
Η ΕΝ ΤΗ ΝΗΣΩ ΠΡΙΓΚΙΠΩ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ 
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΥΔΟΥΝΑ

1. "Ιδρυσις της μονής.

Έάν λάβωμεν ύπ’ δψιν την κρατούσαν παράδοσιν, πρέπει νά παρα- 
δεχθώμεν δτι ή μονή τοϋ αγίου Γεωργίου (Κουδουνά) \ έκτίσθη επί τής 
εποχής τοϋ αύτοκράτορος Νικηφόρου τοϋ Φωκά κατά τό 963 μ. X. θεω- 
ρητέα άρα ώς μία των αρχαιότερων μονών τής νήσου. Κείμενη εις την 
έσχάτην ά'κραν τής πριγκίπου και επί τής κορυφής τοϋ υψηλότερου βου
νού των Πριγκιπονήσων έν γοητευτικιοτάτιο τοπείιρ, έχει απέναντι αυτής 
δλην την παραλίαν τής Βιθυνίας μετά τοϋ ύψηκορύφου Όλυμπου καί παρά 
τούς πρόποδας σχεδόν τοϋ βουνού την μικράν νήσον Νέανδρον (’Ιατρόν 
των Βυζαντινών), αριστερά την ασιατικήν ακτήν μέ τό βουνόν τοϋ Αγίου 
Αυξεντίου καί έμπροσθεν αυτής τήν νήσον Άντιρρόβιθον (Τερέβινθον), 
προς βορράν δε τάς λοιπάς νήσους Χάλκην, ’Αντιγόνην, Πρώτην καί εις 
τό βάθος τήν πόλιν τοϋ Βύζαντος.

Είναι γνωστότατη ή μονή εις τούς περιηγητάς καί λοιπούς έπισκέ- 
πτας, διότι έχρησίμευσεν ως καταφΰγιον πολλών νευροπαθών καί φρενο
βλαβών προ τής ιδρΰσεως ειδικών νοσοκομείων καί χρησιμεύει καί σήμε
ρον ακόμη ώς άσυλον πολυαρίθμων πιστών υπό σαηιατικών καί ψυχικών 
πόνων καί νόσων κατατρυχομένων εντεύθεν δ λαός εσχημάτισε τήν γνω
στήν φράσιν «είσαι γιά τον Κουδουνά».

Ή πλουσία καί θαυματουργός είκών τοϋ 'Αγίου Γεωργίου είναι κε- 
καλυμμένη δι’ έπενδΰσεως επίχρυσου καί μόνον τό πρόσωπον μένει γυ
μνόν, φέρει δε επιγραφήν, ήτις δηλοΐ δτι έζωγραφήθη τό έτος 607. Τό 
τοιοΰτον δεν φαίνεται πιθανόν καθ’ δτι έν αυτή δ άγιος παρίσταται 
έφιππος, ώς δ’ είναι γνωστόν, μόλις κατά τον ΙΓ' αιώνα είσήχθη δ νεω
τερισμός τής παραστάσεως ιπποτών αγίων εν τοΐς ναοϊς

Έκ παραδόσεως μανθάνομεν δτι ή είκών αϋτη έδωρήθη εις τήν μο
νήν τοϋ Κουδουνά, καθ’ ήν εποχήν αϋτη έκτίθη παρά τής έν τή νήσω 
μεγάλης γυναικείας μονής, ήτις ίδρύθη τό πρώτον υπό ’Ιουστίνου τοϋ Β'. 
(560 — 578) 1 2 3, άνεκαινίσθη δε κατόπιν υπό τής αύτοκρατείρας Ειρήνης 
τής ’Αθηναίας, συζύγου τοϋ Λέοντος Δ', τοϋ έκ τής Χαζάρας τφ 797 4

1 Δέν είναι γνωστόν πόθεν έλαβε τό έπίθετον τοϋτο ή μονή.
2 Μ α ν. Γ ε δ ε ώ ν, *0 άγιος Γεώργιος έν τή Κωνσταντινουπόλει, 1937, 

σελ. 14.
3 Λέοντος Γραμματικού, Χρονογραφία, σελ. 132, έκδοσις Βόννης.
4 S κ. Βυζαντίου, Ή Κωνσταντινούπολις, τόμος Β'. 1862, σελ. 313,
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κα'ι κατεστράφη υπό τοΰ ναυάρχου Μπαλτά δγλοΰ κατά τήν άλαισιν τής 
Κωνσταντινουπόλεως τφ 1453 ι. Τής γυναικείας ταΰτης μονής σφζονται 
μέχρι σήμερον πολλά αρχαία ερείπια, άτινα μετά των πέριξ 7 γαιών είναι 
αναπόσπαστα κτήματα τής ίεράς μονής τοΰ αγίου Γεωργίου.

Ή περί ής ό λόγος μονή έχρησίμευε κατά τήν Βυζαντινήν εποχήν ως 
τόπος εξορίας των υπό τήν δυσμένειαν τής αυλής πεσόντων πριγκίπων καί 
λοιπών αύλικών καί αυτών ετι των αύτοκρατόρων, οϊτινες άνταλάσσον- 
τες τήν πορφύραν μέ τό ταπεινόν τοΰ μονάχου ράσον, διήρχοντο έν αυτή 
τό υπόλοιπον τής ζωής αυτών έν μετανοία καί προσευχή.

Τήν εφεξής ιστορίαν τής μονής ταΰτης άγνοοϋμεν καθ’ ολοκληρίαν.
Τό χρυσόβουλλον, δπερ έξέδωκε κατά Μάρτιον τοΰ 1158 Μανουήλ 6

Α'. ό Κομνηνός, μνημονεύει μέν μοναστήρια έν ταϊς νήσοις a,......... τή
Όξείφ, τή ΙΙρώτη, τή Χάλκη, τή Πλατεία, τή αγία Γλυκερίφ, τή Πριγκί- 
πφ, τή τοΰ ’Αντιγόνου, τφ Τραγονησίω, τή Τερεβίνθφ, τφ άγίφ Άνδρέα, 
τφ άγίφ Τρύφωνι, τφ άγίφ ’Ελευθερίψ, τφ Κωδωνφ, τφ Πελαγίφ, τή 
Θεοτόκφ, τφ Μεσονησίφ, τή Ίάτρφ καί τφ άγίφ Δημητρίφ........ δεν κα
θορίζει δμως περί τίνων τών έν τή νήσφ ΓΙριγκίπφ, πρόκειται. Ό Μαν. 
Γεδεών 1 * 3 *, υποθέτει δτι Κωδοινός είναι ό σήμερον Κουδουνάς έν Πριγ- 
κίπφ έπίσης δε και δ κ. R. Janin ι αναφέρει δτι γενικώς δλοι συμφω
νούν μετά τοΰ κ. Μ. Γεδεών άναγνωρίζοντες εις τό νησιωτικό μοναστήρι 
μέ τό δνομα Κωδωνός τον άγιον Γεώργιον. Άλλ’ δ κ. Ίωάν. Μηλιόπου- 
λος εις τήν πραγματείαν αύτοΰ υπό τόν τίτλον «Έξακρίβωσις Βυζαντι
νών τοποθεσιών» 5 θέτει τόν Κωδωνόν επί υψώματος ολίγον άνωθεν 
τής ά'κρας τοΰ ακρωτηρίου ’Ακρίτα (Τούζ-Μπουρούν) κειμένου επί τής 
ασιατικής παραλίας παρά τόν κόλπον τής Νικομηδείας δπου ύπάρχουσιν 
έρείπια αρχαίας οικοδομής, τής θέσεως καλούμενης παρά τοϊς πέριξ κα- 
τοίκοις "Αγ. Γεώργιος. ’Ενταύθα, λέγει, εικάζω δτι έ'κειτο δ έν τφ ρη- 
θέντι χρυσοβούλλφ μνημονευόμενος Κωδωνός, διότι, έάν ή νΰν έν Πριγ- 
κίπφ μονή τοΰ αγίου Γεωργίου ή φέρουσα τήν επωνυμίαν Κουδουνάς ήτο 
καί κατά τούς χρόνους Μανουήλ τοΰ Κομνηνοΰ, δεν θά έγίνετο ιδιαιτέ
ρως μνεία αυτής, άφοΰ γενικώς δμιλεΐ περί μιας εκάστης τών ΓΙριγκιπο- 
νήσων χωρίς νά ποιήται μνείαν τών μονών αυτών.

1 Α. Π α σ π ά τ η, Πολιορκία καί "Αλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως, σελ.
127.

3 Μ i g n e, Πατρολογία, τόμος 133, σελ. 728.
3 Μαν. Γεδεών, ’Έγγραφοι λίθοι καί κεράμια, σελ. 24.
1 R. J a n i n, Les lies des Princes. Etudes historiques et topographiques, έν 

τφ περιοδικφ «Echos d’Orient», έτος 27 (1924), σελ. 426.
5 'Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κων/πόλεως, τόμος ΛΑ', σελ. 114.
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2. Πότε κατεστράφη ή Μονή.

Ή αρχαία μονή εικάζω δτι κατεστράφη ή κατά την 4ην Σταυροφο
ρίαν τφ 1204, οτε οί Σταυροφόροι έπροξένησαν τρομεράς καταστροφάς 
εις τάς νήσους καί τάς εν αΰταϊς μονάς ή κατά την γινομένην τφ 1302 
πειρατικήν επιδρομήν εναντίον τής νήσου Πριγκίπου 1 οτε οι πειραταί, 
οδηγούμενοι από τον ενετόν ναύαρχον Γκιουστινιάνην, κατέκαυσαν δλα 
τά κτίρια αυτής, διήρπασαν τάς περιουσίας των μονών καί συνήθροισαν 
τούς ηγουμένους, τούς μοναχούς καί τούς προκρίτους τής νήσου, ζητοΰν- 
τες παρ’ αυτών υπέρογκα λύτρα, τά όποια μ ή δυνηθέντες οΰτοι νά κατα
βάλουν, ύπέστησαν τά πάνδεινα υπ’ αυτών. Τούς δυστυχείς παρέλαβον επί 
των πλοίοιν των, τούς εκρέμασαν από τούς πόδας εις τάς κεραίας τών 
ιστών, άφοΰ προηγουμένως τούς ειχον απογυμνώσει καί ξυλοκοπήσει ανη
λεώς, καί έπειτα τούς μετέφερον εις τήν πρωτεύουσαν, ΐνα ζητήσουν τά 
ως άνω λύτρα από τον αύτοκράτορα ’Ανδρόνικον τον Β', δστις, ευρισκό
μενος εις οικονομικός δυσχερείας καί μή δυνάμενος νά καταβάλη τά λύ
τρα, παρεπονέθη μόνον εις τον Γκιουστινιάνην διά τάς άνηκούστους αύ- 
τάς πράξεις τών άνδρών του......... 8

Παοαδίδεται δτι οί μοναχοί, βλέποντες επερχομένους τούς πειρατάς 
καί προαισθανθέντες τήν καταστροφήν, παρέλαβον τήν εικόνα τοΰ αγίου 
Γεωργίου, ήτις ήτο κατάφορτος αναθημάτων καί κωδωνίσκων καί έκρυψαν 
αυτήν εντός τής γής εις μέρος κρημνώδες, ϊνα δέ μή καταστραφή αύτη 
από τάς βροχάς καί τήν υγρασίαν έθεσαν επ’ αυτής τήν αγίαν τράπεζαν, 
τήν οποίαν καί έκάλυψαν με χώμα καί ξηρούς θάμνους. Ή εΐκών αύτη 
τοΰ αγίου Γεωργίου έμεινεν αρκετούς αιώνας εντός τής γής διατηρηθεϊσα 
αβλαβής.

3. Εϋρεσις τής είκόνος καί ΐδρυοις τής νέας μονής.

Ό Μαν. Γεδεών βασισθείςεΐς τό προς ό'φελος τής μονής έκδοθέν έν 
Άθήναις τό 1881 φυλλάδιον «Κανό)ν Παρακλητικός τοΰ αγίου Μεγαλο- 
μάρτυρος Γεωργίου τοΰ Κωδωνά καί τά τής εύρέσεως τής πανσέπτου αυ
τού είκόνος παρά τήν Πρίγκιπον» λέγει 8, δτι, εύρεθείσης έν Πριγκίπφ 
τής είκόνος τοΰ αγίου Γεωργίου τοΰ Κωδωνά, έκτίσθη περί τό 1628 υπό 
τοΰ μοναχού Ήσαΐου ή μονή καί ό ναός αυτής, επί τής πατριαρχείας Κυ
ρίλλου τού Α'. τού Λουκάρεως. Έπί τοΰ ίδιου φυλλαδίου βασιζόμενος καί 1 2 3

1 Γ. Παχυμέρης, είς ’Ανδρόνικον IV, § 24.
2 G. Schlumberger, Les lies des Princes, Paris 1925, σελ. 243 καί έξης.
3 Μαν. Γ ε δ ε ώ ν, Πατριαρχικοί Πίνακες, Κων/πολις 1890, σελ. 557.
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ο R. Janin 1 αναφέρει έτος άνευρέσεως τής είκόνος καί κτίσεως τής μο- 
μονής τό 1625 επί τής εποχής τοΰ Σουλτάνου Μουράτ τοΰ Δ'.

Ό γράψας τό φυλλάδιον τοϋτο, έπεσε εις πολλά λάθη, διότι άφ’ ενός 
μέν έν σελίδι 16 γράφει ότι « . τριακόσια έτη περίπου μετά την άλω-
σιν τής Κων/πόλεως γέρων τις ποιμήν ...» δηλ. τό 1752 ή 1753, άφ’ ετέ
ρου δ’ έν σελίδι 18, αναφέρει ως έτος οίκοδομήσεως τής εκκλησίας υπό 
τοΰ ίδιου ποιμένος τό 10-55 έτος έγείρας, δπερ αντιστοιχεί προς τό έτος 
1625, καί περεταίρω έν σελίδι 20, λέγει δτι ή είκών επί 625 έτη διετηρή- 
θη εις την υγρασίαν τής γής άβλαβης.

Παραθέτω σιγίλλιον έκδοθέν έπί τής πατριαρχείας Σεραφείμ τοΰ Β'. 
κατά ’Ιούλιον τοΰ 1760, δι’ ού κηρύττεται Σταυροπηγιακή ή ως άνω μονή 
καί διά τοΰ οποίου έξακριβοΰται τό έτος τής άνοικοδομήσεως αυτής.

Τό έν λόγφ Σιγίλλιον έχει ως εξής: 2

f Σεραφείμ έλέφ Θεοΰ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 
Ριόμης καί Οικουμενικός Πατριάρχης.

’Ίσον άπαράλλακτον τοΰ έκδοθέντος Πατριαρχικού Σιγιλλιώδους 
γράμματος κατά την επαρχίαν Χαλκηδόνος έν τή νήσφ ΙΙριγκίπφ.

5 Πάντας μέν δη τφ έκκλησιαστικφ δικαίφ έλέει προστρέχοντας καί 
δίκαια προβαλλομένους ύποδέχεσθαι οιδεν εύμενώς ή καθ’ ήμάς τοΰ 
Χριστού Μεγάλη Εκκλησία καί φιλοστόργως άντιλαμβάνεσθαι διαφό- 
ροις άντιλήψεως τρόποις, οία κοινή φιλόστοργος μήτηρ, τους δ’ ιερά καί 
θεία τεμένη νεωστί έκ βάθρων < άνεγερθέντα > αυτή προσάγοντας, καί 

10 τήν περί ταΰτα έκκλησιαστικήν προστασίαν καί κηδεμονίαν αυτής αίτου- 
μένους, προς σύστασίν τε διαμονήν τε καί παράτασιν αυτών, ούχ δπως 
υποδοχής άξιοι, αλλά καί εύφημίαις κατακοσμεΐν καί γεραίρειν διά τον 
τοιοΰτον ένθεον αυτών ζήλον, καί δή καί τά προσαγόμενα αυτή θεία τε
μένη δπου άν διατελώσιν υπό τήν πατριαρχικήν περιωπήν, τοΰ κατ’ αύ- 

15 τήν άγιωτάτου Άποστολικοΰ, Πατριαρχικού καί Οικουμενικού θρόνου 
άναιρουμένη τάττει, καί συνίστησι, καί κρατύνει διά σταυροπηγιακής 
αξίας αυτονομίας τε καί έλευθερίας. Ούτω γοΰν κηδεμονικώς έχουσα 
περί τά δσια σκηνώματα, έτοίμως τε ταΰτα υπό τήν ιδίαν προστασίαν 
άναλαμβάνουσα, άδικεΐν έπέχων, σταυροπηγιακής αξίας καί έλευθερίας 

20 Ούται γοΰν κηδεμονικώς έχουσα περί τά δσια σκηνώματα, ετοίμως τε 
ταΰτα υπό τήν ιδίαν προστασίαν άναλαμβάνουσα, άδικεΐν έπέχων; σταυ- 
πηγιακής αξίας καί έλευθερίας άξιοΰν τά πανταχόθεν προσφεύγοντα τή 
θεϊκή αυτού προστασία σεπτά καταγώγια. * 3

