χίου καί την έκλογη του Ίωαννικίου ώς μητροπολίτη 
Ίωαννίνων'

Γρηγόριος έλέφ Θεοϋ 'Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης 
καί Οικουμενικός Πατριάρχης

'Εντιμότατοι κληρικοί τής άγιωτάτης Μητροπόλεως Ίωαννίνων, μετά πάν
των των υποκειμένων αυτή χωρών τε καί χωρίων, καί ευλαβέστατοι Ιερείς, 
καί όσιώτατοι ιερομόναχοι, τίμιοι /  προεστώτες καί χρήσιμοι Γέροντες, καί 
πρόκριτοι, καί άπαξάπαντες ευλογημένοι χριστιανοί τής έπαρχίας ταύτης- 
τέκνα έν Κυρίφ άγαπητά τής ημών Μετριότητος χάρις ειη ύμϊν καί ειρήνη /  
παρά Θεόν, παρ' ημών όέ ευχή, ευλογία καί σνγχώρησις. Διά τοϋ παρόντος 
ήμετέρου Πατριαρχικοϋ καί Συνοδικού γράμματος διόόαμεν την εϊδησιν εις 
όλους σας, ότι τοϋ χρηματίσαντος άρ/χιερέως σας 'Ιωακείμ έγκληματίου άνα
ψα νέντος, καί άποδειχθέντος, καί κατά τάς κοινάς υμών τών έπαρχιωτών 
αύτοϋ άγωγάς καί δεινοπαθεϊς προσκλαύσεις πρός τε την έκκλησίαν, καί 
πρός την /  υψηλήν έξουσίαν, καί τάς όμοφώνους αιτήσεις, έξωσθέντος, καί 
τέλεον έκπεσόντος τής έπαρχίας αυτής, διά τοϋτο, ή Μετριότης ήμών μετά 
τής περί ημάς Ίεράς άδελφότητας τής άγιας Συνόδου έ/λάβομεν την πρέπου
σα ν πρόνοιαν είς έκλογήν καί άποκατάστασιν έτέρου γνησίου καί κανονικοϋ 
Διαδόχου, καί πνευματικού Ποιμένος, άτε δή τών Ιερών νόμων άποφαινο- 
μένων μηδεμίαν /  έπαρχίαν μένειν χηρεύουσαν έπί πολύν χρόνον καί άπρο- 
στάτευτον έφροντίσαμεν δέ ϊνα εϋρωμεν υποκείμενον άρχιεροπρεπές, Θεοσε
βείς καί φρονήσει σνγκεκροτημένόν ϊνα κυβερνήση /  τό έν τή έπαρχίς ταυτη 
λογικόν ποίμνιον Θεοφιλώς καί θεαρέστως, νά έμφυτεύση εις τάς ψυχάς σας 
την όμόνοιαν, καί άγάπην, νά καταπαύση τάς ταραχάς, καί νά πολιτευθή 
πρός όλους μέ τήν /  αυτήν πατρικήν καί ποιμαντικήν διάθεσιν, καί την 
Ισότητα, όποιαν άπαιτεϊ μάλιστα ή κατάστασις τής έπαρχίας αυτής πρός 
έξάλειψιν τών σκανδάλων, καί τών κατακρίτων φατριασμών, καί Ιδίως /  
τελειών άσχετος καί άνεπίληπτος, καί πρός ούδέν άλλο άπευθυνόμενος είμή 
πρός μόνην τήν ποιμαντικήν περίθαλψιν, καί προστασίαν υμών, καί τήν 
ειρηνικήν καί άσκανδάλιστον διαβίωσιν.

Ψήφων ούν κανονικών γενομένων έν τφ καθ' ημάς πανσέπτψ Πατριαρχικφ 
Ναφ τοϋ άγιου ένδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοϋ Τροπαιοφόρου 
ήμετέρς Πατριαρχική προτροπή καί άδείς ύ/πό τών ένδημούντων ένταϋθα έν 
Κωνσταντινουπόλει Ίερωτάτων Συναδελφών 'Αρχιερέων, προεκρίθη καί προ- 
εξελέγη τών άλλων ό Θεοφιλέστατος 'Επίσκοπος φηθνμνης, έν άγίφ πν(εύμα-

* Βιβλιοθήκη ’Αρχαιολογικοί) Μουσείου Ίωαννίνων. Βλ. καί Αναστασίου, H E  1(1952) 772.
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τ)ι άγαπητός, καί /  περιπόθητος ημών άδελφός, καί συλλειτουργός κυρ Ίω- 
αννίκιος, άνήρ γεραρός, καί σεβάσμιος καί ήθος έμφαίνων άρχιεροπρεπές τε 
καί έμβριθές άτε δή άρετή, καί θεοσεβείς διαπρέπων καί έν έκ/κλησιαστικαϊς 
καί πνευματικαΐς ίδέαις, καί εισηγήσεις πεπυκασμένος καί τριβών των Ιερών 
νόμων καί κανόνων, παιδείρ τε συγκεκροτημένος, τή τε ήμετέρφ Εκκλη
σιαστική καί τή θύραθεν, καί έν πράγμα/σιν έκκλησιαστικοϊς καί πολιτικοϊς 
πείραν πολλήν κεκτημένος, ζήλον τε ένθερμον καί διακαή τρέφων υπέρ τής 
ενσεβείας καί των όρθοδόξων δογμάτων καί πατροπαραδότων έθίμων τής 
ίεράς καί /  άμωμήτου ημών πίστεως, διά ταϋτα δέ καί πρό πάντων διά τό 
θεάρεστον, καί άνεπίληπτον τής άρχιεροπρεποϋς αυτού πολιτείας ένεπιστεύθη 
παρά τής έκκλησίας έν τφ διαστήματι τούτω καί ένα τών /  Κλάδων τής 
ένταϋθα κεντρικής Πνευματικής 'Επιτροπής, καί μέλος αυτής διετέλεσεν 
έπίλεκτον, έν ή καί συνηγωνίσθη θερμώς, καί ζήλον άοκνον κατεβάλετο υπέρ 
τών πνευματικών συμφερόντων /  τού χριστωνύμου πληρώματος, πράος καί 
μειλήχιος, καί καλοκαγαθίρ τρόπων έμφαιδρυνόμενος, καί λόγου καί διδα
σκαλίας ευπορών, ειρηνικός, έπιεικής, φιλήσυχος, καί ένί λόγφ άπάσαις 
άπηρτισμένος /  ταΐς άρεταϊς δσαι τόν άμεμπτον άρχιεροπρεπή χαρακτηρίζουσι 
βίον, καί καθ' ήν ό !Απόστολος καθυπογράψας παρέδωκεν ήμϊν εικόνα 
άπηκριβωμένος, μέ τα όποια θεοφιλή καί σεβάσμια /  αυτού προτερήματα, 
ούδεμία άμφιβολία ότι διά τής θείας πρώτον χειραγωγίας καί άντιλήψεως 
θέλει άρχιερατεύσει θεαρέστως καί έν τή έπαρχίμ ταύτη καί θέλει είσάξει την 
έν Χριστφ ειρήνην εις /  τάς καρδίας τών έπαρχιωτών του χριστιανών καί 
την άνατροπήν τών καταχρήσεων καί έρίδων, όχι μόνον μέ τάς πατρικός καί 
άρχιερατικάς συμβουλάς καί νουθεσίας του, άλλά καί μέ τόν τρόπον καί τό 
πα/ράδειγμα τής άμέμπτου αυτού πολιτείας, κατά τό υψηλόν τής άρχιερω- 
σύνης έπάγγελμα καί θέλει συζήσει εύαγγελικώς μετά τού λογικού αύτού ποι
μνίου δπερ παρά Θεού έδωρήθη. ~ΟΟεν καί κατά τήν /  Ίεράν τής Έκκλησίας 
τάξιν καί κανονικήν διατύπωσιν, τή έπικλήσει καί χάριτι τού Παναγίου καί 
Ζωοποιού καί Τελεταρχικού Πνεύματος προεβιβάσαμεν αυτόν είς τήν 
άγιωτάτην αυτήν Μητρόπολιν, καί /  άποκατεστήσαμεν Πνευματικόν Ποιμένα 
καί Προστάτην πάντων υμών γνήσιον, νόμιμον καί κανονικόν. Έφ' φ καί 
γράφοντες συνοδικώς μετά τών περί ημάς Ίερωτάτων 'Αρχιερέων καί ύπερ- 
τίμων τών /  έν άγίω πν(εύματ)ι άγαπητών καί περιποθήτων ημών άδελφών 
καί συλλειτουργών, πρώτον μέν εύχόμεθα καί εύλογούμεν πάντας υμάς τούς 
έν τή έπαρχίμ ταύτη χριστιανούς ιερωμένους καί λαϊκούς, μι/κρούς καί με
γάλους, νέους καί γέροντας, άνδρας καί γυναίκας, καί προτρεπόμεθα έκκλη- 
σιαστικώς, καί νουθετοϋμεν καί παραγγέλομεν πάσιν ύμϊν όπως τόν διαλη- 
φθέντα Ιερώτατον Μητροπολίτην Ίωαν/νίνων, ύπέρτιμονκαί Έξαρχον πάσης 
Κερκύρας, έν άγίφ πν(εύματ)ι άγαπητόν καί περιπόθητον ημών άδελφόν καί 
συλλειτουργόν κύρ Ίωαννίνων (τό όρθό: Ίωαννίκιον) γνωρίζητε άπό τού νύν
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καί εις τό έξης γνήσιον, νόμιμον καί κανο/νικόν άρχιερέα καί Κυριάρχην 
τής 'Επαρχίας ταύτης, καί ευαγγελικόν ποιμένα του έν αυτή λογικοϋ Ποιμνίου, 
καί πατέρα πνευματικόν άπάντων υμών, καί κηδεμόνα, καί φροντιστήν τής 
ψυχικής σωτηρίας σας, /  Δεσπότην τε καί έξουσιαστήν τής Μητροπόλεως 
ταντης μετά πάντων των κτημάτων, καί πραγμάτων αυτής κινητών τε καί 
άκινήτων καί μνημονενειν τού κανονικού αυτού όνόματος ώς νενόμισται έν /  
πάσαις ταΐς ίεραΐς τελεταϊς καί άκολουθίαις, έρχόμενόν τε μετ' όλίγον πρός 
κοινήν σας άπόλαυσιν, καί πνευματικήν έπίσκεψιν, νά τόν ύποδεχθήτε μετά 
πόσης τιμής, καί φιλοφροσύνης, καί δεξιώσεως, /  ώς γνήσιον άρχιερέα σας, 
δστις έχει νά σάς εύλογή καί νά σάς άγιάζη, καί νά έκτελή δλα τά άρχιερατικά 
υπουργήματα, κατά την περίληψιν τής πράξεως αύτού* ού μην δέ άλλά νά 
παρέχητε, τή /  ίερότητί του καί πάντα τά άνήκοντα αύτφ άρχιερατικά 
εισοδήματα καί δικαιώματα σφα καί άνελλιπή, κανονικά δηλαδή, συνοικέσια, 
έμβατίκια, πανηγύρεις, δίσκους, ζητείας, καί εϊτι άλλο σύνηθες τφ τόπψ, /  
καί νά συντρέχατε βοηθούντες τή ίερότητί του λόγψ τε καί έργφ εις πάσαν 
άνάγκην αύτού, διά νά ήμπορή νά άπαντά τά έπικείμενα αύτφ βάρη, καί 
χρέη, αύλικά τε καί ίδια, καί ούτως νά σάς ποι/μαίνει μέ άνεσιν, ευχόμενος 
άδιαλείπτως ύπέρ πάντων ύμών, οϋ τάς δεήσεις άποδεχόμενος ό φιλάνθρω
πος Κύριος, άντικαταπέμψη ύμϊν πλούσια τά έλέη αύτού, καί την εύλογίαν 
τού Άβρα/άμ, καί Ισαάκ, καί Ιακώβ αύξάνων καί πληθύνων τά κτήματα καί 
υπάρχοντά σας καί ευλογών τούς κόπους σας καί τά έργα τών χειρών σας. 
Άλλ' έπειδή έχει νά διατρίψη έδώ μερικόν καιρόν ό Άρ/χιερεύς σας οϋτος, 
έως οϋ νά έτοιμασθή διά νά έλθη διορίζει έπιτρόπους αύτού τούς τε έκκλη- 
σιαστικώς έγκριθέντας θεοφιλεστάτους Επισκόπους τόν Παραμυθίας κυρ 
Αγάπιον καί τόν Περιστεράς κυρ Σεραφείμ /  μεθ' ών καί τινες έκ τών προ
κρίτων καί ευυπολήπτων λαϊκών χριστιανών τής πολιτείας ταύτης, οΐ άν 
κοινή γνώμη άπάντων τών προκρίτων καί εύχαρίστφ συγκαταθέσει προ- 
τιμηθώσι καί έκλεχθώσιν ώς πρόσφοροι, /  οί έντιμότατοι κύριοι Δημήτριος 
Σάββας, Δημήτριος παπα φίλου, καί Κωνσταντίνος Σάββα /  εις τό νά έπι- 
σκέπτωνται την έπαρχίαν αύτού ταύτην, καί νά έπιστατώσιν εις τάς έμπι- 
πτούσας αύτού ύποθέσεις, παραλαμβάνοντες διά κατάστιχου, καί τά έμπί- 
πτοντα άρχιερατικά αύτού δικαιώματα.

~Οθεν γινώσκοντες τούς άνωτέρω έπιτρόπους τού άρχιερέως σας, τιμάτε 
καί άγαπάτε αύτούς, παρέχοντες εις χειρ ας αύτών καί τά έμπίποντα άρχιε- 
ρατικά εισοδήματα άνελλιπώς, έως δτου δούς πέρας εις τάς /  ύποθέσεις του 
καί ό γνήσιος άρχιερεύς σας κινήση καί έλθη συν θεφ καί άπολαύση πάντας 
ύμάς κατά τόν έγκάρδιον πόθον του, καί συνευφρανθήτε άλλήλοις έν Χριστφ 
Ιησού τφ Κυρίφ ήμών, ού /  ή χάρις καί τό άπειρον έλεος συν τή παρ' ήμών 
ευχή καί εύλογίρ εϊη μετά πάντων ύμών.

