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1. Ό έν Τεργέστ·rι Δη,uήτριος Κcιρτσιcότης, διά διαθ-ήκης α'ότοϋ των 1819 (Α.') 
συστήσας lν οlχογενειαχον Καταπίστευμcι (Fectecoιnrn~sso) έκάλεσεv εlς τοϋτο πρώτον 
καrαπιστευματικοv κληροvόμον αύτοϋ τον 'Αλέξιον .Σαρε7·ιάνvην, η το ν ί ε () ο δ ι ά

χ ον ον Προκόπ.ιον, &ν ο'ότος ένvμφεύετο αδεία τοϋ Πατριάρχου τ ·ης 
Κωνστα ντι νου nό λ εω ς. 

2. Δημοσ1ευθ-είσης της διαθ-ήκης, δ Σαρεγιuνν'Ις &π1jυθ-υνεν έπιστολήν (Β. ') 
πρδς τον τότε Πατριάρχην Γρηγόριον, δι' 17ς, ίπτορων το γεγονος, έξπτείτο 'ivα πλη
ροφορηθ-fι, &ν θ-α έπι-rρέπετο εlς τον Προκόπιον νά σιιvάψrι νόμιμον γrtμον και έnο
μένως & ν ή δ ύ v α τ ο ν ά λ u. fJ !) τ 't) ν π ρ ό ς τ ο ϋ τ ο έ π ι fJ λ η θ- ε ί σ α ν α ύ τ qί 11 α
τ ρ ι α ρ χι χ ή ν &δειαν. 

3. Άπαντων είς rήν έπιστολήν ταύτψ δ Ιlατριάιηης τfι 17 :Σεπτεμβρίου 1819 
(r.') έληεν, οτι ή λύσις τού Π(JΟταθ-έντος ζητήματος -όπήyeτο εiς 'τ'Ι)V άρμοδιότητα 
της 'Αγίας .ΣυνόδΌυ · οτι αυτη σιιιιεδρι.άnαnα και πυσκεφθ-είσα έπι τού προκειμένου, 

μετα έμ{J(!ιθ-η συζήτησιν, άπεφάνθ-η άnοφατ,κως, σύμφωνα προς τούς 'Εκκλησιαστι
κούς Κανόνας, ώς τοϋτο έξάγεται. έκ -rής αποφάσεως, ής όιεβιβάζετο &ντί7ψαφον χε
κυρωμε'νοιι (Δ.') εχοιι q:δε πως· 

ιι Ίδόvτες και έξετάπαντ11ς -rotJς Έκκλησιαστικούς Κανόνας &ποφαινόμεθ·α, δτι ά

»π~βαίνει,, &π~λύτ~ς &δύν~τον /.t δ~~fι εlς τ~v Π~οκόπι~ν, Μ~ια έ~λαϊκώσεως, καί 
»yαμου, οτι αν ουτος τt'χον ευρεν η ηθ-ελεν ευι.ιει -rov τροrιον να συιιελθ-rι εlς yαμον 

»καί ~ύλοyηθ-fι, τοιοϋ,;ος γάμος ουδέποτε καί έν ουδενί χρόνψ -ηJελεν άναγι,ωρισ:t-;η, είτι 

»και &ν γένοιτο, ο~δε ,,-fίθ-ελε συ:χω~ηθ-fι». 
1 

, _ , " , , 

4. Παρακατιων εγραφεν, ιιοτι ο flροκοπιος προ πολλοv πλεισrωιι οσωιι εποιάσατο 

"χρήσιν Ιλέσιυν, ά;,ωνισθ-είς προς εκδοσιν τής Πατριαρχικής 'Αδείας, vπισχνούμενος 

,, χρηματικον ποσον επέκεινα των είκοσι χιλιάδων γροσίων, άλλ' οτι πάντο-τ:ε 1 αίτησις 
»απερ(ιίφθ-rι, έπειόή επί τοϋ άντικειμένου τούτου, έ~αργείς και άναλλοίωτοι ειnίιι οί 

» 'Έκκληrrιαστικοί Κανόνες, προς τοίς &λλους ό'έ δ κς' 'Ατιοσ-τολικος Κανών δ οτ' της 

~:.Στ' Οlκουμεvικης Συνόδου και ή Νεαρα r· τού Αύτοκράr.ορος Λέοντος». 
5. Άποβασαι δέ μάταιαι αί προσπάθ-ειαι τοϋ Προκοπίου έπί τοϋ προκειμένου , 

οiιτος μετέβη, ώς λ,/γεται, εlς Πελοπόννψιον και παρά των Άρχιεnισκό:-των Χρυπάν

&-ου Λακεcαίμοιιος, Γρηγορίου Ναυπλίας και ..,Λρyους καί Θεοδωρήτου Β(μσ&-ivης επέ

τυχε τ17ν εκδοσιν εγγράφου άπο 'Ιουλίου 1819 (ΕΌ) έμφαίνοντος οτι · 
«Δυνάμει τ1ϊς παρά των '.Αγίων 'Αποστόλων, τώv ίερωt Συνόδων χαι τοϋ Πιι

»ναγιωτάτου Πατριάρχου ΚωνσταντινιJπόλεwς χορηrηθ-είσrις Αύτοίς άnολύ~ιJ* πληρε-
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"ξουσιότητος, καί συνεπείft της αληθ-ούς καί αδόλ8 εξομολοrήσεως -roiJ Κυρiοv flρο
ιικοπίοv Κα(?τσιώτοv, κληρονόμου τού έν Τερyέστn άποθ-ανόντος μακα- _ 

11 ρ i τ 8 θ- ε i 8 το V Δη μη τ ρ i 8 κ α ρ τ (1 ι ώ το υ ' άπολύουσιν αvτον εκ τού lερατικιί 

ιικαταλόyου δίδοιιτες αvτφ τήv ίίδειαΎ ϊιια εlσέλθ-τι εlς rάμΙJ κοινωνiα1ι ι.ι\ς πεnτωκότα 

ιικαί μη δυvάμειιοv παρθ-εvειίειν. 

6. Λέyεται 8rι μετά ταύτα με-ιέβη εlς Τριπολιτσιlν και πα(!ά τού έκεiσΙJ Άρ

χιερέως ΔιοvυοiΙJ επέτυχε δύο μηνας μετά ταύτα, ήτοι, τ·ην 27 ~εnτεμβρίου 1819 
έτερον μαρτυρικον (Στ'.) έν τφ δnοiψ όιαδηλουται οτι · 

ιι Κατά τοιίς θ-εί8ς και lερούς Κανόνας τiiίν Άyίwν 'Αποστόλων καί την άπόλυτον 

ιιδοθ-εiσαν πληρεξο1•σιότητα τού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, εστέφανωσεν ε/ς 

ιιyάμοιι πρωτοv τον Εvyενέστατον Κιlριοι, flροκόπιον Καρτσιώτην, ανεψιον καί κ λ η

ιιρ ο v ό μ ον τού εν Τερyέστ?Ι άποθ-ανόvτος μακαρίτου Δημητρίου 

ιιΚ αρτ σι ώ του μετά της Εvyεvεσrάτης Κυρίας Αlκατιψίνης ΘεοδοσίΙJ πρqίψ Δρα-

11yομάνοv Μω(,!έωςιι. 

7. Εlς τάς ύπο συνεχών ταραχώ1· κυμαινομένας έκείνας 'Επαρχίας, και έν μέσqι 

τού ύποκώφου αναβρασμού τών πνευμάτων ενεκεν rfίς κατ' εχείνψ την εποχήv έτίικει

μένης πολιτικης καταιyίδος, εν:Jα απεκαθ-ίστατο ευχερές, ώς έν παραπλησίαις περιστά

σεσι επέρχεται, εlς τούς φαύλους ϊνα έπωφελώνται έπιτηδείως τάς περιστάσεις ύπη

θ-άλποντες έιιαλλ&ξ τούς φόβοιις και τας έλπίδας, η,τ,ο έπάμεvον το επιχείρημα τού 

Προκοπίου ν' άποβfj ηκιστα δυσχερές ουδαμώς δέ αδύνατον. 

8. Όnωςδήποτε, η παρ' αυτού έκλεχθ-εiπα δδος δεν ητο βεβαίως ή τακτικωτέρα, 
και δύvαταί τις εκ τού προχεiρΙJ νά έννο17σ?} οτι εlς πχέσεις, κατ' εξοχήν το lδιwτικον 
ό'ίκαιοv &φορώπας, τουτέπτι, δσάκις δέι, πρόκειται όιιl πνευματικής Οlκονο

μ ία ς' νά έπενεχ,9-n ffεραπεία τις &v&ρωπίνου πάθ-ους, είτε νet όιαρρυθ-μιαθ-fι περί

στασις σvνεισήσεως, ιίτε νά κω·ονισ&'fj κοινωιιικόιι τι καθ-17κον, αλλ' εκ τούνα~,τίον πρό

κειται περί τού Έ μ ο ύ και Σού, συναινέσεις καί ιJιαδηλο1σεις ο1Jτως επιτευχθ-είσαι, και 

εάν μή φέρωσι μεθ-' έαυτών ο'iκοθεν τό ανάθ-εμα, είναι ομως πάντοτε απαράδεκτοι. 

9. Αί ύπο τού Προκοπίου ομως προπαχθ-ει:σαι μc.ρτvρίαι έπέσυρον κατ' άιίτων 
καί το ανάθ-εμα. 

Ό Πατριάρχης Γρηyόριος απαvδήσας έπί τέλους έκ τών τοσούτων τού Άρχιε
ρε'ω,; καταχ(JήΙΤeων, &μα πληροφορηθ-είς τι¾ τού flροκοτrίου όιά Συνοδικής Πράξεως 

από Νοψβρίου 1819 (Ζ.') έψήφισe την αμεσον χαθ-αίρenιν τού παρανόμου κ α ί 
κ α κ e ν ,r; ρ ε χ ο ti ς Διονυσίου, εlς τούτο παρακινηθ-fίς έκ τοtί προnφάτου ά ν τικ αν ο
νικ ο ιi κ α ί ά ντιπ ει θ-α ρ χι κ ο ύ ( ώς άποκαλεϊται έν τfl Συνοδικfl Πράξει) το1;τοv 
εy'/..λήματος, και δια χιιιριπτης α·ιJθ-ημέροv Πράξεως (Η.') φρικωόιιίς αφώιμπε τον Προ
κόπιον, καί τούς σvιιερyασ:Jέντας μετ' αvτσύ, όιακηρύr:των ταυτοχρόνως ά ν ί σ χv ρο ιι, 
αυτοδικαίως ακvροv, καί απαράδεκτον τ17ν . yαμιιιήv πvνάφειαν καθ-ο 
απολύτως κατα~ εδικασμένηιι, προyεyραμμένην, καί άμeτακλήτως 
κ α τ α ό ε δ ι κ α σ μ έ ν η ν πα ρ' ο λ ω ν τ ων Κ α v ό ν ων τ ώ ν τ ε Ά π O σ τ ο
λ ι κ ιιί ν και τών Οlκοvμενικών .Συνόδων, τηι; Τ' Νεαρας τοιί Αυ
τοκράτίιρος Λέοντος προςιθ-έμενος οτι δ ιιομιζόμtνος ο-δτος γrίμος, τtλεσθ-ε'ις 
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δ ι & Σι μ, ω ν ία ς ο ύ δ • π ο τε η θ- • λ' ά v α r,, ω ρ ι σ θ- '!ί χαί τά τiχvα ij.9-,λov 
λοyισ&fj πάντοτε ώ ς ν Ο :t α, χα τα δε δ ι χα σ μ i v α χα l ,τ, e 9- ει μ i v α i χ -ι- Ο ς 

f; ώ ν θ- ε ί ω V τ e χα ι ά ν θ-ρ ω π i ν ω V V ό μ ω ,,, ά ν e V έ λ π ί, δ ο ς 8- ε ραπ ε ία ς 
οίαςδήποτε. 

10. Ούτως άπεφάσιπε κ,ραvvοβολώv δ Πατριάρχης καί ή περί Λύτόv Άyία iv 
Κωvπταvτιvουπόλει Σύνοδος, μeτά :to(Jύβo-v χαl σχανd'ιiλοv παtJών τώJ• ΈrrιπχοπώJΙ 

της Π,λοποv»jσοv, δτ, iν τούτοις ένεφαvίζετο δ ΠQοχόπιος εlς TεQviπiψ, φiρωv 
μe9-' έαvτού τΤ)ν .Αlκατιφίνηv, iπιδεικνύων άλαζόνως τά τρόπαια, συνeπeίq τών όποίων, 

εlς το πeίπμα τής Μεyάλης 'Εκκλησίας, θ-ά περιήρχ,το μ,eτ' ού πολύ ,lς τ,7v χατοχlι v 

της άδράς έχεiνης περιοvσiας, μeρος της δποίας, κατ,βρόχ!tισ, μ,τά τών Έπιnκόπω> 

και )Α()χιεπισκόιιων iκείνωv, τών σvvτελεαά),τwν Ϊ,να περιψ(JOVr,fTfj καί αιyήrηι ή φω)Ιf] 

τών ) Λnοnτόλων, τιιiν Συνόδων χαl τών Αύτοχρατόρων. 

11. Έχθ-αμβος δ Σαρηιάννης εyραψeν εiς Κωνσταντινιίπολ.v, χαl δ Πατριάρχης 

έξέδ'ωχεν 'Τπόμνφα ύπο ή,u,ρομ,ηνίαν 17 1avoυaQίov 1820 (Θ') προς τόν Όθ-ωμα
)11,κΟν Πρόξενον Τερyέπτης, ό,~ ο{; έJιαΥελαμf]άveτο καί ' εlς αύτΟν, ο τ ι O ύ δ έ Π O 'ι' e 

θ-J ητο δvvατόv vά άναyvωρισθ- ·!'J δ ι!ν λό y,ρ yάμος ως νόμιμος 17 
χ ά ν δ ε κ τ ι κ Ο ς σ v γ r ν ώ μ η ς Ο, τ ι δ' ή π ο τ e κ α ί & v ή θ- e λ e r i ν τι, κal ιτΟν 

προπεκάλι:ι αμέσως, Οπως πqοσεveχθ-[J δραπτηρίως παρα ταίς Έπιπ:οniαις ,Α('χαίς Ίιια 

μ,1] σvμβ~ απάτη, διαβεβαιών nvJJάμα ()ητώς δη at δ'ιαχηρύξεις καl αι μαρτι ιρίαι τuίν 
Έπιnκύπων, έiιv καl χα9-όσον ύπfj(>ΧΟΥ δvτως παρ' αύτψ, χαl (Jν 'ηθ-eλe ποιήny~ χρήr,ιν , 

'ησαv ψetιδeίς καl dπόκ(>υφοι, ώς ψevδίστα,r;α καl τού Dατριαρ

χικοϋ Οvόμuτος τΤ)v άδeιαv ι¾vαφέQΗσαι, καl ώς τοιαϋται ώφει

\οv ίJJα λοy ίζ ωvται άeίποτε. 
12. Ό Προκόπιος ~δη προ!'}σθ-άνετο τούς χιvόύvοvς τής ήμαρτημ,ένης θ-έnιr.iς 

τοv, όιο έπιτηόeίωι; προσ,πάθ-ησe !να περιiλθ-η ,iς τήν κατοχήν τής έν λόrφ κληιιο
,ομίας, ώς πράyμ,ατι πeριηλltε, (σvμ,βιβαπθ-,ίς μ,ετά τοϋ :Αλ,ξίοv Σαρηιάνvη τήν 13 
Ίαννοvαρίοv 1820 ')) μή άφivων εlς αύτόν ή τά; σvνεπeiας τών λυπηρών έντvπώ
nεων τού να .'ίδ11 απέvαντι το ϋ τ e λ e ο μ έ v ο v r e r ον ό τος, τά Ma(JτU(JιxJ iχείvα, 
τά έπισήμ,ως διαψεvnθ-έντα, -,,ά lσχύπωσι ώς άληθ-η καl yvήσια. 

13. Μ,rάλη μέχρι τοϋδε ύπηρξ,ν ή άνοnιοvρvία άλλ' ύrιερβαλλόvτως μ,,yαλeιτέρα 
εΖvαι Sχείνη τού llατQιάρχου Γρηγορίου Ο11τις, μ.tτU τοπαύτας inανιιλ17μμί,,aς δ'ιακη

ρύξεις. όιαμα~τvρήσεις καl άποφάnεις Σvνοδικάς, έξέδοτο δμ,οίως έv ταχτικfi Σvvo
dικfi Σvν,δριάnει, llψ:,ξι, έκ διαμέτρου άντiθ-,τον, έ πι δ ο κι μ, άπας σ,τι πρό rινων 
μηνών κατ ε δ ί χα σ e ν, ά"πεκδυnάμειιο:; ο&ω (Χηv11τΟλως τΟ έvόυμα τού Άι·iοv l]νl!.ύ

μ,ατος οπως διά /J"iς πεQιβληθ-!'J το τοϋ Σατανά! 
14. Οi!τω iκφραζόμeνοι, λiyομ,ν ολιyώτ,ρα τώv ίiσωv οφ,ίλομεν, &ν ,jναι αλrιθ-ές, uίς 

τιveς διαβεβαιούσιv, ότι αύτος δ Πατριάρχης Γρηyόριος μετά της ΠΕ(ιl Αιiτόν 1,ράς 
.Σvvόδοv, άχριβώς τον Δ,κέμβριον τοϋ 1820 Ίνδ,χτιώνος Θ'. έξέδοτο iπίnημ,ον Πράξιν 
άφέnεως καί Σvyχωρησ,ως (l'. JΛ') τεθ-,ίς οϋτω, κατά παράβαnιν της Ιteμ,,λιύ:δ,,vς 

*) 'Ο Σ·ψβt~ ::ι. σ:J.ός 0rι1ος tτ.οχρεωτικ~ι; μh διά τά συνει::ι.λλατ~μεν ::ι. μέρη , oVz}. εε, κ::ι.l t:ιά -: ο\/ ; Gιa.t:~χo·J; των, ε1; 
oU; τ.εριlρΊ.ε-:α.•. , ίι Κιι.,:ιτ.ίστεuμα. α~τΟΟαα.Ιως § 632 Π. Α. Κ. 
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άρχης της •Ελλψικής 'Ανατολικης Έκκληrτίας ύπεράνω τών Άποπrόλωιι και τών Οl

κο, ,μ,ενικu.ίν ..Συνόδων 8πως διακηρύξ!] ά λ η θ η νόμιμο ν κ α ί ύ φ' ό π ο ι αν δ fι

π ο τ ε έ π ο ψι ν ά π ρ ό σ β λ η τ ον κ α ί &, με ,u π τ ον τ 17 ν πα λ λα κ ία ν, και προ{3η 

έπί τοσο'ί]τον ωπτe νά ταnειΎώΓJ?) τον Θεοιι ένώπιοιι τού Μαμμωvα, τά δέ Ουράνια 

πυμφέροντα ένώnιον τ(iίv ύλιιιών κι.ιί ευτελών κοπμικών. 

15. Άς ειτιτι ό,τι θέλει ή Μεyάλη του Χριnτοίi και της Νέας 'Ροίμ,ης Έκκληnία 

ϊι,α καλύψ!J έαυτfιv · άς άξιοϊ οτι είι,αι έφάμιλλος της αρχαίας· άς προrι11αθfl vcΊ. 
άvιχvεύσn μίαν τινά έξοδον έκ τού θεολοyικrιύ λαβυρίνθου ας άλ•εύπ'!Ί εl δ'vιιατοv 

εlς τον βυθόν τής θ-αλάσσης τον Χρυπούν τρiπrιδα τώιι θ-εολοyιιιών θεωριών και τών 

θρηπκευτικώιι ερίδων. Τό έφ' rιμας δεν θέλομev ν' άπομ,rιχρυνθ-ώμεν έιι τής άρχαϊκής 

άπλότητος τής 'Εκκλησίας ητις μ,όvη δύναται vά μας κρατfl προnκεκολλημένους εlς 

τόν Χριστόν και εlς τάς αlωνiους αρχάς τc,υ. Δέιι θ-έλομεr vα προπκόψω,uεν έαυτούς 

εlς τάς αιιεξιτήτους όι\Όύς της Π ν e υ μα τ ι κ ή ς Ο l κ ο JΙ ο ,u i α ς, ής τοπούτον yiιιε 

ται δη&εν λr!yος, οπως μετ& ταύτα κρημιιισθ-ώμ,εv εlς τήv iJλψ και τόι, βόρβοροv · 

ένί λόyψ, θ-έλομεν τήv Όρθοδοξίαν ούχί δέ τον 'Jησονϊτιπμ,όν, και ιiv ποτέ πρός πτιy

μ,1711 ηθ-έλαμεν τόν Ίφουϊτισμόν δεν θά τrαραδεχόμεifα αύτόν εlμή καθ-όποιι ηδύνατο 

να άπαλλάξ77 ήμάς rών στειιοχωριών και ι·ά φυλάξ?) τά πρέποντα, χωρίς vά καrα

πτρέψ!) τήv θ-(Jηπκείαν, τήν πεψιλημένψ θυyατέ()α τoti ΟύQανού. 

16. Άλλώς τε αύτά τα yεyονότα αυvηyορούσιν ύπέρ ήμώ~- και έξ αύτώv αρυό

μεθα rήv ηπυχίαv και τό θάρρος. 

Ιίαί οvτως · Ούδεμία ύφίπταται αμφιβολία δτι δ Προκόπιος καί οί παρ' σύτοιi 

δοψοδοιιηθ-έντες 'Επίσκοποι και Άρχιεπίπκοποι έvήρyονv πάντες ύnό τήv έπι(ι(ιοήιι μιας 
μόνης ΗεμελιΟ:όους lόέας, και ούόεμία άμφιβολία δτι τό nυμφέρnιι των nεριεnτρέφετο 

κυρίως περί η)ν ιι: λ η ρο ν ο μία,,, Τούτο καταφαίνη:αι έναρyiστατα, έξ άμφοτέρωυ 
τώι• μαρτυρικώ.ν, εlς ci., έκτος τού προ>ιειμέιιου καί απλώς δια λόyους κληροvc,μίας, 
αvι,ταυτίζεται τό πρόπωπον τού Προκοπίου μετ.ά τοι~ έιι TeρyέrJτ?) άπο{3ιοίπαντος θ-eίου 
αυτο1i Δημητρίου Καρτζιώτου. Έάιι τα Μαρτυρικά έκείιια ηπαν καθ'αρ,,ίς 'Εκ κ λ η
π ι α σ τικ ά , χαρακτηρισμός τοιούτος απέβαινε καθ-όλου περιττός χαί άλλότριος και 
η κατά τ17ιι ένeστώσαv περίπτασιν δtιι lσχύει η Π(tάyματι 'ίνα έξeλε'yξ?'Ι τά έλατήρια 
και τούς σκοπούς. 

17. Ό ϊδιος Πατριάρχης ήνvόησε τούτο, του9-' οπερ nημαivει 8τι διeκήρυξειι 
άπροκαλύπτως οτι ούδέν lτερον σχοπr)ν προέθ-ετο η τ ό χα μ e ρ π έ ς ου μ φ έ (J ο ιι. 

'Άν ουτως εχn καί ουχί άλλως, πώς εiιιαι δυνατόν εlς Γρηyόριος, τοιίτέο-rι δ 
κατ' έξοχήv 'Αρχιερεύς, δ θεωρούμειιος ώς τό άκρον αωτον πάντων τών πνε1ιματικώv 
πλεοveκτημάτ.ων και πασών τών άρετών της καρδίας νά καταιπχυιιθ-fl έν τfΊ λεyομέν!Ι 
Σ1 1γχωρr;τικfΊ Πράξει μt τό αύτό άμάρτημα καί τό αύτό έyκλημα 8,τερ Αύτός ό ιδιος 
άπεκήρυξe και κατeδίκασe έν τψ προποίπψ &λλων ! Καθ-ότι κiXt εlς τήι, Πραξιιι ταύ
την ό έyκληματίας 8στιι, ένώπιον τοιi flατριαρχικού Θ()όνον φαίνεται προσπίπ,r,ω, καί 
ίκετεύων έΎ μεται,οί·(! ιJέv εlναι ό Προκόπιος r υ u ν ο ς αλλ' δ Προκόπιος π ε ρ ι β ε
β λ η μένος τήν lδιότητα τού κληρονόμου τού έν Τερyεπτ71 θ-εiοtι 
του Δ 1) μ, η τ Q ίο V κ α ρ τ α ι ι.J τ ο v. Και εlς τό εrrιιαφοιι τούτο yίνεται μιιεία οτ, 
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ελαβον χώραν r εν να ία ι κ α ί ά δ ρ α ί χ ρ 11 μ α τ ι και π α ρ ο χα ί έπι ύποσχέαει 
ετι rενναιοτέρων. Ούόέν δέ σ'}μαίνει έαν, χρείας τvχούσ11ς, έν τοιαύταιι; περι.στάσεσι, 
οπως καλυφθ-ώσιν αί άσχtιμοσύναι αi!ται, αl δωρεαι περιβάλλονται τόν μα11δύαν της 

έλε11μοούτ11ς και της δ11μοσίας εvερ1 εαίας, χρώμ,ατα έν χφίαει οπως έξαπατήσωσι τούς 
άιιοήτοvς, οΜαμώι.; δέ άλλοιούντα τών πραyμάτων η7ν φύaιν. 

18. :1.λλώς τε, δέν ειναι. πιατεvτόν οτι δ Πατριάρχης, και έκείιιος μάλιστα δ Πα
τριάρχης, νά περιέπεαεv εlς τοιαύτην τερατολοyίαv, εlς τοιαύτην άνόσιον άντίφααι11. 
Έν ψ τούτο άφ' ένας. σvναιrrθ-ανόμε9-α, yιvώσκομεν άφ' έτέρου θ-ετικώς οτι, εlς τά αρ
χεία του Πατριαρχείου ή ύποτιθ-εμέvη αϊfτη Πραξις ον μόνον δέ11 ύφίσταται, άλλ' ού

δέποτε vπηρξε, καθ-όσον ζηr11θ-έντων άνηγράφωv τώιι τριών έκείvωιι μαρτυρικών τών 

μέν δ' ύ ο έδόθ-11, ού χι όέ και τού τ ρ ί τ ου, τού άφορώντος τήν ~vyχώρησιν, περί 
οι\ έ(,)ρέθ-11, ο τι δ έ ν ύ π άρχει μεταξύ τ ώ ν έ y γράφων τού Πα τ ρ ι αρχείου, 
ώς ά'ν 17το πιστεvτον οτι, εyyραφον φvλατrJμενον έκ φύσεώς του άναyκαίως μετά τών 

ιlλλων δύο είς μ:αν και τήv αυτήν θ-έnιι', νά κατεστράφη αv1;0 μόνον συνεπεί!! τv

~αίιιιν σvtβά:των_ άνε~αρτ~τωv rης άνθ-ρυ,πί1111ς βουλήσεως, ένώ διεσώθ-11σαν τά δύο 
ετερα Π(ιος α τοvτο ανεφερετο. 

19. Εtναι άπίnτευτου οτι. εlς το Πατριαρχε'ίον νά ύιηϊρξε τοιαύτη άταξία άvα
φορικώς της συστηματικής κατατάξεως τriίν άρχείων, τών πράξεων, προτοκόλλων, και 

κωδ'ήκω~, και έιtν πραyματικυίς εyyραφον τοιαύτης σ7Ίμασίας εtχεν εκδ'ο&fj τακτικαϊι; άνευ 
ά Π ά τ 1) ς "7 β i ας, εί1'αΙ ιχούνατον να μr,ν ε μεινεΥ ι χ ν Ο ς τι τijς έκοόσεώς του, η να 
μή εύρίσχεται, εστω καί έλαφρότατοv τεκμήριον rης nοτέ ύπάρξεαίι; του 

20. Και ούδέν δύναται vα ελαττώστι το κύρος τοιούτων συμπερασμάτων. Όφεί
λομεν dρά yε ν& παραδ'εχθι,ίμεν, οτι εlς τάς Πατριαρχικ&ς Πράξεις έπεκράτησε και 
eπικρατεί yενική σύγχυσις καί έντελής άταξία, και οτι, μολοvότι άπωλ,η:ο παν ίχνος 

τής ύπαρξεώςτοv, ή περί ής δ λό1 οι; .Σvyχωρητική Πράξιςέξεδόθη πραyματικώς 

καί τ α, κ τικ ώ ι;; "Εστω και το1ίτο. 'Αντιyράφοντες μdλιστα τούς λόγους ,r;ηι; lδ'ίας έ

κείνης Πrάξεως, λέyομεν και ήμείι; οτι, ή Άyiα 'Ημών Μψ:11ρ τοϋ Χριστού 'Εκκλη

σία έν τψ άπεiρψ αvτης έλέψ οφ~ίλει νά επισκιάζει μέ τάς πτέρυγας της .Σvyχω

ρ~jσεως τόν προσερχόμεvον προς Αύτηι· μεταμεληθ-έντα άμαρτωλοι,, οπον μέγα και 

ά'ν ύποτεθ-fι τό άμά.ρτημά του. Λέyομεν προσέτι και ημείς αύτοί, πύμφωνα μέ την 

Πράξι.ν iκείvην, οτι απεριόριστος οφείλει να ηναι έν τfι καρδί!! του Εύαyyελικου 

Ποιμiνος ή "Ιρος την φιλανθ-ρωπίαv και τήv σvyκατάβασιν ροπή, αί όέ ΠQάξεις αυτού 

πρέπει νά κανονίζωνται τfι βάσει της πνεvματικης έκείνης Οlκονομiας ijτις, 

εlς δυσχερείς περιπτωσεις καθ-ίστησιν αιίτόν μετριαστήν και δ'ιαιτητήν τών άνθ-ρωπi

νων παραπτωμJ.τωιι. Άλλd και τούτου δοθ-έντος, εlς lν και τό αυτό καταλή1ομεν συμ
πέρασμα, οτι ει.ναι μέν δυνατή ή "Αφεσιι; και ή :Ξvyχωρ11αις, άλλ'ούδ'έποτε ή 

άναyνωρισις του yάμο1· ώς νομίμου, εγκύρου, άπροσβλήτοv, άμέμπτοv καί 

άξίου ή μερών ευδαιμόνων και αlσίων (]'. ΙΑΌ JΒΌ). 
21. Δέν ηναι δυνατον, έπαναλαμβάνομεν να λήξωμεν εlι; τοιούτον συμπέρασμα. 

Ό Πατριάρχης, δέν έπελάθ-ετο, έπειδή έμνημόνεvε, 'ιού κς' 'Αποστολικού Κανόνος, τού 

ς' της ~τ' Οlκουμενικής ~vνόδου και της Γ' Νεαράς τού Αντοκράτοροg Δεόντος, 
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έyίνωσιιeν δi άναμφι{Jόλως, καl τόν y' Κανόνα της lδίας Στ' Συνόδου καl 'to'II Ιίrι'Υόνα 

ις' της Οlιιοvμeνικης Δ'. Άμφότeροι οί Καιιόνeι; οVτοι διαλαμ{3άνοντει; περί τού μeτά 
τήν χειροτονίαν· σvναφθ-έντοι; yάμoti, χορηyούπι μiν, κατ' έπιείκειαν, τήν σvyχώρηnιν, 

άλλα δέν έπιτρέπουπιν ύπο ούδeμ,ίαν έποψιν νι¾ lπχύn ό rάμοι; αύτόι; · ov τίνος, dπ' έ
ναντίαι;, παραyyέλλοvnι να διαταχθ-fί άνευ άνα{3οληι; ή διάλvnιι; καί ή άμεnοι; σωμα

τική διάζευξις, ώι; ίίροςdπαραίτ-ητοςτηι;σvrχωρήσeως "προδήλως διαλvθ-έντος 

τού ά θ- έ πμ ο v σ v ν οι κ e σ ίου". 
22. Χωρίς ν' άναφέρωμεν τήν ριιy' και άλλας Νεαρας τού Ίουστινιαιιού κωλvού- · 

σας δια μοναδιιιης αύστηρότψοι; τήν έκλαtκωσιν τών ίeρέων, ό Πατριάρχης θ-α έyί
νωπκειι άναντι(ιρήτως ται; Ζ' και Η Νεαρας τού Αύτοιιράτοροι; Λεόντος, δυνάμει τών 

οποίων οί ίειιωμένοι, έιι οlι; χαί ό διάκονοι;, μετα τήν χειροτονίαν δέιι δύνανται πλέον 

να άποβάλλιοσι -ιό έιιδvμα και έκλαϊκωθ-ώσιιι · ύποχρe(Ιύvται μάλι11τα να έπαvέλθ-ωσιιι 

εlι; τό ίερατeίον δια τηι; {Jίαι; και ούδεμία ένανr,ί~ άρχιeρατική άδεια, προψουμένωι; 

έπιr,εvχθ-είσα δύναται ν& lσχύσrι, άδeια, ηrιι; μάλιστα κατα τόν Βλάςαριν θ-eωρείται 

ά παρά δ e κ r, οι; καί α τακτ οι_;, καί ά'ν dκόμrι, ή χειροτονία έyένετο έν ωρ'f &ανάτου, 

τουτέ'ατιν, εlς στιyμ1jν καθ-' ην ηyνοeίτο ή dληθ-ής τού yεyονότος βαρύτης. 

23. Ούδέ ηδιiνατο να αyιιι>fι {3e{3αίως ό flατvιάρχης και τήιι έτέρuν Νεαραιι τήν 

μδ' τού Λεόντος, αυνeπείff τfίς όποίας, και τά yενrιθ-ησόμειια έκ τοιούτου yάμοv τέκνα 
λοyίζονται νόθα καi άνiκανα ϊνα άποδεχθ-ώσι τήν αvr,ούς περιερχομένηιι 

έ χ τοιούτων yονέωιι λόyqι κληρονομiαι; ή δωρεάς περιουσίαν. Έyiνωσκε 
βεβαίως τα παραyyέλματα, τάς διδασκαλίας και τ&ς άρχαι; τας έπί ωϋ άντικειμένοv 

τούτου κrιρvχθ-είnας και παραδεχθ-eίσας ύπό πάντων έν yένει τών Άyίων Πατέρων 

της Έκχ'λ.rιnίας, έπομε'νως δέ, ιιαί τούι; Καινόναι; ς' ιη' ιιαί ιθ-' τού Ά7ίοv Βασιλείου 
τού Μεyάλοv ώι; έπίπης τούς πολλούς αλλοvι; κvρωθ-ένται; χαί έπιψηφισθ-ένται; ύπ' 

αύτών τών Συνόδων. 

