
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ1

1 »

Κύριλλος έλέψ ·&εοϋ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας Ρώμης 
και οικουμενικός πατριάρχης.

|* f “Ισον απαραλλάκτως τοϋ ίσου τοϋ πρωτοτύπου π(ατ)ριαρχικοϋ

1 Τά ύπ’ άριθ. 1, 2, 3, 4, 6 έκδιδόμενα περαιτέρω πατριαρχικά γράμματα έπι- 
μελώς φυλάσσονται είς τό τμήμα χειρογράφων τής Δημοσίας Βιβλιοθήκης τής Σχο
λής Δημητσάνης, τό δέ ύπ’ άριθ. 5 άπόκειται εις τήν έν Παρισίοις Γαλλικήν Εθνι
κήν Βιβλιοθήκην. Κατά τήν εκδοσιν αυτών άποκαθίσταται σιωπηρώς ή ορθογρα
φία, ή στίξις, τά έν γένει σφάλματα τοΰ κειμένου, αί ημαρτημένοι γραφαί, τά χά
σματα κλπ., δηλοΰται δέ έν τέλει έκάστου εις βραχύ υπόμνημα ή αρχική γραφή. Τά 
αρχικά τών κυρίων ονομάτων καί των μετά τάς τελείας στιγμάς λέξεων γράφονται 
κεφαλαία. Τά συντετμημένα καί αί βραχυγραφίαι αναπτύσσονται έντός παρενθέσεων, 
τά έλλείποντα λόγφ φθοράς τοΰ έγγράφου συμπληροΰνται έντός ορθογωνίων αγκυ
λών [ ], τά δ’ έκ παραδρομής τοΰ γραφέως χάσματα έντός αμβλυγωνίων αγκυλών 
( ). Έντός τών ειδικών παρενθέσεων { } τίθενται τά όβελιστέα. Διά καθέτων γραμ
μών χωρίζονται οί στίχοι άλλήλων καί άριθμοΰνται.

2 Περγαμηνή καταλήγουσα εις γλώσσαν, άνευ βούλλας. Έχει διαστάσεις 
0,71x0,47 μ., τό δέ κείμενον καταλαμβάνει μόνον 0,53 x 0,38 μ. Πλήν αυτής υπάρ
χει καί δεύτερον ίσον, πανομοιότυπον τής περγαμηνής, έπί κοινοΰ χάρτου, είς πλεϊ- 
στα σημεία φθαρέντος καί διατηρηθέντος δι’ έπικολλήσεως έπί τών νώτων λευκοΰ 
χονδροΰ χάρτου συγχρόνου. Έχει τό δεύτερον τοΰτο άντίγραφον διαστ. 0,555 x 0,416 
μ. καί έκ τοΰ δτι αί πρός τό περγαμηνόν διαφοραί εις τε τό κείμενον καί τάς ύπο- 
γραφάς τών συνοδικών αρχιερέων τοΰ 1624 έτους τής έπικυρώσεως είναι ασήμαντοι 
είκάζομεν, δτι μικρός χρόνος διέρρευσεν άπό τής έκπονήσεως έκατέρου. Άμφότερα 
τά γράμματα ταΰτα δέν είναι άγνωστα, διαφυλαχθέντα είς τήν έν Δημητσάνη Βιβλιο
θήκην πρό τής Ελληνικής έπαναστάσεως. Βλ. Νίκου A. Β έ η, Προσθήκαι καί 
διορθώσεις είς τό Das Corpus der Grichischen Urcunden des Mittelalters und 
der Neuren Zeit, έν τή « Byzantinisclie Zeitschrift», τόμ. XIV ( 1906), σελ. 
476. ’Αλλά τό γράμμα περιεσώθη καί έκ τρίτου αντιγράφου έν φφ. 305α - 306α τής 
γνωστής Νομικής Συναγωγής, τής προνοίφ τοΰ αοιδίμου πατριάρχου 'Ιεροσολύμων 
Δοσιθέου έκπονηθείσης. Ή τελευταία αΰτη καταχοίρισις πρέιίει νά έγένετο έκ πα
τριαρχικού κώδικος τοΰ ιζ' αίώνος. Αί είς τό ακολουθούν κριτικόν υπόμνημα βρα- 
χυγραφίαι άναφέρονται: Π = Περγαμηνή, A = δεύτερον έπί κοινού χάρτου άντίγρα
φον, Ν.Σ; = Νομική Συναγωγή Δοσιθέου 'Ιεροσολύμων, Κ = έκδοσις Καστόρχη, 
έφ’ ής στηρίζονται πάσαι μεταγενεστέρως, Ε = έγγραφα, ήτοι συλλήβδην Π., Α· 
καί Ν.Σ.
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παλαιγενοϋς οιγιλλιώδους γράμματος, έκβληϋ·έν παρά τον παλαιόν κ(αι) 
άρχαίον κώδικος τ(ής) τον Χρίστον Μεγάλης *Εκκλησί(ας), δραδέντος 
παρά τε τ(ής) ημών |3 μετριότητος κ(αί) τής ύπερτελεστάτης Ιερας τών 
άρχιερέ(ων) Σννόδον, τών έν άγίφ πν(εύματ)ι ποϋεινοτάτων άδ(ε)λ(φ)ών 
κ(α'ι) συλλειτουργών τών κ(αΙ) κάτωδεν νπογραχρόντ(ων).

j4 Πολύενκτος έλέφ &εον αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας 
Ρώμης καί οικουμενικός πατριάρχης.

j5 f Καί λιμένων μεν κατασκεναι τοις εκ πελάγονς χειμαζομένοις, 
οίκιών τε καταλύσεις προς ξένονς τε ύποδοχαί, τάλλα τε δσα τοΐς άν(ϋρώ. 
π)οις έπινενόηται προς έπικονρίαν τών ενοχληκότ(ων), πράγμα |6 τούτο 
λυσιτελές κ(αϊ) πολλήν ωφέλειαν εμποιούν τοις περί ταϋτα έσπονδακόσιν. 
Άλλ’ ονπω πάντα ταϋτα τοσοντον έπωφελεΐ, δαον Ιερών οίκων οίκοδο/ial 
κ(ά!) προσόδων χορηγία, προς τούτο τ(ήν) διαμονήν αν τών |7 διασώζονσα. 
Τά μεν γάρ κανόαι παρέχονται τ[ήν) ώφέλειαν, άλλα περί τό σώμα κ(α'ι) 
μόνον τούτ(ον) ή ίλεραπεία, ή δέ γε τών ιερών σνστα(σις) κ(αΙ) άμφοτέ- 
ροις τ(ήν) έπικονρίαν έπάγει. Ψνχάς γάρ οίκειοΐ ϋ·(ε)φ διά πράξεώς τε 8 
κ(α\) ϋεωρί(ας), ών έκάτερα τώ μονήρει βίφ κάλλιστα κατορϋοϋνται εκ 
τ(ής) κοσμικής τών άν(ϋρώπ)ων άναχωρήσεως κ(α'ι) τά τού σώματος πάνν 
έν ασφαλεία τηρεί. Τ(ήν) βιοτικήν αποφυγών αυτοτρικυμίαν καί τή
μονή προό\9δραμών ήδη γαλήνια, ώς χειμώνος τον βίου τώ μονήρει βίφ 
κα&ορμιζόμένος" τοΐς γάρ προς ταϋτα σπονδήν ποιουμένοις σνναίρεσ&αι 
κ(αί) ήμ(ας) τών &ναγκαί{ων) αν εΧη, συναράττεσϋαι δε τούτο ον μόνον 
ώς κοινωνός |10 πρωτουργών τή χορηγία τών άναγκαί(ων), αλλά κ(αι) πας 
τις άλλος, δς αν δυνηϋή πραγματεύσααϋαι ταΐς μοναΐς. "Ο δή προ τών 
αλλ(ων) δν εΐη, ει τις τά προσόντα τανταις κειμήλια έπασφαλή μένειν 
παρασκευάσειε, τούς |u δέ τό πρότ(ερον) αύτάς δειμαμένους κακεϊνα ταΰταις 
άφιερώσαντας, εις έγκώμιον ούχ έλαττον. Οι μεν γάρ προσήξαν αντάς τφ 
ϋ(ε)φ, οί δέ τ(ήν) φιλίαν τοντ(ων) έπραγματεύσαντο' δπερ ονκ αν αλλο- 
ϋέν περ γένοιτο, ή j12 εκ χρνσοβονλλων λόγων κ(αΙ) π(ατ)ριάρχικών αιγιλ- 
λί(ων) {μή} δυναμέν(ων) πολλφ γε τφ περιιόντι τάς δρμάς τών πλέονε- 
κτών άναστέλλειν κ{αϊ) τ(ήν) έλεν&ερίαν αυτών παρέχειν, ώς ή πρόϋ·ε(αις) 
ήν έξ αρχής τών αντάς δειμαμέ(νων). |13 Ου μην αλλά κ(αΐ) ιερών πν(ευ- 
ματ)ικών άξιοϋσ’&αι δει παρ' ημών, ατε τ(ής) προς αντάς τιμής έπϊ τον 
κτίτορα τούτων παραπεμπονσης τον έπαινον. ’Εξ ών τήν τε προθυμίαν 
αυτών έστιν έπαυξήααι κ(αΙ) άλλους προς τον δμοιον |14 ζήλον διερεϋίσαι- 
έΐς τούτο δέ τείνει τά τού σκοπού. ’Επειδή τοίνυν κ(αΙ) δ οικείος τού 
κρατίστου αγίου μου βααιλέως κ[αί) αύτοκράτορος κυρίου Νικηφόρου τοΰ 
Φωκά, τού έν άγίφ πν[εύματ)ι ποϋεινοτάτον υιού τ(ής) ημών μετριότη
τος κύ(ριο)ς j15 ’Ιωάννης Λαμπαρδόπονλος, φιλόσοφος, δ πρωτασηκρήτις, 
ατε φύσεως ών άγαδής κ(αί) πολλφ περί τά ϋ·εΐα ποιούμ(εν)ος τ(ήν) φρον-
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τίδα, ζήλον τε άναλαβών ένθεον κ(αΐ) διάπνρον έρωτα φιλοτίμφ χρησάμε- 
νος χειρί |16 άνήγειρεν έκ βάθρων μονήν ίεράν iv τή Πελοποννήοφ, τή 
επαρχία τής μ(ητ)ροπόλ(εως) Παλαιών Πατρών, κατά τ(ήν) ενορίαν τ(ής) 
έπισκοπής αντοϋ Λακεδαιμόνιας), πλησίον χώρ(ας) Δημητζάνης, εν τή 
τοποθεσία τής Μονοπόρον, |17 επ’ όνόματ(ι) τιμωμ(έν)ην τ(ής) ύπερα- 
γί(ας) μου δεσποίνης ημών Θεοτόκον κ(α!) αειπάρθενου Μαρί(ας), ήν διά 
τ(ήν) του φιλοσόφου επωνυμίαν μονήν τον Φιλοσόφου έκάλεσαν μετά 
ταϋτα, προς καταμονήν μοναζόντ(ων) άνδρών κ(αι) θ(ε)φ |!8 αφιερωμέ
νων), ψυχικής αντοϋ σ(ωτη)ρίας ένεκα, ναόν τε περικείμενον κ(α'ι) φιλό- 
τιμον κατεσκενααεν εν αυτή κ(α'ι) κελλί(ων) οικοδομάς κ(αΐ) άλλα τινά 
έργασάμ(εν)ος προς θεραπείαν κ(αϊ) άνάπαυ(σιν) τών ενρισκομ(ένων) εν 
αυτή ψυχών, ετι δε κ[αι) |19 ιερά κειμήλια κ[αϊ) προαενέξεις, τάς μεν 
Ιδιοποιήαας, τάς δε κ(αι) μετά ταϋτα μέλ(λων) προσηλώσαι εν αυτή. 
Ήξίωσε τανΰν, ΐνα κ(α'ι) παρά τ(ής) ημών μετριότ(η)τος τύχη σιγιλλιώ- 
δονς γράμματος, επί τφ καθιερωθήναι μ(εν) επ'ι π(ατ)ριαρχικφ οταυ- 
ρο\ΐοπηγίψ, ενρίσκεσθαι δε κ(αί) εις το έξής επ'ι τ(ήν) π(ατ)ριαρχικ(ήν) 
περιωπήν, άκαταδούλωτόν τε κ(αι) άκαταπάτητον, υπό τε τοΰ κ(α)τ(ά) 
καιρούς ευρισκομένου έκεΐσε μ(ητ)ροπολίτον Παλαιών Πατρών κ(α'ι) τοϋ 
επισκόπου αντοϋ Λακεδαιμόνιας), ώς μηδεμί(αν) |21 έχόντων εν αϋτφ 
άδει(αν), ή άνάκρισιν ποιεΐν, ή άπαιτεΐν παρ’ αντοϋ το τυχόν. ’Ιδού τ(ήν) 
τούτον αΐτησιν προσδεξαμ(ένη) ή μετριότ{ης) ημών ώς θεοφιλή κ(αΙ) 
καθάπαξ σκοπού μετέχουσαν αγαθόν, τδ παρόν σιγιλλιώδες γράμμα |22 επι
χορηγεί τή αυτή μονή, δι’ ον δή κ(αΐ) διορίζεται κ(αι) άποφαίνεται, ΐνα 
ή τοιαύτη θεία μονή τ(ής) Παναγί(ας) μου τοϋ Φιλοσόφου, ή άρτίως άνε- 
γερθεΐ(σα) έκ βάθρων αυτών παρά τοΰ προειρημ(ένον) άρχοντος φιλοσό
φου τοϋ πρωτα\23αηκρήτου, ευρίσκηται άμα τοΐς μετοχίοις αντ(ής), ώς έπί 
σταυροπήγια) π(ατ)ριαρχικφ άνοικοδομηθεϊαα, υπό τον κ(α)τ(ά) καιρούς 
οικουμενικόν π(ατ)ριάρχην κ(α'ι) μνημονεύη τοΰ ονόματος αντοϋ, ώστε 
μήτε άδειαν έχειν τον |24 κατά καιρούς μ(ητ)ροπολίτ(ην) Παλαιών Πατρών 
ή τον επίσκοπον αντοϋ Λακεδαιμονί(ας), μήτε έτερόν τινα τών εν τή Πε- 
λοποννήσφ μ(ητ)ροπολιτών μετ’ έξονσί(ας) ίδί(ας) κ(αι) αύθεντί(ας) εΐαέρ- 
χεσθαι εν αυτή κατά τούτον ιερατικόν τι |25 διαπράξασθαι, ή άπαιτεΐν τό 
σύνολον απ’ αυτής, άλλά καθάπαξ εϋρίσκεσθαι τούς τοιούτους έκκωλνμέ- 
νονς, όφείλοντος μόν(ον) τοϋ κατά καιρούς π(ατ)ριαρχικοΰ έξάρχον κρίνειν 
κ(αί) θεωρεΐν πάσαν έμπίμπτονοαν j26 εκκλησιαστικήν) ύπόθεσιν κ(αΐ) 
διορθοϋν ταύτην κανονικώς κ(αι) νομίμως κ(αι) ώς φίλον θ(ε)φ. Οί δε 
έκεΐσε συνήθως ευρισκόμενοι ψάλλοντ(ες) ιερείς νπάρχωσι και ούτοι, ώς 
π(ατ)ριαρχικοί, έλεύθεροι κ[αι) άκαταδούλωτοι, έτι δε κ(α'ι) |27 άναπαίτη- 
τοι κ(αί) ανεξέταστοι από πάντ(ων) τών έν τή Πελοποννήοφ μητροπολι
τών, νπόκεινται δέ μόνον κ[αι) αυτοί τή ήμών μετριότητι κ(α'ι) τφ κατά
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καιρούς π(ατ)ριάρχη κ(α'ι) π(ατ)ριαρχικώ εξάρχφ κ(α'ι) παρ’ αυτοϋ άνα- 
κρίνωνται |28 κ(αι) έξετάζωνται νομίμως κ(α'ι) κανονικώς, τ(ήν) <5έ οίκο- 
νομίαν κ(μ\) διοίκησιν πάντ(ων) τής τοιαύτης μονής εχη μόνος ό κατά 
καιρούς ηγούμενος, όστις κ(αί) οφείλει εκλ.έγεαϋαι εκ μέοου τής αδελφότη
τος κ(αι) άποκαϋίοτασϋαι 29 εις τ(ήν) ήγουμενί(αν)· προς τοντοις δε δτε 
χρεία χειροτονί(ας) γενήσεται αύτοις, προσκαλώνται ενα τινά τών αρχιε
ρέαν), δν αν έϋέλωσι, σφραγίζειν κ(αΙ) χειροτονεΐν άναγνώστ(ας) κ(αι) 
υποδιακόνους, διακόνους τε κ(άΐ) πρεσβυτέρους |30 κ{αϊ) πάντα τά αρχιε
ρατικά έκτελεΐν, χωρίς τ(ής) τοϋ ίεροϋ συνϋρόνου έγκαϋιδρύσ(εως), μηδε- 
νός εναντιουμένον περ'ι τούτου ή άντιλέγοντος, εν αργία κ(αί) άφορισμώ. 
"Οϋεν κ(αι) είς τ(ήν) περί τούτου δήλω(σιν) κ[αϊ) ασφάλειαν έγένετο κ(α'ι) 
τό παρόν jSI σιγιλλιώδες γράμμα κ(αι) έπεδόϋη τή διαληφϋείση μονή τής 
Παναγί(ας) μου, τοϋ Φιλοσόφου, τή π(ατ)ριαρχική κ(αί) σταυροπηγιακή. 
Έν ετει ^Φ υΦ οΦ [εφ], μην'ι Αύγούστψ, ϊν(δικτιώνο)ς W.

j32 f Πολύευκτος, έλέφ ϋ(εο)ϋ άρχι(επίσκοπ)ος Κων(σταντινου)πόλε(ως) 
νέ(ας) Ρώμ(ης) κ(αι) οίκ(ουμ)εν(ικ)ός π(ατ)ριάρχ(ης).

Έν ετει ,ζψ, ρΦ, λφ, βν, Ίουνίφ μηνί, ίν(δικτιών)ος ζη$.
I33 f Κύριλλος ελέφ ϋ(εο)ϋ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλε(ως) νέας 

ρώμης κ(αι) οΐκουμεν(ικός) π(ατ)ριάρχης.

|34 f’Ηράκλειας Νεόφυτος 
f Νικομήδειας Νεόφυτος 
f’Αδριανουπόλεως Παρϋένιος 

\35 f-’Αϋηνών Θεοφάνης 
|36 / Ιΐρούσης Ίωάσαφ 
f Θεσσαλονίκης Παΐσιος 
f Γάνου και Χώρας Ίωαννίκιος 

|37 / Χίου Ιγνάτιος
f Σηλυβρίας Λαυρέντιος 
f Αίνου Παρϋένιος 

33 f Προκονήσου Κλήμης 
f ’Αρχιεπίσκοπος Ντζίας και Θερ- 

μίων Νεκτάριος
|39 / Μήδειας και Σωζουπόλεως Θεο

δόσιος
f Άγαϋουπόλεως Μητροφάνης

f Κυζίκου Παρϋένιος 
f Ευ ρίπου Ίωάσαφ 
f Παλαιών Πατρών Θεοφάνης 
f’Αγχιάλου Χριστοφόρος 
f Ναυπάκτου και “Αρτης Γαβριήλ 
f Λακεδαιμόνιας Ίωάσαφ

f Σμύρνης ’Ιάκωβος 
f Διδυμοτείχου ”Ανϋιμος

f Ναυπλίου και ’Άργους Θεοφάνης 
f Βάρνης Παρϋένιος

f Ραιδεστοϋ Μελχισεδεκ

'Υπόμνημα

Στ. 5; οικιών τε καταλύσεις, Κ : καταστάσεις. — Ε : πρόξενον νποδοχαί, Κ : πρό
ξενοι υποδοχής. — Ε : τάλλατε. — Π, A : ενοχλοικότων, Ν.Σ, Κ : ενοχλούνιων.
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Στ. 6: πολλήν ωφέλειαν, Ε : πολλών ωφέλειαν, Κ : πολλήν ωφέλειαν, — χορηγία, 
Ε : χορηγίαι, Κ : χορηγία. — προς τοϋιο, Ν.Σ : προς τούτοις.