1 R. J a ιι in, Les lies des Princes σελ. 426.
3 Κώδικες Πατριαρχικού Άρχειοφυλακίου τόμος Ε'. σελ. 167.
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Επειδή τοιγαροϋν άνηνέχθη καί έδηλοποιήθη τή ημών Μετριότητι 
συνοδικώς προκαθήμενη, οτι κατά την επαρχίαν Χαλκηδόνος εν τινι 
άκρωρείφ τής νήσου ΓΙριγκίπου τόπος τις άπόκροτος καί κρημνώδης ίχνος 
έφερεν ίεράς τραπέζής, εξ ής είκάζειν ειχον πολλοί, ως πάλαι μήποτε 
ναός ιερός έ'κειτο έν έκείνω τφ τόπφ, προ άμνημονεΰτων δ’ ήδη χρόνων 5 
είτε καί τοΰ καιροΰ παρατάσει, εϊθ’ άλλη τινί περιπετεία καί περιστάσει 
εις παντελή κατέστη έρήμωσιν, τοΐς δ’ έγχωρίοις έξ αρχαίας τυχών πα- 
ραδόσεως άγιος Γεώργιος Κουδουνάς ό τόπος έλέγετο. Έν αΰτφ γοϋν τφ 
τόπφ θείφ ζήλφ κινηθείς μοναχός τις Ήσαΐας τοΰνομα, σκοπό / εθετο 
άνεγεΐραι καί άνοικοδομήσαι ιερόν μονυδριον επ’ όνόματι τοΰ αγίου έν-10 
δόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, καί δή προ χρόνων οκτώ που άρξάμε- 
νος τής οικοδομής πολλά τε καμών, καί πολλά καταναλώσας εις πέρας 
ήδη συν Θεφ ήγαγε τον θεοφιλή αυτοΰ σκοπόν τοϋτον καί συνεστήσας 
το νϋν όρώμενον Ιερόν μονυδριον, ναούς τε δυο δειμάμενος τον μεν εντός 
τοΰ μονυδρίου, έπ’ όνόματι τοΰ αγίου Γεωργίου, τό δ’ έξω που πλησίον 15 
έπ’ όνόματι τής ΰπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου καί κελλία αυτάρ
κη κατασκευασάμενος, άναθήμασί τε καθωραΐσας αυτό καί άφιερώμασι 
καί σκεύεσιν ίεροΐς. Ταϋτα τοίνυν διά μόχθων συχνών καί άναλωμάτων 
ουκ ολίγων άπαρτίσας ό ευλαβής αυτός μοναχός καί βουλόμενος ανεπη
ρέαστου διατελεΐν τό νέον τοΰτο μονυδριον συναυξανόμενον τή τοΰ χρό- 20 
νου προόδφ, έγνω άναθέσθαι αυτό τή προστασίφ τοΰ καθ’ ημάς άγιω- 
τάτου άποστολικοΰ καί οικουμενικού θρόνου, καί δή προσδραμιον εδεήθη 
μετά θερμών παρακλήσεων τής συνήθους εκκλησιαστικής κηδεμονίας 
άξιώσαι καί τοΐς λοιποις σταυροπηγιακοΐς μοναστηρίοις συγκατατάξαι καί 
τό νέον τοΰτο μονυδριον, δπως τή εκκλησιαστική Ϊσχΰϊ ρωννύμενον, άνώ- 25 
τερον γένηται πάσης εναντίας προσβολής καί έπηρείας. Παρέστησε δέ 
καί μάρτυρας έκ τε τών χρησίμων εγχωρίων χριστιανών καί άλλα αξιό
πιστα πρόσωπα, τών είδότων τήν τοΰ μονυδρίου τοΰτου έκ βάθρων ΰπ’ 
αότοΰ γενομένην άνέγερσιν. Τοΰτου χάριν τήν αϊτησιν αυτοΰ ως εύλογον 
οΰσαν εύμενώς άποδεξάμενοι, έγνωμεν σταυροπηγιακή άξίφ τιμήσαι τό 30 
ιερόν τοΰτο μονυδριον, κατά τά άπερ κέκτηται άνέκαίΐεν προνόμια ό 
καθ’ ημάς άγιώτατος οικουμενικός θρόνος. Καί δή γράφοντες άποφαινό- 
μεθα συνοδικώς μετά τών περί ημάς ίερωτάτων αρχιερέων καί ΰπερτίμων 
τών έν άγιφ πνεΰματι αγαπητών ημών αδελφών καί συλλειτουργών, ΐνα 
τό διαληφθέν ιερόν μονυδριον, τό τιμώμενον έπ’ όνόματι τοΰ αγίου έν- 35 
δόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου καί κείμενον έν τή νήσφ Πριγκίπφ μετά 
τής πλησίον αυτοΰ έκκλησίας τής ΰπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, 
κτημάτων τε καί πραγμάτων καί αφιερωμάτων αυτοΰ, κινητών τε καί 
ακινήτων, τών τε ήδη όντων καί τών είσέπειτα προσκτηθησομένων, 
ΰπάρχη καί λέγηται καί παρά πάντων γινώσκηται Πατριαρχικόν, Σταυ- 40

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:38:14 EEST - 3.236.241.27



286 Αντωνίου Μ. Μαλετσκσυ

ροπηγιακόν, ελεύθερον, άδούλωτον, άσύδοτον καί άκαταπάτητον, μηδενί 
δίλλφ υποκείμενον είμή τφ καθ’ ημάς άγιωτάτφ πατριαρχικφ καί οίκου- 
μενικω θρόνφ, ύπ’ αΰτοΰ μόνου δεσποζόμενον, κρινόμενόν τε καί άνα- 
κρινόμενον οΰτε μή όφειλον παρέχειν τινί πολύ η ολίγον, είμή μόνον προς 

5 την καθ’ ημάς τοϋ Χριστού Μεγιίλην Εκκλησίαν άνά τριακόσια τριάκον
τα άσπρα τον χρόνον, μνημονευόμενου έν αύτφ άεννάως τοΰ κανονικού 
Πατριαρχικού ονόματος εν πάσαις ταις ίεραΐς τελεταΐς καί άκολουθίαις 
ώς νενόμισται, ιοσαύτως δέ καί ό ρηθείς μοναχός κτίτωρ τοΰ αυτού μονυ- 
δρίου καί συν αύτφ όπόσοι αν ώσι, διάγωσιν ανενόχλητοι έν άσυδο- 

ΙΟσία, φροντίζοντες τής συστάσεως καί βελτιώσεως τού ρηθέντος μονυ- 
δρίου καί έν εύταξίρ καί κοσμιότητι πολιτευόμενοι. 'Ός δ’ αν καί όποιος 
των απάντων τολμήση ποτέ διασεϊσαι τά έν τφ παρόντι συνοδικώς άπο- 
φανθέντα περί τής σταυροπηγιακής αξίας τού ρηθέντος μονυδρίου καί 
άνατρέψη ταΰτα καί δλως μετακινήσαι επί τό χείρον βλάβην τε προξε- 

Ιδνήσαι ήν τινά ούν τφ μονυδρίφ τούτφ, ό τοιούτος οποίας άν ειη τάξεως 
καί καταστάσεως, άφωρισμένος εΐη παρά τής όμοουσίου καί αδιαιρέτου 
μακαρίας Τριάδος τού ενός τή φύσει μόνου Θεού καί κατηραμένος καί 
ασυγχώρητος καί μετά θάνατον άλυτος καί πάσαις ταϊς πατριαρχικαΐς 
καί συνοδικαις άραΐς υπεύθυνος καί ένοχος τφ πυρί τής γεέννης.

20 "Οθεν εις ένδειξιν καί ασφάλειαν έγένετο καί τό παρόν ΙΙατριαρχι- 
κόν καί Συνοδικόν ημών έν μεμβράναις γράμμα καταστρωθέν καί έν τφδε 
τφ Ίερφ Κώδικι τής τού Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, καί έδόθη τφ ρη- 
θέντι νέφ ίερφ μονυδρίφ τοΰ αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου.

Έν έτει ,αψζλ κατά μήνα ’Ιούλιον.
25 Ίνδικτιώνος Ηλ

Σεραφείμ έλέφ Θεοΰ ’Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλειος, Νέας 
Ρώμης καί Οικουμενικός Πατριάρχης.
f ό Ήρακλείας Γεράσιμος f ό Νίκαιας 'Ιεριόνυμος f ό Δέρκων Σα
μουήλ f ό Προύσης Μελέτιος f ό Σερρών Ίωαννίκιος f ό Νέων ΙΙα- 

30 τρων Καλλίνικος f ό Δρύστρας Βαρθολομαίος f ό Σοφίας 'Ιερεμίας 
f ό Βάρνης Καλλίνικος

f ό Άδριανουπόλεως Διονύσιος 
f ό Μεσημβρίας ’Άνθιμος 
φ ό Φερσάλων Δωρόθεος

Έκ τοϋ σιγιλλίου τούτου μανθάνομεν : αλ) δτι ή μονή έκτίσθη υπό 
τίνος μοναχού Ήσαΐου τφ 1751-2 εις μίαν τοποθεσίαν τήν οποίαν οί 
κάτοικοι έκ παραδόσεως ωνόμαζον ά'γιον Γεώργιον Κουδουνάν, βλ) δτι ό 
ρηθείς Ήσαΐας έκτισε εις διάστημα όκτιο περίπου ετών τον ναόν τοϋ 
αγίου Γεωργίου, τό παρεκκλήσιον των Βλαχερνών καί τα πέριξ κελλία καί
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γ') δτι πρώτος ηγούμενος τής μονής έγένετο ό μοναχός Ήσαΐας, δστις επι
θυμιών δπως τό μονύδριον τούτο διατελή άνεπηρέαστον, εζήτησεν την κα- 
τάταξιν αυτού μεταξύ τών Σταυροπηγιακών μονών τού Οικουμενικού 
Πατριαρχείου, δπερ καί έγένετο κατά μήνα ’Ιούλιον τού 1760.

Κατά τό διάστημα δμως αυτό τής άνοικοδομήσεως τής έν λόγφ μο
νής δ μοναχός Ήσαΐας, αφού έδαπάνησεν δλην αυτού την περιουσίαν, 
ήναγκάσθη νά δανεισθή έν αρκετά σεβαστόν, διά την εποχήν εκείνην, 
ποσόν, μέρος τού οποίου έπλήρωσε μεν αυτός, έμεινε δέ χρέος εκ 3.500 
γροσίων' αδυνατών νά άποπληριόση δ ίδιος τό ποσόν τούτο καί μή δυνά- 
μενος νά έξεύρη άλλοθεν χρήματα προς απαλλαγήν τού έν λόγφ χρέους, 
προσέδραμε καί πάλιν κατά ’Οκτώβριον τού ίδιου έτους πρός την Μεγά- 
λην τού Χριστού Εκκλησίαν καί έδεήθη -θερμώς, δπως τύχη καί δευτέρας 
χάριτος, ώστε ή ύπ’ αυτού με τόσους κόπους καί δαπάνας άνεγερθεΐσα 
μονή, ΐνα μή καταπέση καί άφανισθή, προσηλωθή καί άφιερωθή τή εν 
τφ άγιωνύμφ δρει εύρισκομένη ίερα βασιλική καί σταυροπηγιακή μονή 
τής Λαύρας.

Τής αίτήσεώς του ταύτης εύλογου φανείσης καί κατόπιν συναινέ- 
σεως καί τών Λαυριωτών πατέρων, δπως άναλάβουν τήν διαπυβέρνησιν 
τής μονής ταύτης, έγένετο ή ρηθεΐσα έ'νωσις, έπδοθέντος πρός τούτο 
καί πατριαρχικού σιγιλλιώδους γράμματος, τό δποΐον έχει ως εξής : 1

f Σεραφείμ έλέω Θεού ’Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 
Ρώμης καί Οικουμενικός Πατριάρχης.

’Ίσον άπαράλλακτον τού πατά τήν νήσον Πρίγκιπον έν τή έπαρχίμ 
Χαλκηδόνος γεγονότος μονυδρίου τού αγίου Γεωργίου τού Κουδουνα τού 
προεκδοθέντος σιγιλλιώδους γράμματος, ειτα δέ τή ίερα βασιλική Λαύρα 5 
δοθέντος καί μετόχιον έκείνης γεγονότος.

"Οσα ποτέ κατά καιρούς όσίως καί καλώς έναρξάμενα καί τήν προδ- 
την αυτών ύπόστασιν καί εις τό είναι πάροδον ευτυχώς εις έκβασιν αγα
θήν έσχηκότα ώς έπί κρηπιδος καί βάσεως ασφαλούς έρηρεισμένα, έπαι- 
νετά μέν είσίν αυτά καθ’ έαυτά καί αποδοχής άξια διά τήν έπωφελή καί 10 
αγαθήν προαίρεσιν τών προκαταρξαμένων, καί εις τό είναι προαγαγόν- 
των αυτά όσιων καί έναρέτων άνδρών, οΐτινες τόγε εις αυτούς ήκον τόν 
πρός τά θεία ζήλον αυτών έφ’ δσον αύτοΐς ήν δυνατόν ίκανώς καί ανελ
λιπώς άνεδέξαντο, έν ούδενί ύστερήσαντες τών καθηκόντοιν, αλλά πάσαν 
αυτών τήν δύναμιν καί διά τήν πρός Θεόν αγάπην προθύμως κατα- 15 
ναλώσαντες, καί τόν μισθόν αυτών έπάξιον τής θεοσεβείας άντιλαβόν-

1 Κώδικες Πατριαρχικού ’Αρχειοφυλακίου, τόμος Ε'. σελ. 170.
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τες έπεί τοιγε καί Θεφ φίλον φασί τό κατά δύναμιν, άλλ’ επειδή τη 
προκατάρξει των καλώς συντελεσθέντων έπιζητούντας άναγκαίως καί 
ή διαμονή καί παράτασις των αυτών καί τοϋτο έστί τό μάλιστα σπου- 
δαζόμενον τοΐς φρονήσει καί συνέσει κεκοσμημένοις εν τοίς πολιτικοις 

5 καί έκκλησιαστικοΐς πράγμασιν, ού μόνον ή τών αγαθών εις μέσον προ
αγωγή, άλλα καί ή τούτων εις τό έξης διαμονή καί συντήρησις κατά τό 
σοφόν λόγιον, ού τό κτήσαι μόνον αγαθόν άποφαινόμενον αλλά καί τό 
φυλάξαι, συνέστησε διά τήν φυλακήν ταΰτην ή τών πολλών συνδρομή 
διά τίνος έπικρατεστέρας καί ίσχυροτέρας δυνάμεως, αγαθοί γάρ φησίν 

10 οι δυο υπέρ τον ένα, καί τοϋτο διά τήν άνθρωπίνην ασθένειαν, οϋτω τοϋ 
Θεοΰ εϋδοκοϋντος, όπως έπιδεεΐς ώμεν άλλήλων καί άντιλαμβανώμεθα 
άλλ ήλων εν < παντί; > κατά τον μακάριον Παύλον, οί δυνατοί γάρ φησί 
βαστάζετε τά βάρη τών άδυνάτων. Ταΰτά τοι ... ούτωσί φρονή- 
σεως . . . τούς άγαθοϋ τίνος έργου καί πράγματος έναρξαμένους είτα 

15 διά τάς ένοΰσας δυσχερείας καί περιστάσεις, όποΐαι πολλαί περικυκλοΰσι 
τά άνθρώπινα (δυσχερή γάρ πάντων καί επίπονα τά καλά καί τής παρ’ 
ετέρων επικουρίας καί άντιλήψεως δεόμενα) άπαγορεΰσοντες εν τφ μέσφ 
επί τή φυλακή τοϋ ίδιου πονήματος, καί προς τήν διαμονήν αυτών χαλε- 
πώς καί άδυνάτως έχοντες μή καταπροδοϋναι τά καλώς έργασμένα ως 

20 λιμένι συστατικώιν, άλλ’ έτέρα ύπαρχούση δυνάμει προσδραμεΐν έπιτρέψαι 
καί έγχειρίσαι αυτό άντιλαβέσθαι δυναμένη καί διασώσαι καί τοϋ ύφο- 
ρωμένου έξαρπάσαι ναυαγίου τε καί κινδύνου καί τφ τρόπφ τούτφ δια- 
σώσασθαι τό καλώς έξ αρχής ένηργμένον.