Έν μηνί Αύγούστφ 1838
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t  6 Ήρακλείας Διονύσιος,................................. ..
f  ό Σερρών 'Αθανάσιος,

t  ό Φιλαδέλφειας Δανιήλ, f  ό Κενστεντιλίου 'Αρτέμιος,
t  ό Αήμνου Ιερώνυμος, f  ό Σκοπιών Γαβριήλ

5

’Αναφορά προκρίτων Ίωαννίνων και τών έπικεφαλης τών Ισναφιών πρός 
τόν πατριάρχη Γρηγόριο τόν ΣΤ' *

Την ύμετέραν Θειοτάτην, Σοφωτάτην καί Σεβασμιωτάτην ήμΐν Παναγιό- 
τητα μετά τής Ίεράς Συνόδου δουλικώς προσκυνοϋντες πανευλαβώς κατα- 
σπαζόμενοι την χαριτόβρυτον δεξιάν της

Οί υπογεγραμμένοι πολϊται Ίωαννίνων ταπεινοί, κατά πνεύμα όμως υίοί 
καί δούλοι τής ύμετέρας θεοφρουρήτου Παναγιότητος δεινοπαθούντες παρά 
πάσαν έλπίδα υπό τόν σιδηρούν ζυγόν /  τού καταπατήσαντος δλα τής δυ
στυχούς πατρώος μας δικαιώματα καί παραβάντος τα καθήκοντα τού Άρχιε- 
ρέως Μητροπολίτου μας νύν Ίωαννίνων, δακρυχέοντες προστρέχομεν /  εις 
τόν κοινόν τού έθνους μας πατέρα καί Δεσπότην, καί μετά θερμής δεήσεως 
έξαιτούμεθα άπό τό πατρικόν έλεός της την άπαλλαγήν μας άπό τού τοιούτου 
όλεθρίου εις την /  πατρίδα μας άναξίου Άρχιερέως, τού όποιου τάς κακίας 
εις την ταπεινήν ταύτην μας άναφοράν σάς έκθέτομεν. Αύτός μόλις άνέβη 
εις τόν θρόνον, άπεκατέστη ό Τύραννος τών πατριωτών, κατεφρόνησεν όλους 
τούς έντίμους πολίτας, κατεπάτησε τά άπ' αίώνος τής πατρώος μας δικαι
ώματα, ώς παρακατιών, ένέσπειρε εις τούς πολίτας σπέρμα/τα όλεθρίου δι
χόνοιας, καί άποκαταστήσας την Μητρόπολιν καταφυγών τών παιδαρίων 
καί καφενεϊον, κυβερνά αύθαιρέτως μέ μόνην την γνώμην τινών φατριαστών /  
του ξένων πολιτογραφηθέντων πρό τινων έτών. Έκ τού κοινού λαού δλοι 
οί νουνεχέστεροι θεωρήσαντες την διαγωγήν ταύτην, ώς όλεθρίαν είς τήν κοι
νότητά μας, έξέθε/σαν είς τούς Επιτρόπους, ώς τό παραιτητικόν τους άντί- 
γραφον σάς περικλείομεν, τά παράπονά των, έναντίον τών άνοσιουργημάτων 
τού Άρχιερέως καί άπήτησαν παρ' αύτού τό έμ/πόδιον τών καταχρήσεων. 
Οί 'Επίτροποι πληροφορημένοι είς τήν όλήθειαν τών λόγων τού κοινού, έν 
χαρακτήρι τής έπιτροπίας των, πολλάκις ώμίλησαν είς τόν είρημένον /  Αρχιε
ρέα, καί μή είσακουσθέντες ήναγκάσθησαν, μή δυνάμενοι νά έμποδίσουν τάς 
καταχρήσεις, νά πλύνουν τάς χείρας των, καί έπισήμως νά παραιτηθούν τών 
έπι/τροπιών, διά νά μή γίνωνται συνένοχοι τών ιεροσυλιών του. Έν συνόψει 
ώού ή έκθεσις τών άναξίων τής Άρχιερωσύνης έργων τού Ίωαννίνων.

Ό Άρχιερεύς ώς τύπος τού Χριστού καί όδηγός τών Χριστιανών χρεωστεϊ

* ΑΟ Π  - ΚΠ Α, Κώδικας 14.
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νομίζομεν νά φυλάττη τήν Αξιοπρέπειαν τον Ιερόν χαραχτήρος τον; διάγων 
ζωήν άμεμπτον, /  καί όμοίαν τοϊς λόγοις διαγωγήν. Χρεωστεϊ νά δίδη τό πα
ράδειγμα τής χρηστοήθειας, νά διατηρή μεταξύ των πολιτών την όμόνοιαν, 
νά τιμά rr?v άρετήν, νά περι/φρονή τούς κακοήθεις καί νά προσπαθή την 
διόρθωσίν των. Χρεωστεϊ την Μητρόπολιν νά την έχη οίκον Κνρίον, όποϋ 
δ καθείς νά έμβαίνη μέ σέβας, οί διχονοοϋντες νά /  ευρίσκουν νονθεσίαν 
όμονοίας, οί διαφερόμενοι διαλλαγήν, οί παραπονούμενοι παρηγοριάν. Χρε- 
ωστεϊ νά έπαγρυπνή είς την εύλογον διανομήν των κοινών έλεών, καί τήν /  
μεταχείρησίν των είς κοινωφελή τή γνώμη τών άριστων πολιτών έργφ. Χρε- 
ωστεϊ νά άνακονφίζη καθόσον ένεστι τά βάρη τού κοινού, νά συντρέχη είς 
τάς κοινάς άνάγκας καί τά πα/ραπλήσια. Τού νύν Ίωαννίνων αί πράξεις 
είσίν έκ διαμέτρου άντικείμεναι μέ τά τοιαϋτα. — ή διαγωγή του είναι μεμπτή 
διά τάς κατάπτυστους σχέσεις, τάς όποιας έχει συνθέσει /  μέ άτιμα τού γυ
ναικείου είδους υποκείμενα, άναφανδόν καί άναιδώς κυβερνούμενα παρ' 
αύτοΰ έναντίον τών κοινών συμφερόντων, τεχνηέντως κάμει φατρίας καί πα
ροτρύνει τούς μέν /  νά καταφέρωνται κατά τών δέ, καί μέ τό συμφωνούν 
είς τάς όρέξεις του μέρος έπειτα διενεργεί αύθαιρέτως δ,τι βούλεται, τούς 
φρονήματα άληθινού πατριωτισμού έχοντας περι/φρονεϊ, τούς άναξίους τού 
πατριώτου όνόματος περιθάλπει, καί ήμερονύχτως μέ τούς τοιούτους κακοή
θεις κυλιέται είς τήν Μητρόπολιν σαρδαναπαλών. άμα άνέβη είς τόν Άρ- 
χιε/ρατικόν τής ταλαίνου τής πατρίδος μας θρόνον, άντί διά τής οικονομίας 
νά προσπαθήση νά άνακουφίση τήν Μητρόπολιν, άπό τά όποια προσέθεσεν 
υπέρογκα χρέη, διά τής /  πολυδαπάνου διατήσεώς του, έπεβάρυνεν αυτά, διά 
νά έπιτύχη τήν είς έπισκοπήν μετατροπήν τής διά Πατριαρχικής Συνοδικής 
άποφάσεως γενομένης Μητροπόλεως τής Αρυϊνουπόλεως /  έναντίον γενικώς 
τής έκκλησιαστικής θελήσεως, κατεδαπάνησεν ύπέρογκον χρηματικήν ποσό
τητα έπί ματαίψ, έναντίον τής κοινής τών άριστων πατριωτών γνώμης, 
όμοίως έγκρή/μνισε τόν παλαιόν τοίχον τής περιοχής τής Μητροπόλεως, καί 
έκτισε νέον τειχόκαστρον, ώς τής Βαβυλώνος τόν πύργον, άπέναντι τού άρτι 
κτισθέντος είς τά Λιθαρίτζια Βασιλικού στρα/τώνος, είς τόν όποιον κατεδα- 
πάνησε χρήματα πάμπολα, καί άκολούθως βιασθείς άπό τήν πρώην κυβέρ- 
νησιν τόν κατεδάφισεν, καί έκ τούτου έζημίωσεν άρκετά τό κοινόν, δυνα- 
στικώς /  έσύναξεν έξήκοντα χιλιάδες γρόσια έπί λόγφ δανείου άπό τούς δυ
στυχείς ήγουμένους τών ίερών τής έπαρχίας μας Μοναστηρίων, άπό τούς 
ήγουμένους έκείνους, οΐτινες μόλις δύνανται νά έξοι/κονομήσωσι τά πρός 
ξωάρκειάν των. — βιαστικώς έσύναξεν άπό τούς δυστυχείς ίερεϊς τής έπαρ
χίας μας είκοσι πέντε χιλιάδες γρόσια, καί μετά τούτο έλαβε καί άπό τόν καθέ
να /  πρός έκατόν γρόσια, έπώλησε τά εισοδήματα τού έν Βλαχίμ κτήματος 
Αελοδέστι όνομαζομένου τής κυριότητος τού ίερού Μοναστηριού τών *Αγίων 
'Αποστόλων τού Κατζικά διά τρεις χρό/νους, διά γρόσια είκοσι έπτά χιλιάδες ·
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καί τό δάσος του διά είκοσι χιλιάδες εις τούς φατριαστάς τον άναξίους πα- 
τριώτας καί ξένους, χωρίς να δώση είς τό Μοναστήριον καί τόν ηγούμενον /  
στερούμενον τά άναγκαία, ούό’ όβολόν. άπό τά Ιερά κοινά έλέη τα κατατε- 
θέντα άπό τούς !Αοιδίμους έκείνους Μακαρίτας διά νά χρησιμεύσωσιν είς 
Κοινωφελή πράγματα, καί είς άνακούφισιν των δυστυχούντων πατριωτών 
διανέμει αύθαιρέτως, ώς τφ δντι δεσπότης, όπου βούλεται, καί μεταχειρίζεται 
τάς χιλιάδες χρήματα εις τάς άλλοκότους όρέξεις του, καί χωρίς /  την 
έρώτησιν των πατριωτών κατεδαπάνησεν είς δύω ήμιση χρόνους δύω χιλιάδες 
καί τριακόσια πονγγεΐα, τά όποια αυτά γρόσια, τό πλεϊστον μέρος ενρίσκοντο 
πρός δέκα όκτώ έτη είς χεϊ/ρας τών λασοκρατούντων έμποδισμένα, καί 
ένωμένα μέ τό χρονικόν, έστησαν την ποσότητα αύτήν. — Πολλάκις 
άνεφέρθημεν πρός αύτόν νά παύση άπό τοϋ νά έπεμβαίνη διαρκώς /  εις τά 
πολιτικά μας, δηλαδή άπό τοϋ νά είναι καί προεστώς και σουμαδόρος καί 
ταξιλντάρης είς τά βασιλικά τεκλίφια μας, άκόμη νά παύση άπό τοϋ νά είναι 
καί κονακτζής καί τό περισσότερον νά παύ/ση άπό την κατάχρησιν τών 
κοινών έλεών μας, καί νά μάς παραδωθή είς όλους ό λογαριασμός τών κοινών 
έλεών τής πατρίδος μας. καί άντί άναλόγου άποκρίσεως έπιφορτίσθημεν μυ- 
ρίας /  ϋβριτας καί άπειλάς. ούτως δεινοπαθοϋντες άπελπισμένοι άνεφέρθημεν 
μέ άρτζοχάλια μας πρός τόν Λικαιότατον, φιλάνθρωπον καί σωφρονέστατον 
Μουσταφά πασιά έφέντη μας, όποϋ νά τόν ύπο/χρεώση νά θεωρηθή κφν ό 
λογαριασμός τών κοινών έλεών τής πατρίδος μας, καί διά νά άποφύγη τοϋτο 
ψευδώς καταδίδει ίξ τών καλών πατριωτών μας, ώς άρχαιτίους μιάς άδηλου 
άναφοράς /  μας πρός τόν φούμελην, όποϋ τάχατες 6 φούμελης νά μεσιτεύση 
είς την μεγάλην Εκκλησίαν μας, καί νά έξωθη τής έπαρχίας του, καί ζητή 
έπιμόνως τήν έξορίαν τους, φυλακίζονται λοιπόν οί /  έξ άθωοι, καί άξιότιμοι 
πατριώτες μας καί άποφασίζεται ή έξορία τους, ή θεία πρόνοια όμως άνελ- 
πίστως έμπνέει τόν οίκτον εις τήν καρδίαν τοϋ Μουσταφά πασιά ήγεμόνος
μας, άν/θρώπου τφ δντι έλεήμονα καί δικαιοτάτου, πληροφορείται [ .... ]
διά τήν άλογον καί άδικον κατάδοσιν, όποϋ μάς έπρόσαψεν ό άρχιερέας μας, 
πληροφορείται τέλος πάντων ό /  Ιδιος Ήγεμών τήν πικρότητα τής ψυχής, 
καί τό έκδικητικόν τοϋ χαρακτήρος τοϋ Άρχιερέως μας, άπολύει τούς φυ- 
λακισθέντας καί άποφασίζει νά θεωρηθή ό λογαριασμός τών κοινών /  έλεών, 
περί τοϋ όποιου άπό τό τουρκιστί δεφτέριον, όποϋ σάς περικλείονται πλη
ροφορείστε, καθώς καί ό Δικαιότατος 'Ηγεμόνας μας θέλει σάς πληροφορήση 
έκτεταμένως. αύτός είς τόν λογαρια/σμόν του προικοδοτεί έκατόν δέκα πέντε 
κορίτζια, χωρίς νά παραστήση μη/δένα τών άναγκαίων κανονικών άποδεί- 
ξεων. λυτρώνει πολλούς αιχμαλώτους χωρίς νά άποδείξη μη/δέν Ισον έμάρ- 
τυρον τών έπιτρόπων έλευθερωτήριον γράμμα, δανείζεται καί πληρώνει υπέρ 
τάς όγδοήκοντα χιλιάδες γρόσια χωρίς νά άποδείξη ούδεμίαν όμολογίαν 
έξοφλισμένην, /  ένώ ή κάσσα τών έλεών μας, εύρίσκετο πάντοτε καταφορ-
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τωμένη χρημάτων, καί τά ώφελοϋντο δύω τρεις φίλοι του έπί προφάσει δα
νείων. καλντντει χιλιάδες ρούβλια μέ /χρήματα τής έπιθυμίας τον. οίκοδομήθη 
έν άλληλοδιδακτικόν σχολεϊον, καί τιμάται παρ' αυτού μέ κολλάς χιλιάδας 
γρόσια, χωρίς να άξίζη ούτε τό τρίτον, έκατόν δέκα /  χιλιάδες γρόσια ένός 
άειμνήστου λασοθέτου μας εις οίκοδόμησιν νέου νοσοκομείου, καί αυτός μέ 
όλίγους ξηρότειχους, καί μέ όλίγον τόπον όπου άγόρασεν εις τό πλάγι τού 
παληοϋ /  Νοσοκομείου, καί αϋξησεν την αυλήν του μόνον, 6που δέν 
έξοδεύθησαν μήτε δέκα χιλιάδες γρόσια. καί εις τά λοιπά δλα λογαριασμόν 
καί άπολογίαν δέν έδαχτε. ό άείμνηστος Ζω/σιμάς διορίζει νά οίκοδομηθή 
σχολεϊον έλληνικόν, καί άφοϋ προμηθεύθη όλη ή ύλη τής κατασκευής τήν 
έκακομετεχειρίσθη εις τόν κρημνισθέντα τεϊχον άννικρυς τού Βασι/λικοϋ 
στρατώνος. 6 πρώην Ίωαννίνων, δστις παραβαλλόμενος μέ τόν νυν Νέρωνα 
είναι άγιος, έκτισε τήν άξιοθαύμαστον τής Μητροπόλεως έκκλησίαν, καί ό 
νϋν άντί /  νά τήν άπαρτίση τήν έσάθρωσε. κόφας έναντίον τής γνώμης καί 
τού κοινού καί των τεκτόνων δ λα τά συνδέοντα τάς κολώνας ξύλα καί τρυ- 
πήσας αύτάς διά νά κάμη δεύτερον /  γυναικεϊον νά συνάζη πλειότερα 
εισοδήματα, καί όλίγον φροντίζει &ν τό πολνδάπανον κτήριον μέ τούτο κλο
νίζεται. αυτός χωρίς νά θεωρή τήν άκραν ένδειαν, εις τήν όποιαν /  διακείμεθα 
οί δυστυχείς Ίωαννϊται, άντί νά συμπονή τήν πάσχουσαν χριστιανοσύνην, 
καί νά έλαφρύνη τά βάρητα, τήν έπιβαρύνη καί τήν καταπιέζει, συνάζων 
διπλά καί τριπλά /  τά δικαιώματα τής Μητροπόλεως. — εις τήν ταπεινήν 
ταύτην άναφοράν μας άναγνώσκουσα ή ύμετέρα Παναγιότης μετά τής Ίεράς 
Συνόδου τήν ήμών έξιστόρησιν των άνη/κούστων αυτού τού άρχιερέως κακιών 
καί καταχρήσεων, φρίττοντες Θέλετε ένδώση εις τήν μετά θερμής ικεσίας 
έζήτησίν μας τού νά άπαλλάξητε τήν τάλαινα πατρίδα μας άπό τόν τύραννόν 
της /  άνάξιον τούτον 'Αρχιερέα, καί άντ’ αυτού νά εύδοκήσητε, καί νά 
άντικαταστήσητε τόν πρώην άγιον Ίωαννίνων Κύριον Ιωακείμ, τού όποιου 
οί καταχρήσεις τολμώμεν νά εϊπωμεν /  είσίν ευεργεσίαι ώς πρός τάς πράξεις 
τούτου τού Θηριώδους, σνγχώρησιν αίτούντες διά τήν έκφρασιν. καί &ν δι’ 
αυτόν σάς είναι δύσκολον, τότε παρακαλούμεν Θερμώς νά άπο/φασίσητε τόν 
συμπολίτην μας άγιον Παραμυθίας. Παναγιώτατε Δέσποτα καί Ιερά Σύνοδος, 
ένα τών δύο τούτων έπιμόνως ζητοϋμεν παρά τής εύσυνειδήτου Παναγιότητός 
σας /  Ινα άποκαταστήση νόμιμον Αρχιερέα εις τόν Θρόνον Ίωαννίνων 
έξοστρακιζομένου τού τών Ιερών άποστολικών τε καί συνοδικών κανόνων 
παραβάτου, ευέλπιδες εις τήν /  παρηγοριάν πάντων ήμών, διά να εϊμεθα δια
πρύσιοι κήρυκες τής εύθνδίκου ταύτης ευεργεσίας σας, ώς καί αί τφ Θεφ 
δεκταί πανάγιαι ενχαί καί εύλογίαι εϊησαν ήμϊν άφφωγοί καί σωτήριοι, τής 
νμετέρας Τρισεβάστον Παναγιότητός
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τή 22 Ίουλλίου 1838 Ιωάννινα οΐ ταπεινοί δοϋλοι σας:

