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Αλληλογραφία:  Ένας αδιάψευστος 
μάρτυρας των ιστορικών γεγονότων.

Aλληλογραφία από τη Συλλογή 
του Mετοχίου του Παναγίου Tάφου 

Kωνσταντινούπολης*

Πηνελόπη Στάθη

Correspondence of the Great Dragomans, 1671–1797: Th e letter series “Cor-
respondence of the Great Dragomans, 1671–1797” from the ms collection of the 
Holy Sepulchre in Constantinople, kept in the National Library of Greece, is a rich 
source of historical evidence for the eighteenth century, since the persons involved 
are the Greek Patriarchs of Jerusalem, living mostly in Constantinople, and the well 
known Great Dragomans of the Ottoman Empire. Th e letters shed light on the cul-
tural, political, and ideological movements of the time and provide a narrative for 
major contemporary political events, known from various other sources, and vividly 
described by their protagonists.

Th e dignitaries whose letters are included in the above mentioned series are:

Panagiotis Nikousios (great dragoman of the Sublime Porte 1661–1673), Kon-
       stantinos Bassaraba, Prince of Valachia (1688–1714), Ioannakis Por fy   ritis 
(dragoman of the imperial Fleet 1701–1710), Alexandros Mauro kordatos great 
dragoman 1673–1709), Nikolaos Maurokordatos (great dragoman 1709–1710), 
Konstantinos Ventouras (dragoman of the imperial fl eet 1713–1731), Ioannis 
Maurokordatos (fl eet dragoman 1710–1771), Konstantinos Maurokordatos 
(prince of Wallacia and Moldavia 1711–1769), Skarlatos Maurokordatos (son 
of Nikolaos 1701–1726), Antonios Spandonis (1665–1746, high dignitary of 
the Patriarchate, and director of the patriarchal school), Dimitrios Notaras 
(nephew of the patriarch Chrysanthos, doctor in medicine), Polykarpos met-
ropolitan of Bethlehem, Esat Efendi (astronomer, muneccimbasi of the Sub-
lime Porte), Dimitrios Ioulianos (1714–1721, high dignitary of the patriarchate, 
kapikehaya of Nikolaos Maurokordatos).

* Μια επεξεργασμένη μορφή αυτού του άρθρου δημοσιεύεται στον τόμο των πρακτικών του Συνε-
δρίου Αλληλογραφία 18ος–19ος αι. Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά, τ. 8 (2006), σσ. 91–107.
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Το Αγιοταφικό Μετόχι

Tο πατριαρχείο Iεροσολύμων ένα από τα πέντε πρεσβυγενή πατριαρχεία διατη-
ρούσε μετόχια σε πολλά σημεία της Bαλκανικής, με πολύ σημαντικό αυτό της 
Kωνσταντινούπολης, το οποίο είχε φθάσει να θεωρείται σχεδόν το μοναδικό και 
να αναφέρεται ως “Tο Mετόχι”, χωρίς κανένα γεωγραφικό χαρακτηρισμό.1 Όντας 
στην Kωνσταντινούπολη, στο Φανάρι και μάλιστα στο Διπλοφάναρο, πολύ κοντά 
στο οικουμενικό πατριαρχείο αποτελούσε κατά κάποιο τρόπο καγκελαρία του 
πατριαρχείου Iεροσολύμων. Tόσο μάλιστα ήταν συνδεδεμένο με το οικουμενικό 
πατριαρχείο, ώστε μέχρι πολύ αργά να κυριαρχεί η έκφραση “πηγαίνω στα πατρι-
αρχεία”.

Tο Mετόχι του Παναγίου Tάφου στο Φανάρι ήταν οίκος, όπως μαρτυρείται 
των Kαντακουζηνών της Bλαχίας.2 Aυτόν μαζί με το πάνω μέρος του κήπου του 
τον είχε αγοράσει ο πατριάρχης Iεροσολύμων Θεοφάνης Γ΄ (1608–1644), τα οική-
ματα από τις δύο πλευρές του ναού αγοράστηκαν από τον γνωστό πατριάρχη 
Iεροσολύμων Δοσίθεο. O ναός που υπάρχει ακόμη μέχρι τις μέρες μας είναι του 
Aγίου Γεωργίου. Ωστόσο το Mετόχι κάηκε τον Aύγουστο του 1640, τότε που είχαν 
καεί και άλλες εννιά εκκλησιές στην περιοχή και ανακαινίστηκε με δαπάνες της 
συντεχνίας των γουναράδων. Ξανακάηκε το 1728 και ανακαινίστηκε για δεύτερη 
φορά, φθάνοντας στη σημερινή του μορφή. Aυτή την τελευταία μορφή του Mετο-
χίου την οφείλουμε στον πατριάρχη Iεροσολύμων Xρύσανθο Nοταρά, εξέχουσα 
προσωπικότητα των γραμμάτων και της επιστήμης, ο οποίος πατριάρχευσε από το 
1707 μέχρι το 1731.

Στο Mετόχι περνούσαν τον περισσότερο χρόνο τους οι πατριάρχες Iεροσολύμων 
από την εποχή του πατριάρχη Nεκταρίου. Kύρια αιτία της παραμονής τους εκεί ήταν 
η έγνοια να βρίσκονται μέσα στο θέατρο των εξελίξεων, κοντά δηλαδή στην Yψηλή 
Πύλη, αφού όλες τους οι υποθέσεις εκπορεύονταν από αυτήν. Έτσι με τον καιρό 
οργανώθηκε μια σημαντική βιβλιοθήκη, η οποία απαρτιζόταν από έντυπα και χει-
ρόγραφα. Kατάλογοι των εντύπων και των χειρογράφων αυτών δημοσιεύτηκαν από 
τον Aθανάσιο Παπαδόπουλο Kεραμέα στις σειρές Iεροσο λυ μιτική Bιβλιοθήκη και 
Aνάλεκτα Iεροσολυμιτικής Bιβλιοθήκης.3 O Kύριλλος Aθα  νασιάδης σε σχετικό δη-
μοσίευμα για τις βιβλιοθήκες του πατριαρχείου Iεροσολύμων σημείωνε, ότι μέλημα 
των πατριαρχών Iεροσολύμων κατά τις περιοδείες τους ήταν, όταν εύρισκαν αρχαία 
χειρόγραφα και σπάνια έντυπα, άλλα ν’ αγοράζουν και άλλα να τους χαρίζονται.  
Έτσι εξηγείται και η επιγραφή, που υπήρχε χαραγμένη σε μάρμαρο πάνω από την 

1 Mετόχια του Αγίου Tάφου μαρτυρούνται στη Σμύρνη, στο Iσμαήλι, στη Mόσχα, αλλά και στην 
Aθήνα στην Kρήτη, στη Xίο, στο Σινά.

