
ΝΑΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΗ ΕΝ Ζ A Κ Υ Ν Θ Ωι 
ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΤΗΣ ΕΝ ΤΩι ΑΓΙΩ. ΟΡΕΙ ΤΟΥ ΣΙΝΑ ΜΟΝΗΣ 

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Εις μνήμην τής μητρός μου Μαρίας Μανρίκη

’Ολίγον έξω πρός νότον τής πόλεως Ζακύνθου και εις θέσιν Μαλ
λιαρή άλλοτε και τώρα Κήπος εγείρεται ναός καί μονή τιμάίμενα επ’ 
όνόματι τής 'Αγ. Αικατερίνης τού Σινα, ή τών Τριών 'Ιεραρχών. Τον 
ναόν τούτον ίδρυσε τό 1664, ολίγους χρόνους πρό τής πτώσεως τής 
πατρίδος του Κρήτης, ό έκεΐθεν Γρηγόριος Σαβόγιας, υιός τού ποτέ 
Θεοδώρου.

Περί τούτου, έκτος τών σχετικών πρός την άφιέρωσιν τού ναού 
του, ώς μετοχιού τής Μονής τής 'Αγίας Αικατερίνης τού ’Όρους Σι- 
νά, περί τών οποίων κατωτέρω, γνωρίζομεν μόνον έξ επισήμων εγγρά
φων ειλημμένων έκ τού καταστραφέντος ’Αρχειοφυλακείου Ζακύνθου, 
δτι ή σύζυγός του εκαλείτο ’Αναστασία, θυγάτηρ τού έκ Κρήτης Άν- 
δρέου Μακρή, τής οποίας ή διαθήκη συνετάχθη την 8 νοεμβρίου 
1678, δτι ή θυγάτηρ του Μαριετούλα είχε σύζυγον τον έπίσης έκ Κρή
της ’Αντώνιον Ρούσμελην καί δτι 6 αυτός Σαβόγιας, προτιθέμενος ν’ 
άναχωρήση εις Βενετίαν, συνέταξε την 28 Οκτωβρίου 1678 παρά τφ 
συμβολαιογράφοι Ν. Λισγαρα την διαθήκην του.

Ή άφιέρωσις ή προσήλατσις τού ναού εις την Μονήν Σινα έγένετο 
διά συμβολαιογραφικής πράξεως από 22 σεπτεμβρίου 1669 [Πρακτικά 
συμβ)γράφου Β. Μπονσινιόρ, Βιβλ. 101, σ. 76] «....διά νά εξουσιά
ζεται εις περιασότερην αξίαν από τους πατέρας, όπου εις τό παρόν ηυ- 
ρίσκονται άπά, φερμένοι από τό μετόχι τής άνωθεν άγιας Αικατερίνηc, 
όπου είχαμε εις τό Κάστρο τής Κρήτης καί τό έστερη&ήκαμε δλοι μας 
από την επαρσιν τών άγαρηνών καί άθε'ων απίστων, ήγονν τον πανο- 
σιώτατον καί λογιώτατον Οίκονόμον κυρ Φιλό&εον τον Καλιάκην καί 
τον πανοσιώτατον άγιον ιερομόναχον καί πνευματικόν κ. Νικηφόρον 
Δραγανΐγον καί τον καλόγερον κυρ Σεραφείμ Δεπόλα, πατέρεζ του ά
νωθεν καάολικον μοναστηριού τον Σινα ορούς......

Τήν προσήλωσιν ταύτην ήκύρωσεν ό τότε βενετός Διοικητής Ζα
κύνθου, δι’ άποφάσεώς του από 25 σεπτεμβρίου 1671, αλλά καί πάλιν 
δ Σαβόγιας αφιέρωσε εις τήν Μονήν τού ’Όρους Σινα υπό τινας ό
ρους, ώς ή κατωτέρω από 23 Ιανουάριου 1675 συμβολαιογραφική πρά- 
ξις. Σχέδιον τής έν Ζακύνθο» Μονής καί τού ναού, γραφέν παρά τού
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ανωτέρω ίερομονάχου Φιλόθεου Κοιλιακή, παρεδόθη παρά τοϋ αΰτοϋ 
Σαβόγια προς φΰλαξιν εις τά Πρακτικά τοϋ συμβ)γρσφου Β. Μπον- 
σινιόρ καί άντίγραφον τοϋ οποίου διετηρήθη εις τάς στπιειώσεις μου, 
συγκατεστράφη δέ μετ’ άλλων, κατά τους ετει 1953 σεισμούς καί την 
πυρχαϊάν Ζακύνθου :

Συμβόλαιον άφιερώσεως τοϋ εν Ζακύνθφ ναοΰ καί μονής τής 'Α·

Είκ. 1.—Σχέδιον ναοί καί μονής Άγιας Αικατερίνης τοΰ Σαβόγια έν 
ΖακύνΘ-φ μετοχιού τής Μονής τοϋ "Ορους Σινα. 1661.

γίας Αικατερίνης τοϋ Σαβόγια εις την Μονήν τοϋ ’Όρους Σινα, τφ 
1675, συνταχθέν παρά τοϋ τότε συμβολαιογράφου Ζακύνθου Β. Μπον- 
σινιόρ.