’Επειδή τοιγαροϋν καί τό νΰν προ χρόνων ήδη τινών έφθασεν εκ βά- 
25θρων καί θεμελίων άνεγερθήναι ιερόν καί σεβάσμιον μονΰδριον εν τή 

νήσορ νήσψ Πριγκίπφ τής επαρχίας Χαλκηδόνος, έχον ένδον μεν εκκλη
σίαν τιμωμένην έπ’ όνόματι τοϋ αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωρ
γίου τοϋ τροπαιοφόρου καί έπονομαζομένου τοϋ Κουδουνά, καί έξωθεν 
δέ πλησίον έτέραν εκκλησίαν τιμωμένην έπ’ όνόματι τής ΰπεραγίας ημών 

30 Θεοτόκου, όπως άνήγειρεν καί άνφκοδόμησεν ίδίοις πόνοις καί δαπανή- 
μασι θεοφιλής τις καί ευλαβής μοναχός Ήσαΐας τ’ οϋνομα, ζήλψ θείφ 
κεκινημένος εις δόξαν Θεοΰ καί μνημόσυνον τών ευσεβών Χριστιανών, 
δειμάμενος εν αύτφ καί κελλία προς ένοίκισιν τών έκεισε μοναχών, άνα- 
θήμασί τε καί άφιερώμασι κατακοσμήσας αυτό' κάντεΰθεν μετά τήν συμ- 

35 πλήρωσιν καί τον άπαρτισμόν τοϋ θεοφιλοΰς τούτου έργου, πρόνοιαν ποι- 
ησάμενος καί τής εις τό εξής αύτοΰ ελευθερίας, άσυδοσίας τε καί άνενο- 
χλήσεως, προσέφερεν αυτό καί προσέθετο τή πατριαρχική περιωπή καί 
μεγαλειότητι τοϋ καθ’ ημάς οικουμενικού θρόνου επί τφ συγκαταλεγή- 
ναι τοΐς λοιποΐς Σταυροπηγιακοΐς μοναστηρίοις, οΰ τήν προσαγωγήν ώς 

40κτίτορος γνησίου άποδεξάμενοι ημείς τε καί ή καθ’ημάς τού Χριστού
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Με γάλη Εκκλησία, άπεφηνάμεθα αυτό καί κατεστήσαμεν συνοδική δια- 
γνώσει, πατριαρχικόν, σταυροπηγιακόν, έλειιθερον καί άδοΰλωτον καί 
παντί άσΰδοτον εις αιώνα τον άπαντα κατά την τάξιν καί τούς ορούς 
τής σταυροπηγιακής αξίας τε καί φιλοτιμίας κατά την περίληψιν τοΰ πρό 
τίνος έκδοθέντος παρ’ ημών πατριαρχικού συνοδικοί σιγιλλιώδους γράμ- 5 
ματος, περιέχοντος καί δεικνυοντος τόν τε ρηθέντα κτίτορα Ήσαΐαν καί 
τον ένθεον ζήλον καί φιλοπονίαν αυτοί, καί τον τρόπον τής οικοδομής, 
ετι δε καί την προσήλωσιν τοΰ αυτοί μονυδρίου εις τόν οικουμενικόν 
ημών θρόνον.

Καί ταίτα μεν Όείτρ έλέει έπεραιώθησαν καλώς. Άλλ’ επειδή 6 ρη- 10 
θείς κτίτωρ έν τή οικοδομή καί άνεγέρσει ταότη πολλών δυσχερειών πει- 
ραθείς, δαπανήμασί τε καί ζημίαις υπερμέτροις περιπεσών, μετά το κατα- 
ναλώσαι πάντα δσα έκέκτητο, ήναγκάσθη προσέτι καί χρέοις περιπεσεΐν 
έκ δανείων εις άπαρτισμόν του θεοφιλούς αυτοί έργου, έξ ών χρεών 
έπλήρωσεν μεν αυτός ικανήν ποσότητα άσπρων δσα δεδΰνηται, κατανα-15 
λώσας πάντα τά παρ’ εαυτοί, έμειναν δέ τα λοιπά χρεωστουμενα, τρεις 
χιλιάδες καί πεντακόσια γρόσια, ών εις άποπλήρωσιν αυτός τε αδυνατών, 
ώς μηδέν έ'τι οΐκοθεν έ'χων καταβάλλειν, προκαταναλωθείσης πάσης τής 
ουσίας αυτοί, άλλ’ ουδέ εύρεΐν καί πορίσασθαι δυνάμενος, καί τοΰ χρέους 
άπαλλαγήναι- ναι μην καί την εις τό έξης διαγωγήν τής συνασκήσεως 20 
τών μελλόντων μονάσαι έν τφ μονυδρίφ τουτφ καί διάγειν έν αυτώ κατά 
την τάξιν τοΰ μοναδικοί βίου έπιδεομένην καί άνδρών άξιων καί ικα
νών καί κυβερνητών καί έπιστατών άξιολόγων ύπερβαίνουσαν πάσαν την 
εαυτοί δΰναμιν, ναι μην καί άπολογηθήναι καί τά ρηθέντα χρέη τής μο
νής καί άπαλλαξαι αυτήν τής ενοχής καί του κίνδυνου, προσέδραμε αυθις 25 
τή προνοία καί χάριτι τής καθ’ ημάς τοΰ Χριστοί Μεγάλης ’Εκκλησίας, 
καί έδεήθη θερμώς δευτέρας άξιωθήναι καί τυχεΐν χάριτος, όόστε τήν 
παρ’ αυτοί άνεγερθεΐσαν τοσοότοις πόνοις ίεράν μονήν ταυτην, έφ’ φ μή 
καταπεσεΐν καί άφανισθήναι τή στερήσει τοΰ δυναμένου καί διασώσαι 
αυτήν, έχουσαν αναφαίρετους τήν ήνπερ πεπλουτηκε σταυροπηγιακήν 30 
αξίαν τε καί φιλοτιμίαν συν πάσι τοις προνομίοις αυτής, προσηλωθήναι 
καί άφιερο^θήναι τή έν τώ άγια)νόμο) δρει ευρισκόμενη, ιερά, βασιλική καί 
σταυροπηγιακή μονή τής Λαύρας, καί τό δμοιον συνανακραθήναι τώ 
ό(ΐοίφ, τό ελλιπές τφ τελείφ, τό άδύνατον τφ διινατφ καί έπικρατεστέριμ 
μέρει καί γενέσθαι μετόχιον τής ρηθείσης Λαύρας υποκείμενον καί συν- 35 
ημμένον καί ήνωμένον αυτή καί ύπ’ αυτής προνοούμενον καί διακυβερ- 
νώμενον κατά τήν τάξιν τοΰ μοναδικοί βίου, ικανή γε έστίν ή σεβασμία 
μονή τής Λαύρας καί συνέχειν αυτό καί μοναχοΐς άξίοις κατακοσμήσαι 
καί τά χρέη άπολογηθήναι καί διασώζειν αυτήν εις αιώνα τόν άπαντα 
Θεοί συναιρομένου. Τής οΰν δεήσεως ταΰτης τοί ρηθέντος κτίτορος μο- 40

19ΕΙ1ΗΤΗΡΙ1 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΒΥΖΑΝΓ. ΣΠΟΥΔ. "Ετος ΙΣΤ'

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:38:14 EEST - 3.236.241.27



’Αντωνίου R1. Μαλέτσκου

ναχοΰ Ήσαϊου εύλογου άναφανείσης ώς την πρόνοιαν τής σωτηρίας τοΰ 
μονυδρίου έμφρόνως ποιούμενοι, συναινεσάντων επί τούτφ καί των ιδίων 
λαυριωτών πατέρων άναδέξασθαι δηλονότι καί άναλαβεϊν τό ιερόν τούτο 
μονύδριον συνενώσαί τε καί συγκατατάξαι τοΐς λοιποΐς αυτών κτήμασί 

5 τε καί μετοχίοις καί άναθήμασιν, ήμετέρα πατριαρχική προτροπή καί ά
δεια διά την εν άμφοτέροις σταυροπηγιακήν αξίαν καί φιλοτιμίαν έγένε- 
το καί άπηρτίσθη ή ρηθεΐσα ένωσις προς αγαθόν καί συμφέρον όλων 
άφορώσα.

Καί οί μέν λαυριώται πατέρες άνεδέξαντο καί επλήρωσαν τα ρηθέν- 
10 τα χρέη κοϋ μονυδρίου τοΰ Κουδουνά, συμποσούμενα εις τρεις χιλιάδας 

καί πεντακόσια γρόσια καί άπήλλαξαν τής ενοχής εκείνης τον ρηθέντα 
κτίτορα, αυτός δέ ένεχείρισε καί έπέστρεψεν αύτοΐς δλα τά κτιτορικά αυ
τού δίκαια καί πάσαν την εν τφ ΰπ’ αύτοϋ άνεγερθέντι μονυδρίφ εξου
σίαν καί διοίκησιν, τή ρηθείση σεβασμία μονή τής Λαύρας μηδέν άλλο 

15 οφειλών έχειν παρ’ αυτής ει μ ή μόνον τό διηνεκές αυτού μνημόσυνον, ώς 
κτίτορος, γενόμενος καί εις των λαυριωτών πατέρων καί αυτός ών καί 
γνωριζόμενος, καί την κυβέρνησιν καί συντροφιάν αυτού παρά τής σεβα- 
σμίας ταύτης μονής έχειν έφ’ δρου ζωής αυτού άνενοχλήτως καί ανεπη
ρέαστος. Τό δέ μονύδριον τούτο τοΰ Κουδουνά τό εν τή νήσφ ΙΓριγκί- 

20 πφ, μετά τών είρημένων δύο εκκλησιών καί κελλίων τε καί πάσης τής 
περιοχής καί οικοδομής αύτοϋ, κτήματά τε καί πράγματα καί αφιερώμα
τα αυτού, δσα τε ήδη έχει, καί δσα μετά ταΰτα προσκτήσηται, καθώς έν 
τφ προεκδοθέντι ήμετέρφ σιγιλλιώδει γράμματι τής φιλοτιμηθείσης αύτώ 
σταυροπηγιακής αξίας καί ελευθερίας προδιετυπο'ιθη καί διώρισται (δπως 

25 καί αύτό ένεχειρίσθη παρά τού αύτοϋ κτίτορος τοΐς αύτοΐς όσιωτάτοις 
λαυριώταις πατράσιν) ύπάρχη τοΰ λοιπού υπό τήν κτήσιν καί χρήσιν καί 
δεσποτείαν προστασίαν τε καί διαγωγήν καί κυβέρνησιν τής σεβασμίας 
μονής τών όσιθ)τάτων λαυριωτών πατέρων μετόχιον καί κτήμα ΐδιάζον 
αύτών καί γνωριζόμενον καί υπό τήν εξουσίαν αυτών κείμενον άναφαι- 

30ρέτο>ς καί άμετακινήτως εις αιώνα τον άπαντα ώς καί ίδίοις αύτών χρή- 
μασιν έξηγορασμένον καί τή τοΰ κτίτορος αύθαιρέτφ βουλή καί έκουσίφ 
γνώμη καί θερμαΐς αύτοϋ δεήσεσιν άφιερωμένον καί ύφ’ ημών έκκλησι-
αστικώς καί συνοδικώς μετόχιον αυτών....................καί ύπ’ αύτών
δυνάμενον διασοόζεσθαι καί καταρτίζεσθαι καί συνέχεσθαι καί συντη- 

3δρεΐσθαι Θεού συναιρομένου εις αιώνα τον άπαντα. "Ος δ’ άν τις καί 
όποιος τολμήσει κατά τινα καιρόν διασεΐσαι καί άνατρέψαι τήν γενομέ- 
νην ταύτην έ'νωσιν καί προσήλωσιν τοΰ ιερού μονυδρίου τούτου μετά τής 
σεβασμίας μονής τής Λαύρας, καί τό είναι μετόχιον αυτής, καί θελήση 
οίφδήποτε τρόπφ καί προφάσει ένόχλησίν τινα καί ζημίαν προξενήσαι 

40 τοΐς όσιωτάτοις λαυριώταις πατράσι περί τοΰ άφιερωθέντος αύτοΐς με-
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τοχίου καί μονυδρίου τούτου τοϋ Κουδουνά απεναντίας φερόμενος τή εκ
κλησιαστική καί συνοδική ημών άποφάσει ταύτη, ό τοιοϋτος όποιος πότ’ 
αν η, είτε τοϋ ιερατικού καί εκκλησιαστικού καταλόγου είτε καί των 
λαϊκών τάξεων, άφωρισμένος ει'η παρά της αγίας, όμοουσίου, ζωοποιού 
καί αδιαιρέτου Τριάδος, τοϋ ενός τη φύσει μόνου Θεοϋ καί κατηραμένος 5 
καί ασυγχώρητος καί μετά θάνατον άλυτος καί πάσαις ταις πατριαρχι- 
καΐς άραΐς υπόδικος καί ένοχος τοϋ πυρός τής γεέννης. 'Όθεν εις την 
περί τούτου ένδειξιν καί διηνεκή την ασφάλειαν περί τής γενομένης ένώ- 
σειος τοϋ ρηθέντος μονυδρίου του Κουδουνά μετά τών λαυριωτών έγέ- 
νετο τό παρόν ήμέτερον πατριαρχικόν καί συνοδικόν σιγιλλιώδες εν μεμ- 10 
βράναις γράμμα καταστρωθέν έν τω ίερφ τουτψ κοόδικι τής τοϋ Χριστοϋ 
Μεγάλης εκκλησίας καί δοθέν τφ ίερφ μοναστηρίφ τής Λαύρας.

Έν έτει αψζλ κατά μήνα ’Οκτώβριον 
Έπινεμήσεως Θ'.

f ό Καισαρείας ΓΙαίσιος f ό Ήρακλείας Γεράσιμος f ό Νίκαιας Ίε- 15 
ρεμίας f ό Δέρκων Σαμουήλ f ό Προύσης Μελέτιος f ό Σερρών Ίω- 
αννίκιος f ό Μιτυλίνης ’Άνθιμος f ό Μεσημβρίας’Άνθιμος f ό Δρυ- 
στρας Βαρθολομαίος f ό Σοφίας 'Ιερεμίας·)· ό Βάρνης Καλλίνικος f ό 
Φερσάλων Δωρόθεος

Φαίνεται όμως ότι οι Λαυριώται πατέρες πολύ ολίγον έμερίμνησαν 
περί τοϋ μετοχιού των τούτου, διότι ή μονή καί πάλιν περιήλθεν εις έν
δειαν, ό δέ ηγούμενος αυτής Ήσαΐας ήναγκάσθη νά τήν παραχώρηση εις 
τό ρουφέτιον τών μπακάληδοον τής πόλεως ως διαλαμβάνει μικρά τις ση- 
μείωσις, τήν οποίαν εΰρον εις τά ελάχιστα άλλωστε έγγραφα τής μονής 
καί ήτις έχει ώς εξής :

αψογ', ίαν" έξει
του άγιου ενδόξου μεγαλομάρτυρος γεώργιου 
του κουδουνά χοτζέτι τον μαστόρον μπακάλιδον

έτος IIAV ρεληλεβελην « (ήτοι 1187 ρεμπή-οϋλ-έβέλ. 21) 
διαλαμβάνη ότη έπούλησε ό ισαίας το μοναστίριον 
άγιον γεόργιοε κοδονά ης τους μπακάληδες της πόλεος : 
όι όπίοι μπακάληδες το έπολήσαν της λαύρας πελοπονήσου

Ή συντεχνία αυτή τών παντοπωλών όντως έπεμελήθη τών τής μο
νής μέχρι τοϋ 1781. Έπί τής πατριαρχείας δμους Γαβριήλ τοϋ Δ'μή δυ- 
νάμενοι οΰτοι νά συνεχίσωσι τά τής διαχειρίσεως καί έπιμελείας αυτής, 
εζήτησαν τήν άνάθεσιν καί προσήλωσίν της εις τήν έν ΙΙελοποννήσο) μο-
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νήν τής Λαύρας. Tfj συναινέσει λοιπόν τοΰ τε αγίου Χαλκηδόνος καί τοΰ 
ηγουμένου τής έν λόγω μονής έγένετο τό σχετικόν έγγραφον τής προσ- 
ηλώσεως, δ'περ έχει ως εξής :

f δ Χαλκηδόνος Παρθένιος έπιβεβαιοϊ

Διά τοΰ παρόντος ημών γράμματος γίνεται δήλον, οτι ημείς οι μαγί- 
στορες τοΰ ρουφετίου των μπακάληδων καί επίτροποι τοΰ ίεροΰ μονα
στηριού τοΰ μεγαλομάρτυρος γεωργίου τοΰ Κωδωνά τοΰ κειμένου κατά 

5 την νήσον Πρίγκιπον, με γράμμα εκκλησιαστικόν καί χοτζέτι τής βασιλικής 
κρίσεως, ήδη συνελθόντες οικεία βουλή καί αΰθαιρέτφ γνώμη, παραιτού
μεθα την επιτροπικήν τοΰ ρηθέντος ίεροΰ μοναστηριού τφ πανοσιωτά- 
τφ άγίφ Καθηγούμενη) τής κατά τον μωρέαν Λαύρας παπά κυρ Άνθί- 
μφ, επί τό είναι μετόχιον άναφαίρετον τοΰ ρηθέντος μοναστηριού τής 

10 Λαύρας, ωσάν όποΰ έμεινε παντελώς άπροστάτευτον καί απειλεί καί 
πτώσιν καί εφεξής παντελή έρήμωσιν καί μέ τό νά μην έξαρκοΰμεν καί 
ημείς νά τό έπιστατοΰμεν καθώς πρέπει μέ κοινήν ημών γνώμην καί μέ 
την γνώμην τοΰ κυριάρχου τής επαρχίας πανιερωτάτου μητροπολίτου 
Χαλκηδόνος κυρίου Παρθενίου, τό ρηθέν μοναστήριον τοΰ Κουδουνά 

15 έπροσηλώσαμεν εις τό τής Λαύρας μοναστήριον επί τφ είναι καί λέγηται 
από τοΰδε καί εις τό εξής μετόχιον τής Λαύρας καί δή,

aoVj άφοΰ παραδιόσαμεν κατά τό χοτζέτι τής κρίσεως δλα τα εις χεί- 
ράς μας σενέτια καί γράμματα τοΰ ρηθέντος μοναστηριού τοΰ Κουδουνά 
τφ ρηθέντι ήγουμένω παπά κυρ Άνθίμφ ομοίως καί τά κινητά καί άκί- 

20 νητα πράγματα διά προστασίας τοΰ πανιερωτάτου μητροπολίτου αγίου 
Χαλκηδόνος κυρίου Παρθενίου καί εγχωρίων τής πριγκίπου, βεβαιοΰμεν 
καί διά τοΰ παρόντος ημών ενυπογράφου καί έμμαρτύρου γράμματος δτι 
κοντά όποΰ δέν έχομεν μήτε οβολόν νά λαμβάνωμεν από τό μοναστήριον 
τοΰ αγίου μεγαλομάρτυρος γεωργίου τοΰ Κουδουνά, γενόμενον μέ τελει- 

2δ ότητα ίπρά βε ισρα άμμέϊ δαβαδάν, βε κΐαφέϊ μουταλετεπέν, είτε από 
άλλον <όπθιονοΰν> μηδέν, ΰποσχόμεθα καί ώς Χριστιανοί νά συνβοη- 
θοϋμεν τό ρηθέν ιερόν μοναστήριον, ελπίζοντες ήδη νά ίδοΰμεν την καλήν 
του κατάστασιν. "Οθεν ύπογράψαντες τό παρόν γράμμα μέ τάς ιδιοχεί
ρους ΰπογραφάς μας καί μέ την επιβεβαίωσιν τοΰ πανιερωτάτου καί θεο- 

•ΙΟπροβλήτου μητροπολίτου αγίου Χαλκηδόνος κυρίου Παρθενίου, δίδομεν 
εις χεΐρας τοΰ ρηθέντος καθηγουμένου κυρ ’Λνθίμου επί τό έ'χειν τό κύ
ρος καί τήν ασφάλειαν εις τό διενεκές

αψπα' μαΐου η'.