Ναί, έν ψ δυνάμει τού Κανnrοι; ιθ-' καί εκείνοι άκόμη o'l τινες έχειροτονήθ-ησαν 
χωιιίς πρότεροιι ~,ά έρωτrιθ-ώσι, και δηλώσωσιι, οτι έπιθ-υμούσι rά ζήοωσιν αyαμοι, 

θ-εωρούνται ώς όμοίως δeδεμένοι οv1•επεί'f α ι ω π η ρ ά ς συναινέσεως, οί Κανόνες ς ' 

και ιη' δέν έπιτρέπουnιν, ώnτε ό μεrα τή-v χειροτονίαν yάμος vά λοyίζηται ά ληθ-ή ι; 

r ά μ, οι; άλλά μόνον ώς π ιι λ λ α κ ί α ή μάλλuν ώι; μ ο ι χ e ί α τόσψ ολιyώτεροιι άvε
χτή, οσον ό Θεος εlς &ν άφιέρο.:θ-η ειναι ανώτεροι; τού άνθ-Qώποv, ώς λέyει ό Χρv

πόnτομοι; εlς μίαν προς τοι, Θεοδώρητον έπιστολήv του. Τέλος ό Πατριαρχης έyνώριζε 

βεβαίως -τ.οr Κανόνα α' της Ζ' Οlκοιιμενι:ιιης Σ11νόδου, ητις vπαινιττομένη τούς Κανόνας 

τής 'Εκκλησίας, έπιφέρει το ,Μωπαϊκον ρητον « έ i, α ύ το ί ς ο v κ ε α τι προ π θ- ε ί

να ι, κ α ί d π' α ύ τ ώ ν ο ύ κ ε σ -τ. ι d φ ε λ ε ί ν " καί r,o ετερον τού Ά.yίου Παύλου, 

"'Ανάθ-εμα κά'ν ήμείι; i} έξ Οιίρανού άyyελος εύαyyελίζεται 

π α ρ' δ π α ρ ε λ ά β e τ ε ,, και διατάσσει αύση1Qάν και άιιαλλοiιuτον τήρηnιν και 
έφαρμοyήν ολmν των Κανόνων, ίίσους άπεδέξαντο αl Οlιιοvμειιικαί κα, τοπικαί ..Σύνοδοι, 

χαίδέν ποιείται ποσώς μνείαν τiις πνευματικής εκείνηςΟlκονομίας, α'ίτινeς 
έχρησίμε~ισαν ιιίς ύποyραμμος κατά τ17Υ εκδοι,ιν τiις έπί τού προκειμένου ..Σvyχωρητικηι; 

Ληομέν11 ς Πράξεως. Π ν e v ματ ι κ ή Ο lκ ον ο μία ή έλαστικότης της όποίας ούδ!.ποτε 



-9-

ι\'ύιιαται νά έπεκτα:+fι επί τοι,ούτον ωι,τε νά n1Jμ,πeριλdβ'!) τ ην ιί κ ο λα n ία ν , η7ν 

π λ ε ον εξ ία ν καί τά ετερα εύτελη πά,'tη, 11 τιιια απέναντι των δριnτικιίιιι καί ,'tεiικών 

χειμέιιων των ί'ί.νω Πανονωv καί &λλwv δμοία~· θ-εrικότητος καί έιιερyείας, δεν δ'ύνανται 

ιι& δικαιολοyηθ-ώπιν ει:μrι 1\πο τού ι,nφίπματος καί rης ά,,αιδΌvς προπετείας 'fίτις ει 

ναι 'ΤΟΠψ μiiλλοv άξι6μεμπ·rος οπον ύψηλοτερον κατέ(ιχετcιι. 

24. Ε< αί έν τούτοις , είrε έξεrάn,,ιμ~v τον Γιιηγοριοιι ώς αιφο υ 'Αρχιερέα, είτε έξ 

ε-,:cίπwμειι αύτον ώς ατομοιι, ούδέν lπχύει 'ίνα μας πείΙJ!) οτι αύτος έξέδΊ,ικεΥ τοιαύτ.ψ 

flράξιν , ητις άιιτίv.ειται εlς τούς πλέο_ν θ-ψελιώδεις Κανόvα ι: τιις Έκκληnίας, εl~· τ ιλ; 

'Αποπτολικάς παραι\'όπFις και εiς τάς διδαι,καλίας rώιι Άyίωv Πα·r έ(ιw ν, nολύ μάλ

λον οταν πιιόκειται περί Ιlιιάξειιις παρ' Αύτού τσυ lι)·ίον έκ προοιμίων καταδ'εδικαι,με

ιιης· . Λύrος δ Παrρι.αρχικος [{ώδηξ, έιι 'Τψ όιιοiψ, ώς &,,ω έ(ί~έθ-η, ι\' έ ν ύ π ά ρ χ~- ι 

ο ύ δ έ υιιηρξε 11ιhrιοτε τοιαύτη τεραrώι\'ης Πράξις, παρέχΗ 17μiν κατι'ι τούτο πά

παv έyγύηπιν. • Αλλως τε, ουι\Έμίαιι nίδΌμει, βαρύτητα εlς προφάπεις έπιι,οη,'tεiπας χάριν 

κακυί,; λελογιnμένου πνμφέQοιιτος. 

25. Ά.λλά και άv ύπ. ο,'tέπωμειι, οπερ άδύι,ατον, οτι, 17 Πράξις έξεδΜtη r. α κ r. ι

κ oj ς. ϊiιιαι βέβαωιι οτι αii rη δέv ι\ύvαται vά θ-εωρη,'tfι είμ,17 ι,ις lΤράξις έκ φύι,εwς 

ολως π ιι ε ,, ματ ι κ ·11 κοί 'Εκ κ λ 17 11 ι α n r ι κ ή ούδέ ιι ετεροιι άφορό:~πα, η τήιι κα.'tη

πύχαnιν rής ΙJ1Jι, ειδήnεως και -,:ήv κατάπαυnιν τώιι έλέyχων -,:{iιιι δνιια_uιiνwιι τυχόν ι,u 

Π(ιΟiλθ-ωnι έν. rfj ς ίδέας οr ι παρεβιdnθ-ηι,αv οί Έκκληπιαnτικοί /(ανόιιε ς- πάντοτε ομwς, 

κα,'tόπον clέv πρόκειται f)ιά r.ης Πιιάξεως ταύτης νά κατακιιρω&fi ύπέρ rού nυγκεχwρη

μέvου ή κυριότης περιουnίας νομίμως άμφιnβητουμένηι;. Έν ψ δλαι αί &ρη

nκ,ίαι τ-ί'ις 1\ φηλίο1, αίς βάπιιι τfμ,; πυyχωρήnεως καί οuοιι έκ -τών ι~ ν n ύ κ ί'ί. ν ευ θ-έ

τουι,ιν την έπανόι,θ--wπιν τ17-' ζημίας, .'τJ ητu r;η άληθ-είq. ολως καιιιοφωες και μοναδικόν 
εlς· τήv 'Εκκληnιαnτ,κήν ίπτορίαv, ν& δύιιαταί τις νά προκηρύττrι άπrοκαλ ·ύπτως, ι'lνευ 

φόβου &.ιιτι(ιρψ,εωr;, δτι -,:ο Έλληνικοv έν Κωνπταvτινουπόλει Ιlατριαι,χείον, ή Μεγ(lλη 

r.ού Χριn-,:οι) Μήτηρ Έχκλrρία, ή έπ' ι3ρ -'tοδοξίι;ι πεμνυνομένη, n11yχ11φοϋnα, &nαλλάττει 

nάnης 1\ποχρεώι1εως προς άποζημίωσιιι, επιτρέπει δέ Πα(Ι(ίηnί[! τ17 ν 
u 11 ο y ύ μ ν ω ι, ι. ν καί τ ή ν α l n χ ροκ έ ρ δει α ιι, κατά ι,υ νέπειαν δέ τ 17 ν ά (Ι

π α y iι ν και rά παuαπ ήπια έκ τής τωv χρ1iμcίτων άπλ11 nτίας πrφαyόμενα έγκλ1ί,uατu. 

26. Δυοίιι ,'τιί.rε(ιΟ~• · η ή Πράξις r.f)ι; άιιαyvωρίπeως τοϋ Γάμου δέιι έξεδόθ-11 μi 

πρό,<tει,ιν τού 1:ά παραγάrn δ,.καnτικuς ιιυνεπείας απέναντι τού πολιτικού vό _ιιου 

και r.ιϊιιι πχέnεων τώιι lδΊωτικώv ιιvμφερό•των, και έν τοιαύτrι περιnτωι,ει, δ'έ ι, έξ~τιί 

ζοuειι J.,, παρεβiαnθ-ηι,αυ η οχι επί τού προκειμένου αί αύrJτ'ίραί rής Έκκληnιας 

διατάξεις 17 έξεδόθ-η &ληθ-ώς ή 11ερί ής λόγος Πράξις έnί nκοπqί τού ιιά εχ!Ι ό 
Πvοκόπιος εlς χείρας τό μέπον νά μετατρέψ'!) πςιός οφελ!ις του τu.ς διr.ιτιί.ξtις τοϋ 

Jlολιτικοϋ Λόμου, αϊτινες 17ι,αν και ειιιαι ύπέρ τού Σα(iεyιάιιν11 καί τ6Jν δ'ιαδ οχων 
αυτού, καί έv τοιαύτπ nεριπτωι,ει ή ά π ο r ύ μ 1, ω α ι ς, τό ι!παναλαμ(3άv.,uεv, και ή 
α l π χ ρ ο κ έ ρ ό ε ι α δέν 17δύναντο κ1lλλιον νu. έπιτραπώnι. Ό τολ_uώι1 ν& διϊnχυρι

αθ-D το έι, αντίον, θ-ά παρείχε τεκμήρια άναιδείας καί άιιη&ικό~ητος τής μ, r; λλο11 αlπχρ,;ς ! 
Προι,θ-ες οr.ι, προκειμένου 11ερί προn11Jnων και πραyμr.ίτωιι 1\nάyομέ~wν λογψ 

ύτιηκοότψος καί χvριαιιχίας ~ίς αλλότριου Κράτος, δ Πατριάρχης προφανώς α 11εμiχθ-η 
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Είς -τ:ήν άrιη,κι'ι ν καί πολιτικ1Ίν δικαιοδnrιiαν τού ξένου τούτου Κρά-,οvς, καί τότε, ετι, 

ήλ,yαίτε(ΙΟν ή n,,μχξιι;, ή παρ' ήμών δικαίως ι!yκαλοvμέιιη, δύναται νά έπενερyήrι!ι έπι 

-τ:01} πολ,τικού νόμου καί τι,ίv οχiπεωιι ,;ού lόΊ,wτικού nυμφlροντnς, ί'ιφεiλοvπα ιιά πε

<,,J!''(ΙtΠθ'fΊ έντός τuίν δρiωv τι,ίν διαyεyραμμένων ~iπό τού άκυαιφvούς θ- ρ η n κ ε v τι

κ rι 1ί δωφέροv-τ:ος 

Πρόι; ένinχvnιν • δέ τών λεγομένων, άιικtί ή άνάyνωn,,ς -rού rιεριεχομέvου τ17ς 

flι_ιr}.ξεωι; έν ?) yίνε-rαι λόyος περί Προκοπίου, ουχί ώι; ά-τ:όμοv μή κ α τα λα (:3 όντος 

ε i rι έ ,, ι τ ή ν κ λ η ρ ο ν ο μι α ν καί ε χοντοc άνάyκην ,, ης Πράξtως εκείνης ~τις 

εrιί δ'ικαnτηρiο ι , άντιτα-τ:τομένη ίnχvεv ιν' αποκλείn11 rόν Σο.ρεyιάννην, αλλ' ι!κ τού

ιιανr,iου. yiνε1αι μνεία ι,.ίς περί y ε y ον ό τος r, ε τε λ ε n μ έ ν ο v, ήτοι περί τού 

Πιιοκοπίοιι εϊ,ι,ιιrικομlνοv 17 δη εi~, -rήν καrοχ1711 , tlς τρόπον ωnτε νcί φαiνε-τ:αι f;τι 

έ,ψlιιωτn riπλι,ίς πfρί κα~αρού ζητ1juατος rιυν,,ιόήσεωί,, άπομακρvνομένης οίαςδήποη 

ωέος, ,:τι δ'ιά της έν λόyψ Πράξεως θ'ri ηc\'ύvαrο . να ι!πε~εχθ'fι προnβ,Jλή ης ταϊν 

δια-τ:ιlξεων -τ:ού Πολιτικού νόμου καθ-' οοον ι}φορά τό ' Ε μ ό ν και -τ:ό Σ ό ν. 

27, 'Ότι και δ /Jατριά(ΙΧ1jς και 17 Σύ,οδuς δέν άπέδ'ιδΌν tlς 'Γ1)/Ι Πράξιν ι!κείνψ 

υιιαιί-τ:ην επέκrα'Jιν, τού?:Ο έξάyεται, και έκ τtίς προς Τον Άλέξι, ον Σαι,ιεγιάνι,ψ έπι-

1 )'ΤΟλ17ς η,ϊ,, 17 ΣεπτεμΒρίοv 1819 πταλειnης ο-τ:ε εlnέτι δ'Ικη δiν ;ιχε κιν11θ-iι, γ, α.'tώ .. 

χι.:ί έκ ,;uίν 'Αφnριnμuίν τού προnεχοvς Νnεμβ(ιiου. 'Εν τfι έπι11τολfι έκεiντι άναφέρtται. 

;;η αί προnπιfθ-ε,αι τού Προχοπiου &πέτυχαν, α,ύταί δ'έ αί χρηματικαί πιιοrJφοραί 

αίη:οϋ πει,,ιφrονητικι,jς άπε~ί,ίiφ~~1σαν, έπειδ17 &μφότει,ια τέλος ετεινον εlς η7ν έπι

-τε1,ξιν χληιιο1ιομίας ηrις, δυνάμει τών Έκκλ1,' nιαn-τ:ικών Κανόιιων και τuίιι διατάξεων 

τrι·ύ Πuλ,:ι ικοiί Νόμου, ώφειλεν άφειίκτως νά πεφέλΗ·rι Fiς τό1ι 'Αλέξι.ον ,Σαι,ιεγιάvνην 

καί εiς -τ:ού,, διαδόχους αυτού, άnοκλε,ομ,ιiνων τών τού Προκοπίου και αυτού τουτου. 

Ιlαrα-τ:ηρηη:οv έnίnης, δτι ή Έιικληnία δ'έν δύναrαι v' ά;1αyνωρin!) -τ:όv yάμ,ον ξέ~οv 
,:πψόιιυ με:+' ύπηκόου Όθ-ωμα,η7ς, καθ-όσον έιι -τ:ης άναyνωρirιεω., ταυτης όιίvανται 

-τ:υχc,ιι 111;, Π(ιοκύψωrιι πολιτικαί . nυνέπειαι εlς τάς nχέσεις τοιί lδιωτικού ηυμφέροντος · -

fι: , αι, δ'f, λοyικιιίς έπόμειιοv, nτι τά δ'ικαnηjρ , α -τ:ά ΠΙ,Jοnκαλο1iμενα J>α ι!πιληφθ'ιύnι ζητή

,uυ. ,, ό ; τινο~· έπί τf} βrJnει -τ:ώιι θ-e-τ:ικών διετάξεωιι -τ:ού πολιτικού ν,ίμοv, δέ,, δ1ίνα,ται ούδέ 

n ι,έπtι νu λcίβωιιιν ι1π' οψι1ι τάς &πrιφάnεις της 'Εκκλησίας, ιιίι; φυnει καθ-αρώς θ-ρη
•)χευrικiιι; και τ17ν nvνείόψrιν άφορώnα~,. 

'Άν δέν κα-τ:uίρθ'ω, εv δ llροκόπιος ,, ιl n~ψt]ι(3αnθ-?) μι;τά -τ:ού Άλεξιοv και ει\ρi

,,κ,,rο εiς -τ:ήν &νάγκψ νά έξηγη,9-fj και νά ειτιτι εlς -τ:όν Ιlαr,ριά()χψ, οτι, αιιευ τη..: 

,<tεραπεiας r.ης Συγχωρήnεως και &ναyνωρίσεuις . τού yιίμοιί έκ μέρους της 'Ί'μετέρας 

Παναγιό-τ:ψος, δ'έ11 ειναι δυνατόν κατά τι1ν Δια:fήκψ και κατά τούς Πολιηκόύς Νό
μους :ι-u καταλάβω την κληρονομία:~-, και αύτi7 πρόκειται νά περιέλθ'!] εlς τήν yραμ

μ17ν τού 'Αλεξiοv ,Σαρεyι(iννη. Α'ίτησις τοιαιίτη, έρω-τ:ώμeν, δύνα-τ:αι, dιιά yε Ύά έκληφθ-fΊ 

ο\ς α'ίr,ηnις nv•διαλλαyης μετά τού .Θεού κα) μεr,ά τιjς 'Εκχλφiας, ή' μάλλον ώι; ,uέ

rιον, δ'ι' οiι vά πφετερ,nθ-fι τις &λλοτρiαv περιοτ:nίαν ΠΙ,Jοnλαuβάνωιι ώς nυνέταιΙ,Jον τόιι 
οίοιιδ'ήπnτε nυνερyούιιτα εlς τήν ι'ιπάτηv -τ:αύτην; Άι; &παντήnn πρώτος δnτις αlnθ-ά

ιιεται έν έrιιπψ τiιν δ'ιίναμιν νά το rιράξn. Τό καθ-' ήμάς, φρίττομεv άπλώς &ιιαλοyι;όμενοι 

,ιαραπλ1ίnιόν τι, καί μεθ-' ίfnης εχομεν ψυχικής δv~άμεωι; ά1>ενδοιάπτως λέyομεν 'Όχι. 
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Κ1,ρίως ή Πράξις αϋτ11 καθ-όnον αφορά το τ·ης αναyνωρinεως τού γάμου μέιιος , ό'έν 

πρέπει νί.ι. λoyιnθ-fl έκό'ιόομένη tπως παράξrι nυνεπείας ό'ικαστικάς έναντίον τού 11 0 -

λιτικού νόμου, fι οnως χρηnιu εύσ?J ,~ς ορyανον έyκλήματος. Έν άλλοις, εlναι ή ιί., α 

yνώριΙJις ή έμπρέπουσα τi) ΈκκληΙJίιr, yενομέ,,η δια r ~ v Έκχληn , α11 και χιιησιμεύου~υ. 

δια ταύrην, ούδαμως όέ δυ11αμένη νά έπενερyιjΙJ!} έπι rων δΊαrιίξεων το·ϋ πολιτικο ί' 

Νόμοι,, οnτις 01:δεν εχει κοινο11 μετά 1ης θ-ιιηrικει ιrικης ΙJVνειό'ήnεως. 

28. Οϋτως α'ίφειλε νιl ·ηναι · cυnrυχώς ομως ή άλιjθ-εια, uΙJψ έvα(Ιyυίς κα ί ά ,, 
καταr\'είκνυrαι δέν lnχύει πά11τοτε ϊνα ύπερνωjn?J τάι; π9ολψμεις ούτε ν& αποτινάξ η 

rά δεnμά ηjς rηιολιότηrος, εlr; α' καταδικάζεται ό πένης: παρά τοιί πλοι,rιιου κ;ί 
ln χυc,οιί, ούτε νά θ-ρι.αμβειΌnπ κατά το;ν μέnων α τιJ<α έπινοfl και χρ1ϊτ αι το εlδεχ.tiς 

n, ,μφiρον. Και lόού rίπο η7ς ι:'ιnοβιώπεω~ τού 'Αλεξίου Σαρεyιά1, ι • 11, κατά τό 1833. 
έπελ .'tούοης , είχο rιι καί έπέκεινα εrη tiς πειrι,uατυ.ίδεις δiκας δ·απανηθ-έι•τα δέ ,, έ πt· 

ιpε~ιοv ίί.λλο τι , 1) τ17ν χαrαιι'Γ(!Οψ')Υ και τόιι nλεθ-ίJΟΙΙ οlχοyενείας, ύτιέρ η·, ς όnοια ι: ιΊ 

π1;υχιιν z αί 1!ΠU \J χ ουΙJιν οί λανό , ες rijς , Εκκληnίας άφ' ένας και οί άφοιιιιψ.οι ι!ξ αλλοιυ. 

τιλί, ν ι')' έ τ σι ί ·rων κα ί αί ιίψηλόηραι ειινcιαι της ειίθ-υδικ ίας καί δικαιοπύ ιιtις, και κα:t ' 

1ίς δέ,, ά~rετάχ.'t 1ϊ κ r,ί nε,ιι ύπερ ίΙJχυοε,, η, 17 Συγχωυηrικ17 λεyυμένη 11ιΗ; ξιι;, τούτο 

ιiέ μέχtι;ς 01~ 1ύ ϊδ'ιον Πατιιιαvχείον Ηωvιιτο..ντ.ινοvπόλeως μεθ-ει;μψεύΠ?) σαφ~ τι'1 υ 
iνι, uιαιι. τt71; σ, ,μαοιαν και τ17ν έπ έv.ταΙJιιι αύτή, . 

29 . Έπ11λΗ ε τέλος ό καιρός χα::t' ον προς το ,,vμ,φέρον τυί11 κ,.z λημ,.νωυ εiς 'ΤΊ)ν · χλη

μοιιομι. αν, οφείλομε~· vά ζητ17σωμειι •1\ί ν τοια1Jτην μεθ-~ρμ1jνευrιιν. 'Επήλ:t,ν ό κuψός 

'ί να πα, ; ,, .!) rό <J•άνδ'αλοv, ο{; rίνοc; το παι_ιαδε,.yμα, nύδ'εμiα 'Εκχληrιiα μέχιιι τοϋr\'ϊ με

ταξύ τι,1ν τόπων Χριrιτ~πωνύμωv, παρέrι χ ειι εις τον Κ όομaν, χα.'rότι 01 1 (\' ε,uiα ,u,·χιμς 

61μας έ[αίχΗλε,, τόrιον ι/Jrιτε vά βραβ,εύππ το εγχλ,·,μά χαί να ΚV(,JW()'!Ί τοιιο1jτr>~ uq1 ι 

(J'Τ(;λως, έτια,,αλέyc,uεv, τι;ν κλοπ·ήν και τήν αlχ(ΙΟ Υ.t~ρδ'ε,αν ! ! ! 
Άν δεν θ-iλωnι. νά δΊαrιωιιωnι τήν rιμ·ηv τού Γρηyορίου, άποφαι,, όμει·οι ,.Jς όι,ιζtι 

ό Πατριαρχικi,ς ((ι,ίδηξ, οποv ή Π11άξις δέν ύπάρχει , ώι; έξάyεται έκ τού έπισ17uου 

~γyμιίφου J 4/26 Μαρτίου 183 7 άιιι.'t . 13 6 (ΙΓ) ηjι: 'Ελλrινικής Πρε11βείu. , διεvθ-υv 
:tε,,τος εις το έν Τερϊ·έnτπ 'Ελληιιιχον Προξενείο11, r.ί,; ηι,ίσwάι τοιίλιίχιrι ·rον τίίυ τιω'ιιi τι; ς 

'Εzκλι ι rιiας, 17 τις, ταπειιιω:+είr;α ένι,ίπιον τιιίν Διχαηr, r,ρiων Τε(!γέrιτης , Κλα1Ηφοί ;ρτ ·, ; , 
καί Βιέννη~·, κιvδιι•ειίει και α11θ-ις νiι. Υ.αr αιΙJχιινθ-17 ένυίπιον τ,Jίν Διzαrι'ι:'Ιί (!iων τr, ς 
Βενεrίας εlι; ι\' ίκας μετ:αξύ αλλων μερών vύν ι!κ,ψψείς. 01 : οείς άμφιβrίλλει οrι /, 

Έκκλ11 σiα δέν nvνεπάyετο.ι n}v ευ.'rύ11ην τι,ίν παυεκrροπώ,, τού άrόμου εl,u1Ί καθ·όιιο , 

ιiγκρίνει rιvτάς. άλλά ταιίτψ προ πάντων rψ lrΥε'αν οφειλομεν νiι. έξαφανίουιμF.ν F.1' 

r·η nαοουοη rτυγκεκρψέ~,!} ,ι tριπτιίΙJει., έν 1) 17 άτ.ομι.κ 'τ1jς του Γρ11yορίου μένΗ n1 ιγκε

χ; , μεν1; καϊ συνταυτισμέν'rι μι,,.ά του προrι;που τού άκρου 'Αρχιε(Jέως ή έξαψiνιrιις δi 
r.ής το,αυτης lδέας δεν ϊiναι Jλλως κατ0Qθ-ιιιτ17 εlμή όιά (ίΙ)'Γ.ής και rι1ιμφιύνο1 , προς 
rά είμημ.iνα διακηρύξeως, έλευ,'tέρας και elλι,υινυύς, ώς έλεϊ:tειιοc Υ.ΙΥι ~ιλιΥ.ψιιήι; ειναι. 
ό {}'είος διδάrικc-λος, ο{;τινοι; ηεμιιυιιόμε[tα οτι πρ.εσβεilομεv τάς άρχάι; και τ:άς ι\ιδ'α

πκαλιας. 

30. Οvδέ όύναrαι να έπι!)ρεάrιrι ή πεvίΙJταrιις οτι, &.ποθ--ανiντοi; rού Τ1(1οκοπιο1 1 r,:; 

1836 ή Χή(lα αυτού Αiχατερίι•rι Θεοδοπίου έπέηιχε τή ν 31 'Οκτωβρίου l 847 (1,1'). 
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Jlράξι11 π1,yχωρψrεως και ά•αyιιωρίnεως τού yάμ,ου κ_αι εκ μ,έρου~- τού τότ.ε Παrριαρ

χf1 :ο ιιτος Άνθ-ίμου. Κατά πρuίτον, 01:δεμία ιιι..ιίnις εiναι άπφαλεπτέρα της έχ τr;ς lδιαι; 

n1111ί:ιόή11εως έκπορε1ιuμέη;ς. καί f; nυνείδηπις τ.-ης θ-υγατ.ρος τ.ού ΘεοόΌnίου βλiπομεv 

O'Tt πολύ άπtίχε τοιί νά ηναι ηnυχος , έκ τf;ς εiς τον Γρηγ,;ριον καί εiς 'Ι"ήν ΠΕ(Ιt αύrον 

Ίει/.1,11 Σύνοόον άποόΊόομένr;ς Πράξεως, καθ-ότι ανευ -ι;οιιτου, 'ίνα τi προεκαλέοθ-η η 

ιιέα αi.ίτη ntιγχωγητική Πράξις; 

Δευrερ.011, rά κατά rt;ς διαγωγής τοιί Γρηγορίου λεχ{}-έντα l1Jχ-ι;ο1,nι και κατc't 

rού "Α.ν,'tίμ,ου , τόnψ μάλλον οnου, uίς λiyεrαι, o1Jroς όίς ivυψωθ-είς εlς η7 11 Ι7ατριαρ 

χικ1111 ί!rl'ραι, , δις λ,:yι:ι rιiJ11 καταχιιήnεuί11 του άπεβλήθ-η. 

Τι..ιίτον, καί ro έyyραφον το1ίr,ο πίπτει άφ' έα1:τού ώς βαπιζόμενον έπι rού άνυ

πrχ:uκτου πιιογενtπτέρου εl ,· ίJ αναφέρεται. 

31. Πιια~,,uατικuίς δ ΆΑJ-ιμος μέ η7ν Π6ρt αύτι:ν " Ίερcιν Σ-, i νοόΌν όέ,, ανέλαβε τιj ν 

κατι2 καθ-i)κον έπ, βαλλομiνην Α.1:rrιϊ ύποχρέωnιν τού νά ό'ιακηριίξ!] δτι άλ-ηθ-αiς 1\ πάι, -
χει, 1) δ'ψtεν πυyχωρη,;ιχή Πρό.ξις μεταξ·ύ τών έyγρrχφων τού Πατριαρχείοιι· άπ' έναν · 

r ίας περιοριζόμενος εl.,: iν κεκυρι11μ,έ νον, καlt' ά' λέγετα,. , dπα(Ιάλλακτο11 τψ πρω'Ι"οτυπψ 

r;vτίy(Ιαψοι,, Α1:τι1ί καθ-υποβληθ-έν τf) έπιμ,ελεία τ.οιί αlτο,;ντος, έξιnrορεί έν περιλ·ιίψει. 

τcι περιεχόμ,ε ,, 011 αύτοιί, οπως όιακηρυξn οτι παιιεκλ17,'tη θ-ερμώς, καί ει;η(ιεnτήθ-η Ύά έν

δωnη εlς τι'(Υ έπι><V(ιωΙJιν ηjς 01'Jτω παρουπιασΗειnης Πατριαρχιχης ιιαί Συνοδιv.,ης Πρά · 

ξεως · έκφράζεται δέ οi.ίτω πώς. "' Η Μετριότης Ήμuίι, με-ι;ά τιjς πψί 'Ημάς Ίερά ς 
,,Σιινό δου, λαβοίΊπα υπ' ,;ψιν η7ν α'iτ~jπιν και nαυαΤ1)(11)Παπα το,:ς λογ()υς 'Τ 'ιjς άκραι; 
,,φιλανθ-ρυίπου πνευμα-r.ικfις Οiκο11ομ,ι:ας. Ιlαρατη(ιήnαπα οτι η Πράξις τijς άφέπεως 

,,κα ι πυyχωιι ·fιntως 17 όΌΗείπα παρά τοιί dεια111ίnτοιι έκ~ίνου llατριά(!χου Γρηγορίου 
,,έ'χει αί~- βrlπιv ro ι:ίπειροτέλειον έλεος τ·ης Έκκληniας προς τού,; οπιJ~, πο,;ε dvU-ρω

,, πiν?} d,ι,iJ-ε,, εiCf έξαμαρηίnαηας και ιιαrα11001ίrι α rό αμετάβλητον της έκκληnιαnτι, v.f;ς 

,,rα1ίτης αποφάσεως και καθ-' δμοφροπιίνην αξιόχρεων έ-ιικλ")nιαπrιχ ιjν dναyνωρίζοι,τει; 

,,αιiτ-ι)ν καί άμεrαποίη-,,;011 ήδη τε και εls" ιχεί · ανημολογούνrε.· . έnιχυρούντες τ ,ε καί έμ

" πεάΌυνrες dριψότως Υ(Ιάφομεν, κιχί dποφαινόμε~α και όριζομ,εν .Συ,, οόικιuς με-τ:ά το;., 

,, πψι Ίiμάς Ίερωrάτων Άιιχιερέων, και ιiπειιτίμ,ων τιιίν έν Άriψ Π,,εύματι, άyαπητώv 

,,17μιιίν άόελφώv και π1 1λλειτο-ιιρyώ11, ϊνα, τού προ όη λ ω θ-έ ντο ς Πατριαuχικού και 

,,Συνοδικού Γράμμ,ατος εχουτος το ιιύρος, τόπον ό Πιιοκόπιος Καl!τζιι.ύτηί,· καί 1) χ17ρα 

,,)'1'11}) αι;τού Αίκαrιφίνη και π,άυτες οί τιv γένει αύτοίς Π(_)ΟΙJ·ήιιοvτες ύπάρχω11ι nυγ

,,v.εχuψημένοι καί ει1λογημ/νοι παρά Θεού Κυρίου Παντοκράτορας καί παιιτος Έκκλη

,,n ,α,ιτικn·ιi έπιrιμ,ίου dνιιίτεροι. 1Ό δέ nυιιοικέnιον αύτοίς ώς ε1:λοyη,'+έν και τψικαιiτα 

,,παρά της 'Αγίας τού Χριπτ.ού Έκκληnίας καί άόιc1βληrον καί άκατάyνωnτον dνα

,,v.1; ρυχθ-έν διατελεί και ήδη και δια παντός yιιωριζομεΎον παρ' Ή,uών χαί Πα{,J πάv

,,των ιίιιαταιτίατον και νόμιμο,,, κα~άπερ και τα εξ αιίτών ~-εννηθ-iντα νόμιμα και 

,,ώy τοιαύτα παντος μωμιιυ dνο.ίτερα παρά τοϊς θ-είοις και ίψοίς νόμοις uΊnι, και 

,,1νω(_)ίζωυται yvήπιοι χληρονόμοι της τού Ιλακαρίτοιι Πατρος αι;τοίς Προιιοrιίοιι ιιαί 

,,τού πάπ,του αύτών Δημητρίου περιουnίας κατά τάς όιαθ-ήιιας αυτών,.. 

32. Τοιοιfτοιι ύπclρχοντος τοϊ άκριβού~· κειμ,έ11οιι τής Πράξεως roti ΆΎθ-ίμου, άιιιιεί 

11' άναyJJωσ!Ι ης Αύτήν, οπως κατα11017 πrι οη dέν προτί,'tεται έ'τερ6Υ τι iJ' ν& πεβασθ-ή 
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Πράξιν κα,'1-αρώς Έχκληπιαnτι.κήιι, ιιομιζομέιιην ώς άλ']θ-ιj , τού προχατόχοtι τον, oJ ή 
rιμωρία 1711 ηδ η ύπέατη ή' τό μαρr,1ίριο1' , άν θ-έλωμεv ούτω νά το άπσχαλέnωμF.ΙΙ, κα-

' ( J 1 ' 
τεπr,ψ,εν ιεριχν την μνημην. 

33 . Άυκεαθ-εις δ 'Άιι,'tιμnς 11ά έ·cιnείξ!Ι τό πiβας τον πρός r,ας άρχάς τής φιλαv
,'tρωπίας έξ ών ειδε,, οτι ώρμ17 θ-η δ Γρψόιιιο~· έκδούς την Σ11γχώρφιν, και άναγνω
(1ίnας τόν Γάμον ,Jέν έξιίλεγξε τ17υ όΊαγωγήν Αύτού, οπως ό'ιαΧ(>iι, ?ι έιι Αύτfι το 
ατο,urιν άπο η,ς Έκχληnίας και κατά nυνέ;rυιαν τ17υ αύ:fαψεnίαι, και τ ·ήν κατάχρηαιι, 
από r,ί-j~· vομιμότηr,ο .. 'Ώπτε, ά'ι1 α"τί νά πεψοριπ,'tιίJnιν εl<; μίαιι χα,'1-αρ ι'tυ καί άπλήν 
κύιιωπιιι ηiς -ια&υποβληθ-είn1ι1; Π(ιι.ίξεως 111, εv αλλων αlτημάr,w~', έζ1ίτουν παρ' ΑϊτοΩ 
r,1711 rιυγχιfιρηαι:ι, καί άυαγι,ώριπιιι τού yάμοv, άιιεξαρηjτως εκείνης r.ήr.; ll(ιάξtως χαί 
χ11ψις ,,, · ά•αq,ερ,'Ιωοιυ εlr.; αυτήν, δέν ύπάρχει ίι,uφιβολία ίfrι καί Οι~r,ος ως πάvτες, η:1-ε
λειι ά, ·αποφtύκr,ως άπα•-τήοει , οr,ι lrιχυόι,των των [(rι.ιιό-ιωι, των Οiχουμευικωυ Σ·,,1 ·ό 

ό'ωιι καί ιiλλ,,,υ ό'ιατιί.ξεων η1ς Έχχληπίας, ό με r, ά τ 17 ν Χει ρο το ν ία ιι γάμος 
ει• α ι ά πολύ τω ς ά δ ύ ιι α r, ο ς υ ά ύ :τ ά ιι ξ !Ι ο ύ ό' έ ό ύ II α r, α ι ιι' ά να γ,, ω
(ι ι ιι θ- !] ως τοιούτος, καί το ι 17ι'' rι nυι·αφ:tείς. Καί τούτο διJ το• λόγοι, 
οrι είναι cΜύvάτοιι ,,, άιι::t?ϊ το κώλυμα το πvοει,χόμευο1' έχ η,ς ίειιωnύνης, 17τις, ώς 
χαί το βάτιτιπμα χαί τό χιιίπμα έγχαψ1τηι u,-εΕάλειτιτοv τ:ύπον . 