’Εν Χριστού δνόματι αμήν, έτη από τής αϋτοϋ γεννήσεως 1675 μη
νάς Γεναρίου 23 εις τον αϊγιαλόν τής πόλεως Ζακύνθου την σήμερον 
ένεφανίαθη είς τό κατζέλο 1 εμοϋ νοταρίου και των ϋποκάτωθεν τίμιων 
και παρακαλεστών μαρτύρων δ παρών καί έτζι ευχαριστημένος S. Τρη- 
γόριος σαβόγιας τοϋ πτ,δ Θεοδωρή, ό όποιος καί επειδή καί νά ήβρΤ 
σκεται νά έχη μίαν εκκλησίαν όπου δ αυτός νάν την έχτισε με έσπέζα^ 
έδική του επονομαζόμενη οί Τρεις Ίεράρχηδες, Νέα ’Ιερουσαλήπ τοϋ 
S. σαβόγια, δ όποιος νά είναι καί Iβρίσκεται με έαοθεν καί έξοϋεν ώς 
κάτωθεν ήγονν ίσπέρτο’1 δ αυτός ναός εϊ<αι τοϋ μάκρον δρίες δέκα,

1) Γραφεΐον. 2) έσπέζα καί σπέξα=|ξοδα. 3) κατά πραγματογνωμοσύνης.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ β. 33
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514 Λεωνίδα X. Ζώη

τον πλάτον δρίες τέασερες καί τό ύψος δρίε; τρεις, μέ πόρτες τρεις καί 
έξη παραθύρια, με όνο λότζες Λ κολλιστές, ή μία πέρ δστρια 6 σφαλι
σμένη μέ λιάίες πέτρινες, ξέσκεπη μόνον με τό βροντάλε9 της, και ή 
έτερη πέρ τραμοντάνα1, με εξη κολόνες έχει ή φάμπρικα τών ανιών 
χτισμένη με Αγκωνάρια καί άσβεστόχτιοτη, σκεπασμένη ή έκκλησία με 
επτά πάτερά % καί δεμένα μέ σιδερένιες άρπεζες3, μέ τράβες'°, τανλες 
πλανιάδες “ καί ντριτουράδες ”, τόσο εις την εκκλησία, ώσάν καί εις 
τές λόντζες της, μά ή έκκλησία δλη απεπασμένη uk τές καδινέλες της 
καί δλα τα αυτά σκεπασμένα μέ τα κεραμύδια τους, εις την αυτήν τό 
άγιον βήμα τρία σκαλοννια από πέτρα άσπρη τού άγιον Σώστου ”, Λα- 
βοράδα" με τή μπιζά λινάτους 10 εϊς τά πέντε ατίμενα'3 τον διαστηλά- 
τωνε, δλα από κυπαρίσσι λαβοράδα μέ ίντάγιο ” ψηλό καί δμορφο, ή- 
γονν οι δχτώ κολόνες τα δυο τράβα, ήγουν κόρδες, τρεις ϋύρες μέ τές 
πόρτες τωνε καί άπό πανονάιό στές αυτές άπό Αγγέλους μέ τά Αρκέτα * * * * 19 
τους, οι δυο μονόφυλλες μέ Αγγέλους καί ή μεσινή μέ δύο φύλλα, τα 
κάτον, καί τό έτερο Απάνου μέ τό ’Ιδού δ άνθρωπος, καί διά 
τές έορτάδες κολονέτες δεκατέασερες καί αυτές μέ τά Αρκέτα τους. "Ετε- 
ρες εικόνες τών διαστήλων, τον Αφεντός τοΰ Χρίστον, τής Κυρίας τής 
Μητρός του, τοΰ Άγιου Ίωάννου καί τών άνωθεν Τριών Ιεραρχών, 
δλες καί αυτές άπό κυπαρίσσι, χρυσωμένες καί άγιογραφισμένες πιτη- 
δειότητα.—Απανον&ιό τών διαστήλων 6 μεγάλος Σταυρός μέ τούς ντολ- 
φίνους 10 καί μέ τά κονισματόπουλα, δλα καί αυτά Από κυπαρίσσι με 
ίντάγιο ψηλό καί δμορφο: ή αυτή έκκλησία μέ τό γυναιτίκι καί καγκε- 
λέτωνε20 καί άπανωϋιό τών ανιών δ μικρός Σταυρός μέ τά λάτζα του 
καί αυτός Από κυπαρίσσι μέ ίντάγιο ψηλό καί δμορφο : μέσα στο άγιο 
βήμα ή αγία Τράπεζα πελεκημένη καί άμορφα γενωβένη Από άσπρη 
πέτρα τον Αγίου Σώστη στημένη εις την κολόνα της καί Απανονάιό 
μέ τό Αρτοφόρι της: ένα Αρμάρι μεγάλο τάβλινο καινούριο μέ τά 
σκεύη: δυο λαμπάδες τοΰ σοδιμάτον31, ένα άυμιατό καί ένα κανιηλιέ- 
ρι προνντζινα καί τρία κανιηλιέρια ξύλινα καί δυο δίσκους τοΰ Αντί- 
δερον, δ ένας ξύλινος άγιογραφισμένος καί δ έτερος μεγάλος μαγιολι- 
κος 29; ένα φελόνι μέ τό στιχάρι πανήιικο: δυο σοτανέλες 13 έδό&ησαν 
άπό δύο Αρχόντισες, ή μία ραζέτυ21 καί ή άλλη δρμιζέ23 γαζάντε33, 
τές δποίες διά νά γένονν ιερά τές έδωσαν τοΰ έφημερίου καί ίερέως

4) Στοάς. 5) πρός νότον. 6) γεΐσον. 7) προς βορράν. 8) ταβάνια. 9) σί
δηροί συνδετήρες. 10) δοκούς. 11) λιασμένες διά πλάνης. 12) ευθείας. 13)
σκόπελος ή νησίς πρός νόνον τής Ζακύνθου, όπόθεν εξάγονται οικοδομήσιμοι
λίθοι. 14) εΐργασμένα. 15) 16) λέξεις δυσνόητοι. 17) γλυφήν. 18) τόξα.
19) δελφίνους. 20) κιγκλίστων, διφράκτων. 21) λέξ. δυσνόητος. 22) λ. δυσ
νόητος. 23) έσοφόρια 21) έκ ράζου υφάσματος. 25), 26) κυματοϋφοϋς γάζης.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:51:33 EEST - 54.161.213.156