X" θεοδορής μπαχτζέ καπιλής ΰπόσχομεν τά ανωθι 
(έπονται άλλαι 47 υπόγραφα! τελείως δυσανάγνωστοι.)
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Ή πράξις αυτή τής προσηλώσεως τής μονής τού αγίου Γεωργίου εις 
τήν εν ΙΙελοποννήσφ μονήν τής Λαύρας ένεκρίθη συνοδικώς καί έπεκυ- 
ρώθη διά σιγιλλιώδους γράμματος Γαβριήλ τοΰ Δ', δπερ έχει ως εξής:1

-J- Γαβριήλ ελέφ Θεοΰ αρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης καί 
Οικουμενικός Πατριάρχης.

f Οίς των θείων καί ιερών μέμηλε σκηνωμάτων και ή τούτων έπι- 
τέτραπται φροντίς τουτοις προσήκει έναμβρύνεσθαι καί φιλοτιμεΤσθαι 
μή έφ’οις ό πόρος διαρκώς καί βεβαίως τά προς διαμονήν έχει άλλα μά- 5 
λίστα πολλήν τήν επιμέλειαν καταβλητέαν περί εκείνα, δσαπερ αν άπό- 
ρως έχοντα έν κινδΰνφ καταστή απώλειας καί μή μόνον αυτούς τούς ποι- 
οϋντας άλλα καί εϊ τινες άλλοι τοιαυτης έπιμελείας ύπομνήσθαι; άποδέ- 
χεσθαί τε καί εις δύναμιν έπικυροΰν. Ήν γε νϋν μεν τούτο νϋν δ’ εκεί
νο έν δυστυχίφ άνεπιμέλητον παροραθή ώστε σύμπαντα ερείπια καταβε-10 
βλημένα φανήσεται τά πάλαι ποτέ χρόνος τε μακρφ καί πόνφ πολλώ από 
δαπάνης ούκ ευαρίθμου άνεγερθέντα ιερά καί σεβάσμια σκηνο'υιατα. Λύ
τη ούν ή έπιμέλεια γεγένηται ήδη καί περί τό έν τή νήσιο ΙΊριγκίπω ιε
ρόν καί σεβάσμιον μοναστήριον τοΰ αγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου 
έπιλεγόμενον τοϋ Κωδωνα. 15

Οϊγε έκ τοϋ ρουφετίου τών μπακάλιδων έπίτροποι τοϋ μοναστη
ριού τούτου καί άλλοι ικανοί έγχώριοι παραστάντες ενώπιον τής ημών 
μετριότητος συνοδικώς προκαθήμενης συμπαρόντος καί τοΰ ιερωτάτου 
μητροπολίτου Χαλκηδόνος, ύπερτίμου καί έξάρχου πάσης Βιθυνίας, έν 
αγίφ πνεύματι άγαπητοΰ αδελφού καί συλλειτουργού κυρ Παρθενίου 20 
όμοϋ μετά τής αυτού ίερότητος Ιλεεινολογοΰμενοι έςετραγώδησαν τα 
κατά τό μοναστήριον τούτο δυστυχήματα. Προ χρόνοιν γάρ τινων, έλεγον, 
Ήσαΐας τις τών μοναχών περιποιησάμενος έφαίνετο χρόνους ικανούς 
άγωνιζόμενος, καί προθυμοΰμενος εις άνάκτησιν τούτου, μή κατορ- 
θουμένου δέ αυτού τοΰ σκοπού αλλά καί μάλλον έρημώσεως έπαπειλου-25 
μένης τελευταϊον τή γνώμη καί συναινέσει τοΰ τότε άρχιερεύοντος μακα
ρίτου κύρ Παρθενίου αξιώσει τε καί θερμαΤς δεήσεσι τού ρηθέντος Ή- 
σαΐου δια γράμματος εκκλησιαστικού καί διά χοτζετίου τής βασιλικής κρί- 
σεως παρεδόθη τό μοναστήριον τούτο εις τό ρουφέτιον τών μπακάλιδων

1 Τό σιγίλλιον τοϋτο, καθώς καί τό ώς άνω έγγραφον τής προσηλώσεως τής 
μονής ταύτης, εύρίσκονται εις τό άρχειοφυλάκιον τής μονής τής Λαύρας, έτέθη- 
σαν δέ είς τήν διάθεσίν μου προθύμιος υπό τοΰ Πανοσ. Καθηγουμένου αυτής Άρχ. 
κ. Πολυκάρπου Πάϊκου.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:38:14 EEST - 3.236.241.27



294 ’Αντωνίου Μ. Μαλέτσκου

αυτών καί οΰτο)ς υπό έπιτρόποις εκ τοΰ ρουφετίου τοΰτου καί υπό ήγου- 
μένφ τφ αΰτώ Ήσαΐα δίφκεΐτο μέχρι τοΰδε χρόνους ικανούς. Άλλα καί 
αΰθις δυστυχές καί άθλιον αύθις έν κινδύνφ έρημώσεως διά τό μή δΰνα- 
σθαι τούς περί τούτο πόνους καί αναγκαίας φροντίδας καταβαλεϊν, μή- 

5 τε τον είρημένον Ήσαΐαν, κεκμηκότα ήδη καί τη ήλικίρ προβεβηκότα, 
μήτε τούς Χριστιανούς τοΰ ρουφετίου τούτου περί ταϊς εαυτών χρείαις 
καί τΰρβεις όσημέραι απασχολούμενους, ώστε κινδυνεύειν παροραθέν άρ
δην άφανισθήναι τό ιερόν τούτο μοναστηριού, διό καί συσκεψάμενοι περί 
αυτού καί χρόνον ικανόν ήδη διερευνώμενοι τον τούτο άνασώσοντα, μό 

ΙΟλις εύρον τον όσιώτατον καθηγούμενον τοΰ έν τή Πελοποννήσψ κατά την 
επαρχίαν Κερνίτσης ιερού καί σεβασμίου μοναστηριού τής Κοιμήσεως τής 
υπεραγίας ημών Θεοτόκου επιλεγόμενου τής Λαύρας κύρ ’Άνθιμον, άν- 
δρα τίμιον, σεμνοπρεπή τε καί κόσμιον παρά πολλοΐς μαρτυρούμενον 
όστις διά παρακινήσεων καί προτροπών πολλών κατεπείσθη μέν έπανα 

15 δέξασθαι την περί τοΰ μοναστηριού τούτου φροντίδα καί όση δυνάμει 
έπιμεληθήναι τής αύξήσεως καί βελτιώσεως αυτού, εί μέν τοι προσηλω- 
θή εις τό ρηθέν μοναστήριον τής Λαύρας έν ΙΙελοποννήσφ καί μετόχιον 
έκείνου άποδειχθή, αλλά καί τούτο έπί συμφωνίαις καί υποσχέσεσι τοΰ 
αυτού ηγουμένου τοιαύταις, όπως πρώτον μέν έν τφ μοναστηρίφ τούτφ 

20 καί μετά τό προσηλωθήναι εις τό μοναστήριον τής Λαύρας, πάλιν μνη
μονεύεται τό κανονικόν-όνομα τού κατά τόπον άρχιερέως τής άγιωτ ίτης 
μητροπόλεως Χαλκηδόνος έν πάσαις ταΐς ίεραΐς τελεταϊς καί άκολουθίαις, 
δεύτερον δέ ό κατά καιρούς ηγούμενος τοΰ μοναστηριού τούτου οφείλει 
άποδιδόναι προς τον κατά καιρούς αρχιερέα Χαλκηδόνος ετήσιον άνά 

25 δέκα φλωρία ζέρια, ϊνα μηδέ ή μητρόπολις αυτή άδικήται. Τρίτον έν καιρφ 
λογαριασμού κατ’ έ'τος τής χρείας καλούσης έχει προσκαλεισθαι ό κατά 
καιρούς άρχιερεύς Χαλκηδόνος έπί τοΐς συνήθεσι μοναστηριακοΐς έξόδοις. 
Ταύτα μέν ούν όμοφώνως έφησαν συμφωνήσαι καί ύποσχέσθαι προς άλ- 
λήλους καί παραδούναι τό μοναστήριον τούτο τφ είρημένφ ήγουμένφ κύρ 

30’Ανθίμφ άναιθήναί τε καί άφιερώσαι αυτό α>ς μετόχιον εις τό ρηθέν έν 
Πελοποννήσφ μοναστήριον τής Λαύρας, θερμώς δέ έδεήθησαν έπικυρατ 
θήναι τήν άφιέρωσιν καί τάς συμφιονίας αυτών ταύτας καί διά τού πα
ρόντος ήμετέρου πατριαρχικού συνοδικού σιγιλλιώδους γράμματος.

Λιό καί τήν αϊτησιν αυτών ώς προς αύξησιν καί βελτίωσιν τοΰ είρη- 
35 μενού μοναστηριού άφορώσαν άποδεξάμενοι κοινή καί συνοδική διαγνώ- 

σει έγνωμεν έπικυρώσαι. Καί δή γράφοντες άποφαινόμεθα συνοδικώς 
μετά τών περί ημάς ίερωτάτων άρχιερέο^ν καί ύπερτίμων τών έν άγίφ 
πνεύματι αγαπητών ημών αδελφών καί συλλειτουργών, ΐνα τό ρηθέν 
κατά τήν νήσον ΙΊρίγκιπον ιερόν καί σεβάσμιον μοναστήριον τοΰ αγίου 

40 μεγαλομάρτυρος Γεωργίου έπιλεγόμενον τού Κωδιονά από τοΰ νύν καί

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:38:14 EEST - 3.236.241.27



Ή έν τή νήσω Πριγκίπιρ ιερά μονή άγ. Γεωργίου Κουδουνά. 295

εις το εξής καί εις αιώνα τον άπαντα ύπάρχη καί λέγηται μετά πάντων 
των κτημάτων καί αφιερωμάτων αυτού καί παρά πάντων γνοιρίζηται 
προσηλωμένον ώς μετόχιον τοϋ είρημένου έν Πελοποννήσω κατά την 
επαρχίαν Κερνίτσης ίεροϋ καί σεβασμίου σταυροπηγιακοί μοναστηριού 
τής Κοιμήσεως τής ύπεραγίας ημών Θεοτόκου επιλεγόμενου τής Λαύρας 5 
καί αί ανωτέρω άπηριθμημέναι συμφωνίαι αυτών, ε'χουσι τό κϋρος ές 
αεί άπαράτρεπτον καί άπαραχώρητον, καί πρώτον μέν έν τφ μοναστήρια) 
τούτο) τοϋ επιλεγόμενου τοΰ Κωδωνά μνημονεύηται πάλιν τό κανονικόν 
ό'νομα τοΰ κατά τόπον άρχιερέοις τής άγιωτάτης μητροπόλεως Χαλκηδόνος 
έν πάσαις ταΐς ίεραΐς τελεταΐς καί άκολουθίαις δεύτερον δέ δ κατά και- 10 
ρους ηγούμενος τοΰ μοναστηριού τούτου οφείλει άποδιδόναι εύπειθώς 
καί ευγνωμόνως προς τον κατά καιρούς αρχιερέα Χαλκηδόνος τό σύνη- 
θες έτήσιον άνά δέκα φλωρία ζέρια κατ’ έτος. Τρίτον έν καιρφ λογαρια
σμού κατ’ έτος τής χρείας καλοΰσης έχη προσκαλειν τον κατά καιρούς 
αρχιερέα Χαλκηδόνος καί έπί παρουσία τούτου θεωρεί ν τον λογαρια-15 
σμόν των έσόδων καί έξόδων τοϋ μοναστηριού τούτου καί τέταρτον έν 
καιρφ χειροτονίας έχη προσκαλεΐσθαι εις τό μοναστήριον τούτο δ κατά 
τόπον άρχιερεύς έπί τοις συνήθεσι μοναστηριακοΐς έξόδοις. Καί έπί πά- 
σιν οι έν αύτφ συνασκούμενοι δσιώτατοι πατέρες διάγοντες εύτάκτως 
καί δσίως καί κατά τον τύπον τοΰ μοναδικού αυτών έπαγγέλματος καί 20 
πρός αϋξησιν καί βελτίωσιν τοΰ είρημένου μοναστηριού άφορώντες, έπει- 
δάν έν στερήσει ηγουμένου γένωνται, έχωσιν αίτεΐσθαι καί έκλέγειν έξ 
εαυτών καί άποκαθιστάν ηγούμενον κοινή γνώμη τον σεμνότερον καί 
άξιώτερον άναφανέντα.

"Οστις δ’ αν καί όποιος έπιχειρήση καί τολμήση μετακινήσαι πως 25 
καί άνατρέψαι τά έν τφ παρόντι συνοδικώς έπικυρο.ιθέντα περί τοΰ είρη
μένου μοναστηριού, ό τοιοΰτος οποίας αν ή τάξεως καί βαθμού άφωρι- 
σμένος εΐη καί κατηραμένος καί ασυγχώρητος καί μετά θάνατον άλυτος 
καί τυμπανιαΐος καί πάσαις ταΐς πατριαρχικαΐς καί συνοδικαΐς άραΐς 
υπεύθυνος καί υπόδικος. 30

"Οθεν εις ένδειξιν έγίνετο καί τό παρόν ήμέτερον πατριαρχικόν καί 
συνοδικόν έν μεμβράναις γράμμα καί καταστρωθέν καί έν τφ ίερφ κώδι- 
κι τής καθ’ ήμάς τοΰ Χριστού Μεγάλης ’Εκκλησίας, έδόθη τφ ρηθέντι 
ήγουμένιρ όσιιοτάτω κυρ Άνθίμφ

Έν έτει σωτηρίφ αψπα κατά μιήνα............ 1 35
Έπινεμήσεως............

1 Ό μήν καθώς και ή ίνδικτιών λείπουν από τό σιγίλλιον.
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t Γαβριήλ έλέφ Θεοΰ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρά>- 
μης και Οικουμενικός Πατριάρχης

f ό Ήρακλείας Μεθόδιος f ό Κυζίκου ’Αγάπιος f ό Χαλκηδόνος ΙΙαρ- 
θένιος f ό Δέρκων Άνανίας f ό Τορνόβου Καλλίνικος f ό Δράμας 

δΓρηγόριος f ό Βιζύης Γεράσιμος f ό Άγχιάλου ’Ιωακείμ.