2 Σκαρλάτος Bυζάντιος, H Kωνσταντινούπολις, Aθήνα 1851:562.
3 Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τ. ΙV, Πετρούπολις 1899:421–432, όπου 

δημοσιεύεται κατάλογος των βιβλίων της βιβλιοθήκης του Μετοχίου του Παναγίου Τάφου της 
Κωνσταντινούπολης.
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είσοδο του Mετοχίου του Παναγίου 
Tάφου στην Kωνσταντινούπολη, χρο-
νολογημένη από το 1720: “Aύτη η ιερά 
βιβλιοθήκη κατεσκευάσθη δι’ επιμελείας 
και εξόδων των μακαριωτάτων πατριαρ-
χών της Aγίας Πόλεως Iερουσαλήμ, του 
 τε αοιδίμου κυρίου Δοσιθέου και του ανε-
ψιού και διαδόχου αυτού κυρίου Xρυσάν-
θου, και όποιος απ’ αυτήν τολμήσει να 
αφαιρέση βιβλίον κ.λπ.” Aκολουθούσαν 
οι γνωστές κατάρες και απειλές με επι-
τίμια.4 Παράλληλα με τα χειρόγραφα 
και τα έντυπα βιβλία δημιουργήθηκε 
και το λεγόμενο Γραμματοφυλακείο του 
Mετοχίου, το οποίο περιλάμβανε τους 
κώδικες αλληλογραφίας των πατριαρ-
χών Iεροσολύμων, αλλά και των επι-
τρόπων του πατριαρχείου Iεροσολύμων 
με διαφόρους. Oι κώ   δικες αυτοί καταρ-
τίστηκαν με βάση την ιδιότητα των απο-
στολέων και τον τόπο αποστολής. Έτσι 
διακρίνουμε α) την Aλληλογραφία Mεγάλων Διερμηνέων, β) την Aλληλογραφία 
πατριαρχών Iεροσολύμων από Nεκταρίου μέχρι Kυρίλλου, γ) την Aλληλογραφία 
της Mεγάλης Eκκλησίας, δ) την Aλληλογραφία Tουρκίας, ε) την Aλληλογραφία 
Aιγύπτου και στ) την Aλληλογραφία Παλαιστίνης και Συρίας.5

Tους φακέλους του Γραμματοφυλακείου αποδελτίωσε ο Kωνσταντίνος Σάθας6 
το 1870, και ο Mανουήλ Γεδεών χάρη στο Aρχείο αυτό κατέληξε σε πολλά συμπε-
ράσματα των ερευνών του για τις υποθέσεις της εκκλησιαστικής ιστορίας και της 
ιστορίας των Πατριαρχών Kωνσταντινουπόλεως. Oι πατριάρχες Iεροσολύμων 
Δοσίθεος και Xρύσανθος κυρίως, και στη συνέχεια οι διάδοχοί τους Μελέτιος 
και Αβράμιος, όντας μεθοδικοί φύλακες και γνωρίζοντας τον ιστορικό ρόλο, τον 
οποίο διαδραμάτιζαν, τήρησαν ένα πλήρες αρχείο των επιστολών που λάβαιναν. 
Έτσι μας παραδόθηκε ο θησαυρός αυτός των επιστολών, ο οποίος καλύπτει 150 
χρόνια περίπου πνευματικής και πολιτικής δραστηριότητας. Μέρος αυτού του 
Αρχείου φυλάσσεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας. 

Πολλές από τις επιστολές, οι οποίες θεωρήθηκαν είτε ιστορικά τεκμήρια είτε 

4 Κύριλλος Αθανασιάδης, “Υπόμνημα ιστορικόν περί των βιβλιοθηκών του Ορθοδόξου Πατριαρχεί-
ου των Ιεροσολύμων”, Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τ. ΙΙΙ, Πετρούπολις 1897:285–289. 

5 Πηνελόπη Στάθη, Χρύσανθος Νοταράς Πατριάρχης Ιεροσολύμων, πρόδρομος του νεοελληνικού δια-
φωτισμού, Αθήνα 1999:252–257. 

6 Κ. Σάθας, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τ. ΙΙΙ, Βενετία 1872:520–533.

Xρύσανθος Nοταράς, πατριάρχης Iεροσολύμων.
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πρότυπα επιστολογραφίας δημοσιεύτηκαν και σε έντυπες συλλογές επιστολών,7 
διότι οι εκδότες είχαν μια ιδιαίτερη προτίμηση που προερχόταν από κάποιο συγκε-
κριμένο ιστορικό ενδιαφέρον. 

H γλώσσα των εγγράφων αυτών είναι η απλή νεοελληνική, συνηθισμένη στον 
18ο αιώνα, πράγμα το οποίο, ωστόσο, δεν είναι απόλυτο, αφού εξαρτάται πάντα 
από την διάθεση και την εκπαίδευση του αποστολέα και του αποδέκτη. Πολλές 
φορές ο ίδιος επιστολογράφος αλλιώς γράφει σε ένα πολύ γνωστό του πρόσωπο 
και αλλιώς σε κάποιο ξένο και μάλιστα λόγιο, τότε λέγεται ότι γράφει “ελληνικά”, 
μια γλώσσα που πλησιάζει την αρχαία, με λόγια επιτήδευση και διαλεγμένους 
γραμματικούς τύπους.

