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Γλωσσάριο 
<κατά τον Κωνσταντίνο ι. ΜυριανθόπουλοJ 

αρζουχάλnν: αίτnσn, αναφορά 

ασκέριν: στρατός 

άσπρο: το νόμισμα 

άρζε: αίτnσn, αναφορά 

βολής: κυβερνήτης 

βούλλα: σφραγίδα 

γιούΦτnς: ευτελής, χυδαίος, γύφτος 

γnνάτιν: ισχυρογνωμοσύνη, πείσμα 

δουλαππιν: ξύλινον εργαλείον πάνω στο 

οποίο τυλίσσεται το νήμα, μετάξι κ.ά. 

εξέβnν: βγήκε 

εμόρανεν: ετρέλλανε 

επεέντnσεν: έλαβε υπόψn, υπολόγισε 

εγιομακλάτιοαν: εξέτασαν, ερεύνησαν, 

επιθεώρησαν, ήλεγξαν 

εκέλευσεν: εκάλεσε 

ζόπτπν:συγκράτπσπ, καθυπάταξπ 

ζορπάς: ταραξίας 

ζαπίτnς: υποδιοικητής, αστυνόμος 

ζαλούμια: πίεσn, τυραννία, αδικία, κατα· 

δυνάστευαn 

nτλόκκιν: αθώωσn, απελευθέρωσn, από· 

λυσn 

καρΠδια: κουκκούλια του μεταξοσκώληκα 

καβόδιν ή καΦτάνιν: πολύτιμος μανδύας, 

τα ράσα των κληρικών 

κιαγιάς: επιστάτης 

καπού κκεχαγιάς: επίτροπος, αντιnρόσω· 

πος, επιτετραμμένος στnν γψnλή Πύ· 

λn 

κερεμέν: πρόστιμο 

λουμπαρή: πόρτα πλοίου 

μεγκεμέν: δικαστήριο ενώπιον του οποίου 

προάγονται όλες οι υποθέσεις, ποινι· 

κές και αστικές 

μnρίν: τέλος, φόρος 

μουλλάς: ανώτερος ιεροκριτής, αρχιδικα· 

ατής 

μουχασήλ: κυρίως εισπράκτορας, νομάρ· 

χnς, διοικητικός επίτροπος 

μπάλλος: παλλούκι, σούβλα, πάσσαλος 

νευγές: δοκοί 

ορσελέτnσεν: κακοποίnσε, κατασυνέτριψε, 

έφθειρε 

μπεράτια ή βεράτια: επίαnμα έγγραφα, 

σουλτανική έγκρισn εκλεγμένου ιε· 

ράρχn 

πύρεξις: πυρετός 

σαλγήνn: ετήσιος φόρος, κυρίως επί του 

εισοδήματος 

τζουχατάρnς: υπnρέτnς των ανακτόρων 

για τις εξωτερικές υπηρεσίες, βοnθός 

γενικού διοικητή στnν ΥψnλΠ Πύλn 

τρnζάρnς: ταμιας 

ττόπια: βολές τηλεβόλου, σφαίρες 

τσεγκέλια: αγκύστρια 

τιβάνιν: συμβούλιο 

φερμάνι: διάταγμα κυρίως Αυτοκρατορικό, 

σουλτανικό 

χαζνές: θnσαυροφυλάκιο, ταμείο 

χαβάς: αέρας, άνεμος 
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Κώδικας Ιεράς Αρχιεπισκσπιiς Κύπρου, σ. 96 

Ίσον απαρόλλακτον τnς από τnς μεγόλnς εκκλησίας σταλθείσnς καθαιρέσεως 

κατό των επιβατικώς γενομένων κακοϋποψnφίων τnς Κύπρου, εξ ών ο μέν ο τnς 

Μαχαιράδος ηγούμενος Ιωαννήκιος δια τον τnς aρχιεπισκοπής θρόνον διορι

σθείς, ο δε Ιωακείμ Παλλουριωτίσσnς δια τον τnς Πάφου, ο δε Χρύσανθος του 

αγίου Λαζάρου δια τον του Κιτίων, ο δε έτερος ιωαννήκιος, ο του αγίου Κυρn

νείας έξαρχος δια τον τnς Κυρnνείας οίτινες καθαιρέσει παντελεί τnς ιεροσύνης 

αυτών καθυπεβλι'ίθnσαν:-

Γαβριή ελέω Θεού Αρχιεπίσκοπος ΚωνJπόλεως, Νέας Ρώμnς, και οικουμενικός 
Πατριάρχης. 

Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Νέας Ιουστινιανής, και πόσnς Κύπρου και τn αvιοτάτn 

ταύτn αρχιεπισκοπή υποκείμενοι, ιερότατοι μnτροπολίται, εν αγίω πνεύματι, α

γαπnτοΓ αδελΦοί, και συλλειτουργοί, και εντιμότατοι κληρικοί, ευλαβέστατοι ιε

ρείς, χρήσιμοι πρόκριτοι, προεστώτες, και γέροντες και λοιποί, απαξάπαντες ευ

λογημένοι χριστιανοί, των επαρχιών τούτων τnς νήσου ταύτnς, τέκνα εν Κυρίω 

αγαπnτέ χόρις είn υμίν, και ειρήνn παρό Θεού. Έθος αρχαίον και έργον, τnς καθ' 

nμάς του Χριστού μεγόλnς εκκλησίας, το οικομενικόν αυτής αξιωμα, ενδεικνυ

μένnν, αντιλαμβάνεσθαι μέν, προθύμως, προς τας χρείας των απανταχού εκκλη

σιών, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών εξομαλίζειν δε και διευθύνειν 

προς το δίκαιον είτοι κατά παρεκτροπήν των θείων και ιερών νόμων, και διε

στραμμένως εύθυ γεγεννnμένον και τους τnς τοιαύτης παρανόμου πράξεως ερ

γάτας, και aυτουργούς τιμωρίαις και παιδείας ταις προσnκούσαις καθυποβάλλειν 

ώπερ και ήδn εκκλnσιαστικώ έθει επόμενοι έγνωμεν κοινή και συνοδική διαγνώ

σει ομοψήφων γνώμn, και τnς υμίν μακαριότnτος και ιερότnτος καθαιρέσει παντε

λεΓ καθυποβαλείν τnς ιερωσύνnς αυτών τους αυτόθι παρανόμως και αναιδώς τnς 

αρχιεροσύνης αντιnοιnσαμένους και τρόπω ανερυθριάστω προεκλελεγμένους 

ανθ' υμών, τον μεν κακοϊωαννήκιον εις Αρχιεπίσκοπον Κύπρου, τον δε κακοϊωα

κείμ εις Μnτροπολfτnν Πάφου, τον δε κακοχρύσανθον εις Μnτροπολίτnν Κιτίου, 

τον δε έτερον κακοϊωαννήκιον εις Μnτροπολίτnν ΠόΦου, τον δε κακοχρύσανθον 

εις Μnτροπολίτnν Κιτίου, τον δε έτερον κακοϊωαννήκιον εις Μnτροπολίτnν Κυρn

νείας. Ει γαρ θείοι και ιεροί αρχαίοι και γεραροί τnς αγίας nμών ευσεβούς και ορ

θοδόξου εκκλησίας νόμοι τρείς και μόνους οίδασι τρόπους των κανονικών ψή

φων και τnς αποκαταστάσεων των νέων διαδόχων αρχιερέων. 

Των γαρ aρχιερατικών προϊσταμένων εν nτινιούν επαρχία, ή των ζείν εκμετρnσά

ντων, ή παραίτnσιν οικειοθελή και αβίαστον ποιnσαμένων, ή νουν καθαιρέσει 
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καθυποβλnθέντων επί κανονικnς εγκλι'iμασιν αποκαθίστανται εις διαδοχι'iν αυ

τών. άλλοι μετά τnς κανονικnς'παρατnρι'iσεως, ίνα μn τα λογικά του Χριστού ποί
μνια. μένωσιν εστερnμένα αρχιερατικnς επισκέψεως, αλλ' οι ανωτέρω ονομαστί 

απαριθμnμένοι διεστραμμένοι τε όντες και κακότροποι, μι'iτε θανάτου 

συμβάντος τοις προκατόχοις υμίν, μι'\τε παραιτnσεως, n γουν καθαιρέσεων. 
προκειμένων, τnν αυτόθι συμβάσαν σύγχnσιν και ταραχι'iν και κοινnν συμφοράν 