!3 4. "Ηθελεv άπα1'τήοει Π()ΟΟέτ ι οτι 17 ύποταγή τ:οv Πατ()ιαρχείοv εlς .τάς οι:κου
μευιχάς ..Συνόόοιις όiv έπιό'έχε rαι έξαίrεπιν , άξίωμα •rαύτο τόnψ μαλλοv 7:1J(J1)τέov, κα
θ-όοω, έπί π ολλούι, αlώvα,; 17το κι,ι.νόv μετά "f;ς δ1·τιν.1')ς Έκκληnίαι; , ητ:ις με~ά ταύτα 
άπεμ.ακρύι,θ-η, έπενεγκούnα οϋτω και έτέραv δ'ιαφοράυ, έφ' οnων ·ijι\'η καταό'ηλοtίσι τόι, 

χωρισμον τώ1' δ-ύο ιΜελφωιι Έκ%ληπω)υ. 

ll(Joς κύ()ωπιν όέ τ'ίJν λεγομένων 1jθ-ελε ποιήrιει μνείαv πρ6ς τοίς άλλοι~· καί τού 
flάπα Σελεnτίνον, οστις άτιοτε,ιιόμεvοι; πιιο~· τούς Έτιl(Jν.ό1<οvς τής 'Ιλλυρίας εyρα

φεv · οτι "οί Κανόνες lJ.(JΧOV(JιV ·ημων, ουχί οέ ήμείς πωποτe τών 
,,Καν/:,,, ω,, ,,. 

λ'αί δ Πάπας 'Αγατιψος ηιJφων rcuor.; τον f<αιnάι1tον Έπίσκοπον τής Ά(ιλ1;ς 

χ υτά τον z· αiωνα ελεγεv· ''Όφειλομευ νά τ'Ι}(Ι1) Πωμεν α.Ι:tικτα παν -θ-' 

,,u tJα έ-θ-έnπιnεν 17 ..Σύνοδος έν τώ άξιωμ,αr,ι α1irijς,, . 

Ό όέ flάπας Γρrιγό()ιος πι,ιος το~ Ίωι!ν ,,ψ Ιlατιμϊψχψ Κωνnταντιvοvπόλεu,ς 

1ψοχειμηοv πιψί δ 1μπμuίυ yFνιιμένω1' έν ΟlκουμενικΠ Σvιιόδψ · 

"'Όnτις άτιιιτολμα ~,ά λύοrι εl..; 1/Έ(ΙL ΤΙτωπεις κα::t' &,; αί Σvνοι:\Όι δέυουπιν, νJ 

,,δ'in?) ό'έ κ α:t' &;; iκείναι λύοvπι-ι . κατ ο. nτρiψει. αιiτο~ έαt•rον . οtίδiποτε ομως έχείγας ,, 

χαί δ Μαρτίvο~ πι1οnέ:Ι-ετε . "Μένομεν φι;λα%ες καί ύπε()αππιιτταί τuί~ :1-είων Κανό•υιν 

,, %αί ουχί παραβclrαι, διότι, ή πιι.ράβαπις (JtJ1'ΕΠ(tγεται τ ·ήυ ποιν~ί ν,, . 

Καί δ 'Jι, νοκέvτιος r Υ(ιάφων εlς τοιι Φίλιπποιι (3αnιλέα τής Γαλλίας· "'Αν ά

,,ποΠΕι(•Ο;με:tα νά έξοβt-λinιιιμ,έν τι έξ οπωv έ:tεπτιίn,'tφαν έν Συνόό'ψ Οlκο1 1μευικt), Ot; 

,,μόνου ,'tά ήμαρτάνομεν εlς τοιι Θεοιι, άλλά χαί θ-ά περιετιiπτομεv εlς τήν άτιμίαν 

,,τού Kόnμr,v, 17υ ή Πράξις n~ιιιεπάrεται. 'Όιιο11 'iπrαται έδρα:α ή ά(ιχή "1jς άλψ'tείας 

"δ'έν εχομειι την iπχύv 1ι' ά ιιολύ"ωμεν τινά τής ει,θ-ύνης,,. /(αί ή Σύ , οδος τής f<uιν

στrι-ιιτίας fι πvyχροτrjθ-είnα κατά τής α:ρέπεως τού Βιαλέφου και rού Ίωάvνον Χούς 
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καί ύ-τιο τού Μαρrίνοv άναyνωριnθ-είrια, εν r.fj ..Σvνεδρίαπει αυτης 'των 30 μαρrίοtι 

1415 παρόν'τωι, δυο Παπών κuί τών Καρδιναλίων, 'τών Πατριαρχών 'Τής Κωνοταν

τι,,οvπόλεως και Άντιοχεία~·, έπί παροvπίq. τού Αύτ.οv.ράτορο~· καί τών πρέnβεων τών 

Χριπτιανών βασιλέων, iftέnnιnε · 
"'Η .Σtίνοδος ηr.ις nvνήχ:tη έν πνεύματι σyίψ nχrιμα'τίζει την Οlκοvμενικήιι 

".ΣιίνοδΌν, ητις άντιπροπωnει:ει τψ, καθ-ολικ17ν Έκκλησiαν, άρύεται τήν έξουσίαν αύ

,, της άμέσως παρά Χριnr.ού και πας τις εlι; οίανδήποr.ε ftέσιν η βα&-μον καί llαrH

"κov ι'ικι'ιμη ανήκω,,, 1\ποχvεούτο.ι νά ύπακο1!?Ί r· 

·Οίοςδήποτε, δποιοιιό'ήποτε έ,ιαyyέλματ.ος i) καr.αςuπεως καί α1ίrης rf)ς Παπι

r. κ17ς, αρνηθ-Π πειιιφρον•;ηκιύς ,-ά ύπακοιin•n εlς τούς Κανό11ας, τd:ς διατdξcις καί ,,-r'ι 

,, r.ί ξιώματα n7ς ίεvάς ταυη; ς ..ΣυvόδΌ11 , ώς κuί οίαςδψcοτε άλλης Οlκοι ,με ιιικ,χ Σ-111, 

,,, ; r)Όυ vοωμως nυyιψοτη,'+είnης καί μ17 ανακλη,'tείnψ;, καrαδικαπθ-ψ:ω είς τ:11 11 nυr.rι 

,,ψω·ιιπαι· μετάνοι.αν κο.ί τι.μι.ιιρείn:tιιι ι,\ς δεϊ , (ψ ο1,μένηι; έι, άνάγΥ.!i καί ri)ς βο ι/J-ε ; rπ 

,,τού Νόμου,,. Καί δ Πίος Β' παραβάλλων τ17-v Σύνοδον ται;τηιι της Κωι,πτανr i, .· ~· 

,u ε riι. τ ·ίjς έιι ΧαλΥ. •ι j ό' (>ιι ι Οίκοι ιμ,δνικιj ς λέyει. 

"[(α.'lrJJς ή ,,-ήι; Χαλιιι,δόνο~ .Σι ίι,οδΌς απο(ί(;έε ι έκ τι1 ς 'Αγίας Γραψi;ς, οi!τ:ω ιJκ 

,,ri:,r; αι;τijς απι,ι){ι έ ~ι πηyi)ς καί αi!r.η ·rης Πιιινπrα~.,τίας, έ1· ?J · παρακαθ-17με/J-α, χαί α)ι; 

,,έ,είι,η καί α1·:τη αv1ίκtι εiς τ17v κα:tnλικι)ν πίατιιι. liαί ειν~ι αίι;εταόc: ,ια,; τις δ δ u.ι 
,,φό οω ι; σκεnτό,uε•ος nει;ί τε '1:Ύ)ι; μιας και η}; έτiιJας, καί τόnοv Κ(.iαr.αιά tl11 αι 11 rί 
,,λήitεια αυτ,η έv rf) καθ-ολιΚ?) πίnr-ει, ωπτε ιιάντες οφείλnμεν να έ,κολπωθ-ιύμε1, αiι

,,.,·~11, αίQετικο• vομίζσvrες πάντα οιιτιι; ?jθ-ελε itραnέως άvτιn•r.α~fί Οtι ό'έ πψπει ΙJιχ 

"θ-ει,ψ?~ται πκλ 'ι(JOV το ν ' dποκαJ. !ι η;· αίιιετικοι, το,· παρειιτρεπόμει ·οv έκ τi;ς αιί.'t ΕΙJ

,, τ~ϊας μιι,·ς Οlκnυ,uε,,ικ1;ς ΣυvόόΌυ,,. 

Και όμοι'ω, Κα'Τά τ17ν .Σ1ίνοd'οι, ηις Βαnιλεία.ι;; ό αι.;τός Ιlϊος R'. έκηλuίν rότε 
κα ,'tψ.οι,τα Γμαuμurέως ·ι1πο η)ν έπωνυμίr.ι.ν Αlνεiαι; Σiλ(3ιος 11ικολομϊι•ης ίfλεγε1, · 

"'Υπολείπεται /ιδη νά ίδοψεν ά'ι, nvι,rjr'ι' !I προς τηυ καθ-ολικ171, πiπτιv το πιπr~ι:
,,Ηv οτι ή Σt;υοιJΌς ϊσrαται ·ι1περάιιω τού Πάπα, Jλλc'ι δεν ει, υαι. ολιγαίrcροιι 11tι ΙJ(t 
,,δΌ,· προς τ:ι7~ ιιαftολι.κ ·17ν πίnτιv '1() πισrευειν ι;μοίως οτι ό Πάπας t>Π · ' κ , ι,ται εiς 
.τ ·17ν .Σιiνοδ'nν, ιιαίτιιι ι1ιαφr5ρως αλλοι διϊσχυρίζο11~αι . Καί τοιίτου οϋτω~· εχοιη ος , ,'Jλ. , , ι 

,,1iποχρεοιίμ.εθ-α 1,ά πιπrε,:ωμεv ο,τι εκ τοιϊ προκεψ.έιιιιιι έξάyεται rό τού Εύαjιyει-.ι.κού 

"ΚιJδ\κος. Ηαί έπειό'17 :J,n λεγόμFν ύτiοοir;ρίζο~,rες ,ήν ti περοχήν ταιίτηv ·r17ς Οlκου 
,,μει, ιχι;· ς .Σ1 ιι,όδΌυ άπηιιθ-/.nαμεJι έκ ταίν λόrωv τού • .Σωτψιος ήμώ11 lησού Χ ρ&σ,r,οf} 

,, καί έκ τών ειιιnτολr,;ν τού διδαnκάλου τών έ,'τνών, ταύτα πriνΗς οφείλομεν vά rίι
,,πτειiωμεν,,. 

Καί ϋπως yένπ παραδfκτον ώ,; άξlωμα εξαχ:fεv έκ τού Εύαyyελίο1, έρχεται εlς 
επικουρiαι· 17 Σ·ιίνοδος η7ς Κωνσταντίαι;, 1'ίrις ώς βιiσιν ηjς αύ,'tεντείαι; αι:τηι. εκφέ

ρει τctς λέξεις ταύτας ''.Ε l π έ τ ?1 'Ε κ χ λ η n ί q. ο που δύο η r ρε ί ς . . . Καί 
flάν ότι 1\μεϊς δ'εσμε~ίσετε κτλ._. 

35. 'Ά.νεv ά-vάyκης έπιχειρημάr.ωv ούδ'έ αλλων αποδείξεων προς 1\ποπτ •ήριξιv τ~:ς 
ύποταγι7ς τoii "Ακρι,ιι Αιιχιειιέως η7ς 'Ελληνικής Ανατολικης Όρifοδ'όξοt• Έκκληπίας 
Π(JΟς τούς Κανόνας τώv Οlκονμ~νικών Σvνι-ίδων και έπε,d'fι δέv 1·νωρίζομε-ι, ήμείι; 
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' ΕΥ.κλrιπιαπτιχούς /{αvόιιας 17 διατάξεις αίτι•εc, χαθ-ιερωθ-είπαι iι, Οlχουμ,ειι ιχ[J .Σ111,σδψ 

,,ομ, ίμως nυyκεΥ.(Jοτημiιι!) νά άντίκειι •'f:αι άμέπως 1 έμ,,uέπως Π(JCK rούς Και,αιιας καί 

τας διατάξεις τής αι;τΟΚ(Jαrορίαι-, wιι iποιψΗiμ,ε,'tα μιιείαιι . παραλείποιι-rες όέ τ& πε

ριττά, όιακ1ί(Jι ,ττομειι οτι ή χα τ ά χ (J η n ι ς τού Γ ρ η J ο ρ ίο v δέv 11 όιiιιατο νά Π(ΙΟ

κι;ψ?) έι,αργέ , τεροιι. 

36. Ή llραξις, i!ποτιθ-εμένrι άλη.'t17ς, δέν ει,,αι δυιιατον νά πv,ετdχθ-η και ιιά 

έξεn'ο-Ιtη έ1• ταΚ'Cι. κfΊ πt•vει\'ριdπ , ι άλλ' άτομικως και έκτος .Σ11ιιο

ό' ου πα(Ι' έvnς έκάπτnυ των πυyκμοτούι.'τυιν τήν Σύι•οδοv, πυμπεριλα,uβαvομένου και. 

-τού llατρι.cί(ιχου. 

Κrι.ί iί,,τως, αϋτη ειναι 1) μονη δυιιrι.η7 έξψ,ηπις Π(ΙΟς δι v. αιολογηπίιι του! 

"Οιι~ Πραξιr; μή n1ι'1ιlζουnα έκ r-fις 'Εκκληπίας ει,. αι άφ ' έαυrης uκυρος, ώς u

κ• 1vος -it(t ηιο ή δικα nτιχ ·iι άποφαπις tι iκδοΗ·ηπrιμέιιη παρά μ, iι π υ ν ε δ (ι ,. ά ζ ο ιι τος 

ό' ι κ απτού, 'Τπον.ύπ-rωv δi: ό Πατι,,Jρχης εlι; τάς κη· δυνώδεις καί διά rον ίδιον το

ΙJι,ύτοιι οiκτράς περιπτdηεις τής έnοχψ; έκείιιης, έάιι ένέόωκεν εlς τάς αlrήnΗς το1i ά

ναιμιι οι.ι έι, 011, το επρατrε πάι·τοτε έπί r[ι 6άι1ει οτι δέιι φέρει ούδεμίαιι βλάβη,, 

tl,; τά δ'ιχα ιώματα τώιι τuίτωιι , ούδέ εγένετο παρα(3άτ,11 ς rιοιι Και, /2rιιι ν. 

' . ..Jπ ο,Jίιiπτcντες και rαύτηιι r.1'11, μεitε ιψήιιε1,πιν, τ17 ιι μοιιψ f7τις 17 διίνατο νά 11υμ,

ι3ιράπ71 άπάπας rάς άξιώ,1εις, ij r o ι τόσον τrις τού Παηιιdιιχου και τής Έκ>ιλη 

σιας , οnον τάς τού ίκε-τεύnιιτος flιι οΥ.011 ίου και τωι• έχόντων δικαίωμ,α εlς τ·η11 κλ17ιιο

νιιμ,ίαν, εlς τ οιαύr.ηιι περiπrωπιν ο,rι uλλο &-ελ17πωμ,ε-:.ι νά εiπωμ,ε,, , r\'έν βλέπομ,εν πλέον 

ένώτr:ιον ή,uώιι εlμ,η τ·1711 καrάχ(Jηπιν καί το €yκλ1;μα , και εlς ούnε,u ίαν Σχολη ν 1Ίyιο ·vς 

ήθ-ικ17ς έμι'l θ-ομ~ν ποτέ ,, ά λiγωμεν, ώς &ιιαγχαζομ,εifα νύιι νύ το ,η, άξωμεν, οτι fι 

καταχρηπις κα ι το εγκλημ,α έόικαιολο)' 1)Παιι η δύιια:ιιται ποτέ νά όιχωολο)ήσωπιν 

αξιώf) ιv rι,--ά έιιώπιοιι του nυλιr.ικου νόμου, ή έιιώπιο,· της Έκκληπία ς. 

37. 'Ως προς rοιι Πατρ,ά(Jχην ".Αν;tιμοv κα ί r:ήν περί αύτον .Σύιιοό'ο v, ύποτιθ-ε 

μέ,, ου οτ,, π1ι ν εκροrψfη τακ•rικ11, η,αι Π(JΟψαιιές οτι ούόέν ίίλλο έπιιαξε, εlμ·rι ιιά άιια

φειιθ-fι εlς προηγο1,,uένψ Πραξιιι 17rις ούδ'iποτε ύπήρξε ώς ό'έιι ύπάr,χει, η ειναι. ά
κυ\ιος έξ ύ .rrα(Jχ rjς, κ αί έ,ιιψ,iιιωι; ·ή nαρ ' αύτοϋ έr.όο,'tείπα Πρ ,;ξ,ς άποχα ,'Ιιnταται 
περιrτ17, διότι άΎευ r oύrov :tά επραττε}· οbτος κατdχρηπιν άνοnιωτέραν ηjς τού 
πι,οκαrοχου του, τεifiνr.ος με-ταξύ r.ού .Σταυρού κα ί rcύ lκρι(όματοι; κα ί ά~·cη· , α π,'t-έν
τος ιιά εύ χα(ΙιπτήΠ?/, &v ούχί αλλο , τ ,, ύλι:ί. χιnτο,, κατ' έ1Cιψιίι• ειαιι τiί v αl11χροκέρό'εια11 

17τ.ις ήπείλει έκό'iκηnιιι καί ιιά ϊδυ προδΊ. r) ο ,,,ενον τοv ίt(JO'V . άyο')να ι\ni(J Oi! Άύrος 

Πtjοεμrί. χ ε r,ο. 

38. Καί ένταΜtα, nα (ιαπιωπώντες rι7 11 παρατήρησιν, οτ.ι προκειμένου ιι' άκυcιωiffJ 

Πψfξις πr,ράyοι •Πα δ'ι,α nτικάς nυνε ιι εiας, όποiα ειιιαι ή τού άφοrιπμού, ύπ17ρχειι ά
ναγκαίοιι ν' άρθ-[J πάπα ά,ι.ιφιβολια καί έπr,μ,έιιως νά έξακριβυιθ-[J θ-εr.ιχώς ro yεγονο :;, 
όι;ιζομέιιης τής ήμερομ,ψίας ούχί όέ όια yενικης τι,, σς ψ(ιάπεοις • παραπιωπω11Ης έπα · 

ιιαλέyομεν καί τήν παρατήρηπιν ταύrψ η rις, ούχ' ήττον χρηnιμεύει ϊνα πτιyμαrίΠ!) 
εr.ι μ,:λλον τηr άr.αξ ίαν καί τή11 κατάχρ11πιν , καθ- ' ής και ήμείς μετά των έτέρων 
iξαιιισr.άμ,ε&-α, χαiρομ,ειι οτι έφθ-άπαμειι εlς ,r,o τέιι,uα r.fις ημετέρας έκθ·έπtως, άvαλο
γιζομe1,οι οτι προ ολίγων ετών εlΠ17χθ-η εlς τ11 ιι μητροπολιrιχ·ήν Έκχληπίαv Κωvσταιι-
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τιιιουπόλεως διο!_Jyαιιιnμός παρέχων έyyvήπεις κvβερνηηκiίς έ)τιrηρήnεως, αϊ τινες πρό

τeιιοιι i} δiν -όπηρχον ή παρημελούντο. 
39. Ηαταnτρέφοντις τόιι λόyον καί έnιφυλατrομειιοι έν &νr'ιyκrι να έπικαλεnθ-ώμειι 

τ 'ι'ιν σvιι~ρομrιν της έπιτοτιίου κ1,βε(Jνητικης Άιιχη.; και πjν ι!πέμβαnιν -rης Αύnτριακης 

Πρεnβείας περί ι\nοθ-έσεως και r.o δημόn,.οv δ iκα~οιι άφορώπης , nροκειμένο11 έν τέλει 

1f νtχ lκανοποιηθ-ώμιν έν μέψι της έπελθ-ούnης ήμίιι μέχρι rούc\'ε βλάβης, ή να 'iδωμη 

έμμ4nως έπικιφούμενον έyκλ, ,μα έκ πυομt,λέτης ϊ•nοθ-αλπόμενον, άnοτειιιόμε,'tα ήδη u.

μέπως προς την Μεyάλψ τού Χριnτού Έκκληπίαν και έπωvνάπτοντες το πληQεξού

nιον (1 Ε') , μeτα πεποι&-ψJΕΙιις 

~ΕξαιτΟ'ύμε3α. 

'Όπως, ιιυιιt-πείq ίιnοφαnεrιιc:: έν πριιιτοκολλψ ΥΕΥ(Jαμμένης κα) τηρηθ-ηnομέι 17" ει• 

τοίς u.ιιχείοις τού Πατριαρχείου, έκδοθ-',rΊ ιίπέρ 17μGιι, αύ,'tεντική δ1jλωnις έμφαίν,~ιιnα οrι. 

"Έυεvνηθ-έvτο~ και έπι,'tεωρ11 ,'tέ1-τος τού Παr.ριαρχικού F<ώδηκος δέιι ειίρ έθ-η έν 

αύτ,1ί η κα'Τά Δεκέ,uβι,ιον 1820 Ίιιδιχτιώ1, ος Θ' έκδο ,'tείnα Έκκληnι.αnrικ17 Πρσξις nε~ί 
αφέntως και nιιyχωιιήnεως τι,ύ ίεροδιαΚΟΙΙQV flροκοπίοt• Καρτnιαίτη, τού ποτέ Νικο

λ,lου (γειιιιηθ-ivτος έιι Άγίψ Ίωάν11?7 'Άπτρους έν rfj Έπαρχίq τού 'Αγίου llέ<r(JOl' 

νύv Κυιιοιψίας τ17ς Πελοπονψ,ου, 1ίnηκόου Αύn,τριακού από το·ύ 18 1 7 άπο,'tα, όντος 

έν Τεργέστ?7 τrιί 1836) Ιl(Jάξις, οι'ης άιιεy,,ωρίσ&η ό νομιζόμενος α1iτού ydμος μετ& 

τ11ς Αίκατερίνης Θεο(JΌnίου (ύπηκόου Όθ-ωμανης τελευτησάnr;ς t'v Τειη,έnτη τqί 1856) 
και άπεόΜtη εlς τον Πατριάρχψ Γρηγόριον και τι7ν ίεράv αι:τού .Σύνοδον, έν ψ 

απεναντίας ύπά!_Jχοιιnι αί Dι,άξεις -τ17ς κατJ τόιι Νοέμ(3ριον 1819 ΊΡδικτιωνοι· Η' γε

νομένης καθ-ωρε'nεως τσύ Άρχιε1ιιnκόπου Τριπολιτζαι; Διοη, nίο11, παρ' oJ άξιούnιν, οτι 

ετελέσθ-η ό νομιζόμει1ος 01\τος yάμοr;, ( κατ& .Σεπr.έμβριοιι 1819) καί ή έτέρα Πρά
ξις (κατά Ν(ιέμβριοιι 1819) περιι!χουnα r.ov άφοιμnμό, και τήι, διαλύnιιι τού yάι.ιο11 
7:Ού 6ηθ-έ'Υτος 1lροκοπίο11, και 1\περ oi; προnέτι άξιού{JL'Υ οτι έd'όθ-r; προηγουμέ1ιως 

Μαρτυρικόν άπολ1Jnεως έ>ι r.ov ίε('ΟV καταλόγου παρά τώιι Άρχιεπιnκό ,'lωιι Xρvoάv

,'to11 Λακεδαϊμονος, Γρη;ορίου Να1 •πλίαι; και Άργους και Θει,δι,ψήτου Βρω,'tένης (κατά 

Ίονλιοιι 1819) οτι ουτε εκ τιιίν έλεγχων, κωδιίκωι, 17 ί!λλων βιβλίωι, τοι; Ιlατρια{ι
χείου εξάγεται όιδόμενόν τι μαρτvρυ1ίν ,'t-~τικώς οτι ύπ·ηρξε τοιαύτη flψiξις καί ι,ιιJ.

λιnτα n1ιι,τετcιγμένη ί!αθ-' δν τρόπον δια,r;~ίνονται, τοvτέστι, παρέχοvnα διχαιωuατα -χαί 
i))ιύπιον ·rού πολιrικοιί νόμου ως προ, τας nχιfnεις τώv lδιωτικώ, n11μφερόι,των. 

,,°Οτι αv ποτέ ή Πράξις ιίπάρχει ή ι',π17ρξε, δέν ηι1ύνατο υvδ' ώφειλε ώς δεν δύ
ναται οvδέ όφείλει να θ-ει,ψ1J&-fι καί σvζητηθ-fι ι,\ς άληθ-ής flρι;ξις τ17ς Έκr.ληnίας 
συμφιύνως προς τούς Κανόνας τών τε Άποοτόλων και οlκοι,μενιχών .Συνόδων εlς ο1ί'ς 
χωρίς ν' άvαμνήοωμεν τούς ι,όμοvς τιύν Βυζαντινw'Υ Αύτοκρατό(JωV το Πατριαρχείον 
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ειναι άναλλοιώτως ύποτεταyμένον, ουτε δύναται ν' άποπειραθ-fι θ-εσπίσ?J καί διατάξ?/ 
έναντίον τών Κανόνων τούτων, ουτε νά θ-εωρηθ-fι ώς Πράξις αvνταχ&-είαα και έκδο
θ-είαα εlς τακτικ17ν .Σύνοδον, άπ' εναντίας ώφειλε και οφείλεί νά θ-εωρηθ-?7 καί αvζη

τηθ-fι ως Πράξις σ1ινταχθ-είαα καί εκόοθ-είrτα άτομικι,ίς παρά τώιι σvyκροτούντων τήν 

.Σ1iνοδΌν, έκτος αvνεδιμάσεως, και έπομένως ώς Πράξις καί ύπ' αύτήυ την έποψιν 

ολως άτακτος, αύθ-αίρετος καί καταχρηnτικι7, μή δυναμένη νr, παράξ?J nvνeπείας, 
ούδέ ει,ώπιον τώ11 άnτvκών και πολιτικιόιι νόμωυ τώγ [{ρα,y;ών ούδέ ενώnιον της 'Εκ

κλησίας -- οτι, ι!πειδ17 17 Έλληιιικ17 'Λιιατολικiί 'Εκκλησία δεν αναγνωρίζει, κατά μi
μ:ηαιν η7ς δυτικης τιί:Υ οι'!τω ληομέιιην έκλαi"κωσιν τώιι Μοναχωιι και κληρικών, πολλ,-ϊ 

δέ 17σπον εύκολύνn αύτοίς τήν nυιιομολόyηπιν νομίμου γάμου, ουδέποτε έπομένως δύ

ναται να άφαιρέπη το κώλυμα το πvοερχόμειιον lόίως και (ιητώς έκ τού ίερατικοιί 

χαρακτηρο~·, απο τήν ι\ποδ'ιακονίαν, οπτις άvεξάλειπτος ιυιι άποτελεί κιιίλυμα ούχι 

άπλώς κωλύον, άλλ' έν ταvτqί σvνεπάyον καί τι7ν άκύρωσιν τού γάμου καίτοι σvνα

φθ-έντος, σvΎεπείq. άνωτέρας αφέσεως ή' θ-εραπείας - δτι έπομένως αύθ-αίρετος, κα 

ταχρηστική και ανευ σvιιεπεiας ώφeιλε νά θ-εωρηθ-fι, και αν πράγματι εξεδόθ-η, ή 

Πράξις της προηγουμένης έκλαϊκώπεως ('Ιουλίου 1819) και επίσης αύθ-αίρετος και κα

ταχρηστικiι δια τούς ίδιους λόyους πρέπει 11ά θ-εωρηθ-77 καί ή Πράξις τών 31 'Οκτω
βρίου 184'1 τού Πατριάρχου Άνθ-ίμου καί της περί Αύτοιι lεράς .Συνόδου, καίτοι αvτη 
κα,'t' οιι τρόπον εξεδόθ-η έτεινειι άπλΟ-:ς νά κυρώσπ μίαν άνvπαρκτον καί κατ« πάντα 
λnyον ακυρnν flράξιυ τού προκατόχου του Γρηγορίου καθ-ο άναφερομeνην εlς έτέραν 

ανωφελη και ουδεμιάς (3αρύτητος,,. 

40. ΟiJτω τέλος, μέλλει νά παύn?J διά παντος το μυσαρο,, σκάνδαλον το ταράσ

,τον και σήμερον έτι τάς συνηδήαεις τu;ν πιπτών και νά έξαλeιφθ-fι ή 1ίπeρμeyέ8-ης 

έκείν11 ατιμία, ητις έπίκειται αιιόμ11 {Jαρεια έπί της Έλληvικης Άνατολικης Έκκλη

,τίας, ifτις αλλώς τε, δει, πρέπει νά (Ιυyχε17ται μέ το nρόσωπον παντός οlκουμενιχού 

Πατριάρχου, άτιμία, ητις, μ17 έξαφανιζομiνη ,'tά παράπχ!], ώς μάλιστα παρέχει 

εύρύ πτάδιον, εlς νέα ακάιιδαλα και εlς νέας αταξίας, κατά το παράδειγμα τού 

Πρnκοnίου εκείνου, οnτις καίτοι έnί πχοπιp τοιί νά πφετεριn,'t?i μίαν κληρονομίαιι, 

τιηιί 11;; δ Πατριάρχης ητον iιδη ειι γνώσει, δέν ήδvν1ίθ-η νά (ίiψ?J το ίερατικον έν
δυμα και ι'ά λάβπ πιίζυyον δια της άπαιτηθ-είπης Il α τ ρ ι α ρ χι κ 1jς Ά δε ία ς ( ώς

u'ίρίζεν ή δΊ~θ-ήκη τού 1819) καίτοι μάλιπτα επέσυρε επί της κεφαλης του φρικωδέ
α-ι:ατον αφοριnμον, γενόμενος ταυτοχρόνως άφοιψ1J της καθ-αι(tέσεως έ-νος Άρχιεπισκ6-
που, μολαταιiτα δι' άδρών και γενναίων δωρημάτων και χρηματικι,ίν παQοχών, εlς τJ 

ομματα τού οχλου περιβαλλομένων μέ τ& χρώματα της ελεημοσύνης και τijς κοινijς 
άyαθ-οερyεiας, ήδvνήθ-η νά έπιτvχτι (τοι;λάχιστον ώς πιστεύεται) ού μόνον την συy
χωρηαιν, τού-θ-' οπερ η-θ-ελε-ν εία-θ-αι έπιτετραμμένον, αλλά και τήν πλήρη άναyvώ
ριαιν το1ί γάμου, τούθ-' οπερ ούδενί έπιτέτραπται, ούδι\ μιrl Οlκουμεηκfι .Συνόδψ; ά-να

yναίρισις, ifτις έκτος τού ο~τι ά~οκαθ-ίστ~ται άπαράδ~κτος, ε~εκ,εν τού ανεξαλείπτοv, 
τού ίερατιv.ού χαρακτηρος, ειχειι ηδη έπιαημως κη(!υχθ-η και αδvνατοr;. 

Δίά ταιiτα, δέν διινάμ,εθ-α, οιίδέ κά-,, προς πτιyμην, 11ά ύποθ-έσωμ.εν την ενδεχο

μένψ άπό(ί(ίιψιν η;ς 17μετέρας οiJτω διατετυπωμένης αιτήσεως . 
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dύναται ιlρά yε το Πατριαρχείον νά άρνηltfj δικαιοσύνην, λόyqι δήθ-εν τού τε

τελεσμι!νοv ή της πα(,ελθ-ούσης πολvχροvίας; Όχι! ηθ-ελεν ,ισθ-αι αηδής πρόφασις 
1jτις θ-ά η-ύξανεν τήv &:r:ιμία}, χαt δεν θ-{/, 7Ίτο διχαιολΟ,·ημα όποiον ή σοβαράτης τών 

πραyμάτων έπιιyόντως &παιτι:ί. nιϊΟς τί αί άνασκοπαι καί αί προσωπικότητες αί 

έχθ-έτοvοαι μάλλον τ'Υ}v Έκκληnίαν / τΟ πρόσωπον, καl μετ& της Έκκληπίας τ'Yjv 

θ-ι,ιησκείαν; ή ύπάρχeι ή Πράξις, ή δέν ύπ&ρχει· ή ύn&ρχ,ι κατ&χρηηις ή δέν ύπ&ρ

χει; Ή αλήθ-ει.α δέν ειναι καί δέν δύναται νά ηναι ειμη μία μόνη. Ή μ,7 απ&ν

τησις είς τήν αίτησίν μας ταύτψ αποτελεί εyκ\ημα κατ& τής αληθ-είας και της 

ό'ικαιόιιvνης. 

,\ Αν ό ανθ-ρωπος ύπΟ την dτομικ1]ν αι1rού lδ'ιότητα 1]δύνατο να το rιQάξ?1 

>) 'ΕΚΥ.ληιιία βε{!αίως δέν δύναται. 



ΕΙΙΙΣΥΝΗΙΙΗΕΝ Α Eff ΡΑ ΦΑ. 
Α'-ΙΕ'. 

-·-·· ·----~<:◊.Ξ)οο-----

Α' . 

Περίληψις Διcιθ-~χης ΔΗΜΗΤΡΙΟί ΚΑΡΤΖΙΩΤΟ1' του έ'τους 1819. 

( Μετάψρασις εχ της ΊταλιΥ.'ίjς.) 

§ 1. "Ολ·η ή περιουσία εΙναι !οιχή μοu, -Ιjν άπέΥ.τησα οιά των χ6πων μοu, χα\ έπειοη οε-ι όψείλω είς 
οuοέ'Ια χαl οεν εχω τέχνα, οιά ταuτα άψί-ιω κληpονόμο•ι το•ι άνεψιόν μοu uίον της άοελψης μοu 'Ελένης γεν
-ιηθε[σης Καρτζιώτη Άλέξιον (Σοιρεγιά•ινην) η τον Πρ οκόπιον οι άκον ον uίον του ά1iελψοu μοu Νικολάου 
Καρτζιώτοu, α.-ι θά νuμψεuθfι με τη·ι ΑΔΕΙΑΝ τοu Πατριάρχου Κωνσταντιν~uπ6λεως χαί αν θά εχn uίο•ι ΎV+.

σιο•ι, θά fi-ιαι αuτος ( χληρονόμος) Υ.αθ' θ ψέρων το ονομα Καρτζιώτης. Τοuτου οέ μη γενομέ•ιου θά fiναι 
χληpονόμος ό πρωτος 'Αλέξιος χληρον6μος του Καταπιστεόματός, ίίπο τον ρητόν δρον νά ψέpyι το ονομα 
Καρτζιώτ-η οιά τ-η•ι κληρονομ[αν. 

§ 4. . . . . . . Άψίνω είς το-ι Πρσχ6πιον Καρτζιώτη-ι οιάκονο•ι ψιορίνια 400 χατ' έτος μ·η 
·ιυμψεuόμενον, -ιuμψεuόμενος οέ μέ τη-ι ΑΔΕΙΑΝ τοο Πατριάρχου Κωνστα·ιτινουπ6λεως θά fiναι δ Προκόπιος 

Υ.6ριος, γε•ινω'Ι c~.ως τιήσιο'Ι uίΟ'Ι οιά 'l<X f)ναι κληρονόμος τοϊί Καταπιστεuματος Υ.αθο Καρτζιώτης, αν οέ, δέ·, 

θά εχ11 uίον θά f)-ιαι Υ.λ·ηρο-ι6μος ό προωρισμένος πρώτος ('Αλέξιος Σαρεγιάν-ιης) εzων δμως uίόν. 