Κατόπιν τής έπικυρώσεως καί υπό τοϋ ΓΙατριάρχου τής προσαρτή- 
σεως τής μονής ταύτης τοϋ αγίου Γεωργίου τοΰ Κωδωνά εις την τής 
Λαύρας Πελοπόννησου, έγένετο εν τοΐς πατριαρχείοις καί ή σχετική πα- 
ράδοσις όλων των χοτζετίιυν καί σενετιών τών κτημάτων, καθώς καί όλης 
τής περιουσίας, εις τον ηγούμενον κ. ’Άνθιμον, συνετάχθη δέ καί έγγρα
φον έπικυρωθέν υπό τοϋ Πατριάρχου, τό όποιον έχει ώς εξής ι.

f ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως έπιβεβαιοΐ :

f Διά τοϋ παρόντος ένυπογράφου καί έμμαρτύρου γράμματος γίνε
ται δήλον, ώς ό όσιώτατος έν ίερομονάχοις κυρ Άνθιμος, ηγούμενος τοϋ 
εν τή επαρχία Κερνίκης κεηιένου ίεροϋ μοναστηριού τής αγίας Λαύρας, 

5τιμωμένου έπ’ όνόματι τής ύπεραγίας δεσποίνης ημών Θε«οτό»κου τής 
κοιμήσεως, ό καί ηγούμενος ών τοϋ έν τή νήσορ ΓΙριγκίπη) κειμένου μονα
στηριού τοϋ αγίου γεωργίου τοΰ Κωδωνά, μετοχιού γεγονότος καί όντος 
τοϋ ρηθέντος μοναστηρίου τής αγίας Λαύρας, παραγενόμενος έν τή π«α- 
τ»ριαρχική αυλή μετά τών χρησίμων μαγιστόρων τοϋ ρουφετίου τών 

10μπακάληδων τοΰ γιαννάκη δηλονότι παλαμήδογλου, τοϋ χατζή γιωβάννη, 
τοϋ χατζή άντώνη, τοΰ στάθη άτματζή, τοϋ γεωργάκη κερπενιώτου, τοΰ 
αναγνώστη ντεμηρκαπιλή, καί λοιπών συντεχνιτών αΰτοΐς χριστιανών 
τών προχρηματισάντων επιτρόπων τοϋ ρηθέντος ίεροΰ μοναστηριού τοΰ 

. Κωδωνά, ανήγγειλε καί ώμολόγησεν ίδίφ αύτοΰ στόματι, ώς ένεχειρίσθη 
15καί έ'λαβε παρ’ αυτών σήμερον κατά τήν εικοστήν έννάτην τοΰ σεπτεμ- 

βρίου μηνός, όλα τά χοτζέτια, καί λοιπά σενέτια εκείνου τοΰ μοναστηρίου 
τοϋ Κωδωνά, καί ότι οΰκ έχει τοΰ λοιποϋ ζητεϊν παρ’ αυτών έν οΰδενί 
κριτηρίφ δικαιοσύνης πολύ ή ολίγον τι μέχρι καί ενός λεπτοΰ, κατά τε
λείαν μετ' αυτών έξόφλησιν καί ίμπρασλαμάν, άμμέϊνταβαντάν, βέ κΐα- 

20 ψέι μουνταλαμπαντέν είπεΐν τουρκικώτερον, καθώς καί αυτοί οί μαγί- 
στοδες προσωμολόγησαν έν τφ προγεγονότι διά χειρός τοΰ πανιερωτάτου 
μ«ητ»ροπολίτου αγίου Χαλκηδόνος κυρίου Παρθενίου γράμματι, καί δο- 
θέντι τφ αύτώ ήγουμένφ κυρ Άνθίμφ, ώς ούκ έχουσι ζητεϊν παρ’ αύτοϋ 1

1 Το έγγραφον εύρίσκεται εις τό άρχεϊον τής μονής Άγ. Γεωργίου.
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απ’ ουδενός λογαριασμού τού αύτοϋ μοναστηριού πολύ η ολίγον δίκαιον 
μέχρι καί ενός οβολού1 καί εις την περί τούτων ένδειξιν έγένετο καί το 
παρόν αύλικόν γράμμα, επιβεβαιώσει τοϋ ΙΙαναγιωτάτου, καί σεβασμιο»- 
τάτου ημών αύθέντου καί δεσπότου, τού οικουμενικού Π«ατ»ριάρχου κυ
ρίου κυρίου Γαβριήλ καί μαρτυρία τιμιωτάτων, καί λογιωτάτων κληρικΰίν 
τής τού Χ«ριστο»ΰ μεγάλης εκκλησίας, κατασφαλισθέν καί ταΐς ύπογρα- 
φαίς καί ταΐς ίδίαις αυτών ύπογραφαΐς, καί τοΐς δακτύλοις, ήτοι τών 
ανωτέρω είρημένων μαγιστόρων μπακάληδων, καί έπεδόθη τώ διαληφ-θέν- 
τι ήγουμένφ κυρ Άνθίμιρ.

Έγένετο δέ καί έτερον γράμμα αύλικόν τά αυτά διαλαμβάνον από 
μέρους τού ηγουμένου κυρ ’Ανθίμου καί έπεδόθη τοΐς ρηθεϊσι μαγί- 
στορσι : ςιψπβ, σεπτεμβρίου κθ.

Γιαννάκις παλαμιδόπουλος επίτροπος τού εσιναφίου βεβειόνο.
εγο ο χατζηγιωβάνης βεβεον.

στάθης άτματζης βεβεγιονο f δ Μέγας διερμηνευτής (ΐάρτυς
γιοργίς Πα" δώπλός βεβεονό f δ ΙΙρωταποστολάριος μάρτυς (;)
θέωχαρής από τοϋ γαλάτα βέβεωνό f ό β'. δστάριος...... μάρτυς (;)
δήμητρής από τούς βινεκτζήδες (;) βέβεόνο f δ Σακκελάριος.... μάρτυς (;)
ρήγας ζοντάν καπό βεβεόνο
κοστατις απο αγιασοφια βεβεονο f ό Αλ δστάριος........μάρτυς (;)
εγο παλασις απο το πολατα βεβεονο 
ζαφήρίς απω ουκαμπανι βεβεωνο
αναγνοστις τεμηρκαπηλις βεβεονο f ό (δυσανάγνωστον)

Ή μονή κατά τό διάστημα αυτό έχασε τήν σταυροπηγιακήν αξίαν 
καί εγενετο ενοριακή ύπαγομένη τφ κατά καιρόν Χαλκηδόνος, έπεβλήθη 
δε εις αυτήν ανά παν έτος εισφορά, λόγο) υποταγής, τώ ως άνω μητροπο
λίτη 10 φλωρίων ζ'-'ρια, ταύτην δέ τήν εισφοράν καθδίς καί τύ δτι ή μο
νή έτύγχανε ενοριακή έβεβαιώσατο καί ό Πατριάρχης Σαμουήλ δ Χαντζε- 
ρής καθώς καί δ Πατριάρχης Καλλίνικος δ Ελ τώ 1805 κατά τήν προότην 
αύτοϋ πατριαρχείαν διά τοϋ εξής πατριαρχικού καί σιγιλλιώδους γράμ- 
ματος A

’Ίσον άπαράλλακτον τοΰ ήδη Ικδοθέντος Πατριαρχικού καί συνοδι
κού σιγιλλιώδους γράμματος περί τοΰ κατά τήν νήσον ΓΙρίγκιπον ιερού 
μοναστηριού τοΰ Κωδωνά επιλεγομένου, έπικυροϋντος τήν έν αύτφ κυρι ·

5

10

15

20

τ Κά)δι| Πατριαρχικού Άρχειοφυλακίου, τόμος Γ. σελ, 172.
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αρχικφ λόγφ Δεσποτείαν τοΰ αεί Μητροπολίτου Χαλκηδόνος.

f Καλλίνικος έλέφ Θεοΰ αρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης καί 
Οικουμενικός Πατριάρχης.

f Τής κατά λόγον ευεργεσίας συγκεκραμένης τή δικαιοσύνη ου λό
γος, ού χρόνος, ου τρόπος κατ’ αυτής κινεΐσθαι δυνατόν' ισχυρότερα 

5 γάρ παντός λόγου καί ανώτερα παντοίας μηχανής ή μετά τοΰ δικαίου 
ευεργεσία καθέστηκεν, ελεον γάρ ή ευεργεσία τεκμαίρεται καί τό δί
καιον κρίσιν, δθεν καί ή ψαλμική φωνή κρίσιν καί έλεον τοΰ Θεοΰ συν
επάγει, οΰτινος μιμητάς κατά δυνατόν τούς τών εκκλησιών προστάτας 
τυγχάνειν επάναγκες, τοϋτ’ αυτό γάρ καί τό κατ’ εικόνα Θεοΰ πε- 

10 πεπλάσθαι τον άνθρωπον εν τή ιερά παραδηλοΰται γραφή. Τοιαΰτη τοί- 
νυν ευεργεσία, ωφελείας καί συστάσεως περιποιητική ώφθη γεγενήσθαι 
τή βουλή καί τή συγκαταθέσει τοΰ μακαρίτου κυρ Παρθενίου ποτέ Χαλ
κηδόνος εις τε τό εν τή νήσφ ΙΙριγγίπφ Ιερόν μοναστήριον τοΰ αγίου 
μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοΰ Κωδωνά έπιλεγόμενον, καί εις τό κατά 

15τήν επισκοπήν Κερνίτζης κείμενον ιερόν πατριαρχικόν καί σταυροπηγια
κόν μοναστήριον τής ύπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου τής Λαύρας' 
καί γάρ αυτό ανέκαθεν δν ένοριακόν προσηλωμένον καί υποκείμενον τή 
άγιωτάτη μητροπόλει Χαλκηδόνος, διιρκεϊτο καί φκονομεΐτο κυριαρχικώς 
παρά τών κατά καιρούς εν αυτή άρχιερατευόντων καί ποτέ μέν έτρέπε- 

20 to ή οικονομία αύτοΰ καί ή διοίκησις ενί, άλλοτε δέ καί εις τό ρουφέ- 
τιον τών άακάληδων' καί διά τό μή δύνασθαι τηνικαΰτα τούς χριστια
νούς τοΰ ευλογημένου ρουφετίου τούτου οίκονομεΐν αυτό άξιοπρεπώς, 
κέκριται εύλογον καί άναγκαΐον προσηλωθήναι εις τό είρημένον 'Ιερόν 
πατριαρχικόν καί σταυροπηγιακόν μοναστήριον τής Λαύρας επί συνθή- 

25 καις καί συμφωνίαις τοιαΐςδε καί ύποσχέσεσιν άμεταθέτοις τών όσιωτά- 
των, τοΰ τε ηγουμένου καί τών λοιπών πατέρων τοΰ ιεροΰ εκείνου πατρι- 
αρχικοΰ καί σταυροπηγιακού μοναστηριού :

αον.) δποτς έν τφ μοναστηρίφ τούτορ, μετά τό προσηλωθήναι εις τό 
ρηθέν μοναστήριον τής Λαύρας, πάλιν μνημονεύηται τό κανονικόν ΰνο- 

30 μα τοΰ άρχιερέως τής άγιωτάτης μητροπόλεως Χαλκηδόνος κατά πάσας 
τάς ίεράς τελετάς καί εκκλησιαστικός ακολουθίας, ως ένοριακώ.

βον) ο κατά καιρούς ηγούμενος τοΰ ένοριακοϋ τούτου μοναστηριού 
οφείλει άποδιδόναι προς τον κυριάρχην τής επαρχίας ταύτης Χαλκηδό
νος τό σύνηθες ετήσιον άνά δέκα φλωρία ζέρια, ϊνα μή ή άγιωτάτη αύ- 

35 τη μητρόπολις άδικήται.
γον.) εν καιρφ λογαριασμού κατ’ έτος προσκαλήται ό κυριάρχης τής 

επαρχίας αυτής Χαλκηδόνος, ϊνα επί παρουσία αύτοΰ θεωρουμένου τοΰ
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λογαριασμού έπιβεβαιώνται άνυπόπτως αί πρόσοδοι και αί δαπάναι αύ- 
τοΰ τοϋ μοναστηριού.

δον.) προσκαλήται δέ έν καιρφ χειροτονίας έπί τφ ποιεΐν κυριαρχι- 
κώς έν αυτφ τάς χειροτονίας αυτών, καί κατ’ αύτάς τάς γενομένας συν- 
θήκας συμφωνίας τε καί υποσχέσεις προσηλώθη μέν αυτό ως μετόχιον 
είς τό ρηθέν πατριαρχικόν καί σταυροπηγιακόν μοναστήριον τής Λαύ
ρας, ουκ άφηρέθη δέ ή ένοριακή αύτοϋ σχέσις καί ή άπ’ αρχής υπεξού
σιος άποκατάστασις εις την άγιωτάτην μητρόπολιν Χαλκηδόνος.

Διό καί έξεδόθη τηνικαϋτα πατριαρχικόν καί συνοδικόν σιγιλλιώδες 
εν μεμβράναις γράμμα έπί τής πατριαρχείας τοΰ Κωνσταντινουπόλεαις 
αοιδίμου κυρ Γαβριήλ έπικυρωτικόν των ρηθεισών συμφωνιών καί υπο
σχέσεων. "Οτι δέ τό εΐρημένον ιερόν μοναστήριον τοΰ αγίου Γεοιργίου 
τοϋ Κωδωνά έστίν έκ παλαιού ένοριακόν, τρανώς όμολογεΐται καί άποδει- 
κνύεται καί έξ ετέρου παλαιγενοΰς γράμματος εκκλησιαστικού σιγιλλι- 
ώδους έκδοθέντος έπί τής πατριαρχείας τοϋ αοιδίμου Κωνσταντινουπό
λεως Σαμουήλ' άλλα τούτων ούτωσί αποδεδειγμένων, καί των συνθη
κών αυτών διατηρουμένων άπαρατρέπτως, δ διορισθείς προ καιρού ηγού
μενος υπέρ δ δει φρονήσας, κατετόλμησε μνημονεύειν έν αυτφ τφ ένο- 
ριακφ μοναστηρίφ τοϋ πατριαρχικού δνόματος, έπί προφάσει άσυνέτφ, 
οτι έστί μετόχιον τοΰ είρημένου πατριαρχικοΰ ημών καί σταυροπηγιακού 
μοναστηριού τοϋ έν τή ΙΙελοποννήσφ Λαύρα επιλεγομένου, δπερ εγχείρη
μα καί τόλμημα ώς άποίδον πάντη καί άπεμφαΐνον τοΐς ίεροϊς κανόσι, 
ρητώς ούτιοσί διακελευομένοις μηδέν άφαιρεΐσθαι τούς γνησίους προϊ
σταμένους των προσόδων τοΐς ένοριακοΐς αύτοΐς, μηδέ παροράσθαι, αλ
λά διατηρεΐσθαι άπαράτρεπτα καί απαράβατα, μή ανεκτόν ήγησάμενοι 
ημείς τε καί ό κυρίαρχης τή; επαρχίας ταύτης 'Ιερώτατος μητροπολίτης 
Χαλκηδόνος ύπέρτιμος καί έξαρχος πάσης Βιθυνίας, έν άγίορ πνεύματι 
αγαπητός ημών αδελφός καί συλλειτουργός κυρ 'Ιερεμίας, έ'γνωμεν γνώ- 
μτ) κοινή καί συνοδική διαγνώσει έκδοΰναι καί τό παρόν ήμέτερον πα
τριαρχικόν, καί συνοδικόν σιγιλλιώδες έν μεμβράναις έπικυρωτικόν γράμ
μα. Τούτου χάριν γράφοντες άποφαινόμεθα συνοδικώς μετά των περί 
ημάς 'Ιερωτάτων αρχιερέων τών έν άγίφ πνεύματι αγαπητών ημών αδελ
φών καί συλλειτουργών, ΐνα τό ρηθέν έν τή νήσφ Πριγγίπφ 'Ιερόν μο
ναστήριον τοΰ αγίου ένδοξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου επιλεγόμενου 
τοΰ Κωδωνά ώς κατ’ έκκλησιαστικήν ευεργεσίαν καί άσφαλεστέραν αυ
τού οικονομίαν προσηλωθέν ώς μετόχιον είς τό έν Πελοποννήσορ κατά 
την έπαρχίαν Κερνίτζης εΐρημένον ιερόν καί σεβάσμιον ήμέτερον πατρι
αρχικόν καί σταυροπηγιακόν μοναστήριον τής ΰπεραγίας Δεσποίνης ημών 
Θεοτόκου τής Λαύρας έπιλεγόμενον, ύπάρχη λέγηταί τε καί παρά πάν- 
τιυν γινώσκηται ένοριακόν, καί αί γενόμεναι πάλαι συνθήκαι, συμφωνίαι,
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300 ’Αντωνίου Μ. Μαλέτσκου

καί υποσχέσεις έχωσι τό κύρος αεί, καί τήν ίσχύν άπαράτρεπτον καί 
άπαραχάρακτον.

Καί α°ν) μεν μνημονεύηται έν αύτφ to κανονικόν ονομα τοϋ άρχιε- 
ρέως της άγιωτάτης μητροπόλεως Χαλκηδόνος τοϋ τε ήδη δντος καί των 

δ μετά ταΰτα διαδόχιον αύτοΰ κατά πάσας τάς ίεράς τελετάς.
βον) δέ ό κατά καιρούς ηγούμενος τοΰ ένοριακοϋ τούτου μοναστη

ριού οφείλει άποδιδόναι εύπειθώς καί εύγνωμόνως προς τον κατά και
ρούς ίερώτατον μητροπολίτην Χαλκηδόνος λόγορ υποταγής τό σύνηθες 
ετήσιον άνά δέκα φλωρία ζέρια, γ°ν) έν καιρφ λογαριασμού έ'χη κατ’ 

10 έτος προσκαλεΐν τον κυριάρχην τής επαρχίας Χαλκηδόνος καί επί παρου- 
σίφ τής αυτού 'Ιερότητος θεωρεΐσθαι πάντας τούς λογαριασμούς των 
προσόδων καί δαπανημάτων τοϋ μοναστηριού τούτου, επί τό έπικυροΰ- 
σθαι καί βεβαιοΰσθαι παρά τής αυτού 'Ιερότητος,

δ°ν) 6 κατά καιρούς ηγούμενος καί οί λοιποί συνασκούμενοι αύτφ 
15 πατέρες μοναχοί τε καί ιδιώται, δφείλουσιν ύποτάσσεσθαι καί πειθαρ- 

χεΐν τφ κατά καιρούς 'Ιερωτάτορ μητροπολίτη Χαλκηδόνος καί γνωρίζειν 
Κυριάρχην αυτών καί μηδόλως λέγειν δτι έστί στ<αυ>ροπηγιακόν.