εις ιδίαν ωφέλειαν και ευτυχίαν ποιούμενοι οι ασυνείδnτοι, και τον κοινόν όλε

θρον οι παμβέβnλοι ίδιον κέρδος και ώσπερ εύρnμα εαυτών nγούμενοι, αυτοί 

εαυτούς τρόποις σατανικοις και ραδιουργίαις διάφοροις, διαδόχους απέδειξαν, 

τον τε θείον νόμον καταφρονούντες οι άνομοι, και αναισχύντως πάνυ ενσφραγί

σειτε και υπογραφαίς υποψnφίους εαυτούς ρnτώς υποσnμειούμενοι και γράΦο

ντες ούτως αναιδώς και προς nμάς και τnν περί nμάς ιερόν των αγίων αρχιερέων 

ομι'iγυριν. και οι τnς ιεροσύνnς ανάξιοι, ως εκ των έργων εαυτούς απέδειξαν αρ

χιεροσύνnς οι παμμίαροι αντεποιούντο θείον όντως και ιερόν αξίωμα τρόποις σα

τανικοίς και μιαροίς διώκοντες δια τα τοιαύτα ούν και τnλικαύτα αυτών παρανο

μι'iματα έγνωμεν κατά πάντας τους θείους και ιερούς νόμους καθαιρέσει παντε

λεί τnς ιεροσύνnς αυτούς καθυποβαλείν. Διό και γράφοντες αποφαινόμεθα συ

νοδικώς μετά τον περί nμάς ιεροτάτων αρχιερέων και υπερτίμων των εν αγίω 

πνεύματι αγαπnτών nμών αδελΦών και συλλειτουργών, ίνα οι ανωτέρω απn
ριθμnμένοι οι εκλελεγμένοι δι'iθεν, ο μεν κακοϊωανvι'iκιος εις Αρχιεπίσκοπον Κύ

πρου. ο δε κακοϊωακείμ εις μnτροπολίτnν Πάφου, ο δε κακοχρύσανθος εις μn

τροπολίτnν Κιτίων, και ο έτερος κακοϊωανvnκιος εις μnτροπολίτnν Κυρnνείας. και 

οι τέσαρες ούτοι n μιαρά τετρακύς ως διεστραμμένοι τε και κακότροποι Φαυλό
βιοι τε και καταφρονnτέ των θείων και ιερών νόμων, παμμίαροι τε και εναγείς και 

όλως ανάξιοι του ιερατεύειν Θεώ καθnρnμένοι υπάρχωσι πάσnς ιερατικnς ενερ

γείας και τάξεως και έκπτωτοι του ιερατικού καταλόγου και απόβλnτοι και γεγυ

μνωμένοι τnς θείας χάριτος, ως ιδιώται γνωριζόμενοι, και μnδείς τολμι'iσn συμ

Φορέσαι αυτοίς, n συλλετουργι'iσαι. n τας ανιέρους αυτών δεξιάς ασπάσασθαι, n 
ως ιερωμένους τιμι'iσαι, n εισόδnμα εκκλnσιαστικό. n μοναστnριακόν αυτοίς 
παρασχείν. Ούτω γενέσθω, και μn άλλως εξ αποφάσεων. 

αψπδ εν μnνί Ιουλίω Ινδικτιώνος Βας. 

Ο ΕΦέσου Σαμουι'iλ, ο Ηρακλείας Μεθόδιος, ο Κυζίκου Αγάπιος, ο Νικομnδείας 

Γεράσιμος, ο Χαλκnδώνος Παρθένιος, ο Δέρκων Ανανίας, ο Σερρών Πανάρετος, ο 

Δράμας Γρnγόριος, ο Αγχιάλου Ιωακείμ, ο Ναυπλίου Μελέτιος 
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ΑΘΩΩΣΗ 

Κώδικας Ιεράς Αρχιεπισκοπnς Κύπρου, σ. 98 

Ίσον απαράλλακτον τnς πατριαρχικής και αθοώσεως των δύο υποψnφίων Ιωαν

νnκίου και Ιωακείμ Προκόπιος ελέω Θεού αρχιεπίσκοπος Κων>πόλεως Νέας Ρώ

μπς και Οικουμενικός πατριάρχnς 
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Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Νέας Ιουστινιανιiς και πάσπς Κύπρου και ιερώτατε 

Μnτροπολίτα Πάφου εν αγίω πνεύματι αγαπnτοί αδελφοί και συλλειτουργοί και 

εντιμότατοι κλnρικοί, ευλαβέστατοι ιερείς χριiσιμοι πρόκριτοι και γέροντες και 

προεστώτες των δύο τούτων έπαρχιών, χάρις είn nμίν και ειρt'ίνn παρά Θεού. 