§ 13. Το Υ.εψάλαιον τοϊί έμπcρίοu τοu Φραγγούλη ΓλυΥ.οψρu~ου Υ.ατά το υπάρχον σuμq,ωνηταον ( ψιορ. 
40,000) άιp(·ιω ε!ς τον Πρσχόπιον μη ο•ιτcι νuμψεuμ.έ•ΙΟ'Ι η μη εχr;,•ιτα υίόν. Άλλ' αν εχ11 (υίο•ι) νυμψευόμενος 

θά ΎJ'Ιαι αuτος (Υ.ληρο·,όμος) τοϊί Καταπιστεuματος ώς ψέρων το ονcμα Καρτζι~>της, χαί ό 'Αλέξιος θά εχ11 

τα χειpάλα ια των ouo έμπορ(ω•ι του τε Φραγγοuλη ΓλυΥ.cψρ61iου χαί ΊαΥ.ώβου 'Ρώτα, ώς εύρ(σκονται ( ψιορ. 

80,000). 
§ 15. Άλλ' έα•ι, ε!θε ό Θεός οιαψυλάξοι αuτο•ι, ηΟελ' άποθάν11 Υ.α! οοτος ό Υ.ληρον6μος ('Αλέξιος 

ΣαρεγιάνΨr,ς) άνευ uίou, η ό Προy.ό;;ιος α.-ι οέ•ι θά εχει τη•ι ΑΔΕΙΑΝ τcu Π!Χτpιάρχοu Κωνστα•ιτι•1ουπ6λεως να 

·ιυμψευθfι δπως γεν-ιήση uίο-ι, οια να ιpέρ11 το ονομ.α Καρτζιώτη, πρέπει τότε να μεταβιβασθfι (ή κληρονομία) 

είς μίαν θυγατέρα τοu 'Ιωάννου Καρτζιώτου ώς πλησιεστέρα'Ι συγγενη,1, τοίίτο οε, αν οέv θιχ fi·ιcιι ά'λλος 

συγγενής οια να έξαΥ.ολουθήση ιpέρων το ονομα και έ;;ώνυμ.οv Καρτζ•.ώτοu οιηνεχως Υ.αί Καταπιστε11ματιΥ.ως 

,:.,ευ ά'λλου ό•16ματcς. 

("f. Σ.) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΤΖΙΩΤΗΣ. 
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Β'. 

Πανι:ιγιώτατε Πατριάρχι:ι ! 

'Ο της 'Υμετέρας Πα·ιαγι6πιτcς -πpGΥ.άτοχcς άντέστη εUσταθWς είς τήν αfτησιν ΑΔΕΙΑΣ τινbς 'ίίρbς Οιpελcr; 

-:οϋ Π ρc:ι.vπίου ΚαFτζιώτcu &στε έξ ίερο8ιαΥ.6νου να iπα•1έλΟr1 πάλι•ι είς 't'Υ)ν τώ•ι λαϊΥ.W•ι τ.iξιν. 

ΈπειΟ"t) νϋν &:παιτεtται Εχ τωv περιστάσεω•ι ν' IΧπι;~ε•.χθΥJ είς τGι είιρωπαϊΥ.ά Οtκαστήρια 8ι' έπιαήμοu 

έnρiψου τΟ Ο'.Μνατον μιά'; τοιαύτης ΑΔΕΙΑΣ, καθότι έ-;.ισυμβ&·rτος τοϋ Οα•ι&τοu του Δημr,τρ(ο'J Καρτζιώτ::~u, 

έξι:ίyε,αι έ:ι. της Οιαθή:ι.ης του δτι, :ι.αθ'Ίj•ι περίmωσιν δ α.•ιεψ :ός του Προχ6πιος 'ηθελε λάβει ΑΔΕΙΑΝ τοιαύτη·, 

π.χ~ά τοϋ Πατριάρχου Κω·ισταvτι·ιου-π:όλεως, τουτέσ,ιν ΑΔΕΙΑΝ ν?ι έ:ι.λαϊ;,.εuθτJ χαί έπομέvως νuμ.9εuόμε11ος να: 

'ΧποΥ.τήσrJ υ'ίbν, είς τοιαύτ-φ 1-ερίτ.τωσιν μ6•ιον τΟν έ1.άλει γενι;,.bv ciπάσης T'tjς r.εριοuσίας το:; 1.ληρονδμον δ 

ΟtαΟέτης ΔηιJ:fιτριcς ΚαFτζιώτης &ντl τοϋ Ιί.λλο:J ιiνεψ!ο~ του Άλεξίοu ΣαρεγιάΨιη uίοίί μ.tΙΧς ά:θελ91jς του. 

'ΌΟεν Ε:πιζητείται 'ηCη Ε1tίσημος ιiπ6ψα•ισις έ.Υ. μέρους της Ύμετέρας Παναγιώτητος, a.,, ιiρνηθέντcς 

-:οια1την &Οεtα'ι τοϋ Ύμετέρcu πpοΥ.ατ6χcu εlς τΟ·ι UpGΥ.όπιον ή !Χpνησις αϋτη έρείδεται πρ1ryματαώς εiς τΟ 

-:τ·ιz~μα πjς ΙlληΟ~ίίς όρ0:;Q6ξcu Άr.οc;τcλαης ΈΥ.-χ.λ-r,σίας, -ι.αί ά•ι τα ο:tc;Οήμ.ατα 'της Ύμετέρας Πα·ιsι:γtότητc-ς 

σ-υ•ι4;ουσι Υ.αί σuμ7ω'ιοϋσι πρ1'ς τα τcίί μ•ιημονεuθέ•rrος 'Υμετέρου Προ:ι.ο:τόχου ώστε Ουνdμεt μιliς τοιαύτης 

ξ.-;:ισήμοu CιαΥ:Ι)ρύξεως να Ο:•ιαγνωρισΟγι παρά τοΊς ΕUρωπαϊΥ.οΊς Δ ιΥ.ο:στηρίοις τίς έκ των Ούο θiλε ι είσθο:ι δ 

γεναΟ; Υ.λ'ΙJΡC'ι6μο,; τηι; 1tεριοuσίας τcϋ μαΥ.αρ(τοu Δημητρ(ου Καρτζιώτοu, Υ.αί ι;~τως έΥ.τελεσΟWσt α.1 τελε:.ιτα.ίαι 

Ι);.λήσε •.ς τοU ΟιαΟέτου, Οιaομένων είς -πdΨtας των έ•ι .γι ΟιαθήΥ."'!) όριζcμέ-ιων κληροδοτημ-iτω·ι . 

Ο(iτcς εΊναι ό μ.6-ιcς σκοπΟς, Οι' clJ έξαιτcϋμο:ι εU~εβ&στως εtΟι-ι.Υj•ι Οιακήρυξι•ι α,,, Ούναται ~ Ο!ν Μνο:ται 

~ έξα.Οε"λφός μοu Κύριος Πρcκ6-πιος Καρτζιώτης ν.Χ έ.1.λαϊκεuθγι διότι :ι.α.τεπείγει λία•ι ,,J. γ-ιωτοπ-ο:ηθfι τίς Εσετα.ι 

ί:ι -ι.ληpο-J6μ.ος 1 !πως με.τ2r. τ.χϋτα διανεμηΟWσι τ<Χ διάφορα -ι.ληρca:πήματα τ<Χ πλείστα των όπο(ων ε1•ια.ι 

ώptσμένα. εις εφε.λvς εUεργεταW•ι -ι.ατα.στημάτω-J, Σχολείων -ι.ο:ί ΟΡ1'ανων, άνη-ι.όντω·ι Αάντω-J ε!ς "tl)v όpθδο,ξο-J 

Έ-ι.-ι.λησlαν, ώς τοίίτο Αληρcφι:.ρηΟήσετα:ι ή Ύμε,έρα Πανιrγι6τ-ι;ς ξ:ι. της έσωκλείστοu έr.tΥ.εχuρωμέvης aιαθ·,j:ι.1ι,; 

-:-:iU iτ~υς 1819. 

Τε;,riστ-n, 8 Μαpτ!ο, 18 J 9. 

ΠpΟ,; τb-J Πα.ναγ\ώτατοv Οί:ιοuμε-Jικbν Πα.τριdρχ,'ΙjV 

Kόpιcv Κόριοv Γ pηγδριοv (Ε'). 

ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΑΡΕΓΙΑΝΝΗ:::. 
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Γ'. 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Έλέψ Θεοϋ Άρχιεπίσχ.οπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 'Ρώμης 
χ.αί Οίχ.ουμενιχός Πατριάρχης. 

Τιμιώτατε ,.αί ήμέτερε ,.ατά πνείίμα uίε άγαπητε χuρ 'Αλέξιε Σαρεγιάν·ιη, δ έ·ι τ1j π6λει Τεργεσ-r!cu 
iμπ~ρεu6μ.ε'Ιος, χάρις εΥη Σου τf1 τψ.1.ότητ~ Υ.αι είρή•ιη πιχρ:C Θεο~, παρ' ιΗμWν cε εUχ't) εUλ,γ(α ,.αl συγχώρη:ης. 

Το σ-rαλλε•ι Ήμίν uίίχό·ι Σου γράμμα έλάβομεν ευμενώς ,.αί ησΟημεν έπί τ1j δηλώσει της άγαΟης Σc, 

&!εfα~ ε!~':Jμεν :ι.αt ~α περl της Οια~ή,.ης, τοV μα,.α\ίτου θε{~υ Σ~υ Δημ.ητρlου _Καρτζ1.ώτcu,. Cι' 1;~ πtc:~ι.αλετ 
εις τη·ι της περtουσια:ς του Υ.ληρονcμ.ιαν τη'J τ~μι~τητα Σου η τον ετερ,ν σuγγενην τ,υ Προ,.cπ~ο•ι ιεροcιαχc•ι~ν~ 

μετά οιασ-rίξεως ομως ,.αί έξαφέσεως τοιαύτης ι<δταν αυτος ·ίjΟελε λ άβει τη•ι ΑΦΕΣΙΝ παρά τοv 
τ Ον Ο ί Υ. ου μ. εν ι Υ. ο ϋ Οι έ π ο 'I τος 0 ρ όνο u να Ε μ. β y, ε tς τα ί'. ο σ μ. t Υ. α U ~αν Ο ρε υ 6 μεν ο ς Υ. α t 
ά.πολαμβάνοντας uί6ν.)> 

Ταύτ-η·1 πρWτο•ι τ-'Jν περΟ\ηψιν ί06ντες, ε'ίθομ.εν Εψεξής, 3τι ε"!·ιαι &νσ.yι.αία ή iί(,.ληvια(;"Ι;~ί':~ Ήμι~'Ι λ:J-:~ .; 

χαί άπ5ψασις εcς τ-η·ι έρώτ-φι·ι ,.αί το πp5βλημi Σοu «:Χ •ι ή ,. αθ' ή μας τοίί Χ p, στο u Μεγάλη 'Ευ. λη c ία 

συγχωρεί ε1ς τον ε1ρημ.ένον Πpοχόπιον οιά,.ο·ιον γάμον εννομον. 

cιΟθε,, χαl Κα·ιοναως της ύποθέvεως τα6της iξετασθε(σης, στέλετα( Σοι Εyγραφο; ,.αl Εvσψρά-γιστος παρ~ 

cΗμW·ι ή της απορίας ταύτ-ης Επ(λuσις, d:ποΟεαvύοuσα ε,. της περιλήψεως αU-::ώ•ι τα τώv 'Αι.οστολι,.ω,, ,.:ι.l 

Σu·ιοΟαων Κα'Ι6νω'Ι Υ.αl tερW'Ι Νόμων, Οτι τb τοtοϋτον γαμ.ι,.Ο,, σuνοιΥ.έσιον Εuτι χαl Εστα t 
πα·ιτελως άσuγχώρητον τij, είpημέν<ι> έξαοέλψ<(> Σου ΠpοΥ.οπ(~) Καpτζιώτη Υ.α\ ουο' a,, 
ε ϊ τ t Υ. α l Ύ έ ν οι το Ο ύ ν α τα ι 7t ο τ k να Ε πι Ο ο θ TJ α U τ ~ ΑΔΕΙΑ τοιαύτη πα p α της Έ Υ. ,. Χ η G ία ς. 

ΔιΟ χαl ε'ίναι έπόμενον Οιαλuθείσης οίασοU-ι ύπονο(ας νά. προχωpήσωσι τα της κληρονομtας &νεμποa{στως') 

περιψι..όμενα εις την έξοuσία•ι Σοu, χ.ατά τ-ην περΟ,ηψιν χαl προτ(μησιν της νομίμου οιαΟ,j:ι.ης τοu · πληροpο
ροuμέ1ιων ε,ιτελώς περl τούτου καί τών αUτόθι εUθ:;Ο{χων Οααστηρίων. 

Ό ρηθείς προuπέσχετο μίαν χατάθεσιν είς το ίερον Κιβώτιο•~ τοίί έλέοuς των ένταίίθα ένοεων δμογε•ιων 

vπέρ τάς εϊ:ι.οσι χιλιάοας γροσίων άγω·1ιζόμε-1ος προ χαιροίί νά χατcρθώσγι, εί ΟU'Ιατο'Ι τ-η•ι !,.οοσι•ι της έ:ι.χλη

σιασταης ΑΔΕΙΑΣ 0 1.α τ-tjν έΥ.τέλεσι,, τοU πpοΥ.εψ.έ'ΙΟU σ-ι.οπ~U αUτδU, (Ι.λλ' ή κι::ιτάθεσι; Εκε{•rη ώς βcίσtν ξ,χe,υ~α 

τ~ιαUτην, 'ητc•ι χαt είναι παντελώς ιiπαράθεΥ.τος. 

Το •ιά γέ·ηJ δμως εvλcγος χαί έπ' άγαθij, σ-ι.οπϊ;> παρά της τιμ.ι6τητ:ς Τ·rις το παρ' έ,y.ε[•ιου ποφαλ6γως 

πρ:,βληΟΖ.ν ε(vαt Υ.αί ιΙ·ιαyι.α'.ον 1.α! Ο(χαιον, κα06τι πρΟς τοϊς λο ιπο!ς σuν~Οει 1.αl μ~ τb ,;-1εUμα της ~ιαΟ·ήγ:Ιj ς 

τοϋ μαχαρ[τcu θεί:;υ Της, άποτει-ι6με•1ον εις Χρισ-rια·ιιχάς ά'(αθcφγ!ας. 

Ή εuλογος αuτη ,.αl οααία κατάθεσις προβληθϊίσα τοcς τιμιωτάτο•.ς ,.αί ήμετέροις ,.ατά πνεuι,.α uίοϊς 

ιiγαπητοϊς Ouσl'1 αUταθέλψcις Σχι•ιfί. Εζητ-ήθη Εχ1.λ·ησιαστtκWς, ,.:xl ·ή τιμ.1.6τ·η ς τω•ι σπεύΟ~•ιτες iνΟέρμ.ως x.:xl 

φtλοτ(μ.ως ε~ς 'tη•ι εU6θωσt'Ι . της ιΙ'Ιατεθείσης τη επιστασ{~ τω·ι ύποΟέσεως, Υ.αt cίι.αξ Υ.αί Clς Σuvο2αWς παρα

στGίντες ,.αl θέλοντες 'Ια iξcμ:χλύσωσι •ι χάθε πρ:,Υ.ύπτcuσα·ι Ouvι.Qλ[αv, ύπέu'ι.ι:ι·ιτο τ1j·ι π~:16τ-ητα τWν εlΎ.~σ t 

χιλιάCω'Ι -γρcv(ωv, χαθως Υ.αl <Χμ.iσως τήν π),:rιρ:,fοροUσι·ι -γράψοντες. 

"Οθεν ή τιμιότης Της, ώς λόγο•ι άναμ7ιβ5λως ποιοuμέ'Ιη περί τ-ϊjς ψuχαης τοϋ μα:ι.αp(τοu Οείcu Της 

σωτηρίας, ,.o:l πρ:ιθuμ.(α·ι 'i.χι:ιυσα 1Cρbς τCΧ ,.οινω9ελη Υ.αl θεάρεστα, λαμβάνουσα τ-},'Ι πληp~cpορία11 αt.Ιτ-},ν, θέλεt 

~rβάσε,t ή1 τι:, ι6~r,τί Τω:ι ~-, pηθε~~αν ~οσότητα: c~α ν~ , μνη~οvεύ·ητα1• α~ννά~ς ... τb ~'ΙC~α τ~ϋ μαy.αpίτο'J, 
αςtοuμε·1ης και της τιμιπητος Της αοιαλεtπτων των εyι.αρο 1.ων εΥ~Υ.ληcιαστtΥ.ω'J ευχω-ι ,.α ι εuλ,Ύιων. 

Ταίίτα έπl τοσοuτο•ι ε1ς άπόχρισιν Υ.αι πληροψορία•ι Της, ή οε του Θεου χάρις ε\'·η lλετά της τιμιό

τητ5ς Της. 

q:ωιθ' Σεπτφ.βρ(οu ιc;' 

Πατριάρχης Κω•1σταν,ι·1οuπ5λεως έν Χρισ-rψ εuχέτ-rις οιάπuρος. 
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Δ'. 

ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ. 

Ά νηνiχθη ήμϊν 3"ι ΠpοΥ.<r.η6ς τις έΥ. τ-ϊjς Πελοπονν-ήσου όρμώμενcς, άνεψ•.σς τοίι έ•ι Τεpγivτ-:ι το ζη•ι 

aΥ.μεψf,σαντος όμογενοuς Δ·r,μ-ητρίου Καρτζιώτου, χειροτονηθείς προ χρ6νον ίεροaιάγ.ονος, βούλεται ηδ·η γαμ,αο•ι 

συγy.pοτησαι συνάλλαγμα, Υ.αί ·ήρωτ-ήΟη εfγε εξεστ•.•1 αυτί:J Υ.αί έπιτρiπεται ΑΔΕΙΛ παρά της Έ,.,.λησίας, οι' ο 

χαl iπάγεται Εγγραψ~ς ·ή ά.π6ψα,;ις, δτι οUθ' αν εϊη y .. αl γέ1Jοtτσ, ΟιSν C<ται Την συνα[νεσιν της Έ,.χλησίας Υ~αl 

τι7>•J Οε(ων Υ .. αl ίερW•ι Υ.αν6•1ων &Οειαν πρcσλαβεΊ•1 ό μετ& τ-fιν ίερωσύνην είς γάμον βουλ6με•;ος άπιΟεtν εtp·fj!J.ένcς 

~~i,.ονος Προχ&πιος. 

,ιΕχει γ<Χρ Ενα•1τtο'Jμ.έν·ην τ-fιν τοϋ Υ.ς' ΆποστολαοU Καν6•ιος περίλ·ηψ tν · <ι Τvίς ά•ιαγνώσ-:αtς χαl ψάλταις )) 
iπι.τρέπουσαν ·το τοtοUτον, cUχ.t Οε Υ.αl τ~ϊς ΠρΞσβ:Jτέροις, ύποΟιαχό•;οις τε ,.αl Δ ια,.6-νοις μ~τα τ·fιν χεφcτcνiα·ι. 

'Έτι aέ ,.αί τον ς' τ-ϊjς ς' Άγίαις O1,.ουμεναης Συνόοου, ουτω Υ.ατά λέξι·ι άποψαι•15με-1σ'1 · 
<ι Έπει◊·/j παρ& τοϊς Άποστολαοϊς Κα'J6σι εί'ρηται τών εlς Υ.ληρο,, προαγομένων &γάμ.ω·ι, μόνους i·,·α

)) γ•ιι;>στας ,.αί ψάλτας γαμεί11, χαl (ΗμεΊς τοUτο παραψυλάττοντες, δp[ζομεν άτ.Ο τοU νUν μ:rιθαμώς ,jπcΟ tάκονον 

)J ·η Οtάχονον η πρεσ-βύτερον μ.ετα τ/)ν Επ' αUτ~) χειρο-:οv{αν έχει•ι ΑΔΕΙΑΝ έα:;τί;> συνιστάν συνοα4'1ιο•ι. )) 

'Αλλ& καl -~ γ' Νεα:ρ& τοU εν βασιλεUσι'Ι &οtΟίμοu σοφωτάτου Λέο1J7ος έκσυρ(ττουι""σα τ& των τ~ιcύτων 

11υ νοαε"1ίων οϋτως όρ{ζεται. 

ιι Κελεύομε'Ι ,.ατά το όίνωθε'ι τ-,jς 'ΕΥ.,.λησίας ο ιάταγμα της χειροτc'ιίας προβαίνειν · ou· γάρ όίξι6ν έστι 
)) -:ο\Jς ά•ι;;ψωΟ:iντας τϊ,ς σωματαης ταπεινώσεως Επl τ-'ης πνευματι,.ης άναβiσεως, τούτους πάλι•ι lπl τη,1 .σωματι:ι:Γjν 

η τατcε1.νότητα ,.αταπί-πτεtν, τοl.Ναντίον CE: μ.αλλον χρ'fj εtς &νάβασιν ύψ·ηλΎjν 'tην Οεία·ι λειτουpγίαν iz. της σωμα
η ~αης ταπει'ι16τ-ητος α-,αβα{•ι ει•ι. 

>) Δtb οUΟε(ς "C'W•ι τcίi β·ήμα"C'ος με":Cl τΊJν χε ιροτο•ιίαν τολμ:ηρWς συζεuχθεlς Υ.ατιΧ ν6μον Ύάμ.οu yυναα!, εξ 

Η η., γα.p αUτι~ πpΟ 'της χειpοτον{ας Α~tηcαι, τΟ μετΟ: τ-'1•1 χειροτον(α•ι cϋτω 'Υ.ιrι,,Wς τολμ:ηθiν . >> 
f/ΟΟεν κατ:% τδ:ς πεpιλ~ι.fιεις των θε{ων και ίεpWν τούτων κανόνων καl Οpων πάμπαν iστlν άπειρημένσ·ι 

~ο μελετώμ.ενον 1:αρ:ι -του είρΥ)μ.ένου Προ,.οπίου, ίεροaιαχόνου συνοαέσιον, ,.αί ου/Jέποτε οοθήσεται αuτω ΑΔΕΙΛ 
·rο~αύτ·η παpα τ-ϊ;ς 'Εκκλ·ησίας. , 

Έψ' φ Υ.αί το παρον Ήμέτερον άπελ60η Γραμμα. 

q,ωιΟ' ,.ατά μ.ηνα Σεπτέμ,βριον. 

(Τ. Σ .) ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

Έλέ<J> Θεοu Άρχιεπίσ-ι.οπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας 'Ρώμης .,.αl Οί,.σ~μ.ενιχος Πατριάρχης. 

Da parte dell' Ι. R. Cancelle1·ia Inteι·nunziale si attesta e si ceι·tifica che la qui sopι·a fiπna 
dell' Illustι·issimo e Reveι·endissiιno Patι-ia1·ca Gι·eco di Costantinopoli Gieg01·io e ve1·amente di propι·io 
suo pugno ο caι·atte1·e. 

In fede ecc. 

Pera di Costantinopoli li 29 Setteιnbι·e 1819. 

(L. S.) 

Per l' Ι. R. Internunziale Cancelleria 

G. Λ. Baωne di ΤΕSΤΛ. 
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Ε'. 

ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΝ . 

.λ~:Χ τοU παρ6ντcς fιμW·ι ιiποΟεαταcU, πιcτω-;ιΥ.οU χα! έμ;1.α?τ:η!cυ γράμμ,ατ:ς, ά.π~t=ι t·ι bμ.!0:χ -~με!ς c~ 
:ι.:ί:ωΟε·ι Uπογεγραμμέ·ιοι J\ιlητρ,τ.ολίται Υ.α( 'ΑρχtΞpεΊς της Πελ~ϊ.:;•.ιγήσcu, C-:ι i·ι ΟJ•ιiμ::~ :--fις παρ~ τι~ ·ι άγ(ω·ι 

~ Ατ::~7:6λω•ι, των τc t::ρϊ~ν Συ·16Cω •ι, και τοϋ Παναγιωτάτου Πατρι -iρχ.c'J της Κωνc--:α·ι:ι·ι:;·;τ.6λεως, ΟοΟε{σ·fις ·ήμ~•ι 

-'Ζτ.ολ~του r.ληρcξουσιόrητος, ά1:ολύ:::μεν το ίερ:χτικcϋ χατα:λ6γο•;, Υ.α:τιΙ Π,ν ι1•}ευ3·fι :ι.αl ~)Δ·ιΟαι;τ~·.ι α.ύτcϋ 

Ξξομcλόγ·/jσιν, Υ.αl χατ& τοUς εΥ.Υ.λησιασταο!.ις χα·ι6·1:1ς, -:tν :ι.6p '.=-'ι Προ1.6πtc·ι Κα?τζ~ι~rη·ι; :ι.ληρ~ν6μ,·, -:c:j Εν 

Τεργέστ-n ά:πcθαν6·r.cς μα:ι.αρίτοu θείου αυτcίί Δ1jμ:r/φ[c:; Καρτζ ~ώτ::;, CίΟcντες αU:½) ϊ~ν λ.1ΕlΑΝ, r:'να ε~σiλΟrι 

ε ~ς γiμου ;ι.c t·ιων!α,,, ώς -πε'ΠτωΥ.ότα , Υ.αt μ:Ι) aυ•ιάμz·ι~·ι -;:αρθz'ΙΕUΞ~'ι. 'Όθ~·ι Ey:.3 ~d.ζo;J.s'I αUτ~ ·ι ιι.Ξ τΟ πα;;Ο•.ι :'Ζ•.ιi 

χ. ε!ρας αUτ:U ·ήμώv i•ιuπ6γραr1ον, Υνα έχη τb ~ϊUρ~ς , Υ.c.ι:~ τ1j •ι tσχ_Ιη l·ι πα·ιτt Οι:ι.α(ι~ χρι.τ-ι;ρ i½> έ1.Ί.λ•tjσtz1τ 1. Ί-<7• 

:~ Υ.αt πc·λ~τικίρ. 

Έ'Ι Ετει Σωτ-ηρ{φ ζfωιθ' κατ& 11:η•ια , [cύλt~ν. 

(Τ. Σ.) 

(Τ. Σ.) 

(Τ. Σ.) 

ΧΡΥΣΑΝΤΟΣ 'Αρχιεπίσκοπος Λακ,οεμο·ι ίας ό:ποψαίγετα• .. 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ναuπλίοu ,.α\ 'Άp-ι~u; άποq;αί'Ι,ται. 

ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΣ Έ-π(σΥ.ο-πος ό:r.οφαίπται. 

Dall' Ι. R. Aust.riaco Consolat.o nella Mω·ea . Golto c1i Le1Janto e Dipendenzc. 

Attestiamo, ovunque, qualmente Je. t1·e soprascι·itte firme in idioma gι·eco; ο sigiJli de' l\'fons ignoι· i 

()ι·issanto A1·civescovo dί Laceden10nia, GΓegorio Aι·civescovo cli Νaρ,,lί di Πomania. e A ι·gos, e TJ1 enι! ,11·ito 

Vescovo di Vι·estena, sono vere e leali aJle quiιli si puo dan, piuna e<1 indul1itata f0de. 

Tanto ce1·tifichiamo per veiitiι.. 

Dato in Patι.ιsso li 19 Novembι·e 181 9. 

(1. S.) FRANCESCO ΖΑΝΙΝΙ Console Aust1·ia cσ 
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:ΣτΌ 

ΜΑΡΤΤΡΙΚΟΝ. 

Δ•.ά τοU παFό•ιτος έμμα:ρτuριΥ.οίι χαl d:ποθ·εατικοϋ Άρχ.ιερατιΥ.οίι μοu γρiμμσ.:ος, d:τ.οψα{·ι::ψ.ι ! έ-yίu 5 
1\ιJητροτ.ολ{της της Τριπολιτζcϊς) κ.αί 'Αμυχ.λω,, ύπέρτιμος χ.α( 'Έξαρχος πάσης Πελοπον·ιήσ-οu, δτι Υ.:ηά. το\Jς 

θείοuς •ιCμ.οuς Υ.α! ίεροUς τώ·ι 'Αγίων Άποσ-τ6λω'Ι; Υ.αt Π)•ι ά:πόλuτο-ι Οοθετσα•ι -πληρεξουσιότητα τοϊ:ί Πατριά?χοu 

της Κω•ιστα•rη'.'οΙJΠ6λεως, Εστεφάνωσ:,; ε1ς γάιι,ον πρi:.~τον τ:);ι ευ'(ενέστατο•ι Κύρ~ον ΠροΥ.&πιον Κcψφώsr.•ι ά:·ιε

φt:>·ι Υ.αί Υ.ληρον6μο•ι τοϋ α'ί!cθανόΥτος έν ΤερΎΙΞστη μαχαρ(τοu Δημητρ(οv tοϋ Καρτζιώτοu, μετ:% της είryε-ιε

crτάτης άρχο·ιτίvσης Κυρίας Αικατερίvης, τοU iνθοξοτάτοu ;.ρώψ Δραγομά-,ιοu τοU l\ιlωρΞως Kuρ!ou θεο=:;-;,:οu 1 
θuγα-::ρ6ς. Έ9ωΟ(ασα αί.ιτciίς με τΟ παρ:>•ι στεψα•ιοχάρτι, βοuλωμένο•ι μΖ την ίΟ(αν μ.οu σ9ραγίδJ: χατά τ: 

c:~·ιηΟες, ήν έzγι τΟ ά:ξt6πιστσν εν παν-τ! Οι~.αί~ ;ι,αι Υ.αλώς εU'Jομοuμi·ι~ Κριτηρi~ εις Ε-ιaειξt'Ι :ι.αι IΧc:ψ.iλε~-::ι:-ι 

1819 Σ,,;τφβρlοu 27 Τριπολ<τζα. 

(Τ. Σ) ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Έπ!c-ι.οr.ος Τpι-:.ολιτζ:iς. 

l)all' 1. R. Λustι·iaco Consolato nella Moι·ea, Golfo di Lepanto e Dipendenze. 

Attcstiamo clιe la s oρrascι·itta firma ίu idioma greco, e sigillo del Monsignoι· Dionisio Α1·cίνes<;ον ι, 

1\ ί 'l\ipo1ίi1,a e vcra e leale, a1la quale si puO daι·e J)iena ed indubitata fedc. 
'J',~nto ceι·tific]1jamo peι· ve1itiι. 

Uato in Pat1·asso li 19 NovembΓe 181 9. 

(L. S.) ;'RANCESCO ΖΑΝΙΝΙ Console Aust11aca. 
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Ζ'. 

Πατριάρz:rις Κω·ινταντι•ιουπ6λεως Επιβεβαι,t, &η ά.μψ6τερα Υ.αl τΟ Υ.ά:ωθ!, ,.αl τΟ ΟΠισΟεν εtσίν ίσσ. 
r.:α~:.ίλλα~.τα έξε-ιεχθέ·ιτα έ~. το~ ΙΙατριαρχι~.cu Κώδικcς . 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Έλέψ Θεου, Άρzιεπίσχοπος Κωνστα'Jτινοuπόλεως, Νέας 'Ρι~μης 

καί ΟίχQuμενιχός Πατρι-χρχ.ης . 

Οί χατrl πfJ::;αν τr,,, Πελcπόvνηc;c•ι, CΙ.pχιεραταώς προtc-τdμε·ιο~ έν Επαρz(α!ς, clερώτατ,t λfητρ:ϊ:,λίται 

;~~,λ~:;:ι~:l Υ.:~! έ'Ι~~i::~~:~α:~~~~:ι:~:;~::~l :~:ίρ:ί~~ί::~~ί~.l:t 1 Π:::;ω;:ς:ύ~:~ι ::::::\ γ~::~:;:~ ::: 

r.ρ~χριτοι ,.αl Κοτζαι.iσ!Οες τW·ι ΈπαpzιW·ι τούτων Υ.αt τ-ης πολιτε[ας Τριπολιτσάς χάptς εΧη ύμt·ι ί'.αί. εiρ"ΓJν-r. 
πα~ά Θου! 

Ε~ς τοσο~τον ΟΕ θρασ,Jτητ:ς χαl πσρανcμtας iξι~:(::ιλε-; Εσχάτως ό Εξωλέστατος, Υ.αι ύπΟ της σ:ηήΟο'Jς 

.::χ~τ½) Σιμ.ων~α,.ης α~σ-1-,p~z.εp~είας τοσο:jτον τετύψλωται τbν νoU'J Υ.αl -π~πώpωταt τη., Υ.αρCίαν, ώrπε ,.ατΞτόλμησε·ι 

Ί:::ρϊ6:ιάχcν6ν τι•ια ΠF0Υ.6π1.ον, πρΟ χρ6νω·ι , .. εχ.εtp~το-;-ημένο·1 vτεψανWσαι αστεφανώτως καl ε\Jλογησα,. d;·ιευλοyήτως 
μετα τ-fις .Λ .. Ικατερ(ψης, απ' Ενα:'Jτίας ΠF~σενεχθεlς ου μ6•1ο•J τn ·()μ.ετέρq: Έ,.,.)\ηvιαGτα·!} Cια.yJώσει, ·Ϊ]τις -πο),."λάΥ.,.ς 

Υ.αl ΟιΟ: πολλ.Wν τ-fjν ΑΔΕΙΑΝ ζητηΟϊtσα.•1 cU,. έ7:έτρεψεν, αχχα Υ.αι j(ατα τώ•ι πρ~εΥ.ΟοΟεισων ύψη)\ώ•J πpοG"'/.U'J"Ιjτών 

at ιrγορεύ~εων :ι.αt Οε~tc-μ.άτων (ΣσύΟιτ~ς γΟ:ρ ύπάρχει. ό p-ηθεlς Υ.αl &'λλ·η'Ι -πρ:ιcrτασία•ι ψέρω·ι ύπέταξε·ι έαuτbν) 

y ... ~ι πρb πά·ιτων , .. ατct τω,, Οε{ων Υ .. αι ίερWν κανό'Jων α~των, ίθιοppUθμως Υ.αl αUτοχεψάλως, -~ μάλλον είπεϊ•ι 

, .. α:χοΥ .. ε9άλως , .. ατεξανιστάμ.ε•ιος. (Ο μ.έν γΟ:ρ Υ.ς' ΆπcστολικΟς Κανων (< Τοtς cl.vαγνώσταις, φησ!, μ6νο•ι χαί 

ψάλτα,ς γαμεί'Ι, Υ.α! -ήμεϊς τοuτο παραψυλλάττο'Ιτες όρίζομε'Ι ~πο του νs'Ι οuοαμως ύποθιάκονο'Ι, 'ij οιάκονο'Ι, 'ij 

Πρεσβύτερον, μ.ε--:CC τ-fιν ε1:' αUτ4) χεφστονίαν, Εχ.ε 1.ν ΑΔΕΙΑΝ έαuτφ γαμαΟν συνιστ~·ι σuνοαέσιcν.» Άλλα. καl ή 

γ' Νεαρα τbU έ•ι βασιλεUc-tν dιοιΟ(μ.ου σοψωτάτου Λέοντο; έ:ι .. σuρίττοuσα τGι των τοιούτων σuνοι:ι.εσίων, όρ{ζε7:.ι~ · 

<< Κ.ελεύομ.εν, χατα τb ά•ιωθε·ι dιρzα!c·ι της Έ:ι., .. λησίας Οιάταyμ.α, τ:Χς χεφοτονίας προβαlνzιν. O:J γ~ρ 
η άξιό•J έστι, το\Jς CCνuψωΟέ•Jτας της σωμα.ταης ταπει•Jώσεως, τούτους πάλt'J dιπΟ της Π'Jε:Jματαη.; dιναβ~c-εως, 

)> εις τfι•J σαρΥ .. α·')ν ταπeινότητα ,_αταπ(πτειν, τι:/.Να·ιτ!ον 0€. μάλλον χρ-1), εις &·ιάβασ-1 .. ν ύψ·ηλη•J, -:-},•J Οεία•J 

)) λε~τcuρyίαν άπΟ της vωμ.ατι-:ιης ταπεινώσεως -προάγεσθαι. ΔιΟ οUΟεlς τω•ι τοU β·ήματος μ.ετα τ-fj•J zειροτο•;!αν 

)) τ~λμ:tjFως vJζευχΟ'η•J!Χt Υ .. ατΟ: νόμ.ο'Ι γάμον ιιΝαα!, iξην γιΙρ αUτϊ;> -πρΟ τ',ς χεφcτονfας -ποιΤ,c-ο:ι τb μετ~ 'tην 

η χει.ρcτον{σ.•ι οϋτω :ι.α,.Wς τολμηθέν . )> 

Το~τω'Ι τοt'ΙU'Ι τω'Ι ίερω'Ι δρω'Ι Υ.cιί Υ.α•1ό,1ω•1, προς ταϊς λοιπατς ιχ'ιοσιcυργ(αις αυτοϋ, δ ρr,Οείς Κα~.ο3ιο

νU~ιος Wψθη iσ-ι..dτως -π:.ιραβάτ-~ς Υ.αl :ι .. αταφρο'Ιητ-fις Υ.αl εy,.ληματίας πεψώραται . ΔιΟ καl έγνωμ.εν χα-:ατcξεUσ-αι 

αυτο-ι τiίJ βέλει το:j Ιl'Ιεύματος ~.αί έσχά't"() πcι'ι~ Υ.αί πα,ιτελεϊ της Άρχιερωσό,ιης Υ,ο:Οαιρέσει ~.αΟυποβαλεϊν 

O:U'!O'I ΙΜ τ~υοε τQu Έκ~.λφιαστι,.οu -ήμω'Ι Γράμματος. 