Στ. 7 : κανόαι, Κ : καν τινα. — άλλα και περί το σώμα, Ε : αλλά περί το σώμα. 
■— θεφ, Κ : τφ θεω. — δια πράξεως, Π : διαπράξεώς.

Στ. 9 : ως χειμώνος, Κ: έκ χειμώνος.—καθορμιζό μένος, Ε: καθορμιζόμενον.— 
σνναίρεαϋαι καί ήμας, Ε : αννάρεαθαι καί ημάς, Κ : συναίρεο&αι καί ημΐν. — συναράτ- 
τεσθαί δε τοϋτο, Κ : συναίρεται δ’ εις τούτο. Τό ρ. ενταύθα ληπτέον άμεταβάτως, ΰπό 
την έννοιαν τοΰ συνάπτειν στερεώς, βοηθεΐν, τό δέ άπαρμφ. έτέθη απολύτως, ή λ. 
τοϋτο — ώς πρός τοΰτο, δηλ. ιό προατρέχειν τη μονή, γαληνιάν κλπ. "Η φράσις περιέ
χει μίαν παρακίνησιν νά βοηθούν τάς μονάς κα'ι πάντες οΐ δυνάμενοι, πλήν των 
ιδρυτών.

Στ. 9 -19 : ώς κοινωνός πρωτουργών, Π, Α : προτουργών, Κ : δ κοινωνδς πρω- 
τονργών. — δ',δή, Π: ό δή, Α, Ν.Σ : Κ δει, Κ.: οδέ.

Στ. 11 - 32 : δειμαμένους — κτίσαντας δι’ εαυτούς ( ρ. δέμω ), Π, A : δημαμένους.
Στ. 12 : σιγιλλίων, Κ: αιγγιλίων.—τφ περιιόντι, Ε: περιόντι.—την ελευθερίαν 

αυτών, Ν.Σ : αυτούς, Κ : αύταΐς.
Στ. 18 : τής πρός άΰτάς, Ε : αυτόν. — κτίτορα, Ε : κτήτορα.
Στ. 1δ, 22 : πρωίααηκρήτις, Κ : πρώτοσηκρήτης.—ζήλον τε, Ε : ζήλοντε.
Στ. 16 : τής επισκοπής αϋτοϋ, Κ : τής επισκοπής.
Στ. 17 : ήν διά τήν τοΰ φιλοοόψον επωνυμίαν μονήν του Φιλοσόφου,.. Α, Ν.Σ : 

ήν διά, τήν τον φιλοσόφου αυτόν επωνυμίαν καί αυτήν μονήν τοΰ Φιλοσόφου...
Στ. 18 : κατεσκεύασεν έν αυτή, Ε : κατεσκεύασεν εν αύταΐς. — έν αυτή ψυχών, Ε : 

εν αντφ ψυχών.
Στ. 19, 21 : σιγιλλιώδες, Κ : αιγγιλιώδες. — αγαθόν, Ν.Σ: αγαθήν.
Στ **, *® * ενρίσκηται... μνημονενη, Ν.Σ: ενρίσκεσθαι, μνημονεύειν.
Στ. 2ί : μετ' εξουσίας, Ε: μετεξουσίας. —κατά τούτον ιερατικόν τι διαπράξεαθαι, 

Κ: κατά τούτον έλλ.
Στ. 29 : ταντην, Κ : ταϋτα. —οι δέ εκεί σε... ψάλλοντες, Ν.Σ : οί δέ εκείσε ευρι

σκόμενοι συνήθως ψάλλοντες.
Στ. 27 : καί από πάντων τών έν τή Π..., Ν.Σ : καί από τών έν τή Τ1...
Στ. 29: δν αν έθέλωαι, Α, Ν.Σ: ον έθελωαι. —διακόνους τε καί πρεσβυτέρους, 

Κ : καί πρεσβυτέρους.
Στ. 81 : σιγιλλιώδες, Κ : σιγγιλιώήες, — τής Παναγίας μου, Ν.Σ : τής νπεοαγίας μου, 

μεθ1 δ είς τήν φαν : τής Παναγίας μου. —Ε : ίνδ. ϋνε.
Στ. 82 : ή χρονολογία τής έπικυρώσεως τού ίσου έν Α. ελλείπει.
Στ. 88 - 89 : ύπογραφαί έν Ν.Σ. καί Κ. έλλείπουν, έν Α ίδιοχείρως : Καισα

ρείας καί Καππαδοκίας Γρηγόριος, 'Ηράκλειας Νεόφυτος, Κυζίκον Παρϋένιος, ’ Αδρια- 
νουπάλεως Παρϋένιος, [ Εν ρίπον ] Ίωάσαφ, Παλ. Πατρών Θεοφάνης, Νικομήδειας Νεό
φυτος, ’Αθηνών Θεοφάνης, Θεασαλ.ονίκης Παρϋένιος, Λακεδαιμόνιας Ίωάσαφ, Ναύπα
κτον καί "Αρτης Γαβριήλ, Προνσης Ίωάσαφ, Διδυμοτείχου "Ανθιμος, Μεσημβρίας ’Ακά
κιος, Γάνου καί Χώρας Ίωαννίκιος, Αίνον Παρϋένιος, Μήδειας καί Σωζονπόλεως Θεο
δόσιος, Άγχιάλου Χριστόφορος, Προκονήαου $ λήμης, Σηλνβρίας Λαυρέντιος, Ναυπλίου 
καί "Αργους Θεοφάνης, Σερρών Τιμόθεος, Ραιδεστοΰ Μελχισεδέκ, Μηϋνμνης Καλλίνικος, 
Χίον Ιγνάτιος, Σμύρνης Ιάκωβος, Βάρνης Παρϋένιος, Άγαϋουπόλ.εως Μητροφάνης, 
Νέων Πατρών ”Ανθιμος, αρχιεπίσκοπος Ντζίας και Θερμίων 'Αρσένιος.

Έκ τοΰ ανωτέρω πατριαρχικού σιγιλλίου πολλά έχομεν νά διδαχθωμεν. 
Τοΰτο άπελΰθη ύπό τοΰ πατριάρχου Πολυεΰκτου, επειδή δέ συνέβη κατά
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την μακραίωνα ιστορίαν τής μονής καί τάς πολλάς εθνικάς δοκιμασίας ν’ άπο- 
λεσθή τό πρωτότυπον τοΰ σιγιλλίου, οί μοναχοί προσέφυγον εις τό πατριαρ- 
χεΐον καί έπέιυχον τήν έκδοσιν επισήμου ίσου, κατά μήνα ’Ιούνιον τοΰ 
έτους 1624. Πολυπληθής πατριαρχική Σύνοδος υπό τον πατριάρχην Κύριλ
λον Α' τον Λούκαριν βέβαιοί περί τοΰ παλαιού καί αρχαίου κωδι
κός, εξ ου έξεβλήθη τό ίσον, δραθεντός παρά τού πατριάρχου καί τών 
συνοδικών, καί επομένως περί τής γνησιότητος αυτού, ό'ντος ίσου ά π α ρ α λ- 
λάκτως τού ίσου τού πρωτοτύπου παλαι γε νοΰς σιγ ιλλιώ
δους γράμματος (στ. 2-3)1. Ή ιδία πατριαρχική Σύνοδος ένα μήνα 
προ τής βεβαιώσεως τοΰ ίσου, ήτοι τον Μάιον τού 1624, άνενέωσε τήν σταυ
ροπηγιακήν αξίαν τής μονής Φιλοσόφου, άπολυθέντος νέου ( τοΰ ύπ’ άριθ. 2) 
σιγιλλίου, κυρουμένου υπό τών τεσσάρων πατριαρχών καί πλήθους αρχιερέων.

Τό ενταύθα έπανεκδιδόμενον ΐ σ ο ν τοΰ πρωτοτύπου έξεδόθη τό πρώ
τον υπό τού μακαρίτου καθηγητοΰ τής Λατινικής έν τφ Έθνικφ Πανεπιστη- 
μίφ Εύθ. Καστόρχη, εκ Δημητσάνης προερχομένου καί έν τή σχολή αυτής 
μαθητεύσαντος, γνωστού δέ διά τήν ευρυμάθειαν αυτού2. Έκ τής πρώτης 
έκδόσεως, ήτις έστηρίζετο επί τοΰ περγαμηνοΰ ίσου, έγένοντο βραδύτερου 
καί άλλαι, δ'χι πληρέστεροι3.

Ή περγαμηνή παρουσιάζει εις τό σημείον τής χρονολογίας τοΰ πρωτο
τύπου μικράν οπήν, ήτις έφθειρε τό γράμμα τών μονάδων. 'Ο πρώτος εκδό
της4 άνέγνωσεν έτος άπολύσεως τού γράμματος ύπό τού πατριάρχου Πολυεύ- 
κτου ,ς-υοβ' = 6472, αντιστοιχούν προς τό σωτήριον 964, ό'περ έν τούτοις

1 Μέχρι τής εποχής ταύτης έσώζοντο κώδικες παλαιότεροι τής Άλώσεως εις τά 
αρχεία τοΰ Πατριαρχείου. Βλ. Γενναδίου Μ. Άραμπατζόγλου, μητρ. 
’Ηλιουπόλεως καί Θείρων, Φωτίειος Βιβλιοθήκη, μέρ. Α', έν ΚΠόλει 1933, σελ. 
θ' - Γ. ’Ολίγον βραδύτερου δέν έσώζοντο κώδικες παλαιότεροι τοΰ έτους 1538. Βλ. 
Δοσιθέου, πατρ. 'Ιεροσολύμων, Περί τών έν Ίεροσολύμοις πατριαρχευσάντων, 
έν Βουκουρεστίφ 1715, σελ. 1169. Μ α ν. I. Γεδεών, Πατριαρχικοί πίνακες, έν 
ΚΠόλει [1890- 1895], σελ. 565. Τοΰ αύτοΰ, Κύριλλος ό Λαύκαρις, * Έπέτηρίς 
Εταιρείας Κρητικών Σπουδών», τόμ. Α' ( 1938), σελ. 325.

2 [Εύθ. Καστόρχη], Περί τής έν Δημητσάνη Ελληνικής Σχολής καί περί 
τών καθιδρυτών καί πρώτων αυτής διδασκάλων, έν Άθήναις 1847, σελ. 49 κέξ.

3 Αί γνωσταί ήμΐν έκδόσεις τοΰ σιγιλλίου χρονολογικώς είναι αί εξής : Ε. 
Ross, έν τή έφημ. « HalliscHe Eiteraturzeitung », τόμ. I ( 1849 ), σελ. 811 κέξ. .4- 
Κ. Σ. Π[ιττάκης], «’Αρχαιολογική Έφημερίς », έτ. 1854 ( φ. 38), σελ. 1216- 
1217. —Fr. Miklosieh-J. Muller, Acta et diplomata Grasca medii sevi 
sacra et prof ana, τόμ. V, Vindobome 1887, σελ. 250 - 252.—I. Ν. Πρωτο- 
παπα, Ό μητροπολίτης Άνανίας καί ή ’Επισκοπή Λακεδαιμόνιας, «Σπαρτιατικόν 
Ήμερολόγιον», έτ. Ε' ( 1904), σελ. 75-78. Πρβλ. Π ε ρ. Γ. Ζερλέντη, Ιστο
ρικοί έρευναι περί τάς ’Εκκλησίας τών νήσων τής ’Ανατολικής Μεσογείου θαλάσ
σης, τόμ. Α', έν Έρμουπόλει 1913/22, σελ. 193, ύποσ. 3.

4 [ Ε ϋθ. Κ α σ τό ρ χ η ], ένθ’ άνωτ., σελ. 52.
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μετέγραψεν ως έτος 963. ’Έκτοτε πάντες αναγράφουν ασυζητητί ώς έτος πρώ
της μνείας τής Δημητσάνης καί ϊδρΰσεως τής μονής Φιλοσόφου τό εσφαλμέ
νους παραδοθέν έτος 963 *. Έκ τών διαφόρων εκδοτών τοΰ ίσου οί Miklo- 
sich καί Muller άντελήφθησαν τό εσφαλμένου τής χρονολογίας, άλλα μη 
ίδόντες οί ίδιοι τοΰτο καί θεωροΰντες ορθήν την άνάγνωσιν τοΰ Καστόρχη 
,ς-υοβ' δηλ. 964, υπέθεσαν ό'τι εσφαλμένη ήτο ή ίνδικτιών θ' καί προέτει- 
ναν την διόρθωσιν αυτής εις ζ', συμφωνούσαν προς έτος 964, ένφ ή θ' 
θ’ άπήτει έτος 966*.

"Ενεκα τούτου ή άποκατάστασις τής όρθής χρονολογίας, καθ’ ήν άπε
λΰθη τό σιγίλλιον, είναι δυσχερής. Έν πρώτοις τό αντίγραφου επί κοινού 
χάρτου αναγράφει σαφώς έτος ,ς-υοε' = 6475. Εις τό ύπ’άριθ. 2 έγγραφον, 
δ'περ είναι σιγίλλιον τοΰ πατριάρχου Κυρίλλου τού Λουκάρεως, άνανεούν 
κατά Μάιον τοΰ 1624 τήν σταυροπηγιακήν άξίαν τής μονής, άναφέρεται 
( στ. δ) ό'τι τό σιγίλλιον τοΰ Πολυεύκτου άπελΰθη προ 657 ετών, ήτοι 1624 — 
657 = 967+5508 = 6475. 'Ωσαύτως έτος 6475 άναγράφεται καί είς τό έν 
τή Νομική Συναγωγή άντίγραφον. Προς τό άπό κτίσεως κόσμου έτος τούτο 
6475 άντιστοιχεΐ ίνδικτιών ι'3 καί έτος άπό Χριστού 967, καθ’ δ άσφαλώς 
άπελΰθη τό πρώτον πατριαρχικόν υπέρ τής μονής τοΰ Φιλοσόφου σιγίλλιον. 
Ύποθέτομεν λοιπόν, ό'τι πρέπει νά διορθωθή ή ίνδικτιών4. 1 2 3 4

1 Οδτω π.χ. ύπό Τάκη X. Κανδηλώρου, Ή Δημητσάνα, έν Άθήναις 
1897, σελ. 11 καί τοΰ αΰτοΰ, Ή Γορτυνία, έν Πάτραις 1898, σελ. 42 κέξ., 
μεταξύ άλλων μυθιστορηματικής αξίας ειδήσεων άναφέρονται τά τής ίδρύσεως τής 
μονής τοΰ Φιλοσόφου, τοποθετούμενα εις τό έτος 963. —Ώς ορθόν τό έτος τοΰτο 
θεωρείται καί ύπό τοΰ μακαρίτου Μ. I. Γ ε δ ε ώ ν, Πατριαρχικοί πίνακες, σελ. 307, 
δστις ήδύνατο έκ πολλών πηγών νά άρυσθή πληροφορίας. "Εκτοτε καί άλλοι πολλοί 
άκολουθοΰν τόν Καστόρχην, ώς Βογιατζής, Λάμπρος, Άλεξόπουλος, Συναδηνός κλπ.

2 Fr. Miklosich-J. M*uller, ένθ’ άνωτ., σελ. 462. Σφάλμα περί τήν 
χρονολογίαν 964 ή 966 καί τήν ίνδικτιώνα διακρίνει καί ό παρέχων περίληψιν γαλ
λιστί τοΰ έγγράφου V. Grumel, Les regestes des actes du Patriarcat de Con
stantinople, τόμ. I, τ. β', Παρίσιοι 1936, σελ. 225-226. Ό ίδιος υποθέτει, ότι 
υπάρχει μεταγενεστέρα προσθήκη είς τό σιγίλλιον τοΰ Πολυεύκτου, θεωρών δτι τά 
έν στ. 24 λεγάμενα, δτι απαγορεύεται είς τόν μητροπολίτην Παλ. Πατρών ή τόν έπί- 
σκοπον αΰτοΰ Λακεδαιμόνιας, μήτε έτερόν τινα τών εν Πελοποννήοω μητροπολιτών, απο
τελούν αναχρονισμόν, έφ’ δσον κατά τούς χρόνους τούτους πλήν τών μητροπολιτών 
Παλ. Πατρών καί Κορίνθου έτέρα μητρόπολις έν Πελοποννήσψ δέν ύφίστατο. ’Εν 
τούτοις ή γενικώς καί άορίστως χρησιμοποιούμενη φράσις αδτη μήτε έτερόν τινα τών 
εν Γίελοποννήοφ μητροπολιτών (= αρχιερέων ), πλήν τοΰ δτι πιθανόν είναι νά άνα- 
φέρεται καί εις τόν μητροπολίτην Κορίνθου μόνον, δυνατόν νά μή έχη καν κυριο- 
λεκτικώς τεθή, παρά άπλώς καί μόνον πρός μείζονα έμφασιν τής παρεχόμενης έλευ- 
θερίας είς τήν μονήν.

3 Υ. Gardthausen, Griechische Palseographie, τόμ. II, Λιψία 1913, 
σελ. 490 ( πίνακες ).

4 Πρβλ. καί τά ύπό τοΰ καθηγητοΰ Δ. Ζακυθηνοΰ σημειούμενα, προτιμώντος
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Έκ τής μακράς καί αρχαιοπρεπούς εισαγωγής τοΰ σιγιλλίου καταδει
κνύεται, δτι ή Μεγάλη Εκκλησία χρέος αυτής έθεώρησε νά άπονείμη τον 
δίκαιον έπαινον προς τον ιδρυτήν τής μονής τοΰ Φιλοσόφου καί πάντα άλλον, 
δστις συντελεί εις επικουρίαν τών ευαγών ιδρυμάτων, δι’ ών επιδιώκεται ή 
ωφέλεια τοΰ σώματος καί τής ψυχής ή σωτηρία. Διά μέσου τών γενικοτήτων 
τών εκφράσεων τής εισαγωγής τοΰ σιγιλλίου δΰναται νά έξαχθή τό συμπέρα
σμα, δτι ό αποφυγών την βιοτικήν αύτοτρικυμίαν καί τή 
μονή προσδραμών, δστις τό 967 έτος, οπότε τό σιγίλλιον τοΰ Πολυεύ- 
κτου άπολύεται, ήδη γαληνιρί, ως χειμώνος τοΰ βίου τφ μονή- 
ρει βίφ κ α ί) ο ρ μ ι ζ ό μ ε ν ο ς κλπ., δεν είναι εί μή υπαρκτόν καί γνω
στόν πρόσωπον, τό οποίον έπέχει νά όνομάση 6 πατριάρχης. Τό στενότατα 
προς τήν μονήν συνδεόμενον πρόσωπον τοΰτο υπονοείται καί περαιτέρω, 
άποκαλοΰμενον κοινωνός πρωτουργών τή χορηγία τών Αναγκαίων *. Τό πρό
σωπον τοΰτο είναι άξιον εγκωμίου, εάν έκτισεν (έκτισε χάριν εαυτού, έν 
κυριολεξία: τοΰ ρ. δέμω) τήν μονήν καί εις αυτήν προσέφερεν ασφαλή κειμήλια, 
ήτοι τά αναγκαία τής μονίμου καί διαρκούς ιστορικής ζωής. Επίσης επιβάλ
λεται νά προστατευθή δι’Ιδιαιτέρας τιμής τιμωμένη ή μονή καί δι’ αυτής έπα- 
ξίως ν’ άπονεμηθή προς τον κτίτορα ίερότης πνευματική, ώστε νά παρακινούν
ται καί άλλοι προς τοιούτους σκοπούς, κατά τά ευθύς κατόπιν προστιθέμενα.

Πρόκειται λοιπόν πιθανώτατα περί τοΰ ίδρυτοΰ τής μονής, δστις κατέ- 
ληξεν εκεί καί περιεβλήθη τό μοναχικόν σχήμα, πράγμα ούχί άσύνηθες είς 
τούς βυζαντινούς αύτοκρατορικούς καί αρχοντικούς οίκους. Περισσοτέρας 
ειδήσεις περί αυτού παρέχει έν συνεχεία τό σιγίλλιον. Ήτο οικείος τοΰ 
κρατίστου αγίου μου αύτοκράτορος Νικηφόρου τοΰ Φωκά,λέγει 
ό Πολύευκτος, τοΰ ποθεινοτάτου υίοΰ τής ήμών μετριότητος. Είναι γνωστόν, 
δτι κατά τά πρώτα έτη τής βασιλείας τοΰ ενδόξου στρατηγού Νικηφόρου τοΰ 
Φωκά μεταξύ αυτού καί τοΰ πατριάρχου Πολυεύκτου, άνδρός αγίου, αλλά 
σκληρού, αλλεπάλληλα έδημιουργοΰντο επεισόδια 2 καί αμφίβολον είναι αν θά * 1 * * * * * * 8

μάλλον ώς βασικού στοιχείου τήν ίνδικτιώνα, αντί τοΰ έτους. D. A. Zakythinos, 
Le despotat Grec de Moree, τόμ. B', Άθήναι 1953, σελ. 155-156, 301 -302.