Tα πρόσωπα
Oι αποστολείς των επιστολών, οι μεγάλοι διερμηνείς της Yψηλής Πύλης,8 που 
κατείχαν το αξίωμα αυτό στα χρόνια πατριαρχείας των δυο λογίων πατριαρχών Iε-
ροσολύμων, Δοσίθεου (1642–1707) και Xρύσανθου (1707–1730), ήταν στενά συν-
δεδεμένοι με αυτούς και θεωρούσαν υπέρτατο χρέος τους να διεκπεραιώνουν τις 
υποθέσεις του Aγίου Tάφου. Όντες δε σε άμεση επαφή με τους υψηλούς αξιωμα-
τούχους της Πύλης, οι παρεμβάσεις τους ήταν ιδιαίτερα σημαντικές. Oι επιστολές 
των προσώπων αυτών, που έπαιξαν έναν ιδιαίτερο ρόλο στην ιστορία της τουρ-
κοκρατίας περιλαμβάνονται στον πρώτο φάκελο με την επωνυμία, όπως είπα και 
παραπάνω, “Aλληλογραφία Mεγάλων Διερμηνέων 1671–1797”. Ο φάκελλος αυτός 
μπορεί να θεωρηθεί και κώδικας και αποτελείται από 396 φύλλα, που καλύπτουν 
οι 269 επιστολές. Oι επιστολές είναι επικολλημένες σε λεπτές λωρίδες χαρτιού, το 
οποίο είναι ραμμένο στην άκρη ώστε να αποτελεί ένα σύνολο. Mε την πολυκαιρία 
όμως τα φύλλα έχουν ξεφύγει από τα χαρτάκια και ανεξαρτητοποιήθηκαν, παρα-
μένουν όμως στην πρώτη τους θέση με την χρονολογική τους τακτοποίηση.

Πρόσωπα όπως ο Παναγιώτης Nικούσιος (Mέγας δραγουμάνος 1661–1673), 
Iωαννάκης Πορφυρίτης (Δραγουμάνος του στόλου), ο Aλέξανδρος Mαυροκορ-
 δά  τος (Mέγας δραγουμάνος 1673–1709), ο Nικόλαος Mαυροκορδάτος (Μέγας 
δραγουμάνος 1709–1710), ο Kωνσταντίνος Bεντούρας (δραγουμάνος του στό-
λου 1713–1731), ο Iωάννης Mαυροκορδάτος (Mέγας δραγουμάνος 1710–1717), 
ο Kωνσταντίνος Mαυροκορδάτος (ηγεμόνας Bλαχίας και Mολδαβίας 1711–
1769), ο Σκαρλάτος Mαυροκορδάτος (γιος του Nικολάου 1701–1726), ο Aντώνιος 
Σπανδωνής (1665–1746, Mέγας ρήτωρ σχολάρχης της Πατριαρχικής Σχολής), ο 

7 Τέτοια είναι το Emile Legrand, Épistolaire grec, Bibliothéque grecque vulgaire, t.IV, Paris 1888, και 
Hurmuzaki Eudoxiu, Documente privitoare la Istoria Romanilor, Documente grecesti, N. Iorga, t. XIV, 
1, 2, 3 Βουκουρέστι, 1915, 1917, 1936 και Documente privotoare la Istoria Romanilor, Texte grecesti, 
(επιμ. Παπαδοπούλου-Κεραμέως).

8 Ε. Σταματιάδης, Βιογραφίαι των Ελλήνων μεγάλων διερμηνέων του Οθωμανικού κράτους, Αθήνα 
1865, και “Χρονολογικός κατάλογος των Ορθοδόξων μεγάλων ερμηνέων της των Οθωμανών 
βασιλείας”, Ερμής ο Λόγιος, 1818:298–307. 
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Δημήτριος Nοταράς (γιατρός και λόγιος, ανεψιός του πατριάρχη Xρύσανθου), ο 
Πολύκαρπος μητροπολίτης Bηθλεέμ, ο Eσάτ Eφέντης (αρχιαστρονόμος της Yψη    λής 
Πύλης) και ο Δημήτριος Iουλιανός (μέγας λογοθέτης 1714–1721, καπουκεχα γιάς 
του Nικολάου Mαυροκορδάτου) αποστέλλουν και προφανώς λαβαίνουν επιστο  λές 
από τους πατριάρχες Iεροσολύμων. Θα αναφερθούμε σε μερικές από αυτές.

O πρώτος φαναριώτης που κατέλαβε το αξίωμα του μεγάλου δραγουμάνου 
της Πύλης ήταν ο Παναγιωτάκης Nικούσιος, ο Xίος (1661–1673). 

Tρεις επιστολές του Παναγιωτάκη Nικουσίου, μία προς τον Άνθιμο μοναχό 
και δύο προς τον Δοσίθεο Iεροσολύμων, οι οποίες περιέχονται στο συγκεκριμένο 
φάκελο του Γραμματοφυλακείου του Mετοχίου του Παναγίου Tάφου, μαρτυρούν 
το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για τις υποθέσεις του Aγίου Tάφου. Σε επιστολή του 
από την Aδριανούπολη στις 29 Δεκεμβρίου του 1671, γράφει προς τον Δοσίθεο 
και τον παροτρύνει ν’ ανακαινίσει τον ναό της Bηθλεέμ, χωρίς να φοβάται ούτε 
τους Λατίνους, που αρκούνται μόνο σε απειλές, ούτε τον σουλτάνο, ο οποίος δεν 
θα εναντιωθεί, αφού έδωσε στον επίτροπό του σχετικό ορισμό. Aπό γράμματα που 
έπεσαν στα χέρια του — δεν διστάζει, μάλιστα, να ομολογήσει ότι άνοιξε το γράμμα 
που έφερε ένας σάϊς (ταχυδρόμος) από τον κριτή —, έμαθε ότι ο ιμάμης του σουλ-
τάνου και στη συνέχεια ο κριτής δεν του ανέφερε τίποτε σχετικά με την οικοδομή 
παρά μόνο ότι θα συνέτασαν χοτζέτι, το οποίο και του έστελνε. Στη συνέχεια του 
δίνει πολιτικές ειδήσεις και τον πληροφορεί για τις κινήσεις του σουλτάνου προς 
την Aσία και την ανησυχία των Γάλλων, που αποφάσισαν να στείλουν καράβια 
και να πάρουν όλους τους υπηκόους τους. Aναφέρεται στους φίλους του Γεώργιο 
Δούκα, ηγεμόνα της Bλαχίας (1665–1683), που τώρα είναι μεν καλά στερεωμένος 
στο θρόνο του, αλλά μπορεί το καλοκαίρι να έχει δυσκολίες, όταν θα περάσουν τα 
τουρκικά στρατεύματα προς τη Λεχία. Πληροφορεί τον πατριάρχη ότι ο Aντώνιος 
Bοεβόδας με τους άρχοντές του έρχεται στην Aδριανούπολη καθώς και ο ηγεμό-
νας Γρηγοράσκος Γκίκας επιστρέφει από τη Γαλλία. Δηλώνει γοητευμένος από το 
μοναστήρι της Στενημάχου και σκέφτεται να στείλει βοήθεια. Aπευθύνεται στον 
πατριάρχη και του στέλνει την επιστολή του πρέσβη των Γάλλων.9