Καί ο·η γρ:.ίψο'Ιτες άτ.οψα•.'16μ.εθα Σu,ιcοικως μετά τω,1 περί -ήμ.ας ίερωτά,ω'Ι Άρχ\ερέω'Ι, Υ.α! ύπερτίμω·, 

των ε,, άγ(t:-) πνεύματι &γαπ-tjτWν ήμW·ι αο~λψW·ι χα:~ σuλλειτcυργων, 'ίνα δ εtρημ.έ•Jος Κα:ι.cΟιο·ιύσι,ς τb βQέ

λ!JΎμο: της έρημώ~εω_ς, τb έπ(ι)ς εν τ6π~ άyί~, ό βαρβαροήθ·qς Υ .. αl τρισ-εξάιιστος, τb Οργα•J~'Ι τοU Σατα·Jά .;>ς 

τοιοUτος άπ~Οε ιχθε~ς -την ά•rταpσίαν ;ι .. αl ασ-~νεtC:-ησ(~•J Υ.αt , .. οινώς ΧυμεW•J Υ.αl ταραξίας Y.cιl ψuχcφθ6ρος CΧ·ια~ανεlς 

Υ .. αl παyι.d.χιστος , .. αl τW•ι ίερWν νόμω•; ,.αι , .. α•Jόνων, ά.νεpυθρ(αστος r.ο:pαβάτ-r~, καl πλή:ι.της έξελεγχ_θεlς, Υ~αί 

έv οίς τε είρ-r,ταt καl Εν c~ς uεσιώπη--:αt έyι.λ·r,μcιτία:ς Υ~αι άρχιερατεύειν τί:J crψ{~τι.μ Θε~> χαταμcιρτυpηθείς 

καθfιρημέ•ιος ύπάrlεt πcίσ-r,ς CΧrχιεραταΊ}ς Ενεργείας καl τάξεως χαl ε, .. πτωτος τοG tiρχιεραταο'ϋ Υ.αl ~Ιεpο:τασϋ 
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·ι.α::αλόγου, καt ·r,ς άvαξ{ως έτ.Jχε-, έπαρz(ας &π::σχοpαΥ.tσμ.έ·,ος ο,.α τοU βίου πα•ιτΟς Υ.αι τω•, ίερW·1 1:ερtβόλω'Ι 

απ6βλ·ητος, Υ.α:. -;-ης θείας χάριτος γ::γuμ·ιωμ.i·ι:ς, μ.6·10'1 λεγ6μ.ε•1 -ος ,.αt ώς ε"ίς των ~οιωτώ•ι 1•1ωριζόμε·1cς, χα~ 

!J.'fι;ε t ς τολμ·ήσzι συμ.ψορέσαt αUτψ ·Γι c:;λλε 1.τουρyησα1., ·η -:-fι·ι Cl·ι(ερο·ι σ.Uτοϋ χείρα &σπάσασθαι, ~ ώς ιipχιεpέα, 

ι.:(t άτ.λι~ϊ; Ίεpωμέ·10·1, ΟέξασΟαι Υ~αl τψ.Ί)σαι -~ ε~σ~~·rιμα Έ1.1.λ·rιcιαστιχb•ι χαl Ενορι.α1.Ο·ι, r.oλU η όλίγο•ι αU-:ί;> 

-:: αρ ,χσ-1.εί·ι, ·ί) Ολως ύπερασπισΟ·t)'Ιαι Υ.αl βο·ΓιΟ=fισα~ αUτ<ρ, Εμμέσως η άμέσως, Υ.ρυψiως γ) ψανερWς εν βάpεt 

:iFγία; α.~υγνι~ποv καί C(λύτ-:-υ CΧψορ t σμ.,U, τοϋ Θεο1 ΚυF[ου Πα·ιτοκράτ~ρος. Οϋτω γε·1έσθω χαt μη tΧλλως Ιξ 

ά~ο'r7.-;εως. 

~ω~Ο' έ·ι μ:η-ιί Νοψ.βpίφ Ί·ιοιχτιω·ισς ·η'. 

Ό ΚαιGαpίας ΙΩΑΝΝΤΚΙΟΣ, Ι!.χ@ Υ.αί τή'Ι γ·ιώμ:φ του σεβασμίοu γέpσ'Ιτος 'Αγίου Ήρακλείας Κηίσυ 

ΜΕΛΕΤΙΟΥ. 

Ό ΔέρΥ.ω·ι ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ι!.χω'Ι Υ.αί την γνώμ:r,'Ι των Gεβασμίων γερό·ιτω'Ι, tοuτε 'Αγίου Ναομ:ηcείας 

Κυρίου ΑΘΑΝΑΣΙΟr χαί του ΧαλΥ:r,θ6νος Κυρίου ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ. 

Ό Θε,:;αλο'Ιίκης ΙΩΣΗΦ, Ι!.χω·ι καί τή'Ι γ·ι~ψ:η-ι του σεβασμ.ίσu γr!ρσγ,σς 'Αγίου ΚuζίΥ.συ Κυρίου 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΥ. 

Ό Βερpcίας ΖΑΧΑΡΙΑΣ, lχων Υ.αί την γ·ιώμ:φ του 'Αγίου Κρ·ήτ-ης, Κυρίου ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ. 

' Ο Πειc~cείας Εϊ!ΈΝΙΟΣ. 

Ό 'Λθ-φω'Ι ΓΡΗΙΌΡΙΟΣ. 

Ό Σμύρ-ιης ΑΝΘΙΜΟΣ. 

Ό ' Α•:1.ύρας ΜΕΘΟΔlΟΣ. 

Ό Βιζύ·r,ς ΙΕΡΕΜΤΑΣ. 

Ό Σκοπίω'Ι ΑΝθlΜ:ΟΣ. 

Ό Σίψ'ΙCU ΚΑΛΛJΝΙΚΟΣ. 

Ό Δυppαχίου ΣΑΜΟΠΙΛ. 
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Η'. 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Έλέψ Θεοϋ 'Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπ6λεως, Νέας 'Ρι~μr,ς 
χαl Ο!χουμενιχός Πατριάρχης. 

01 κaτtι πα.σαν 'tην Πελπ6ννησο'Ι ,.Αρχ~ερ::rηκWς πρ:,ϊπ.iμε•ιοι. έν Έπαρχ{αις, Σεβασμtώτατ:ι Μητp:.7::,λ~τ.:ι~ . 

χαί ύπέρτιμοι, καl θε~ιλέστατοι 'Αρχιεπ(σκοπο{ τε Υ .. αl Έπ{σχcι.cι, έν άγίψ Π'ΙΞύμ:ιτι lι.γαπητόί άθελr~~ Υ.~: 

συλλειτουργοί, χαί έ'Ιτιμότατοι χληρικοί, εuλαβ:iστα,οι ίερείς κα! τ{μιοι προεστωτες καt χρήσψ.cι γέρο·ι-=ες Υ.::ι ί 

,φ:;~,.ριτοι Υ.α! κοτζαπασ(οες των Έπαρχιων -.ούτων. Χάρις ε'Ιη ίιμίν, κα! είρή•ιη παρά Θεοίί. 

Πάσαν παράβα,;ι•ι, Υ .. αl παρ~Υ.οην τfί·ι μ.ι~ΘαποC~c{α·ι έν3tΥ .. Ο'Ι έχειν καταφο: ·ιές έστt κ.αl Οιά?ηλον, ώς ίε?;

γραψως παριστάμ.ενδ·ι. ΔιΟ Υ.αl τους όπώσπcτε 3ρcuς ΈΥ.Υ.λησιαπι,.οUς καl κανόνας σu·ι~Βι.χοUς 'ίCαρ~βr,•ι:ιι 

τολμ.ήσα·ιτχς, Υ.αl μα'λιστα τοUς χλεUη·ι τ?: ίερα τ-fίς ΟρθcC6ξοu ήμWv 7:{στεω,; μυστήρια τιθεμέ·ιους, καt άσz~ι"i:Ις 

άμαρ't'ά'Ι:;.'ιτας, βαρυτάτη,, έπέχεt'Ι aεΤ της ιiνταρ!j'ίας Υ .. αt Uπερ~ψίας 'tη·ι Οίχ:η·ι, Υ'Ια μ.η ,.αl ά'λλ~1• θι!Χ μιμήσεως 

είι; τb'Ι αUτb'Ι περtπ{πτοuσι τής <Χπωλείας χρημ.·16'1. 

Έπειση τοίνυν έμcίθομε·ι ηοη χαί μετά π),r,ρ~9ορίας έβεβαιώθ-ι;μs·ι Συ·ι~~\Υ.ως, 5τ: δ Πp:Υ.6πιος Καρ-.ζιώτ-r, ς. 

6 Οιακο'Ιι, .. ~ς τάξεως λαχW•ι καl πρb χρ6·1ω11 τη έπι,.λ·ήσει τοU ϊ:α·ιαγiου π·ιεύματcς χ.εφοτ~•ι{α·ι θεξάμε•ιος, ,.λ~. 

~<ϊ> ίεp~> συγy.αταλεχθείς Υ.λήpφ, παρθε•ι1α·ι τε προτετψ:ψ.ως, κα\ άζυγ!:χ·ι έπ:ιnε•.λcίμενος, σι!ι: της Υ.αΟαρότη,:ς 

χ.αl άγνε(ας τ~ς τ½) βαθμψ τούτι.:, &·ιη,.ο1της, ύπηρi~ης τώ•ι 6είω'Ι μυπr,ρίων εΊ•ιαι -:-:ροελόμεν::ις, , .. ατετ6λμηcε•ι 
·fιθη τc6τω•ι άπcί•ιτω'Ι ύπερ6πτης "'(Ενiσθαι , .. αl χαταψρο•ιητΎ')ς, ύβρt~αι τε τb ύπερ~uΞς tλ.ξίωμ.α της (Jερωσύ·η~ς , 

χιχ t μ.ε-:α 'tη•ι χειρ::ι-:ο·ι(αν &θεσμ.ον Υ.ιχt παρά•ιcμοv cιΝctΥ .. έσιο•ι σvιι.ρο'tήσαι, εUXcyr,Oεlς ά•1ευΧ011jτως μετα τ-fjς 

ΑίκατερίΨfις, κ.αt στεψαvωθεiς ιiστεψανώτως παFC( του Υ .. α,.οΌιονuσίου Τριπολιτζας, τοϋ -'fι- 0-η, Οιά τ~ ri.λλα πα.μ

πληθη πι:χρανομ·ήμα~ο:, χαt Οι'.ι:χUtΟ τοUτc, ά:ξίαν ύποστά•rrος 'τη'Ι Οίκην, Y.cιt ,.ι:χθυποβληθέncς πrι·ιτελεί τής 
Άρχιερωσύνης αuτοu καθαιρέσει, και τελεlφ έξοσ-.ρα,.ισμijΊ. 

Διcί -.ε -.οίίτο εγνωμ.ε•ι -.αϊς έκ -.ων θε{ων ν6μων ποινα,ς με-.ελθείν την παράνομον ,.α ί σαταν,χ·ην αίιτη•ι 

~uν&g,εtι:χν · (πρbς rαp τοίς άλλοις χαt τι7> ύψηλψ προσ-,.υνητψ α,rr(χ.ειταt (Ορισμ4), ατ.α"'(ορεύ~·ιτι τ-'711 συ'Ιοί:ι.:ηι;ι•ι 

των ε 1ς ά'λλας αuλάς ίιποκειμ:iνων μ.ετά -.ων θυγατέρων ·ήμετέρων δμογενωv, ,.αt -.,ϊ> βασιλε!φ Κρcίτει vπο-

11ειμένω•1. ΑUτΟς OS: πεφώρατι:χι κι:χl σούθιτcς, Y .. cιt πρ:,πασία·ι ά.'λλη•ι iπιΎραψάμενος). 

Καί Ο·η γρcίψοnες μετα των περt (Ημάς (Ιερωτ:ίτων Άρχιερέω·ι χι:χl ύπερτ{μω·ι τώ'Ι i.•ι ά.γίι.:, πνεύματt 

:iγαπ-ι;τω'Ι ιχοελψω•ι ήμων κσί uJλλειτουργων, πρωτον μέν Ο l α λ U Ο μ ε '1 Υ. οι ί Ο ι οι σ Πω μ Ε '/ τ Ο Π cί '1 '\' Ο λ μ. Ο '/ 

καi βοελυρον '\' OU Προκοπ ίο υ O(U'\'OU και 'Ι''ίjς Α1Υ.ατερί·ιης συνοικέσιον, ώς οι6λω άσύτr•ιω;,ο•ι 

Υ,αt άντιβαίνοv προψα•ιως -.ι;~ τε Υ.ς' Άπr.στολ\Υ.ίί~ Κανόσι, καl τ,ϊ> ς' της ς' Ά γί;ις 01κουμ.ε•ιιΥ.'ίjς Συ·ιό~οu, χαί 

~,όλου ιχσύηνωστον ,.οι! Υ,αταΥ.εκριμμέ'ΙΟ'Ι υπάρχον. 

Είτα aε ι%ποφαιν6μεθι:χ, ί·ηχ δ Υ.ακ01tροΥ..όπιος αVτΟς, δ έπl τοσοUτ:ιν επι ή1 παρανοιJ,{{f -;:ρc.Υ.ύψας, Υ..αi 

πρόιπ.ομμα της εύσεβέσι γε•16μενοι, δ -.ων πρbς Θεο•ι έπαγγελιων αυ-.οίί ιχσυνε{οψος παρα~άτης, Υ.αt έμπαίΥ.της 

των θε{ων καί !ερω·ι μυστηρ(ω,,, καί &•ιcίξιος, συ μ6νον τϊjς οιακονιΥ.'ίjς, άλλά Υ.αt τϊjς Χρ:στια·ιιΥ.'ίjς αυτης 

)(.λήσεως, δ χρή11.ασι τον γcίμο·ι έξωνηι;&με'ΙΟς, και 5ρου; Συνοοιχοuς Ίεροuς Υ.αl πσλι-.\Υ.οuς ετι κα,απα,fισας , 

χαl το συνοιαψθειρόμενον αuτι;~ γύναιο•~ ή Αικατερίνη, ιχμψπεpοι, ώς ιχκολcίστως οϋ-.ω συν~ιαι-.ώμενο,, y.α,ί 

συ•ιασελγαί•ιοντες, καl -.έχνα πληθύ·ιαι μωμητά, _ καl υίοίις -.ων θε{ων νόμων άλλοψ{ους βοuλόμa'ιοι, Υ.αl ώ; 

ιχπωλείας παρcί!Sειγμα καταστά-ιτες, εη οέ και πcί·mς οί συνεργήσιχν-.ες αuτοίς και συμπρcίξαντες έπi ήj παρα

νομ.ίq: ταύτn ώς έξίσου ιχσυνείaητοι, άψωρισμένοι δπcίρχουσιν ιχπο Θεοu κιχ! Υ.ι:ιτ-ηραμέ•ιο: χαί ιχσ,.ιγχώρητο ι Υ.αί 

με-.ά θcί·ιατον αλυ-.οι και τυμπανιαίοι. Αί πέτραι κα! δ σίοηρος λυθείησα·ι αu-.οί οε μηθαμως, κληρο•ιομήσειε•ι 

την λέπραν -.ου Γιεζ'ίj και την ά:yχό•ιην -.ου Ίοό~ιχ, στένο•r.ες εΊεν έπί της yί;ς κα! τρέμο•ιτες ώς ό Κcίί•ι , 

σχισθείσα ή -ri κατιχπ!οι αuτοuς ώς τον Δαθάν κιχ! '\'OV Άβειρων -rά κτημα-.α καt υπάρχοντα αuτων εfησαv 
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.είς άπώλεια·ι καί πα·ιτελij ιiψανισμο•ι καί έξολόθρεuσιν, έν γεννεlf. μ(α έξαλειψθείη το ονομα αυτών μετ' ηχου, 

κ<Χί ou μη μ.ε!νγ~ αίιτοϊς λ!Οος έπt λίθου, Άγγελος Κuρίου καταοιώξcι αυτούς έν πuρίνη ρομψαί~, ή bργη τοτί 

Θεοίj είη έπί τας κ::g;ιαλ?ι:; αUτών καl ή μερlς αUτω•, μετα τοU προa6το:J Ί,60:χ, έχοντες χ.αl τας άρας πάνtω'Ι 

-:-ώv άπ' αίώvο:; (Αγίων κα! των (Οσίων καl Θεοψ6ρων Πατέρω·ι τωv iν Νtκαίqc Υ.αί τωv λοtπG,·ι (Αγίω•, 

ΣυvόΟων. 

Οί. οε είρημ.ένο t Ούο παράνομοι Υ~αl των ίερWν ΚαΥ6νων ύπερbπται ύπάρχοuσι Υ~αl έξω της τ:iU Χρι~τcϋ 

ΈχΥ.λησ(ας Υ.α' της των Χριστιανω·ι συνα•ιαστροψης χαl συνομιλ!ας. Μη~είς έ,.χλησιάση αuτοίις, η άγιάση, r, 
θuμtάση, η άντίδωρον αίιτοϊς οφ, η συμ.ψάγJΊ, η συμπίη, η ί5λως συ•ιαναστραψ'f1 καί χαtρετ-ήση, η μετά θάνατον 

ταψ'ης ιiξιώση. 

Οϋτω γενέσθω χαί μ.η ά'λλως έξ άποψάσεως. 

'Αρι(). 90. 

~ωtθ' έ•ι' μ.ηνί Νοεμβρίου Ίνοικτιωvος η' . 

Ό Καtσαρε(ας ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΣ. 

Ό Δέρκων ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 

Ό Θεσσαλον1χης ΙΩΣΗΦ. 

Ό Βερρο!ας ΖΑΧΑΡ!ΑΣ. 

Ό Πισιοε!ας ΕΥΓΕΝΙΟΣ. 

Ό 'Αθηνών ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 

Ό Σμόρνης ΑΝΘΙΜΟΣ. 

Ό 'Α1ι.όρας ΜΕΘΟΔΙΟΣ. 
Ό Βιζύ·r,ς ΙΕΡΕΜΙΑΣ. 

Ό Σκοπίων ΑΝΘΙΜΟΣ. 

Ό Σίψνου ΚΑΛΛl.ΝlΚΟΣ. 

Ό Δυρραχίου ΣΑ.ΜΟΥΗΛ. 

Το έμποραc,-ι Γραψεϊον τijς έν Κωνσταντtνουπ6λεt Έλλ Πρεσβε'ας έπt,.υροϊ το γνήσιον της έπt κεψαλης 

του παρ6ντcς Έγγράψου Πατριαρχtχης έπιβεβαιώσΞως. 

Έν Πέp~ Κωνστα-ιτι-ιουπόλεως την (11) 23 Μαρτ(ου 1837. 

(Τ. Σ.) 

Ό Πρόξενος Διευθυντής τοu Γραψείου 

Γ. ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ. 

Ροuι· Jega]isatioιι de Ja signatuι·e ci-dessus de Mons. G. Mantsurani , Cousul, Diι·ecteuι·· de la 

Clιance11eι·ie Commeι·cia]e de cette Legation He11enique. 

Peι·a ]ί 11/23 Maι·s 1837. 

(L. S.) 

Le Ministι·e Plenip. cle Grece 

C. ZOGRAPHO. 

Vu pouι· la legalisation de la signature ci-apres de Mons. C. Zogι·apho, ci devant Ministι·e 

Pleuip. de Gι-ece a Coιιstaιιtinople. 
Athenes, ce 8/20 Octobl'e 1841. 

Le Secι·etaire d' Etat ά la Maison Royale et aux ι·elat·ions exterieures 

(L. S.) J. RIZO. 

Per la legalizzazione della qui contro stante firma di 8. Ε. il Sig. J . Rizo, segretaι·io di Stato, 

,\elJ,ι Casa Reale e degli affari esteι·i di S. Μ.. Ellenica. 

Ateue, 20 Ottobl'e 1841. 

(L. 8.) GROPIUS. 
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θ'. 

Imp. Consulat Gene1·al de la Snblίme Porte Ottomane 

a Trίeste et Dalmatίe. 

ΓΡΙΠΌΡΙΟΣ Έλέψ Θε()υ Άρχιε-πtσχο;τος Κωνσταντινου-πόλεως, Νέας 'Ρι~μΊJς 
χαί Οίχουμενιχός Πατρι&.ρχης. 

ΕUγε•ιi:πατε Υ .. αl ήμέτεpε χατ& Π'JεUμ.α υί! α:yαπητe: 1 .. αi περιπόθητε Κύριε Βασίλεtε ~ftχαηλ, τ:i~ Σ:ΧΧ 

Μτ.ε·ιτ1:p της Τψηλης Πόρτας έ•ι Τεpγεστίq> Έτ.ίτρ:mε. Χάρις εί'η σοv τf1 Εuγε'Ιε1(i!, και εcp·f,·ιη τ.αρ!ι Θεcv, 

-παp' ήμών Ο~ εUχ1], εUλογtα Υ .. αl σ:;yι..ώρη~tς. 

Μ]: &κρα·ι &πορία.·ι μ.ας ί'οομεν σήμερ~ν ε~ς χε1ρας έvΟς των Ε•ιταUθα τιμι.ωτάτων πραγμ.ατεuτών, γράμμαi 

-παρά το~ cι:υ,6θι Κυρίου 'Αλεξίου Σαρεγιά•ιν·r,-Καρτζιώτcu άτ.εσταλμέ•10·1, έν ψ τ.ρ:;ηγοuμέ'Ιως c·ηλ:;τ.c ιεϊτcι:ι cτι 

Ζφθασ-ε•ι ε~ς τα αUτόθt ό Εξά0ελψ6ς τοu ΠFοκ.67:ιος, V'J'Ιεπαγ6μ.ε'Ιcς Υ.αl μ.ία·ι ώς "'('J'ΙαίΥ.α τν:; cτε1α·1ωταη•1, Υ .. αt 

Ξ'.ι Οιέσπεφε λ6γους &μέσ-ως δτι έχει. Εvuπ6γραψο•ι ΆποΟει.χ.τικbν, ιπαρά τιvων 'Αρχιερέων της ΠελcπΟΨJήC'DU 

0")λcι.,t~ύντω•J δτt Υ.αθ' ·(jμ.ετiρλ'J Πατρ~αpχ.tχ'lι•J ΑΔΕΙΑΝ άνλt~θε~σ;ιν πρ~ς αUτο!.ις, έξετελέσθ·tι τ; c-uνο~1.έσtο·1 

o:UτoU μ~τα τ-ης pηθ~{σης Ύ'J'Jαα6ς. 

Εtς μ{α•J το~αύτ-rιν εt'Cησtν a~εταpcίχθημε·ι πρεπ6·ιτως, Υ.αl ά.•1~11.α1ον έποχ.άGΌημεν να εtΟοϊtοt"fι-:!ωμ.ε'J -:-fj ·, 
ΕUγε•;εία'J της, περt τ-'ης ύποθέσεως ταύτης Οια να -πρ:γ;ενεχθfι Υ .. ατ?ι τbν χαραΥ.τ'r,ρα τ-rις ώς Οϊί, καl ν& Οιαλίι-;·r. 

-:~ ψcijCo:;, Cί;οuσα &ποu α.ν-fιχεt τ!Χς Εχ μ.έροuς μας -r:λ·ηpοψορ{ας. 

Ό Πρcκότ.ιος cι:uτος, ΔιάΥ.cνcς προ χρ6·1ω•1 χεφ:;τονημιί•ιος, έ""t.άτως έζήτησε•ι ΑΔΕΙΑΝ, τ.αρ!ι της Υ.ιχθ' 

ήμας τcv Χριστοv Μεγάλης Έκκλ-η:;1cι:ς, οι!ι. νlι. στε:pα-ιωθtj μετlι. γυ•ιααός. 

Εtς δσα μέσα μετεχειρίcθη, έ06θη &π6y.ρισις παρ' ήμ.ώ•ι δτι τΟ μ.ελετώμενον συνοικέσιο·ι ε1ναt :ι.ανοναώ.; 

iπηγορεuμ.έ•4ον. 

Ήρώτ-ησε•ι Ok χαt ό ρηθε(ς ΠρωτcξcίΟελψός τcυ 'tην Έκχλησία•1 πεpι αUτοίi τούτου κα! πρΟς αUτbν ι:iπε

πdλη όμοtα άr.:ivτησις με τ-Ιjν ΕΥ .. Οεσιν τW•J θε(ω•ι •ιόμωv, χαl ίερWν χσ.•ι!Νων των cί~1ιιcρεu6ντω•1 pητώς τbν 

"{άμον ι.iετ!Χ τ-fι•; χειρ~ο·ιία·ι, βεβαtωθεϊσα τfι ί~ί~ ·(jμ.Wν ύπcιραφγj, Υ.αι Σφραγ{Οι καl ή) Καyι.ελλαρtχ~ προσέτι 

σψρα-yίΟ~ iπψ.αρτυFηθϊ(σ,:, καθWς δύναται ή ΕUγενε{~ της &χρtβέστερον να πληροφ:ορ-rιθ~. 

Τούτων 5'Jτως γε,ιcμiνων, δ ΠροΥ.6r.t::ς Οtα~6ρ,υς ύπούλους Υ.αl Οολίο:.Jς τρ6ποuς μετελθώ·1, 1 .. αt χρήμαι;t 

Cιας;,θείρας ενα τW•J Άρχιερέω·.ι ~rις Πελcπσ11•1ήι;cu, ":Ον Κα:ι.08 1.ονύσισν Τριπολtτζας, έv.εψα-ιώθη &cτεr:χ•ιώτως 

παρ' cι:υτο:;, Υ.cι:ί ευλο·rι\θ'η ά·ιεuλογήτως μ.ετlι. τ-ϊjς c;u•1cι:1.ολοuθού:της cι:uτ~ '(U'ΙΟ:ιΥ.ός. 

(Η ΈΥ.ι'.λ·rιcrία μαθο=;σα τb συμ.βαν, Εχεϊ-10·1 μ.i·ι τb·ι τ:)λμ.ητίαν ΚαΥ.οΟtονύι:;ιο•ι Υ.αθαφέcε~ Υ. 7.Ο'J'ί:i~:ιλε της 

Άρχ•.ερωσύνης :ι.αl της Έ,-:αρχ.ίας εχ~ωτο·ι Υ.:ιl Εξόρtcτον €:πο 1:f,σ-ατο, τΟ Ok συvοαέσtο•ι ώς ιiι;ίιστα·:ο•J :ι.α~ 

παράvομο·ι ~tέλυσε Y.~t cί\.ψοτέροuς τ το~ς , των, ... θείω•ι •ι~μ.ο'Ι , Τ:α~α~άτα~ άλύτc~ς Ο :εΥ.Ο_α~crατο Ε-πtτtμίοtς ~ιά 
Πcι:τριαρχι1.οu Σu'lcoαou γρ::ιμμcι:τος cu το ατ.αρ::ιλλαχτ:;ν ισc•ι εσταλη 1.αι εως εις τα ιχuτcθι. 

Τοιαϋτα τα: παρ' ήμ.G',•ι Οι.α--r•ιώ~ει Σ:.JνοΒιΥ.fj 7:εpl τ-fις ύ'ί:οθέσεως αUτ-ης κα1. ψρονήμ.~τ~ χαt Υ.ινήματ.:χ. 

σύμφωνα τοίς (Ιεροϊς Κα•ι6:η, χ σ. l ο U δ' a 'Ι ε t-: t Υ. α l ι έ ν ο ι τ ο ε 1 'J σ. ι C υ v σ. τ Ον ν α γ •ι ω ρ ί σ ω με •ι ~ C 
σuνοι1.έσιον cι:uτο NOMlMON 1.ιχί συγχωρήσεως αξ•.Ο'Ι, 

Ο'Ο'jα οε 7:FΟβάλλεt ό ΠF,Υ.6πtος Ε:ι.εΊ-ιcς, εΊναt έrεupΞσεις 'ίt,νηραl 1.αl επ(νοtα1• σ-ι.ολιαl Υ.:χι G6λtαι, -rέλc; 

lχουcrαι 't"'fj·ι -;τλεο·ιεξ(αν, καl τΟ παρουσ~αζόμ.ειον ύπ' αUτ~U Ε'r(ραφ =, •ι ( εϊιε τ<-:>όντt ει;τι παF' α~τ~> Ε:-rπ,αy0·1 

τοιοϋτον) εΊνα~ Υ.α-ι.6σχ-:Jλο•ι, cίyιώρtστο·ι τη 'ΕΥ.ι'.),:,;σ{~ χα! οU~εμtCΧς π{cτεως :ι.αl άποΟczης άξ 1.0·1, ώ; φεu~i~ατο: 

Υ.::ιί του ή~v.ετiρου Πατρο.αρ~αcυ C'Ι~μ.ατQ~ τ-},•1 ΑΔ~~~ ά·ι~ψέρο\ , , , ,, , _ _ , 
Ταuτα πληρ:ηορουμ.ε•ιη ·ή Ευγε•ιεια τ-rις παρ ·ημ.ων, Οελε 1• αναrtεΟ\ε,. επGμενως γ •. :χ~ 07.0J Gεt, -:-ης z~εtας 

χαλούσης, ϊvα μήτις συμ.β~ ά:πcίτη Ε1. της ":~G Προ1.~πtου σ-ι.εuωρίας Υ.α1 Οιασ-:F~Ψ,ς, γ,αl θiλε~ C 1.αλ'J1ει εUστ6χως 
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;:: i. ~"Γις -;-:αρΞμπιστοϊ,της άμ~ιβ;λίας παραπέτασμα, Ot!X ν!Χ lπιλcίμΨτJ καl είς 5λους τους αUτόθι, τ-ης έχτεθε!ση.; 
,iληΟΞ{ας τΟ )'ώς. 

Ί-1 ~~ -:ου θε,ίί zd.ρι; Υ.αί !iπειροv έλεος χα:. ή ευχ-η χαl ή εuλο1ία της ήμωv μετριότητ,ς, είη μ,-:i 

-:-r, ς F,·,γ,νείας τ-~ς. 

~ωχ' Ία'Ι,uαρ{~u tζ'. 

(Τ. Σ.) ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

ΙΙατριcίρz·r,ς Κωvστα·1η·1ουπόλεως εv Χριστφ ευχέτης 1iιάπυρος. 

\-' ιι pouι· l'aιιtenticite cle la pι·csente Copie, colligee avec l'oι·iginal existant dans les Aι-chi νes de 
G~ (!ωιsη]ηt G1Jne1·al de s. Μ. ImJJ. le Sulίaιι. 

Tι·ίeRte ce 5 Octnhre 11352 (cc 22 Zilikdye 1268). 

(ι. S,) 

Le Consul Genet·al 

Ι. Α. CAZZAITI. 
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Ι'. 

ΓΡΗΓΟΡΙΩΣ Έλέψ Θεου Άρχιεπίσχοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 'Ρώμης 
χcιί 01χοuμενιχl,ς Πατριάρχης. 

Έλλc.γtμώτατ~ χ.:χ! εiιγεvέστατε χUρ Πρ,~ιε Καρτζιώτη, δ i·ι ή) πόΧε: Τεpγεστίοu ct:ι.ών, f.μ4τερε 
Υ.:ιτ2 πνεUμα uH &γαπητk '1.αί ϊ.::ριπ60ητ::, Την έλ~6γ~μον εUγενίαν -:ης έχ ψυχης ε&χόμενοι είιλοrοϋμε•.ι 
π~τριr.ώι;. 

Τα: έ•ι Ct!Xf6poις Υ.αφ::iϊς γράμματά ι;ου πpcς 'tην χοι'Νjν Μητέρα, ιiγία.ν το~ Χpιατοϋ 'ΕΥ.Υ.λησlαν, έλιiβομε•ι 
;ι. ::ιt έξ αίrrWν έπλ·r,pογ:ψf.θημε•ι 1'1/ν σu·r.ριβήν της χαρΟ{ας σου έπt τοίς προημαpτ-tjμένοις. 'Υ-::Ε:ρ της εUγενία.; 
της zαl 17.Jμπαντε~ cί πα..ρtWτα:~ Πελcπονvήσιοt Οια χ.οt•ιWν άναfορWν χαt οί αU-:60ι δμcγε ·ιεtς Εγραψα•ι 1Ί) 
' Εχ:ι},τ;c-ί':'(, ''Έπρε;.ε νά -;:ι;ψα:τα.6fι ό χαιρbς τijς IΧ9έσεωι;, Οι« •ια Cείξη τb εtλ:χp!'Jες της μεταμελε(ας χα. ί 
ί;ι.a•ιοποιήσεως · Cθε·ι iσχιiτως, :ι.ατlι: συγχατάβα::;ιν cίχρα·ι τijς 'Εχ;,.λησίιχς ;,.α: 9ιλιχvΟρωπίιχv, έ'ΙεχρίΟη ή 
έχδ::ης τρU cίφεσίμcu ;.ιχτριιχρχι;,.cU ;,.α:ί σuvcCι;,.~U γράμματος, τΟ Cπcίov Gταλ-fισεται τn έλλογιμότητ{ σοu τ.αpi 
r.ό'-•;. 

Τι:rjτα προς εt'cηc-ί'Ι σιχς χιχ! έvΟειξι·ι της mιεuματαijς ήμώ·ι σ'Jyι.α::αβ:::iαzω;, ·fj δε τοU θεοU χάρις v.αί 
ΤΟ άπειρον έ'λει;;ς . εί-η μετΟ: coU. 

~ωχ' Δε;(εμβpίc:; ιε ' . 

Ό Κω,;στα:v.ι•;ουπ6λεως έν Χρtστφ εύχέτης. 

ΙΑ'. 

Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως έπιβεβcιιοί 

Ίσο•; "&παρα'λλιχχτον τοU πρωτοτ&πcu. 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Έλiψ Θεοi) ΆρχιεπίσχοπQς Κωνσταντινοuπόλεωζ , Νέας 'Ρώμηζ 

χαί οtχοuμενιχός Πατριάρχης. 