ε°ν) δτε έν χρείφ χειροτονίας γένωνται, έχωσιν άπαραιτήτως προσ
καλεΐν τον κατά καιρούς 'Ιερώτατον μητροπολίτην Χαλκηδόνος επί τό 

20 ποιεΐν νομίμιος καί κυριαρχικώς έν αύτφ τάς χειροτονίας αυτών,
ςον) |ν καιρφ αλλαγής καί άποκαταστάσεως έν αύτφ ετέρου ηγου

μένου καί τούτον έ'χειν γίγνεσθαι τή γνώμη καί είδήσει τοΰ κυριάρχου 
τής έπαρχίας Χαλκηδόνος καί εΐ γέ ποτέ σταλή τις ηγούμενος από μέ
ρους τοΰ εϊρημένου πατριαρχικού καί σταυροπηγιακού μοναστηριού τής 

25 Λαύρας έν αύτφ, δστις άποδειχθή μή εύτάκτως μηδέ εύσχημόνως πολι
τευόμενος καί φωραθή φθορεύς αύτοΰ τοΰ ιερού μοναστηριού καί μή 
κατά τύπον τοΰ μοναδικού έπαγγέλματος βιών καί περί αυτού γράψη ό 
Κυριάρχης τής έπαρχίας ταύτης προς τούς πατέρας τοϋ είρημένου σταυ
ροπηγιακού μοναστηριού, αύτός μέν γίγνεσθαι απόβλητος παρά τής αύ- 

30 τοΰ 'Ιερότητος, αύτοί δε δφείλωσι στέλλειν έτερον παρά χρήμα τόν μάλ
λον εύτακτον σώφρονά τε καί κόσμιον τοΐς ήθεσι, καί πιστόν, καί άξιον 
οικονόμον, ΐνα αύτός τε καί οί συνασκούμενοι αύτφ πατέρες καί μονα
χοί, φυλάττοντες τά καθήκοντα τοΰ μοναδικού αυτών έπαγγέλματος διά - 
γωσι σωφρόνως καί εύτάκτως καί πειθαρχώσι κατά χρέος τφ κυριάρχη 

3δαύτών ίερωτάτφ μητροπολίτη Χαλκηδόνος, έπιμελούμενοι παντί σθένει 
καί τών προς αύξησιν καί βελτίωσιν τοΰ ιερού τούτου ένοριακοϋ μονα
στηριού καί τών κτημάτων αυτού καί πραγμάτων καί αφιερωμάτων. "Ος- 
τις δέ τολμήση τρόπω οίψδήτινι μετακινήσαί πως καί άνατρέψαι τά έν 
τφ παρόντι συνοδικώς άποφανθέντα ή διασεΐσαι τήν άδιάσπαστον ένορι- 

40 ακήν σχέσιν αύτοΰ τοΰ μοναστηριού από τής άγιωτάτης μητροπόλεως
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Χαλκηδόνος, οί τοιοΰτοι όποιοι αν ώσιν εϊτε μοναστηριακοί είτε ιερωμέ
νοι, εϊτε λαϊκοί έκάστης τάξεως καί βαθμού ως άνατροπεΐς των καλών 
καί άντικείμενοι εις τάς τής εκκλησίας εύλογούς διαιτήσεις καί νομίμους 
αποφάσεις, άφωρισμένοι ύπάρχωσι καί κατηραμένοι καί ασυγχώρητοι καί 
μετά θάνατον άλυτοι καί πάσαις ταϊς πατριαρχικαΐς καί συνοδικαΐς 5 
άραΐς υπεύθυνοι καί ένοχοι τφ πυρί τής γεέννης. Ταϋτα άπεφάνθη καί 
κεκύρωται συνοδικώς.

Διό εις ένδειξιν καί διηνεκή την ασφάλειαν, έγένετο καί τό παρόν 
ήμέτερον πατριαρχικόν καί συνοδικόν σιγιλλιώδες εν μεμβράναις γράμμα 
καταστρωθέν κ’ έν τφ ίερφ κώδικι τής καθ’ ημάς τοϋ Χρίστου μεγάλης 10 
εκκλησίας. Έδόθη τφ ρηθέντι ίερωτάτφ Μητροπολίτη Χαλκηδόνος συν
άδελφό) ημών άγαπητφ κυρ 'Ιερεμία.

,αωελ κατά μήνα Άπρίλλιον.

f Καλλίνικος έλέφ Θεοΰ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 
Ρώμης καί Οικουμενικός Πατριάρχης 15

γ- ό Καισαρείας Φιλόθεος f ό Ήρακλείας Μελέτιος f ό Κυζίκου ’Ιω
ακείμ f ό Νικομήδειας ’Αθανάσιος -J- ό Χαλκηδόνος 'Ιερεμίας f ό 
Δέρκων Γρηγύριος γ ό Θεσσαλονίκης Γεράσιμος -]- ό Προύσσης "Ανθι
μος 7 ό Βερροίας Χρύσανθος ή- ό Παλαιών Πατρών Μακάριος -j- ό 
Μυτιλήνης Ιερεμίας f ό Άγκυρας Ίωαννίκιος f ό ΙΙροϊλάβου ΓΙαρ-20 
θένιος γ ό Ξάνθης Ναθαναήλ

Kara ’Οκτώβριον τοΰ 1807 οί Λαυριώται πατέρες γράφουσι προς 
τον μητροπολίτην Χαλκηδόνος 'Ιερεμίαν καί ζητοΰσι την συγκατάθεσιν 
αυτοϋ, ινα γινη καί πάλιν σταυροπήγιον τό μετόχιον αυτών τής νήσου 
ΙΙριγκίπου: τό γράμμα αυτό εύρίσκεται κατακεχωρισμένον εις τούς πα- 
τριαρχικούς κώδικας, όπύθεν μεταγράψας τό παραθέτω :1

Γην ύμετέραν θεοπρόβλητον αυτής πανιερότητα 
ταπεινώς προσκυνοϋμεν κατασπαζόμενοι πανευ- 
λαβώς τάς αγίας αυτής χειρας.

7 τοϋ αγίου Θεού καί τής κυρίας Θεοτόκου τής Λαυριωτίσσης έκτε- 
κτενώς δεόμενοι, όπως διαφυλλάττη καί περιέπη αυτήν διά πρεσβειών

1 Κώδιξ Πατριαρχικού Άρχειοφυλακίου, τόμ. Γ, σελ. 260.
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30 2 Αντωνίου Μ. Μαλέτσκού'

τοΰ ενδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, άνοσον, εΰθυμον, ύγιά, μακρό
βιου συν τή επιτυχία πάντων των σωτηριωδών καταθυμίων αυτής.

Επειδή ή ανώτατη θεία πρόνοια εΰδόκησεν νά .έχοομεν εις την αυ
τής επαρχίαν μετόχιον, διά τοϋτο γνωρίζοντες τό φύσει καλοκά'γαθον, 

5 καί περί πάντας φιλάνθρωπον αυτής ήθος κατ’ οφειλήν ά'φυκτον, καί 
απαραίτητον, καθικετεΰομεν αυτφ τφ δοτήρι τών αγαθών, ϊνα έπιστη- 
ρίζη αυτήν καί τον άγιον καί άποστολικόν θρόνον της, μέχρι γήρως βα- 
θυτάτου προς καύχημα καί εδραίωμα τών ελάχιστων δουλών της. Ό αυ
τός υπερτέλειος δοτήρ εγνώρισε τοΐς δοΰλοις της την εποχήν εν ή πρέπει 

10 νά προσδράμωμεν εις τάς ημέρας της ελέους τυχεΐν, διά νά έκτελεσθή 
τό ιερόν ημών μετόχιον, τό εις τήν επαρχίαν της κατά τήν νήσον Πρίγγι- 
πον τιμώμενον επ’ όνόματι τοΰ αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, 
σταυροπηγιακόν, δπου υπάρχουσι ό παναγιώτατος ημών αυθέντης καί δε
σπότης, καί ενδοξότατος μέγας διερμηνευτής συνδρομηταί τοΰ ίεροΰ ημών 

Ιήμονυδρίου, καί επειδή ό ήμέτερος κυρ ’Αρσένιος μάς έγραφε με τό σήμε
ρον καί με τό αΰριον, δτι ήτον διά νά πάρη τέλος καί εΐχομεν μεγάλην 
χαράν, αλλά μή βλέποντες άχρι τοΰδε κανένα κατόρθωμα (τό όποιον εις 
τάς ημέρας της δεν μάς πειράζει αν δεν ήναι σταυροπηγιακόν) καί μην 
ήξεΰροντες μετά τήν άποβίωσίν της τί ήμπορεϊ νά άκολουθήση, διά τοΰ- 

20 το έτι ζώσα ή πανιερότης της ας άναδειχθή συνδρομητής καί κτίτωρ, ινα 
μνημονεΰηται τό δνομά της εν άμφοτέροις τοΐς ίεροΐς ημών καταγωγίοις, 
έπεί καί τό βούλεσθαι εΰ ποιεΐν ά'παντας, διό είσάκουσον καί ημών τάς 
ικεσίας καί μή ημάς εάσης άπαραμυθήτους, δός εΰηκοΐαν τή πενιχρά 
ημών δεήσει, καί γενοΰ σωτήρ, ϊνα λάβη τάς άμοιβάς έν πάση δαψι- 

25 λείο· παρά τοΰ μισθαποδότου Θεοΰ.
,αο>ζΦ Οκτωβρίου γ'.

Τής υμετέρας θεοπροβλήτου πανιερότητος ελάχιστοι δούλοι ό καθη
γούμενος τής ιεράς μονής Λαύρας Χρύσανθος καί οι συν αυτφ.

Ό Χαλκηδόνος 'Ιερεμίας λαβών τό γράμμα αυτό, συγκατετέθη εις 
τήν αΐτησιν τών Λαυριωτών καί έγραψε προς τον άρχοντα ποστέλνικον 
Γιάγκον Σαμουρκάσην, νά έπιστατήση καί παρευρεθή κατά τήν έκδοσιν 
τοΰ σιγιλλιώδους πατριαρχικού γράμματος. Τό εν λόγφ γράμμα έχει ώς 
εξής :

Τήν ευγένειάν της προς θεόν ευχόμενος προσκυνώ 1 

-j- Καί μετά τήν έρευναν τής ευκταίας μοι ύγιείας της τή δηλοποιώ,

1 Κώδι; Πατριαρχικού Άρχειοφυλακίου, τόμος I', σελ. 260.
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δτι, επειδή έλαβον γράμμα έκ τοΰ ίεροΰ μοναστηριού τής Λαύρας κειμέ
νου εις Μορέαν, καί με παρακαλοΰσι περί τοΰ εδώ κειμένου μοναστηριού 
εις Νήσον Πρίγγιπον τοΰ αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος γεωργίου τοΰ 
έπιλεγομένου Κωδωνά ένοριακόν ον καί μετόχων τοΰ αΰτοΰ μοναστη
ριού τής Λαύρας, εις τό να γίνη σταυροπηγιακόν, άγνοοΰντες τί ζητοΰσι, 
λοιπόν επειδή, τόσον ή ευγένεια της, δσον από άλλα μέρη μοί έμεσίτευ- 
σαν περί αυτής τής ύποθέσεώς της εις τό νά γίνη αί'τησις τών έκεισε 
άδικουμένων πατέρων, καί ό)ς μοί εΐπεν δτι, νά δώσω την γνώμην μου 
προς την ευγένειαν της, καί επιστατήση εις τό νά γίνη. Λοιπόν μέ κάθε 
μου λογής εΰχαρίστησιν δίδω την γνώμην μου προς την ευγένειαν της, 
καί άς επιστατήση νά τό κάμη, διά νά μην ένέχωμαι ώς γράφουσιν αυ
τοί' τό οποίον γράμμα ιδού όποΰ τής τό έξαποστέλλω διά νά τό ίδής. Λοι
πόν θέλει ήξεΰρη προσέτι, δτι καί τό ιερόν μοναστήριον τοΰ Καρίπη κεί
μενον κατά την νήσον ’Αντιγόνου, ήτον ένοριακόν καί μετόχων τοΰ με
γάλου σπηλαίου, καί επί τών ημερών τής πρώτης πατριαρχείας τοΰ μακα
ρίτου Κυρίου Νεοφύτου, έγινε σταυροπηγιακόν, λοιπόν κατ’ εκείνο τό 
ύφος πρέπει νά γίνη καί αυτό.

"Οθεν νά έχη την ευχήν ας τό επιστατήση μίαν ώραν πρότερον νά 
γίνη, όποΰ νά ελευθερωθώ καί εγώ από τάς καθημερινός δεήσεις τών 
πατέρων τοΰ αΰτοΰ μοναστηριού, καί από τάς μεσιτείας τοΰ ενός καί 
τοΰ άλλου. Ταΰτα καί μένων.

,αωζ'. νοεμβρίου ιελ

προς θεόν διάπυρος ευχέτης καί εις τούς ορισμούς 
f δ Χαλκηδόνος Ιερεμίας

”Ας προσφέρη καί έκ μέρους μου τάς δουλικάς μου προσκυνήσεις 
προς τον παναγιιότατον καί σεβασμιώτατόν μοι Δεσπότην καί παρακαλώ 
ήξεύροντας δτι είναι εΰδιάθετος νά συγκατάνευση ή παναγιότης της εις 
τό νά γίνη.

Τη μεσολαβήσει λοιπόν τοΰ άρχοντος Ποστελνίκου Τσελεμπή Γχάγ- 
κου Σαμουρκάση καί τή συγκαταθέσει τοΰ Μητροπολίτου Χαλκηδόνος, δ 
πατριάρχης Γρηγόριος δ Ε'. κατά τήν δευτέραν αύωΰ πατριαρχείαν τφ 
1807 επεκΰρωσε τό πατριαρχικά σταυροπηγιακά δίκαια τοΰ είρημένου 
μοναστηριού τοΰ Κουδουνά διά τοΰ κάτωθι σιγιλλιοδδους γράμματος1.

Ίσον άπαράλλακτον τοΰ ήδη εκδοθέντος πατριαρχικού καί συνοδι
κού σιγιλλιοδδους έν μεμβράναις γράμματος τοΰ κατά τήν νήσον Πριγγί-

Ή εν τΐ\ νήοω Πριγκίπω ιερά μονή άγ. Γεωργίου Κουδουνά. 303

1 Κώδιξ Πατριαρχικού ’Αρχειοφυλακίου, τόμος Π, σελ. 261.
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που ίεροΰ καί σεβασμίου μοναστηριού τοϋ αγίου Γεωργίου Κωδωνα επι
λεγόμενου.

"f Γρηγόριος ελέφ Θεοΰ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 
Ρώμης καί Οικουμενικός Πατριάρχης.

7 ΓΙρός τοις άλλοις, οίς πεπλούτηκε πανονικοίς προνομίοις άνωθεν 
ό καθ’ ημάς άγιώτατος πατριαρχικός καί οικουμενικός οΰτος θρόνος, εν 

5 τε καί τοΰτο τελεί, παρά τών αγίων καί οικουμενικών συνόδων, καί ιε
ρών κανόνων αυτή» έπιβραβευθέν, δπως έχη άποκαθιστάν δι’ ιδίας εξου
σίας πατριαρχικά σταυροπήγια κατά πάσαν επαρχίαν τών ύπ’ αυτόν δια- 
τελουσών, ως έγνωσμένον εστί, καί τοΐς πάσι κατάδηλον, ότέ μεν δι’ εύ
λογους καί επωφελείς αιτίας, μετακινεΐν τινα τών τέως άπηρτισμένων 

10 ιερών σκηνωμάτων καί μεταβιβάζειν υπό την πατριαρχικήν εξουσίαν καί 
προστασίαν, καί διοίκησιν λόγφ σταυροπηγιακή), άλλοτε δέ καί έκ βά- 
θρων αυτών άνεγείρειν θείους ναούς, καί ιερά καταγώγια, καί την τού- 
τοις ελευθερίαν χαρίζεσθαι τή πατριαρχική υπερασπίσει καί διαφενδεύ- 
σει ως . άπί τοΰ παρόντος έγνωστοποιήσασθαι (sic).