» 6 προεστός τών Ίωαννίνων Ιωάννης νάγιου 
» Νικόλαος Ζίννης 
» 6 Ιατρός Χριστόδουλος Σάββας 
» Γεώργιος Α. Ζήση 
» !Αναστάσιος Π. Μελ&ς 
» γεώργιος μπαριρίζος (;)
» σπνρίδων Μπογάς 
» Θεοδόσιος δημητρίον 
» Κωνσταντίνος Παππα Γιαννόπονλος 
» Αημήτριος παπαφίλον 
» Μιχαήλ γκόβελας βεκίλης τζαρτζίδων 
» Νικόλαος Μάρουλας βεκίλης μερτζάρηδων 
» Αημήτριος άθανασίου βεκίλης το(ν) χαττζίδων 
» νούσιας φώτον χρυσός βεκύλης τζοχατζήδων 
» σπϋρος χατζής βεκίλης ταμπάκων 
» παναγιά τις γεοργίου βεκύλης παχτζιβάνων 
» Αημήτριος Σάββας
» Αημήτριος Ίωάννου βεκύλης καζάζηδων 
» σπηρος Αημητρίου βεκήλης τον παπουτζήδων 
» δημήτριος άναστασίου μπακαλπαση 
» αθανάσιος δημητρίου μπαρούτη Βεκίλης γουναράδων 
» Κωνσταντίνος τζάπας (;) βεκίλης τερζίδων 
» στέφος μπασίκας βεκύλης τακιατζήδων 
» νούσιας καρακοστας βεκύλης βαρδακουλάδων 
» γκοργηος σνρμακεσις βεκιλις σαράτζηδων

6

Γράμμα χοϋ μητροπολίτη Ίωαννίνων Ίωαννίκιου πρός τόν πατριάρχη 
Γρηγόριο ΣΤ', άναφερόμενο στίς ένέργειες γιά συλλογή μαρτυριών σχετικών 
μέ τη ζωή, τό μαρτύριο καί τά θαύματα τού νεομάρτυρα 'Αγίου Γεωργίου*

Την ύμετέραν Θειοτάτην Παναγιότητα δουλικός προσκυνώ, κατασπαζόμε- 
νος εύλαβέ/στατα τήν Θεοφόρον αυτής δεξιάν.

ΐ πρό ήμερόν έλαβον ενλαβώς παναγίαν προσκυνητήν μοι έπιστολήν της, 
έπιτάττουσάν μοι /  Ινα έξερευνήσω καλώς, καί έξιχνιάσω άκριβώς τήν ζωήν,

* Α Ο Π  - ΚΠ Α, Κώδικας 14. Βλ. καί Σαλαμάγκα, δ.π., σ. 107-108.
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τά συμβάντα, χαί τά θαύμα/τα τοϋ πρό ένός ήδη έτους χρηματίσαντος ένταϋθα 
εΙς Ιωάννινα νέου μάρτυρος άγιον Γε/ωργίου, και νά πιστοποιήσω την 
έκκλησίαν τοϋ Χ(ριστ)ον είλικρινώς περί τούτον* καί δη προσχα/λεσάμενος 
τούς έν ευσεβείς, καί φόβφ Θεοϋ ζώντας ευλαβείς χριστιανούς μου, έδιώρισα 
νά κα/ταγράψουν σαφώς, καί συντόμως δσα έίδον δσα τε ήκουσαν, καί δσα 
μετά πληροφορίας/έπίστανται, καθότι τό μαρτύρων τοϋ άγιου τούτου συνέβη 
ούχί έπί των ήμερων μου, άλλ ' /  έπί τοϋ προκατόχου μου. δθεν έγραψαν καί 
υπέγραψαν, καί έμαρτύρησαν έκ πολλών /  όλίγα, ώς τό έσώκλειστον διασαφεί 
άλλά καί ό δοϋλος της άφ' ής ημέρας ήλθεν, αύ/τά καί τά τοιαϋτα άκούει 
παρά πάντων, ού μόνον τών ήμετέρων, άλλά καί τών θύραθεν, /  καί καθ' έ- 
κάστην συφφέουν χριστιανοί ευλαβείς έπί τόν τάφον τοϋ μάρτυρος, κείμε
νον/έξω  τής έκκλησίας τής ταπεινής Μητροπόλεώς μου, δεόμενοι καί παρα- 
καλοϋντες τόν/άγιον Θεόν, καί λαμβάνοντες Ιάσεις θαυμασίας διά πρεσβειών 
τοϋ μάρτυρος τούτου Γεωργίου. /  άς βεβαιωθή λοιπόν ή τοϋ Χ(ριστ)οϋ άγια 
έκκλησία καί παρά τοϋ εντελεστέρου μέρους τής /  ούδενείας μου περί τών 
τοιούτων θαυμάτων ώς παρευρισκομένου ήδη παρόντος, καί /  όφθαλμοΐς 
άναξίοις όρώντος τά άπειρα κρίματα τοϋ ύψίστου Θεοϋ, τοϋ άντιδοξάζοντος 
τούς /  αυτόν δοξάζοντας, καί ταϋτα μέν προσκυνητώς, αί δέ πανάγιοι καί 
πολυσεβαστοί /  μοι αυτής εύχαί εϊησάν μοι διά βίου παντός, ςιωλθ: άπριλλίου 
ε1! 'Ιωάννινα

τής βαθνσεβάστου μοι προσκυνητής αύτής Παναγιότητος 

έλάχιστος τών δούλων 

ΐ  ό Ίωαννίνων Ίωαννίκιος

1

ΟΙ μαρτυρίες στις όποιες στηρίχθηκε τό Πατριαρχείο γιά νά συνιάξει την 
πράξη κανονισμοί) γιά την άγιοποίηση τοϋ νεομάρτυρα Γεωργίου. Όλες οί 
σελίδες φέρουν τη σφραγίδα τοϋ πατριαρχικού άρχειοφυλακίου*

Γεώργιός τις έκ τίνος χωρίου τής έπαρχίας τών Γρεβενών Τζούρφλι όνομα- 
ζομένου, υιός /  Κωνσταντίνου καί Βασίλως, πρό χρόνων πεντεκαίδεκα άνα- 
χωρήσας έκεϊθεν, /  ιπποκόμος ύπομίσθιος διετέλει έν τόποις διαφόροις, καί 
έν Ίωαννίνοις, άν(θρωπ)ος /  άπλοϋς, πράος, καί γραμμάτων άπειρος, θαμίξων 
είς τάς έκκλησίας, έν ταΐς εύκαι/ρίαις του. κατά τόν παρελθόντα όκτώβριον 
τοϋ ςιωλζ” έτους ύπομίσθιος διετέ/λει έν Ίωαννίνοις παρά τφ χατζή Άπτουλά 
έφέντη, καί τινες 'Οθωμανοί, έμπαθώς /  πρός αυτόν διακείμενοι, συκοφαντίαν 
αύτφ προσήψαν, δτι τοϋρκος γενόμενος /  πρό τίνος καιροϋ, πάλιν χριστιανός 
υπάρχει· διό καί άπαχθείς ύπ' αύτών είς τόν /  έν Ίωαννίνοις Μεχκεμέν, καί

* ΛΟ Π , Κ Π Α , Κώδικας 14. Βλ. και Σαλαμάγχα, δ.π.. σ. 109-117.
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έρωτηθείζ ύπό τον χριτοϋ άν ούτως έχη τά κατ' αυτόν, /  ώμολόγησεν, δτι 
ουδέποτε άρνησίχριστος έγένετο, καί συκοφαντείται, άλλά /  χριστιανός ήν 
καί πάντοτε καί ήδη. δθεν ποικιλοτρόπως έξετασθείς, καί άπερίτμητος /  εϋρε- 
Θείς, άπελύθη.

Παρά τφ είρημένψ αύθέντη διατελών έν Ίωαννίνοις, συνεζεύχθη νομίμψ 
γυναικί, /  Ελένη τοϋνομα, άνεψιζί έξ άδελφής τού διδασκάλου Ζαφειριού, 
καί μεθ' ημέρας τριάκοντα /  της υπανδρείας του άπήλθεν εις τό Περάτι μετά 
τοϋ ίδιου αύθέντου του, παρ' ώ διατρί/ψας μέχρι τοϋ παρελθόντος Ιουνίου 
τού ςιωλζ”. καί τη άδείςι έκείνου άναχωρήσας έκεϊθεν, /  ήλθεν εις Ιωάννινα, 
καί έμισθώθη παρά τοίς σαράφ πασίδαις τοϋ τότε διοικητοϋ /  Βεζύρ Έμήν 
πασά μέχρι της έντεϋθεν συν έκείνφ άναχωρήσεώς του.