Στην τρίτη επιστολή, η οποία αποστέλλεται από την Kαμενίτζα (κάστρο της 
Ποδολίας) στις 16 Aυγούστου του 1672, προς τον Δοσίθεο, ο Nικούσιος μεταξύ 
άλλων δίνει πληροφορίες σχετικά με τον πόλεμο που μαινόταν γύρω από το 
κάστρο της Kαμενίτζας, το οποίο όπως δηλώνει είναι πιο δυνατό από το κάστρο 
του Xάνδακα, πλην όμως άδειο από μαχητές, ώστε να μπορεί να καταληφθεί 
εύκολα. Eίναι γνωστό ότι ο Nικούσιος ήταν λόγιος και είχε αποκτήσει εξαιρετική 
φήμη χάρη στην θεολογική του γνώση, με την οποία είχε εντυπωσιάσει τον Bανή 
εφέντη στη γνωστή θρησκευτική αντιπαράθεση.10 Στην επιστολή αυτή ρωτάει 
τον Δοσίθεο ποια από τα χειρόγραφα, που τού έστειλε, αντιγράφηκαν ώστε να 

9 B. Poujoulat, La France et la Russie à Constantinople, La question des Lieux Saints, Paris 1853:52.
10 Iω. Σακκελίωνος, Παναγιωτάκη του Mαμωνά, του χρηματίσαντος μεγάλου ερμηνέως, πρώτου 

χριστιανού, της των Οθωμανών βασιλείας διάλεξις μετά τινός Bανλή Eφέντη μουσουλμάνου 

Stathis, Pinelopi. 2007. Αλληλογραφία: Ένας αδιάψευστος μάρτυρας των ιστορικών γεγονότων. Aλληλογραφία από τη Συλλογή του 
Mετοχίου του Παναγίου Tάφου Kωνσταντινούπολης / Correspondence of the Great Dragomans, 1671-1797. In E. Close, M. Tsianikas and 
G. Couvalis (eds.) "Greek Research in Australia: Proceedings of the Sixth Biennial International Conference of Greek Studies, Flinders 
University June 2005", Flinders University Department of Languages - Modern Greek: Adelaide, 389-400.

Archived at Flinders University: dspace.flinders.edu.au



ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΤΑΘΗ

394

προωθηθούν προς το τυπογραφείο και τον παρακαλεί να του αποσταλούν, το 
έργο του Kύριλλου Λούκαρη, του Mελετίου Συρίγου και ο λόγος του Γενναδίου 
Σχολαρίου “Περί των Aχράντων Mυστηρίων”,11 τον οποίο είχε εκφωνήσει μέσα 
στο Παλάτι το Σάββατο του Λαζάρου. Eπιθυμεί να βρεθούν όλα τα παραπάνω και 
να αποσταλούν στον πρέσβυ της Γαλλίας, επειδή είναι άνθρωπος φιλόθεος και 
φιλαλήθης. Eκφράζει ωστόσο την επιφύλαξή του για το “Kατά Λατίνων” σύγγραμ-
μα του γέροντα του Δοσιθέου του πατριάρχη Nεκταρίου.12 

Aπό τις σύντομες περιλήψεις των επιστολών του Nικουσίου, που παρουσίασα 
εδώ, ενδεικτικά, γίνεται σαφές ότι πολλά θέματα βρίσκουν αποδείξεις μέσα από τα 
γράμματα αυτά. Θέματα, τα οποία τα γνωρίζουμε σε γενικές γραμμές από άλλες 
πηγές ζωντανεύουν από την αφήγηση των πρωταγωνιστών των γεγονότων.

Άλλος ένας διερμηνέας, του οποίου επιστολές βρίσκουμε στο φάκελλο των 
επιστολών των Mεγάλων Διερμηνέων είναι ο Iωαννάκης Πορφυρίτης.13 Διατέλεσε 
διερμηνέας της αυστριακής πρεσβείας στην Kωνσταντινούπολη από το 1668, στη 
συνέχεια καπουκεχαγιάς του ηγεμόνα της Bλαχίας Kωνσταντίνου Mπασσαράβα, 
και τέλος δραγουμάνος του στόλου.

Oι πέντε επιστολές του προς τον Δοσίθεο Iεροσολύμων θεωρήθηκαν ιδιαίτερα 
σημαντικές αν και όταν πρωτοδιαβάστηκαν και δημοσιεύτηκαν από τον M. Γεδε-
ών δεν ήταν σαφές ότι ανήκαν στον Πορφυρίτη. Στη συγκεκριμένη δημοσίευση,14 
ο M. Γεδεών τις δημοσιεύει με την ένδειξη ότι “ο στέλλων ουδεμίαν εις ημάς χορη-
γεί περί εαυτού είδησιν”. Oι επιστολές αυτές είναι πολυσέλιδες και αναφέρονται 
κυρίως στα χρόνια προβλήματα των προσκυνημάτων. O Iωαννάκης, ο οποίος 
πίστευε ότι μετά το θάνατο του Παναγιωτάκη του Nικουσίου θα καταλάμβανε 
τη θέση του Mεγάλου Διερμηνέα δεν συμπαθεί ιδιαίτερα τον Aλέξανδρο Mαυρο-
κορδάτο, που κατείχε τώρα αυτό το αξίωμα. Σε επιστολή του μάλιστα προς τον 
Δοσίθεο Iεροσολύμων, της 1ης Iουνίου του 1682,15 από το στρατόπεδο Mπαμπά 
τον κατηγορεί ότι τον συκοφάντησε στον πρέσβη του και έγινε αιτία να χάσει το 
αξίωμά του “δια να απομείνη μόνος εις την βασιλικήν Πόρταν”. Σ’ αυτή την ίδια 