Μονή ιής 'Αγίας Αικατερίνης έν Ζακύνθφ 515

τοΰ Μαυρίκη : ένας καλανάρχος φουντωτός, μία παρακλητική, ένα τε
τράποδο37 άπό κουπί Ινταγιάδο : δυο μανουάλια 28 χρυσωμένα με τές 
λάτζες 29 τους και άλλα δύο καινούρια άχρύαωτα, έξη σκαμνιά 30 από 
πέτρα άσπρη τοΰ 'Αγίου Σώσιη λαβοράδα81 και δύο άπδ τοϋ Γέρακα 
διά να βάνουν εις αυτά ατάγκινο φανάρι καί μανάλια τους. "Ενα κο
νίαμα, ή "Αμπελος και έτερο κονίαμα όπου βάνουν εις το τετράποδο 
καί είναι ζωγραφισμένα ή 'Αγία Άνάατασις, <5 Μιχαήλ και Γαβριήλ, 
τό τρίμορφο, οι Τρεις Ίεράρχαι, οι "Αγιοι ’Ανάργυροι και ένας αιγ- 
κλαράκις82 προύντζινος μικρός διά τον αγιασμόν, Τό λοιπόν έπειδή 
καί ό άνωάεν ναός ήβρισκότουνα προσηλωμένος και αφιερωμένος εί; 
τον άνωάεν s<?. Σαβόγια είς μετόχων τής βασιλικής Μονής τής άκατα- 
βλέκτου3* βάτου, τής 'Αγίας Αικατερίνης των Σινέων και "Αγιον "Ο
ρος τό Θεοβάδιατον μέ ίνστρομέντο31 νοταρικό είς τα άτη33 μου 1669 
νοεμβρίου 22 καί από φάόνον των έχάρών και λοϊαμόν38 καί αΙτίαν 
τοΰ αύτοΰ α. σαβόγια, έγινε ίνουλατζιόν37 ταύτοΰ Ινστρομέντου με άπό- 
φασι τοϋ έκλαμπροτάτου ρεγκιμέντου38 είς τάς 25 οεπτεμβρίου 1671 
καί έιιεινε πάλιν με την αύιήν άπόφασιν νοικοκύρις καί εξουσιαστής, 
ώσπερ τό πρότερο όμοΰ πάλι ό αυτός S. Γρηγόριος Σαβόγιας διά τήν 
μεγάλην αγάπην καί ευλάβειαν όπου είχε καί έχει είς τό άνωάεν άγιο 
μοναστήριον κινηάείς υπό τής χάριτος τοΰ άγιου καί τελεταρχικοΰ πνεύ
ματος διά ψυχικήν σωτηρίαν καί διά τό μνηαόσυνό του τό αιώνιο αύ- 
τουνοΰ, συμβίας του, γονέων τους καί τέκνων τους, δίδει, προσηλώνει 
καί αφιερώνει άπό τήν σήμερον καί είς τους απέραντους αίώνας τό 
άνωάέν του μοναστήρι διά νά είναι καί διαμένη είς μετόχιο παντοτει- 
νό καί αιώνιο καϋολικό τής άνωθεν άγιας καί βασιλικής μονής τής 
άκαταφλέκτου βάτου τής 'Αγίας Κατερίνης τοΰ Σι να. καί "Αγιον "Ορος 
τό θεοβάδιστο νά είναι καί νά ήβρίσκεται άνεπίσπαστον είς τό αίώνιυν 
με όλα τα κάτωάεν όποϋ ίΐέλομε εξεκαάαρίοει διά νά εξουσιάζεται είς 
περισσότερην αϋξισιν καί άνακαίνισιν άπό τον πανοσιώτατον καί άγιον 
ιερομόναχον καί πνευματικόν πατέρα κ. Κλήμενια Κανάκη τφ έκ Κρή
της ηγούμενον τοΰ νΰν μοναστηριού καί τής Ύπεραγά&ου 33, τόσο ό 27 * * * * * * * *

27) τετρασκέλιον. 28) κηροπήγια. 29) ιστούς. 30) έδράσματα. 31) είρ-
γασμένοι. 32) καδία/.ος. 33) άκαιαφλέκιου. 34) έγγραφον, πράξιν συμβο
λαιογραφικήν. 35) πράξεις. 36) σκέψιν, συλλογισμόν. 37) άκύρωσις. 38) δι-
οικήσεως. 39) ναός τής Θείου Υπεράγαθου, κοινώς Περάγκαθου, πρός Δ τοϋ
βουνού ’Αθέρα τής Ζακύνθου χεϊται ίδρυθείς υπό τοϋ Παρθενίου Κωστή καί
μετατροπείς ύπ’ αύτοΰ τήν 5 μαΐου 1628 είς κοινόβιον γυναικειον, δπου ό Η
γούμενος Άβούρής είσήγαγε τάς τρεις θυγατέρας του καί βραδύτερον ό ίερ.
Ε. Γιατρός μετέτρεψεν είς μετόχιον ολον εκείνον ιόν χώρον καί άφιέρωσεν είς
τήν Μονήν τοΰ όρους Σινα. Ό άνω ναός τιμώμενος έπ’ όνόματι τής άγ. At-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:51:33 EEST - 54.161.213.156