15 ’Επειδή τοιγαροΰν καί τό έν τή νήσμ> Πριγγίπου τής επαρχίας Χαλ
κηδό νος κείμενον ιερόν μοναστήριον, τιμώμενον έπ’ όνόματι τοΰ αγίου 
ενδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοϋ τροπαιοφόρου, Κωδωνα δ’έπιλε- 
γομένου, ύπήρχεν ανέκαθεν ένοριακόν, καί υποκείμενον τή άγιωτάτη μη- 
τροπόλει Χαλκηδόνος, καί διοικούμενον, ομκονομεΐτο κυριαρχικούς παρά τών 

20κατά καιρούς έν αύτή άρχιερατευόντων, καί ποτέ μέν έπετρέπετο ένί ή 
διοίκησις αύτοϋ, ποτέ δ’ άλλφ διά τό μή έξοικονομεΐσθαι δ’ αυτό αξιοπρε
πούς, εκρίθη εύλογον, καί αναγκαίον προσηλωθήναι εις τό κατά τήν Πελο
πόννησον κείμενον εν τή επισκοπή Κερνίτζης 'Ιερόν καί σεβάσμιον πατρι
αρχικόν καί σταυροπηγιακόν μοναστήριον τής ύπεραγίας δεσποίνης ημών 

25 Θεοτόκου τής Λαύρας έπιλεγόμενον, ώστε είναι καί λέγεσθαι αυτό με- 
τόχιον εκείνου, καί παρά πάντων γινώσκεσθαι" τούτου δέ οϋτω γενομέ- 
νου, οί όσιοοτατοι πατέρες τοΰ ίεροΰ μοταστηρίου τής Λαύρας, λαβόντες 
τήν φροντίδα καί επιστασίαν αύτοϋ τοΰ μετοχιού, διωρίσαντο καί άπεκα- 
τέστησαν έν αύτώ συμμοναστηριακούς άξιους, καί επιμελείς μετά σπου- 

30δής ήγωνίσαντο, καί έπεμελήθησαν τής εύσταθείας αύτοϋ, καί βελτιώ- 
σεως, καί τής έπί τό κρεΐττον εύκαταστάσεως, έμφρόνως, καί αξιοπρε
πούς οίκονομήσαντες, καί διοικήσαντες ως μοναστηριακόν αύτούν μετό- 
χιον" κατιδόντες δέ τό εύκατάστατον αύτοϋ καί πρόνοιαν ποιούμενοι, 
ΐνα μή ταϊς άγχιστρόφοις τοΰ καιροΰ μεταβολαΐς καί τή παρατάσει άπο- 

35 ξενωθή τοΰ ίεροΰ αύτοϋ σταροπηγιακοΰ μοναστηριού ένοριακοΰ τυγχά- 
νοντος, καί περιπέση αύθις καταστάσει ανωμάλφ καί διοικήσει, καί άπο· 
λεσθώσι τά διά πολλών κόπων αυτών καί δαπανημάτων προσκτηθέντα
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αύτφ, έγνωσαν κοινώς καί ομοφώνους, οι τε έν έκείνφ τφ Τερφ καί σε- 
βασμίφ πατριαρχικφ ημών καί σταυροπηγιακή) μοναστηρίφ τφ εν Πε- 
λοποννήσφ τής Λαύρας έπονομαζομένφ μονάζοντες δσιώτατοι πατέρες, 
συμφώνως δέ καί δ έν αύτφ τφ μετοχίφ διορισθείς παρ’ αυτών ηγούμε
νος δσιώτατος έν Τερομονάχοις κυρ ’Αρσένιος, ώς ένθερμος ζηλωτής τής 
μετάνοιας αύτοΰ, καί άξιος καί πιστός οικονόμος, προσδραμών τφ Ίερω- 
τάτφ μητροπολίτη Χαλκηδόνος, ύπερτίμφ καί έξάρχφ πάσης Βιθυνίας έν 
άγίφ πν<εύματ>ι αγαπητή) καί περιποθήτφ ημών άδελφφ καί συλλει- 
τουργφ κυρ 'Ιερεμία, καί έξαιτήσασθαι την γνώμην αύτοΰ καί τή συγκα- 
ταθέσει, έπί τφ παραχωρήσαι, καί έάσαι αυτό έλεύθερον τής κυριαρχικής 
αύτοΰ έξουσίας καί άποδειχθήναι τοΰ λοιποΰ πατριαρχικόν καί σταυρο
πηγιακόν μοναστήριον' καί δή τάς θερμάς αύτών παρακλήσεις, καί εγ
γράφους δεήσεις ή αύτοΰ 'Ιερότης φιλοκάλως δεξάμενος ως ζήλον ένθερ
μον έχων καί άγρυπνον σπουδήν καί έπιμέλειαν περί τής εύσταθείας 
καί πιστής οικονομίας τών αγίων τοΰ θεοΰ έκκλησιών, καί τών τοιούτιυν 
Ίεραιν μοναστηρίων, συγκατέθετο καί άνέθετο έγγράφως τά τής γνώμης 
αύτοΰ, καί φιλαγάθου προαιρέσεως προς ημάς τε καί τήν περί ημάς ίε- 
ράν αδελφότητα καί αγίαν σύνοδον, ϊνα άποκατασταθή αυτό τό ιερόν 
μοναστήριον τοΰ αγίου ένδοξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοΰ τροπαιο- 
φόρου Κωδωνά έπιλεγόμενον έλεύθερον μεν τής αύτοΰ κυριαρχικής έξου
σίας καί διοικήσεως, υποκείμενον δέ τφ καθ’ ημάς άγιωτάτφ πατριαρχι- 
κφ άποστολικφ τε καί οίκουμενικφ θρόνφ τούτφ, καί ύπάρχη καί λέγη- 
ται καί παρά πάντων γινώσκεται ήμέτερον πατριαρχικόν, σταυροπηγια
κόν, άσύδοτον, άδούλωτον, καί άκαταπάτητον, καί μετόχιον τοΰ ειρημέ- 
νου πατριαρχικοΰ ήμό)ν καί σταυροπηγιακού μοναστηριού τής Λαύρας 
άναφαίρετον εις άπαντα τον αιώνα, καί άναπόσπαστον. Ταΰτα γοΰν βε- 
βαιωθέντες τήν τε συγκατάθεσιν, καί τον θεοφιλή σκοπόν τής αύτοΰ 'Ιε- 
ρότητος, κατεστέψαμεν έπαίνοις καί έγκωμίοις τήν αύτοΰ Ιερότητα, καί 
τάς θερμάς παρακλήσεις τών τε όσιωτάτων μοναστηριακών πατέρων, καί 
τοΰ ένταΰθα όσιωτάτου ηγουμένου κυρ ’Αρσενίου, έγνωμεν γνώμη κοινή 
καί συνοδική έπινεΰσαι προσηκόντως ταις αίτήσεσιν αύτών.

Τούτου χάριν καί γράφοντες άποφαινόμεθα συνοδικώς μετά τών 
περί ημάς ημάς 'Ιερωτάτων αρχιερέων καί ύπερτίμων, τών έν άγίφ πνεύ- 
ματι αγαπητών ημών αδελφών καί συλλειτουργών, ϊνα τό ρηθέν Ιερόν 
καί σεβάσμιον μοναστήριον, τό τιμώμενον επ’ δνόματι τοΰ αγίου ενδόξου 
μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοΰ τροπαιοφόρου, Κωδωνά έπιλεγόμενον, τό 
έν τή νήσφ Πριγγίπφ, ύπάρχη καί λέγηται καί παρά πάντων γινώσκηται 
από τοΰδε καί εις τον εξής ά'παντα χρόνον ήμέτερον πατριαρχικόν σταυ
ροπηγιακόν μετά πάντων τών κτημάτων αύτοΰ πραγμάτων, καί αφιερω
μάτων κινητών, ιερών σκευών, καί άλλισν, καί ακινήτων, τών τε ήδη όν-

20ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ νΕχος ΙΣΤ<
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των και των είσέπειτα προσγενομένων αν, προσηλωμένον δέ καί ήνωμέ- 
νον ώς μετόχιον άναφαίρετον καί άναπόσπαστον τοΰ κατά την Πελο
πόννησον έν τη επαρχία Κερνίτζης ίεροΰ καί σεβασμίου ήμ ετέρου πατρι
αρχικού καί σταυροπηγιακοί) μοναστηριού τής Λαύρας επιλεγόμενου, διε
ξαγόμενου καί διακυβερνιόμενον παρά τοΰ κατά καιρούς διοριζόμενου όσι- 
ωτάτου καθηγουμένου τοΰ τε ήδη όντος κυρ ’Αρσενίου, καί των μετά ταΰ- 
τα διορισθησομένων παρά των εκεί όσιωτάτων μοναστηριακών πατέρων 
καί παρ’ αυτών μόνον διεξαγόμενου, ελεύθερον δέ, άδούλοίτον, ασύδο
του εις τό παντελές καί άκαταπάτητον καί μηδενί μηδέν όφείλον διδό- 
ναι μήτε τφ κατά τόπον άρχιερεΐ καί κυρίαρχη τής επαρχίας Χαλκηδό- 
νος, μήτε άλλφ προσώπφ ίερωμένψ ή λαϊκφ μέχρι καί ενός δβολοΰ, μνη- 
μονευομένου δ’ εν αύτφ τοΰ κανονικοΰ πατριαρχικού ονόματος εν πά- 
σαις ταΐς ίεραΐς τελεταΐς καί μοναστηριακαΐς άκολουθίαις, ώς νενόμισται 
καί εΐθισται τοΐς πατριαρχικοΐς καί σταυροπηγιακοϊς μοναστηρίοις, μή 
έ'χειν δέ ποτέ άδειαν ό κατά καιρούς ίερώτατος μητροπολίτης Χαλκηδό- 
νος, μήτε άλλος τις όποιασοΰν τάξεως καί βαθμοΰ, ιερωμένος ή λαϊκός, 
διασεΐσαι, ένοχλήσαι, έπηρεάσαι, καί βάλειν ή βίαν έπενεγκεΐν τοΐς έν 
αύτφ άσκουμένοις πατράσι μοναχοις τε καί ιδιώταις έφ’ οιμδήτινι αιτία 
καί προφάσει. Οί δ’ έν αύτφ ασκούμενοι όσιώτατοι πατέρες όφείλωσι 
διάγειν έν ειρήνη καί φιλαδελφίρι καί πολιτεύεσθαι άμέμπτως καί ρυ- 
θμίζειν εύτάκτως τον εαυτών βίον προς τον κανόνα τής όφειλομένης 
άσκήσεαις κατά τό μοναδικόν έπάγγελμα, καί έπειδάν έν χρείμ χειροτο- 
νίας καί αρχιερατικών λειτουργημάτων ή μνημοσύνων γένωνται, έ'χωσι 
πάσαν άδειαν προσκαλεϊν δν αν βούλωνται των αρχιερέων, άνευ πατρι
αρχικής μέντοι καί κανονικής έκδόσεως, έπί τό έκτελεΐν τάς άρχιερατικάς 
λειτουργίας, καί τά μνημόσυνα καί τάς χειροτονίας αυτών μετά πάσης 
τής κανονικής παρατηρήσεως. Έπί τούτοις δ’ ό κατά καιρούς προϊστάμε
νος αύτοΰ τοΰ σταυροπηγιακού μοναστηριού καί ήγουμενεύων, ώς γη
ραιός καί άξιος, έ'χη την άδειαν έπιτελεΐν τό τής πνευματικής πατρύτη- 
τος ιερόν λειτούργημα καί έξομολογεΐν τούς προσερχομένους αύτφ συμ- 
μοναστηριακούς πατέρας καί μοναχούς, καί λοιπούς χριστιανούς εντός 
τοΰ ίεροΰ μοναστηριού καί άνερευνάν τά βάθη τών καρδιιϊιν αυτών δι’ 
έκκλησιαστικοΰ μέντοι ένταλτηριώδους γράμματος, ώς νενόμισται' τάς δ’ 
έπιλογάς καί αποκαταστάσεις τώιν έν αύτφ προϊσταμένοιν καί ηγουμέ
νων καί τάς λοιπάς μοναστηριακάς διοικήσεις έ'χωσι ποιεΐν τή είδήσει καί 
γνώμη τών προεστώτων καί προκρίτων πατέρων τοΰ ίεροΰ μοναστηριού 
τής Λαύρας, μηδενός τολμώντος έν μηδενί παραβήναι, καί άθετήσαι την 
έπιχορηγηθεΐσαν αύτφ πατριαρχικήν καί σταυροπηγιακήν χάριν καί 
έλευθερίαν, ή διασεΐσαι καί διενοχλήσαι τήν αδιάσπαστου αύτοΰ προσή
λωσήν καί έ'νο^σιν προς τό ιερόν σταυροπηγιακόν μοναστήριον τής Λαύ
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ρας. "Ος δ’ αν καί όποιος επιχείρηση τρόπφ οιωδήτινι άνατρέψαι όπω- 
σούν τά εν τφ παρόντι στνοδικώς άποφανθέντα καί έπικυρωθέντα καί 
υπό δουλείαν άγαγειν καί φόρον τύ σταυροπηγιακόν ημών τοΰτο μοναστή- 
ριον η άποσπάσαι καί άποξενώσαι από τοϋ ρηί}εντός ίεροϋ μοναστηριού 
τής Λαύρας, ό τοιοΰτος οποίας αν ή τάξειος καί βαθμού, άφωρισμένος 
ύπάρχη παρά τής αγίας καί όμοουσίου, καί ζωοποιού καί αδιαιρέτου μα- 
καρίας τριάδος τού ενός τή φύσει μόνου Θεού, καί κατηραμένος καί 
ασυγχώρητος καί μετά θάνατον άλυτος καί τυμπανιαΐος καί πάσαις ταϊς 
πατρ<ζιαρχι>καϊς καί συνοδικαΐς άραΐς υπεύθυνος καί υπόδικος τφ αι
ώνιο.) άναθέματι, καί ένοχος τού πυρός τής γεέννης.

Ταύτα γοΰν άπεφάνθη καί κεκύρωται κατά κοινήν γνώμην καί συν
οδικήν διάγνωσιν, εις δε τήν περί τούτων ένδειξιν καί διηνεκή τήν ασφά
λειαν, άπελύθη καί τό παρόν πατριαρχικόν καί συνοδικόν σιγιλλιώδες έν 
μεμβράναις γράμμα, καταστρωθέν καν τφ ίερφ κώδικι τής καθ’ ημάς τού 
Χριστού μεγάλης εκκλησίας καί εδόθη εις τό ρηθέν ήμέτερον πατριαρχι
κόν καί σταυροπηγιακόν μοναστήριον τού αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυ- 
ρος Γεωργίου τού τροπαιοφόρου, Κωδωνά έπιλεγομένου, έν τή νήσφ 
Πριγγίπφ.

Έν έτει σωτηρίω αωζφ κατά μήνα Νοέμβριον
Έπινεμήσεως ια'.

f Γρηγόριος έλέο) Θεού αρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης καί 
Οικουμενικός Πατριάρχης.

f ό Καισαρείας Φιλόθεος f ό Εφέσου Διονύσιος f ό Ήρακλείας Με
λέτιος t ό Κυζίκου Μακάριος f ό Νικομήδειας ’Αθανάσιος f ό Νί
καιας Δανιήλ f ό Χαλκηδόνος 'Ιερεμίας f ό Δέρκων Γρηγόριος "β ό 
Θεσσαλονίκης Γεράσιμος f ό Νεοκαισαρείας Μελέτιος f 
t’Αθηνών Γρηγόριος f ό Άγκύρας Ίωαννίκιος f ό Νέων Πατριόν 
Πολύκαρπος ■)* ■]· ό Φερσάλων ΙΙαρθένιος

Έκτοτε ή μονή αύτη τού άγιου Γεωργίου τού Κουδουνά εξακολου
θεί νά είναι προσηρτημένη εις τήν έν Πελοποννήσω μονήν τής Λαύρας, 
ιός μετόχιον αυτής, διατηρούσα συγχρόνως καί τήν σταυροπηγιακήν αυ
τής αξίαν μέχρι σήμερον, διακυβερνάται δε παρά τού κατά καιρούς υπό 
τής Λαύρας διοριζομένου καθηγουμένου. Έξαίρεσις μόνον παρετηρήθη 
κατά τούς μικρόν μετά τήν έπανάστασιν τού 1821 χρόνους, οπότε δύο 
ηγούμενοι διωρίσθησαν ύπό τού Πατριαρχείου. Τά σχετικά προς τούς
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διορισμούς γράμματα ευρών κατακεχωρισμένα εις τούς πατριαρχικούς 
κώδικας μεταγράψας παρατίθεμαι κατωτέρω ').

t Κωνστάντιος έλέφ Θεού αρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως, Νέας Ρώμης 
καί Οικουμενικός Πατριάρχης.

j Διά τού παρόντος ήμετέρου εκκλησιαστικού αποδεικτικού καί άπο- 
καταστατικού γράμματος γίνεται δήλον, δτι τό κατά την νήσον ΙΙρίγκι- 
πον κείμενον ιερόν ήμέτερον πατριαρχικόν καί σταυροπηγιακόν μοναστή- 
ριον τό τιμώμενον έπ’ όνόματι τού αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωρ
γίου τού τροπαιοφόρου καί έπιλεγόμενον τού Κωδωνά, επειδή έφάνη χρή- 
ζον κρείττονός τίνος έπισκέψεως καί οικονομίας, άτε δη εκ των πρό τινων 
χρόνων άποκατασταθέντων εν αύτφ δύω ίερομονάχων τού μεν Διονυσίου 
τό ζην έκμετρήσαντος πρό ικανού καιρού, τού δε ’Ιωακείμ μηδόλως εν- 
δειξαμένου την άπαιτουμένην επιμέλειαν, μήτε διατηρήσαντος τάς ύπο 
σχέσεις αυτού καί συμφωνίας εις έκπτωσιν χρέους, επισκευήν καί τήν 
λοιπήν τού μονυδρίου περιποίησιν, μήτε έπαρκοϋντος άμφοτέροις τοϊς 
μονυδρίοις, αύτφ δηλ. τφ Κωδωνά καί τφ τού αγίου Νικολάου έμπεπι- 
στευμένου δντος καί αύτοϋ τφ ρηθέντι ’Ιωακείμ, διά ταύτα ή μετριότης 
ημών μετά των περί ημάς 'Ιερωτάτων συναδέλφων αρχιερέων συσκεψά- 
μενοι περί τούτου, επειδή κατείδομεν δτι ό δσιώτατος έν ίερομονάχοις 
κύρ Θεοφάνης ό πρό χρόνων χρηματίσας έν τφ ίερφ αύτφ μονυδρίφ καί 
ζήλον διακαή υπέρ αυτού ένδειξάμενος, τά τε άλλα τοΐς ήθεσι κόσμιος, 
καί ιεροπρεπής παραστάς ήδη συνοδικώς, έζήτησεν άναλαβεΐν τήν διοί- 
κησιν τού μονυδρίου τούτου υποσχόμενος τήν τε έξόφλησιν τού χρέους 
αύτοϋ κατά μικρόν, τήν άναγκαίαν επισκευήν, καί τήν λοιπήν ά'πασαν οι
κονομίαν καί επωφελή αύτοϋ διεξαγωγήν, καθυποσχόμενος επί τούτοις 
διατηρεΐν πάντας τούς πολιτικούς ορούς, γνήσιος ραγιάς τής κραταιάς 
οθωμανικής βασιλείας γνωριζόμενος, καί περί πάντων ύπείκειν τή καθ’ 
ημάς τού Χριστού μεγάλη εκκλησία, διά ταύτα έπινεύσαντες ταΐς δεήσε- 
σιν αύτοϋ, άτε δη γνωστού δντος καί έκ τής προλαβούσης πείρας τού 
θερμουργοΰ τρόπου αύτοϋ, κάντεϋθεν πεποιθότες επί τή άρίστη διοικήσει 
τού μονυδρίου τούτου, άποκατεστήσαμεν ήδη αύτόν ηγούμενον τού ιε
ρού τούτου μοναστηριού τού αγίου Γεωργίου Κωδωνά, ϊνα έ'χη αύτό 
καί πάντα τά κινητά καί ακίνητα αύτού κτήματα καί πράγματα υπό τήν 
διοίκησιν αύτοϋ, καί οικονομίαν, έπισκεπτόμενος αύτό θεοφιλώς καί έπι-