Έλθόντος δέ εις τά ένταϋθα τοϋ νυν διοικητοϋ Βεζύρ Μουσταφα πασά 
έμισθώ/θη παρά τφ διορισθέντι νέψ Μουτεσελίμη των Φιλιάτων, μεθ' οϋ καί 
άπήλθεν εις /  Φιλιάταις, καί μετ' ου πολύ έπανακάμψαντος εις Ιωάννινα 
τοϋ Μουτεσελίμη περί ιδίων /  ύποθέσεών του, ήλθε καί ό Γεώργιος συν αύτφ 
ώς ιπποκόμος του. τή 10: Ίαννουα/ρίου μωλτΓ: ήμέρςι δεντέρρ ό Μουτεσε- 
λίμης έξεκίνησεν αϋθις διά Φιλιάταις /  ό δέ Γεώργιος, έπειδή ή γυνή αυτού 
έτεκεν υιόν, έζήτησεν άδειαν νά μείνη ή/μέρας τινάς εις τόν οίκον του, καί 
έπειτα νά ύπάγη, καί έλαβε την άδειαν, ό /  δέ σκοπός του ήν νά παρευρεθή 
εις τόν βαπτισμόν τοϋ νεοτεχθέντος υίοϋ του. τή /  12: Ίαννουαρίου ήμέρςι 
τετάρτη πρωί, τοϋρκος τις των Ίωαννιτών άπαντήσας αύτόν /  εϊς τινα όδόν, 
έδράξατο αυτόν, λέγων, σύ έγινες τοϋρκος, καί πώς ήδη χριστι/ανός διάγεις; 
ό δέ άπεκρίνατο μήτε τοϋρκος έγενόμην ποτέ, μήτε τόν χρι/στόν μου ποτέ 
ήρνήθην, χριστιανός καί ήμην άεί, καί είμί. έν τούτψ άθροισθέντων /  καί 
άλλων τούρκων, καί συμμαρτυρούντων τφ άπ* άρχής αύτόν δραξαμένψ, θο
ρύβου /  γενομένου ύπό τής συλλογής των παραπορευομένων, έπέστη έν τούτω 
καί ό τοϋ /  διοικητοϋ Καβάζ πασης, δστις άνερευνήσας τήν αιτίαν, ήχουσε 
παρά των /  έχει τούρκων, δτι, ούτος, (δείξαντες τόν Γεώργιον) τοϋρκος γε- 
νόμενος, ήδη χρι/στιανός διάγει, ό δέ συνεχώς άνακράζων, χριστιανός καί 
ήμην πάντοτε, καί /  είμί, καί ούδέποτε τοϋρκος έγενόμην, συλληφθείς ύπό 
τοϋ Καβάζ παση // έφυλακίσθη, καί περί τό δειλινόν άπαχθείς εις τόν Μεχ- 
κεμέν, δπου έξετα/σθείς, καί ποικιλοτρόπως βιασϋείς, Iνα έξομώση, έμεινεν 
άκράδαντος έπί /  τήν όμολογίαν τής άμωμήτου ημών πίστεως, καί άπαχθείς 
έφυλακίσθη. /  κατ' έκείνην τήν νύκτα πολυειδώς βασανισθείς έν τή ειρκτή ό 
Γεώργιος /  Ινα έξομώση, έμεινεν άμετάτρεπτος, καί τή πέμπτη πρωί άπήχθη 
πά/λιν είς τόν Μεχκεμέν, δπου ποικίλως κολακευθείς, καί άπειληθείς, ούκ 
έν/έδωκε- καί έμπτυόμενος καί μαστιγούμενος ύπό τών περιεστώτων 
Όθωμανών, /  έλεγεν έν υπομονή χριστιανός είμί, καί πάλιν έν τή ειρκτή, τής 
παρασκευής /  έπιφωσκούσης, πετρών μεγάλων αύτφ έπιτεθεισών, καί άκίδων 
έμπαγει/σών ύπό τούς όνυχας αύτοϋ, ύπέφερε γενναίως τάς βασάνους, λέ-
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γων /  συνεχώς, χριστιανός είμί. τφ σαββάτψ πρωί άπήχθη είς τόν Μεχκε/μέν, 
όπου σύλλογος πολύς 'Οθωμανών έγένετο, τότε προεβλήθη αύτφ /  να έκλέξη 
έν τών δύω: ή δηλαδή νά λάβη μεγάλας άντιβραβεύσεις &ν /  έξομώση, ή να 
λάβη Θάνατον σκληρόν &ν έπιμείνη είς τό πρότερον /  φρόνημά τον. ό δέ γεν- 
ναίως ώμολόγησε- χριστιανός καί ήμην καί είμί. /  τρις είσήχθη ένώπιον τοΰ 
κριτοϋ, καί τρις έξήχθη, καί έπειδή ϊμεινεν ά/μετάτρεπτος, έξεδόθη έγγραφος 
ή άπόφασις νά φονενθή. έβλήθη /  έν τή ειρκτή τή ήμέρςί έκείνη, καί ϊμεινεν 
έκεϊ καί την έπιοϋσαν Κυρια/κήν μήπως μεταμεληθή’ τή δέ δεντέρςι Ίαννον- 
αρίον ι£η τοϋ ρωλη '/περί ώραν έκτην έφέρθη είς τήν άγοράν, καί έκρεμάσθη 
χαίρων καί /  όμολογών χριστιανός είμί, ποιήσατέ μοι εϊ τι δεινόν οίδατε. — 
καί ταντα μέν περί της τοϋ άγιου άθλήσεως- ό δέ Θεός ό δοξάζων τους δο
ξάζοντας /  αϋτόν, τόν έδόξασε διά τής ένεργίας ποικίλων Θαυμάτων, καί 
Ιάσεων, τελον/μένων εις τούς προστρέχοντας μετ' ενλαβείας εις τόν τάφον 
αυτόν, καί χριωμένονς /  έλαίφ τής κανδύλης τον, καί διαδοθεϊσα ή φήμη 
τών Θαυμάτων αύτοϋ, ποιεί /  πολλούς έξ άλλοδαπών νά προστρέχωσι, καί 
άλλοι Θεραπεύονται έντελώς /  πάσχοντες υπό παθών άνιάτων, άλλοι δέ 
άχρελοΰνται, καί ούδείς άναχω/ρεί περίλυπος, έκτίθενται δέ τι να τών αυτόν 
θαυμάτων πρός ώφέλειαν τών /άκουόντων.

άφ’ οϋ έστάθη ήμέρας τρεις τό σώμα τοϋ μάρτυρος κρεμάμενον έν τή 
άγορά /  έδόθη άδεια άπό τήν διοίκησιν, νά τό λόβωσιν οί χριστιανοί, καί νά 
τό /  ένταφιάσουν. έφέρθη τό νεκρόν σώμα εις τήν έκκλησίαν τοϋ άγιου Άθα/- 
νασίου, ώς πλησίον τής άγοράς, δέν είχε κανέν σημεϊον, άφ* όσα έχουσι /  τα 
τών άπηγχονισμένων, ούκ έπάγη, ούκ έμελάνθη, ήν εύλνγιστόν ώς /  ζών, καί 
ή σαρξ μαλακή, καί τό πρόσωπόν του ήμερότατον. μετά τήν άρμοδίως /  
έντάφιον άκολουθίαν ένταφιάσθη έκτός τοϋ Ίεροϋ βήματος, ήρχισαν οί 
χρι/στιανοί, καί μάλιστα αί γυναίκες, νά προστρέχωσι μετ' ενλαβείας, καί οί 
πάσχον // τες νά θεραπεύωνται. Γυνή τις Ίωαννίτισα 'Ελένη τοϋνομα είχε 
δύω παί/δας, πάσχοντας υπό δεινού συνεχούς πυρετού μήνας έξ σχεδόν, 
άπεγνω/σμένη παρ' όλων τών ένταϋθα Ιατρών, περίλυπος σφόδρα ούσα ή φι- 
λό/παις μήτηρ, έν μιμ νυκτί βλέπει κατ' δναρ ότι νά ενρέθη έν τή αυλή τής /  
αυτής έκκλησίας πλησίον τοϋ τάφου τοϋ άγιου, πολλαί δέ παρθένοι ήσαν πε
ρί /  αυτόν, μία δέ έξ αυτών έκάλεσεν τήν Ελένην κατ' όνομα, λέγονσα, λάβε /  
'Ελένη ϊλαιον άπό τήν κανδήλαν τοϋ άγιου, καί άλειψον τούς παίδας σου, /  
καί ίαθήσονται. ή 'Ελένη διεγερθείσα, ϊδραμε μετ' ενλαβείας, καί λαβοϋσα /  
ϊλαιον, ήλειψε τούς πάσχοντας υίούς της, οΐτινες άμέσως έθεραπεύθησαν.

» άλλη τις γυνή Σταμάτω τοϋνομα άπό τήν Λεσνίτζαν τοϋ Ζαγορίου, 
ϊχουσα τήν /  δεξιάν αυτής χεϊρα παραλελυμένην, καί άκίνητον πρό μηνών 
δύω, άκούσασα /  περί τοϋ άγιου, ϊδραμε μετ' εύλαβείας, ϊχουσα μετ' αυτής 
τόν πατέρα της, καί /  τόν πεθερόν της. σάββατον έσπέρας ήν, δτε ϊφθασεν 
είς τόν τάφον, καί /  διανυκτερεύσασα, κειμένη έπί τοϋ τάφου, τό πρωί τής
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Κυριακής, εύρέθη υγιής. /  καί λαβόντες αυτήν δ,τε πατήρ της καί πενθερός 
της, άνεχώρησαν χαίροντες.

» Ευστάθιός της άπό χωρίον Άρτζίσταν του Ζαγορίου, είχε τόν ένα πό- 
δα /  παραλελυμένον πρό καιροϋ, χωρίς νά δυνηθή να ώφεληθή μέ δσα /  ια
τρικά έμεταχειρίσθη. άκούσας περί των Θαυμάτων του άγιου, έπεκαλέσθη /  
μετ’ εύλαβείας τόν άγιον, καί ευθύς έθεραπεύθη. έδραμε λοιπόν είς Ίωάννι/να, 
καί πεσών μετά χαράς έπί τόν τάφον του άγιου, έκήρυττε μεγαλοφώ/νως την 
γενομένην Θεραπείαν τού ποδός του.

» παιδίον όκταετές έκ των πέριξ χωρίων, άλαλον, καί παραλελυμένον 
τούς πό/δας έκ γενετής, κείμενον έν τφ τάφψ του άγιου μετά των άλλων 
πολλών /  άσθενών, έθεραπεύθη μέ έκπληξιν πάντων, καί ήρχισε καί νά όμιλή 
καί /  νά περιπατή έλευθέρως.

» έτι δύω παιδία άδελφοί άφφεν καί Θήλυ, τό μέν χρόνων τεσσάρων, ή 
δέ /  χρόνων όκτώ, παραλελυμένα τούς πόδας, έθεραπεύθησαν άμφότερα. 
όμοίως καί άλλο παιδίον όκταετές άπό χωρίον Λόγγον τής έπαρχίας Λρυϊ- 
νουπό /  λείος, παράλυτον έκ γενετής, προσελθόν εις τόν τάφον έθεραπεύθη.

» γυνή τις Αικατερίνη τοϋνομα άπό χωρίον Πράμαντα, πάσχουσα άπό πό
νους /  δριμυτάτους των έντοσθίων, προσελθοϋσα μετ’ εύλαβείας έθεραπεύθη.

» κόρη τις δωδεκαετής έκ μετζόβου άπό σεληνιασμόν δεινόν, συνεχή /  καί 
πολυχρόνιον πάσχουσα, προσελθοϋσα μετ’ εύλαβείας έθεραπεύθη.

» έτερον παιδίον τετραετές Νικόλαος τοϋνομα άπό χωρίον Δολιανά, πα- 
ραλυ/τικόν πρό τριών χρόνων, προσενεχθέν υπό τής μητρός του Δέσπως εις /  
τόν τάφον του άγιου, μετά τρεις ημέρας έθεραπεύθη, //

» άλλη τις γυνή στασινή τοϋνομα άπό χωρίον Κρίποβον πάσχουσα άπό 
δεινήν φα/γοϋραν καθ’ δλον τό σώμα σχεδόν τρεις χρόνους όμοϋ καί τό 
τέκνον της, διετές δν, /  διότι έγεννήθη μέ τό μητρφον πάθος, νουθετουμένη, 
Iνα άπέλθη είς Ιωάννινα /  είς ιατρούς, άπεκρίθη, Θέλω ύπάγει είζ τόν άληθή 
Ιατρόν, τόν νέον μάρτυρα Γεώρ/γιον, καί έλθοϋσα, μετά πίστεως, ήλευθερώθη 
τοϋ πάθους, όμοϋ καί τό τέκνον της.

» άλλος τις νέος, Κωνσταντίνος τοϋνομα άπό τούς Πουλιαράταις, χωρίον 
τής Δρυϊνουπό/λεως, πάσχων άπό ποδαλγίαν πρό χρόνων τριών, έκίνησεν 
διά νά έλθη είς τόν άγιον /  καθ’ όδόν δέ ήρχισεν ό ποϋς νά ένδυναμώνη καί 
έως οϋ νά φθάση είς τόν άγιον, έθε/ραπεύθη έντελώς καί έφφιψε τήν βακτηρίαν, 
δι’ ής έβοηθεϊτο είς τό νά περιπατή.

» γυνή τις σύζυγος τοϋ άναγνώστη Οικονόμου άπό Βήσιανην παράλυτος 
γενομένη καθ’ δλα /  τά μέλη, άμα όποϋ τήν ήλειψαν μέ έλαιον έκ τής κανδύλης 
του, έθεραπεύθη.

» άλλη τις γυνή Παρασκευή τοϋνομα άπό χωρίον Κοτζιανόπουλου τής 
λάμαρης πάσχουσα άπό /  δεινήν δλων των μελών της παραλυσίαν, άκούσασα 
περί τοϋ άγιου, έξεκίνησε μετ’ εύλαβείας /  διά νά έλθη πρός τόν άγιον, καθ’
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όδόν δέ εις τό άλογον όπου ήτον έπάνω ήρχισε νά άναλαμβάνη, καί καταβάσα 
άπό τόν ίππον ήρχισε νά περιπατά, καί έως οϋ νά φθάση /  είζ τόν άγιον 
έλαβεν έντελώζ την υγείαν της.

» καί άλλη τις γυνή Χάϊδω τοϋνομα άπό χωρίον Καστανιά, άφοϋ την 
έφεραν /  είζ τόν άγιον φοοτωμένην ύκ άσκόν, έλαβεν άμέσως την υγείαν της, 
καί ηλευθερώ/Θη τής δεινής παραλυσίας.