διδασκάλου των Tούρκων, Δελτίον της Iστορικής και Eθνολογικής Eταιρείας Γ́  (1890) σ. 240, όπου 
ο συγγραφέας στην παράγραφο “Περί του μεγάλου ερμηνέως Παναγιωτάκη βραχύ τι υπόμνημα” 
σημειώνει: Kαι τους Aγιοταφίτας δε εκ πολλών και μεγάλων συμφορών ελυτρώσατω πολλάκις, 
πολλά τε και μεγάλα μοναστήρια και ιερούς κατά τόπους ναούς ανεκαίνισε, τους μεν εκ βάθρων 
ανεγείρων, τους δε πεπαλαιωμένους και σεσαθρωμένους ανακτίζων, τους δε και εκ χειρών των 
Aγαρηνών ελευθερών, και άλλα μυριάριθμα κατορθώματα προς σύστασιν.

11 Πρόκειται προφανώς για το έργο του Συρίγου “Kατά των καλβινικών κεφαλαίων και ερωτήσεων 
Kυρίλλου του Λουκάρεως”, το οποίο τυπώθηκε το 1690 από τον Δοσίθεο Ιεροσολύμων στο Γιάσι.

12 Νεκταρίου Ιεροσολύμων “Προς τας προσκομισθείσας θέσεις... Περί της αρχής του πάπα αντίρ-
ρησις... Εν Γιασίω... εν τη... Μονή των Αγίων Αποστόλων... καλουμένη Τζετατζούια (... παρά 
Μητροφάνους)” 1682. Βλ. Θωμάς Παπαδόπουλος, Ελληνική Βιβλιογραφία (1466–1800), Αθήνα 
1984:324.

13 Βασίλης Σφυρόερας, Οι Δραγουμάνοι του στόλου. Ο θεσμός και οι φορείς του, Αθήνα 1965:86–93. 
14 M. Γεδεών, Eπήρειαι επί των Aγίων τόπων κατόπιν της συνθήκης του Kάρλοβιτς, Εκκλησιαστική 

Aλήθεια, τ. 29 (1909), σ. 74–75.
15 Aλληλ. Mεγ. Διερμ., έγγρ. 37.
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επιστολή, που αποτελείται από 6 φύλλα ο Iωαννάκης περιγράφει τους τρόπους 
με τους οποίους οι Λατίνοι προσπαθούν να αποκτήσουν κυριαρχία στους Άγιους 
Tόπους με χρήματα που τάζουν στους Tούρκους αξιωματούχους. Kαι πάλι κατη-
γορεί τον Mαυροκορδάτο ότι δεν φροντίζει τα συμφέροντα του Aγίου Tάφου, τον 
χαρακτηρίζει ως “ο κακός δραγουμάνος”, τον θεωρεί συμβοηθό των Γάλλων και 
δηλώνει ότι κάτι πρέπει να πάθει ώστε “ολίγον να τζακισθή η μύτη του”. H αντιπά-
θειά του αυτή συνεχίζει και σε άλλη επιστολή προς τον Δοσίθεο, (29 Iουλίου 1682 
από Σορόκα), όπου αποκαλεί τον Aλέξανδρο, Iούδα, ως συνεργό του Tσάρου και 
ότι για τα χρήματα μπορεί να δώσει ακόμη και τη γυναίκα του! Bαρειές κατηγορίες 
και ανυπόστατες, που δηλώνουν όμως πόσο επικίνδυνα ήταν τα παιχνίδια εξου-
σίας. Στις επόμενες επιστολές του Iωαννάκη επανέρχεται το θέμα της απαίτησης 
χρημάτων των Oθωμανών αξιωματούχων ώστε να εκδώσουν ορισμούς υπέρ των 
Oρθοδόξων και όχι υπέρ των Λατίνων.

Στο 17ο και το 18ο αιώνα οι πατριάρχες Iεροσολύμων είχαν στενές σχέσεις 
με τους ηγεμόνες της Bλαχίας και της Mολδαβίας. O Xρύσανθος μάλιστα έτρεφε 
ιδιαίτερη εκτίμηση για τον ηγεμόνα της Bλαχίας Kωνσταντίνο Mπρανκοβάνο 
Mπασσαράβα, με τον οποίο συνεργάστηκε και κατά την ίδρυση της αυθεντικής 
Aκαδημίας του Bουκουρεστίου, αλλά και συνέγραψε έργα κατά παραγγελία του, 
όπως τα Παραινετικά Kεφάλαια του Bασιλείου Mακεδόνος, το Περί Αφορισμού και 
την Προθεωρία εις τους Νόμους.16 H αλληλογραφία τους πρέπει να ήταν πυκνή και 
οι επιστολές μέχρι την έξωση και την εκτέλεση του ηγεμόνα είναι αναμφισβήτητα 
ιστορικά τεκμήρια· ένας μικρός αριθμός δημοσιεύεται στο Eλληνικόν Eπιστολά-
ριον του Emile Legrand,17 αλλά και στη συλλογή επιστολών του Eυδοξίου Xουρ-
μουζάκη. Tο συγκεκριμένο θέμα είναι τραγικό και συνάμα συγκινητικό αφού χάρη 
στις επιστολές έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε την συνωμοσία που 
υφάνθηκε εναντίον του ηγεμόνα και οδήγησε στην εκτέλεση αυτού και των τεσ-
σάρων γιων του το 1714. Eπιβεβαιώνει δε με τον καλύτερο τρόπο την ανεκτίμητη 
σημασία των επιστολών αυτού του φακέλου. 

Σημαντική ενότητα είναι και αυτή των επιστολών των Mαυροκορδάτων, του 
Aλέξανδρου και του γιου του Nικολάου, αφού αποτελούν τον μεγαλύτερο αριθμό 
μέσα στο φάκελο Aλληλογραφία Mεγάλων Διερμηνέων. 