516 Λεωνίδα X. Ζώη

αυτός άνωθεν ηγούμενος, ώς και οΐ λοιποί όπου θέλουν έλθει οί με
ταγενέστεροι, δ όποιος είναι τό ίδιο πρόσωπο τοΰ άνωθεν μοναστηριού 
και αρχιεπισκόπου ’Όρους Σινα, κα&ώς εις έξουσίαν φαίνουνται όπου 
τοΰ έδώσανε, ή μία γραμμένη εις τάς 5 Ιουλίου 1674 και βεβαιωμένη 
από τον άνωθεν αρχιεπίσκοπον κυρ Ίωαννίκιον Λάσκαρη καί άπό 
δλην την ίεράν καί αγίαν του Σύναξιν, ομοίως καί ή έτερη είς τές 
πράξεις τοΰ έκλαμπροτάτου καί υψηλότατου άφεντός ντονάτου μπονδινο 
Καντζιλιέρης τοΰ έκλαμπροτάτου καί υψηλότατου άφεντός Άλοίζου 
Κορνάρου Κόνσολου...... γεναμένη είς τάς 7 Ιουλίου μιλέζιμο 40 και βε
βαιωμένη καί αυτή άπό τον αυτόν άρχιερέα, ομοίως καί άπό δλην την 
ίεράν καί αγίαν του Σύναξιν ·, Οί όποιοι κυρ Κλήμεντος καί ηγούμενος 
πρεζέντες*' καί αυτός εις την παρούσαν προσήλωσιν καί άφιέρωσιν, 
ευχαριστείται κατά τές άνωθεν του εξουσίες όποΰ έχει είσε δλα τά ά
νωθεν κατωγεγραμμένα καί τήνε άτζετάρει42 * με δμπλεγο 44 τόσο τοΰ 
αυτοΰ, ωσάν καί διά τούς μέλλοντας άποατελμένους καί ερχομένους, 
άπό τους κυβερνητάδες τοΰ άνωθεν μοναστηριού τους, δτι νά μαντε- 
νέρουν 41, συντηρούν κάνουν45 καί φυλάττουν δλα τά πάντα, κοντιτζιό- 
νες,β καί όμπλιγαιζιόνες11 όποΰ ένα προς ένα θέλομεν ώς κάτωθεν ξε
καθαρίσει διά νά έχουν δλα τά πάντα την ποντουάλε ie έζεκουτζιόν40 
τους είς τό αιωνίως.·—καί εις πρώτον ό αυτός S. Γρηγόριος Σαβόγιας 
τώρι διά παραμικρής βοήθειας τοΰ μετοχιού, δίδει, προσηλώνει καί 
άφιεριόνει τον κήπον τον ποτιστικόν, όποΰ είναι δξοτπίσω τοΰ άγιου 
βήματος προς τον αυτόν ναόν, τον όποιον τον έχει άγορασμένον άπό 
τον S. νικολέτο ρονκάλε, καί τα τρία σπίτια νά δράμουν άπό πάνου έως 
κάτου ντρέτα50 λίνεα51 τοΰ τοίχου τοΰ εξόπορτου, λόντζας εκκλησίας 
καί των αυτών σπιτιώνε, όποΰ είναι έως κάτου όρίες είκοσι τέασερες, 
διά νά γένη είς τό αυτό ό ένας τοίχος τής μάντρας βέρσο πονέντε 52 καί 
τά αυτά δσπίτια, επειδή καί νά είναι άμπιτάδα5’, τό πρώτο βέρσο τής 
τραμοντάνας, λότξας ξέσκεπης καί τοΰ καμπαναριού τοΰ εφημερίου 
καί ίερέως μαυρίκη, τό δεύτερον τοΰ άνωθεν S. σαβόγια καί τό τρίτο