Ή με1:pι6της ήμώ·ι μεt,: των Αερl αvτ¾ν, 'Ιερωτι:ίτων •~ρχιερέων χ,αl 'ϊ~εpτίμ~: τ~v έv,'Αr{ι:1 Πνz{ι;J.α, ·. 
~CΧ';t'Ιjτώ·ι α~της cίΟελq;ώ·ι ,.αί σuλλε•.το:;pγών, Οηλο-πcιεί, ώς ε;.ειΟΎ) ci με•; Οειοι ;,.α: ιεp:;: ;,.α·ιcνες O tαγcpe:ucuσ: 

-;:,,Jς τ:;~ !ερα-:t;,.ο:1 τ:iγμα-:-:ς χο~·ιωνήcα:ν-:ας, μη uvνάmΕσf)αι γαμαώς γυ·ιαtξ!, μηΟi ά:-.:C -:cί.ι Έφ::r.αcϊί ϋψc ·;ς 

έπί τl)·ι σωματα1Jν χαταπίπtΕ!'Ι τπει·ιbτη-:α. 

Ό ΟΞ Πpοχ6ϊ.ιcς Κα.ζιώτης, ό τοϊi έv Τεpγiστη μι:rι.αρ{τοu έχεί•ιοu. Δr,μητρίοu Καρτζιώτοu άνΕψιΟς χαl 

χληρον6,1ος, χαίτοι Πjς lεpο:ια;,.c•ιαijς τάξΕως πρ~ χρ~νων λαχW•ι, ;,.α! τG μο•ιαcrτι:ι.~ν c-ι..Ί;μα -:-p:ιcει);,;9Wς, 

~f ΞΞΞ;ϊ~f:if:i#~;ιr~~~i:~;~~~:i:;ι,ϊ[~il~;:~::~~~!)P:§;;:~!~;}Ξ~ 
i.•ι ;c~~ ~:ίμ:;!ς τC μετα ~οσ ·ιcμfμο:; 'ΠFCC"!Χίt(Χ!τG';/μεν:;ν μ"t) 9uλάξc.ις, χαΟά-ϊ:εF έ ;,, τijς 7.εrιλ-f,φεώζ i;,.ε{•ιcu τ:.~ 
ΓFr.ίμματ:;ς lχ~ηλ:ι·ι "f{'Ις.τ:ι.• .. 
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1Αλλ, -η~η , .. αl Εχ της c;ταλε(σης 'ίtαρ1 αUτοU άναψ~ρας Υ .. αl lY .. τών UπΖρ α~τc.U γc.γρ'Υ.96των ήj Έκχλησ!~ 

ι:ipω·ι αξtcπίcτω'ι όμογενων, παριστ«;,vτω,i 7:pΟς τοϊς λοιποϊς τb·ι λόγcν -τ;ολλc1 άξt~'' της ψιλ~r.αλίας αUτcU καi 

q,ιλ~γε-ιοvς οι:χΟέσεως χαραΥ.τ-ίjρα :Ι.ίχι ΕΥ. τG)') πραγμάτω'Ι αυτω'Ι πλ·r,ρcψορ-ηθέ'Ιτες T"lj'I Ε'Ι ΟU'ιτριβ~ Υ.αροίας 

αίι,ο~ μεταμέλεια'/ Υ.αί γ'Ιωσιμ.αχ(αν, έψ' cίς έψά'Ιη προσ-ι.αρουΥ.ως Y.:xl βεβαιωθέ-ιτες .άς ε'ΙΒε(ξεις της ιχ'Ιαλόγοu 

ίzα·ιοπcιήσεως της Βι' άΟροτιiτω•ι χορ·~γιWν καl μετα~όσεω·ι έν μiρεσt κc 1.•1ωψελέ~ι 1 .. αl ένCεέσιν έ1 .. τελsσΟ~(σης ; 

έ'γ·ιωμε-1, αΥ.ρα συ1λαταβάσει κ:χί ψ•.λ:χ'Ιθρωπ(~ χρήσασθαι Υ.αl έπι1iαψιλε6σ:χ~θαι αuτίίJ τ-);-1 συγγ'Ιώμην Υ.αί αψεσι'Ι, 

ίι;;ι~'ΙΟψένιp επί πάσι μέ'Ιει'Ι Ε'Ι ήj τω'Ι λαϊΥ.ω'Ι τάξει κ:χί μηοέποτε τω'/ Οείω'Ι αψεσθαι μυστ-r,ρίω'Ι, η ίερc

;;ρ:χξία-1 Υ.α,α,ολμησαί τι'Ια. 

Και ο·η ήj χάριτι του πα-ιαγίου και ζωοποιου και τελεταρzαοϋ Π'Ιεύματος ·ή μετρι6τ-r,ς ήμω'Ι, μετά της 

πεFί αuτ·η'Ι ίεpαρχικης δμηγύρεως, άποψαί-ιεται, 'ί,ια οιά τάς είρημέ'Ι:χς αίτί:χς καl είλαρ•.'Ιείς ένοε(ξεις των 

ό:·,αγΥ.α(ω'Ι ίκα'Ιοποιήσεω'Ι, το συγκαταβατικο'Ι Υ.α ψιλά'Ιθpωπο'Ι τ-r,ς 'Εκκλησίας έξαιτουμέ'Ιω'Ι, διά τε τη,, έ·ι 

μ~τzμελε(~ Υ .. αl σuντριβiJ πρόσπτωσιν Υ .. αl τ-},ν ύ7.6v,ι.:εσtν της d:Οtαβλήτοu τοUντεUθεν C~αγωγης ε.•1 τ!) τών λαίχW•ι 

,i.ξ~ ι , 1.αί τω'Ι ε'Ι έπαγγελ(r άγαθοεpγιω'Ι είς μέρη και πp6σωπα ό:σΟε'Ιη κα! χpfιζο-ιτα βοηθείας, Υ.οιvά 'tε 1.αί 

ϊ~ια , ύπ ά ρχ'!] μέ'Ι άοιάλυτο'Ι το μεταξίι των είρημένω'Ι ΠροΥ.οπlου Καρτζιώτου καl Αίκα
-: ε ρ { ν ·r, ς 0 ε ο3 οσίου σ u στα Ο έ. ν συν οι Υ.έ σι ο ·ι, ,.σ: t άΥ. ατάγν ωστο 11 μ.ετ' εUημ.ερίας καl έν &:πολαύσει 

-:ι~ν ~ωτηριωΟών ιiγαΟWν · ύπάρχωσt ΟΕ αUτο ( τε καt πάντες οί τ<7> γένει αUτοϊς r.ροσήΥ.cντες, Υ.αι οί εν γ•1ώσ-εt 

η i·ι ό:γ-1,ί~ τ~J βάpει τω'Ι έπιτιμ.ίω'Ι συμ.πεσ6'Ιτες, c;-υγ-ι.εχωρημέ'ΙGι Υ.αι ~uλογημέ'ΙGι π:ιρ!χ Θεοϋ Κυρίου Παν

-:~·ι.ρiτc.ρc.ς, λε?,υμ.iνοt τε παντΟς Οεσμ.οU Υ.αι iΥ.χλ·ησιαΤ:ικοU Επιτιμίου, Υ.αι των πpογραψε~σων Υ.αι έχ.ψωνηθεισ~>·ι 

Υ. rι.τ' 7.υτω'Ι Συ'ΙΟΟιΥ.ω'Ι ό:pω'Ι ό:μέτοχοι. έλεύθεpοί τε καί ό:πηλλαγμ.έ'Ιοι, εχc'Ιτες τάς εuχάς Υ.αί ευλογίας ΠiΧ'ΙτW'/ 

~{71~ ατ.~ .. α~ώ:Jος άγί~ν καί τ~ν ,δσίω.~ :αί Ο~εο!6ρ~ν , τ-"ης ΈΥ:κληc"t,ας r:ατέρων, τών, έ•J Ν~κα((C:' )'.~l τW'ι λοιπώ.·ι 
α;ιω'ι 1u,16cω'1 · προς οέ και τη'Ι εισοοον αυτοις αΥ.ωλυτο'Ι, εΥ.κλησιαζcμ.ε-ιcι οηλc-ιcτι Υ.αι αγιαζομε'Ιοι, θυμια

ζόμ.ενο~, CΧντίΟωρον λαμ.βάνο•Jτες, τW•J πνευμ.αταων OωFεW_•J άξιούμενοt )'.αl τοϊς λοιπσίς των χptστtανων &χατα~

τιά,ως cυ'ιομ.ιλcϋ'Ιτες Υ.αί συνα'ιαστρεψ6μενοι, 

F,ίς γοuν ενοcιξιv Υ.:χι άσψάλεια'Ι έγέ,ιετο Υ.αί το παpο'Ι ήμέτεpοv !εpαρχι,.ον κα1 συνοΒι,.Ο'Ι Αυτ·f,ριο'Ι 

Υ.αl Ά q, tτ-f,?~C'I '(ράμμα Υ.αl είtε;6θ·η cχ~τοtς. 

Ό Καισαρείας JΩΑΝΝJΚΙΟΣ. 

Ό Νικομ·r,οείας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 

Ό Θεσσαλο-,ίκης ΙΩΣΗΦ. 

Ό Πισιοείας ΕΥΓΕΝΙΟΣ. 

Ό Σίψ'ΙΟU ΚΑΑΛΙΝΙΚΟΣ. 

Ό Ίiψέσου ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ. 

Ό ΝιΥ.:ιίας ΜΑΚΑΡΙΟΣ. 

Ό Τυρ-16βου ΙΩΑJ\'ΝΙΚΙΟΣ. 

Ό 'ΑγΥ.ύp:ι; ΜΕΘΟΔΙΟΣ. 

Ό Φερσ:iλω'Ι ΔΑΜ.ΑΣΚΗΝΟΣ. 

Ό Ήρα1.λε(:χς ΜΕΑΕΤΙΟΣ. 

Ό Χαλχηο6νος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 

'Ο 'Αορι~vουπ6λεως ΔΩΡΟΘΕΟΣ. 
Ό Δρύστας ΚΑΑΑΙΝΙΚΟΣ. 

Ό Κυζίκου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ. 

Ό ΔέpΥ.W'Ι ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 

Ό Βερρ:ίας ΖΑΧΑΡΙΑΣ. 

Ό Βιζύ·ης ΙΕΡΕΜL<\.Σ. 

Da JJa.ι-t.e dell' Ι. R. Cancelleι·ia Inteι·nιιnziale di Costantinopoli, si attesta e certiΊica a ι·ichiesta 

ιl el Sig. Ri~a Pala111idi clιe la fiπua ,ψρosta ίη capo deJla pι·esente e vei·amente fatta di nιano propι·ia 

ιlell ' ΙΙ]. ~ Reverendissimo attnale Ρatι-iειι·etι Gι·eco di questa capitale Mons1gno1·e Gι·egοι·ίο . 
.!η feιle ecc. 

Pera di C9stantinopoli li 8 G~nnaio 1821 . 

(L. S.) 

Ρeι· /' Ι. R. Inter1iιι11ziale Cancelleria 

G. Α. BaIΌne di TESTA. 
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1Β'. 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Έλέψ Θεοϋ Άρχιεπi,,-χοπος Κωνπ,;.ιντι'ιουπόλεως, Νέ,;.ις 'Ρώμης 

χ,;.ιί Οίχουμενιχός Π,;.ιτρι-χρχης . 

Έλλογιμώτατε κυρ_ Προ1.όπιε Δ·r;μητρίοu Καρτζιώτοu, δ έ,1 τ-jΊ πόλει Τεργέστ-r,ς 011.ων, τέκνον έ,1 κuρίψ 

.iγαπητbν της ήμων μ.ετριότητcς, την έλλcγιμον ε~γε,ιία-1 σου έχ ψυχijς εuχ6μεθα 1.αi είιλογοϋμεν. 

Λ-Ιετ2 τΟ:ς πατραlις ήμών είιχCΣς κι:ιl ε~λcγίας Gηλ~ϊ.οιο::~με•ι ΤΏ εUγενί~ σcυ, δη έλcίβομεν τb εtς άπC

χρ•.σι·ι της άποσταλείσr,ς ήμω•ι r.ατριαρχαijς έπιστολης γρ&μμ:χ σο, εuχαριστήριο,1 εις τη·, Άγί:χν το ίί Χριστ~υ 

Έχ.χλησίιχν, :ι~αt έ-,ΒεtκτιχΟ·.ι του χ.ριστιανιχωτdτου κα! <?tλ~γε·ιοUς τp6τ.ου · Υ .. ι:ιι vS εt.Ιχf;Οημε1ι άπb ψυχης a~x 
τον οιαχαij 7.αί ε·,θερμο•ι ζijλ6•1 σου, δπου εχεις εις τά Υ.οινω9ελij εργα. 

rιΟθεν καt "Γ,Βη έ1:ι:ι.υρ~~ντες :ι.αt εUλοyο11ιτ~ς τΟ έν Πελ7ιtοννήcφ γενόμ.εν~•ι vυ•ι~ικέσι6•ι σ~υ μ~τα Π,.; 

Αίχ.ατερ{Ψtϊς Θεc;cσtου, €πευχόμε0α σοl κιχi τη τιμ!~ σuζύι~ σcυ ζω·Ιj•ι ε!ρηνικ'rj•1, μ.ι:ι:ι.p.ϊ1jμέρεuσ~ ·,, τη,, iϊ.~ 

-.:έχ.νct; χάρ,.ν, Wπε ιiπ~λαίισαt πολλc\Jς y):r,ρο·ι6μ~υς καt τΟ•ι Ιlμάρ:χvτοv της 06ξ-r,ς στέφα•JΟV i•ι τ:;tς c~ρ:ι•ι:ιtς. 

Γ ivωσ-ι.ε ~ε, δτι τη,, Εχσμ.εv ώς εν τWν πvεuματα.W'Ι τέχνω·ι μας, Y.cιl γρά~ε τοίι χ~ιποϋ iλεuθέρως -:τρ~ς Πj·ι 
Άγία·ι τοu Χριστοϋ 'ΕχΥ.λησία·ι πα'Ι ο,τ, θεάρεστο'/ χαί 1.οινω:;,ελές ζ·ήτ-~μ.α εχεις, χαί θέλεις έ-πιτuγχά•ιε, τ-r,.; 

π-ιεuματιχ'r,ς ήμ.ων πρcστασίας. Ή δέ του Θεο~ χάρις σu•ι τ-jΊ παρ' ·Ι;μω•ι εuχ1j χα\ εuλογί':' εϊr, με:i ,·,;.; 

Ξ~γε 11ίας C'OU. 

Da parte dell' 1. R. Cancelleria lnternunziale si attesta e ceι·tifica ad istanza del Siιr. I·'ozio 
Vutil·a, che Ja qui sopι-a firma del1' ll]ustι·. e Reveι·endissimo Monsignoι· Gregoι·io Patria1·ca G1·eco di 
Costantinopo]i e veι·amente di propι·io pugno e carattere Η, noi infrascι·itto Cancel1ieru Interuunzίulo 

lJen cognita. , 
Ιη fede ecc. 

Peι·a di Costantinopo]i li 27 Marzo 182 1. 

(L. S.) 

Per l' Ι. R. Iιitenιuιιziιιle Cωιcelle1·ia 

G. Α. Baι·one di ΤΕSΤΛ. 
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ΙΓ'. 

(Μετάψρασ•.ς έ;,. του Γοϊλλαου,) 

ΙΙΡΕΣllΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ. 

Έλ-f,qιθη 15 Άπρtλίοu 1837. 

Κύριε Πρόξενε ! 

Είς ά .. ά'Ιτησιν της ά·ιαqιοpας σας ,ων (23) 4 Φεβροuαρίοu 1 ~37 (11:' ά,::(J. 148, θά εupr;τc €cω,.λεί:;τως 

,ά παρά του Κυρ(ο, Σταμdτ-η Παππα 01Υ.ον6μοu έπιθuμ.ητά άντίγραq,α. 

Το Πατριαρzειο'Ι βιαβιβάζο•ι τά εγγραq,α ταυτα μας εθωΥ.ε ταuτοχρ6νως "tΎj'I Οετtκη·ι οιcιβεβα ίωσcν cτ• 

τt. Λuτ,jpιον εηρα90•1, τ6:;0•1 του Έπ~ο-Α.όπο, :ι.αθως καί τοu Καρτζιώτοu ελαβε•ι zώραν ά~.έσως μετά τη·, 

ε,.aοvιν των Πράξεων τούτων, άλλ' 5τι Okv Ούναται να μ:Χς Οώση α .. 1τ ίγρα.ψ:·1 C· μ~(ως, χα06η :ι .. ατα συ-ιέ-πε~cι.·J 

τ-ω,, Ε'ϊ.ιvυμ.βασώ•ι ταpαχW•ι εtς τΟ Πατριαρχείον Υ.ατα τctς ιiρχctς τ-fις tΕλλ·ηνικης έr.αν::ισ-τ&σεως, τά άpχε!σ. τΊjς 

έ-π~χ1jς ΕχείΨtjς ,.ατεστράq:,·tjσα•ι . 

Ένcμ.ίc-αμε•ι α.ναyΑαίον να σας θώσωμε•J iπ{σημον --rιώ1'tν ~rι; -π~ριστάσεως τα'Jτ·rις, Cτ.ως Χf'fίσtμεύσ·n ί'.•.1: ~ 

(Τ. Σ.) 

IIFt: το·ι Κύριο·ι Αuγοοι;τον Έ•ιtΥ. οτd"ι·ι 

Πρcξε'"'' τ-ί;ς Έλλάc~ς 

Κ. ΖΩΓΡΑΦΟ~. 
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IΔ'. 

Π:ι•ψάρχ·r,ς Κω'ισταντινουπόλεως Γρηγόριος (Στ') έπιβεβαιοί δ,ι εσ.ι'ι ίσc,1 :iπtιράλλαχτον τοu ίi.ν τi;J 

Π:ιτριαρχα<:J Κ~ιο·r,1.ι 1.r.εστρωμ.έ,1ου έγγράψου. 

ΑΝΘΙ~ΙΟΣ Έλέφ Θεου 'Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 'Ρώμης 

χαί Οίχουμενιχός Πατριάρχης. 

, Τγj ~μ.ων Λ~ετρι&π,τι -;::ροχαθ,ημένη,ς Συνcοα,ως , έν.,!ανίσθη πt~ όλίγου, έ: ίσι:, ~παραλ~ά:ι.τ'! έ~ισήμω: 
επα.;χurωμεν'i' γραμμα Πατpιαpχαον ;,.αι Συνο~αον ε1.δ.οcμένον τι:, -;::αρελuλcθοτι (;'WY. σωτηρι'i' ετη, εν μη'ιι 

Δαεμβρί'i' Ίν?ατιώνος θ' χαί οι:ιλαμβά,ιον, ώς δ Προκόπιος Καρτζιώτης, δ τοu έ,1 Τφγ.;σ.('i' μακαρίτου έχ.,ί,ιοu 

Δημητρίου Κ:ι?Ψώτου άπψι~ς χαί J'λr,ρονόμ.ος , εί καί με,Ιι την χειροτονίαν αίιτοu είς τbν της Ίφο!Jιακο'ιίας 

~αθμ.bν, άγαγόμ.ε·ιος γu·ιατχ:ι Υ.αί στε9:ινωθείς οιlι τοϋ μυστηρίου τοϋ Γάμου την Αί1.ατερί'1η •1 Θεr.δοσίοu Υ.αί υπαίτιος 

γΞν6με-Jος, :ι.αΟυπΞβλ·fιθη iπιτημ{:,ις ,.:1ι ιiψ::;Fί,σμ.ο1ς. Άλλ' ο'υν iτ-ε~οη προC'Πεσω,, . άκολοUΟως τ½) Ελέει της 

Έχχλησίας Υ.αl Cι~ ιiναψ~ρcϊς ι;:,:ραqσας τ-tj'J σ:ητριβην τ-ης Υ.α:ρ3(ας αUτοU, y_α1 ~οσχεθεlς παντελη άποχ'Ι'jν 

τJU (ΙεpJπρακτ~ίν παρ' 5λc-ι τ◊·ι β(:,,, α:Uτ::ιϋ, Εξητ-f.σ-ατο θερμώς 'την σuιlώρησιν καt Την λόσι'Ι τω,, προεπενεχΟΞvτω•ι 

αUτ~ Επιτιμtω•ι, Vπi:ρ f;ς καl ri.λλ,;ι ά:ξι~-πιστοι ϊ.αt εUιiπόληπτοι τW·ι δμοιενWν προσήνεyι.α•ι θερμη,, μεσιτεία.ν 

τyj Έ1.1.λ-r,σ(~ · -;::αρά τ:ιcίτα οέ 1.αt άνάλογο•ι ί1.α•1οποιήσεως ε-ιοειξιν έποι·f,σατο οι' ιi3ροτάτω'ι χορηγιω•ι χαί 
μετα3 , σεων έν μέρεσι ,ι.r.ι·ιωψελέσι καί ίi.·ι3εέσιν . Ή άγία τοϋ Χριστοίί 'ΕΥ.κλ-φία &χρ~ ψιλα,ιθρωπί~ Υ.αl 

cvγy.αταβάσεt ά7;0Οεξαμέν·q 'τη·ι 1tρ6ιπτωσι•ι αUτοϋ, Υ.αl την ύπbσ"ι..εσt'J της α.;ιαβλήτοu τοU-ιτεUθε•ι Ο1.α1ωγης 

αuτοϋ έν τfJ των λαϊκών τάξει κατιοοϋσα, ωσπερ οη Υ.αl τη'Ι ίi.παγγελία'Ι ιiγαθοεργιών είς μέρη, κα\ πρ6σωπα 

ιiGθεν'ή, Υ.αl χρήζο,ι.α βοηθείας, ου μό'Ιον εΥασ.;ν ,Βιάλuτο,1 το μετά της ε1ρημέ'Ιης Αί1.ατερίνης σuνοικέσιο·ι 

αuτοu, άλλά χαί άκατάyιωστον αuτο ά·1ωμολ6γησε, κα! ηuλόyφε κα! τους 8ιαληφθέντας της 'Ε1.κχλησι~στικης 
cιίmjς ήξίωσε συγχωρήσεως, ιiπαλλάξασcι των προεπενεχθέντων έπιτιμίων . Τούτου 00•1 τοϋ Πατριαρχαοu χαi 

Σu·ιοοικοϋ ΓράιJ.ματος της Έκκλησιασ.ιχijς ίi.παuρώσεως έξαιτηθείσης ηοη παρ' ήμων οιlι θερμης cε·Ι,σεως της 

οι:ιληψθ.;ίσης Αίκατερίνης χ·r,ρεuούσης ·ηοη γυνααbς τοϋ ε1ρημ.έ•ιοu Προκοπίου Καρτζιώτοu, μαχαρίτου γεγενη

μένοu, ητις οι' έπιτρ6ποu έ-1εψα·1ίσθη πρbς την άγίαν τοiί Χριστοϋ Έ1.χλφία'Ι, ή Μετριότης ήμων, σκεψαμένη 

μ.ετlι της περί ήμας 'Ιερας ιiοελψότητος χαί άγί:ις Συνό~ο:ι, Υ.αί παρ:ιτηρήσα•ιτες τους λόγους της α1.ρας 
ψιλανΟpώποu πνεuμ:ιταijς Οί,ι.ονομ.ίας καί σu1ι.αταβάσεως κα\ τϊjς χορηγηθείσης οϊκτι:, έχ1.λησιασ.t,,')) συγχωρή

σεως κα\ άψέσεως ύπο τοϋ άοι~ ίμοu έ1.είνου Πα:ριάρχου Κυρίου Γρηγορίου καί της Άρχιεραη1.ijς Συνόδου 

-;;pbς τοUς δπώσποτε ά·ιθρωπί~11 &11θΞ·ιε{q: πΞρtπαρέ•ιτας Υ.αl κα-:-α•1~0U•1τες τΟ ά.μετάβ),:ητο11 Υ .. αt δλως ίεp~ν της 

Π:χτρtαρχιΥ.~ς 1.cιί Σvν:ΟιΥ .. Τ,ς ταότ-r,ς αποφάσεως, χαl z.cιθ' 6μοψρ~Gύ·ιην tΧξι6χρεω'ι ~ΕΥ.Υ .. λ"fjσtαστ1.κην (Χ•ιαγνωρ(ζοντες 

αt.lτ-fjv, ε!ς ιiμετσ:π,ί·ητον ήΟε -;ε ,.α t ες ~εt Cl•1σμολc1~U·ιτες, ε~ικ.υρσU·ιτες τε χcιl εμ.πε.ΟοUντες άραρότως γρά-

9-,μεv, χαt ά1:ο;,αιν6μεθα, ,.αt δρtζομε•ι Συ•ιοΒαως μ.ετα τωv περt ήμάς clε.ρωτάτων Άρχ,ιερέων :ι. αl ί.rπερτίμω·ι 

":ών έν cΑιί<f Πνεύματι άγαπητώv ήμW'Ι &GελφWv ϊ.αt σ:.ιλλειτοuριW•ι, tvcι τοίι πρ(jθηλωθέ·rrcς ΠατρtαρΧ,ι:ι.οσ 

z.αl ΣuνοΟαcϋ Γράμ.μ:χτος εχοντος τΟ :ι .. Uρ,ς Υ.αl τ(jv tσχ.Ιη άπι1ράλλcι:ι.τCi'/ Οια παvτbς, ύ1:άρzωσt G'J'/~)oα τα1ς 

i.ν'Ιοίαις αuτοϋ καί ίερ:ιϊς ά-;::οψάσεσιν, δ,τε μακαρίτr,ς Προχόπιος Καρτζ,.ώτης Υ.αί ή χήρα γυΨΙJ αu-.ou Αί,.ατερί·ια 

1.αl πάντες οί τϊ;, γέ·ιει α~τοϊς προσή1.οντες σu·rι.εχωρημ.έ'Ιοι καl ευλογημένοι παρlι Θεοίί Κυρ(οu Πα'1το1.ρiτορος 

z.αl παντΟς Έχϊ.λ·ησιαπtΥ.οU Επιτιμίου άνώτερ~t. ΤΟ Ο~ σ1nοαέσιο11 cιUτW•ι ώς ε.Uλοyηθε•ι Υ .. αι τη·ιιΥ .. αUτα πcιρi τής 
\\.:γίας τcU Χριπcϋ 'Εχ1.λr,σίας, Υ .. αt ά:Οtάβ),:r,"tΟ'/ . Υ.αl &.:ι.ατά111ωστοv ά·ια:ι:r,puχθεν, Gιατϊλ~ Υ.αι ηοη χαl Οια 

πα•ιτος γνωριζ6μενο•1 -;::αρ'ήμων τε χαί -;::αρlι πi'Ιτων ιiκαταιτίατο'ι 1.αί ΝΟΜΙΜΟΝ, ,ι.αΟά-;::ερ Υ,αί τlι έξ αuτω~ 
γεΨιηθέντα τέχ•ια ΝΟΜΙ111Α, καt ώς τοιαuτα παντος μώμου άνώτερα παρlι τοίς θείοις 1.αt ίεροϊς νόμοις, ωσι καί 

1ιωρίζωνται γνήσιοι χληρο•ιόμοt της του μαχαρίτου πατρbς αυτω'Ι ll~,ι.mou )I.Gtί τοu πάππ:)(Ι αuτων Δημητρ(ου 
6 
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:-:-εpιο~σίιχς χατΙΧ τάι; ΟιαΟή-ι.αι; αUτών. 'Όθεν είι; !ν3ειξιν άπελύθη Υ.αl 'tO παρbν ήμέτερο•ι ΠατριαρχιχC•ι -ι.:ιί 

~;;•ιca:Υ.Ον έπιχυpωταΟν Γράμμα. 

~ωμζ' '0-ι.τωβρ{ου λα' . 

Ό Καιααρίας ΠΑΪΣΙΟΣ. 
Ό Χαλκr,ο6νος ΙΕΡΟΘΕΟΣ. 

Ό Άοpιανοοπ6λεως ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ. 

Ό Σμόρνr,ς ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ . 

Ό Σοψίας ΠΑΪΣΙΟΣ. 

Ό Πατριάρ-.,<ηι; Κωνvrαvτινουr.όλεως ά:ποφα{νε-tα ι . 

'Ο Ήpα,.λείας ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ . 

Ό Δέρκω·ι ΝΕΟΦϊΊΌΣ. 

'Ο Νεοχαιοαρίας ΚΥΡΙΛΛΟΣ. 

'Ο Μελε•ιί,.οu ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ . 

'Ο Λήμνοu ΔΑΝΙΗΛ. 

Vιι au minίstθre des Affaίι·cs Etι·angCι·es de la S. Poι·te, nous · lega1isons le paraphe de Sa Saintete 
, Jι1 P:ιtι·iaι·cat Oecumόnique Gregorius appose au dessus de cette piθce . 

Constantinople Ι ί J 2/24 Octobre 1870. 

(L. S.) 

Pour lc Kiatib Effendi son 1.er Λdjoi1ιt 
SERWET. 

Visto in qucsto Dragomanato de1l' 1. e R. Ambasciata si dichiam autentica la p1·eme.ss& firma 
nωι cJ, C l' aιφostovi sigillo d' uffizio di Serwet Effendi, Primo Aggiunto del Segretaήo Genera1e del 
λ'lϊnisteι·o degli Affari Estcι·i Ottomano. 

Costanjinopoli Ιί 24 Ottob,·e 18 70. 

(L. S.) 

L' Ι. R. Interprete e Segretario di Legazione 
KOSJEK. 

Visto in quest' Ι. e R. Ambasciata Austro~Ungaήca si dichiara autentica la premessa finna dell' Ι. 
R. Jnterpι·ete ο Segι-etaι·io dί Lcgazione Gustavo cavaliere di Kosjek. 

Costantinopoli li 25 Ottobre 18 70. 

(L. S.) 
Per 8 . Ε. ι• Ι. e R . .Δ.mbasciatore, il Consiglierι 

EMANS. 

ΙΕ'. 

ΠΛΗΡΕΞ Ο Ί'ΣΙΟ Ν . 

. Δι' οδ διορίζεται πληρεξοόαιο; ό έ, Βε,ετί~ Διχr,γόρος Κόριο; Π/τρος Παππαγεωργοποuλος. 



ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΤΟΥ 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟι ΕΙΙΙΤΕιΧΘΕΙΣΑΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ. 

ΠΡΩΤΗ. 

(Μετdψροοις ix της Γολλ<Υ.ης) . 

ΥΨΗΛΗ ΠΥΛΗ. 

Άρ,θ. 22. 

ΤΟ Ί'ΠΟ'JFΎΙΞίbν τω') ΈξωτΙΞρtΥ.ώ•ι, (Χ::ιρτζιέ Κιταμπέτι) έ:χει 'tη·ι ,ψή•ι να Οηλώσ-n, Cτι ,ο 'Υπ6μ·ιημ::ι 

της Πρ~σβείας -:'ης Α. Μ. Α. Β. χαl Ά'ίtοσ.ολιΥ.fις, VπΟ Ύ"jμερομηνίaν 26 Σεmεμβρίο:.ι 1867 (ε. τ..) ε!ς & 

i;ηcιι•ιήπτετο μiα "Έγχλησις τοU Δημ. Α. Σcφεγιάννη ύπηχ6ου ΑUστριaχοU, 3ιαμέΥο•ιτος έν Τεpγέστn, έχοινο

τ.οιήθη Εγχιχίρως πρbς τb Οίκ.cuμενιχ1:>ν Πατριαρχείο•ι, χα1. δτι τΟ 8εύτερcν 'Υπόμνημα Οι' ι;δ ή μνηαθεt.% Πρεσβε{α 

ir.έμενε•ι ώσ"te να 8ο(}η μ(α dπάvτησις r.ρΟς 'tTjv είρημένην ''Εγy.λησιν, Υ.ο~·ιοποιηθe •ι χαl τοUτο, τΟ Ο(χοιιμεναΟ·ι 

ΌατριαρχεΊο•ι ly1ωστ~ο1ησεν 5τι · 
ιιΓεγονΟς, λαβΟ·ι χώραν πρΟ 4.9 έτώ•ι ·ι.αt ':':' αρ&: -.r,ς Έχ;,.λησ{ας έ-:;ιχuρωΟέ·, ο:;..

Οέ τ.ο,ε Ούνατο:ι ν' ι:i:ι.υρωΟΤΙ. )1 

Πρbς βεβα\ωσ~ν 'tούτ,v, lξε?Jόθ·η τΟ παρόν. 

Ό Γaνιίl.Ος Γραμματεlις iπl τών Gtα:μψιcrβητοvμέ•ιω•J Π.oθiczω·J 

(Τ. Σ.) ΜΕΧΜΕΤΗΣ. 

ΈΟεωρ-~Οη παρά της Κ. Β. Πpεσβε(χς Υ.α:ι επι:ι.vροστα:\ το ϊJ·fισ-ι~•J 77jς ύ;c~ΎFα?-],ς tG~ Μεzμiτο:.ι. 

Γενα,:ι Γρα:μμα"tέως τοϋ 'rποuριείοv τών Έξωτερι-ι.Wν της Ύφ-,;λi;ς Π!Jλης, :ι.αθb\ς :ι.αί 't"fj:; iϊ.ι-:εθείστ.ς 

οψρηϊοος της ύπηρεοίος. 

(Τ. Σ.) 

Δια 'την AUτoU Έξeιχ6τη'tα 

ό Κα~σαψ:ι.Ος ΒασιλαΟς ΣύμβG'Jλος της Πρ;:ι;[:,~iας 

ΝΛΪΜΕΡΛΕ. 
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ΣΤΕΜΜΑ 

ΟίΥ.ουμενιχ.οU Πατριαρ--ι.ε(οu. 
ΔΕΥΤΕΡΑ. 

Άρcθ. πρωτ. 688. 

Το π2ριΧ τοU Τποuργείσu τW•ι ΈξωτερικWν της Αυ't°οΥ.ρατορσ.Υjς ΌΟωμανι~:ijς Κυβερνήσεως, χα:τΟ: σuνl

-;;ειαν γενομένης συστάσεως Πjς έν Κωνσταντι•ιοιιπόλει Αϋτο:ι.ριχτορα.7jς Αϋστρια:ι.7)ς Πρεσβε(ας 8ιαβιβασf.Ιεv Ίσον 
· }"πομνήματος μετ/Χ μιΙΧς έVWπou έΥ.Οέσεως περ! της Εν Τεργέστyι Οιχαζομένης Uποθέσεως τc-σ Δ. Α. Σαρεγιcί•ηη 

3ιαλαμ.βαvούσης, Cτι ή i.Y. τώv Πατριαρχε{ων περ1 τ(νων έρωτήσεων προλαβό•ιτως Οοθεϊσα άπcίvtησις έφι:ί•ιη 

ά·ιεr.αρ:ι:Υjς, έξαιτείται ·fιΟη ίvα 8ο0~ έ:ι. των Πατριαρχείων σαφεστέρα c¼π:Χντησις i.πl των έπομέvων τριών έρω

-:ήσεων, 5τι · 
1) ... Αν είς τα Πο:τριαρχ.ϊiα εύρίσκηται η oU, ή πραξις της συγχωρήσεως ύπΟ χρονολογίαν 20 Δεχ.εμ

βρίοu 1820, 't'Yjv δποίαν Οιατείνονται &τι έ!;έCωχαν lx τοϋ Ποcτριαρχ.είοu ϊmερ τοU Οιαχ.6νοu Y.al μοναχοU Πpο

ΧΟ'ϊ.ίοu Καρτζιώτοu ΕΥ. Τεργέστης· 

2) "Ά •ι ή πράξις αί,τη πρέπη η oU, vO: θεωρηθfi σόμfωνος με τοtJς κανόνας τωv Οίχ.ο~μεvιχ.Wν Σuν60ων, 

μέ το\Jς νδμοuς x.al τ&:ς Οιατάξεις τηι; Ά-ιατολα'ijς Έχχλησίας, Y.at χ.ατα: vΙJνέι.ειιχ•ι ώς Υ.α-ι::ι-ια7) κal ΟUχί 

ιi-ιταανονιχή · 
3) ... Αν ή 'Πpιiξις atιτη -πρέπn η ου, να θεωρηθfι ώς πράξις Υ.αθιχρώς έκΥ.λησιαστιχΥj χαl 'Π'Jεuματικ.Υj, κ.αl 

ώς; μη έ:χουσα ποσωι; τΟ•ι G"λΟΠΟν να έπηρεάση τα:ΙJ"tοχρ6vως τα άστυ"λα Οααtώματα μεταξ'υ τώ•ι &νθρώϊtων. 