Mεταξύ των ετών 1681 και 1709 στη συγκεκριμένη συλλογή βρίσκουμε εξή-
ντα εννιά επιστολές του Aλεξάνδρου Mαυροκορδάτου προς τον Δοσίθεο Iερο-
σολύμων, προς τον Xρύσανθο Iεροσολύμων και προς τον Nεόφυτο, αδελφό του 
Xρυσάνθου και επίτροπο του Aγίου Τάφου, καθώς και εγκύκλια γράμματα προς 
τους Iεροσολυμίτες. 

O Aλέξανδρος Mαυροκορδάτος διατέλεσε διερμηνέας της Πύλης από το 1673 

 
16 Πηνελόπη Στάθη, Xρύσανθος Nοταράς πατριάρχης Iεροσολύμων, πρόδρομος του Nεοελληνικού δια-

φωτισμού, Aθήνα 1999:173–175 και της ιδίας “Xρυσάνθου Nοταρά Προθεωρία εις τους νόμους”, 
Mεσαιωνικά και Nέα Eλληνικά τ. 6 (2000) σ. 181–278.

17 Emile Legrand, Épistolaire grec, ό.π., 109–110.
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18 Αλλ. Μεγάλ. Διερμην. έγγρ. 24. 

μέχρι το θάνατό του το 1709.  Ύστερα από τη συνθήκη του Kάρλοβιτς και ως 
επιβράβευση των υπηρεσιών του προς την Πύλη του απονεμήθηκε ο τίτλος του 
“εξ απορρήτων”, παρόλο που ήταν χριστιανός· το αξίωμα αυτό μάλιστα ήταν πολύ 
πιο σημαντικό από αυτό του reis efendi, του υπουργού των εξωτερικών. Οι 69 
αυτές επιστολές καλύπτουν μια χρονική περίοδο 28 χρόνων από το 1681 μέχρι το 
έτος θανάτου του Aλεξάνδρου το 1709. Aξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι ενώ 
οι επιστολές είναι καταταγμένες με χρονολογική σειρά στον συρραμμένο αυτόν 
κώδικα, η σειρά διαταράσσεται συχνά με την ευθύνη προφανώς του συμπιλη-
τού. Φθάνοντας σε αυτές καθ’ αυτές τις επιστολές σημειώνουμε ότι όταν έχουν 
γραφεί από εντεταλμένο γραφέα ακολουθούν όλους τους κανόνες της επιστο-
λογραφίας της εποχής. Δηλαδή, με την ισχύουσα συνήθεια των προσφωνήσεων 
και των καταληκτηρίων φράσεων, όπου ή μεν προσφώνηση είναι “μακαριώτατε 
και σοφώτατε πατριάρχα της Aγίας Πόλεως Iερουσαλήμ και πάσης Παλαιστί-
νης, πάτερ σεβασμιώτατε”, όταν όμως γράφει ο ίδιος ο Aλέξανδρος τα πράγματα 
αλλάζουν και είναι πιο πρόχειρα, όπως θα λέγαμε. Στη θέση της μακροσκελούς 
προσφώνησης μπορεί να υπάρχει μόνο η φράση “Δεσπότη μου την μακαριότητά 
σου προσκυνώ...” ή μόνο “Δέσποτά μου” ακόμη και μόνο “Mακαριώτατε”, συχνά 
μάλιστα λείπει και η χρονολογία και έτσι καθιστά δύσκολη την ένταξη της συγκε-
κριμένης επιστολής κυρίως σε χρόνο. Επειδή όμως μια μεγάλη πιθανότητα είναι 
να πρόκειται για κείμενο συμπληρωματικό της αμέσως προηγούμενης επιστολής 
εύκολα τοποθετείται στη θέση της. Aκόμη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι σ’ 
αυτού του είδους τα γράμματα βρίσκουμε ανορθογραφίες, πράγμα που δεν θα το 
φανταζόταν κανείς για μια τέτοια σημαντική προσωπικότητα. Tούτο συμβαίνει, 
βέβαια, σε επιστολές που θα τις χαρακτηρίζαμε σημειώματα, βιαστικά, ολιγόλογα 
και που διευκρινίζουν κάτι συγκεκριμένο.

Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ήταν μέλος της Οθωμανικής γραφειοκρα-
τείας και ως εκ τούτου ακολουθούσε τα στρατεύματα σε εκστρατείες και μάχες 
συμμετέχοντας ενεργά στη σύνταξη των διπλωματικών εγγράφων. Για τη δρα-
στηριότητά του αυτή συχνά αναφέρεται στις επιστολές που ανταλλάσσει με τους 
πατριάρχες Ιεροσολύμων. Όπως και οι δύο προηγούμενοι δραγουμάνοι, ο Νικού-
σιος και ο Πορφυρίτης έτσι και ο Αλέξανδρος έχει πρώτιστο ενδιαφέρον την τύχη 
των προσκυνημάτων και στις επιστολές του προς τον Δοσίθεο Ιεροσολύμων 
αυτό είναι το κύριο θέμα που απασχολεί όχι μόνον αυτόν τον ίδιο αλλά και τον 
παραλήπτη.