1 Πρωτουργός, ώς έπίθ. έχει τήν έννοιαν τοΰ πρώτου ένεργήσαντος, τοΰ
πρώτου αίτιου γενομένου έργου τινός, άρα ίδρυτοΰ τής μονής έν προκειμένη. Ένταΰθα
δέν είναι έπίθετον, αλλά μετοχή άλλαχοΰ μή άπαντώντος ρ. πρωτουργώ. Τό νόημα
τής δλης φράσεως ( στ. 9 - 10 ) είναι : καθώς θεωρείται άναγκαΐον καί ημείς νά βοη-
θοϋμεν εκείνους πού αναλαμβάνουν τέτοια έργα ( δηλ. ν’ αφήνουν τήν ζωήν μέ τά
βάσανα καί νά αράζουν είς τό μοναστήρι μέ τή μοναξιά), ας βοηθή ώς πρός αυτό 
τό ζήτημα ( νά πηγαίνουν έκεΐ δσοι διψούν διά γαλήνην ) δχι μόνον έκεΐνος ποΰ 
Ιγινεν ή αιτία τής ίδρόσεως τής μονής καί παίρνει μέρος είς τήν χορηγίαν τών άπα-
ραιτήτων έφοδίων, αλλά καί κάθε άλλος κλπ.

8 G. Schlumberger, Ό αύτοκράτωρ Νικηφόρος Φωκάς, μετάφρ. I. Λαμ- 
πρίδου έν τή Βιβλιοθήκη Μαρασλή, μέρ. Α', έν Άθήναις 1905, σελ. 423 κέξ. 431 κεξ.
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έγράφοντο τοιαϋται φιλόφρονες φράσεις τούς χρόνους εκείνους υπό τοϋ 
πατριάρχου εις επίσημα πατριαρχικά: γράμματα. 'Ο. ιδρυτής τής μονής λοι
πόν επέτυχε τήν περιβολήν αυτής διά πατριαρχικών προνομίων βραδύτερου 
καί δή περί τά τέλη τής βασιλείας τοϋ Φωκά. Ώνομάζετο ουτος ’Ιωάννης 
Λαμπαρδόπουλος, ήτο φΰσεως αγαθής καί περί πολλοΰ έποιεΐτο τήν 
περί τά θεία φροντίδα, προσεπωνυμειτο φιλόσοφος καί έγένετο υπό τοϋ 
βασιλέως π ρω τ α ση κ ρ ή τ ι ς ( στ. 15).

Έν πρώτοις άξιον ιδιαιτέρας σημειώσεως είναι, δτι οικογένεια Λαμ- 
πάρδη καί διά τής λατινικής καταταλήξεως -pullus1 Λαμπαρδοπούλου εξακο
λουθεί υφιστάμενη μέχρι σήμερον έν Δημητσάνη, υπήρξε δε ή πασών έπιφα- 
νεστάτη διά μέσου τών αιώνων, γεννησασα προύχοντας έν τφ τόπφ καί δια
πρεπείς αρχιερείς2. Επομένως ούδεμία αμφιβολία γεννάται, ότι ό ιδρυτής 
τής μονής ήτο δημητσανίτης. Ή γνωστή βυζαντινή οικογένεια Λα(μ)παρδά, 
έξ ής άξιοι λόγου υπήρξαν οί στρατηγοί ’Ανδρόνικος καί Μιχαήλ, κατά τούς 
ΙΒ' - ΙΓ' αιώνας3, χρονικώς άφίσταται από τον ιδρυτήν τής μονής Φιλοσό- 
φου, έ'τι δέ περισσότερον απέχει ή έκ Κρήτης οικογένεια Λαμπάρδου, έξ ής 
προέρχονται γνωστοί άγιογράφοι, ώστε πας μετ’ αύτοϋ συσχετισμός νά είναι 
έ'ργον δΰσκολον. Έκ τής γλωσσικής όμως έξετάσεως τό όνομα Λαμπάρδης 
δεν είναι δυνατόν νά άποδειχθή ελληνικόν.’Ίσως έχει σχέσιν προς τό έθνικόν 
Λομβαρδός, εύχερώς δ’ ένθυμίζει τούς γερμανικής καταγωγής Λογγόβάρδους 
( άλλως Λαγγοβάρδους, Λογγιβάρδους), οϊτινες, καθ’ ά πιστεύεται, ούτως 
άπεκλήθησαν έκ τοϋ μακροΰ γενείου, δπερ έ'φερον (lang - bart), εις τήν βυζαν
τινήν δέ ’Ιταλίαν ένεφανίσθησαν μετά τά μέσα τοϋ Τ' αίώνος, άπειλήσαντες 
πολλάκις τήν ’Ιταλίαν ολόκληρον καί καταστάντες μάστιγες τών βυζαντινών 
χωρών, μέχρις δτου ό Καρολομάγνος τούς ύπέταξεν δριστικώς, λήγοντος τοϋ 
Η' αίώνος. Τότε ήναγκάσθησαν νά διασπαροΰν, εις διαφόρους χώρας, δπου 
έδημιοΰργησαν άξιόλογον έμπόριον, τραπεζιτικός έργασίάς κλπ.

Καίτοι ούδεμία ρητή ιστορική μαρτυρία υπάρχει, θά ήδύνατο νά ύπο- 
στηριχθή ή εικασία, δτι πιθανώς έκ τών μακρογενείων έκείνων προσφύγων 
τινές κατά τήν έποχήν τής τελικής αυτών διασποράς, ή καί προηγουμένως 
κατά τήν περίοδον τών κατά τοϋ Βυζαντίου ληστρικών έπιδρομών, έφθασαν 
μέχρι Πελοποννήσου. Σποραδικά! μετακινήσεις βαρβαρικών πληθυσμών εις 1 2 3

1 Γ. Χατξιδάκι, Μεσαιωνικά καί Νέα "Ελληνικά, τόμ. Α', έν ΆΑήναις 
1907, σελ. 637. Δ. Η. Οίκονομίδου, Τά σύνθετα εις -πουλλος, -πουλλον καί τά 
παράγωγα αυτών, « Άρχεΐον Πόντου», τόμ. Η' ( 1938 ), σελ. 59 κέξ.

2 Τάσου ’Aft. Γριτσοπούλου, "Ο Στασινός τής Άκοβας καί ή οικογέ
νεια Λαμπαρδοπούλου τής Δημητσάνης, « "Ελληνικά », τόμ. ΙΓ' ( 1953 ), σελ. 129 κεξ.

3 Περί τής οικογένειας Λαπαρδά βλ. V. Laurent, Sceau d’Andronic
Lapardas, sebaste έν τφ « Echos d’Orient », τόμ. XXXI ( 1932 ), σελ. 338 κεξ. 
καί δή 343 - 344. , - .
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τάς άραιώς κατφκημένας έλληνικάς περιοχάς, οΐα μάλιστα ήτο ή Πελοπόννη
σος, έγίνοντο πολλάκις εν καιρφ ειρήνης, άγνωστοι ή μη μνημονευόμενοι υπό 
των βυζαντινών ιστορικών. Και εγίνοντο κυρίως κατά τούς 'Τ' - Θ' αιώνας, 
προ τής μεγαλύτερος γνωστής σλαβικής έποικίσεως τών μέσων τοΰ Η' αίώ- 
νος. Εγκαταστάσεις τοιούτων βαρβάρων ήσαν πολλαπλώς ωφέλιμοι διά τον 
ελληνικόν χώρον, κυριώτατα διότι έπυκνοϋτο ό πληθυσμός άκινδΰνως, ένφ 
δέ δι* επιγαμιών οΐ είρηνικώς εγκαθιστάμενοι έδέχοντο την ευεργετικήν έπί- 
δρασιν τοΰ ελληνισμού, συγχρόνως άπέβαινον ζωτικά στοιχεία εντός τών κόλ
πων αύτοϋ. Μία τοιαυτη λομβαρδο-ελληνική οικογένεια θ’ άφωμοιοϋτο συν 
τή παρόδφ τού χρόνου π:ρός τον ελληνικόν πληθυσμόν πολύ φυσικώτερον, 
από ό',τι συνέβη εις εύρεΐαν κλίμακα βραδΰτερον με τήν σλαβικήν έν Πελο
πόννησο) έγκάταστασιν, τήν αλβανικήν μετά ταύτα καί ούχί δλιγώτερον με τά 
υπολείμματα ξένων επιδρομέων Φράγκων, Ενετών, ’Αλβανών καί Τούρκων, 
ών πολλοί έξηλληνίσθησαν καί έξεχριστιανίσθησαν μέσα εις τούς κόλπους 
τού ελληνισμού κατά τήν μακροχρόνιον ύποδοΰλωσιν αυτού, άφομοιωθέντες 
πλήρως μετ’ αύτοΰ. w '<■ ι

”Αν λοιπόν Λομβαρδός τις εύρέθη έν Δημητσάνη κατά τούς πρώτους 
βυζαντινούς αιώνας, πολύ φυσικόν καί εύλογον θά ήτο νά ονομάζεται διά 
τού εθνικού του ονόματος υπό τών εντοπίων, καθ’ ον τρόπον έκ τοΰ εθνι
κού ’Αλβανός π.χ. προήλθε κατ’άλλην εποχήν έπώνυμον ’Αρβανίτης καί 
Ά ρ β α ν ι τ ό π ο υ λ ο ς. Τρόπον τινά συνέχειαν τής τοιαύτης παραδόσεως έν 
Δημητσάνη αποτελεί τό γεγονός, δτι άνθρωποι εγκαθιστάμενοι έξ άλλων 
χωρίων καί συνήθως κατόπιν έπιγαμίας πολιτογραφούμενοι εις τήν νέαν 
πατρίδα, γίνονται έφεξής γνωστοί διά παρωνύμιων, δηλούντων τήν προέλευ- 
σιν αυτών, εΐτα δέ καθισταμένων οικογενειακών έπωνύμων, τών πραγματι
κών τοιούτων λησμονουμένων έν τφ μεταξύ, ένεκα τής συχνής χρήσεως τών 
προσθέτων. Οΰτω σήμερον δημητσανΐται, περί τής καταγωγής τών οποίων 
ούδεμία άμφισβήτησις δύναται νά έγερθή, φέρουν τά ονόματα Κυπραΐος, 
Ρεκουνιώτης, Ραφτιώτης, Ραδαΐος, Σύριος, Τσάκωνας, Μανιάτης, Μαλεβίτης 
κλπ. Έκ τούτων τά τελευταία είναι γεννήματα τής περιόδου τής Τουρκοκρα
τίας καί δεν δύνανται νά έξηγηθοΰν, εΐ μή διά τών ανωτέρω συλλογισμών.

Κατά ταύτα τό έπώνυμον Λαμπάρδης φαίνεται έξηλληνισμένος τύπος 
έθνικού τίνος ονόματος, σχετιζομένου προς τούς ανωτέρω Λομβαρδούς ή Λογ
γοβάρδους, έκ συμφυρμού τών δύο ονομάτων καί άφομοιώσεως τοΰ άτονου 
α τής συλλαβής Λα(μ)- προς τό α τής συλλαβής bαρ- ( μπαρ-) προελθών, 
συμφώνως προς ΐσχύοντας γλωσσικούς κανόνας τής ελληνικής γλώσσης. Γόνος 
τοιαύτης τίνος οικογένειας ύπήρξεν ό Ιωάννης Λαμπαρδόπουλος. 'Ο προ 
αυτού βίος τής οικογένειας πρέπει νά ήτο αρχαιότερος τοΰ αίώνος, τής δέ 
πολίχνης ε'τι μάλλον, γνωστού δ'ντος δτι αυτή δίεδέχθη τήν παρακμάσασαν 
άρχαίαν πόλιν Τεύθιν ικανά έτη μετά τό τέλος τοΰ αρχαίου κόσμου. Άσφα-
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λώς εις τό ξενικόν τοΰ άνδρός όνομα βασιζόμενος ό Hertzberg ύπεστήριξεν, 
ότι οΰτος κατήγετο έκ τών δυσμικών χωρών τοΰ βυζαντινοί κράτους1. "Αν 
όμως τοϋτο ήτο αληθές, θά έπρεπε να γίνη δεκτόν ότι μεταξύ Δημητσάνης 
και Λαμπαρδοποΰλου οΰδεμία σχέσις υπήρχε καί εν τοιαΰτη περιπτώσει να 
έξηγηθή, πώς ένας τοιοϋτος ισχυρός λόγιος και σημαίνων βυζαντινός έφθα- 
σεν εις τήν άπόμερον πολίχνην καί εκ τίνων λόγων ώρμήθη νά ίδρυση μονήν 
είς τήν λίαν δυσπρόσιτον θέσιν τής Μονόπορης2. Περί τοΰ αντιθέτου 
υπάρχουν σοβαρά επιχειρήματα, ότι τήν θέσιν έπέλεξεν ή ελξις τής έκεϊθεν 
καταγωγής, ή γοητεία τής προσφιλούς γενετείρας καί ή επί χίλια έτη έκτοτε 
ΰπαρξις τής καί πρότερον ύπαρχουσης οικογένειας Λαμπάρδη, έν διαρκεϊ 
ακμή μέχρι τής σήμερον.

Ό Ιδρυτής τής μονής ’Ιωάννης Λαμπαρδόπουλος είς τό εκδιδόμενον 
πατριαρχικόν γράμμα τοΰ πατριάρχου Πολυεΰκτου προσωνυμεΐται φιλόσο
φος, έκ τής προσωνυμίας δε ταυτης ευθύς αμέσως άπεκλήθη ή μονή καί 
μέχρι σήμερον άποκαλεΐται τοΰ Φιλοσόφου. Βεβαίως είς τήν βυζαντινήν 
περίοδον φιλόσοφοι ως επί τό πολύ ονομάζονται οί μοναχοί3, αλλά καί 
οι καθηγηταί τοΰ Πανεπιστημίου φιλόσοφοι καί καθηγηταί καί διδάσκαλοι 
ονομάζονται, ό δ’ επί κεφαλής αυτών, ό πρΰτανις ας εΐπωμεν, άποκαλεΐται 
ύπατος τών φιλοσόφων, οίος ό γνωστός έν τή ίστορίφ τών έν Κων- 
σταντινουπόλει Πανεπιστημίων Μιχαήλ Ψελλός, όρισθείς τοιοϋτος υπό τοΰ 
αύτοκράτορος Κωνσταντίνου τοΰ Μονομάχου, έν τή ύπ’ αΰτοΰ ίδρυθείση 
Φιλολογική Σχολή 4. Ήτο λοιπόν άπλοΰς λόγιος ή πανεπιστημιακός διδάσκα

1 G. Hertzberg, 'Ιστορία τής "Ελλάδος άπό τής λήξεως τοΰ αρχαίου βίου 
μέχρι σήμερον, μετάφρ. Π. Καρολίδου, τόμ. Α', έν Άθήναις 1906, σελ. 365.

2 Τό μέχρι σήμερον σωζόμενον τοπωνύμιον Μονόπορη άποδίδεται είς ολό
κληρον τήν περί τήν μονήν περιοχήν, ίδίφ μάλιστα είς τήν αντικρινήν αυτής πλευ
ράν, πρός τήν ανατολικήν όχθην τοΰ Λουσίου, ένθα ή άτραπός μόλις επιτρέπει τήν 
διάβασιν πεζοΰ μόνου. ’Εντεύθεν καί έπίθετον μονοπορήσιος — ό έκ Μονόπορης 
προερχόμενος, ό δια βιών είς περιοχήν τής Μονόπορης, όπου διαχειμάζουν ποιμένες. 
Ή λέξις Μονόπορη έκ τοΰ μόνος+περαν, καθ’ δν τρόπον μονεμβασία = μόνη 
έμβασις σχηματισθεΐσα είναι αθησαύριστος είς τό 'Ιστορικόν Λεξικόν τής 'Ελληνι
κής Γλώσσης τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών.

3 Du Cange, Glossarium ad scriptores mediae et infitnse Grsecitatis..., 
τόμ. B', Lugduni 1688, σελ. 1678.

4 Αυτόθι, τόμ. A', σελ. 304, έν λ. διδάσκαλος, σελ. 535, έν λ. καθηγητής. 
Βλ. καί C h. Ζ e r ν ο s, Michel Psellos, Paris 1920, σελ. 90 κέξ. — Ά ν δρ. 
Άνδρεάδου, Ή στρατολογία τών υπαλλήλων καί τά πανεπιστήμια είς τήν βυ
ζαντινήν αυτοκρατορίαν, μετάφρ. Γ. Σ. Μ α ρ ι δ ά κ η, « Άρχεΐον Οικονομικών και 
Πολιτικών ’Επιστημών», τόμ. Ζ' ( 1927 ), σελ. 348. Πρβλ. ’Α. Μ. Άνδρεάδου, 
Le recrutement des fonctionnaires et les universites dans 1’empire byzantin, 
έν’ΑνδρέουΜ. Άνδρεάδου, Έργα, τόμ. Α', Άθήναι 1938, σελ. 551 κεξ. 
Πρβλ. F r. Fuchs, Die hoheren Schulen von Konstantinopel im Mittelalter,

14 -12 -1956
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λος ό ’Ιωάννης Λαμπαρδόπουλος; Άλλα φιλόσοφος έπωνυμείται εν τφ 
γράμματι πομποδώς καί έπισήμως και ό αναπόσπαστος οΰτος τίτλος προσθέ
τει βάρος καί κϋρος πολύ εις τον άνδρα, ό όποιος είναι δημόσιος καί επιφα
νής, τετιμ'ημένος μέ αξίωμα πολιτικόν. Διότι ευθύς αμέσως προστίθεται 
(στ. 15) εν τφ σιγιλλίφ, ότι ό Λαμπαρδόπουλος ήτο πρωτασηκρήτις* 1, 
πρωθυπουργός ειπεΐν τοΰ αύτοκράτορος Νικηφόρου τοΰ Φωκά. Ό ένδοξος 
στρατηγός τοΰ Βυζαντίου, αύτοκράτωρ γενόμενος, φαίνεται ότι εις τήν 
εμπιστευτικήν ταΰτην θέσιν προσέλαβεν άνιθρωπον τής εμπιστοσύνης του, 
ο 1 κ ε I ο ν αύτφ, ως άναφέρεται έν τφ σιγιλλίφ (στ. 14 ), πρότερον ούχί άση- 
μον όντα, άλλ’ ex officio τουλάχιστον καί εκ μορφώσεως άξιον καί κατάλλη
λον προς τον σκοπόν τούτον, έπέλεξεν άλλαις λέξεσιν άνδρα φιλόσοφον, ήτοι 
εν τή άνωτάτη τής αυτοκρατορίας εκπαιδεύσει διαπρέποντα.