» Ιωάννης κολιού άπό χωρίον φωμανό τοϋ Ιουλίου έχουσα Θυγατέρα 
Αικατερίνην όνόματι /  πάσχουσαν άπό σεληνιασμόν άκατάπαυστον χρόνους 
ένδεκα, ήλθεν είζ τόν τάφον του /  άγιου καί έπήρε χώμα, καί κηρίου μέρος 
άπό τάς λαμπάδας όποϋ έκαιον, καί άπελ/θών εις τόν οίκον του, τό μέν 
χώμα διέλυσε μέ νερόν, καί έδωκε τής κόρης του /  καί τό έπιε, καί μέ τό 
κηρίον την έκάπνισεν, καί ώ τοϋ θαύματος ήλευθερώθη του /δεινού πάθους. 
ό ίδιος πατήρ τής κόρης ήλθεν εις τόν πρώην Ίωαννίνων, καί έδιη/γήθη τό 
Θαύμα αυτό ίδίοις χείλεσιν.

» Κόρη τις όκταετής εις τό φηθέν χωρίον Καστανιάν, πάσχουσα άπό πο- 
λυ/χρόνιον σεληνιασμόν, έπικαλεσθεϊσα τόν άγιον, έν φ ήμελλε νά τήν /  
ένοχλήση τό πάθος, έθεραπεύθη, καί πλέον δέν τή ήκολούθησεν. έντόπιοι /  
άπό έκεΐ έλθόντες εις Ιωάννινα διά νά προσκυνήσουν τόν άγιον, τό έδι/ηγή- 
Θησαν φιλαλήθως.

» Δημήτριος τού Κωνσταντίνου Αρτινός, προ δύω χρόνων παραλυσίφ ύ- 
ποπε/σών, ήν άκίνητος άπό τήν μέσην καί κάτω, προσκομισθείς δέ εις τόν /  
άγιον, καί έπικαλεσθείς τήν βοήθειάν του, μεθ' ημέρας όκτώ έλαβεν έντελώζ /  
τήν υγείαν του, καί άπηλθεν είζ Άρταν περιπατών.

» τινές χριστιανοί, εύλαβείρ κινούμενοι έλαβον μέρος μικρόν πανίου άπό 
τό /  βρακίον του, (κατά τήν ημέραν έκείνην, όπού τό σώμα τού μάρτυρος 
ξεκρεμα//σθέν, έφέρθη εις τήν έκκλησίαν, καί έκηδεύθη. καί τό πλήθος τών 
πιστών διε/μοιράσθησαν εις μικρά τεμάχια τό βρακίον, καί τήν βρακοζώνην, 
καί τόν έν τ£ουρά/πι. διότι τό άλλο τό έπήραν διά νυκτός έκεϊ όπού έκρέματο) 
καί τό μετεκόμι/σαν εις Τρίκκαλα, καί διά τού πανίου αυτού έγένοντο ίάσεις 
πολλαί εις άσθενείς, ως /  έγραφαν έκεϊθεν άνθρωποι άξιόπιστοι, καί άλλοι 
μετά ταύτα έλθόντες, έδιη/γήθησαν, λαμβάνοντες έλαιον άπό τήν κανδύλαν, 
καί χώμα άπό τόν τά/φον, καί μετακομίζοντάς τα έκεΐ.

» γυνή τις, Κωνσταντίνου Ζαβογιάννη είζ Τριέστι διατοίβοντοζ, πρό χρό
νων ικανών ύ/πέπεσεν εις φρενίτιδα, καί μηδεμίαν Θεραπείαν ευροϋσα παρ' 
Ιατρού, τέλος έ/φέρθη εις τήν Κέρκυραν πρός τόν άγιον Σπυρίδωνα, χρόνον 
δέ Ικανόν /  έκεΐ διατρίφασα, καί μηδέν ώφεληθεΐσα, άπεφάσισε νά έπιστρέψη 
είζ Τριέστι. /  άκούσασα δέ περί τού μάρτυρος άγίου Γεωργίου καί ότι τινές 
έφερον έκεΐ λάδι, /  καί χώμα άπό τόν άγιον, άμα όπού ήλείφθη τού έλαίου, 
καί έπιεν ύδωρ χωματι/σμένον, ευθύς έθεραπεύθη έντελώζ. ό δέ σύζυγός της 
Κωνσταντίνος Ζαβογιάννης /  έγραψε γράμμα εις Ιωάννινα πρός τόν κύριον
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Χριστόδουλον Κόνιαρην διη/γούμενος πεοιστατικώζ την Θαυματουργίαν τοϋ 
άγιου, καί διοοίίοντάζ τον νά ποοσ/φέοη τάλαρα είκοσι πέντε εις τούς 
έπιτρόπους τής έκκλησίας καί τά έπρόσ/φερε.

καί τις δύναται νά περιγράψη δλα τοϋ άγιου τά Θαύματα, λάδι καί χώμα 
άδια/λείπτως λαμβάνουν οί παρεπιδημοϋντες ξένοι καί όσοι μετά πίστεως 
Υοίονται /  καί πίνουσιν. ώφελοϋνται Θαυμασίως, καί διηνεκίΤ̂ ς Ιάσεις 
ένεργοΰνται, καί τοϋτο φανε/ρόν, διότι άπό μακρόθεν προσφέρονται λαμπά
δες καί άλλα άφιερώματα πρός /  τόν άγιον, τά προφανή καί άναντίφφητα 
Θαύματα τοϋ άγιου πολλούς πλανουμένους καί ψυχρώς διακειμένους πρός 
την άμώμητον ημών πίστιν, έστεοέωσαν καί πιστούς άπε/κατέστησαν, καί 
δόξα τφ Χριστφ τφ άληΘει Θεφ ημών τφ οίκονομήσαντι τοιαϋ/τα τέρατα έν 
ταϊς έσχάταις ταύταις ήμέραις.

» ό πρφην Βελλάς Λεόντιος μάρτυς τούτων άπάντων 
» ό Περιστεράς Σεραφείμ μάρτυς τούτων άπάντων 
» κωνσταντίνος ίερεύς ό οικονόμος μάρτυς 
» Χριστόδουλος ίερεύς ό σακελλάριος μάρτυς 
» παναγιότης ίερεύς ό σακελλίων μάρτυς 
» Νικόλαος ίερεύς ό Σκευοφύλαξ μάρτυς 
» Θεόδωρος ίερεύς έφημέριος Αρχιμανδρίου μάρτυς 
» διαμάντης ίερεύς καί πνευματικός μάρτης 
» Παπα- Αθανάσιος έφημέριος περιστεράς (;) μαρτυρώ 
» χαραλάμπης ηερεύς ό Νομοφύλαξ μάρτυς καί αύτόπτης τών Θαυμάτων 
» γεώργιος ίερεύς τής μητροπ. μαρτιρώ 
» Χριστόδουλο ηερεφς μαρτιρω //
» Διονύσιος Ιερομόναχος ό σύγκελος μαρτυρώ 
» Άγγέλης ίερεύς έφημέριος μητροπόλεως μάρτυς 
» άλέξιος παπάζογλου. Μαρτυρώ 
» Διαμάντης Δρόσος μαρτυρώ 
» Μιχαήλ Μησιος: μαρτυρώ 
» Νικόλαος Ζίννης μαρτυρώ 
» Νικόλαος 1Αθανασίου όμοίως 
» Γιαννούλης Δάκος όμοίως 
» Παναγιώτης Σαμαρνιώτης όμοίως 
» Χριστόδουλος Σάββας μαρτυρώ 
» Κωνσταντίνος Ζωΐδης μαρτυρώ 
» Γεώργιος Δ. Ζήση μαρτυρώ 
» Μιχαήλ γκόβελας μαρτυρώ 
» Δημήτριος ζώτογλου »
» Ιωάννης νάγιου μαρτυρώ
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» Σπυρίδων Μπογάς μαρτυρώ 
» Νούσιαζ Φ. Χρισός μαρτιρό 
» Νικόλαος Μαρνέλης Μαρτιρω 
» γεοργιος σιρμακεσις μαρτιρο 
» σπυριδων χατζής μαρτιρο

8

’Αναφορά προκρίτων τής πόλεως των Ίωαννίνων καί τής έπαρχίας πρός 
τόν πατριάρχη Γρηγόριο τόν Σ Τ μ έ  την όποια ζητείται ή άπομάκρυνση του 
μητροπολίτη Ίωαννικίου καί ή έπάνοδος του πρώην Ίωαννίνων Ιωακείμ*

Την ύμετέραν Θειοτάτην, Σοφωτάτην και εύεργετικωτάτην ήμϊν Παναγιό- 
τητα, συν τη περί αύτήν Θείμ καί 'Ιερά Συνόδω, δουλικώς προσκυνοϋντες 
πανευλαβώς κατασπαζόμεθα την Παναγίαν καί χαρι(τόβρυτον) /  δεξιάν σας.

Μή έπαρκεσθεϊσα ή φθονερά τύχη δι’ δσα έκ των καιρικών περιστάσεων 
ύπέφερεν η πατρίς μας πολλυειδή δεινά καί δυστυχήματα, γενομένη δίς του 
πυρός καί τής λεηλασίας παρανάλωμα, άλλ 9 ή φθονερά βλέπουσα /  την παύσιν 
όπωσοϋν αυτών, καί την έπί τά κρείττω βελτίωσίν της, έπιφέρει καί αΰθις 
νέον τραύμα εις την καρδίαν της, την άνέλπιστον λέγομεν, τού άξιοτίμου 
καί έναρέτου άρχιερέως μας κυρίου Ιωακείμ έξωσιν, συ/νοδευομένην, ώς 
ήτον άφευκτα άπό τόσα δεινά άλλα έπακόλουθα, χρηματικός ύπερόγγους ζη
μίας, καί βλάβας άλλας ηθικός, καί Ισως άνιάτους, τών όποιων την έξιστό- 
ρησιν δι9 άποχρόντας λόγους άδυνατοϋμεν νά κάμωμεν. /  διά νά προλάβωμεν 
δθεν ταϋτα, καί διά νά έπιδαψιλευθή εις την Πανιερότητά του δλη ή έκ- 
κλησιαστική δύναμις, καί ούτως νά ήναι εις θέσιν, νά έκτελή τά χρέη καί 
καθήκοντα τού βαθμού του, σύμφωνα μέ τάς εύ/χάς καί τήν θέλησιν τής με
γάλης τού Χριστού 'Αγίας έκκλησίας, έσπεύσαμεν νά άναφερθώμεν έν καιρφ 
εις τήν ύμετέραν Προσκυνητήν ήμϊν Παναγιότητα καί τήν άγίαν καί 'Ιερόν 
σύνοδον, παρακαλούσα δλη ή έπαρχία /  διά νά μή δώση άκρόασιν εις τάς 
συκοφαντείας δύω τριών Ιδιοτελών, οϊτινες διά τής άπάτης καί τού φόβου 
παρασύραντες καί άλλους έκ τού κοινού λαού μόνον έκ τής πόλεώς μας 
έχάλκευσαν τήνπολυθρύλλητον έκείνην/κατά τού κυρίου Ιωακείμ άναφοράν, 
τήν γέμουσαν άπ' άρχής μέχρι τέλους, άπό συκοφαντείας, ψευδολογίας, καί 
δλως διόλου άνυπάρκτους κατηγορίας, άλλά νά άποφφίψη αύτήν, καί νά 
έπιδαψιλεύση δλην τήν έκκλησιαστι/κήν έπιφφοήν καί ύπεράσπισιν πρός τόν 
είρημένον κύριον Ιωακείμ, κατά δυστυχίαν δμως τής πατρίδος μας, αυτοί 
είσηκούσθησαν, καί μ* άλας τάς πιστός πρός τό κραταιόν Αεβλέτι έκδου- 
λεύσεις τής Πανιερότητός του, /  μέ δλην τήν έπαγρύπνησιν, φροντίδα, καί