'Απαντήσεις 

Είς μεν tην α' έρώτησιν-

'Η ύπεp της Σιrγχωρήσ~ως τοί:i Ζιαχόνο:,ι ΠροΥ.οπίοu Καpτζιώ-;ο:.ι iΥ.κ.λησιαατιχη πράξις ύπΟ χρ:::νολσγίιχν 
20 Δεμεμβρ!οu 1820 ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ έν τοίς σωζομέ•ιοις Κώ3ιξι τοu Πατριαρχε(οu . 

'Αλλά τ:::ϋτο Οέ·, Ού•ιαται χα:Ο' ήμας •ια χρησιμεόσrι ώ,; Επιχείρημα, ι':Jατε . να Οια:ψιλονειΥ.ήση τι,; αιt'οτελε

σματιχWς ΤΥ)ν άpχικ.'tjν ϋπαpξι·, 'tης τοιαύτης πράξ;εως · 
α') Οιότι χατΟ: τΟ 184 7 έπεχυρώθη τΟ Οεύτερο•ι ύπΟ τοU τότε Πατριάρχου καi τijς Σuv60ou, έξ ά'Ιτtγρά-;;ο'J 

J.πισήμως χεΥ.υρωμέvου xal 
β') τΟ οίισιωΟέστατο'Ι · Οιότι ό ΚώΟηξ δ περιέχων τΟ:ς πράξεις ένΟς χα! ήμ{σεως περίπου έ:τους της Πα

-:ριαρχίας τοϋ Γρηγορίο:.ι Οέν σώζεται έ.•ι τοίς Πατριαpχείοι;, ώς iκ. της έν&πλου είσβολijς Της γενομένης i•ι τ~ 

Πατριαρχε{ιp ύπΟ <Χτά:ι.του 5χλου Ε.πl τοϋ Οια8εξαμένου τΟν Γρηγ6pιον ΕUγε•ι{ου, γε.·ιομένης χατΟ: 'ΑπρΟ,ιον τοϋ 

182 1, χαΟ' ~ν έλεηλατήΟη κ.αl Οιηρπάyη τΟ Πατριαρχείον, lφονεόθησα'J ύπ.iλληλοι πατριαρχιΥ,οl, Υ.αί α~τΟς 

οε: δ Πατριάρχης ΕUγέ·ιιος επλήγη Οι(Χ μαχαίρας κατ&: Υ.εψαλης, χαι μεγαλήτερα ηθελο'ι' συμβfi καΥ.0::, εαν ή 

ΑUτοκρατοραΥj Κυβέρνησιι; Οkν ε'σπευΟ:::ν 'ίνα Οιαλ!JC1) τΟν Οχλον τοϋτον χαl τιμωρήσ'!'] τοtJς αιτίοιις. Σώζοvταt C½ 
:Ξχ τών τότε γραμματέων τοU Πατριαρχείου, οϊτινες μαρτ-Jροϋσιν, Οτι Ε.πανελθόντες έπειτα είς τΟ γραφείον των 

ϊΟρον τΟν ΚώΟικ.α καταΥ.εχομμένον ε1ς λεπτα: OtiZ μα-L,αιρώ•ι, τίς cΊΟεν Wς τι βιβλ(ο•ι lχληψθέντα · ώστε άΟηλδν 
iΟ::·ι Οέν περιε(χετο είς τΟ·ι ΚώΟιχα Y.at ή περί ηζ δ λόγο; πριiξις . 

Εiς 8! την β' έρώτησιν · 
ΤΟ νά: συ•ιάπτωσιν γάμον μοναχοί χαι ίερωμένοι μετΟ:: Τη·ι χειροτοv{α:ν α:U.Wν, Οέν εί•ιαι σόμψωνον μS: 

-:otJ; ΣυνοΟα:ιUς Καν6'Ιας χαl τι:J:ι; Οιατάξεις τής Ά νατολα'ης ΈχΥ.λησίας · χα( άπόΟειξις ή ύπb τοV Uατριάpχδ~ 

Γρηγορίcv iπενεχΟείσιχ χατα8ίχη κατά τε της πρ::iξεως τοU Καρτζιώτου καt Υ.ατΟ: των αU'to:.ιp-rωv <ΧUτης. ΔΕν 

~ίναι δμωι; χαC πρώτη xccl μόνη ή πριiξις αίιτη τοV Καρτζιώτοu ~~ις συνεχωpήθη ύ;;Ο τijς Έχχλησίας · Οι6τι 
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iν -;οtς Κώ~tξt του ΠατFtαpzεt::J vι:.χ·Ηώτιχ-:-αι μέν, ύπcίρχωσtν 3μως Υ .. αl αλλαι πρ:.ίξεtς tοιαύτης Συrι(ωρήσεως 

ίερωμένω•ι μετα τη•ι χεφc~cν{α:v αUτW•ι €κπεσ6vτωv καl 'ι•υμφsυσαμένων, CX; ή Έκκλησ!α ύϊ.ε{κοuσα η εις την 

ΑΝΔΓΚΗΝ χαί την χαλεr.6τητ,χ τω•ι τότε Υ.αιρω•ι 'ί) εlς ιχλλου; ΟΙΚΟΝΟΜJΑΣ ΛΟΓΟΥΣ ένέοιοε•ι ϊvα έχ

δώιηι, έπί τί[, ιhαραβι:ίτι~ δμως δpφ του vά μη ούvω·ιται οί τοιοuτοι vά έχτελωσιv, ώς πρότερον, τα ίεραταi 

alJτών χαθήκσvτα, (J.λλ' έτάπο,r.ο με:τ~U των λαϊχώv. 

Τοιαύτης λοιr.0•1 ψiισεως επι Υ.αί ή ,;ριχξις αuτη του Προ,.οπίο:ι Καρτζιώτοu. 

Είς οέ την γ' έρώτησιv · 
Ή ,;ριχξις αuτη της Συγχωρήσεως, ώς έχ πvεuματιχ'!jς έξοuσίας της 'ΕΥ.χλησίας πηγι:ίζοuσα, έστίv όμο

λογοuμivως έχχλησιαπιχη χαί Π'Ιεuμα,ι,.ή. 

Έάv ο' άρμοοίως •ιομιμοποιουμέvης αlτίας τιvος, Υ.αl χ ατά συ •ιέ,;ειαv vομιμο,;οι

cuμένων και τών d:ποτελεσμ.άτων α\Jτ~ς, θόνωνταt τα τοιαUτα απcτελέσμα-:α να. έχωσιv 

έ,;ιρpοηv χα! έπί των -χστυy.ωv οιχαιωμι:ί,ωv μεταξύ τω•ι άvθρώπωv, εΊναι εργcv τ ι7)ν 

,:i •j"tuχWν νόμω·ι νά &.ποφανθώσι•ι. 

Τούτων οίιοέν εχομεν πλέο·ι vά ,;ροσθέσωμε·ι τοu λοιποu. 

Vu au Ministere des affai1·es Etι·angeι·es de Ja S. Porte, Ja presente est communiquόe iι l'Aιnbassade 

de S. Μ. Ι. et R. Apostolique en 1·eponse a sa demande en date du 18 Novemb1·e 1869, concol'lι,ι.nt 

le proces de Deιnetrie Α. Sarejanni a Ί'rieste 

Constantinople le 5/17 Ma1·s 1870. 

(L. 8.) 

Le KiaHb Effendi 

ODION. 

Visto ίn questo Ι. R. D1·agomanato dell' Ι. R. Ambasciata d' Austria-Ungheι·ia si dichiaι·a autontica. 
Ja premessa firma nonche !' appostovi sigillo d' Uffizio di Odion Effendi Segι·etario geneι·ale del Mini~t,ω·n 

degli affaιi esteri Ottomano. 

Ν. 2453. 

Costantinopoli Ιί 16 Maggio 1870. 

L ' Ι. R . Seg1·etario di Legazione e ΙΙ i11terprete 

KOSJEK. 

Visto da pa1·te di questo Ι R. Consolato Austro-Unga1·ico si dicl1ia1·a essere autentica la pr r.Ίnessa 

firma del Sig G. Kosjek Ι. R. Π inteι-pι·ete dell' Eccelsa Ι. R. An1basciata. 

Costantinopoli li 16 Maggio 18 70. 

(L. S.) 

L ' Ι. R. V. Console 

F. NEUMANN. 
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ΤΡΙΤΗ. 

(Μετάψpασις έ,. της Γερμ.:χνιχης). 

Μετάgψχσις Διαχοινώσεως του ΓραιχιχοiJ Πατριαρχείου πρός την Πύλην 

ήμ.ερσμ:r,ν(ας 20 'Ρετσίπ 1287 (4/16 Όκτωβp(ου 1870). 

Ή Ύμ.ετέρα 'Υψηλότης μ.οί οιεβίβασεν τρε'ίς οιακοινώσεις τijς Κ. Β. Πρεσβείας, εχούσας ώς άντικείμ.εv~ν 

τή·ι α1:τ-r,σιv του αίιστρο.α,.ου ύmJ,.όου · Δημητρίου Α. ΣαρεγιάνΨ~, προς εκοοσι•ι ,,εκυρωμένω•ι ά•ιτιγράψω'ι Πα

τριαρχικων Πράξεων οιαψ6ρων ήμ.ερομη'Ι'.ων. 

"Ελαβον γ•ιωσιv τω•ι τριω•ι οια,.cινώσεω•ι ·ί;μερψηνίας 10 χαί 11 'Ρεμπιουλ-Άχίρ, ου•ιάμει τι;\ν όπc!ω·ι 

ή Ύμετέρα Ύ ψηλ6της με οίοει εντολη•ι νά ενεργ-~σω τά οέοντα περί των τριων τούτων οιακοινώσεων, και •ιiι 

επιστρέψω τά σταλλέντα μοι επισυνημμένα άντίγραψα. 

'Ό,τι άψορ~ τή•ι αrτησιν, προς ,.ύρωσι·ι των άντιγράψω·ι των παρά του Πατριαρχείου έκοοθέvτω·ι Γρα,-

1.ι,.ων Πράξεων του Σεπτεμβρίου χαί Νοεμβρίου 18i'9 καί του 'Οκτωβρίου 1847, εγένετο Ιiρευνα ε1ς τους 
Κώοα.ας ,.αί άπεοείχθη δτι τά Ιiγγραψα τά άναγόμενα είς άποψάσεις του 1819 έτους έξε
ο ό Ο η σαν π ρ σ. γ μ. α τι,._ ως, άλλ' έπειοη μετά ταυτα έξεο6θη έτέρα Πραξις άντι,.ειμ.ένη είς τ-ί;ν πρώτην 

Ο:π6ψασιν ι¼πε.σβέσθη ή 'Προτέρα ΕΥ.. των ΚωΟίΥ .. ων και εν τοιαύτ-n 1e-ερι.πτώσει., Οε•ι ε'ίναι Ουνατbν να. έκΟο.θ·(ι 

κεκυpωμένον ιiντίγραψο•ι της πριότης άποψ::ίσεως. 

Έπειοη οε εις το cιαβιβαr.θεν άντίγραψο•ι της Πράξεως του ετους 184 7 οι' ης χυροϋται ή του Ιiτους 

1820 ιiπ6ψασ•.ς, εύρέθ·ησα•ι πολλα\ μεταβολα\ περί το uψος, εγένετο έκ των Πατριαρχείων ετερο•ι ιiντίγρσ.ψcν, 

Οπερ, σuν4Οον μ!: τb πρωτ6τuπον Επ~::κuρώθη παρ' iμoU. 

υοθεν Οιαβιβάζεταt αUτΟ εγκλε {σ-;-ως , μετ¼ τών άλλων σταλλέ.•17ω•1 ανη;ράψων. 

Διά το άκριβές τr,ς μετσ.ψράσεως. 

Κω·1στα·1τι·1ο~πολις 24 Ό,.τωβρίου 1870. 

(Τ. Σ.) 

Ό Β' Διερμ·r,νευς τr,ς Κ. Β. Πρεσβείας 

Γ . ΚΟΖΙΕΚ. 

Θεωρ·ηθέν, έπιχuροϋται το γ-ι-f,ι;ιον της uπογραψijς του Κυρίου Γ. 'lππ6τοu Κοζ,έκ Β' Διερμηνiως. 

'Εκ τr,ς Κ. Π. Πρεσβείας, ό Κ. Β. Σύμβουλος αvτης 

(Ί. Σ .) ΕΜΑΝΣ. 
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ΤΕΤΑΡΤΗ. 

Μετ~ψρασις όιακοινώσεωζ τοU ΓραtχιχοU Π~τριαρχε[ου πρΟς τΟ 'rπουργεϊον των ΈξωτερικGJ'Ι 

ήμ.ερομη·ι!ας 26 Ζιλ,.αθί 1287 (4/16 Φεβρ,uαρί,u 1871). 

'Ά,, χα( ή έΨ:εϊίθε·ι ,Χ-;.άντησις ci·ιιχq;,ριχWς έπερωτήcεων τοU Δημ. Α. Σαρεγιάννη -;-:ρΟς τΟ Πατριαρχε!ο-J , 

i-ι.οινΟ'ίtοιήθη -"n Κ. Β. Πρεσβεi(;t, μc:λ,·ιτο~ο έ"(έ'Jετο νεωπl, ώς έΥ. της διιχβιβασΟε(σης μοι Δtα-ι.οινώσεως τών 

Ζιεμ-:ιζιοUλ-Έβέλ έξ·Ι)γαγον, πάλ,ν -πρό:n.λησtς &πως άιp' ο~ ;,.αί εlς τας έπερωτήσεις ;roU Δημ.. Α. Σαρεγι::iν·ιη 

3Ξν έ06θη έν,ελης ιiπάντησις , έν μi~ε! δl 1'.αί c:Uθεμ(α, δ~θώσι 'fιδη α:Uτ<f) έ;.ί μ:!Χς έχάστης των έρωτήσε(:1•1 

,ου λεπrομερε!ς ιiπαντήσεις. 

Άψ' ο~ σ:1 περ! τοίί ά:vrι;,.ειμέ·ιου τούτου παρά πjς 'Υψηλ7jς Π\Jλης ήδη πρ6aεpον -ι.αt έ-π' €.σχ.άτων 3' fτι 

ζ·ς:-ηθε!σαι πλι;ροψορ{αι έχορηyfιΟησa·ι, έ ψ' C σ ον η το δ u να τ Ο v, τΟ Ενταϋθα llατριαρχείο•ι Οηλοί, &τt ο ε ,, 
?6vαταt v(f. -παράσχη έπί τοϋ ζητήματος τούτου, έτέρας θιασαφήσεις . 

.lilX τb <lκ.ριβkς Της μεταφράσεως, τοU -ι.οιvΟ'!t"οιηθέ·r.ος ύπb της Πύλη; πρω•οτ&που. 

Κωvσταντινούπr.λ:ς, 11 Μαρτίου 1871. 

(Τ. Σ.) 

~ο Β' ΔιερμηνεUς 'της Κ. Β. Πρεσβείας 

Γ. ΚΟΖΙΕΚ. 

ΈΟεωρήΟrι, ΕπαυpοUται τΟ ιιήσιr.,v tης ύπσγραφης τοU Kuρiou Γ. Κοζ:~χ., Β' Διερμηvέως tης Κ. R. 
Αύπριαχ.ης Πρεσβείας lν Κωvστιrιτι•ιοw.5λει. 

(Τ. Σ.) 

Ό Κ. Β. Πρόξε•ιος 

ΖΦΕrΣ. 
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ΠΕΜΠΤΗ. 

(Μετάψρασις έχ της Γερμανα1)ς). 

Μετ~ιqψχσις μιας Διακοινώσεως του Γρααιχοϋ Πατριαρχείου προς το έπί των 

Έξωτεριχων Τπουργειον 

ήμ<pομηvlος 17 'Ρεμπ\-Έβέλ 1288 (25/6 Ίouνlou 1871). 

'Η 'Υμετέρα 'rφηλ6της εUηρ~r.ήΟ·11 να μο! 8ιαβιβiσ-n Δια-ι.οί•ιωvι•ι της Κ. Β. Πρεvβείας μετ' i'Πtι;,J'i'Ιjμ

μένων Εnράφω·ι αφορώσα•, πληροφορίας τινα.ς αίτηθείσας παρ.Χ τοU αί.ιστριι:rι.οU δr.ηχ6οΙJ Δημητρίου 'Αλεξίου 

tcι:ρεγtι:ίVΨfι, χαl σχετιχας 'ίtρΟς μίαν Υ.ληρο'Ιομαην δπ60εσιν χαl να με προσ-ι.α.Χέv(Ι vα χάμω τας αίt'αιτοuμέ·ια:ς 

χc.ι·ιο-:.οt·ήσε•.ς. 

" Ελαβο·ι ΎVW~ι•ι τοU περtεχομέvοu τfις Ύ φ. εγτολης χα! τWν έr-ιΤJτημμi·ιων Επrά~ω·,. 

Ε!ς τ-~v 'ΠΡ')Χειμέν-φ αίτησι•, πιχpαχαλεί ό ci•ιαφερ6μενος, να τ~) Οοθn αυΟ.::·ιτιχΟ•ι cl.•rτίγρα~ν i.j(pά~ω•ι 

Οι ' ώ·ι ό ΚGριος Δημήτριος Καpτζιώτης κατΙΧ τα έτη 1817-1 819 έζήτησε πα:ρCl τοU Πατριαρχε(οu1 ά:ν ό 

ciνεφιός τω ~ιά-ι.cwος Πρv:ι.όπιος ήΟύνα:το '?j μη νΙΖ έ:ι.λα:ϊ:ι.ευθfΙ, καθWς χα:l τ-(jς σχετικης άπα:•ιτήσεως . 

Ώς είχο·, •(ιaη τ'ιj'Ι τιμ.η,, ν!Χ :ι..οινοποιήσω τη,, 20 'Ρετσέϊt 1287 έξε~6θη με,, τ~ 18 19 ετει Cμοίcι 

ά1t6ι;;ασις, Ί)τις ά:ι.ολο~θως μετερpυΟμίθη θϊ άλλης αϊ.ο:pάσεως. Άψ' οδ λοι1tΟ•, ή πρώ:η α:ιtη ιlπ6φασις 3Ε·, Εχει 

πλέο·ι νc-μι:ι.Ο·, κϋρος, ~θελεν ϊlσΟαι έ'Ια•niο'Ι τώ'Ι σuνηθειώ'Ι τοU Πατρtα:?χείοu νCl έ:ι.3ώ~ α:\JθενταC•, α•ιτίγραψο•, 

&ποφάσεως, μη ΕχοVν"/jς r.λέο,, νομι:ι.Ο•ι :ι..Uρος. 

Ταϋτα: ).3:μβ.i•ιω τη,, τιμΎJ•ι •ιCt. :ι.οινοποιήσω, έπιστρέφω•ι τα:: έπισu·ιrιμμέ•ια ό:.,,ίγρα9α. 

Διά: τΟ ά:ι..ριβές Της μεταφράσεως. 

(Τ. Σ.) 

Ό :β' ΔιεFμη•ιεUς τfις Κ. Β. f~~εσβείας 

Γ. ΚΟΖ!ΕΚ. 

θεωρ·~Οέ.,, iπιy.uροijται τb Ύ"ήσιο-, της ά:ιω &πογρ,:fης το~ Κυρ(ο·; ΙΌυv.άβο:.ι Ίππότο:; Κι;ζ:έ:ι.. Β' 

Διερμφέως . 

(Τ . Σ.) 

Έκ τής Κ. Β. Jlρεσ~είας, ό Κ. Β. Σύμβουλος αϋτης 

ΕΜΑΝΣ. 



ΠΡΟΤΑΣΗΙΣ IAi ΗΡΩΤΗΣΗΙΣ 
ΚΑΘΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΙ 

ΕΙΣ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΔΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΟΔΟΓ 

χα,ά Gιαψόρους έποχάς άπό ,ό {τος 1843-1872. *) 

1. 

'Ό,ι, oU μ6νο·, τΟ χώλυμa της ίφi; τdξεως της 3ια;ι.ο'Jίaς, ciλλα Υ.aι τΟ χώλuμα τω•, ύ ;.i:;i μοναχ:;.~ 

πεπο•.ημένων θρr,σ-ι.ευτιΥ.ώ'Ι s:UχWν .της d.γαμiας εΊνα~ drι.υpωπ·ι.Ον, Υ.:χ\ έπομένως ά::ι.uροϋσι Ύάμ.ο·, τελε17θέ·ιτα ι'.ατ.i 
πι:ψ:.ίβασιν s:;.U έτέρcu των χωλυμdτων τv6τω·ι. 

2. 

°'Ότι, δσάχις κα( Ο:·, ήθελε·, ά:π:nαΟ~ ό Προ:ι.ό1tιος Κοφτζιώτη; e.ίς τΟ Οt,-,ουμε'Ια0'1 Πα.ριαρχεΊο"', δr.ως 

λάβ'!ί ΑΔΕJΑΝ γάμου, ε1tpεπε ιiείποτε ν<Χ τί;> άφηΟWσιν α\m)ν, ώς ιi•rt•.;,.ειμέγη'ιl πρΟς τοUς Κα:ιόνα.ς τWν Άπ:;

ιπ6λων, τών Οt:ι.ουμε•;ι;,.ώ•; Σuν6Qων 1.al τών 'ΕΥ.Υ.λησιασταWν δ:ατάξεω·ι. 

3. 

•οτι, ή παρά ":οϋ Οίχουμε·ιικ.οU Π:χτpιαρχείου Οοθε!σα Συyι:ώρησ:ς !ιά: τής Πράξεως 20 Δε;,.φ.βρί:.u 18 20 

(L\.') κ.αί ή ο~αΥ.ήp:;ξις δτι ό Ύάμος ύπ:Χρχει (Χ0ια'λ•..ιτος καί r1:ι.οc.iγ•;ωr.-ος, μ6νο·; ώς πρΟς 'nJν cuν!ίδη:rι•ι ήούνιιτο 

νΟ: ψέρ] (Χποτελέσμοcτα, χωρ!ς -,.?ι ιi·ιαφέι.n πcσWς τάς προηγc:.ιμi'lας Οια3ηλώ:rει:;, &η τ.?ι μ·ιημ:.νε:.ιΟiΥτα ;,,ωλύ

ματα οε:-, έπεοέχο·ιτο ι:ίrεσ•.ν , δτι έπομένω:; ή Παψ:αρχιχη Υ.αl Σ :ηcδικ"J αr~τη Πράξις οεν •;φέπει να συτι,,έηται 

μετΙΧ πpοηγηθε{σης τι-10:; ΑΔΕΙΑΣ Ύάμου fιrις ο!Jδέπcτε ·fιθελε χοp·ijγηθ'!J. 

4. 

"Οτ~ τΟ Οί;,.ουμε'1ι:ι.b·1 Πατριαρχετ:.v 01•1 'έσχε", cUθ~ ήΜ·ιατο •ι!χ έχη Ώj·ι πρ6θεσtν τoti νά παραβλάΨ!J 

3ια της Πρ.iξεως ταύτης τα Οαα~ώμοcτα, cίτι·ια τuχQ•ι eα προΞχυπτο•ι ε!ς τρ(τcuς έΥ. τοLΙ γάμcυ τοLΙ ΠροΥ.οπ{οu 

Καρτζιώ"t'ου, συ-ιαψfJέ,ιτο:; &.'/ευ τ-"ης Ποcτριαρχιz1)ς ΑΔΕΙΑΣ ~ 'Ιά (Χ•ια-ι.VJ:~ω:nν "fιν πρbς τΟ,,ι Άλέξι:.ν Σαρεγιάνν-φ 

χο~νο-;τοιηθε\σα-ι α:π6ψcι:σιv, Οι/Χ της Πρά";εω:; Σεπτεμβρίου 1819 (r'). 

*) 'Επ' αύτW'J ούόεμfα ούόέποτε lόόΟη άπάντ-ησις παρι:i τής J\ιlεγάλης 'Εκκλησίας, 
χα(τοι ή ΑUτοχρατορtχη ΑUστριαχη Πρεσβε[α, έπέμενεν χαl παρη.ά.λει αlτοϋσα τ'f}ν χύρωσιν 

χαl λύσιν αUτWν, πρΟς όιαψώτtσtν της ΟααtοσύΥης 

Un bel lacer ηοη fu mai scritlo 
λέγουν οί Ί,αλοί. 
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5. 

"Ότι, ή Έλληνι:ι.η ΆνατολιΥ.Υj Έκχλησlα Οιαφέρcuσα Υ.ατά το:jτο ήJς auτι,.ης, οεν αναγνωρίζε~ Υ.ατα: ·τάς 

ιipχάς :,,.αί τάς Υ.α•ιονιχα:; Qιατάξεις τ-Ιjν ο~τως λεγομένην έΥ.λαfΊ.εuσι·ι τώ•ι ίερωμέγω,,, είτε πλήρη είτε μ'Υ), χαl 

'ϊ.ολU ηπον f:ι.λα~Υ.εuσtν πρbς τbv είΟιχbν Ο')Ι.οπΟν νά Μνα•,ται i.λεuθέρως ν<Χ συ•;άπτοuν γάμ.ο•ι, 1.αί Οτι χ.ατά 

σ,ηέπεια•ι ή Πράξις τών τριών Ίεραρχ.Wν της Πελοποννήσου τοU Ίοuλίοu 1819 (Ε') δηλοϋσα τΟΥ Προκbπtον 

Καρτζtώτην ά:πολuθέντα τbU ίεροϋ χαταλ6γου, ά:Υ.ρtβώς πpσ:; τΟν uι.7ιϊbν νΟ: σuνάΨ'{Ι γάμον Οέν εΊ•ια:ι τα:ι.τιχ1j 

,.ai ΝΟΜΙΜΟΣ. 

6 . 
.. Αν συν40εt πρbς τζlς &:pχ.άς 'της Άνατι:ιλιχης Έλληνιχης Έχχλησ[ας δτι ό γάμος τοU Προ1.οπfου 

Καρτζιώτοu, χαθ' δ•ι τρ6πον συνωμολοyήΟη ού•ιαται νΙΧ σuνεπαγάnι ώς ά:π-οταεσμα 'την ιχπ:η\Jμ•ιω~ιν &πb tW'I 
!ιΥ.α:ιωμάτων, άτινα έξήρτησα:ν άπΟ της συνομ.ολοy~σεως έ•ιΟς γάμου δ όποίος lπρεπε να σuναψθfl Gυν&:μει 

πρ:rrιιοuμένης Πατριαρ-ι,,ι-ι.Υjς ΑΔΕΙΑΣ χαl oUχt Οι!% Συ-yχωρήσεως μ.εταγενειπέρας, έ:ι.~ο6ε{σης -ι.ατα -;;νευμ.ατι:ι.7)ν 

7 . 

.. Αν ή ΈΥ.χλησlα συyι,,ωρc:~ι;α χάριν οίχονομ{ας την οία•ιQ·ήπι:.τε r.αρε-ι.τρ:mην τοU άμαρτωλοϋ, πρ~ί6εται 

•ιά άφ(σγι ύφιστάμε•ιον τΟ χαχως ιεν6μενc:•ι, <Χνεu ύποχρεώσεως αποζημιώσεως 'rJ άποa6σεως εtς τΟν βλαβέντα; 

8. 

ΘΙΧ Ετ.έμενε'Ι η τοϋ ΧpιστοU Μ. Έ:~ι.χλησία 'rJ τΟ Οίχοuμε•ιιΥ.Ον ΠατpιαρχιχΟν να θεωρfj κατά πvεuματι:~ι.ήν 

Οί'ι(.Ο\!Ομ(αν ιi!ς ΝΟΜΙΜΟΝ τG•ι Gijθιaν Ύά.μον το'ϋ Προκοπίου Καρτζιώτοu μετά 'της Αίχατιapίνης Θξο8οσίου 

(σ.μ.9οτέρων τε0-ι·φ.6των τc;:J μέ-ι :ι.ατ!Χ τΟ 1836 τ-ϊ;ς aε χατα τΟ 1856) άψ'ης στ~ιμ=ής ό ιάμ.ος οΟτος δέν έχpη

σ!με:JΙJε•ι Υ.α1 C<!ν χρφιμεύει ~ εtς .. ο να στερήσ;~ 'ΓΙ)ν γραμμ1)ν τοU 'Αλεξίου Σαρεγιάννη τοU Οααtώματος εtς 

τΟ Καταπίστευμα τοU Δημ-ητρίοu Καρ't'ζtώτοu, κα(-.οι χατΙΧ 'ΓΙ)ν δμολογ(ιχν τοU O1Υ.ουμεναοU Πατριαρχείου, ϊrpέπει 

·ιά: θεωρηθ?} •ιϋ·ι Υ.αi άε(ποτε άντtχείμενος πρΟς τοtlς Κανόνας Της Ά vατολtχΥJς 'ΕΥ.χληvία:ς; 

9. 

Άν ό Πατριάρχης Άνθιμος (Στ') μετά της Συν6οοu του, οιά της Πριiξεως τijς 31 Όχτωβρ(ου 1847 (ΙΔ') 

ήΟύνατο να Υ.ηρύξ-n χαί νι% άνα:γνωρ!σ-ι, τΟν ιάμο·ι τοϋ Προκοπίου Καρτζιώτου μετά: της Α~χατερ(νης Θe:οΟοσίοu ώς 

NOMlMON, ιiψ' oU 8έν θιε:ι.ηρύχΟη ώς τοιcϋτος ούτε ίrπb της Οηθεν Συγχωpήσεως 20 Δεκεμβρίου 1820 τοϋ 
Προy.ατόχοu τcυ Γρr,ιορ!οu (Ε') 1 Πράξεως 'ητις τ~ χ.α:θυπεβλήθη c\Jχl πρωτοτύπως, άλλ' e:lς άντίιραφc'J Υ.εχυρω

μένον·, :~ι.αl τοUτο χωρlς ·ιι:l lγy.cλαψΟΤΙ α.Uτ~ ή :~ι.ηλtς τοU ιχ!ρεσιάρχου χα:ί χαινοτ6μοu; 

10. 

Πώς έ•Νοετ ή Οιέποuσα σήμερον Έχχλφ[α τη,, Σurχώρ·η,ιν τοU ιdμου τοU Προχοπίο:., Καρτζιώτοu, ώς 

π•1ευμιrη1.1j•ι ~ ώς ϊ.ολι,;ιχήν. Έσuγχώρησε 8ηλαΟΥ) τbν Προχ&πιcν Οι(Χ vά άι.ολαόση έ:ι. το'ϋ ιάμοu πολιτιχι:lς 

σuνεπεlα:ς~ ~ τΟν έσuγχώρησε ώς π·ιε.Jματα7) Μ·~τηρ ιiΑ::βλέπου;;α μόνο•ι :ι.αθαρώς ε(ς τΟ πνεuματικΟν μέρος 

11 . 

.. Α,ι, ή W.αr6ρευσις τοϋ C"Jνάπτει•ι ι:.ίμον ή έπ~βαλλομέ·ιη εί; τbν τuχ6ντα: χεφοτονία:ς, :~ι.α1 προερχομένη 

έχ. τοV δτι ή !ερω~~νη iχει ώς χ.αί τΟ β:.ίτ.,ι,-μα: χαραχ.τ'ηρ:ι ιi•ιε:ξάλεtπτον, ού·ιατα:ι, 1.ατ:Χ τοUς χα·ι6νας Της 

Ά•ιατολt:ι.ης Έ:ι.χλ-φίας, ν.¼: .iρOrj θυ•ι:.ίμει ιiψέσεως χαl ι:iν, Υ.α:τCΧ συνέπει α•ι, Μναται ,,(Χ θεωρηθΤ/ ώς ταΥ.τα'Υj 

ή Πρtiξ:ς της έ:ι.λαϊΥ.ώι;e:ως , 'fι·ι ι.:iξtοUσι·ι Ετι δ ΠρQχ6πιcς Καρτζιώπ,ς έπέτιrι,,εν τ~ν 1~ύλtον 1819 παρα τών 
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Μητροπολιτών Χρυσάνθcυ Λα-ι.εοαίμο•ιος, ΓρΥ,γcρίοu Ναυπλί~ς καί "Αργους, χα\ Θεοοωρήτου Βρεσθέ•11jς , ιχχριβως 
πρbς το•ι ρητο·ι σχοπc•ι •ιά cύνατα•. να συνά<Jm γάμο•ι, Υ.α\ τοiίτο δπως ύπερ-:τηοήση τα κωλύματα Υ.αl λάβ'11 

κατΟ",ι:r,ν χληρονομ(ας ·ίjτις cχλλως &ψειλε να περιέλΟη ε1ς την γραμμήν του 'Αλεξίου Σαρεγιά·ινη; 

12. 

'Αν, επί τtj ύπcθέσει δτι ύπ'ήρξε ιχληθ-},ς Υ.αl ταχτική ή ιχξιουμένη Λυτήριcς Υ.αl Συγχωρητική Πραξις 
τοϋ Πατριάρχου Γρηγορ(ου προς τον ΠροΥ.όπ•.σν Καρτζιώτην 20 Δεκεμβρίου 1820 ούναται, Υ.ατά τους Κανόνας 

•ι:Χ θεωρηθ-~ ώς έΥ.aε;ομένη cU μ6ν:~·ι &πως Υ.αΟησυχάση 't'ηv συvε!Οησιν, άλλ!Χ χαl δπως Υ.ιχ•ιονίcηι ταUτοχρ6vως 

τα ύλικά συμψέροντα των μ.ερων, ώς προς τάς σχέcrεις του χαθαροu πολιτικου οικαίου, έπιψυλαπομένων έννοεί-:αι, 

των πολιτικών •16μ.ων να ιχποψαcrίσωσιν περί τ-ϊjς ευρuτητcς της το•.αίιτης Συγχωρήσεως δ,τι ήθελον νομίση 

πρ,wψορώτερο•ι ; 

13 . 

Ά•ι, ό ύπέρτατος 'Ιεράρχης Κωνσταντινουπόλεως καί ή Αυτου Σίινοοος ~ ά'λλ·η τις ύπερτάτη Έχχλη

σtα.~τι:ι:~ Άpχ:'ι, Εχο'J•ι τ-'JΥ iξοuσ{αν νGι Oεrntσouv εΥτε CογματαWς εΥτε πειθ:χρχ,ικί3ς πρ~μ.!Χ τt ιiντι:ι.εiμ~·,ο,, 1:ρΟς 

τους Κα•16νας των O 1χοψε•ιιΥ.ων Συνόδων, χαl ε1ς τάς οιατάξεις των Άτ.οστόλων τάς τηρουμ.ένας ~είτ.οτε 

παρά της Ά νατολιΥ.ης 'ΕΥ.Υ.λησίας, οιαχpινομένων, Υ.ατά τουτο, της Δυτιχης, ης ό 'Ρωμαίος Ποντίψιξ ιχξιστ cr.ι 

εtνσ.ι ύπέp,χος των ΣυνόΟων Υ.αλ άλά·ιθαστος; 

14. 