Δΰσκολον είναι νά καθορισθή ό ακριβής χρόνος, καθ’ όν ό Λαμπαρδό
πουλος εχρημάτισε πρωτασηκρήτις τοΰ Φωκά. Γνωστόν είναι, ότι κατά τό 
έτος 963, ή περί τον ευνούχον ’Ιωσήφ Βρίγγαν κυβερνώσα τό Βυζάν
τιον φατρία, μετά τον θάνατον τού αύτοκράτορος Ρωμανού Β', κατωχυρώθη 
περί τήν βασιλομήτορα Θεοφανώ, τήν Σύγκλητον καί τον πατριάρχην Πο- 
λύευκτον. Κατά τήν διανομήν των υπουργημάτων διετηρήθη ως λογοθέτης 
τοΰ δημοσίου δρόμου Μιχαήλ ό πρύτανις, πρωτασηκρήτις δέ Συμεών ό 
πατρίκιος2. Θά ήδύνατό τις νά νομίση, ότι άμα άνελθών εις τον θρόνον 
ό Νικηφόρος προσέλαβεν εις τήν ιδιαιτέραν καί εμπιστευτικήν αυτού υπηρε
σίαν άνδρα ο ί κ ε I ό ν του καί έκ τού κύκλου τής άνωτάτης διανοήσεως 
προερχόμενον, τούτο μεν ϊνα ούτος έπιβληθή διά τής ακτινοβολίας του έν τή 
σπουδαίο; ταύτη θέσει κατά τήν ανώμαλον περίοδον τής ανόδου τού Φωκά 
εις τον θρόνον, τούτο δέ ϊνα επί τή εύκαιρίφ απαλλαγή ό αύτοκράτωρ τού 
πατρικίου Συμεών, όστις συνέπραττε μετά τού εχθρού του Βρίγγα. Καί πρά

έν « Byzantinisches Archiv », Heft 8 ( Berlin 1926 ). F. Miklosich-J. Μ u 1-
1 e r, έν&’ άνωτ., σελ. 462.

1 Primus a secretis, primus secretarius, πρώτος τών σεκρέτων, τών βασιλι
κών γραμματέων, ό έξ απορρήτων γραμματεύς τοΰ αύτοκράτορος. Du Cange, 
ένθ·’ άνωτ., τόμ. Α\ σελ. 137 - 138, έν λ. άσηκρήτις. Σχετική είναι ή μελέτη τοΰ 
Stein, Untersuchungen zur spatbyzantinischen Verfassungsund Wirtschafts- 
geschiehte, έν « Mitteilungen zur osmaniscben Gesehicbte », τόμ. 11 ( 1926 ), 
σελ. 1-62. Διεξοδικώτερον περί πρωτασηκρητών γράφει ό αύτός Stein, έν Un
tersuchungen fiber das Officium der Pratorianerprafectur seit Diocletian, 
Βιέννη 1922, αλλά δέν έχει κατάλογον πρωτασηκρητών.

2 G. Schlumberger, *0 αύτοκράτωρ Νικηφόρος Φωκάς, μετάφρ. I. Λ α μ- 
πρίδου, μέρ. Α', έν ΆΌήναις 1905, σελ. 301-302. — Είναι δ’ ούτος ό γνωστός 
Συμεών ό μεταφραστής, περί ού βλ. Ν. Β. Τωμαδάκη, Εις Συμεώνα τόν Μετα
φραστήν, « Έπετηρις ‘Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών », τόμ. ΚΓ' ( 1953 ), σελ. 113 
κέξ., 130.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΚΤ' 14
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γματι μέν δ Νικηφόρος, ευθύς ως έγκατέστη, προέβη εις πρωτεύοντάς τινας 
διορισμούς1 2, αλλά χήν διάλυσιν τής κυβερνώσης φατρίας δεν την έπέτυχεν. 
Ούτως, δ πατρίκιος Συμεών παρέμεινε πρωτασηκρήτις, άπαντά δέ τοιοϋτος 
κατά τό έτος 964, γνωστός συντάκτης τής περίφημου νεαράς τοϋ Νικηφό
ρου Φωκά, περί τοϋ μη γίνεσΰαι νέα μοναστήρια καί γηροκομεία, ήτις 
κατηργήθη βραδΰτερον, τό έτος 1003, υπό Βασιλείου Β' *. Επίσης άπαντά 
τό 967 συντάκτης ετέρας νεαράς τοΰ Φωκά, περί τοϋ προτιμασέέαι τών πενή- 
των τους δυνατούς, εις έξώνησιν τών παρά τών δυνατών πιπρασκομένων3.

Ή εν τφ σιγιλλίφ εΐδησις, δτι δ Λαμπαρδόπουλος ύπήρξεν οικείος τοΰ 
αυτοκράτορος και διετέλεσε πρωτασηκρήτις αΰτοϋ, καίτοι μή έπιβεβαιουμένη 
εξ άλλων πηγών, είναι άσφαλεστάτη. Κατόπιν δέ τών ανωτέρω, χρόνος καθ’δν 
έχρημάτισε πρωτασηκρήτης, δΰναται να είναι δ μεταξύ τών ετών 964-967.

"Ηδη γεννάται τό ερώτημα, πότε δ Ίω. Λαμπαρδόπουλος ίδρυσε την 
μονήν τής Θεοτόκου, έν τή τοποθεσίφ τής Μονοπόρου, ήν διά την τοΰ 
φιλοσόφου επωνυμίαν μονήν τοΰ Φιλοσόφου έκάλεσαν 
μετά ταΰτα ( στ. 17 ); Ή άπάντησις δεν είναι δύσκολος. Πάντως ίδρύθη 
προ τοΰ έτους 964, δτε ήρχισεν ίσχΰουσα ή νεαρά τοΰ Φωκά, ήτις έμνημο- 
νεύθη ανωτέρω συνταχθεΐσα υπό Συμεών τοΰ πατρικίου, δι’ ής άπηγορεύετο 
ή άνέγερσις νέων μοναστηρίων καί ής τόσον προσφάτου δύσκολος θά ήτο ή 
καταπάτησις υπό δημοσίου άνδρός. Καί ναι μέν έν στ. 22 τοΰ σιγιλλίου ή 
μονή χαρακτηρίζεται άρτίως άνεγερθεΐσα εκ βάθρων αυτών, 
άλλ’ ή έννοια τοΰ επιρρήματος άρτίως δέν δύναται νά προσδιορισθή άκρι- 
βώς καί δυνατόν νά σημαίνη καί προ ικανών ετών, π.χ. 7 -10, αν ληφθοΰν 
υπ’ δψιν δύο τινά. Πρώτον, δτι εις τον άπόκρημνον βράχον τής Μονόπορης, 
δπου τά πολύτιμα υλικά ενός έξαιρέτου έργου μετεφέροντο άπό άποστάσεως 
μεγαλυτέρας τοΰ χιλιομέτρου επί τών ώμων τών άνθρώπων, τό έργον τοΰτο 
ήτο λίαν δυσχερές καί επομένως δέν είναι δυνατόν νά συνετελέσθη συντόμως. 
Καί δεύτερον, δτι χρόνος σχετικώς ικανός άπητήθη άπό τής ίδρύσεως τής 
μονής μέχρι τής άπολύσεως τοΰ πρώτου σιγιλλίου (967), διά νά δικαιολο- 
γηθή ή παρά τφ λαφ έπικράτησις τής Ιπωνυμίας τοΰ Φιλοσόφου, ήτις 
καί εν τφ σιγιλλίφ άναφέρεται, ώς μετά ταΰτα γενομένη.

Φαίνεται λοιπόν, δτι ένωρίτερον τοΰ έτους 960 ίδρύθη ή μονή, δτι δ 
ιδρυτής αυτής ήτο φιλόσοφος τότε καί εξ αΰτοΰ δ λαός έπωνόμασε τήν μονήν, 
δτι γενόμενος πρωτασηκρήτις τοΰ αυτοκράτορος Νικηφόρου τοΰ Φωκά μεταξύ

1 G. Schlumberger, ενθ·’ άνωτ., σελ. 414-415-
2 Αυτόθι, σελ. 445. — Zachariae A. Lingenthal, Jus Graeco - Ro- 

manutn, μέρ. Ill, Λιψία 1862, σελ. 292. — νΕκδ. Ζέπων, τόμ. A' (1931), σελ. 
249 κέξ.

3 G. Schlumberger, ενθ·’ άνωτ., σελ. 453.—Ζ a c h a r i se A. L i n- 
genthal, ενΘ·' άνωτ., σελ. 296-297. Έκδ. Ζέπων, ενθ·’ άνωτ., σελ. 253 κέξ.
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τών ετών 964 - 967 επέτυχε τής πατριαρχικής προνομίας την κατοχΰρωσιν 
διά τοΰ σιγιλλίου τοΰ Πολυεΰκτου, κατ’ Αύγουστον τοΰ έτους 967 καί τέλος 
δτι πιθανώτατα ό ιδρυτής τής μονής απομακρυνθείς τών εγκοσμίων έγκατε- 
βίωσεν εις τήν ιδίαν αύτοϋ μονήν, εις ήν καί ίδρΰων αυτήν ίσως εΐχεν 
άποβλέψει.

Πέραν τών ερευνηθέντων σημείων τοΰ έκδιδομένου πατριαρχικοΰ γράμ
ματος, άξια ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος είναι καί τα ακόλουθα. Ή ΐδρυσις τής 
μονής τοΰ Φιλοσόφου καί ή περαιτέρω εντός τών πνευματικών καί εθνικών 
πλαισίων μακρά δράσις αυτής άφορμώνται από μίαν περίοδον βαρβαρικών 
μετακινήσεων, εγκαταστάσεων καί ανωμαλιών είς Πελοπόννησον, ακριβώς δε 
ή ΐδρυσις τής μονής από έξέχον πολιτικόν καί πνευματικόν πρόσωπον τής 
αυτοκρατορίας καί ή περαιτέρω μακραίων αυτής ακμή άπαντοΰν εύγλώττως 
τόσον εις τά περί διατηρήσεως τών κατοίκων τών ορεινών περιοχών εις πρω
τόγονον κατάστασιν έν μέση) δεκάτφ αίώνι, δσον καί περί σύμμεικτων λαών 
έ'νεκα τών σλαβικών επιδρομών κλπ. Καθ’ ήν εποχήν ίδρΰεται ή μονή εκκλη
σιαστικούς ή κεντρική Πελοπόννησος έξαρτάται από τον μητροπολίτην Πα- 
τρών, έ'χοντα υπό τήν εξουσίαν αύτοΰ μεταξύ τών επισκόπων καί τον Λακε
δαιμόνιας (βλ. καί στ. 16, 20, 24 τοΰ σιγιλλίου) *. Ή πατριαρχική κατοχΰ- 
ρωσις τής μονής εξασφαλίζει αυτήν ακριβώς από τάς τυχόν αυθαιρεσίας τοΰ 
μητροπολίτου καί τοΰ επισκόπου αύτοΰ. Ή άσκησις τής εκκλησιαστικής εξου
σίας διεξήγετο τακτικώς υπό τών μοναχών καί αυτής ήθελον ν’ άποφΰγουν 
οΰτοι τάς υπερβασίας. Ούτως, απερίσπαστοι εφεξής ήδυνήθησαν νά οδηγή
σουν τό μοναστήριόν των είς περιωπήν, είς τον τομέα τής πνευματικής αύτοΰ 
αποστολής μάλιστα.

22

Κύριλλος έλέω ϋεοϋ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας Ρώμης 
και οικουμενικός πατριάρχης.

|1 2 f Τό εις μείζονα Ιαχυν επιβεβαιοϋσϋαι τά τών προ ήμών π(ατ)ριαρ-

1 'Η μητρόπολις Παλ. Πατρών, προαχθεΐσα άπό επισκοπής μετά τό σπου- 
δαΐον γεγονός τής μεγάλης νίκης τοΰ Νικηφόρου Α’ κατά τών Σλάβων, άρχομένου 
τοΰ Θ’ αΐώνος, περιέλαβεν έπισκοπάς τρεις, Μεθώνης, Κορώνης καί Λακεδαιμόνιας. 
Ή δέ επισκοπή Λακεδαιμόνιας προήχθη τό έτος 1082 είς μητρόπολιν επί ’Αλεξίου 
Κομνηνοΰ. Μ. le Q u i e n, Oriens Christianus, τόμ. II, Παρίσιοι 1740, στ. 189. 
— G. Parthey, Hieroclis Synecdemus Graecse episcopatuum, Βερολΐνον 1866, 
σελ. 119-120. — K. Hoph, Griechenland im Mittelalter, έν τή Allgemein. 
Encyclop. d. Wissench. τών Ersch καί Gruber, τόμ. 85, σελ. 99 κέξ. — Βραδυ- 
τερον ή Δημητσάνα άπετέλεσεν ιδίαν αρχιεπισκοπήν, περί ής βλ. Τάσου Ά ih 
Γριτσοποΰλου, Ή αρχιεπισκοπή Δημητσάνης καί ’Αργυροκάστρου, « Έπετη- 
ρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών», τόμ. Κ' ( 1950 ), σελ. 209 κέξ.

2 Περγαμηνή μετά οπών καί σχισμών, μή φέρουσα βούλλαν. Διαστ. 0,67x0,613
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χών γράμματα, δσα τον δρθοϋ εχονται λόγον, ουδεν άπεικός εστι. Τής τε 
γάρ ανθρώπινης μνήμης όλισΘήρας, είτε ενολίσθον νπαρχού(σης), τής τε 
ζωής βραχεί(ας) ημών, τδ μ(εν) γρα'βφή παραδίδοσθαι τά ττραττόμενα αναγ
καίου καθέστήκε. Τδ δ* αν τά γραφέντα επικυρονσθαι κ(α'ι) άνανεοΰσθαι 
πάντως κ(α'ι) τούτο χρήσιμον. ΕΙ μη γάρ τά ήμΐν πραττόμενα έγράφοντο, 
τή λήθη αν παρεδίδοντο, εϊ δε πάλιν μη επεβεβαιονντο, |4 ονκ αν μείζονα 
τ{ήν) διαμονήν κ(αϊ) τ(ήν) δνναμιν ελάμβανον. Έπειδ(ή) τοίννν ένεφανί- 
σθη τή ημών μετριότ(η)τι, σννοδι(κώς) προκαθημέ(ν)η, ίσον γράμμ(α)τος 
σιγιλλίον, εγγεγραμ(μέν)ον εν παλαιφ μεμβρίνω κώδικι τ(ής) καθ’ ήμ(ας) 
τον Χ(ριστο)ν Μεγάλης Έκκλησί(ας), δώ ον έφάνη διαρρήδην κ(αι) |5 εμαρ- 
τνρήθη, ώς πρδ έξακοσίων πεντήκοντα επτά χρόν(ων) 6 έπϊ τ(ής) βασι
λείας) τον τότε αοίδιμον βααιλέως κνρίον Νικηφόρου τοϋ Φωκά κν(ριος) 
’Ιωάννης Λαμπαρδόπονλος, φιλόσοφος, ό πρωτασηκρήτις, θείφ ζήλφ κ(α'ι) 
ερωτι κινηθείς, άδεια κ(αι) θελήματ(ι) τον π(ατ)ριαρ\6 *χεύοντος τφ καιρώ 
εκείνφ κνρίον Ιίολνεύκτου, πλείστοις άναλ.ώμα{αΐ) κ(αι) δαπάναις ανήγει- 
ρεν εκ βάθρ(ων) κ(αΐ) εξ αυτών θεμελί(οον), την κ(α)τ(ά) τ(ήν) Πελοπόν
νησον, εν τή επαρχία τής άγιωτάτης μητροπόλεως Παλαιών Πατρών, 
εν τή ενορία τ(ής) επισκοπής αυτόν Λακεδαιμόνιας), τή τοποθεσ(ία) 
Μονοπόρον, έγβγνς χώρ(ας) Δημητζάνης, θεί(αν) κ(αι) Ιεράν μονήν τ(ής) 
Παναγί(ας) μ ον Θεοτόκον κ(αι) άειπαρθέν(ον) Μαρί(ας), την διά τ(ήν) 
έπωννμί(αν) τον φιλοσόφου μονήν τον Φιλοσόφου έπικεκλημ(έν)ην, 
καθιερωθεϊσαν πρότ(ε)ρ(ον) επί π(ατ)ριαρχικω στανροπηγίω, διά τών 
αννήθ(ων) ευχών κ(αι) τον άπ’ εντεύθεν πεμπομένου |8 εκεϊαε Τίμιου 
Σταύρον κ(αϊ) πηγνυμ(έν)ου εν τοΐς θεμελίοις αντοΰ, επί τώ είναι μεν έν 
τή π(ατ)ριαρχική περιωπή κ(α'ι) εξουσία, εϋρίσκεσθαι δέ είς τδ μετέπειτα 
άνενόχλητον, ατελή τε κ(αι) άσύδοτον, ώς πατριαρχικόν σταυροπήγιον κ(α'ι) 
κ(α)τ(ά) πάντα άνεπηρέαστον παρά τε τ(ον) εκεί άρχι?ερατεύοντος κ(α)τ(ά) 
καιρούς Παλαιών Πατρών κ(αί) τον επισκόπου αντοΰ Λακεδαιμονί(ας) 
κ(αϊ) παρά παντδς άλλον προσώπου ιερωμ{έν)ου ή λαϊκόν, άμα τοΐς υπ’ αν-

μ., τό δέ κείμενον εις διαστ. 0,29 x 0,52 μ. Τό γράμμα είναι ανέκδοτον, άλλ’ έχει
γνωσθή διά τοϋ ΰπ’ άριδ>. 333 πατρ. κωδικός, όπόδ-εν έλήφθ·ησαν αί ΰπογραφαί.
Μηνά Δ. Χαμουδοπούλου, ’Αρχιερατικοί έναλλαγαί, « ’Εκκλησιαστική ’ Αλή
θεια », τόμ. Β' ( 1882 ), σελ. 668. Παρατηρητέαι δμως αί μεταξύ τών τοϋ κώδικος 
καί τοϋ γράμματος υπογραφών διάφοροί. ’Αλλά καί έκ τών τοϋ σιγιλλίου υπογρα
φών τινας παραδίδομεν μετ’ έπιφυλάξεως, οιον τάς τών Γάνου καί Χώρας Ίωαννι-
κίου, Χαλκηδόνος Ίωάσαφ, Νίκαιας Πορφυρίου, Άγκυρας Λαυρέντιου καί τοΰτο 
διότι έν τή περγαμηνή, καί κατά τον στ. 35 αυτής, ένφ είχεν υπογράψει άρχικώς 
ό 'Ιεροσολύμων Θεοφάνης είς έκτασιν μέχρι τών 2/3 τοϋ στίχου, μετά ταΰτα ή ύπο- 
γραφή άπηλείφθη καί από τοϋ ίδιου άνωμάλου σημείου τής άποξεσΟείσης μεμβρά
νης υπέγραψαν άτάκτως αρχιερείς διά δυσξυμβλήτων μονοκονδυλιών. "Ενεκα τούτου 
δυσχεραίνεται έτι μάλλον ή καί άλλως επίπονος άνάγνωσις τών υπογραφών.