* Ά ρ χε ϊο ν  Ε τα ιρ ε ία ς  Η πειρω τικώ ν Μελετών.
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έπιμέλειαν τήν όποιαν έόείκνυε πρόζ όλους έν γένει τούς υπό την Κυριαρχίαν 
του ύπαγομένους χριστιανούς, θυσιάζων πολλάκις καί τα Ιδιά του συμφέρο
ντα δι9 αυτούς, έξώνεται, φευ, /  τής έπαρχίας του, καί έκτοτε πενθεί ή πατρίς 
διά την στέρησίν του, καί θρηνεί τάς όλεθρίους συνέπειας της. τόν διαδέχεται 
6 πρώην Τεθίμνης καί νϋν mΑγιος Ίωαννίνων κύριος Ίωαννίκειος, δστις 
έξαπατήσας διά τής ύπο/κρίσεώς του την κοινήν ημών τροφόν καί μητέρα, 
Μεγάλην τού Χριστού Αγίαν Εκκλησίαν, καί μη εύρεθείς κατά τάς εύχάς 
αυτής, άλλά έκ διαμέτρου έναντίος τών προσδοκιών της, έφερε την πατρίδα 
μας εις την πλέον έ/λεεινήν καί άξιοδάκρυτον κατάστασιν. ποτέ δέν έσκεύθη 
διά τά συμφέροντα τής έπαρχίας του, ουδέποτε έφρόντισε δι* αυτήν, άλλ* 
έχων τόν μόνον καί κύριον σκοπόν τού νά άργυρολογήση, ήθέλησε κατ' άρχάς 
νά /  δελεάση τούς Χριστιανούς μέ τήν συνήθη ύπόκρισίν του, καί βλέπων 
ότι τούτο δέν άρκεί εις τούς σκοπούς του, ήρχισεν άσυστόλλως τήν άρπαγήν, 
έξωσεν ηγουμένους, άδίκως, καί άκρίτως φυλακίζων αύτούς, καί άντικα- 
τασταίνων αύτούς /  άπ9 άλλους, μέ βλάβην σημαντικήν, καί αύτών άτομικώς, 
καί τών Ιερών τούτων καταγωγίων, έκαμεν άργούς πάσης Ιεροπραξίας 
πολ).ούς Ιερείς, καί έσφάλισεν όχι όλίγων χωρίων τάς έκκλησίας, έναντιω- 
θέντων τών κατοί/κων εις τά άδικα ζητήματά του, καί ούτως οί κάτοικοι 
αύτών εις αύτό τό διάστημα, άσθενούν, τεκνοποιούν καί άποθνήσκουν, άνευ 
τής άνηκούσης θρησκευτικής τελετής, άνέτρεψεν αύθαιρέτως διαθήκας βασι- 
ζομένας εις τούς έκκλησιαστικούς κα/νόνας, έζήτησε παράλογα καί άδικα ζη
τήματα, ώς καί εις τών ?>ειψάνων τήν κηδείαν, διέζευξεν άκρίτως συνοικέσιον, 
άπόντων άμφοτέρων τών μερών, διά νά ώφεληθή χρηματικώς, προσέβαλεν 
ηθικώς όχι όλίγον εις τόν /  έξω κόσμον τήν έπαρχίαν μας μέ τά περί Λου- 
θηροκαλβινισμοϋ λεγόμενό του, έν φ χάριτι θείςι, τοιούτον μίασμα δέν υπήρξε 
ποτέ ένταύθα, καί ούτε δύναται νά είσχωρήση εις άνθρώπους, οΐτινες 
άπέδειξαν εις διαφόρους έποχάς καί /περιστάσεις πραγματικώς καί διά μαρ
τυρικής καρτερίας, πόσον καταφρονούν τόν θάνατον διά τήν διατήρησιν τής 
θρησκείας τών Πατέρων των, τό όποιον καί ή Πανιερότης του πρέπει νά 
έγνώρισεν, άλλ ’ ένόμισεν ότι θέλει /  τού χρησιμεύσει, ώς μέσον πρόσφορον 
τών καταδιωκτικών σκοπών του, άλλά βλέπων έπί τέλους, ότι τούτο δέν 
έξαρκεϊ, έτόλμησε νά μεταχειρισθή καί τήν έπάρατον προδοσίαν, άλλ9 ή 
έξουσία τόν άπέβαλε μέ άγανάκτησιν, έχουσα /  δείγματα τρανώτατα τής πί- 
στεως καί άφοσιώσεως τών κατοίκων τής Έπαρχίας ταύτης πρός τό Κραταιόν 
Δεβλέτι. Κατέστρεψε τά λαμπρά σχολειά μας χωρίς νά προεξετάση τήν 
διαγωγήν καί τόν χαρακτήρα τών έναρέτα/ν δι/δασκάλων μας, βιάσας τήν νε
ολαίαν μας νά διασκορπισθή εις διάφορα μέρη καί τούς γενναίους εύεργέτας 
τής Πατρίδος μας, νά πέμψουν άλλαχόθεν τάς συνδρομής των. άλλ9 άν ήτον 
δυνατόν, νά έγνωρίζητε έκ τού πλησίον, Πα/ναγιώτατε Δέσποτα, 'Αγία καί 
Ιερά Σύνοδος άπό ποιους άντικατέστησεν αύτούς, ήθέλετε φρίξη βέβαια, καί
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ήΘέλετε έλεεινολογήση άφεύκτως την πατρίδα μας, διότι δέν είναι μόνον 
άμαθεϊς δλως διόλου, άλλά καί αίσχος προξενοϋντες /  εΐζ τό άξιότιμον 
διδασκαλικόν έπάγγελμα. ταϋτα πάντα όμως καί άλλα πάμπολλα, τά όποια 
παρασιωπώμεν, ύπεφέραμεν μέ την έλπίδα τής μεταμέλειας, άλλ' ή Πανιερό- 
της τον προχωρών μέ βήματα γιγαντιαϊα έπί τό χείρον /  καί φοβούμενος μη 
άναγγείλομεν αυτά πρός την άγίαν του Χριστού μεγάλην έκκλησίαν, έπρόλαβε 
νά άναφερθή συκοφαντών μέρος, ή τό δλον τής έπαρχίας πρός την ύμετέραν 
προσκυνητήν ήμϊν Παναγιότητα, καί τήν άγίαν καί /  Ίεράν σύνοδον, προ
σθέτων νέον έγκλημα έπί τοσούτων άλλων προτητερινών. Άγνοοϋμεν, Πα- 
ναγιώτατε Δέσποτα, τίνι τρόπφ έγραψεν, άλλ’ άπό τήν πρός δλην τήν 
έπαρχίαν Σεβαστήν παραινετικήν Πατριαρχικοσννοδικήν έπιστο/λήν, τήν 
όποιαν άνέγνωσεν έπ' έκκλησίας, σννάγομεν, δ τι άνυπάρκτους συκοφαντείας 
έτόξευσε. κάνένα μοναστήριον, ούδεμία κοινό της, ή χωρίον, Παναγιώτατε Δέ
σποτα, δέν τού ήρνήθη τήν άπόδοσιν των τακτικών καί τυχη/ρών δικαίων, 
διπλών κατά τό έθος τού πρώτου χρόνου τής ένταϋθα άρχιερατείας του, τφ 
έπροσφέρθη μάλιστα δλον τό σέβας, καί δλα τά συνήθη δικαιώματά του, άλλ' 
ή Πανιερότης του δέν εύχαριστήθη εις τούτο καί αύθαι/ρέτως ζητεί παράλογα 
καί άδικα ζητήματα, τά προειρημένα καί άλλα τά όποια παρασιωπώμεν είναι 
μάρτυρες τρανότατοι τών λόγων μας, έτοιμοι εις κάθε περίστασιν διά νά 
άποδείξωμεν ταύτα πάντα πραγματικώς. άλλ* ό/ποίαν βαθυτάτην λύπην 
ήσθάνθημεν βλέποντες εις τήν έπιστολήν αυτήν, τήν άπάτην εις τήν όποιαν 
παρέσυραν οί ραδιούργοι καί Ιδιοτελεΐς τήν μεγάλην τού Χριστού έκκλησίαν, 
γράψαντες άνυπάρκτους κατηγορίας έναντίον τού κυρίου /  Ιωακείμ τού 
έναρέτου 'Αρχιερέως, καί ή έκκλησία νά τάς νομίζη άχρι τούδε έλευθέραν 
θέλησιν δλης τής έπαρχίας, έν φ πανταχόθεν οί όμογενείς μας γνωρίζουσι 
κάλλιστα άπό ποιους καί διά ποιων μέσων ένεργήθησαν. /Συγχωρήσατε δθεν 
Παναγιώτατε Δέσποτα, νά καθυποβάλλωμεν ύπ' δψιν της, δ τι ποτέ κατά τού 
Σεβαστού κυρίου Ιωακείμ δέν άνεφέρθημεν, δέν έπαραπονέθημεν, διότι ούδε- 
μίαν αιτίαν παραπόνου ειχαμεν, μάλιστα εύχαρίστη/σιν καί ευγνωμοσύνην 
όμολογούμεν πρός τήν Πανιερότητά του. ουδέποτε έζητήσαμεν τόν γηραιόν 
κύριον Ιωακείμ, ή τόν έπίσκοπον Παραμυθίας, μάλιστα έσπεύσαμεν, διά νά 
πληροφορήσωμεν τήν κοινήν ήμών τροφόν καί μη/τέρα, Μεγάλην τού Χριστού 
άγίαν έκκλησίαν περί τούτων δλων, άλλά, κακή τύχη, δέν είσηκούσθημεν, καί 
ούτως ή έξωσις τής Πανιερότητός του έφερε τήν πατρίδα μας εις τήν πλέον 
έλεεινήν καί άξιοδάκρυτον κατάστασιν. άν /  δέ ή ύμετέρα προσκυνητή ήμίν 
Παναγιότης θεμελιούται εις τάς ευχαριστηρίους άναφοράς μας, τάς όποιας 
μετά τήν πτώσιν τής Πανιερότητός του ύπεγράψαμεν, καί δέν ηύδόκησε νά 
έξετάση τόν τρόπον μέ τόν όποιον έγι/ναν, τήν παρακαλούμεν θερμότατα, 
τουλάχιστον τώρα, άς εύαρεστηθή καί δέν άμφιβάλομεν, δτι ή άγαθή της 
ψυχή θέλει έλεεινολογήση τήν πατρίδα μας, γνωρίζουσα τό μέγα άδικον, τό
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όποιον καί πρόζ την Πανιερότητά τον, καί /  πρός την έπαρχίαν ταύτην έγι- 
νεν. /  καί έπειδή έκ τής πείρας γνωρίζομεν πόσον ή κοινή ημών τροφός καί 
μητέρα, /  Μεγάλη τον Χριστού άγία έκκλησία περί πολλοϋ ποιείται την ήσν- 
χίαν, την άρμονίαν καί την ενδαιμο/νίαν των ύπ’ αυτής ύπαγομένων Χρι
στιανών λαών, διά τούτο τολμώμεν διά τής παρούσης κοινής καί ταπεινής 
ήμών άναφορας, νά έπικαλειτθώμεν την ευσπλαχνίαν της, παρακαλοϋντες 
Θερμώτατα, διά νά μάς άπαλλάξη ά/πό τόν νυν άρχιερέα μας, καί νά λάβη 
σπλάχνα οίκτοιρμών εις την πολνειδώς δεινοπαθοϋσαν Πατρίδα μας, καί νά 
ενδοκήση, νά πέμψη καί πάλιν έν τφ μέσψ ήμών τόν κανονικόν, καί άξιότιμον 
πρώην Κυριάρχην /  Κύριον Ιωακείμ, τόν μόνον δς τις δύναται νά Ίατρενση, 
&ν καί δυσκόλως τάς πολλάς πληγάς τής πατρίδος μας, καί ούτως νά 
έξέρχωνται άπό τάς καρδίας όλων των κατοίκων τής έπαρχίας ταύτης ενχαί 
πρός τόν νψιστον ύ/πέρ τής μακροημερενσεως τής πολυτίμου ζωής τής ύμε- 
τέρας Πανσεβάστου καί προσκυνητής ήμϊν Παναγιότητος, καί τής άκλονήτον 
στερεώσεως έπί τόν Οικουμενικόν Θρόνον, μετά τών Θεοτιμήτων Σεβασμιω- 
τάτων Γερόντων τής /  άγιας καί Ίεράς Συνόδου. Ταϋτα μέν Δουλικώτατα, 
αί δέ Πανάγιαι Ύμέτεραι Εύχαί καί Εύλογίαι είησαν διά βίου ήμών άφφωγοί.

τή: 7βρίου 1839. Ιωάννινα.
Τής Ύμετέρας Θειοτάτης, Σοφωτάτης καί Εύεργετικωτάτης ήμϊν 

Παναγιότητος, καί τής Θείας καί Ίεράς Συνόδου.

(α' στήλη)
Κωνσταντίνος !Αλεξίου 
Κωνσταντίνος Χατζόγλου 
Στέφανος Χριστ. Οικονόμου 
Ιωάννης ΆΘ. κρίτζου 
Κωνσταντίνος Ζώτου 
κυριαζής ηοάννου 
γιαννάκης Μουράρου 
Χριστόδουλος παρλαπάς 
!Αναγνώστης παπάζογλος 
Δημήτριος σταύρου 
Γεώργιος πολυζώη 
Αθανάσιος μανταλάς 
Άλεξης λάζου 
γηανης μπροκουμης 
Ιωάννης παπαζώης 
χαρησηως σκουτερη 
γιανίς μηχαήλ 
κωσταντης παπαντωνι

(β' στήλη)
Χριστόδουλος Γ. Κόνιαρης 
Γεώργιος Χρ. Μπρούζου 
Γεώργιος Δημητρίου 
άπόστολος τζάννογλου 
Γεώργιος σανταβάρος 
’Αλέξιος Ν. Κούσης 
Ιωανης καρτόγλου 
Κωνστας τζιμου 
Δήμος άναστασίου καρπούζης 
στέφανος λεοντίου κολόκα 
Γιαννάκης Διαμανιίδης, πλαταμώνος 
απωστολης κώστα 
’Ιωάννης στεφάνου καριτζου 
κυρηαζης Ιωαν.
ΜάνΟος Ίωάννου 
Χριστόδουλος Κωνσταντί Ζήκου 
Θεόδορος άναστασίου 
βασιλις λεκος
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χαρησις αθανασηον 
Γεώργιος παρανίκας 
Νικόλαος φωτιάδης 
Γεώργιος Στεφάνου 
Γεώργιος Δημητρίον 
Ιωάνης γεοργίου 
Λημήτριος Πόλο 
γηανη λαμπρό 
θεόδορος ραμον 
στέφανος χρηστοδουλου 
άλεξιος παπαρουση 
Πανταζής Δημητρίον 
κωνσταντής δίμου

(γ' στήλη)
Γεώργιος Ίωάνου Πασχάλογλον 
Κωνσταντίνος Ενστ. φέσσου 
κώστας κοντοφότογλους 
Μιχαήλ Σάφφος 
Κωνσταντίνος Ζωΐδης 
Ιωάννης Χατζή Χριστοδούλου 
αλεξιος παναγιοτου 
κονσταντινος Σακελλαρίου 
γεώργιος κοντογιάννης 
Γεώργιος πούσιος 
Κώνσταντή νάχας 
άναστάσιος Δ. Χατζηαναστάσης 
Νονσιας Μάνθου 
Ιωάννης τζέργος 
Ιωάννης Άν. Τζώτζχολα 
Χριστόδουλος Τατάνης 
αναστασις ιουανου 
χοςσταντης τζαναχας 
Λαζόπονλος Κανίχη 
άναγνοστης κοανου ντουβλι 
Αναγνώστης Ιω. μεντερλής 
λαμπρός παναγηοτου 
Γεώργιος απρστολι 
Κώνστας Χατζής 
ηωαννης ζαφηρης

χωςταντης τατζης 
Ιωάννης άναστασίον 
Στέφανος Κ. τζώτζχολα 
γεοργιος άναστασίον 
Θεόδωρος Κοντο-Γιάννης 
Κώνστας Δ. Κυράτζης 
ζώης άναστασίον 
γιανης λάζου 
γεόργιος άλεξίου 
σολος στέφανου 
μανθους γεωργιον