Ά ν, είς ίερωμένος ηοη ιχπολελυμένος του ίερατικοϋ καταλόγου, ούναται, ουνάμει τοιαίιτης ιχπολίισεως νiι. 

συνάψγ) Υ.ανονικως ΝΟΜΙΜΟΝ γάμο•ι, έ·ι ~ είναι βέβαιον, &τι κατά οογματιχήν ~ιοασκαλ(αv, μένει άνεξάλειπτος 
ή ίερωσύνη καί κατά συνέπειαν ύψ(σταται πά•ιτοτε το προς γάμον Υ.ώλυμα ; 

15. 

Ε"!ναι ιχληθές, η ου, δτι κατ' ιχρχαιοτάτφ συνήθεια•~ οέν πρcάγονται πλέον ε1ς το οιαΥ.ονα.0•1 ιχξίωμα 
ε1μη οί πρ6τεροv ποιήσ~ντες εuχάς έπιι;-,jμους άγαμ{ας, &στε δ !εροοιάκονος είναι πάντοτε Μοναχός (κεχαρ
μένος) κοιί δπάρχει ε1ς αuτοuς οιπλοϋν κώλυμα γάμου, δτι έπομένως δ Προκόπιος Καρτζιώτης (γεννηθείς το 

ετος 17 68) εΥ.τος του δτι ητο οιάχονος ητο Υ.α ι Μοναχος Υ.αl κατά συ•ιέπειαν άνίχανος προς γάμον προς κα

τοχήν Υ.τημάτω•ι y,αl κλΥ,ρονομ(α•i. 

16. 

Κατά ποiα•ι έτ.ογ),•ι μετεχιν·ήθη ό Δ•.άΥ.ονος Προχόπιcς Καρτζιώτ-ης της οιαχονίας, η μαλλον πότε έπαυσε 

εις αυτο·ι το προς γ:.ίμ.ον Υ.ώλυμ.α, τον 'Ιούλιο'! του 1819 (Ζ') δυνάμει της οηθεν ιχπολύσεώς του έΥ. το':ί ίεροu 

καταλόγου παρά τω•ι τριών ίεραρχω·ι τ-ϊ;ς Πελοπσ·ι-rήcrοu, Υ.αΟ' η·ι στιγμήν συνηψε το·ι γάμον την :! 7 Σεπτεμ
βρ(οu 1819 (Στ'), έχ τ-ϊjς στ•.γμης καθ' ·ijν δ Πατριάρχης Γρ·rιΊ6ριος μετά της Σuν6οου του τον ιχψώριπ•ι τον 

Νοέμ.βρι,·1 1819 (Η'), η την στιγμήν Υ.αθ' ην έσυγχωρήθη τον Δεy.έμβριον 1820 (ΙΑ'); 

17. 

Αί Υ,ατά Π"Ιεuματιχή•ι ΟιΥ.ονομ.ίαν παρά της 'ΕΥ.,.λφίας γεν6μs•ιαι Πράξεις, ιχψορωσι μ6νον την σωτηρίαν 

της ψυχr,ς, η ού•ιανται να έπιοράσωσι Υ.α! επί έΥ.Υ.ρεμω•ι crχέcrεωv τοu &στυχοϋ οιχα(ου; 

18. 

Ά·ι το &πολύειν ΕΥ. τοu !ερατικοu Υ.αταλ6γου το•ι ηο·η προχειρισθέ•ιτα ε1ς ΔιάΥ.ονο•ι, τον στερεί ταuτο

χρ6•1ως ,.αι την ίερωσuvην, καίτοι ή ΆvατολιΥ.ή 'ΕΥ.χλ·φία θογματίζει δτι ή ίερωσύνη έτι,αράπει εις το•ι 

χειροτο•ιοίιμ.;•10•1 χαραΥ.τηρα ιχνεξ(τηλο•ι, η το ιχπολόειν εΊναι ΝΟΜΙΜΟΣ αρσις τοu κωλύματος της ίερωσύ·ιης , 

χωρ1ς να ού-rηται vά έςαλείΨ:ι την ιοίαν; 



ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ 

ΤΩΝ ΚΎ'ΡΙΩΤ Ε ΡΩ Ν ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩ!'ϊ 

των άντ'Χλλ,,χ.θέντων έ1t' αότης της ύ1tοθέσεως. 

---
Ι . 

'Η έν 'Αθήναις Αόστριαχή Πρεσβεία. - Προς τήν έν Κωνσταντινοuπ6λει. 

Ό Κύριος Δημήτριος Άλεξίοu Σαρεγιά'Jνης αίτε! rνα ί'.70υποβληθf1 ή CC'ιαfopά του τi]ς 22 Mαfou 1843 

μετά τW'J έγκλείιπωv πρ~άσεων (1, 2, 3, 4, 5) είς τ~ έν Κωνaτα'Ιτινουπ6λει Οιχοuμε•ιι:,.Ον Πατριαρχείον. 

Παpα11.αλείται δΟεν ή αUτ6σε Πρεσβε!α νά 8ια:βιβάιηι αuτην ε\ς το,, προς Ον Οροv. "Αμα οε 00θ7j ή ιiπάν

-:ηο-ις, εί·ια.ι ά.νάγy.η vά έπιΥ.uρωΟΤJ έΥ. μέροuς τής Πρεσβεlας, χαt ά-ποσταλiJ Cσον τάχιον ΙΞ.νταϋΟα. 

(22 Μα1ου 1843 άριΟ. 2678). 

ΙΙ. 

Ό έν Κωνσταντινοuπ6λει Πpέσβuς. - Προς τόν έν 'Αθήναις. 

Ή Πρεσβε(α αtιτη χωρ!ς vΔ χρονοτριβήση έ'Π'ραξε τΙΖ Οέοvτα 3ιαβ·ήματα, &πως χαθuποβάλ'!'Ι την ιiν~φ:ρά·ι 

-::~ Κυρίου Δ. Α. Σαρεγιάν-ιη μετά τWν iσω:ι.λείστωv προτάσεων Υ.αt ζητήσrJ r.αρΙΧ τοϋ Ιlα-:ριάρχοu (ΆvΟίμο:.ι 

Ε') γpαπτην ά.τ.άvτησι•ι. Άλλα μεθ' δλην 'την iπιμοV7)v τοU r.αρ&: της Πpεσβεlας iπιψορτισθέvτος &παλλήλο"J, 

3-iv χατώρΟω-,.ε να λάβη . γραπτή'/ &:πά•Jτησιv παρ&: τ~σ Πα.ριάρ".(ΟU . 

Ή προfοpα'η ΟCί.άΥτησις τοίi Πατριαρχείου Ύjτο, Οτι δ ΣαρεγιάΥνης έπpεϊ.ε v' ιiϊ.Οtαθ?ι iπι._οr.!ως πρb; 

-:-Ον είΟιχ.Οv ΈπίσΥ.Ο'ΠΟV, Οστις εΤvαι δ άρμ60ιος )".ριΤJ)ς, Υ.αl 1ιvώσ-λ.εt &:;,.ριβως δπο{αy λ6:;ιy bφεΟ,εt να Gώun iπ! 

:ώ•ι έρωτήσεωv αUτοU, έ•ι περιπτώσε~ Ο'&:μfιβολίας, όψεlλει "t"ότε δ ίcSιο.; Έr.ίαχοπος v&: 7-pοστρέξr) ε!ς τbv Πα

-:-ριάρχην, &τε - ιΧς μο! έπιτραπ-n v&: είπω - μένει είσέτι &:βέβαιον, ιΧν δ ΈπίσΥ.οr.ος λάβη άπάν,φιv τi·ια 

,Χ;:() "t"Ov Πατριι:ίρχην. 

(20 Ίcvvίου 1843 άριθ. 527). 
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ΙΙΙ. 

Ό Εν Κωνστιχντινοutt6λεt Πρέσβυς. - ΠρΟς· τΟν Άρχιγραμματέα τοϋ Κράτουc; 

χόμ ητα Βάϋστ, έν Βtένν·π-

Ή Πρεσβείa α'vτη, α.ψ' ο~ έτυχε παp:Χ τjϋ ΓFαtχικ.c~ Πr.rιαρχεί::~υ l•; μέρε! μ6νcΙJ (Χ'Παν:ήσεως έπ1 ·η~" 
Ο!1196ρω,, α\Ίήσεων τοϋ Κuρ\ο:.ι Δ . Α. Σαrεγιci·ητ,, 1-.α t τοΤ.ο με-;' Ε.πα•;ειλr,μμi·,ας προ:rπαΟείας, έϊ.έGϊ.εΙJ'J'ε 

νεωστ1 ΊΎ)ν lκκρφη ταUτηv ύπ6θεσt·ι τιαρ:l η'j ΤψΤιλ~ Πύλη, C~ν ή3:ηήθη Ομως νά. λάβΊJ άλλψ ά::ir.-φ!ν, 

~ tμή Ο'η δΕν είναι ΟuνατΟ,, νά. συvτιrι.θ'fι ή ο:: ίτc :.ιμέ ·,η ατ.S:pανσtς , €ως &του ή :Σύ'Ι::~0ος τοU llατρtαρχ.εfο:.ι Ckν 

d:vαλάβ?) τά:ς ταχτιχάς της Συνc:Ορ~άcrεtς. 

Έ;;ει31j ,.-ρ6Υ.ε(ται περί άναγ-ιωρ ! σεως νομι;,.οU Υ.1ρους Πρ άξεων q,!Jσεως Υ.αΟιχρώς 

Ξ:ι.χ.λ ηι:; ιac-τιχΥ}ς, γενομ έ·,ων τ.αρ1% τοϋ 10ίου Πα τριαρχείου :,.ατ(Χ τά. έτη 1819- 1820 
iν,Ος της σιpαίρας της ίΟίaς δι:ιι.αιοδc:σίας, εί•ια! ψuσ:;,.ώ; i%'11ατσ•ι 16σ::;\Ι ε lς τJ)·ι Ο ρεσβεία.\Ι CσCr\l 

χαi ε!ς τη\Ι Πόλη\! •ι' {ι-,ιαμι:χθώσι\Ι iπ( της σUσίας, τής Ο,θησ::;μέ-Jης iί.αvτήσεwς τεθείm-;ς ε1ς τΟ σχέΟι::;•ι της 

:ΧΠοψdσεως ε-,,. μέρους τοϋ Σ.χρΞγtάνν·rι. (''ΊΟε εy~λησιν). 

Ή Πρεσβ;.ίσ οα περιορισΟΤJ έπομi-,ιως ζητο:::iσιχ ταz;.ία:ι ά:πάντη::;νι, χαl -:tρΟ; τΟ-.ι σχοπb'J 'i'O'Cl:o'J Cέ•,ι Οά: 

;::Χ°Χη άνα\Ιεc;Uσο: τα Gιαβήμο:τά τ-rις παρ&: τf) Π UΧ?ϊ. 

(20 'J•,ιοuαρίοu 187 1 ,iρ<θ. lll). 

lV. 

Ή έv Κωvσταvτιvοuπόλει Πρεσβεία. - ΠρΟς τΟ Διοαητήριον Τεργέστης. 

ΤΟ i'II Κωνσ-tα•ιτινο:;π6λει Γραιχι;ι.:;ν Π;ζΤριαρχεϊ:ο·ι, εtς τας iπα\Ι!::ιλημμένας αlτήσεις τοU Κuρ{σ:; Δ. Α. 

1:φ-:.)'ιά\Ι·,η (11 , 12, 13) ά:ρ·ιείται απολύτως -:.ιiσα\Ι cί λλ ην άπάΨrησι ·ι i.;ι.τ Ο ς της Οοθ ε(σης 

!ια -.ης Διc:οι.οι·ιώσεως 4/ 16 ψεβροuα.ρ(er_υ 1871. 

(26 Μ•ρτίοu 1871 άpιθ. 2953). 

ν. 

Ή έν Κωνσταντιvοuπόλει Πρεσβεία. - Πρός τό Διοικητήριον Τεργέστης. 

Ή Πρεσ~ε(α l1.{•ιησε πά•ιτιχ λίΟο\Ι δ-πως Π"i:ιρα;ι.t-rfιση τΟ Πιχτρtαρχείvν \Ι' άπαvτήσ-r~ λε;.τ::;μεpως i-πί τω,, 

Vί:οβλη~)ε!::;-W•ι iρωτή::;-εων τοU Κυpί:;υ Δ. Α. ΣαρηιάΨiΊj. Άλλ' ώς i"Ι. ,ijς Ο"'Ιjμ;.pι-ιής -.ελευτα.{α.;, ;ι.~ι i•ιs:αC.Οα 

~ω~.λε.ισμέ•ιης Δ~α-ι.οι•ιώσξως ;,.α.τα.9α{-Jεται, τ, Πατριαρ-.ι:;ε\ον iπ•.μένεt ι:i:ρν::;όμε•ιον. Κα ! έπει~'ΥJ ή Πρ:aσβ:aία aέ\Ι 

!χει iν τfJ i:ξουσίq: της οUΟε•ι μ.έ1::ι•1 1 5πω; iξα-ιφ.d~ ΤΟ Πα.τριαρχείο•ι ε!ς τ.zραt.τέρw Οια7~σεις iι. t τοι::,Jτω\Ι 

~pω:ήσεwν, πα?α;ι.αλε"ί τΟ ΔιοαηΤf,ριο·ι \IIX ;ι.ο ι •;ο..::; ιήσ-n ε(ς τΟν Κύριο\! Δ. Α. Σαρε.Ύ~άΨιη-ι :5-tt ή Πρεσβε{α Oct: 
~η έαυτ-tj·ι ιiΟυνατ::;ίiσα·ι •ι.% Οώσ-rι ι.έρας εlς όμ.::ι{ας τοια{ιται:; αtτήσεις το:;. 

(8 Αiηο!ιστcu 1871 όριθ . 7916). 
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VI. 

Ό ι,, Κωνσταντινοuπόλει ΓΙρέσβuς. - Πρός τόν 'Αρχιγραμματέα του Κράτους 

χόμητα Βάϋστ, /ν Βιένν;1. 

' ]Ι flρεlj'βεία Ααρατr,ρει, οτι 7.F~:ι.εψ.Ξ•ιc:υ π::ρ! Πράξ::ων τοU Πατριαρχε{c:υ :,.αΟαρίί'>ς mιευμ.ατιχW•ι, ώς 

t-rραψε :ι.::ιi είς τ-fjν έΥ.()ε:η-.ι της Uτ.Ο 20 Ία·ιG-uαρίου ε. ε. :ι.άΟε :ίμ.εσ-ο; ά•ιάμιξις της Πύλης η της Πρεσβείσ~ 

τ.α\Jει έ:ι.τΟς τούτου, iπει7f/ έ-ι.. τώ·ι Cια96ρων, παρα: ,οϋ Πατρ:αρχείο:.ι, μέχρι τοU~ε Ο ο Ο ει σ ων άπαν τ ή σε ω ·ι 

έ7.l τώ·ι ίΟ{ων έρωτήcrεων 1.α.Ο:ψώς άπο-?ει-ι:1~<!:ται Οτι αρ•ιεΙται Ολως νΙΧ Οώσrι άχ.ριβείς Οιασ:χψήσεις έπl 

τc.~ -.,::ο-ι.εψ.έ•ιοu, ο~τως, ϊ.ri'aa περαιτέρω GιαπρΙΧ)'μάτευι;ις άπσβα(,ιει άνευ άποτελέσμι:ιτος. 0Όθεν ύπΟ σημερινή•; 

·f,~Μρ~μ·r,•1ία•1 aιά τοU Διc:ι;ι.ητηρίου Τεργέστης έvήργησ:χ να έπι?c:Ο~ ·ή μετάφρασις της τελευτα(ας Ο:παντήσεως 

::::ιU Π ::ιτpιαρχε{οu μετ' άλλων ζητηθέντω·ι έ)Ύpάψων, Υ.α:ί ταU,cχρ6γως ε10cποίησα τΟ•ι Κύριο•ι Σα:ρεγιάννην δη ·lj 
ll ρε1β:\α: ;ψεΩ-εt νct: Οεωρ·fισγι πα.σa•ι περα\τέpω ά·ιάμιξι•ι ε1ς αUτ'Ιj,, τ-Ιj·, ί.ι;:;6θεσι•, ώς Εντελώς άι;ι.οπον. 

(25 Ίοuλίοu 187 1 άpιΟ. 7873). 

VII. 

'Η <'Ι Κ ω'Ισταντινοuπόλει Πρεσβεία. - Πρός τό Διοιχητήpιον Τεργέστης. 

Έτ.t τtj cί·ιαfΟΡ~ τ,ϊι Κuρίοι.ι Δ. Α. ΣαρεγιάΨη;, aι' ~ς έζ·~τει πληρο9ορίας ά•ι δ ΔtάΥ.ονος Πρ,κόπtο.; 

Καρτζιώτης iμ:•ι.ι,;ε•ι π,τS: ε1ς τb 'Άγtο•ι 'Όpος το::~ 'ΆΟω·ιο:;, έξ·fιχθ·r, Οια: -ri;ς άϊ.α•ιτήσεως 'της έχεΊ έ-rι.ω

p!οu 'Λpχ}7ς, -ri}ς δοΟε{~ς πpΟς τbv Πp5.ξενο•ι Θεσσαλο•ιίΥ.ης, Cτt οUΟεiς ένθuμείταt τΟν Προχ6-:tιο•ι 

~αρτζιώτην μο•,ιιiσαr.α εt; τ() ''Όρος έΥ.εί·ιο κα:1 &τι ώς πρ:)ς τ&-ς ά'λλα.; έFω.ήσεις ιϊ.; άπ-ΙJύΟuνε ε~ς τcVς 

πpοtσταμένοu; τω,, .Μοναστηρίων, ο"δτοι άπήντησαν Οτι πρΟς το ιαύτας Ερωτήσεις οUΟε!ς άλλος Μνατα~ ν.Χ Εώι:-n 

πpοσψορωτέρα·, ιίπάvτησι•ι ειμη δ Πατριάρχης της Γρα:ικαης Έχ-,.λ·φiας iν Κωνσταντινοuπόλει. 

ΈπειΟ"η δ.S: τΟ Πατριαρχείον έπιμένει CΧρνούμενο,, να δ:ώσ-n cίπάvτφιν εfς τινας ix. τω,, έρω.ήσεω·ι τοU 

Κυρίου Σ:χρεγιάννη καίτοι το~των οUcώ•ι κα:θα:ρ.iς έΥ.Υ.ληcιαG"!1.κγjς ψύσεως, ή Πρεσβεία Οεν Μναταt ε1μ1j •ιά 

έπα·ιαλ-iβyι δτt cίΟυνα:τεΙ ν&: Οιαπεράνn τοια~τας έpωτήσεις του, χαί τοϋτο Oιct: τοlις "ηQη Εχ.τεΟέ,ιτα:ζ λ6γσuς τ:U :; 

ά'Ιαψεpομέ•"uς ε(ς τΟ έnραψσν, δπεp τt:) iΥ.~ι·ιοποιήθη Οι&: τοίι j, ιοικητηpίσu Τεργέστηζ χ.ατct: τη,, 8 ΑUΎοlJπο:.ι 

187 1 :xpcO. 7916. 

(28 'lou'ιίou 1872 άριΟ. 474). 



ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ. 

Ό Κύρ:ος 'Ρ·ήγας Π -:χλαμήΟης, άΟελ1bς τijς σvζύγου τ,U Προχο-πίcη.ι Κα:ρ:ζ~ώτο:; (ύπουργΟς χ:χτ' l:ιΔ•ιην 

τη,, Ε:ποχ1jν iν ΈλλάΟι) χιχΟυπiβαλε εtς τη,, 'ΙεριΙv Σύ•ιοδο•ι τής 'ΕλλdΟc; τ:Χς Μ, Πράξεις (Η', ΙΑ'), τΧς Ε::.ιaι:ι

Ο~ίσας ύτ.Ο τ~υ Οίχοuμε'Ι'.Υ.c'υ Πατριάρχου Γρη"(CF(cu του Ε' χαί της ΠεFι ccJτO•, Ίερας Συν6acυ, :u:t ήρώτησε 
(μεταξ, αλλω·ι) · 

ιι ΠWς θεωρείται ό γάμος τc1 Π?ΟΥ.οπίου Καρτζιώτcυ μετCt: τήν Πατριαρχι:ι.ην καi Συ·,οδα'Υ)v Σu-rχώρr,σι•ι 

η αυ'tοϋ, ·i;μεFομ:φίας Δε1.εμ.βρ{ο:.ι 1820.)J 
Έ-ι. τοϋ ά:,:c(;';'('άσματος τώ·ι Πρ:χ:ι.τικώντης, Υ.a,α τη,, 16 Μαfου 1847, έξ:i-γεταt δτι ά:πεψ/νατο · 
ιι Έ,-.ειιη ό γάμος τοU Προ1.cπίου Κcφτζtώτου, χατα ._ο \Jπb χρ';ινQλ-:,γ{α·, 1820 έv μην( Δεχεμβρfι11, 

))Ίν3,:ι.τcώ·ιος 0', Πατρια?:z ι:ι.b·ι ,.α! Συ•ιcatΊ.b·ι έγγραy;,ν σ1J 1ιεχωρήΟη :ι.α! d:'Ιεγνωρ{σΟη ώς ΝΟΜJΜΟΣ καl 

11 χϋρcς :ι.χω'Ι, θεwρϊίτ:χι ώς απ' ΙΧρχ'r;ς τct::;~cς, :ι.ι:ιl Ciν GΙJ•;ατα t v' α:μψtβ:iλληταt παρ' ι::::ιΕε•ιb.; Τι ΝΟΙ\ΠΜΟΤΙ-Ω::. 

11 :ι.:χι τb :ι.ϋρος :xU:c1, Ει6τι τb &παξ π::ιρ:% της Έ:ι.:ι./;r,:;i::ις Εε~α,:ιcrμi·ιc •ι, 11,t•ιzt c:ταOzrb•ι χα! βέβαιο•, :ι.αί 

η 3:Ει:χq;Ω,ο•;ε\:ι.ητο·ι . Ι) 

Έ.-.ειa-~ Oe'. δ α:•ιαψερ6με•ιος Ζθεώργ,vε ι:ιuτο (ι:;αφΕ:ς , iζήτησε ·./ :i,απτ:η_θfl τ,Uτο iπt ,Ο σα9iστερο·ι. 

'Η Ίεpό: Σu•ι6Ζος iπελήψΟη πάλιv της ύπcθέσεως ι:ιiJτ'ί;ς χαl ά:πεψfιvατο, ώς εκ. τcϋ ά:;;οι,π:ί<:η.ι.ι:χτ::;ς τώ·ι 

Ιlρ:ιΥ.'ί"'.:ι.W•ι της, :ι.ατό: την 6 Σε;;,εμβρfου 184 7 ώς έξης · 
1< "0-.ι ·ή Πατριαpχι:ι.η χ::ιl Σ·J•ιc3α.ή Σ'Jγzώρησις _ το:j γ:Χ;ι.Ο'J αυ't"οϋ εί•ι:ιt στ::ι0e:ρ2 :ι.α:l βεβα[α ·ι.αί 

η ά: Οι α ψι λ ο 'Ι ε ί Υ. η τος, Υ.α! Cτι ή &παξ ΟεΟι:ι.:χ:τμiνη άπ6ψα:τις Οιατελεί Κυρία , cUCE: iπtΟέχετα~ vέαν 

Jι8ιαί3!;,r.ασία:•ι, oU?i' είς α\ίτό: τ.Χ Υ.οσμι:ι.ό: 8ιχαcτήρ:α, -;:cλλi;i μ:Χλλ,ν ε\ς τή'l Π:ι,ρ::χρzι:ι."l)·ι Έχ:ι.λη:τ(α-J 

)ι .-cU 01:ι.cυμε·ιtχcϋ 0ρ6•ιο'J, :ι.::ιl σ.•ι oUOE: τώ'Ι iiλλw•ι Πι.χ,ρt:χρzαW•ι Θp~'Ιω·ι τής 'Α·ιατ:::λιχης Έχχλησίας οVΟε!ς 

Jι α:•ιτ:β ι.χ\·ιε! ε1ς τα cίι.αξ ύ;.b 'tΊ)ς Μεγάλης Έ:ι.Υ.λΥjclcι:; ά:π::;φασtcθ.i·ιτα, 1:cλU Ολιγώτερc•; Οι:ι.α{wμα i!χει παν 

ηΥ.cσμιχQ,, Δι:ι. αστήριο•ι, 'Ι'IΧ•ια::ι.ρί'Ιγ) τό: πεp( τοϋ γάμο'J ,ο1 Πρ::;,r.01:ίοu Δ. Κα:ρτζ•.ώτου έ:ι.χλησιι.χ

)J στ ι χ W ς Cια:ταzθέ·ιτα, ά•;αψ::Ί•ι 'ίη•ι περ\ τc.Vτo:J Ψιtο'Ι τοCι Οίχο'Jμε•ιι;,r.ο1 Π ατFιάp-1.οu χαl της περl α~τ,•ι 

11Ίερά"ς Συ·ιCΟου, πρb zρ~'Ιω·ι ή~η 26 έ:ι.8ε8::;μέ'rη-; ε!ς α!Wνα .-Cι·ι cίr.αvτ:ι.1) 

Ζη"ϊΟiντ::; ·ι.J. -;:•.~οι.:::ιήcωμ.ε•ι :ι.α't'ό: ποf::ι:·ι τάξι•ι t Πα·ιαγ•.C.:-)τατο; Κω·ιcτ:ι·,τι·ιc.".ιπ:5λεω:; Υ.αl Οί:ι.::;'Jμε·ια~ 

Π::ιτρ:ά;;χ-r,ς θ.iτεt τη,, Uτ.~γ;::α:ψή·ι -::- 'J ε!ς :& έ:ι.aι;6με'Ια πα:ρ 1 α~τ:;:j {-r:rα.1ι:ι., ά:-;: _ο1"αι·ι6μεθα &η· 

Εiς Ελι.χ τCC ,;:::ι:ρ' cώτ::.1 έ:ι.a:a:5με·ια Ε.γγρ:ι?α: 0€-:ε•. •,..., ~-::cγp:ι.9·f,·, -:-cυ :ι.ά-:-ωΟε·ι, ώς ε'r::ξης. Ε1ς τΙΧ μΕ•ι 

θέτει ίδι,χ.ε(ρw:; ώς ίιr.ογρ:ιf'Ιj'Ι :Ο ιι'Ε'Ι Μη·ιί (Οϊί"•ια) 1·,;ιχ:tώ •ιο:; (Gετ•ια).)ι Ε!; τ:Ζ:; έ-;::στc.λας Οέ-:-εt έπ{c-·ι;:; 

1δt::χε(ρwς ώς Uπογρα9·/j•1 τ~ ιιΌ Κω·1σ.α·ιτ 1.•1ου-π5λεως έ•; Xρ:cr-:-~ 'Α2ελy~ς 11 ~;:6-:-::ι:·ι ά:::cτε(·ιεταt -::ρ~ς 'Λρ

χιερε~ς. 1ιΌ Κω•1στα:·,ηνο•;·Θ,εω:; έ·ι Χρισ-::~ ΕUχέ.ι;ς (έ-ι~r.ε) Δ:άmιρος 11 δ-π6-:α:•; ά:-::c·τε(·ιεtαt ι.ρ~:; τ::;t./:; λοt-::ο:Jς 

:ι.λr,pt:ι.oiJ:; χαl λαϊ;,r.ο'Jς . Ε!; Gi τα λεγ6μ::'Ια Πατptαρχαά :ι.α! Σ:γγιλ:ώΕ·~ χα:1 άλλα :::;• . .:ιu,α:, Οiτει ώ,:;α&.ως 

10ιοχε{ρwς ώ; ύπ~γp:tf'η..., τb cι (Δεϊ'Ιι.χς) Έλi~ Θε:1 'Αρ;ι_ιε-;:(71.Ο'Π~ς Κω·ι::;τα.•ιt•.•ι-:.·Jτ.61.εwς Νiας 'Ρ(~μ"tjς :ι.:χ~ 

Ο ί:ι.cυμεναbς Πατρ•.άpz-ι;ς.11 Καl μ6•;ο•ι -;:ρ~:; Ε'ϊ:ιβεβα{ω,:;~•ι έ.-π~irω•; Οέ:ει ιί·ιωΟΕ·ι -:ιd·, cx~τW•; ι~:cχ.ε€pwς ώι; 

&πc;γpατ-ΊJ·, τΟ (ί,Ό Π.α.ρ•.άρ;ι_-r;ς Κω•Jστα•ιτ~-;~:.,;:~λεως ε-:ηβΕβα:ι::-7 . )J 
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Ί-1 3Ξ. έπιγpαψi) ιi•ιωΟ::.•ι tW'I 2ιαr6ρω·ι ι:)ς εrpητα~ Πα-:-ριαρχtχW " έnpi9ω•1 ι{ (Δ ϊί•ι.%ς) Έλi~ ΘεοG 

'Α ρχ:ε;.{vι.c•;.;ος Κωνιπαντι'!Οuϊ.6λεω:; Νiα; ' Ρι:ψ:ιjς ;,, ιχi 0 (;,,~~μΙΞνιΥ.Cς Πατptάρz:tj; ,)ι Οέ·ι ϊf,ιαι ύπογραψη •~ 
ll ατρi:iρz,j:.,, άλλα: γρiψετ:η ά:πΟ τ:;tς Γp:χ1t::!ς. ΤΟ 2i ;-.ϋρ:ι:; lχzι πd•ι,:;τε ·ή :i.cO τΟν r~ιο·ι Παψιdρzη·1 1~::;

χείρως, ώς ε~p-ιjταt , Οετcμiν-ι, Uπ:;γρα~:f,.*) 

Τιχ·:ί:-:χ χ:χτ' αiτησιν τοϋ Κupίου 'Ρήγα Παλαμ:f,3η, πrΟς Εvθεtξι·ι 7ης άλr,Qεiα:; :ι.αi ·~ϊ.ο~αιv6με0α. 

Ό Ε~βο!ας ΝΕΟΦΥΤΟΣ. 

'Ο Ιl ρώ-η, 'Ηλεiας JΩΝΑΣ . 

'Ο Άχαtας Ι'ΡΗΙΌΡΙΟ~. 

'Ο Κυ'ΙΟ!Jρίας ΔlΟΝrrιΟΣ . 

'Ο Κο,.λάοω·ι ΔΑl\1ΗΛ . 

'Ο 'Αττ<Χijς ΝΕΟΦΥ"ΤΟΣ. 

'Η 'Ιερά Σύνοδος ,ου Βασιλείοu ,·ijς 'Ελλάδος 

iτ.•:ι.υpοί τΟ ιrf,:.to•ι τώ·ι Uπογpαψώ·ι τώ·ι ά.vωτiρ<:Ι cεβ2ι:;μ(ωτάτωv • rεραρχών τοVτε Κ u·ιο •η{α ; Κ. Διοvυσ(οu, -~~ 

Είιβ~ίας 1{. Ν;:,1ύτοu, τ:,ϋ πrώ·φ 1Ηλεία; Κ. Ίων!Χ, τ::ιϋ Κυ:ι.λcθω·ι Κ . Δαπ}ιλ, τ.;11 Άzα:tας Κ. Γρηγοpfο!.Ι 
;,:. α( τc~ Ί\:tτ11.Ί)ς Κ. Νεοφ1τοu. 

Tfi 15 Μαρτίου 1844 έ·ι ΆΟ,j·ιαις . 

'Ο Εuβ,iος ΝΕΟΦΥ"ΤΟΣ Πricop,ς. 

(Τ. Σ.) 'Ο Γραμ.μ.ο-εuς ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣίΑΤΙΣΤΕϊΣ. 

---=--·--

ΕΚΚΛ.ΗΣΙΛΣΤΙΚΛ ΑΞΙΩΜΑΤΛ ΚΟΙΝΩΣ ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΑ. 

Δύο εί0·1) ;,.uβερνήσεως ψυλάττο•ιται ε!ς Π)'Ι τοU ΧριστοG Έκ.χληvί.2:ν. ΤΟ εv ε!Ccς Ο·ιομάζεται ΑΚΡΙΒΕΙΑ 

τΟ άλλο ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ xa:t ΣΥΓΚΑΊΆΒΑΣΙΣ μέ τα δποία. 1.uβψνώ.,.ι 'tη'Ι σωτ η ρία.'Ι τ ων ψυχών ot -;Q""J 

'!t"'ιεύμα.τος 0 1 χ ον6μοι. 

, · Ηά•ιτα τ!Χ ΣΠΑ.ΝLΛ, :ι.αl ΟιΝΟΝΌΜiΚΛ, χαί τα έξ Αι"{ΑΓΚΗΣ η τιν:,ς πο•ιηρiς ο,ηηθείας :ι.,,:{ άπλώ; 

11ε~:~: ιv<~άντα τα πα.ρα Καν όνας γεν6μενα, Νόμος χο: 1 Καν W•ι Υ.αι Παρά Οειγμα. της 'ΕχΥ.λησία.:; 
1i0Uχ ,J πά ρzουvι·ι. Πλη"' χαί τήςOΙΚΟΝΟΜ1ΑΣ ταVτ ης χα ί ΑΝΆΓΚΗΣ παρελΟούΟ""ΙJς, -πά.λι•ι σί Κα·ι6νe:ς 

n ;,.ρ:ιτ::~Uσιν. 1) 

'Ο χα::-' OlKONOMIAN ,;-:ο•.ώ·ιτι, cUχ' ώς &:πλώς χαλΟν: τοϋτο ποιεί, (l,λλ'ώς 1tpOς Υ.αιpΟ·ι χρειώ~ες. 

(Θεο9ύλαχτος ό llcuλγαρίας). 

ΊΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΊΑ έχει μiτρα :ι.αί δpια κ.α. l ΟSν είναι πcιντοτει•r') χcιί αόρισ.ος. 

Της Ο LΚΟΝΟΜΙΑΣ παp~λΟού.1η~, ή AKPLBEJA ·ι(α! οί Άποπσλιχc.! Κα.'Jόνες f.χouv τbν τόπον τω'J. 

ι< llάντ:.ι τα χα;,.ώς χ.ριΟέντα Υ.α:ί τυπωΟέvτα, ο!Jτε Κα•ιW·ι, :ιi:ίτε vtψ.σς, cύτε ΧΡΟΝΟΣ, οUτε σ1ηήθεια 

Ji βεβα:ιοϊ.1~ 

•) Π:ψο.τηροUμεν, Οτι ή Πατρια:pχιχ-ίlj Πρiχ~ις Δεχεμβρ{οu 1820 ( ΙΑ '), δkν ψc'ρεt δ:-ιοyρc:ιfήΥ τοU Πcιτpι&.ρχοv , iχτό; ;.,, 
iι;;οΟiσωμεν, Οτι ε!ς τοιοUτον σποvδο.ίον Vπρcιψο.,, ύ r.ιyp&fη διΟ: τοU • έv 1'fην 1. χ.τ.λ . ~ 





Έχδ6της, ~. Α. Σ,χρεγιάvvης. 
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