212
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τον άφιερωάεΐσιν αυτή ίεροΐς, κειμηλίοις κ(αι) σκεύε(σι) κ(αί) λοιποϊς 
κτήμα(σι) κ(αι) πράγμα(σι), κινητοΐς τε κ(α'ι) άκινήτοις κ(αι) αύτο\10κινή- 
τοις κ(αί) πασι τοΐς μετοχίοις αυτής, μηδενός τ(ήν) έπίσκεψιν κ(αϊ) φρον
τίδα τών ψυχών τών εν αυτή μοναζόντ(ων) εχοντος ή άνακρίνοντος κ(α'ι) 
εξετάζοντος αυτούς, περί τε τών ψυχικών κ(α'ι) σωματικών, εί μή τον 
κ(α)τ(ά) καιρούς οίκον μ(ενικ)οΰ π(ατ)ριάρχου κ(αί) τον παρ’ εκείνου πεμ- 
πομένον j11 έκεΐσε έξαρχικώς· δπερ άξιώσ(εί) κ(αί) δεή(σει) τών εν αυτή 
ασκόνμέ(νων) έζητή&η έμπόνως έπικνρωϋήναι κ(αί) παρ’ ημών κ(αί) διά 
ήμετέρον αιγιλλιώδονς γράμ(ματος) κ(αί) βεβαιωϋήναι εις πλείονα τ(ήν) 
διαμονήν κ(αί) άσφάλει(αν). Τούτον χάριν κ(αι) ή μετριότης ήμών, ώς 
χρέος εχονσα απαραίτητον έπιβε\'2βαιοΰν κ(αι) έπικνροΰν τά καλώς πρα- 
χϋέντα κ(αί) γεγονότα κ(αί) μάλιστα τά παρά τών πάλαι κ(αί) αοιδίμων 
εκείν(ων) αντοκρατόρων κ(α!) π(ατ)ριαρχών τυπωϋέντα κ(αί) έπιβραβεν- 
■&έντα, τ(ήν) αΐτη(σιν) αυτών μή παριδονσα, γνώμη τών μακαριωτάτων κ(α'ι) 
άγιωτάτων π(ατ)ριαρχών, τοΰ τε |13 Άλεξανδρεί(ας) κυρίου Γερασίμου, τοΰ 
Άντιοχεί(ας) κυρίου Κυρίλλου κ.(αί) τον ‘Ιεροσολύμ(ων) κν(ρίον) Θεοφάνονς 
κ(αί) τής περί αυτήν ,&εί(ας) κ(αί) ίεροΐς ϋπερτελεστάτης τών άρχιερέ(ων) 
Συνόδου, τών εν άγί(φ) πν(εύματ)ι αγαπητών αυτής άδ(ελφ)ών κ(αί) συλ
λειτουργών, γράφει κ(αί) άποφαίνεται κ(αί) εν άγίω παρακελεύε(ται) j14 
πν(εύματ)ι, το παρόν έπιχορηγον(σα) αντοΐς σιγιλλιώδες γράμμα, ινα τον 
έμφανισύέντος ήμϊν ίσου τον παλαιγενοΰς εκείνου π(ατ)ριαρχικοΰ γράμμα
τος, τοΰ προ τοσούτ(ων) χρόνων γεγονότος, ώς καλώς κ(αί) ενλόγως προβάν- 
τος, μένοντος βεβαιωμ(έν)ον, κεκνρωμ(έν)ον κ(αί) άμετατρέπτον, |15 εις το 
όποιον ή μεν διαληφτ&εϊσα ϋεία μονή τ(ής) Παναγί(ας) μου Θεοτόκον κ(αί) 
άειπαράένου Μαρί(ας) τοΰ Φιλοσόφου, ώς σταυροπηγιακή κ(αί) π(ατ)ριαρ- 
χική, κ(αί) από τοΰ νυν κ(αί) εις τον εξής άπαντα χρόνον, εως ον ό ήλιος 
έφορα, σύν τοΐς μετοχίοις αντ(ής) κ(αί) τοΐς λοιποϊς άφιερωμ(έν)οις κτή- 
μασι |16 κ(αί) πράγμα(σί), κινητοΐς τε κ(αι) άκινήτοις κ(αί) αντοκινήτοις 
κ(αί) λοιποϊς Ιεροΐς σκεύεσι κ(αί) βιβλίοις κ[αϊ) παντοίοις άναϋ·ήμα(σιν), ώς 
υπό τ(ήν) π(ατ)ριαρχικήν εξουσίαν κ(αί) μεγαλειότητα διατελονσα, νπάρχη 
καί εϋρίσκηται ανενόχλητος, άκαταπάτητος, άσύδοτος, έλευϋέρα κ(αί) 
άδονλωτος |17 παρά παντός προσώπου άρχιερατικοΰ ή ιερατικόν ή κ(αί) 
λαϊκόν, μηδενί μηδε(ν) όφείλουσα διδόναι, αχρι καί οβολού' οι δε έν αυτή 
ένασκούμ(εν)οι ιερομόναχοι κ(αί) μοναχοί, ζώντες κ(α)τ(ά) ά(εό)ν, ήσυ- 
χαστικώς τε κ(αί) άταράχως, άποκαάιατώσιν οτε χρεία ηγούμενον, ον άν 
εκ μέσον τής άδελφότητος J18 έκλέξω(σι) κ(αί) μνημονεύωαι τοΰ π(ατ)ριαρ- 
χικοΰ ονόματος, ω κ(αί) πείάεσϋαι δφείλω(σι) κ(αί) ύποτάσσεαάαι, παρ’ ον 
κ(αί) τ(ήν) έξέτασιν κ(αί) άνάκρισιν έ'χω(σιν) επί πάσι τοΐς επερχομ(έν)οις 
αντοΐς ζητήμα(σι) κ(αί) άδειαν έχω(σι) προσκαλεΐσάαι ον εάέλονσι τών 
άρχιερέ(ων) έκτελεΐν τάς έμπιπτούσ(ας) αντοΐς χει\ηροτονί(ας), άναγνω-
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ατών δηλαδ(ή), νποδιακόν(ων), διακόνων τε κ(αί) ίερέ(ων), άνεν τ(ής) τον 
Ιεροϋ σννϋρόνου εγκα&ιδρύ(σεως), δς δ’ αν όψέποτε καίλ’ οίονδήτινα τρό
πον βονληϋείη ά&ετήσαι κ(αί) άνατρέψαι τάς αποφάσεις τοϋ παλαιγενοϋς 
εκείνου γράμματος κ(α'ι) τον άρτίως έπιβραβευ\Μύέντος αντί] ήμετέρον 
αιγιλλιώδονς επιβεβαιωτηρίου κ(αΙ) καταπατήσαι τ(ήν) ιεράν κ(αί) σταυ
ροπηγιακήν ταύτην μονήν τ(ής) Παναγί(ας) μου τοϋ Φιλοσόφου, η είς δου
λείαν τινά καταγαγεΐν αυτήν, ή αδικώ χειρ'ι άφαιρέσαι τι τών αφιερω
μάτων) αντ(ής) κ{αί) άποξενώσαι αυτήν τ(ής) π(ατ)ριαρχ(ικής) δεσπο
τείας) |81 κ(αι) διαφενδεύσεως, επί ίδίω μ(εν) συμφέροντι, βλάβη δε κ(αί) 
ζημία κ{αϊ) ελαττώσει τής προειρημ(έν)ης ταντης μονής, ή τους ίν αυτή 
άσκουμ(έν)ους ένοχλήσαι κ(αί) ζητήσ(αι) νοσφίοασϋαι πολύ ή ολίγον, ή 
άργειαν κ(αί) άφορισμδν εκφωνήσαι κατ’ αυτών κ(αί) έξετάσαι κ(αί) άνα- 
κρΐναι αυτούς, επί j22 παν τι πράγματ(ι), ή τον όντα ήγούμ(εν)ον εκβαλεΐν 
κ(α'ι) έτερον άποκαταστήσαι, ή άλλο τι επιβλαβές κ(αϊ) επιζήμι(ον) κ(αί) 
ταραχώδες αυτή προξενήσαι, ό τοιοντος άρχιερενς μ(έν) ών ή ίερεύς, κα&η- 
ρημ{έν)ος έστω κ(αί) γεγνμνωμ(έν)ος, ό μ(εν) πά(σης) άρχιερατικ(ής) ένερ- 
γεί(ας) κ(αί) τάξεως, ό δε πά(σης) |23 ίεροπραξί(ας) κ(αί) άφωρισμ{έν)ος 
από Θ(εο)ν Κυ(ρίον) Παντοκράτορος κ(αί) κατηραμ(έν)ος κ(αί) ασυγχώρη
τος κ(αί) μ(ε)τ(α) θάνατον άλυτος, λαϊκός δε ή κ(αί) άλλος τις τοϋ κλήρου 
αρχών ή άρχόμ(εν)ος, άφωρισμ(έν)ος παρά τής όμοονσίον κ(αί) ζωοποιοϋ 
κ(αί) αδιαιρέτου Τριάδος κ(αί) κατηραμ(έν)ος κ(αί) άσυγ\*'χώρητος κ(αί) 
μετά ϋάνατον άλυτος, εν τώ νΰν αΐώνι κ(αί) εν τφ μέλλοντ(ι) κ(αΐ) τνμπα- 
νιαΐος κ(αί) έχέτω κ(αί) τάς άράς τών άγί(ων) τριακοοί(ων) δέκα κ(αί) οκτώ 
·&εοφόρ[ων) π(ατ)έρων τών εν Νίκαια κ(αι) τών λοιπών πασών άγί(ων) 
Σννόδ(ων), κληρονομησάτω δε κ(αί) τ(ήν) λέπραν τον Γιεζή κ(αί) τ(ήν) 
αγχόνην |25 τοϋ Ιούδα κ[αί) εύρέτω ·&(εό)ν μαχόμ(εν)ον εν τή ημέρα τ(ής) 
κρίσεως κ(αί) ή μερίς αυτοϋ μετά τοϋ προδότου Ιούδα κ(αί) τών σταυρω- 
σάντ(ων) τον Κ(ύριο)ν κ(αί) έστω σίλένων κ(αί) τρέμ(ων), ώς ό Κάιν επί 
τής γής. “Ετι δέ άποφαινόμεϋ'α προς τούτοις, ώς αν 6 εκεί άρχιερατεύ(ων) 
Λακεδαιμονί(ας), [26 ό από επισκόπου ονόματος είς μ(ητ)ροπολίτον προβι- 
βασ&είς, ή άλλος τις τών εν τή Πελοποννήαφ άρχιερέ(ων), ώς μηδόλ,ως 
έξουσιάζων τής αύτ(ής) μονής, άτε σταυροπηγιακής ονσης, μακράν εΐη 
αυτής, μηδόλως έχων εξουσίαν είσέρχεσϋαι εν αυτή, ή αρχιερατικόν τι 
διαπράττειν, ή άπαιτεΐν τό αύνολον παρ’ αυτής πολύ ή ολίγον, αλλά καίλά- 
παξ ενρίσκηται έκκωλνμ(έν)ος, εν βάρει παιδεί{ας) άσυγγνώστου, τ(ής) 
άρχιερωσύνης αυτοϋ κ(αί) άφοριομοϋ άλύτου κ(α'ι) αιωνίου, τοϋ από &(εο)ϋ 
παντοκράτ(ο)ρ(ο)ς, ώς είς τό τ(ής) παρ’ ενορίας έμπεσών |28 έγκλημα. Οντως 
άπεφηνάμεϋα γνώμη συνοδική, επί γάρ τούτω εγεγόνει κ(αί) τό παρόν 
π(ατ)ριαρχικόν συνοδικόν σιγιλλιώδες έπιβεβαιωτήριον γράμμα κ(αί) έπε- 
δό·&η τοις έναοκουμ(έν)οις π(ατ)ράσι τή σταυροπηγιακή κ(αί) π(ατ)ριαρχική
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μονή τον Φιλο\ί9σόφου κ(αί) δι’ αυτών τή μονή αυτών ταύτη, είς πλείονα 
τ(ήν) διαμονήν κ(αί) ασφάλειαν. ’Επί έτους tζ°ϋ ροΰ λ°ΰ βου) μηνί Μαΐφ, 
ίνδ(ικτιώνος) ζψ.

|30 f Κύριλλος ελέω &(εο)ϋ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπ(ό)λε(ως) νέ(ας) 
ρώμ(ης) κ(αί) οίκου μ(ενί)κδς π(ατ)ριάρχ(η)ς.

!31 f γεράσιμος ελέω &(εο)ϋ πάπας κ{αϊ) πατριάρχης ίεράς π(ό)λ(εως) ’Αλε
ξάνδρειάς. f Κύριλλος έλέφ ϋ(εο)ϋ π(ατ)ριάρχης μεγάλης &(εο)υπό- 
λ(εω;) ’Αντιοχεί(ας).

|32 f Θεοφάνης ελέω &(ε)οϋ πατριάρχης άγιας'Ιερουσαλήμ f δ παλαιών πατρών 
Θεοφάνης έπίτροπ(ο)ς π(ατ)ριαρχ(ικός) κ(αί) έξαρχ(ος) τής συνόδου.

I33 f Καισαρείας καί Καππαδοκίας 
Γρηγόριος 

f Εύρίπον Ίωασαφ 
34 /'Ηράκλειας Νεόφυτος 
f Άδριανουπόλεως Παρ&ένιος 
f Προύσης Ίωάσαφ 
f Λάρισας Γρηγόριος 

|35 / Χαλκηδόνος Ίωάσαφ 
f Θεσσαλονίκης Παισιος 

|36 f Νίκαιας Πορφύριος 
f Χίου Ιγνάτιος 
f Φιλίππων καί Δράμας Κλήμης 

|37 f Μήδειας καί Σωζουπόλεως Θεο
δόσιος

f Μεσημβρίας ’Ακάκιος

f Σηλυβρίας Λαυρέντιος 
f Αίνου Παρ'&ένιος 

j38/ Ραιδεστον Μελχισεδεκ 
f Βάρνης Παρ&ένιος 
γ Άγκυρας Λαυρέντιος 

39 /- αρχιεπίσκοπος Κασανδρείας Σι- 
σώης

|40/ Μη&ύμνης Διονύσιος 
f Άμασείας Μελέτιος

f Νικομήδειας Νεόφυτος

f Κυζίκου Παρ&ένιος 
f Δέρκων Ίωάσαφ 
fΆ&ηvώv Θεοφάνης

f Γάνου καί Χώρας Ίωαννίκιος 
f Σερρών Τιμό&εος 
f Λακεδαιμόνιας Ίωάσαφ 
f Σμύρνης Ιάκωβος 
f Νέων Πατρών ”Αν&ιμος 
f Διδυμοτείχου "Αν&ιμος

f Περι&ωρίου καί Ξάν&ης | Δωρό- 
&εος

f Ναυπλίου καί "Αργους Θεοφάνης 
f Θαυμακοϋ Ιάκωβος 
f Προκονήσου Κλήμης 
f Δρύστρας Μελέτιος

f αρχιεπίσκοπος Ντζίας καί Θερ- 
μίων Νεκτάριος 

f Άγα&ουπόλεοος Μητροφάνης

Υπόμνημα
Στ. 3 : επιβεβαιοΰντο.
Στ. 4 : καί τήν βύναμιν εν Ν.Σ. ελλείπει.
Στ. 3 : τβ τοποϋεοία Μονοπάρου έγ- Π : έν τή φα.
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2t. 8-9: παρά τε τοΰ εκεί... Ν.Σ : παρά τοϋ εν καιρόΐς αρχιερατεύοντας εκεϊσε.
Στ. 13 : είς τό όποιον, Ε : εις τονπιον.
Στ. 17 . 18 ; άποκα&ιστώσιν... εκλίξωοι : έν τή Π. διά ζωηρότερου μελανός επί 

άπαλειφάείσης δι’ άποξέσεως άλλης φράσεως.
Στ. 23 : Κυρίου, έν Ν.Σ. ελλείπει.
Στ. 24 : παοών Ν Σ. έλλ.
Στ. 25 : ενρέτω, Ν.Σ : εΰρε&έτω.

Καθ’ α διαλαμβάνει τό σιγίλλιον τούτο, οί μοναχοί τοϋ Φιλοσόφου 
προσήλθον είς τό πατριαρχείον, κομίζοντες ίσον παλαιού πατριαρχικού 
γράμματος, ηλικίας 657 ετών, κατακεχωρισμένου εις άρχαΐον επί μεμβράνης 
πατριαρχικόν κώδικα, βάσει δέ άμφοτέρων, τού ίσου καί τοΰ αυθεντικού 
κείμενου, εζήτησαν τήν έπικύρωσιν τοΰ αρχικού διά νέου σιγιλλίου, είς 
πλείονα τήν διαμονήν καί ασφάλειαν (στ. 11). Προς ίκανο- 
ποίησιν τοϋ αιτήματος τών μοναχών, άπελΰιθη τό παρόν σιγίλλιον κατά μήνα 
Μάιον τού έτους 7132, τής ζ' ίνδικτιώνος, ήτοι σωτηρίου έτους 1624. ’Ακο
λούθως οί μοναχοί εζήτησαν καί έλαβον νέον ίσον τού αρχικού σιγιλλίου 
τοΰ Πολυεΰκτου, κεκυρωμένου υπό τοΰ αΰτοΰ πατριάρχου καί πολυπληθούς 
Συνόδου, κατά μήνα ’Ιούνιον τοΰ έτους 7132, τής ιδίας ίνδικτιώνος, ήτοι 
τοΰ αΰτοΰ χριστιανικού έτους 1624. Τό ’ίσον τοΰτο είναι τό ΰπ’ άριθ. 1 
τής παρούσης συλλογής, αντικατέστησε δέ τό προσκομισθέν παλαιότερον άντί- 
γραφον, φθαρέν προφανώς λόγφ τοΰ χρόνου. Ούτως, έτηρήθη ή συνέχεια τής 
παραδόσεως τής ιστορικής μονής.

Ή υπό τοΰ πατριάρχου Κυρίλλου Α' τοΰ Λουκάρεως άνανέωσις τοΰ 
πατριαρχικού προνομίου τής μονής τοΰ Φιλοσόφου, έν έτει 1624 (γ' πα
τριαρχία)1 καί ή συμμετοχή είς τήν πατριαρχικήν Σύνοδον τών λοιπών 
πατριαρχών καί πλήθους αρχιερέων, νομίζομεν δ'τι είναι έργον τοΰ διά στε
νής φιλίας συνδεομένου μετά τοΰ έθνομάρτυρος οικουμενικού πατριάρχου 
Κυρίλλου Α', πατριάρχου 'Ιεροσολύμων Θεοφάνους καί ά'λλων τινών αρχιε
ρέων δημητσανιτών, μετεχόντων τής πατριαρχικής Συνόδου, πιθανώτατα δέ 
χρηματισάντων αδελφών τής μονής ταύτης. Ό Θεοφάνης, γόνος τής ιστορι
κής εκ Δημητσάνης οικογένειας Καρακάλλου2, ήθέλησεν, ως φαίνεται, νά 
προσδώση είς τήν μονήν τής γενετείρας αυτού μέγα κύρος, ένεργήσας νά 
άπαρτισθή τόσον ογκώδης Σύνοδος, προς κύρωσιν τοΰ πατριαρχικού σιγιλ-

1 Ύπό τοΰ Μ. I. Γ ε δ ε ώ ν, Πατριαρχικοί πίνακες, σελ. 554, σημειοΰται μόνον 
ή έπικύρωσις τοΰ σιγιλλίου τοΰ Πολυεΰκτου καί μάλιστα έσφαλμένως, ώς γενομένη 
τόν Μάιον τοΰ 1625, είναι δέ άγνωστος ή διά τοΰ παρόντος σιγιλλίου άνανέωσις. 
Πρβλ. τοΰ αΰτοΰ, Κύριλλος ό Λούκαρις, « Έπετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπου
δών », τόμ. Α' ( 1938), σελ. 328 -329.

2 Τάσου ’ Α θ. Γριτσοπούλου, Ή αρχιεπισκοπή Δημητσάνης καί Άργυ- 
ροκάστρου, ένθ·1 άνωτ., σελ. 222 κέξ., καί δή σελ. 227.
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λίου. Την προσπάθειαν δ’ αυτού συνέτρεξαν και άλλοι σημαίνοντες αρχιερείς 
δημητσανΐται, μετέχοντες τής αυτής Συνόδου, τής κυρωσάσης άμφότερα τά 
γράμματα, ώς δ πομπωδώς ύπογράφων Παλαιών Πατρών Θεοφάνης, επίτρο
πος πατριαρχικός καί έξαρχος τής Συνόδου, τουπίκλην Λαμπαρδόπουλος, δ 
Νικομήδειας Νεόφυτος, ανεψιός τοΰ προηγουμένου, δ Άγχιάλου Χριστό
φορος κλπ.

Όρθώς εν στ. 25-26 τοΰ σιγιλλίου άναφέρεται, δτι κυριάρχης τής επαρ
χίας είναι δ μητροπολίτης Λακεδαιμόνιας, διότι από τοΰ Δεκεμβρίου τοΰ 
1620 ή πρότερον καί μετά ταΰτα αρχιεπισκοπή Δημητσάνης άνηγορεΰθη ένο- 
ριακόν χωρίον τής μητροπόλεως Λακεδαιμόνιας1, ής μητροπολίτης Ίωάσαφ 
υπογράφει ώς συνοδικόν μέλος τά δυο σιγίλλια κατά τό 1624.

"Αξιόν σημειώσεως είναι, δτι είς τό έκδιδόμενον σιγίλλιον, ώς καί εις 
τό παλαιότερον, έναντι τής σταυροπηγιακής αξίας τής μονής οΰδέν προς τό 
πατριαρχεΐον δόσιμον δρίζεται χάριν υποταγής, ουδέ μικρόν συμβολικοΰ νοή
ματος- Τό πράγμα φαίνεται ευνοίας πατριαρχικής καί ιδιαιτέρου ενδιαφέρον
τος έ'νδειξις, υπογραμμίζεται δέ κατά την άπαρίθμησιν των πλεονεκτημάτων 
τής μονής διά τοΰ επιθέτου ατελής (στ. 8).