Ώσπερ επί των στόλων ο επί του μεγίστου των πλοίων στόλαρχος ου τnς ιδίας 

μόνnς επιμελείται ευπλοίας και σωτnρίας αλλά και επί τα παραπλέοντα πλοιάριά 

τε και εφολκάδες διϊκνείται τn επιμελεία και βοnθεία ούτω γαρ εν και προς το 

του αξιώματος μέγεθος είn και το έργον αποτετελευκώς Ωσαύτως και n καθ 
nμάς του Χριστού μεγάλn Εκκλnσία ου μόνον των καθ εαυτt'ίν φροντίζειν πα· 

ροικιών αλλά και προς τα λοιπός Πατριαρχικός και Αρχιεπισκοπικάς παροικίας 

προχείρους πάνυ τας επικουρίας παρέχεται και αντιλιiψεις είποτε τύχοιεν αυτοίς 

δεnθείσαι επειδιi τοιγαρούν προ δύο ιiδn χρόνων δια Πατριαρχικού και συνο· 

δικού γράμματος καθαιρέσει παντελεί καθυπεβλιiθnσαν οι δύο αυτόθιιερομόνα· 

χοι ότε Ιωαvνιiκιος και Ιωακείμ, ως παρά κανόνας και αυτοκεΦάλως υποψnφίους 

εαυτούς αποδείξαντες, ο μεν τnς Αρχιεπισκοπιiς Κύπρου, ο δε τnς υπ' αυτt'ί Mn· 
τροπόλεως Πάφου, ιiδn δε ως έγνωμεν και εβεβαιώθnμεν, από στόματος του ιε· 

ρωτάτου Μnτροπολίτου Κιτίων, ότι ο συναδελφού nμών αγαπnτού και συλλει

τουργού κυρ. Μελετίου μετάμελοι γενόμενοι επί τοις προτέροις εαυτών κακουρ

γίμασι, και παρανομίμασι, και υποσχόμενοι διάγειν του λοιπού nσύχως και ευτά

κτως προσέπεσον τω ελέει τnς Εκκλnσίας και εδειlθπσαν τυχείν αθοώσεως. Τού

του χάριν γράφοντες εν αγίω πνεύματι αποΦαινόμεθα συνοδικώς μετά των περί 

nμάς ιερωτάτων Αρχιερέων και υπερτίμων, των εν αγίω πνεύματι αγαπnτών 

nμών αδελΦών και συλλειτουργών, ίνα οι ρnθέντες δύο Ιερομόναχοι, ό τε Ιωαν

νιiκιος και Ιωακείμ ως μεταμελnθέντες απ' εκείνοις τοις κακώς και παρανόμως 

προβεβιωμένοις και ως υποσχόμενοι, μnκέτι τοιαύτα τολμnσειν, αλλ' ευτάκτως 

ευπειθώς, και ειρnνικώς διάγειν τον βίον, αθώοι υπάρχωσι τοις λοιποίς ανεγκλn· 

τοίτε και πάντι ακαταιτίατοι, λελυμένοι τε και ελεύθεροι, τnς προεκδοθείσnς κατ' 

αυτών καθαιρέσεως, και των εν εκείνn Εκκλnσιαστικών δεσμών και επιτιμίων 

αμέτοχοι έχοντες και το ενεργείν τnς ιεροσύνnς αυτών ακολύτως ως και 

πρότερον συμφορούμενοι, συλλειτουργούμενοι, και τnν χείρα ασπαζόμενοι, και 

πάντα τα ανnκοντα αυτοίς Εκκλnσιαατικά εισοδιlματα και δικαιώματα καρπού· 

μενοι. μnδενός εναντιουμένου, n αντιλέγοντος εξ αποφάσεως. 

Αψπε- Εν μnνί Δεκεμβρ. Ινδικτιώνος Δnς 

Ο Εφέσου Σαμουt'ίλ, ο Ηρακλείας Μεθόδιος, ο Κυζίκου Αγάπιος, ο Νnκομnδείας 

Γεράσιμος, Ο Δέρκων Ανανίας, ο Κριlτnς zαχαρίας, ο Σερρών Ανανίας, ο Δράμας 

Γρnγόριος, ο Ναυπλίου Μελέτιος. 