κατερίνης προσεπωνυμεΐται καί τής Παναγίας διά τήν έν αϋτφ εικόνα τής 
Θείου. Έν ιφ προνάφ άναγινιόσκεται ή επιγραφή: «Ερείπια άνηγέρθη τφ ζη
λευτή ίερομονάχω Γερμανφ Θεοδοσίου τοΰ Ζακυνθίου τφ εκτω έτει τοΰ εν Σινα 
Πανιερωτάτου 'Αρχιεπισκόπου κυρ Κωνσταντίνον, θαύμα τοϊς παραπορευομένοις. 
Ούδε'ις μιαρός αύτφ έν τή γή. Μάιος ,αωι. 1810·. Είς τήν αυτήν μονήν 'Ανα
στάσιος ίερομ. ό Γόρδιος αφιέρωσε τήν εξής επιγραφήν: «Σίναιον αυχεϊ τήν 
χάριν σου λειψάνου, Ζάκυνθος αύχεΐ τήν χάριν οών θαυμάτων·. 40) ίδιου έτους.
41) παρών. 42) δέχεται. 43) υποχρέωσαν. 44) διατηρούν. 45) ενεργούν. 46)
όρους. 47) υποχρεώσεις. 48) ακριβή. 49) έκτέλεσιν. 50) κατ’ ενθεΐαν. 51)
γραμμήν. 52) πρός δυσμάς. 53) κατφ,κημενα.
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τοϋ σέμπρου τον : διά τα όποια δνο δσπίτια τον σαβόγια και τον σέμ 
πρου του νά έχει δμπλιγο έσπρέσο 64 ό άνω&εν Οικονόμος νά τά χτί- 
ζη και φαμπρικάρη^ με σπέζα έδική τον εις την ίδια φόρμα και κονα- 
λιτά 5β των αυτών, υξω από την μάντρα τοϋ αύτοϋ μετοχιού είσέ όποιον 
τόπον έδικόν τον τοϋ αύτοΰ S. σαβόγια ή&ελε θελήσει διά νάν τά φτα- 
κονάρη57 και μένουν έπειτα έλεύ&ερα εις το αυτό μετόχι, έχοντας όμ- 
πλιγο δ αυτός Οικονόμος περιπλέον μ'ε την άβακουατζιόν 68 των αυτών 
σπιτιώνε πάραντας νά σφαλίζη τις πόρτες και παρα&ύρια των αυτών 
και άνοίγηται τής μέσης μέριας τής μάνδρας βέρσο τοϋ λεβάντε™ διά 
νά ρεστάρη ελεύθερο τό ξόπορτο και ή μπασία™ τοϋ αύτοϋ S. σαβόγια.
*Ακόμη περιπλέον πε&αίνωντας τοϋ αύτοϋ σ. σαβόγια και τής κυρά- 
τζας άναστασονλας τής συμβίας του, αφήνει εις τον άνω&εν6' μόδον 
δίδει, προσηλώνει καί αφιερώνει διά ίντράδα62 τοϋ αύτοϋ μετοχιού 
όλα τά κάτωθεν, ήγουν τον πέρα κήπον τον ποτιστικόν, όπου είναι εις 
τεριτόριο0* τοϋ αύτοΰ μετοχιού, έκείνονε όπου έχει εϊσ'ε αγορά από τον 
μρ. Γουλιέλμο Καμινάρη καί έκείνονε όπου έχει είοε λιβέλο 34 από την 
Κυρίαν την Φανερωμένη καί πλερώνει τά ρεάλια κάρτα έντεκα καί μ. 
πέντε τον κά&ε χρόνον, καί οι δυο ένα κόρσο 65 * ηνρίακονται εν τώ μέ
σον Πετρονλή, Μάτεση καί τοϋ αύτοϋ σ. Σαβόγια καί έχοντας όμπλι- 
γο οι πατέρες τοϋ αύτοΰ μετοχιού άπόντις ββ πάρουνε ποσέσο67 68, νά πλε- 
ρώνονν τό αυτό λιβέλο. ’Ακόμη καί τά δυο υποστατικά καί έληες όπου 
ήβρίσκονται νά έχη εις τό σύνορο χωρίου Λι&ακιάς καί τά δύο είοε 
τόπον καλονμενον στον Ληρίτη, τό ένα ρομπόλα καί κοζανέτη με δέν- 
τρι, πηγάδι καί με τό ληνό του άξηναρίων δώδεκα, καί τό άλλο μαϋρο 
άξηναρίων δέκα καί ή έληές μεγάλες ντόπιες ποδάρια38 δεκοχτώ Νο 
18 εις τόπον λεγόμενον Τζιβούλη σκεκολοζωσμένο™ τής Παλιά, τά <5- 
ποΐα τά έχει αγορασμένα από τους Καπαραίους Νικολό καί ϋγιόν τον, 
τον Κανά. Καί ακόμη καί δ,τι άλλο ή&ελε τούς φανιστή νά άφήσονν, 
έχοντας περό 70 από τούς πατέρες την εύχαρίστησίν τον πάντα, γράφον
τας καί τής δμπλιγατζιόνες καί κοντιτζιόνες των πατέρων εις την πα
ρούσαν, ώς είπα άνω&εν, διά νά πολιτεύουνται πάντοτε καί εις τούς 
αιώνας: καί είς πρώτον ό άνω&εν Κα&ηγούμενος Κλήμης, ώσάν έκεΐ- 
νος όπου είναι έξονσιαστής τόσο είς τό μοναστήρι τοϋ Περάγκα&ου, 
ώσάν καί είς τό άνω&εν όπου άκ,ουϊστάρανε ", νά έχη δμπλιγο τόσο ό 
παρών, ώσάν καί οί ερχόμενοι νά βάνουν ίερομονάχσυς, εφημέριον καί