3*

Έξήγησις τοΰ χρυσοβοΰλλου τής πατριαρχικής μονής τής Ύπεραγίας 
Θεοτόκου, έπονομαζομένης τοΰ Φιλοσόφου.

|2 Κύριλλος έλέψ Θεοϋ ’Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνου Πόλεως καί Οικου
μενικός Πατριάρχης.

|3 Δέν είναι τίποτε άπρεπον, τό να βεβαιώνωμεν είς μεγαλοτέραν δύνα- 
μιν τά γράμματα τών πρωτυτερινών μας π(ατ)ριαρχών, δσα είναι γε(4νομένα 
μέ καλόν λογαριασμόν, έστοντας καί ή άν(θρωπ)ίνη ένθύμησις να φεύγη δγλή- 
γορα καί ή ζωή μας να είναι δλίγη, διά τοΰτο έστάθη άναγκαΐ(ον) |5 πράγμα 
νά βαλθοϋν είς τές γραφές έκεΐνα όπού γίνονται. Καί πάλιν τό νά βεβαιώνη 
καί νά στερεώνη τινάς έκεΐνα όπού έγράφησαν {καί νά} |6 καί νά τά άνα- 
καινουργώνη, κατά άλήθειαν καί τούτο ωφέλιμον. Διότι άν ίσως καί δέν 
έγραφόντουσαν έκεΐνα όπού γίνονται άπό λόγου μας, |7 ήθελαν άλησμονηθή, 
καί πάλιν άν δέν έματαστερεώνουνταν, δέν έπαιρναν μεγαλύτερην καί στε· 
ρεώτερην δύναμιν καί φύλαξιν. Επειδή λοιπόν καί |8 είς την ήμών μετριό

1 Αυτόθι, σελ. 217, 230 - 231.
2 Άπλοϋς μετά φθορών κατά τάς αναδιπλώσεις καί οπών χάρτης, γεγραμμέ-

νος επ’ άμφοτέρων τών όψεων. Διαστ. 0,435x0,295 μ. Τό γράμμα δέν είναι άγνω
στον. Βλ. Ν. Α. Βέη, Προσθήκαι καί διορθώσεις είς τό Plan Eines Corpus...,
ενθ’ άνωτ., σελ. 476, 3.
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τητα, προκαθημένην συνοδικώς, έφανερώθη ίσον (ήγουν κόπια) ένδς γράμ
ματος σιγγελλιώδους, γραμμένον είς μεμβράνινον {κον} j9 κώντικα τής καθ’ ή- 
μάς τοΰ Χριστοΰ Μεγάλης Εκκλησίας, διά μέσου τοΟ όποιου έφάνη καθαρά 
καί έμαρτυρήθη, πώς πρωτύτερα άπό έξακοσίους |10 πενήντα έπτά χρόνους ό 
κυρ - ’Ιωάννης Λαμπαρδόπουλος, φιλόσοφος, ό πρώτος έξ άπορρήτων (ήγουν 
πρώτος είς τά μυστικά) τοΰ άοιδίμου βασι|Πλέως κυρίου Νικηφόρου τοΰ Φωκά, 
έστοντας νά παρακινηθή άπό ζήλον καί άγάπην θεϊκήν μέ άδειαν καί θέλημα 
τοΰ πατριάρχου τοΰ καιροΰ |12 έκείνου κυρίου Πολυεύκτου μέ πολλά (έξοδα) 
έκτισεν θείαν καί ίεράν μονήν τής δπεραγίας σμου θ(εοτό)κου καί άειπαρθέ- 
νου Μαρίας, ή όποια διά τό J13 όνομα τοΰ φιλοσόφου έκείνου όνομάζεται 
μοναστήριον τοΰ Φιλοσόφου, τδ όποιον είναι εις τόν Μορέαν, είς τήν έπαρ- 
χίαν τής άγιωτάτης μ(ητ)ροπόλεως |14 Παλαιών Πατρών, είς τήν ένορίαν τής 
έπισκοπής αύτοΰ Λακεδαιμόνιας, κοντά είς τήν χώραν Δημητζάνα, όπού έχει 
ένα πέραμα, ή όποί|1δα μονή άφιερώθη πρωτύτερα είς σταυροπήγιον πατριαρ
χικόν μέ τές συνηθισμένες ευχές καί τοΰ Τιμίου Σταυροΰ, όπού έστάλθη έδώ- 
θεν |16 καί έβάλθη είς τά θεμέλιά του, διά νά είναι είς τό βλέψιμον καί είς 
τήν έξουσίαν τήν π(ατ)ριαρχικήν καί νά εδρίσκεται καί είς τά ύστερα ά|17πεί- 
ρακτη, άχαράτζωτη καί χωρίς κανένα δόσιμον, ώσάν π(ατ)ριαρχικόν στ(αυ)ρο- 
πήγιον καί είς σέ όλα άπείραχτον άπό τόν μ(ητ)ροπολί|Ι8την Παλαιών Πα
τρών, όπού ήθελε γίνει έκεΐ είς κάθε καιρόν καί άπό τόν Ιπίσκοπόν του 
Λακεδαιμόνιας καί άπό κάθε άλλον πρόσω|Ι9πον ίερωμένον ή λαϊκόν, μαζί 
μέ όλα έκεΐνα όπού άφιερώθησαν άπό τόν άνωθεν άρχοντα καί άλλους χρι
στιανούς, άγια μούλκια καί |20 ίερά καί δισκοπότηρα καί τά έπίλοιπα άπό 
κτήματα καί πράγματα, κινητά καί άκίνητα καί ζωντανά καί δλα της τά 
μετόχια |21 καί τινάς νά μήν εχη τήν στόχασιν καί τήν έγνοιαν τών καλογή- 
ρων, όπού εύρίσκονται είς αύτό τό μοναστήριον, ή νά τούς κρίνη ή νά τούς 
έξετά)22ζη διά τά ψυχικά ή σωματικά, πάρεξ δ π(ατ)ριάρχης τοΰ κατά και- 
ροΰ γενομένου, τό όποιον έζητήθη μέ δέησες καί παρακάλεσες τών καλογή- 
ρων |23 όπού κατοικοΰσιν έκεΐ καί νά βεβαιωθή καί στερεωθή άπό λόγου μας 
μέ έδικόν μας σιγγελλιώδες γράμμα είς περισσοτέραν βεβαίωσιν |24 καί φύλα- 
ξιν καί σιγουρότητα. Διά τοΰτο καί ή ήμετέρα μετριότης, ώσάν όπού έχει 
χρέος παντοτινόν, διά νά βεβαιώνη καί νά στερεώνη έ|25κεΐνα όπού έγιναν 
καλά καί μάλιστα έκεΐνα όπού έγράφηκαν άπό τούς παλαιούς καί άοιδίμους 
έκείνους βασιλείς καί π(ατ)ριάρχας {καί} |26 καί έδόθηκαν καί έχαρίστησαν 
είς ταύτην τήν μονήν, χωρίς νά παραβλέψη τήν παρακάλεσίν τους μέ βουλήν 
καί γνώμην τών μακαριωτάτων |27 καί άγιωτάτων π(ατ)ριαρχών, τοΰ ’Αλε
ξάνδρειάς κυρίου Γερασίμου καί τοΰ ’Αντιόχειας κυρίου Κυρίλλου καί τοΰ 
'Ιεροσολύμων κυρίου θε|28οφάνους καί τής θείας καί άγιας ύπερτελεστάτης 
Συνόδου τών άρχιερέων όπού εδρέθηκαν παρόν, τών έν άγίφ πν(εύματ)ι άγα- 
πητών αδτής |29 άδελφών καί συλλειτουργών, γράφει καί άποφασίζει καί
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προστάζει μέ τδ άγιον πν(εΰμ)α, έστοντας καί νά δίδη εις αύτούς τό παρδν 
σιγγελλιώδες |3C γράμμα, δπως τό ίσον τοϋ π(ατ)ριαρχικοΰ σιγιλλιώδους γράμ
ματος, όπου έγινεν από παλαιά, πρωτύτερα από τόσους χρόνους, δσον λά|81μπει 
ό ήλιος αντάμα μέ τά μετόχιά της καί τά λοιπά άφιερώματα, μούλκια, ύπο- 
στατικά καί πράγματα, κινητά καί άκίνητα καί ζώα |32 καί τά λοιπά ιερα
τικά καί άγια σκεύη καί βιβλία καί κάθε λογης άφιερώματα, ώσάν όπου εύρί- 
σκεται ή μονή άποκάτω εις την έξου|33σίαν καί μεγαλειότητα τήν π(ατ)ριαρ- 
χικήν, νά είναι καί νά εδρίσκεται άπείραχτη, άκαταπάτητη, χωρίς κανένα 
δόσιμον, ελεύθερα καί ά|34δούλωτη άπό κάθε πρόσωπον άρχιερατικόν ή ιερα
τικόν ή καί λαϊκόν, να μή χρεώστη νά δίδη τίνος τίποτες, μήτε καν φόλα 
καί δσοι εύ|35ρίσκονται είς αύτήν ιερομόναχοι καί μοναχοί Ιστοντας καί νά 
ζοΰν καθώς θέλει δ θεός, ήσυχαστικά καί χωρίς ταραχές, νά βάνουν ήγούμε- 
νον, δ|36ταν είναι χρεία, δποιον ήθελαν διαλέξει μέσα άπό τήν άδελφότητα 
καί νά μνημονεύουν τό δνομα τοΰ π(ατ)ριάρχου, είς τδν όποιον χρεωστοΰν |37 
καί νά ύποτάσσωνται καί νά πείθωνται, άπό τον όποιον θέλουν έχει καί τήν 
έξέτασιν καί τήν κρίσιν είς δλα τά ζητήματα, όπού τούς έλθουν καί |38 νά 
έχουν άδειαν νά προσκαλοΰν δποιον άρχιερέα θέλουσι νά κάμη τάς χειροτο- 
νίας όπού τούς τυχαίνουν, ήγουν άναγνωστών, ύποδιακόνων, ιερέων, 39 (χωρίς 
νά καθέζη είς τό άγιον σύνθρονον, καί δποιος ποτέ μέ κανένα μόδον βουληθή 
νά καταφρονέση καί νά χαλάση τές άπόφασες τοΰ παλαιού |40 εκείνου γράμ
ματος καί τοΰ έδικοΰ μας σιγγιλλιώδους, όπού έδόθη τώρα είς αύτήν διά 
βεβαίωσιν καί ήθελε καταπατήσει τήν ίεράν καί σταυρο|41πηγιακήν ταύτην 
μονήν τής Παναγίας μου τοϋ Φιλοσόφου, ή θέλει νά βάλη την είς καμμίαν 
σκλαβίαν, ή μέ άδικον χέρι νά άρπάξη τίποτα ά|42πό τά άφιερώματα αυτής 
ή νά τήν άποξενώση άπό τοΰ π(ατ)ριάρχου τήν έξουσίαν καί διαφέντευσιν 
διά έδικόν του δφελος καί βλάβην καί |43 ζημίαν καί δλιγόστευσιν τής μονής 
όπού έπροείπαμεν, ή νά πειράξη τίποτε τούς καλογέρους όπού είναι είς αύτήν 
καί νά γυρέψη νά τούς |44 πάρη ή πολύ ή δλίγον, ή άποκοτήση νά άργήση 
ή νά άφορίση κανέναν άπό αύτούς καί νά έξετάση καί νά τούς κρίνη είς 
κανένα πράγμα, ή νά |4δ έβγάλη τδν ήγούμενον όπού είναι καί βάλη άλλον, 
ή άλλο τίποτα βλαβερόν καί έπιζήμιον καί συγχυστικόν ήθελε προξενήσει, 
δποιος ήθελεν φανή |46 τέτοιας λογής άν(θρωπ)ος, άν ίσως καί είναι άρχιε- 
ρεύς ή ίερεύς, νά είναι καθηρημένος καί γυμνός ό άρχιερεύς ό μέν πάσης 
άρχιερατικής ίεροπρα|47ξίας καί τάξεως, ό δέ πάσης ιεροπραξίας καί άφωρι- 
σμένος άπό θεοΰ παντοκράτορος καί κατηραγμένος καί άσυγχώρητος καί μετά 
θά^νατον άλυτος, λαϊκός δέ ή καί άλλος τις τοΰ κλήρου άρχων ή καί άρχό- 
μενος, άφωρισμένος παρά τής όμοουσίου καί ζωοποιοΰ καί άδιαιρέτου j49 Τριά- 
δος καί κατηραμένος καί άσυγχώρητος καί μετά θάνατον άλυτος έν τω νΰν 
αίώνι καί Ιν τφ μέλλοντι καί τυμπανιαΐος καί έχέτω καί |80 τάς άράς των 
άγιων τριακοσίων δέκα καί όκτώ θεοφόρων Π(ατέ)ρων, τών έν Νικαία καί
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τών λοιπών πασών άγιων Συνόδων, κληρονομησάτω |δ1 δέ καί τήν λέπραν τού 
Γιεζή καί τήν άγχόνη τού ’Ιούδα καί εύρέτω θεόν μαχόμενον Ιν τή ήμερα 
τής κρίσεως καί ή μερίς αύτοΟ μετά τού j52 προδότου ’Ιούδα καί τών σταυ- 
ρωσάντων τον Κύριον καί έστω σθενών καί τρέμων ως ό Καιν έπί τής γής. 
’Ακόμη κοντά εις τούτα άπο)53φασίζομεν, πώς ό Λακεδαιμόνιας όπου άρχιε- 
ρατεύει Ικεΐ, όπου άπό δνομα Ιπισκόπου άνέβη είς μητροπολίτου όνομα, ή 
άλλος τινάς |54 άπό τούς άρχιερεΐς το0 Μορέως παντάπασιν νά μήν έξουσιάζη 
αύτής τής μονής, ώσάν όπου είναι σταυροπηγιακή καί νά ήθελεν είσται |55 
μακράν άπό αύτήν καί νά μήν έχη παντελώς έξουσίαν νά έμπη είς αύτήν ή 
νά κάμη τίποτα άρχιερατικόν ή νά γυρεύη τίποτα άπό |56 δαύτην ή πολύ ή 
όλίγον, αλλά άπό μίας νά είναι έμποδισμένος, έν βάρει παιδεύσεως άσυγχω- 
ρήτου τής άρχιερωσύνης αύτοΟ καί άφορι|57σμοΰ άλύτου καί αιωνίου, τού άπό 
θεού παντοκράτορας, ώσάν όπού έπεσεν είς τό έγκλημα τής παρ’ Ινορίας. 
Έτζι άποφασίσαμεν |δ8μέ γνώμην συνοδικήν καί διά τούτο έγινε καί τό παρόν 
π(ατ)ριαρχικόν συνοδικόν σιγγιλλιώδες καί βεβαιωτικόν γράμμα καί έδόθη 
είς τούς |69 π(ατέ)ρες όπού είναι άπό τήν σταυροπηγιακήν καί π(ατ)ριαρχι- 
κήν μονήν τού Φιλοσόφου καί άπό αύτούς νά ύπάγη είς τό μοναστήριόν τους 
διά |60 περισσοτέραν φύλαξιν καί σιγουρότητα.

;61 Κύριλλος έλέιρ θεού άρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνου πόλεως καί οικουμενι
κός πατριάρχης

|62 Γεράσιμος έλέψ θεού Πάπας καί Πατριάρχης τής Μεγάλης πόλεως ’Αλε
ξάνδρειάς

j63 Κύριλλος έλέφ θεού Πατριάρχης ’Αντιόχειας καί πάσης ’Ανατολής 
|64 Θεοφάνης έλέφ θεού Πατριάρχης τής αγίας πόλεως ‘Ιερουσαλήμ 
|65Ό Καισαρείας καί Καππαδοκίας Γρηγόριος Ό Νικομήδειας Θεοφάνης Ό 

Νίκαιας Παρθένιος Ό Παλαιών Πατρών Θεοφάνης, έπί|66τροπος πατριαρ
χικός καί έξαρχος τής Συνόδου Ό Μελενίκου Θεοφάνης ‘Ο Κυζίκου 
Παρθένιος Ό Άνδριανουπόλεως Παρθένιος 

67 Ό Δυρραχίου Ίωάσαφ Ό Μπρούσης Ίωάσαφ ‘Ο ’Αθηνών Θεοφάνης Ό 
Λαρίσσης Γρηγόριος Ό Γάνου καί Χώρας Ίωαννίκιος 

j68Ό Σερρών Τιμόθεος Ό Λακεδαιμόνιας ‘Ιερόθεος Ό Χίου ’Ιγνάτιος ‘Ο 
Λίτζης καί Δράμας Γιλήμης Ό Νέων Πατρών ’'Ανθιμος 

ί69Ό Περιθωρίου καί Ξάνθης Δωρόθεος Ό Διδυμοτείχου ’Άνθιμος Ό Μεσημ
βρίας ’Ακάκιος ‘Ο Σηλυμβρίας Λαυρέντιος 

|70 ‘Ο Ναυπλίου καί ’Άργους Θεοφάνης Ό Κφου Παρθένιος Ό θαυμακοΰ 
’Ιάκωβος ‘Ο Ραιδεστού Μελχισεδέκ Ό Προικονήσου Κλήμης 

71‘Ο Βάρνης Παρθένιος ‘Ο Δρύστης Μελέτιος ‘Ο Κασσανδρείας Σισώης Ό 
Άμασείας Μελέτιος Ό Μυτιλήνης Νεόφυτος Ό Μεθύμνης Κύριλλος 

j72‘Ο Έλευθερουπόλεως Παρθένιος ‘Ο ’Αγράφων Δανιήλ.
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'Υπόμνημα
Στ. 7 : έμεταοτερεώνουνταν.
Στ. 8 : δεβράϊνον. (
Στ. 66 : ό Κυρίκου.
Στ. 67 : <5 Μπροναης οπή, ένθα μάλλον 'Ιωνάς.

Ή παρούσα έ ξ ή γ η σ ι ς, παρά το πλήθος των ανορθογραφιών, είναι 
εν πολύ ενδιαφέρον κείμενον, ιδίφ γλωσσικόν. Πιθανώτατα παρεσκευάσθη 
χάριν τών μοναχών τής σταυροπηγιακής μονής υπό καλλιγραφοΰντος προσώ
που τών πατριαρχείων, συγχρόνως προς τό πρωτότυπον τοΰ 1624, τό όποιον 
μεταφέρεται εις την απλήν όμιλουμένην τής εποχής, ούχί άπηλλαγμένην λογίων 
στοιχείων, άλλ’ εν πάση περιπτώσει κατά τρόπον δλως πρωτότυπον, ενιαχού 
δέ πολύ επιτυχή, ώστε ν’ άποβαίνη χρήσιμον κείμενον τοΰ δημώδους λόγου 
τής Τουρκοκρατίας. Σημεία τινα βεβαίως αφήνονται αμετάβλητα, Ιδίφ τό 
μεταξύ τών στ. 23-25 (λαϊκός δέ... έπι τής γής) αγιολογικόν σΰνηθες εις 
τάς συγχωρητηρίους τών νεκρών εύχάς κείμενον, ως γνωστόν λόγφ τής συχνής 
χρήσεως, ή ά'λλα διά συνωνύμων αποδίδονται. Ενιαχού όμως παρατηρεΐται 
άρίστη άπόδοσις φράσεων, οίον στ. 7 - 8 : διά τών συνήθων ευχών και τοΰ 
απ’ εντεύθεν πεμπομένου έκεϊσε Τιμίου Σταυρού και πηγνυμένου έν τοΐς 
θεμελίοις αυτού... αποδίδεται (στ. 15-16): μέ τές συνηθισμένες ευχές και 
τού Τιμίου Σταυρού, οπού εστάλθη έδώθεν καί εβάλθη εις τά θεμέλιά 
του... Έν στ. 12 ή φράσις: την αΐτησιν αυτών μη παριδοΰσα, άπεδόθη έν 
στ. 26: χωρίς νά παραβλέψη την παρακάλεσίν τους, κατά τρόπον ύπέροχον. 
’Επίσης στ. 17 : ζώντες κατά θεόν = έ'στοντας καί νά ζοΰν καθώς θέλει ό 
θεός (στ. 35). Έν στ. 22: ό τοιοΰτος = τέτοιας λογής άνθρωπος (στ. 46).