(δ' στήλη)
Ό  προεστός Ζαγορίου
Πασχάλης [.....]
Γεώργιος Τζονκαλάς (;)
Δημ. ΟΙχονομόπονλος 
Γεώργιος Μακρύ 
άθανάσιος στονπη 
Χρηστόδουλος Κονομά της 
Κωνσταντίνος Μ. ΟΙκονόμος 
Γεώργιος Δ. τζαούση 
Κώνστας τζολέκας 
Θεόδωρος Ίωάννου 
Γεώργιος Κ. μπεζεργιανις 
Χριστόδουλος κοτρότζης 
Νονσιας Παπαγεωργίου 
κύρκος Γεωργίου κατζέλη 
Μήχος 'Αναγνώστου 
Νονσιας φωτέτζιογλους 
Νικόλαος Γιαννοπλείδης 
νηκολαος χαρηση 
Κωνσταντής χαπρίς 
Ιωάννης Κοτρότζου 
Γεώργιος ρούσης 
μάνθος χοντοδιμος 
Κωνσταντίνος Άλεξίου 
Κωνσταντής γχοντίνου
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Θεόδωρος Πρυμυχύρης 
μηχαηλις φοτος

δημητρης Σαψαχης 
μανθος γχαραβελης 
δημήτρως ζωγράφος 
διμος αλεξηου

(ε' στήλη)
άλέξιος παπάζογλου 
Δημήτριος Δρόσος 
VL Μίσιος
Νικόλαος !Αθανασίου 
Θ. Λαμπαδάρως 
Παναγιώτης Σαμαρνιώτης 
Ιωάννης Λιάμπεης 
Δημήτριος ζώτος 
Δημήτριος Κωνσταντινιάδης 
άλέξιος φίλων 
χριστοδουλος χοντουζη 
γεώργως ζούνης 
Παναγιότις Γ. Ρίζον 
Ιωάννης χωνστα
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9

Πατριαρχικό και συνοδικό υπόμνημα
γιά την άγιοποιηση του νεομάρτυρα*

ΐ  Γρηγόριος έλέφ Θεοϋ :Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώ
μης και ΟΙκονμενικός Πατριάρχης

Πάντες μέν οί πρό τοϋ Νόμου και έν Νόμφ και έν τη χάριτι όι ’ άρετής 
οίασδήτινος τφ θεφ εναρεστήσαντες τίμιοι όμολογουμένως τφ Θεφ. «Τίμιος 
γάρ», ψησί /  τό ιερόν λόγιον, «έναντίον Κυρίου ό Θάνατος τοϋ όσιου αϋτοϋ»' 
ύπαρανέστηκε δέ πάντων καί ύπερδεδόξασται 6 διά μαρτυρίου υπέρ Χριστοϋ 
τοϋ Σωτήρος ημών Θάνατος των άγιων /  μαρτύρων· οϋτοι γάρ, υπήκοοι γε- 
νόμενοι τφ Θεφ λέγοντι «ΓίνεσΘέ μοι μάρτυρες καί έγώ μάρτνς Κύριος ό 
Θεός υμών καί ό παϊς, δν έξελεξάμην» καί τη παντοδυ/νάμφ χάριτι τοϋ Κυ
ρίου ημών Ίησοϋ Χ(ριστ)οϋ, ώς όπλϊται αϋτοϋ Αήττητοι, καθοπλισάμενοι 
καί άνδρείςι ύπερφυεΐ συμπλακέντες μετά σώματος τφ άσωμάτψ κοσμοκρά- 
τορι /  τοϋ αΐώνος τούτου, καί αύτφ άντιταξάμενοι, καί καταπαλαίσαντες, 
λαμπρός νίκης ένδοξα ήρα ντο τρόπαια· καί τόν μεγάλα καυχώμενον βύθιον 
Δράκοντα /  καταισχύναντες, τή μέχρι τέλους όμολογίςι τοϋ μαρτυρήσαντος 
την καλήν ό μολογ ία ν έπί Ποντίου Πιλάτου, ταις φοαϊς των Ιδίων αίμάτων 
όλοτελώς άπέπνιξαν, τόν /  Θεόν έδόξασαν, την είς τόν μονογενή αϋτοϋ υιόν 
πίστιν έκράτυναν, την Εκκλησίαν έστήριξαν, την δόξαν αυτής έλάμπρυναν 
καί μέχρι τής σήμερον /  τοϊς ένδόξοις αϋτών μαρτυρίοις άπό περάτων έως 
περάτων τής Οικουμένης τορώς διακηρύττουσιν δτι «Κύριος Ίησοϋς Χριστός 
χΘές καί σήμερον ό αϋτός καί είς τούς αιώνας», /  καί δτι «μία αϋτοϋ περι
στερά, μία τελεία αϋτοϋ», ή Ορθόδοξος \Ανατολική 'Εκκλησία, «ής ουδέ πύ- 
λαι ~/\δου κατισχύσουσιν» · τούτων οϋν χάριν καί ό Αγωνοθέτης Κύριος /  η
μών Ίησοϋς Χριστός, ού μόνον ζώντας έδόξασε τούς Αγίους μάρτυρας αϋτοϋ 
έν σημείοις καί τέρασιν, Αλλά καί μετά Θάνατον έτι μάλλον χαρισάμενος 
αϋτοϊς /  την τών Θαυμάτων άφθονον ένέργειαν· «οίδε γάρ Κύριος δοξάζειν 
τούς αϋτόν άντιδοξάζοντας», τοϋτο δέ εϊς τε τών Απάντων βεβαίωσιν δτι 
καί νομίμως ήΘλησαν καί δτι /  άπεδέξατο αϋτών τόν υπέρ αϋτοϋ Θάνατον 
καί είς πληροφορίαν άμα ήμουν, οϊτινες τήν αύτήν διακατέχομεν πίστιν τών 
τοϋ Χ(ριστ)οϋ μαρτύρων, δτι αϋτη ή πίστις τών εύ/σεβών καί Ορθοδόξων 
Χρ(ιστια)νών. Διά ταϋτα καί άνωθεν κανονικώς παρελάβομεν παρά τής Αγίας 
τοϋ Χ(ριστ)οϋ Εκκλησίας όσίαις μνήμαις καί συνάξεσι τιμάν καί γεραίρειν /  
τούς Αγίους αϋτοϋ μάρτυρας, τούς δ ι’ ϋπερφυών σημείων καί θαυμάτων 
έξαισίωνμαρτυρηΟέντας νπ ’ αϋτοϋ, σεμνύνοντες αυτούς ϋμνοιςκαί έγκωμίοις 
μετά πάσης ενλαβείας /  εις δόξαν τοϋ αυτούς άντιδοξάζοντος καί εις