54) Ρητήν. 55) οίκοδομή. 56) ομοιότητα, ποιότητα. 57) ασφάλιση. 58)
έκκένωσιν. 59) πρός άνατολάς. 60) είσοδος. 61) τρόπον. 62) είσπραξιν, ε-
σοδον. 63) περιοχήν. 64) έδαφονομήν. 65) σώμα. 66) άφοϋ. 67) κατοχήν.
68) ρίζες, δένδρα. 69) έκριζωμένον. 70) όμως. 71) απέκτησαν.
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καλόγερον, τό νούμερο όπου ήθελε θελήσει διά νά είναι ανοικτό τό at- 
τό μοναστήρι και νά ιράλλεται και Ιερουργάται νύκτα και ήιιέρα διά 
πάντοτε διά νά έχουν τό μνημόσυνό τους, ώ; λέγει άνωθεν, κατά την 
τάξιν των μοναοτηρίων. Και είς τό αυτό μετόχι από την σήμερον καί 
είς τους αιώνας καμμία γυναίκα ποτέ καλόγρηα άμπιτάδα74 μήτε νά 
κατοική είς κανέναν τόπον μέσα τον αυτόν νά μην ήβρίσκεται. — Δεύ
τερο, ρεστάροντας ” βεβαιωμένη ή παρούσα προσήλωσις καί άφιέρωσις 
από τά μέρη, να έχη δμπλιγο ό αυτός Καθηγούμενος με πρώτου; κα
λούς ιερείς νά καταιβάζη από τό μοναστήρι τον Περάγκαθου τό καθο
λικό κονίαμα τής ’Αγίας Κατερίνης και βάνη το είς τό άνωθεν μονα
στήρι των Τριών ’Ιεραρχών είς οποίον τόπον ήθελε θελήσει, δξω από 
τον τόπον τών αυτών Τριών ’Ιεραρχών, αλλά ουδέ τά διαστηλώνε νά 
μην εγγίζουνται, αλλά ουδέ κανέναν μόδον νά μοβέρουνται74, μόνον νά 
στέκοννται πάντοτε ώς καθώς ήβρίακονται κράζοντας πάντοτε και τό 
καθολικό και εξουσιαστικό άνομα και κατοικητήριο τής άνωθεν 'Αγίας 
μας Κατερίνης, ώσπερ νά ήτον και είς κάστρον Κρήτης. — Τρίτον, ό 
αυτός Καθηγούμενος νά έχη δμπλιγο έσπρέσο τό αυτό μετόχι διά τώ- 
ρι75 νά τό χτίζη καί ανακαίνιση τριγύρου μόνον μέ την μάντρα του 
διά νά ρεστάρη 76 ή εκκλησία μέσα είς τήν αυτήν σφαλισμένη, ώσπερ 
είς τήν πολιτείαν τών άλλων μοναο τηρίων καί μετοχίων τους. Ακόμα 
μέσα είς τήν αυτήν μάντρα ή μεγάλη καμπάνα τής 'Αγίας βάλη τη είς 
τόν μόδον της διά νά σημαίνη μέ τά καμπανέλια της καί δοξάζεται ή 
Άγια καί τά δέ επίλοιπα όπου χρειάζουνται καί αυτά μέ τήν κομόδι- 
τά" του άς γένουνται. — Τέταρτο. Νά έχη δμπλιγο ό αυτός Καθηγού
μενος καί ή συνοδία του ομοίως καί ίρχόμενοι νά γνωρίζουν τόν άνω
θεν σ. Γρηγόριο Σαβόγια κύριον κτήτορα καί ανακαινιστήν του άνω
θεν ναού καί πράμα όπου τοϋ έδωσε, ώς άνωθεν, διά καθολικόν καί 
αληθινόν ίπίτροπον καί προκουρατόρον 78 τους είς κάθε πράμα όπου οί 
πατέρες διά ϊντερέσε του αύτοϋ μετοχιού έχουνε νά κάμουνε, νά είναι 
καί ηύρίακεται καί αυτός εις τό συμβούλιο καί ίτοϋτο διά πλέον διόρ- 
θωσι, τόν όποιον διά τό γιους 79 * τής πατρονίας του 80 νάν τόνε ρεκονο- 
σε'ρανε81 καί δίδουν του πάσα τήν έορτήν τών Τριών ’Ιεραρχών, όπου 
είναι είς τάς 30 Γεναρίου, καί πάσα τήν έορτήν τής Άγιας Κατε
ρίνης, όπου είναι εις τάς 25 Νοεμβρίου τήν κάθε έορτήν πάντοτες μία 
λαμπάδα από κερί άσπρο άφόριο πέζου λίτρας μιάς, τές όποιες νά τές 
άπτη είς τές θείες λειτουργίες τους καί κράτη έως τό τέλος τους καί

72) Εγκατεστημένη. 73) μένουσα. 74) νά κινούνται. 75) τώρα. 76) μέ-
νη. 77) εύκολίαν. 78) σύμβουλον. 79) δικαίοιμα. 80) εξουσίας, κυριότητος.
81) αναγνωρίζουν.
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ϋπειτα νά τές ατρέφη εις τές εικόνες τους καί περάαοντας είς την άλ
λην ζωήν, ή έξουσίες τής επιτροπικής και τής προκουρατίας τον, πα- 
ρευτυς νά οκολάζουν 83, μόνον εις την κινητήν ταφήν όπου μέλλει νά 
θαφτή μέοα είς τήν μέση τον άνωθεν ναόν, όπου εχει νά βαλθή ή πλά
κα τους, νά έχουν δμπλιγο οι κατά καιρόν βρισκόμενοι ηγούμενος κα'ι 
πατέρες νά βάνουν εις τό αυτό του μνήμα μία λαμπάδα από κερί 
άσπρο πεζόν λίτρας μιας κάθε τό ΙΙάσκα, των Χριστουγέννων καί νά 
καίεται είοέ τρεις ημέρες των αυτών, ακόμη ή αυτή λαμπάδα να βα- 
νεται εις τό αυτό μνήμα τήν εορτήν των Φώτων καί αφήνεται νά καίε- 
ται στάς τρεις ήμερες τής αυτής εορτής, τά δυο πέζο από κερί άσπρο 
λίτρας μιας καινούρια νά τήν βάνουν εις τό αυτό μνήμα τήν αγίαν 
Λαμπρή καί είς τές τρεις ήμερες καί αυτή, ώς άνωθεν, καί ετζι τον 
κάθε στάς τρεις φορές τον χρόνον καί τρεις ήμερες τής κάθε μιας νά 
είναι δμπλιγατζιόνες τους νά κάνουνε πάντοτε ατό αιώνιο ίν περπέ- 
τουο 83 νά έχουν δμπλιγο πάντοτε κατά καιρό ήβρισκόμενοι ηγούμενος, 
πατέρες καί εφημέριος τον έσπερινόν, δρθρον καί είς τήν θείαν λει
τουργίαν νά μνημονεύη κατά παρησίας Γρηγορίου, 'Αναστασίας, ’Αν
τωνίου, Μαρίας, καί των συν αύτώ καί εβγάνη μερίδες των αυτών καί 
των ύποκάτωθεν, ήγουν Γρηγορίου, ’Αναστασίας τής συμβίας του, κτη
τόρων καί δωρητήρων του άνωθεν ναοϋ, ’Αντωνίου, Μαρίας τής συμ
βίας του καί μαρούλας τής συμβίας, Καλομοίρας, Μαξίμου Ιερομονά- 
χον, Θεοδώρου, Μαριέτας, Άνδρέου, μαριέτας, Γερασίμου μοναχού, 
άντζολας, λεοντίας μοναχής, Φωτίου, Ίωάννου .... Κωνσταντίνου καί 
πάντων των ευσεβών καί ορθοδόξων χριστιανών. 'Ομοίως καί τήν 
κάθε Κυριακήν επειτα τής θείας Λειτουργίας καί τής δπισθάμβωνος 
ευχής, εισέρχεται ένδεδυμένος τής ιερατικής στολής μετά λαμπάδων καί 
θυμιατού, ψάλη κατά παρησίας τό : Μετά πνευμάτων δικαίων καί τε- 
λειωμένων καί έπίλοιπα απάνω είς τήν κινητή ταφή καί μνημονεύη τά 
άνωθεν ονόματα, καί ίτοΰτο τό δμπλιγο νά γίνεται πάντοτε εις τό αιώ
νιο γράφοντας ό αυτός Καθηγούμενος τού ’Αρχιεπισκόπου νά βάλη είς 
τό μεγάλο μοναστήρι από τά άνωθεν ονόματα μόνον τών κτητόρων, 
ήγουν Γρηγορίου ’Αναστασίας τής συμβίας του, γονέων καί τών τέ
κνων αυτών. — "Εκτον, ακόμη καί άνίοως καί είσέ κανένα καιρόν ή
θελε καταξιωθή τινάς από τής θυγατέρας του, τής κυράτσας μαριετού- 
λας, συμβίας τού s. άντωνίου ρούσμελη, ο81 από τό άρμπορό** της καί 
γένη Ιερομόναχος δ καί μοναχός, νά μπαίνη καί αυτός είς τό αυτό με
τόχι καί συνοδία τών πατέρων καί είς τήν υποταγήν πάντοτε τού κατά 
καιρόν ηύρισκομένου ήγουμένου καί νά ζωοθροφάται καί αυτός από 82