Ή λ. πρωτασηκρήτις μεταφράζεται πρώτος εξ απορρήτων καί έν παρεν
θέσει, ήγουν πρώτος εις τά μυστικά. Τό τοπωνύμιον Μονόπορη μεταφράζε
ται, οπού έχει έ'να πέραμα, υπό την κυριολεξίαν αυτού. Ή έπίσκεψις καί 
φροντίς (στ. 10) αποδίδονται στόχασις καί έγνοια (στ. 21). Τά τής μονής 
αποχτήματα άριθμούμενα (στ. 9-10) είναι πλήν τών άλλων ιερά = άγια 
μούλκια, κειμήλια — ιερά, οκενη = δισκοπότηρα, κινητά, ακίνητα καί αυτο
κίνητα, ήτοι κινητά καί ακίνητα καί ζωντανά ( στ. 19 - 20), ή ζώα κατω
τέρω ( στ. 31). Περίεργος είναι ή άπόδοσις τής έν στ. 17 φράσεως: άχρι καί 
οβολού = μήτε καν φόλα (στ. 34). Τό δέ έν στ. 19: ός καθ’ οίονδήτινα 
τρόπον βουληθείη, αποδίδεται (στ. 39) όποιος μέ κανένα μόδον βουληθή ! 
Ενιαχού προστίθενται λέξεις προς πληρεστέραν άπόδοσιν τοΰ κειμένου. 
Τοιαύτη χαρακτηριστική είναι, προκειμένου περί τών τής Συνόδου αρχιε
ρέων (στ. 13), δι’ οΰς έν στ. 28 προσθέτει, οίονεί έκ μεταφράσεως μή ύπαρ- 
χούσης μετοχής παρευρεθέντων, οπού εύρέθηκαν παρόν! Αλλά, σπανίως, 
καί παραλείπει ή μετάφρασις λέξεις δευτερευούσης σημασίας.
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4

Γαβριήλ έλέω θεοϋ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας Ρώμης 
και οικουμενικός πατριάρχης.

|2 Ή μετριότης ημών μετά των συνευχομέν{ων) αυτή εν τφ παρόντι, 
των τε παναγιωτάτων καί σεβασμιωτάτ(ων) π(ατ)ριαρχών πρώην Κωνσταν
τινουπόλεως), τοϋ τε κυρίου κυρίου Ίωαννικίου καί |3 τοΰ κυρίου κυρίου 
Θεοδοσίου, των εν άγίω πν(εύματ)ι άγαπητών καί περιπόθητων αδελφών 
αυτής καί συλλειτουργών, άμα τοΐς περί αυτήν ιερωτάτοις αυναδελφοίς 
αυτής άρχιερεϋσι j4 καί ϋπερτίμοις, διά τής θείας χάριτος, δωρεάς τε καί 
εξουσίας τοϋ παναγίου καί ζωοποιού καί τελεταρχικοΰ πν(εύματο)ς, τής 
δοθείσης παρά τοϋ κυρίου καί θεοϋ Σωτήρος ημών Ίησοϋ Χ(ριστο)ϋ |5 
τοΐς θείοις καί Ιεροΐς αϋτοϋ μαθηταΐς εις το δεσμεΐν τε καί λύειν τάς τών 
άνθρώπ(ων) αμαρτίας, είρηκότος αυτοΐς λάβετε πνεϋμα άγιον, άν τινων 
άφήτε τάς αμαρτίας άφίενται αϋτοΐς, (β άν τινων κρατήτε κεκράτηνται καί 
πάλιν όσα αν δήσητε καί λύσητε επί τής γης, έ'σται δεδεμένα καί λελνμένα 
εν τοΐς ουρανοΐς, έξ εκείνων δέ καί εις ημάς άλληλοδιαδόχ(ως) |7 διαβάαης 
τής θείας καί άκενώτου χάριτος ταύτης, εχομεν συγκεχωρημένους καί λελυ- 
μένους παντός ψυχικοΰ καί σωματικού αμαρτήματος καί τούς προκεκοιμη- 
μένους δούλους τοΰ θεοϋ άπαντας τούς |8 δσιωτάτους πατέρας τούς συνα- 
ακηθέντας εν τφ κατά την επαρχίαν Δημητζάνης ίερφ καί σεβάσμιοί ήμε- 
τέρφ π(ατ)ριαρχικφ καί στ(αυ)ροπηγιακφ μοναστηρίω, έπονομαζομένψ j9 
τοϋ Φιλοσόφου, ιερομονάχους, ίεροδιακόνους καί μοναχούς καί μοναζονσας, 
εις δσα καί αυτοί ώς άν[θρωπ)οι δντες καί σάρκα φορέσαντες καί τον πολυα- 
μάρτητον τούτον κόσμον j10 οΐκήσαντες ήμαρτον καί εις θεόν έπλημμέληααν 
λόγφ, Εργα), ή διανοία, έκουσίως τε ή άκουσίως, εν γνώαει ή εν άγνοια, 
φανερώς τε ή άφανώς κατά |η πάντα καιρόν, καί τόπον καί χρόνον καί έν 
πάσαις αυτών ταΐς αίοθήοεοι καί εΐ τε υπό κατάραν πατρός ή μητρός αυτών 
εγένοντο ή τφ ίδίω άναθέματι ϋπέ\12πεσον, ή όρκον ωμοσαν κάκεΐνον παρέ- 
βησαν, ή έιψευδόρκησαν, ή άράν εκκλησιαστικήν καί άφορισμόν έδέξαντό 
ποτέ παρ’ ιερέ(ως) ή άρχιερέως ή π(ατ)ριάρχου, δι’ |13 ήντιναοϋν αιτίαν, 
ή τινα τών Ιερωμέν(ων) παρεπίκραναν λόγφ, ή έ'ργφ καντεϋθεν υπό δεσμόν 
επιτιμίου εαυτούς κατέστησαν καί άμελεία γρησάμενοι ουκ ετυχον |14 συγχω- 
ρήσ(εως), ή άλλον τινα τών χριστιανών έβλαψαν κατά τι καί έσυκοφάντη- 
ααν, ή καθήψαντο τής τιμής εκείνου, ή θυμφ έξαφθέντες έβλααφήμησαν, 
ή ή γλώσσα |15 προεκδραμοϋσα τής διάνοιας τά μή δέοντα έφθέγξατο, ή 
κατά τό τοϋ θεοϋ θέλημα καί το χριστιανικόν επάγγελμα οϋκ έκυβερνήθη- 
σαν άλλ’ έξετράπησαν τής εύθεί(ας) |16 όδοϋ καί άλλως, ή ώς είχε τό δίκαιον 
έπολιτεύσαντο, η τάς θείας αυτοϋ έντολάς καί νομικάς διαταγάς παρεΐδον 
καί ήθέτησαν, ή πάθει ϋπερηφανεί(ας) κρατηθέν^τες ύπερ δ δει έφρόνη-
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σαν καί μεγάλα υπέρ εαυτών έφαντάσθησαν, φυαιωθέντες ύποβολαϊς τον 
άλάστορος, ή στόμασι και χείλεοιν εψεύσαντό ποτέ δι’ αίοχροκέρδει{αν) |18 
ή άλλην τινά αιτίαν, η υπό μνησικακί(ας) οργή εμμόνφ κατά τίνος προση- 
νέχθησαν, τά πρός βλάβην αϋτοΰ παλαμώμενοι, η υπό πλεονεξίας και άτεγ
κτου ψυχής |19 τους πτωχούς ονκ ήλέησαν, ή τής προσευχής αυτών καί τής 
τεταγμένης εκκλησιαστικής ακολουθίας άκηδεία καταχαυνωθέντες παρημί
λησαν, ή τάς νηστίσιμους ή\20μέρας κατέλνσαν, ή τάς έορτασίμους ονκ ήργη- 
σαν, ή άτόποις τισ'ιν εύθυμήμασιν ή διανοήμασι τον έσω άν(θρωπ)ον κατε- 
μόλνναν, ή αλλοις τισίν αισχροΐς ίπιτηδεύμασι και |21 κινήμασιν άπάδουσι 
τή χριστιανική αυτών επαγγελία, τό τής ψυχής ώραϊον ήμαύρωσαν, ή γοη- 
τείαις καί μαγγανίαις προσέσχον καί σατανικαΐς επωδαϊς, ή τών πνεν- 
μα\22τικών αυτών πατέρ(ων) παρήκουααν καί κατεφρόνησαν καί παραβάται 
έγένοντο τών ών ύπέσχοντο φυλάξαι καί ονκ εφύλαξαν, ή αλλοις τισίν εμπα- 
θέσιν άμαρ\23τήμασι καί παραπτώμασιν όπως δήπως περιεπάτησαν καί 
καταπεπτώκασι καί μεταμεληθέντες έξωμολογήααντο ταντα πάντα πνευμα- 
τικοΐς πατράσι καί τον παρ’ |24 αυτών κανόνα από καρδίας έδέξαντο καί 
πληρώσαι προεθυμήϋησαν. Έκ τούτων ουν πάντ(ων) τών γνωστών καί 
άγνώατ(ων), τής ενοχής τε καί τοϋ δεσμού λύ\26ομεν αυτούς καί ελευθέρους 
ε'χομεν εν τή τον παναγίου πν(εύματο)ς δωρεά καί παντοδυνάμου εξουσία 
καί χάριτι, εί δε τινα διά λήθην ή άλλην τινά άνθρωπίνην άσθένει(αν) |26 
άνεξομολόγητα εϊησαν, κάκεΐνα πάντα σνγχωρήσειεν αϋτοΐς δ έλεήμ(ων) καί 
9πλεύσπλαγχν(ος) Κύριος, δι’ ίδί(αν) αϋτοϋ φιλανθρωπί(αν) καί άγαθότητα. 
Ναί δέσπο\27τα πολυέλεε, Κ(ύρι)ε Ιησού Χ(ριστ)έ ό θεός ήμών, νικηαάτω 
σου τό αμετρον έλεος καί ή φιλανθρωπία ή άνείκαστος καί μη παρίδης τό 
σόν πλάσμα καταποθήναι τή ά\22πωλεία, άλλ’ έπάκουσον ήμών τών αμαρ
τωλών καί ταπεινών Ικετών, δεομέν(ων) υπέρ τών προκεκοιμημέν(ων) δού
λων σου τούτων ίερομονάχ(ων), Ιεροδιακόν(ων), καί μο\29ναχών καί μονα- 
ζουσών καί πάντα επικείμενον αύτοις δεσμόν, δν αυτοί καθ’ εαυτών εκ 
συναρπαγής έφειλκύσαντο, διάλνσον ώς άγαθός καί φιλάνθρωπ(ος) Κ(ύ- 
ριο)ς |30 καί αυγχώρησον αύτοις πάντα τά εν βίφ κακώς καί άγνωμόνως 
ϋπ’ αυτών πεπραγμένα, φιλανθρώπως παριδών άπαντα, κατά τό σόν αφα- 
τον έλεος, έχεις |31 γάρ ελέους άφθονα ρείθρα καί συμπάθειας πέλαγος καί 
εύσπλαγχνίας άβυσσον καί άπάλλαξον αυτούς τής αιωνίου κολάσ(εως), τής 
δέ σής βασιλεί(ας) άξίωσον καί τής )82 έκ δεξιών σου παραστάσ(εως), καί 
τά μέν σώματα αυτών εις τά εξ ών συνετέθησαν στοιχεία άνάλυσον καί χοϋν 
γενέσθαι εύδόκησον, σύ γάρ εΐπας, Κ(ύρι)ε, δτι γή εϊ καί |33 είς γήν άπε- 
λεύσει, τάς δε ψυχάς αυτών εν χώρα ζώντων καί σκηναϊς δικαίων κατάτα- 
ξον καί μετά τών σωζομέν(ων) αυναρίθμησον, πρεσβείαις καί Ικε\3,σίαις 
τής παναχράντου μητρός δεοποίνης ήμών Θεοτόκου καί άειπαρθένου Μα
ρίας, τοϋ Τίμιου ενδόξου προφήτου Προδρόμου καί βαπτιστοϋ Ίωάννον, |35
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τών άγί(ων) ενδόξων και πανευφήμων Φεοκηρύκων αποστόλων καί πάντων 
των άγιων, των απ’ αΐώνός σοι εύαρεατησάντων, αμήν. \36 ,αψπεν {1785).

Is7 f '0 Κωνσταντινουπόλεως Γαβριήλ έν Χ(ριοτ)ώ τφ Θ(ε)φ ευχέτ(ης).
|s8 f '0 πρώην Κωνσταντινουπόλεως Ίωαννίκιος f '0 πρώην Κωνσταντι

νουπόλεως Θεοδόσιος συνεπεύχεται
|89 j. '0 >Εφέσου Σαμουήλ f '0 'Ηράκλειας Μεϋόδιος f '0 Κυζίκου ’Αγά

πιος f '0 Νικομήδειας Μελέτιος f '0 Δέρκων Άνανίας 
140 f '0 Σμύρνης Προκόπιος f 'Ο Δράμας Γρηγόριος f 'Ο Ναυπλίου Με

λέτιος.

'Υπόμνημα
Στ. 19 : καταχαννωϋέντες.
Στ. 23 : περιεπάρηοαν. — χατατετώκασι.

Τό συγχωρητήριον τοΰτο πατριαρχικόν γράμμα τοϋ πατριάρχου Γα
βριήλ, άπολυθέν τό έτος 1785, αιτήσει τών μοναχών τού Φιλοσόφου, έχει 
διαστ. 0,73X0,515 μ. και είναι έπιμελώς γεγραμμένον επί κοινοϋ χάρτου, 
διατηρούμενου καλώς. Κυροΰται τοΰτο πλήν τοΰ πατριάρχου Γαβριήλ και 
παρά δυο εισέτι προκατόχων αΰτοΰ, υπογεγραμμένων ως πρώην Κωνσταντι- 
νουπόλεοις, τών Ίωαννικίου και Θεοδοσίου. Τό περιεχόμενον τοϋ εγγράφου 
τοΰτου είναι έν 'θρησκευτικόν μνημόσυνου τών από τής ίδρΰσεως τής μονής 
διελθόντων έκεΐθεν αδελφών, προκληθέν πρωτοβουλία τών έπιζώντων και υπό 
τής Μ. Εκκλησίας κατά τρόπον εΰγλωττον διατυπωθέν. Πέραν τοϋ τοπικοϋ 
ενδιαφέροντος τό έγγραφον ενδιαφέρει εϋρύτερον την ιστορίαν τής ’Εκκλη
σίας κατά τους δοΰλους αιώνας, διότι τοιαϋτα γράμματα δέν έχομεν πολλά 
έκδεδομένα.

51

Προκόπιος ελέω &εοΰ.......................
|2 Τών υπό χρόνων τελούντων, ώς μή αεϊ ώσαντως έχόντων, άλλα 

συρρεΐν.........................................................................................................................

’Επειδή τοιγαροϋν και τανϋν προσεκομίσ’&η και ένεφανίσβη ήμΐν πατριαρ
χικόν παλαιγενές σιγιλλιώδες γράμμα τοϋ προ χρόνων ,ζυοε' από |7 κτίσεως * 15

1 Τό σιγίλλιον τοΰτο, επί περγαμηνής άπόκειται είς τήν Εθνικήν Βιβλιοθή
κην Παρισίων, έκ συλλογής τοϋ Γάλλου Βυζαντινολόγου Hase, έξεδόθη δέ υπό τοΰ 
καθηγητοΰ Διον. Ά. Ζακυθηνοΰ, 'Ανέκδοτα πατριαρχικά έγγραφα τών χρό
νων τής Τουρκοκρατίας ( 1593 - 1798 ), « Ελληνικά », τόμ. Ε' ( 1932 ), σελ. 180 - 184. 
Ένταΰθα παραλαμβάνομεν τά πλέον ενδιαφέροντα σημεία τοΰ γράμματος, ϊνα ή συλ
λογή τών περί τής μονής πατριαρχικών γραμμάτων είναι πλήρης.

15 -12 -1956
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κύαμον χρηματίσαντος πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Πολυεύκτον τοΰ 
κυρον, έπιβεβοιονν και έπικνρονν και άλλο προεκδοθέν παλαιγενές πατριαρ
χικόν γράμμα τοΰ αοιδίμου πατριάρχου κυρον Κυρίλλου, βραβευθέν καί 
χορηγηθεν τή κατά |8 την Πελοπόννησον εν τη επαρχία τής μητροπόλεως 
Παλαιών Πατρών Ιερά και αεβασμία μονή, πλησίον τής χώρας Δημητζά- 
νης, εν τή τοποθεσία τής Μονοπόρον κείμενη, επ’ όνόματι τιμώμενη τής 
νπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκον καί αειπάρθενου Μαρίας, |9 ήτις ανέ
καθεν φκοδομήθη παρά τοΰ εν μακαρία τή λήξει γενομένου πρωτοασηκρή- 
του τον αοιδίμου εν Χριστώ Ρωμαίου αΰτοκράτορος κνροϋ Νικηφόρου τον 
Φωκά, Ααμπαρδοπούλου, φιλοσόφου επονομαζόμενου, οστις φνσεως υπάρ
χων αγαθής καί πολλώ περί τά θεία ποιον\10μενος την φροντίδα, ζήλον τε 
άναλαβών ενθεον καί διάπνρον έρωτα (φιλοτιμώ χρησάμενος) χ(ειρί μονήν 
ίεράν) εκ βάθρων άνήγειρε καί επί τή ιδία αύτοΰ επωνυμία εκτοτε μέχρι 
τής σήμερον τον Φιλοσόφου επονομάζεται, δι’ ών απάντων άποδείκνυται 
ή αεβασμία αΰτη μονή ανέκαθεν είναι βασιλική, |u πατριαρχική τε άμα καί 
σταυροπηγιακή, ελευθερία τε πάση καί ασυδοσία τετιμημένη καί τους εν 
αυτή ενασκούμενους καί διάγοντας πατέρας εν άνέσει πάση καί ελευθερία 
διατελεϊν, άμφιπονοΰντας θεώ καί τον μοναδικόν τής άακήσεως βίον άνε- 
νοχλήτως καί άνεπηρεάστως |12 διαννοντας καί μηδενί μηδέν δφείλοντας 
παρέχειν, άλλ’ νπάρχειν αυτούς τε καί τήν ίεράν μονήν αυτών ταντην μετά 
τών άφιερωθέντων καί προσηλωθεί·των αυτή άνωθεν κτημάτων καί πρα
γμάτων καί μετοχίων, άσυδότονς καί άκαταζητήτους, οΐτινες καί πρότερον 
μεν πλείοΙ'ι3νος, άπολανοντες χορηγίας καί παραμυθίας τής από τών έπι- 
βραβευθέντων κατά καιρούς τή ιερά μονή ταύτη αφιερωμάτων τε καί κτη
μάτων καί προσόδων, εχοντες καί τήν ελευθερίαν διήγον έν πλείονι άνέσει 
καί αύταρκεία. *Ήδη δε ταϊς τοΰ καιρού μεταβολαΐς καί χρο\ηνικαϊς άγχι- 
στρόφοις περιστάσεσι ατερηθέντες τών πριν κτημάτων καί χορηγιών καί 
προσόδων τοΰ μοναστηριού τούτου, εις πενίαν τε καί ενδειαν καταντήσαν- 
τες ου τήν τυχονσαν καί έν απορία τών αναγκαίων δεινώς τε κατατρυχόμε- 
νοι καί ταλαιπωρούμενοι, ετι μάλλον έγένοντο επι|ι5(5εεΐς τής από τής σταυ
ροπηγιακής ελευθερίας τε καί άνέαεως. Διό καί προσδραμόντες προς , , . 
.......................................................... εδεήθησαν .....................................................

άνανεώσαι

Ών τήν δέησιν............................................ άποδεξάμενοι.................................
δεΐν εγνωμεν..................Τούτου χάριν γράφοντες άποφαινόμεθα . . . .
...................... ίνα ή διαληφθεΐσα έν τή Πελοποννήσφ έν τή αρχιεπισκοπή

Δημητζάνης ιερά καί σεβασμία μονή τής νπεραγίας δεσποίνης ημών Θεο
τόκου, τού Φιλοσόφου έπονομαζομένη, μετά |20 πάντων τών κτημάτων καί 
πραγμάτων καί αφιερωμάτων αυτής, κινητών τε καί ακινήτων, μετοχίων τε

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ~Etos Κι' 15
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καί παρεκκλησίων, δσα τε ήδη έχει καί δσα προαεπικτήσηται ύστερον, ϋεοϋ 
ενδοκοϋντος, ώς Άνωθεν και εξ αρχής κα'ι προ χρόνων αμνημονεύτων όια- 
τε|21Αέσασα πατριαρχική και σταυροπηγιακή, κατά τά έμφανισθέντα ήμ'ιν, 
ώς εΐρηται, πατριαρχικά αποδεικτικά γράμματα, από τον νΰν και είς το
εξής εΐη και λέγηται......................πατριαρχική καί σταυροπηγιακή . . .
...........................μηδενϊ υποκείμενη........................εΐ μή μόνον τφ . . . .