♦ Α Ο Π  - Κ Π Α , Κώδικας 14. Βλ. καί Σαλαμάγχα, δ.π., σ. 117-124.
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άπολαβήν διά τής ενπροσδέκτου τφ Θ(ε)φ αυτών μεσιτείας ταΐς των άμαρτιών 
ημών άφέσεως και των άσθενειών ήμών ίάσεως καί τής σωτη/ρίας ήμών τής 
αιωνίου. έπειδή τοίνυν Ικαναί φήμαι πρός την καθ' ήμάς τοϋ Χ(ριστ)οϋ με- 
γάλην Εκκλησίαν διεφημίσθησαν περί τοϋ κατά τα Ιωάννινα περί ένός 
Ιδιώτου μαρτυρτ'ι/σαντος νέου μάρτυρος Γεωργίου καί τό βέβαιον τούτων καί 
άληθές γνώναι κατά χρέος προνοίας Εκκλησιαστικής καί τό άκριβές κατα- 
μαθεϊν σπουδάζοντες, ένθεν μέν, Iνα μη /  άβασανίστως καί άνεξετάστως τά 
τοιαϋτα άποδεχόμενοι μώμον τή Έκκλησίμ προσάψωμεν ώς πλάνας δήθεν 
καί άπάτας πρός τούς άπλουστέρους μέσα καί όργανα /  μετερχόμενοι καί 
ούτως άφορμήν τοϊς τής Όρθοδόξου πίστεως ήμων έχθροϊς ψόγου καί δια- 
βολής κατά των ίερωτέρων παράσχωμεν, έν τοϊς δε μάλιστα τοϊς και/ροϊς, 
ένθεν δέ, Ινα τό άκραιφνές τούτων καί άπαράκρουστον θηρώμενοι δώμεν με- 
γαλωσύνην τφ Θεφ, διατρανοϋντες αυτού τά θαυμάσια, ότι καί έν τοϊς πα- 
ροϋσιν και/ροϊς ου παρειδεν ήμάς, εί καί άμαρτωλούς όντας, τοιαύταις πνευ- 
ματικαϊς χάρισιν ενεργετεϊν καί έπί πλέον τούς όρθοδόξους ήμάς εις τήν 
όρθόδοξον πίστιν στηρίζειν /  διά ταϋτα, σπεύσασιν εις διατράνοκην τής 
άληθείας των διαφημισθέντων, προσηνέχθη ήμιν συνοδικώς ένυπόγραφον 
Γράμμα τοϋ ίερωτάτου μητροπολίτου Ίωαννίνων /  κυρ Ίωαννικίου, τοϋ έν 
άγίφ πν(εύμα)τι άγιου ήμων άδελφοϋ, καί συλλειτουργού, προσβεβαιοϋν τά 
κατά τόν έν Ίωαννίνοις άναφανέντα ένδοξον Νεομάρτυρα Γεώργιον /  καί 
έκθεσις άμα των κατ' αυτόν άπό των Ίωαννίνων, έχουσα διά σαφεστάτων 
μαρτυριών τό άξιόπιστον, καί κατασφαλισμένη ίδίαις ύπογραφαϊς των τε θε- 
οφιλε/στάτων έκεϊσε Αρχιερέων, τοϋ πρώην Βελλάς κυρ Λεοντίου καί τοϋ 
Περιστεράς κυρ Σεραφείμ καί άλλων πολλών τών τοϋ ίεροϋ καταλόγου πρε
σβυτέρων καί ίερομο/νάχων καί έτέρων ικανών έπισήμων ύποκειμένων τής 
τών κοσμικών τάξεως- έχει δέ ή έκθεσις οϋτω- ότι Γεώργιός τις τοϋνομα, έκ 
τίνος χωρίου τής έπαρχίας /  Γρεβενών, Τζούρφλι όνομαζομένου, υιός Κων
σταντίνου πατρός, καί μητρός Βασίλως, πρό έτών πεντεκαίδεκα έκεϊθεν 
άναχωρήσας, διετέλει ύπομίσθιος Ιπποκόμος /  έν διαφόροις τόποις, καί έν 
Ί(οαννίνοις, άνήρ άπειρος μέν γραμμάτων, άλλως δέ άπλοϋς, καί άκακος τόν 
τρόπον, πράος καί ζήλον εύσεβείας έντρέφων έν /  τή ψυχή αύτοϋ, οϋ ένεκα 
καί ου διέλειπεν, όσον τό έπάγγελμα αύτοϋ έπέτρεπεν αύτφ, τοϋ θαμίζειν 
εις τούς ιερούς Ναούς. Κατά γοϋν τόν 'Οκτώβριον μήνα τοϋ έτους μωλς' 
διε/τέλει ύπομίσθιος έν Ίωαννίνοις παρά τινι Χατζή Άπτουλά έφέντη λεγο- 
μένφ. τινές δέ τών 'Οθωμανών αύτόθι έμπαθώς πρός αύτόν διακείμενοι, 
προσήψαν αύτφ /  συκοφαντίαν, ότι τοϋρκος γενόμενος πρό χρόνου τινός, 
νϋν αϋθις υπάρχει χριστιανός, διό καί άπαχθείς ύπ’ αύτών εις τό έν Ίωαν- 
νίνοις κριτήριον καί έρωτηθείς ύπό /  τοϋ κριτοϋ εί ούτως έχει, όμολογών 
τόν Χριστόν, άντέλεγεν ότι ούδέποτε άρνησίχριστος έγένετο, άλλ' ύπήρχε 
χριστιανός καί πρότερον διά παντός, καί τά νϋν ταϋ/τα δέ τά κατ' αύτοϋ
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είσίν, έφη, συκοφαντίαι. Ποιχιλοτρόπως δέ έξετασθείς καί άπερίτμητος 
εύρεθείς, άπελύθη. Διατελών δέ παρά τφ είρημένφ Χατζή 'Απ/τουλά έφέντη 
έν Ίωαννίνοις, συνεζεύχθη νομίμφ γυναικί, 'Ελένη τοϋνομα, άνεψιφ έξ 
άδελφήζ τοϋ Διδασκάλου Ζαφειριού* μετά δέ ημέρας τριάκοντα /  τής συζεύ- 
ξεως αύτοϋ μετά τής Ιδίας γνναιχός, άπήλθεν είς Περάτι, μετά τοϋ Ιδιον 
αύθέντον, παρ' φ διατρίψας μέχρι 'Ιουνίου τοϋ έτους ςιωλζ'™, τή άδεία 
έκείνου έχεϊ/θεν άναχωρήσας ήλθεν είς Ιωάννινα, όπου καί έμισϋώθη παρά 
τοϊς σαφφαφ πασίδες τοϋ τότε Διοικητοϋ Βεζίρ Έμιν πασά μέχρι τής έντεϋθεν 
μετ'/έκείνου άποδημίας αυτών, έλθόντος δέ είς τά ένταϋθα τοϋ νυν διοικητοϋ 
Βεζίρ μονσταφά πασά, έμισθώθη παρά τφ διορισθέντι νέφ μουτεσελίμη των 
Φυλι/άτων, μεθ' οϋ καί άπήλθεν είς Φυλιάταις* καί μετ' ού πολύ, έπανελθόντος 
τοϋ μουτεσελίμη είς Ιωάννινα περί Ιδίων αύτοϋ υποθέσεων, ήλθεν μετ' αύτοϋ 
καί 6 Γεώρ/γιος ώς Ιπποκόμος αύτοϋ* τή δέ δεκάτη 'Ιανουάριου τοϋ ςιωλη' 
έτους, ήμέρμ Δευτέρά, 6 μέν μουτεσελίμης έξεκίνησεν αύθις διά Φυλιάταις, 
6 δέ Γεώρ/γιος, έπειδή ή γυνή αύτοϋ έτεκεν υιόν, έξαιτήσατο παρά τοϋ αύ- 
θέντου αύτοϋ, ΐνα μείνη έν τφ έαυτοϋ οϊκψ ήμέρας τινάς, είτα δέ άπέλθη 
πρός αύτόν, καί έδόθη αύτφ /  ή άδεια, σκοπός δέ τούτου ήν, Iνα παρευρεθή 
είς τό βάπτισμα τοϋ νεοτεχθέντος υίοϋ αύτοϋ. Κατά δέ την δωδεκάτην Ια
νουάριου, ήμέρά Τετάρτη πρωί, τοϋρκός τις /  των Ίωαννιτών, άπαντήσας 
αύτφ καθ' όδόν, έδράξατο αύτοϋ λέγων συ έγένου τοϋρκος καί πώς ήδη 
χριστιανός διάγεις; ό δέ θαφφαλέως άπεκρίνατο* ούτε τοϋρκος έγενόμην πώ- 
ποτε, ούτε τόν Χριστόν μου ποτέ ήρνήθην χριστιανός καί ήμην άεί, καί είμί· 
έν τούτψ άθροισθέντων καί άλλων πολλών Τούρκων, καί συμ/μαρτυρούντων 
τφ άπ' άρχής αύτοϋ δραξαμένψ, θορύβου γενομένου ύπό τής συφφοής τών 
παραπορευομένων, έπέστη καί ό τοϋ Διοικητοϋ Καβάζ πα/σης, δστις άνε- 
ρευνησας τήν αιτίαν, ήχουσε παρά τών έχει Τούρκων, δτι οϋτος (δείξαντες 
τόν Γεώργιον) τοϋρκος γενόμενος, ήδη χριστιανός διάγει· ό δέ, συ/νεχώς 
άνακράζων- χριστιανός καί ήμην πάντοτε, καί είμί, καί ούδέποτε τοϋρκος 
έγενόμην, συλληφθείς ύπό τοϋ Καβάζ παση έφυλακίσθη, καί περί τό δειλι/νόν, 
άπαχθείς είς τό κριτήριον, έξητάσθη καί ποιχιλοτρόπως βιασθείς έξομόσαι, 
έμεινεν άκράδαντος έπί τήν όμολογίαν τής άμωμήτου ήμών Πίστεως, καί /  
πάλιν έφυλακίσθη. Κατ' έκείνην δέ τήν νύκτα, πολυειδώς βασανισθείς έν τή 
ειρκτή ό Γεώργιος, ΐνα έξομόση, έμεινεν άμετάτρεπτος- καί τή πέμπτη /πρω ί 
άπήχθη πάλιν είς Κριτήριον, όπου ποικίλως κολακευθείς, καί άπειληθείς, 
ούδόλως ένέδωκε' καί έμπτυόμενος, καί μαστιγούμενος ύπό τών πα/ρεστώτων 
'Οθωμανών, έλεγεν έν ίπομονή' χριστιανός είμί· πάλιν δέ έν τή είρκτή, τής 
παρασκευής έπιφωσκούσης, πετρών μεγάλων αύτφ έπι/τεθεισών καί άκίδων 
έμπαγεισών ύπό τούς όνυχας αύτοϋ, ύπέφερε γενναίως τάς βασάνους λέγων 
συνεχώς* χριστιανός είμί- τφ δέ σαββάτψ πρωί, /  άπήχθη αύθις εις τό κρι- 
τήριον, όπου σύλλογος πολύς 'Οθωμανών έγένετο- καί τότε προεβλήθη αύτφ
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Iνα έκλέξηται έν τών δύο· ή Iνα λάβχι μεγάλας άντι/βραβεύσεις, έάν έξομόση, 
ή Θάνατον σκληρόν, έάν έμμείνη έν τφ προτέρψ αύτοϋ φρονήματα ό δέ γεν- 
ναίως (ομολόγησε* χριστιανός καί ήμην καί // είμί· τρις είσήχθη ένώπιον τοϋ 
Κριτοϋ καί τρις έξήχθη έρωτώμενος καί βιαζόμενος* άλλ' έπειδή έμεινεν 
άμετάτρεπτος, έξεδόθη τέλος έγγραφος ή άπόφασις, Ινα /  φονενθή. έβλήθη 
δέ έν τη είρκτή τη ήμέρρ έκείνη, καί διεφνλάχθη έκεϊ καί την έπιοϋσαν κυ- 
ριακήν μήπως μεταμεληθη- τη δέ δεντέρρ Ιανουάριον ιζ ' τοϋ /  ςιωλrp*, περί 
ώραν έκτην, ήχθη εις την άγοράν καί άπήγχθη χαίρων καί όμολογών χρι
στιανός είμί’ ποιήσατέ μοι δ,τι δεινόν οϊδατε’ καί την ψυχήν ό μάρτνς /  τοϋ 
Χριστοϋ τφ Κνρίψ παρέδωκε. Τρεις δέ ήμέρας διαμεϊναν τό σώμα αύτοϋ έν 
τή άγορά άπηγχονισμένον, τή άδείρ τής διοικήσεως έλαβον αυτό οί χριστιανοί, 
Iνα /  αυτό ένταφιάσωσιν, δπερ καί κομίσαντες εις τήν Ίεράν έκκλησίαν τοϋ 
άγιου Αθανασίου, ούσαν πλησίον τής άγοράς (δπερ ούδέν των σημείων είχεν, 
ών έχουσι τά των /  άπηγχονισμένων ουδέ γάρ έπάγη, ούδ' έμελάνθη- ήν τε 
εύλϋγιστον, ώσπερ ζών καί ή σάρξ μαλακή καί τό πρόσωπον ήμερώτατον) 
μετά τήν άρμοδίαν έντάφι/ον άκολονθίαν, ένεταφίασαν όπισθεν τοϋ ίεροϋ 
βήματος, τοϋ είρημένου θείου Ναοϋ. Ήρξαντο δ’ έπομένως οί χριστιανοί, 
άνδρες καί γυναίκες, προστρέχειν μετ' εύλαβείας /  τφ τάφψ τοϋ μάρτυρος, 
έπικαλονμενοι Θερμώς τήν αύτοϋ βοήθειαν εις άπαλλαγήν τών συνεχόντων 
αύτούς διαφόρων σωματικών παθών, καί ποικίλων νόσων’ ό /δ έ  Θεός ό δο- 
ξάζων τούς αύτόν άντιδοξάζοντας έδόξασεν αύτόν διά τής ένεργείας ποικίλων 
Θαυμάτων καί ίάσεων, τελουμένων τοϊς προστρέχουσιν αύτφ μετ' εύλα/βείας 
καί χριομένους έλαίψ τής κανδήλας αύτοϋ’ ώστε διαδοθεϊσα ή μνήμη τών 
Θαυμάτων αύτοϋ, ποιεί πολλούς έξ άλλοδαπών προστρέχειν καί Θεραπενεσθαι 
πάντας /  τούς έπικαλουμένους τό όνομα τοϋ μάρτυρος, ώς άπό τής 
έμφανισθείσης τή Έκκλησίμ ένυπογράφου έκθέσεως καί έν τφ Έκκλησιαστικφ 
Κώδικι καταχωρη/Θείσης, καί ένσωματωθείσης, έστιν ίδεϊν Ικανά, διά τής Θεί
ας χάριτος, τή τοϋ άγίου πρός θεόν μεσιτείμ θαύματα ένεργηθέντα τοϊς προσ- 
δραμοϋσι πιστοϊς καί καθ' /  έκαστα έκτιθέμενα εις μαρτύρων τής άληθείας, 
τιμήν τοϋ μάρτυρος καί δόξαν τοϋ παναγάθου Θεοϋ, τοϋ τοις άγίοις τοις έν 
τή γή Θαυμαστώσαντος, κατά τόν ψαλ/μψδόν. Τοιαύτας τοίνυν καί τοσαύτας 
έχοντες μαρτυρίας άξιοπίστους, καί πληρεστάτην βεβαιότητα ότι άνδρείως ό 
μάρτυς Γεώργιος ώμολόγησε τόν Χριστόν, καί ότι νομίμως ήθλη/σεν, 
ύπομείνας ύπέρ αύτοϋ τοσαϋτα δεινά κολαστήρια καί όμολογών μέχρι τέλους 
τόν Χριστόν, καί ότι έδόξασεν αύτόν ό Κύριος μετά θάνατον, θαύμασι πλεί- 
στοις καί έξαισίοις καί / καθ' έκάστην δοξάζει, χρέος ήγησάμεθα άπαραίτητον, 
Ινα μή καί ήμεϊς τοϋ πρός τόν τοιούτοις καί τηλικούτοις παρά Θεοϋ δοξα- 
σθέντα άξιαγάστοις σημείοις καί θαύμασιν έν/δοξον μάρτυρα Γεώργιον χρέ
ους έυιολειψώμεθα, τάς όφειλομένας άποδιδόντες τιμάς καί τά έορτάσιμα δί
καια, ούχ' ώς τοϋ άγίου τών ήμετέρων άνθρωπίνων τιμών δεομένου /  άλλ'
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Iνα ήμεϊς διά τάς πρός έκεϊνον ευλαβητικός τιμάς τόν παρά Θ(ε)οϋ έπισπώ- 
μεθα έλεον. Καί δή τής καθ’ ημάς άγιας τοϋ Χριστοϋ μεγάλης Εκκλησίας 
άνωθεν παρά των Θείων /  πατέρων τό ένδόσιμον πλουτούσης κανονίζειν 
ενλόγως τε καί δικαίως τά κανονισμοϋ δεόμενα, ή μετριότης ημών, κοινή 
ψήφφ των περί ημάς Ίερωτάτων !Αρχιερέων καί ύ/περτίμων, των έν άγίφ 
πνενματι άγαπητών ημών άδελφών, καί συλλειτουργών, όριζόμεθα, καί 
άποφαινόμεθα έν άγίφ πνεύματι, Ινα 6 πρό ένός έτους καί έπέκεινα κατά τά 
Ιωάννινα /  υπέρ Χριστοϋ πανδήμως τό μαρτύρων άναδεξάμενος Νεομάρτυς 
Γεώργιος, καί ένώπων πάντων γενναίίος τόν Ίησοϋν Χριστόν όμολογήσας 
είναι τόν μονογενή υίόν τοϋ Θ(ε)οϋ /  καί θεόν άληθή καί τέλεων έν Θε/ότητι 
καί άνθρωπότητι καί τό αϊμα αύτοϋ υπέρ τής τοιαύτης άληθοϋς όμολογίας 
έκχέας, καί διά ταϋτα ώς γνήσιος μάρτυς τοϋ Χ(ριστ)οϋ κα/νονικώς παρά 
πάντων τών έκεϊσε Όρθοδόξων μαρτυρηθείς, ώς καί ή έν τφ Έκκλησιαστικφ 
Κώδικι καταχωρηθεΐσα καί ένσημανθεϊσα ένυπόγραφος έκθεσις τρανώς πα/ρί- 
στησι, γνωρίζεται τούντεϋθεν παρ’ άπάσης τής ’Ορθοδόξου !Ανατολικής 
’Εκκλησίας άληθής μάρτυς τοϋ Χ(ριστ)οϋ, συναριθμούμενος, καί καταταττό- 
μενος έν τφ χορφ τών μέχρι τοϋδε υπέρ /  τής ’Ορθοδόξου τοϋ Χ(ριστ)οϋ 
Πίστεως μαρτυρησάντων 'Αγίων, τιμώμενος παρά πάντων τών πιστών, προ- 
σχυνούμενος, ευλαβούμενος, καί έτησίαις μνήμαις, πανηγύρεσι, καί έορταϊς 
δοξολογούμενος, /  τελουμένης κανονικώς, κατά τό άρχαϊον τής ’Εκκλησίας 
έθος, τής έτησίου τοϋ μάρτυρος μνήμης καί πανδήμου έορτής κατά την ιζ ' 
’Ιανουάριου, έν ή τό μαρτύρων αύτοϋ τετελείωται, ϋ/μνοις καί φδαις πνεν- 
ματικαϊς, εις τιμήν μέν τοϋ μάρτυρος, εις δόξαν δέ τοϋ έν άγίοις Θαυμαστοϋ 
Θεοϋ ημών τοϋ τόν άγων δοξάζοντος- ήντινα τελετήν έτήσων θεσπίζομεν 
δωτηρεϊσθαι άπα/ραιτήτως παρά τών ευσεβών καί όρθοδόξων άπάντων, άπό 
τοϋ νϋν μέχρι τερμάτων αίώνος παρ’ ούδενός ουδέποτε διασαλευομένην ή 
κωλυομένην τό σύνολον. Ταϋτα άπεφάνθη έν/άγίφ  π(νεύμα)τι, καί κεκύρωται 
Συνοδικώς. *ΟΘεν εις ένδειξιν τών περί τοϋ Νεομάρτυρος άγιου Γεωργίου 
καί τής τούτου έκκλησιαστικώς διαταχθείσης μνήμης καί έτησίου έορτής, /  
έγένετο καί τό παρόν ήμέτερον Πατριαρχικόν καί Συνοδικόν υπόμνημα, 
καταστρωθέν κάν τφ Ίερφ Κώδικι τής τοϋ Χ(ριστ)οϋ μεγάλης ’Εκκλησίας 
είς μόνιμον παράστασιν. /  Έν έχει Σωτηρίφ ςιωλθΦ Σεπτεμβρίου ιθ ' Έπινε- 
μήσεως ΙΓ '.

t  Ό  Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόρως έν Χριστφ τφ θεφ  
άποφαίνεται. t  Ό ’Εφέσου Άνθιμος, ΐ  ΌΚυζίκου Άνθιμος, ΐ  Ό Νικομή
δειας Πανάρετος, ΐ  ΌΧαλκηδόνος 'Ιερόθεος, ΐ  ΌΔέρκων Γερμανός, f  Ό  
Πελαγωνείας Γεράσιμος, ΐ  Ό  Κεστεντιλίου ’Αρτέμιος, ΐ  Ό  Πρόεδρος Καρ
πάθου Μελέτως, ΐ  Ό  Ρόδου ’Ιάκωβος, ΐ  Ό  Μεσημβρίας Γρηγόρως, ΐ  ΌΣκο- 
πείων Γαβριήλ.