82) άργοΰν. 83) διαρκώς. 84) ή. 85) γενεαλογικόν δένδρον.
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κάθε πράμα όπου γίνεται εις τους πατέρες. — "Εβδομο. ’Επειδή και 
ό άνωθεν ίερενς μαβρίκιος με ίνατρομέντο νοταρικδ γεναμένο εις τα 
άτη μον, 1672 δεκεμβρίου 7 και ενρίακεται εν τή ζωή του εφημέριος 
είς τον άνωθεν ναόν με δλο εκείνο όπου τον έ'δωσε, ομοίως καί αυτός 
ιερέας μαβρίκιος είς τον αυτόν ναόν νά επροσήλωσε καί αφιέρωσε τό 
εΐ τι πράμα έχει καί του ευρίακεται, τόπο είς τα παρόντα, ώσάν καί 
είς τά ερχόμενα, δποϋ καταλεπτώς των αυτών είς τό αυτό ίνατρομέντο 
φαίνοννται καί περιπλέον ό αυτός ιερέας νά έκαμε άγιουμέντα 68 είς τον 
αυτόν ναόν με έσωθεν καί έ'ξωθεν, καθώς καί τά αυτά καταλεπτώς 
φαίνουνται, δξω από τά άνωθεν γεγραμμένα τον ο. οαβόγια, λοιπόν 
επιθυμώντας καί τά δυο μέρη, ηγουν s. σαβόγιας καί ιερέας μαυρίκης 
την οτερέωσι του άνωθεν ναοϋ διά τό αιώνιο, έδραμε καί τών διονώνε 
ή γνώμη τους καί ή θέλησί τους είς εκείνο όπου καθένας ξουαιευει 
καί έδωσαν τον άνωθεν ναόν είς τό άνωθι μοναστήρι τον Σινά διά με
τόχι τους μέ τά άνωθεν, ώς άνωθεν: περό ό αυτός Ιερέας ό μαβρίκης 
νά έχη την έξονσίαν διά έφημέριος είς τον αυτόν ναόν καί είς τό πρά
μα όπου έχει καί κρατεί είς τη ζωή του κατά τό ίνατρομέντο τους, μή
τε νά είναι ξετααμένος, μήτε καμιιίαν γνρεψιν είσέ τό αυτό που έρχε
ται καί τον έμπαίνει είς την αυτήν εφημερία του, τόσο είς τον άνατθεν 
Καθηγούμενον, ώσάν καί είς την συνοδία του, ομοίως καί από τούς 
ερχομένους νά μην εξουσιάζεται, ώς είπα άνωθεν, μόνον τον κήπον 
όπου έχει εν τή ζωή του λισεντζιάρει87 τον αυτόν του αυτόν Καθηγου
μένου δλον τον γάρον τοϋ αύτοϋ από την σήαερον διά νά φαμπρικάρη, 
άνακαινίζη, κάνη την μάντρα καί δ,τι άλλο χρειαστή, κατά τό ομπλιγό 
τον, ώς ανωτέρω λέγομεν. ’Ακόμη καί ό κυρ Γεράσιμος ιερομόναχος 
Κορτεζάς, άναθρεπιός καί μαθητής τον, θέλει νά είναι καί ηυρίσκε- 
ται πάντοτε είς την ζωήν του είς την υποταγήν καί συντροφιάν τον διά 
νά εφημερευη εις τον αυτόν ναό»> καί κυβερνιέται καί ζωοτρέφεται, 
ώσάν καλό παιδί καί κάρις καί πηγαίνοντας ό αυτός ιερέας κυρ μα- 
νουήλ μαβρίκης είς τήν άλλην ζωήν, ό αυτός Ιερομόναχος κυρ Γεράσι
μος Κορτεζάς νά μήν έξουοιάζη πλέον τίποτε από τά όσα του ερχότανε 
με τό άνωθεν ίνατρομέντο ρεστάρωντας άνονλάδο 88 τό αυτό, μόνον μέ 
τήν ευχήν του νά παγαίνη εις τήν υποταγήν τον άνωθεν άγιον Καθη
γουμένου από τον αυτόν. ’Επειδή καί από τήν σήμερον έβαλε τήν με- 
τάνοιάν του είς τό άνωθεν μοναστήρι τών Σιναιτών καί δλον τον τό 
πράμα τοϋ άνωθεν Ιερέως μαβρίκη νά νοτάρεται89 διά νά είναι καί 
ηυρίσκεται είς τον άνωθεν ναόν άνέαπαστο είς τό αιώνιο, καθώς ή