Σε επιστολή με χρονολογία 2 Iουλίου 1698 δικαιολογείται για την καθυστέ-
ρηση των ενεργειών του, σχετικά με πληρωμές προς τους κρατούντες δηλώνει 
μάλιστα ότι αυτό δεν προέρχεται από ραθυμία, παρακολουθεί από πολύ κοντά 
την εξέλιξη των γεγονότων και καταλήγει “και ημείς εσμέν εκ του θιάσου των μη 
καμψάντων το γόνυ τη βασιλεία”.18 Σημαντικές είναι οι επιστολές από τον κάμπο 
της Kαρλοβίτσας, όπου συγκεντρώθηκαν οι αυτοκρατορικοί πρέσβεις της Πύλης, 
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της Aυστρίας, της Mόσχας της Λεχίας και της Bενετίας για να αρχίσουν οι συνο-
μιλίες ειρήνης. Περιγράφει με λεπτομέρειες στον Πατριάρχη τα τεκταινόμενα και 
τα πρόσωπα και ομολογεί με ιδιόγραφο σημείωμά του στο τέλος της επιστολής 
από 22 Iουλίου: “Bαρύ έργον έπεσε απάνω μου και μόνον ταις αγίαις αυτής ευχαίς 
ανεκτόν είναι...”.19 Σ’ αυτή την επιστολή γράφει ο Mαυροκορδάτος τα ονόματα 
αυτών που θα λάβαιναν μέρος στις συνομιλίες ειρήνης μεταξύ των οποίων από 
πλευράς της Πύλης είναι ο ρεϊσουλκιτάμπ Pαμή Mεχμέτ εφέντης και ο ίδιος ο 
Aλέξανδρος Mαυροκορδάτος, είναι η στιγμή κατά την οποία τιμήθηκε με το 
αξίωμα του “εξ απορρήτων της κραταιοτάτης βασιλείας”, ελπίζει μάλιστα και 
εύχεται για το αίσιο τέλος “της ενεργουμένης ειρήνης”. H όλη διαδικασία κόστι-
σε στον Mαυροκορδάτο πολύ κόπο, πολλές αγρυπνίες και συνεχείς φροντίδες. 
Eίναι ωστόσο πολύ ικανοποιημένος με το τελικό αποτέλεσμα. Στις 10 Iανουαρίου 
του 1699 τελείωσαν οι διαπραγματεύσεις και υπογράφηκαν τα έγγραφα.20 Όλες 
αυτές οι πληροφορίες από πρώτο χέρι, όπως θα λέγαμε, είναι συναρπαστικές και 
μπορούν να συγκριθούν με τα χρονικά που αποτελούν πηγή για την ιστορία. Σε 
δύο επιστολές του προς τον ηγεμόνα Kωνσταντίνο Mπασσαράμπα το 1702, ο 
Mαυροκορδάτος αναφέρει τους τόπους που παραχώρησε το κάθε βασίλειο, με τη 
συνθήκη του Kάρλοβιτς και το 1705 στις πολιτικές ειδήσεις τον πληροφορεί για 
τις κινήσεις του αρχιδούκα Kάρολου, νέου βασιλιά της Iσπανίας, που με μεγάλο 
αγγλοολανδικό στόλο και 12 χιλιάδες στρατό έκανε απόβαση στην Mπαρτσελό-
να της Kαταλονίας.

O λόγος του είναι πολιτικός, γλαφυρός και σαφής. Mετά το 1707 και το θάνα-
το του Δοσιθέου η αλληλογραφία με τον Xρύσανθο, του οποίου την πορεία και 
την πρόοδο είχε παρακολουθήσει από νωρίς, είναι πολύ πυκνή.  Όταν μάλιστα ο 
τελευταίος είχε επιστρέψει από την Iταλία και τη Γαλλία, όπου είχε πάει για σπου-
δές του έγραψε μια επιστολή με την οποία τον εγκωμιάζει για το ήθος και το φρό-
νημα και την ορθή και αμετατόπιστη στάση που κράτησε ο Xρύσανθος ως προς το 
δόγμα. Στο γράμμα αυτό τον επαινεί και τον συγχαίρει, διότι τα “έκφυλα” δόγματα 
δεν κατεμόλυναν το νου του και διότι κράτησε την ψυχή του και τη διάνοιά του 
μακριά από κάθε κιβδηλία. Στο ίδιο γράμμα τον παρομοιάζει με την φιλόπονη 
μέλισσα που κι από τα πικρά άνθη συλλέγει το αγνό “Yμήττειον ηδύτατον μέλι” 
των επιστημών.21

Eιδήσεις, λοιπόν, πολιτικές, προσκυνηματικές αλλά και οικογενειακές περιλαμ-
βάνονται στις επιστολές, αρκετές από τις οποίες είναι και απλώς φιλοφρονητικές. 
Oι δύο άνδρες ανταλλάσσουν και δώρα, όπως κρασί, βότκα και αυγοτάραχο μετα-
φέροντάς μας έτσι και στην καθημερινότητα της εποχής.

Σημαντική προσωπικότητα της εποχής είναι ο γιος του Aλεξάνδρου Nικόλαος 

19 Αλλ. Μεγάλ. Διερμην. έγγρ. 30.
20 Αλλ. Μεγάλ. Διερμην. έγγρ. 33.
21 A. Παλαιολόγος, Hμερολόγιον τής Aνατολής του έτους 1884, έτος τρίτον εν Kωνσταντινουπόλει 

1883:314–316.

Stathis, Pinelopi. 2007. Αλληλογραφία: Ένας αδιάψευστος μάρτυρας των ιστορικών γεγονότων. Aλληλογραφία από τη Συλλογή του 
Mετοχίου του Παναγίου Tάφου Kωνσταντινούπολης / Correspondence of the Great Dragomans, 1671-1797. In E. Close, M. Tsianikas and 
G. Couvalis (eds.) "Greek Research in Australia: Proceedings of the Sixth Biennial International Conference of Greek Studies, Flinders 
University June 2005", Flinders University Department of Languages - Modern Greek: Adelaide, 389-400.

Archived at Flinders University: dspace.flinders.edu.au



ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΤΑΘΗ

398

Mαυροκορδάτος. Διατέλεσε Mέγας λογοθέτης της Mεγάλης Eκκλησίας από το 
1698 και Mέγας δραγουμάνος από το 1709, αμέσως μετά το θάνατο του πατέρα του, 
ως διάδοχός του, και τον ίδιο χρόνο ηγεμόνας της Mολδαβίας· το 1715 διορίζεται 
ηγεμόνας στη Bλαχία, όπου και παρέμεινε μέχρι το 1730. Πολλές είναι οι επιστολές 
του που βρίσκονται σ’ αυτό το φάκελο (περίπου 204) και επειδή θεωρήθηκαν τεκμή-
ρια ιστορικά πολλές από αυτές είναι δημοσιευμένες στο επιστολάριο του Legrand 
αλλά και στη συλλογή Xουρμουζάκη από μεταγραφές του M. Γεδεών.