πατριαρχικφ .... θρόνφ...........................μνημονευόμενου....................
καί μηδέποτε Άδειαν έ'χη δ κατά τόπον άρχιερεύς αρχιεπίσκοπος Δημητζά-
νης ή Άλλος τις j24 τό παράπαν κατεπεμβαίνειν αυτής...................................
Οί δ’ εν αυτή ενασκούμενοι..............................................................άλλά καί έν
στερήσει ήγονμένου γενόμενοι........................................ό\30φείλοντες διδόναι
λόγω υποταγής προς τήν καθ’ ήμας τοϋ Χρίστον Μεγάλην Εκκλησίαν μίαν 
οκά κηρίου κατ’ έτος καί οϋόεν Άλλο. °Ος δ' αν και όποιος δψέποτε θελήοη
διασεΐσαι καί άνατρέψαι.................................................................. άψωρισμένος
ύπάρχη............................................................................"Οθεν εις ένδειξιν καί
διηνεκή παράστασιν τής γενομένης έπιβεβαιώσεως καί έπικυρώσεως τούτης 
παρ’ ήμΐν στανρο\35πηγιακής φιλοτιμίας, έγένετο καί τό παρόν ήμέτερον 
πατριαρχικόν συνοδικόν αιγιλλιώδες έν μεμβράναις γράμμα καί καταστρω- 
θέν καν τφ ίερφ κώδικι τής καθ’ ήμας τοϋ Χρίστου Μεγάλης ’Εκκλησίας, 
άπολυ&έν έπεόόϋη τοΐς όσιω\3βτάτοις πατράαι τής Ιερας καί σεβάσμιας ήμε- 
τέρας πατριαρχικής καί σταυροπηγιακής μονής, τής έν τή χώρα Δημητζάνα, 
κατά τήν τοποθεσίαν τον Μανοπόρον κείμενης, τής νπεραγίας δεσποίνης 
ημών Θεοτόκου, τοϋ Φιλοσόφου έπονομαζομένης. ’Εν ετει αωιηρίω |87 
,αψπζψ, κατά μήνα Νοέμβριον, έπινεμήσεως ε’?ί.

Προκόπιος έλέω θεοϋ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώ
μης καί οικουμενικός πατριάρχης.

f Ό Καισαρείας Γρηγόριος 
f Ό Κνζίκον *Αγάπιος 
/ Ό Χαλκηδόνος Παρθένιος 
f Ό Θεσσαλονίκης Ιάκωβος 
f Ό Άδριανονπόλεως Καλλίνικος 
f Ό Ναυπλίου Μελέτιος.

Ή άνανέωσις τοϋ πατριαρχικού προνομίου υπό τοϋ πατριάρχου Προ
κοπίου τοϋ από Σμύρνης, τή προσκομίσει τοϋ ύπ’ αριθ. 1 ίσου τοϋ αρχικού 
σιγιλλίου τοϋ πατριάρχου Πολυεύκτου 1 υπό τών μοναχών, εγένετο μετά τήν

1 Έξ απροσεξίας τοΰ πατριαρχικού νοταρίου εκτίθενται έν στ. 6 κέξ. τοΰ σιγιλ- 
λίου έσφαλμένως τά περιεχόμενα τοϋ προσκομισθέντος ίσου τοΰ σιγιλλίου τοϋ πατρ. 
Πολυεύκτου. Βλ. καί τήν σχετικήν παρατήρησιν υπό Δ. Ά. Ζακυθηνοϋ, ενθ’ 
άνωτ., σελ. 181, ύποσ. 1.

f Ό 'Ηράκλειας Μελέτιος 
f Ό Νικομήδειας Γεράσιμος 
f Ό Δέρκων ’Ανανίας 
f Ό Τνρνόβου Καλλίνικος 
f 'Ο Παλαιών Πατρών Γρηγόριος

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:21:41 EEST - 3.236.241.27



Πατριαρχικά γράμματα ύ.τέρ τής μονής τοΰ Φιλοσόφου 227

άποκατάστασιν τών πραγμάτων εν Πελοποννήσφ, διά τής έξολοΰρεΰσεως των 
λυμαινομένων την χώραν καί δή την ’Αρκαδίαν στιφών των ’Αλβανών, προς 
οΰς παρεδόθη αυτή μετά την αποτυχίαν τοΰ επαναστατικού κινήματος τοΰ 
1770, τοΰ υπό τής Μ. Αικατερίνης τής Ρωσίας ΰποκινηθέντος. Τάς αλβανι
κός δηώσεις καί καταστροφάς υπαινίσσεται τό σιγίλλιον εν στ. 13 - 1δ, έ'νεκα 
τών οποίων οί μοναχοί άπολέσαντες τά τής μονής υπάρχοντα, ταλαιπωρού
μενοι καί πενόμενοι, προσήλθον ζητοΰντες την πατριαρχικήν προστασίαν. 
Καί ίκανοποιήθη τό αίτημά των, άπολυθέντος τον Νοέμβριον τοΰ 1786 τοΰ 
παρόντος τρίτου συνοδικού σιγιλλίου. Δι’ αυτοΰ άνακηρΰσσεται ά'παξ έτι ή 
μονή σταυροπηγιακή καί πατριαρχική, τήν αναφοράν εχουσα απ’ευθείας εις 
τό πατριαρχείου, αδούλωτος καί ανεπηρέαστος από τον αρχιερέα τοΰ τόπου 
αρχιεπίσκοπον Δημητσάνης1 2, καθορίζεται ή εκλογή τοΰ έκάστοτε ηγουμένου 
καί απειλείται άφορισμός κατά παντός ενάντιουμένου. Τό ετήσιον δόσιμον 
προς τό πατριαρχείου ορίζεται εις μίαν δκάν κηρού, εντελώς άνευ αξίας έπι- 
βάρυνσις καί τούτο διά τήν ιστορικήν αξίαν τής μονής.

62

Γρηγόριος έλέφ θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας Ρώμης 
και οικουμενικός πατριάρχης.

J2 ^ "Οσα μΙν χατά τους {λείους θεσμούς και τους Ιερούς άποστολικούς 
και συνοδικούς κανόνας τυγχάνει διακυβερνώμενα, πολλήν έχουσι την χάριν
παρά θεού και τό έλεος μέγιστον, όσα δε τουναντίον........................................
............................................Ώς καί περί τοΰ έν τη αρχιεπισκοπή Δημητζά-

νης, κατά τήν Πελοπόννησον, πλησίον τής χώρας Δημητζάνης, εν τοποθε
σία |20 Μονοπόρου, ιερού καί σεβασμίου μοναστηριού τής ϋπεραγί[ας) δεσποί- 
νης ήμών Θεοτόκου, επιλεγόμενου τού Φιλοσόφου, ενεφανίαθη γάρ ήδη ήμΐν 
πατριαρχικόν συνοδικόν σιγγιλλιώδες γράμμα τού πατριαρχεΰσαντος Κων
σταντινουπόλεως εν Χ(ριστ)ώ τφ Θεφ αγαπητού καί περιπόθητου ήμ(ών)

1 Ή Δημητσάνα από τοΰ 1718 ανέκτησε καί πάλιν τήν ανεξαρτησίαν αυτής, 
άποσπασΟεΐσα τής Λακεδαιμόνιας καί εφεξής άπαντώσα συνεχώς πλέον άς αυτοκέ
φαλος ’Αρχιεπισκοπή, οΐα καί χαρακτηρίζεται καί έν τφ σιγιλλίφ. Βλ. Τάσου 
Άθ. Γριτσοπούλου, Ή ’Αρχιεπισκοπή Δημητσάνης καί Άργυροκάστρου, 
ένδ-’ άνωτ., σελ. 233 κέξ.

2 Περγαμηνή έν τή συλλογή Δημητσάνης, μή εχουσα όπάς διά τήν πατριαρχικήν 
βούλλαν, διαστ. 0,695x0,545 μ. Τό γράμμα είναι άνέκδοτον, άλλ’ όμοιου τύπου, 
άπολυβ-έντα διά πολλάς άλλας μονάς, έχουν έκδοΟή Ικανά. Οΰτω περί τής μονής 
Μ. Σπηλαίου, κατά Φεβρουάριον 1798, βλ. υπό Γ. Γ. Παπαδοπούλου-Γ. Π. 
Άγγελοπούλου, Τά κατά τόν αοίδιμον πρωταθλητήν τοΰ ίεροΰ τών "Ελλήνων 
άγώνος τόν πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριον τόν Ε', τόμ. Α', έν ΆΟή- 
ναις 1865, σελ. 77 κέξ.
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αδελφού και συλλειτουργόν κυρ(ίου) κ(υρίο)ν Προκοπίου, περιέχον δτι προσε- 
κομίσ&η τότε τfj εκείνου παναγιότητι παλαιόν σιγγίλλιον πατριαρχικόν συνοδι
κόν Πολυεύκτου, \22 επικυρωτικόν άλλου προεκδεδομένου οιγγιλλίου πατριάρ- 
χον Κυρίλλου, καί δηλοποιοΰν δτι τό μοναστήριον τούτο φκοδόμηται παρά 
τον μακαρίτου πρωτοεσηκρήτου Λαμπαρδοπούλον, φιλοσόφου επιλεγόμενου, 
και άνέκαάεν ϋ\23πάρχη σταυροπήγιον, μετά των μετοχίων, παρεκκληαίων καί 
λοιπών κτημάτων καί πραγμάτων αυτού. Οϋπερ εις άνακαίνιαιν γράφοντες 
διά τοΰ παρόντος ήμετέρου πατριαρχικού καί συνοδικού αιγγιλλιώδους γράμ
ματος \2ί άποφαινόμε&α {συνοδικού σιγγιλλιώδους γράμματος άποφαινό- 
μεϋ·α} συνοδικώς μετά των περί ημάς ίερωτάτων αρχιερέων καί ύπερτίμων 
των εν άγίφ πν(εύματ)ι αγαπητών ημών αδελφών καί συλλειτουργών, ΐνα τό 
ρηάέν )26 ιερόν καί σεβάσμιον μοναστήριον τής νπεραγίας δεσποίνης ήμ(ών) 
Θεοτόκον, έπιλεγόμενον τού Φιλοσόφου, τό εν τή αρχιεπισκοπή Δημητζά- 
νης, πλησίον τής χώρας Δημητζάνης έν τοποϋεσία Μονοπόρου, μετά τών 
μετο\2βχίων, παρεκκληαίων καί μετά πάντων τών λοιπών κτημάτων καί πρα
γμάτων καί αφιερωμάτων αυτού, κινητών τε καί ακινήτων, τών τε ήδη 
δντων καί τών είσέπειτα προογενηαομενών αν, ώς άνέκαίλεν κ(αί) \2Ί εξ αρ
χής, οϋτω καί είς τον εξής άπαντα χρόνον, ϋπάρχη καί λέγηται καί παρά 
πάντων γινώσκηται, ήμέτερον πατριαρχικόν καί σταυροπηγιακόν, άδούλω- 
τον, άκαταπάτητον καί δλως άνενόχλητον παροτινοσούν προ\23σώπου, ιερω
μένου) ή λαϊκού, μνημονευομέν(ου) έν αϋτφ τοΰ κανονικού πατριαρχικού 
ονόματος, έχον καί τό προνόμιον κατά πατριαρχικήν φιλοτιμίαν, ώστε τον 
κατά καιρούς εν αϋτφ ηγούμενον έν ταΐς έορτασίμοις ήμέραις J29 φορεΐν 
επ’ εκκλησί(ας) μανδύαν, προχειριζόμενον καί πατερίτζαν. Καί πρώτον μεν 
ϋπάρχη άπηλλαγμένον πάσης έξαρχικής εξουσίας καί δεσποτεί(ας)' δεύτερον 
δέ λόγω υποταγής άποδιδφ καθ’ έκαστον έτος άπα\Μραιτήτως γρ(όαια) είκοσι 
δκτά> εις τό κοινόν τής κα#’ ημάς τού Χ(ριστο)ΰ Μεγάλης Έκκλησί(ας) καί 
λαμβάνη έξοφλητικήν άπόδειξιν κατά τό ύφος τών επαρχιών. Καί ούτως άνα- 
λαβόν τό άρχαϊον γεραρόν τής |81 σταυροπηγιακής αξίας προνόμιον καί 
καλώς διοικούμενον, ώς μέλος γνήσιον τού καϋ·’ ημάς άγιωτάτου πατριαρ
χικού άποστολικού καί οικουμενικού θρόνου, ό έν αϋτφ κατά καιρούς ηγού
μενες), ώσπερ οι αρχιερείς οϋτω καί αυτός |32 γράφη αμέσως προς την 
κα#’ ημάς τού Χ(ριστο)ύ Μεγάλην Εκκλησίαν, κ(αί) άξιώται τής προσηκού- 
αης ύπερασπίσεως έν ταΐς συμβαινούσαις χρείαις, καί ϋποάέσεσι. Τρίτον
..................τέταρτον.....................πέμπτον..................... .... έκτον......................

έβδομον.................. όγδοον....................ένατον.....................δέκατον . . . .
"Ο&εν είς ένδειξιν κ(αί) διηνεκή την ασφάλειαν, έγένετο καί τό παρόν ήμέ
τερον πατριαρχικόν συνοδικόν σιγγιλλιώδες έν μεμβράναις γράμμα, κατα- 
στρωϋεν καν τφ ΐερφ κώδικι τής καϋ·’ |51 ήμάς τού Χ(ριστο)ύ Μεγάλ.ης 
’Εκκλησίας τφ έπ’ αύτφ τούτφ διοριαϋέντι, καί έδόϋη είς τό ρηϋεν μονά-
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ατήριον, έν έτει σωτηρί(φ) χιλιοστά), έπτακοσιοστφ, ενενηκοστά), όγδόφ, κατά 
μήνα ’Απρίλιον, έπι |52 νεμήσεως πρώτης: —

f Γρηγόριος ελέφ θ(εο)ΰ αρχιεπίσκοπος Κ(ων)σταν(τινου)π(ό)λ(εως) 
νέας ρώμ(ης), κ(αι) οικουμενικός π(ατ)ριάρχ(ης).

f Ό *Εφέσου Σαμουήλ 
f Ό 'Ηράκλειας Μελέτιος 
f Ό Κνζίκου 3Τωαννίκος 
f Ό Νικομήδειας 5Αθανάσιος 
f Ό Νίκαιας Καλλίνικος 
f Ό Θεσσαλονίκης Γεράσιμος

f Ό Προύσης ’Άνθιμος 
f 'Ο Νεοκαισαρείας Ίισαΐας 
f Ό Λαρίσσης Διονύσιος 
f ’Ο Εύρίπον ’Ιερόθεος 
f Ό Δημητριάδος ’Αθανάσιος.

'Ο πατριάρχης Γρηγόριος, ως είναι γνωστόν, επεζήτησε κατά την πρώ- 
την αύτοϋ πατριαρχίαν την άνανέωσιν των πατριαρχικών προνομίων πάντων 
των σταυροπηγιακών μοναστηρίων καί επραγματοποίησε τοΰτο ικανών τοιοΰ- 
των, κινούμενος είτε από εθνικά καί θρησκευτικά ελατήρια1, είτε από οικο
νομικά2 3 4 5, είτε τό πιθανώτερον εξ άμφοτέρων τών αιτίων, τόσον προς άνα- 
κοΰψισιν τής Μ. ’Εκκλησίας, ό'σον καί από επιθυμίαν τονώσεως τοΰ εθνι
κού καί θρησκευτικού φρονήματος τοΰ λαού, διά τής προβολής τής ακτινο
βολίας τών θρησκευτικών ιδρυμάτων 3. Έκ τών προσκομιζομενων σιγιλλίων 
τών μονών, προς άνανέωσιν τών προνομίων αυτών, κατηρτίσθη ή ήδη έν 
ΙΊαρισίοις άποκειμένη συλλογή Hage4.

’Εν προκειμένφ, οί μοναχοί τοΰ Φιλοσόφου προσκομίσαντες εις τό 
πατριαρχείου τό σιγίλλιον τοΰ έτους 1786 τοΰ πατριάρχου Προκοπίου, έζή- 
τησαν καί έπέτυχον την άνανέωσιν αΰτοΰ υπό τοΰ Γρηγορίου τοΰ Ε' διά 
νέου σιγιλλίου, κατ’ ’Απρίλιον τοΰ 1798. Διά τοΰ τελευταίου τούτου, άνα- 
φερομένου προεισαγωγικώς εις τά τής άπολύσεως τοΰ πρώτου σιγιλλίου τοΰ 
Πολυεύκτου5, καθορίζονται ειδικώτερον: Πρώτον άπαλλάσσεται ή μονή 
πάσης έξαρχικής εξουσίας. Δεύτερον καθορίζεται τό ετήσιον δόσιμον προς τό

1 Βλ. Σ. Β. Κουγέαν, έν τφ « Νέφ Έλληνομνήμονι >, τόμ. Ζ' (1910), σελ. 
344 κέξ.

2 Περ. Γ. Ζερλέντου, Περί τών πατριαρχικών γραμμάτων τής έν Παρι- 
σίοις ’Εθνικής τών Γάλλων Βιβλιοθήκης, « Βυζαντίς», τόμ. Β' ( 1911/12 ), σελ. 440.

3 Τάσου Άθ. Γριτσοποόλου, Ή παρά τήν Δημητσάναν μονή Πανα
γίας τής Αΐμυαλοϋς, έν Άθήναις 1947, σελ. 12, ύποσ. 3.

4 Δ. Ά. Ζακυθηνοΰ, ’Ανέκδοτα πατριαρχικά έγγραφα, ένθ’ άνωτ., τόμ. 
Β' ( 1929 ), σελ. 128- 129.

5 ’Επαναλαμβάνεται καί ένταΰθα ή σΰγχυσις τοΰ προηγουμένου σιγιλλίου εις 
τό σημεϊον τοΰτο καί άποδίδεται πρωθυστέρως ή έπικυρωσις σιγιλλίου τοΰ πατρ. 
Κυρίλλου Λουκάρεως υπό Πολυεύκτου, έπαναληφθέντος τοΰ σφάλματος τοΰ σιγιλλίου 
τοΰ πατρ. Προκοπίου, ΰπ’ άριθ. 5 τής παροόσης συλλογής.
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πατριαρχείου εις 28 γρόσια1. Τρίτον όμιλεΤ περί καταγραφής κτημάτων κλπ. 
εις τον κώδικα τής Μ. Εκκλησίας. Τέταρτον περί διατηρήσεως άπαραβάτου 
τοΰ παρόντος σιγιλλίου. Πέμπτου περί τρόπου εκλογής τοϋ εκάστοτε ήγου- 
μένου. "Εκτον περί διαχωρισμού τής σφραγΐδος τής μονής εις τμήματα. 
"Εβδομον περί των καθηκόντων τοϋ όριζομένου πενταμελούς συμβουλίου εΐς 
τήν διοίκησιν τής μονής. ’Όγδοον περί άπαγορεΰσεως πωλήσεων μοναστη
ριακών κτημάτων, ένατον περί τρόπου χειροτονίας καί δέκατον περί τηρή- 
σεως τών ανωτέρω κλπ.

ΤΑΣΟΣ ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

1 Δοθέντος, δτι δι’ άλλας μονάς καϋωρίσΟησαν κατά τήν ιδίαν εποχήν αί πρός 
τό πατριαρχείου ύποχρεώσες εις πολύ μεγαλύτερα ποσά, δύναται νά ύεωρηΰή ή ένερ- 
γεια ώς ιδιαιτέρα εύνοια τοϋ Γρηγορίου Ε' πρός τήν μονήν τής πατρίδος του.
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