86) Προσθήκας, βελτιώσεις. 87) δίδει άδειαν, εξουσίαν. 88) ήκυρωμένον.
89) σημειώνεται.
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προαήλωπις καί ά<γιέρωσις είς το αυτό ίατρομέντο φαίνεται καί διά τά 
αυτά καί διά τά άνωθεν μεγιοραμέντα90 δποϋ έκαμε, νά έχουνε δμπλι- 
γο οί κατά καιρόν ευρισκόμενοι ηγούμενος καί πατέρες νά κάνουν τες 
σπέζες τής θανής τον, ακολουθίας του καί τά μνημόσυνά του καί τά 
επίλοιπα καί έπειτα τον μνημονεύουνε κατά παρηαίας καί μερίδες τοϋ 
έβγάνονν εις την αγίαν πρόθεσιν τοϋ αύτοΰ καί των γονέων του, όπου 
θέλει δόαει είς νότα91, τό τρισάγιόν του την κάθε Κυριακήν καί είς 
την θεία λειτουργία, ατήν κινητή ταφή να γίνεται, ώσπερ καί τοϋ άνω
θεν σ. οαβόγια είοε δλα του νά κάνουνε, επειδή καί αυτός να έδωσε 
καί νά ανακαίνισε, ρεστάρωντας όμπλιγάδοι πάντοτε οικονόμος καί 
πατέρες είς τό κόνισμα τής Κυρίας τής Φανερωμένης, δποϋ είναι βαλ
μένο εις τά διάστηλα τοϋ αύτοϋ ναοΰ ποτέ νά μήν τήν μοβέροννε 92 από 
τόν τόπον της, μόνον νά είναι καί ηύρίσκεται άνέσπαστο καί περι- 
πλέον τό καντήλι της πάντοτε νά καίεται άκοίαητο καί έτοϋτο διά τό 
πράγμα δποϋ έδωσε δ άνωθεν καί έποίησε. τελειόνουνται δλα τά άνω
θεν γεγραμμένα, διά τά όποια δ αυτός S. Γρηγόριος Σαβόγιας θέλει 
καί τά άπρομπάρει", κονφερμάρει91 καί ραιιφικάρει" νά έχουνε τό 
στέρεον, βέβαιον καί άραγές είς τό αίώνιο, μέ ξεκαθαρωσννην, δτι δλα 
τά πάντα περό νά γίνονται καί διαφυλάττουνται, ώς ανωτέρω λέγομεν. 
Καί έτζι δλα τά μέρη πρεζέντες" καί κοντέντοι97 είς μαρτυρίας τών 
κάτωθεν παρακαλεστών μαρτύρων καί βεβαιώνουν.

παπά 'Ιωάννης Κόττης βεβαιώνω τά άνωθεν, ώς μάρτυρας, 
νικόλαος Κογχύλ’,ος δ κρής μαρτυρώ τά άνωθεν, 
κλήμης Κανάκης, ηγούμενος τής ύπεραγίας Θεοτόκου τοϋ περακάν- 

θου καί τοϋ εν χρ. μοναστηριού στέργω καί βεβαιώ.
.... ιερομόναχος δ γιατράς βεβαιώνω τά άνωθε ....
Γρηγόριος Σαβόγιας βεβαιώνω τά άνωθεν, περό μέ δλες τές άνω

θεν δμπλιγατζιόνες καί κοντιταιόνες.
'Ιερομόναχος δ κουρτζάς βεβαιώνω τά άνωθεν 
μανόλης καπνίδης προκουρατόρος. 
ρινιέρης σέρρας προκουρατόρος.

Κατά τούς τελευταίως (12 αύγούστου 1953) επισυμβάντας σεισμούς 
και τήν ολοσχερή καταστροφήν τής πόλεως Ζακύνθου, δ τε Ναός τής 
'Αγίας Αικατερίνης μετά καί τής Μονής καί τοϋ σύνεγγυς θολωτού 
κωδωνοστασίου τελείως ήρειπώθησαν, διασωθεισών μόνον τών είκό-

90) Βελτιοίσεις, ανακαινίσεις. 91) σημείωσιν. 92) μετακινούν. 93) έπι-
δοκιμάζει. 94) έπιβεβαιοΐ. 95) έπικυροι. 96) παρόντα. 97) ευχαριστημένα.
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νων καί των Ενεπίγραφων πλακών. ΓΙαρέμεινεν επίσης εν καλή κατα- 
στάσει to οίκημα — άλλοτε μονή — χρησιμοποιουμενον προσωρινώς 
ως ναός, ένθα ιερουργεί ό κατά τό ενεστός έτος έκ Κόπρου ηγούμε
νος, εκ τοϋ ’Όρους Σινά σταλείς Διονύσιος Έρωτοκρίτου, τέως διά
κονος χειροτονηθείς εις ιερέα παρά τοΰ Σεβ. Μητροπολίτου Ζακύνθου 
Χρυσοστόμου.

Κατά τούς άνω σεισμοτ'ς, κατέπεσαν επίσης ό ναός καί ή μονή τής 
Θείου Υπεράγαθου, αλλά κατόπιν άνιδρυθησαν.

Παλαιό Φάληρον
ΛΕΩΝΙΔΑ! X. ΖΩΗΣ 

τέως Άρχειοφύλαξ Ζακύνθου
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