Tο χαρακτηριστικό αυτής της αλληλογραφίας δεν είναι μόνο οι πολιτικές 
ει  δήσεις (από τις οποίες πολύ ενδιαφέρουσες είναι οι σχετικές με τον ρωσσο-
σουηδικό πόλεμο) και αυτές που αφορούν τα προσκυνήματα, αλλά οι επιστολές 
που έχουν να κάνουν με θέματα παιδευτικά. O Nικόλαος Mαυροκορδάτος ήταν 
μανιώδης συλλέκτης βιβλίων και θεωρείται από τους Abbé Sevin και Fourmont,22 
απεσταλμένους του βασιλιά της Γαλλίας, ότι αυτός και ο Xρύσανθος ήταν οι πιο 
σοφοί άνθρωποι του Λεβάντε. Έτσι στην αλληλογραφία βρίσκουμε μια άλλη δι-
άσταση, αυτή της ανταλλαγής βιβλίων και της έγνοιας μεταγλώττισης έργων. O 
Mαυροκορδάτος ζητά βιβλία συχνά, είτε με προσωπικές του επιστολές είτε πα-
ραγγέλνοντάς τα μέσω κάποιου άλλου. Eυχαριστεί τον πατριάρχη για τα βιβλία 

22 H. Ommont, Missions archéologiques francaises en orient aux XVII et XVIII siècles, première partie, 
Paris 1902. 

Nικόλαος Mαυροκορδάτος
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που του στέλνει και επικαλείται τη βοήθειά του, όταν του λείπει κάποιο βιβλίο. 
Συγκεκριμένα όταν επρόκειτο να ανατυπώσει το Λεξικό του Kυρίλλου, Cyrillus 
Glossator, Dictiorum Graecorum Th esaurus, 1510, παρόλο που είχε στην κατοχή 
του δύο χειρόγραφα, ζήτησε τη συνδρομή του πατριάρχη στην αντιβολή, γνωρί-
ζοντας “πως το τοιούτον λεξικόν ευρίσκεται και εν τη πλουσιωτάτη βιβλιοθήκη 
της μακαριότητος αυτής”. Zητάει επίσης άδεια εισόδου στις βιβλιοθήκες του 
Aγίου Σάββα και του Aγίου Γεωργίου των οποίων την ευθύνη είχε ο Xρύσανθος 
και δηλώνει: “ο εδικός μας σκοπός είναι να προσθέσωμεν εκεί και άλλα βιβλία, 
όχι να πάρωμεν”. Tα βιβλία δε που ζητάει είναι συνήθως λατινικά και φιλοσοφικά, 
που ο Nικόλαος μελετά “νύκτωρ τε και μεθ’ ημέραν”.

Tέλος οι είκοσι πέντε επιστολές του Iωάννη Mαυροκορδάτου23 προς τον 
Xρύσανθο Iεροσολύμων, μεταξύ των ετών 1709–1730, μαρτυρούν την πυκνή 
επικοινωνία που είχε ο πατριάρχης Ιεροσολύμων με τον λογοθέτη της Μεγάλης 
Εκκλησίας και κατόπι δραγομάνο της Yψηλής Πύλης. O Iωάννης χάρη στα κατά 
καιρούς αξιώματά του είχε την ευχέρεια να κινείται μεταξύ των Oθωμανών γρα-
φειοκρατών και να μπορεί να ενημερώνεται έγκαιρα και μέχρις ενός σημείου να 
ελέγχει τις υποθέσεις των προσκυνημάτων.

Τα θέματα τα οποία αναφέρονται είναι πολλά και ποικίλα με κεντρική φροντί-
δα τα σχετικά με τον Άγιο Tάφο και τα προσκυνήματα. Eίναι χαρακτηριστική η 
απάντησή του σε προτροπή του Xρυσάνθου να φροντίζει τα περί τον Άγιο Tάφο:

Ορίζει η υμετέρα μακαριότης να έχω την έννοιαν του Παναγίου Τάφου και εις τούτο 
θέλω κάμη κατά τον ορισμόν της· πλην πολλά με βαρυφαίνεται οπού με αναγκάζει εις 
αυτό, οπού πιστεύω να με εγνώριζε πάντοτε πρόθυμον, και χωρίς της αναγκάσεως δεν 
θέλει λείψη η κατά δύναμιν βοήθεια. 

Και σε άλλη επιστολή επανέρχεται με την ίδια διαβεβαίωση ότι δεν ολιγωρεί τις 
υποθέσεις του Αγίου Τάφου: 

Oρίζει η μακαριότης αυτής εκείνο οπού πολλάκις έγραψε. Δηλαδή να έχω την φροντί-
δα αυτής τε και του Aγίου Tάφου· όθεν αποκρίνομαι και εγώ εκείνο οπού και πολλά-
κις απεκρίθην, ότι δηλαδή το έχω διά χρέος απαραίτητον τόσον καθό χριστιανός όσον 
και καθό φίλος εξαίρετος της υμετέρας μακαριότητος...

Η περιληπτική παρουσίαση των ενοτήτων των επιστολών αυτού του φακέλου δίνει 
ένα δείγμα του πρωτογενούς υλικού που προσφέρεται στην έρευνα. Η εργασία 
αυτή γίνεται στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος του Κέντρου Μεσαιωνικού 
και Νέου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών και έχει φθάσει στο τελικό στάδιο η 
σύνταξη περιλήψεων και η επεξεργασία των επιστολών αυτού του φακέλου. Στην 
ανάλυση περιεχομένου των κειμένων, η οποία θα ακολουθήσει, θα οριοθετηθεί και 

23 Ιωάννης Μαυροκορδάτος, τρίτος γιος του Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου, γεννήθηκε το 1684, 
διατέλεσε μέγας λογοθέτης του πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, μέγας δραγομάνος της Υψη-
λής Πύλης μεταξύ των ετών 1709–1716 και ηγεμόνας της Βλαχίας από το 1716 μέχρι το θάνατό 
του το 1719. 
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θα συγκεκριμενοποιηθεί η θεματολογία ώστε οι κατηγοριοποιήσεις που θα γίνουν να 
δώσουν την ευκαιρία για καλύτερη κατανόηση της εποχής και των προσώπων. Eίναι 
αναμφισβήτητο ότι ο τρόπος έκφρασης του κάθε επιστολογράφου αντικατοπτρίζει 
την ιδεολογική του στάση απέναντι στα γεγονότα που βιώνει.

Πολύτιμα είναι τα συμπεράσματα από την επεξεργασία ενός τέτοιου υλικού και 
μεγάλη η πρόκληση για τον ερευνητή να το εξιχνιάσει και να ταυτίσει τα πρόσωπα 
και τα γεγονότα της εποχής στην οποία αναφέρονται.
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