1 Κώδικες πατριαρχικοί άρχειοφυλακίου. Τόμος ΙΖ' σελ. 217.
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μελουμενος τής επί τά πρόσω «ύξήσεως αυτού. Τούτου χάριν γράφοντες 
άποφαινόμεθα συνοδικώς μετά των περί ημάς ίερωτάτο>ν αρχιερέων καί 
ύπερτίμων των εν άγίφ πνευματι αγαπητών ημών αδελφών καί συλλει
τουργών, ΐνα ό είρημένος όσιοότατος εν ίερομονάχοις κυρ Θεοφάνης, 
ύπάρχη τό από τοϋδε καί λέγηται καί παρά πάντων γινώσκηται ήγουμε- 
νος τοΰ διαληφθέντος εν ΓΙριγγίπω ίεροϋ ήμετέρου πατριαρχικού καί 
σταυροπηγιακού μονυδρίου τού αγίου Γεωργίου Κωδωνά επιλεγόμενου, 
καί έ'χη το μονύδριον τούτο υπό την διοίκησιν αυτού έπισκεπτόμενος καί 
καλλιεργούν τά κτήματα αυτού καί νεμόμενος τάς επικαρπίας καί εισοδή
ματα, καί περί πάντων κρατών ακριβή λογαριασμόν. ’Οφείλει δέ ή αυτού 
όσιότης δέχεσθαι καί περιθάλπειν πάντας τούς εν αύτφ άποστελλομέ- 
νους παρά τής εκκλησίας ασθενείς, καί άλλους λόγφ φυλάξεων, λαμβά
νουν παρ’ αυτών τά τής ζωοτροφίας αυτών έξοδα, εκπίπτειν δέ κατά μι
κρόν καί έξοφλεΐν τό χρέος τοΰ ίεροΰ αυτού μονυδρίου πληρών καί τά 
διάφορα αυτού άφ’ ής ημέρας άνέλαβε την ήγουμενείαν καί προς τούτοις 
ποιεΐν τάς αναγκαίας επιστασίας καί μερεμέτια, καί φροντίζειν επιμε
λούς τής εύρυθμίας αυτού καί τής διηνεκούς έκτελέσεως τούν ιερών ακο
λουθιών καί προ πάντων διατηρείν τούς πολιτικούς ορούς καί θεσμούς 
καί τά ραγιαδικά χρέη καί καθήκοντα πάντα ύπείκειν τε καί ύποτάσσε- 
σθαι τή καθ’ ημάς τοΰ Χριστού μεγάλη εκκλησία καί προς αυτήν περί 
πάντων άναφερόμενος, ου μην δέ αλλά φυλάττειν καλώς καί πάντα τά 
μοναστηριακά κειμήλια καί πράγματα δσα παρεδόθησαν ήδη αύτφ διά 
κατάστιχου. "Οθεν είς ένδειξιν έπεδόθη τή αυτού δσιότητι καί τό παρόν 
ημών εκκλησιαστικόν αποδεικτικόν καί άποκαταστατικόν γράμμα.

Έν μηνί Όκτωβρίφ Ίνδικτιώνος ΣΤ'. ,αωλβλ

f ο Καισαρείας Παΐσιος f ό Χαλκηδόνος Ζαχαρίας t δ Λέρκων 
Νικηφόρος f ό Δυρραχίου Χρύσανθος.

t Διά τού παρόντος ήμετέρου εκκλησιαστικού αποδεικτικού καί άπο- 
καταστατικού γράμματος 1 γίνεται δήλον, οτι είς τό κατά την νήσον ΓΙρίγ- 
κιπον κείμενον Ιερόν Ήμέτερον πατριαρχικόν καί σταυροπηγιακόν μο
ναστηριού τό τιμώμενον επ’ δνόματι τοΰ αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος 
Γεωργίου τοΰ τροπαιοφόρου καί επιλεγόμενου τοΰ Κοοδωνά, μετά την 
άπ’ αυτού παραίτησιν τού κύρ Θεοφάνους, ή μετριότης ημών άπεκατέ- 
στησε Ηγούμενον τον όσιώτατον εν ίερομονάχοις κύρ ’Αγαθάγγελον,

1 Έκ τοΰ κωδικός τοΰ πατριαρχικού άρχειοφυλακίου, τόμ. ΚΓ'. σελ. 19.
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ατε δή κόσμιον τοΐς ήθεσι, ιεροπρεπή και ζηλωτήν και ΰποσχόμενον την 
κατά μικρόν έξόφλησιν τοϋ χρέους, την άναγκαίαν επισκευήν καί τήν 
λοιπήν ά'πασαν οικονομίαν καί επωφελή αυτοΰ διεξαγωγήν. Έφ’ φ καί 
γράφουσα άποφαίνεται έκκλησιαστικώς, ινα ό ειρημένος όσιώτατος εν 
ίερομονάχοις κυρ ’Αγαθάγγελος ύπάρχη τό από τοΰδε καί λέγηται, καί 
παρά πάντων γινώσκηται Ηγούμενος τοΰ διαληφθέντος έν Πριγκίπφ 
ίεροϋ ήμετέρου Πατριαρχικού καί Σταυροπηγιακού μοναστηριού τοΰ 
αγίου Γεωργίου τοΰ Κωδωνά, καί έχη αυτό τε καί άπαντα τά κινητά 
καί ακίνητα αΰτοϋ κτήματα καί πράγματα υπό τήν διοίκησιν αυτοΰ καί 
οικονομίαν έπισκεπτόμενος καί καλλιεργών ταΰτα, καί νεμόμενος καί 
απολαμβάνουν τάς επικαρπίας αυτοΰ καί εισοδήματα καί περί πάντων 
κρατών ακριβή λογαριασμόν, δστις καί οφείλει δέχεσθαι καί περιθάλπειν 
πάντας τούς εις αυτό άποστελλομένους παρά τής εκκλησίας ασθενείς καί 
ά'λλους λόγου φυλάξεοος, λαμβάνουν παρ’ αυτών μόνον τά τής ζωοτροφίας 
έξοδα' εκπίπτειν δέ κατά μικρόν καί τό χρέους τοΰ ίεροΰ τούτου μονα
στηριού πληρών καί τά διάφορα τών δφειλομένων, άφ’ ής ημέρας άνέλαβε 
τήν ήγουμενείαν καί προσέτι ποιών τάς αναγκαίας έπισκευάς καί μερεμέ
τια καί φροντίζων έπιμελώς τής εύρυθμίας αυτοΰ καί διήνεκοΰς έκτελέ- 
σεως τών ιερών ακολουθιών, έτι φυλάττων καλώς καί πάντα τά μοναστη
ριακά κειμήλια καί πράγματα, οσα παρεδόθησαν ήδη αύτφ διά κατάστι
χων καί προ πάντων διατηρεΐν τά θρησκευτικά καί ραγιαδικά καθήκον
τα καί χρέη ύπείκων καί ύποτασσόμενος τή καθ’ ημάς τοϋ Χ°υ μεγάλη 
έκκλησίφ, καί προς αυτήν περί πάντων άναφερόμενος. "Οθεν εις ένδειξιν 
έπεδόθη τη αυτοΰ όσιότητι τό παρόν ήμέτερον εκκλησιαστικόν αποδει
κτικόν καί άποκαταστατικόν γράμμα.

Έν μηνί ’Ιουλίου ίνδικτιώνος ΙΕ', ,αουμβ'.

4. Ναοί—Παρεκκλήσια—1 Κηιγραφαί.

Ό Ναός τον όποιον ί'δρυσεν ό μοναχός Ήσαΐας καί δστις από πολ- 
λοΰ ήδη χρόνου δεν λειτουργεί, είναι λιθόκτιστος καί άπλοΰστατος. 'Η 
κυρία καί αρχική πόλη είναι έκ τών έμπροσθεν, αλλά από ετών έχει 
κλεισθή’ μία άλλη πλαγία είσοδος άγει όχι αμέσως εις τον ναόν άλλ’ εις 
έτερον, πρόναον μάλλον, τιμώμενον εις μνήμην τοΰ αγίου Χαραλάμπους, 
δπου υπάρχει τοιχογραφία παριστώσα τον αρχάγγελον έργον τοΰ 18°ν 
αίώνος καί διατηρουμένη εις αρκετά καλήν κατάστασιν.

Δι’ αυτοΰ εισέρχεται τις είς τον κυρίους ναόν, δστις δεν παρουσιάζει 
τίποτε τό εξαιρετικόν έκτος τοΰ τέμπλου, τό όποιον είναι μαρμάρινον μέ
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διαφόρους παραστάσεις και έχει αρχαϊκόν τύπον καί μάλιστα ρυθμόν 
Βυζαντινόν. ’Επίσης Ιν τφ ναφ υπάρχει καί μικρόν εικονοστάσιον φέρον 
την εικόνα τοΰ αγίου Γεωργίου, επί τοΰ οποίου υπάρχει ή έξης επι
γραφή :
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ΔΙΑ CHNAJ’OMIC Ι<6 MIIZONOC

eniMGAIAC HCAIOY ΜΟΝΑΧΟΥ.........

KTITOpOC ICC ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ THC ΑΓΙ 

ac monhc τογ ΑΓίογ Γεαιρπογ ι<ογ

ΔΟγΝΑ ΔΙΑ npeCBHON ........ THC

βΟΝΙΟγ MAKApiOTHTOC. 17 54

’Εντός τοΰ ίεροϋ βήματος καί πέριξ τής αγίας Τραπέζης υπάρχει 
έτέρα επιγραφή :

ι ιι ιι ιοθητι κγριε tcon gygbcdi ι χριοτίλΐ ία» ι και τογ Δογχογ οογ 
θΕοφλίιογο ιεροΜΟΗΑχογ και ιιπογΜβ ιογ thc monhctaythc.

1838.

Εις άμφοτέρους τούς έμπροσθεν τοΰ τέμπλου ευρισκομένους δύο μαρ
μάρινους κηροστάτας (μανουάλια) υπάρχει ή έξης επιγραφή :

f ro ΟΝΟΜΑΤΟγι ΙΙΚΟΑΑΟγ GKATGflNHC KG TON TGKNON 6TOC 1790.

Διά μιπράς μαρμάρινης έσακερικής κλίμακος κατέρχεται τις εις τό 
άγιασμα, οπού υπάρχει μαρμάρινη ανάγλυφος ε’ικών τοΰ αγίου Γεωργίου. 
Έδώ ακριβώς εύρέθη καί ή θαυματουργός είκών τοΰ αγίου.

Ό νέος ναός τής μονής άνφκοδομήθη υπό τού φιλότιμου καί ζηλω- 
τοΰ ηγουμένου κ. Διονυσίου Παϊκοποΰλου τφ 1905 έγκαινιασθείς τή 
1'ΙΠ Σεπτεμβρίου 1908. Είναι λιθόκτιστος καί κατά πολύ εύρυχωρότερος 
τοΰ παλαιού, απέριττος καί έστερημένος αρχιτεκτονικών επιδείξεων. Ή 
μόλις θολουμένη κορυφή του βαστάζεται εκατέρωθεν υπό κιόνων επι- 
στεφομένων υπό κιονοκράνων Βυζαντινού ρυθμού, φέρει δε εν μεν τφ 
κέντρφ τον Παντοκράτορα πέριξ δε τούς τέσσαρας Εύαγγελιστάς.

Άρχιτέκτων τοΰ ναού έγένετο δ κ. Χρήστος Κότζας, την δέ εσωτε
ρικήν διακόσμησιν αυτού συνετέλεσεν ό τον πατριαρχικόν οικον διακο- 
σμήσας κ ’Ιωάννης Παπαδόπουλος, των αγιογραφιών δφειλομένων εις τόν 
χρωστήρα Ίωασαφαίου μοναχού, ή δέ οίκοδόμησις εστοίχισε λίρας δθω-
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μάνικάς χρυσάς 150ά. Εις τόν ναόν τούτον εΰρίσκεται ή αρχαία είκών τοΰ 
αγίου Γεωργίου κατάφορτος αναθημάτων, παράπλευρους δέ ταύτης κεΐ- 
ται ετέρα χρυσοκέντητος επί μετάξινου υφάσματος φέρουσα τήν εξής 
άφιέρωσιν :

Τ τ — τ
AGHCIC HC ΔΟγΛΗΟ Ογ ΘΟγ ZCDHC ΚΑΙ COM ΤΕΚΝΟ)

και ΔΗΜπτριογ croc Axj/^e ιογπιογ 1

Έκτος των δυο τούτων ναών ύπάρχουσι καί δυο μικρά παρεκκλή
σια. Τό εν τιμάται εις μνήμην τής Θεομήτορος τών Βλαχερνών καί κεΐ- 
ται ακριβώς κάτωθεν τοΰ νέου ναοϋ. Εις τό παρεκκλήσιον τοϋτο, ό'περ 
είναι θολωτόν, κατέρχεται τις διά εξωτερικής μικράς κλίμακος καί υπό τό 
δάπεδον αυτού διά μεγάλης επιστομίου πλακάς καλύπτεται άγνωστον, 
υπόγειον. Εντός τοΰ ίεροΰ επί τής αγίας προθέσεως υπάρχει μαρμάρινη 
πλάξ, πέριξ τής οποίας άναγινώσκει τις.

f TIC ΠΑΝΑΓΙΑΟ BAAXCfNA CM CTI Α\|/ΝΘ \(/βΒ|ΌγΑ...

Ή ενταύθα εύρισκομένη είκών τής παναγίας λέγεται δτι εύρέθη εν
τός τής γης φαίνεται δ’ αρκούντως παλαιά.

Τό έ'τερον παρεκκλήσιον τιμάται εις μνήμην τών αγίων ’Αποστόλων, 
είναι πολύ νεώτερον, άνευ εσωτερικού καί εξωτερικού διακόσμου, κεΐται 
δέ παραπλεύρως τού αγιάσματος, ίδρυθέν τφ 1867 υπό Σεραφείμ Λαυ- 
ριώτου ως αναφέρει ή άνωθεν τής εισόδου επιγραφή.

Τό ήγουμενεΐον τής μονής είναι παλαιόν καί άπλοΰν άποτελούμενον 
από δύο ορόφους εκ τεσσάρων δωματίων έκαστον. Εις τήν μεγάλην αί
θουσαν τοΰ δευτέρου ορόφου, ήτις είναι αρκετά ευπρεπής, εΰρίσκεται 
από τοΰ 1891 τό λεύκωμα τής μονής εν φ καταγράφονται τά ονόματα 
καί αί εντυπώσεις ήμετέρων καί ξένων επισκεπτών.

Επίσης ολίγον χαμηλότερον τού παλαιού ναοϋ υπάρχει σειρά πα
λαιών οικημάτων δπου άλλοτε έκλείοντο οί φρενοβλαβείς, έ'μπροσθεν δέ 
αυτών υπό τήν λιθόστρωτον αυλήν ύπάρχουσι δύο παλαιαί δεξαμεναί 
πλήρεις ϋδατος, αΐτινες χρησιμεύουσι διά τάς άνάγκας τής μονής. Έπί 
μιας τούτων υπάρχει ή εξής επιγραφή

άνωθεν:

ογα<ογτΑρΛΗ οθψβρι 1

1 Είναι τό όνομα τοΰ τεχνίτου.
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πλαγίως δέ

πογχλπιΐ’λτ καγηο6|’λη 6ντη|άηκλη

ΤΑΤΖΗ 0€φ6|ΉΗ ΠΑΠΑΜΗΝ ΑΓΗΒΑΟΙλ
ο αγηοο reormoc ιτ8ΐ

Εις την μονήν εύρίσκονται και τά έξης αγία λείψανα.
Ή χειρ τοϋ αγίου Παντελεήμονος, μέρος τής χειρός τής όσιας Ευ

γενίας και διάφορα άλλα μικρά τεμάχια τών αγίων, Χαραλάμπους, Δαμι
ανού, Χριστόφορου, Μερκούριου, Παρασκευής, Τρυφωνος, Φιλαρέτου, Θε
οδώρου τοϋ Ύήρωνος, Στεφάνου καί Βαρβάρας.

5. Κατάλογος Ηγουμένων της μονής.

ό καί κτίτωρ τής μονής 1752—1781. 
ό άναφερόμενος εις τό σιγίλλιον τοϋ ΙΙατριάρχου 
Γαβριήλ τοϋ Δλ κατά Μάϊον τοΰ 1781. 
άναφερόμενος εις έγγραφον ευρισκόμενον έν τή 
μονή φέρον χρονολογίαν 26 Φεβρουάριου 1791. 
ό άναφερόμενος εν τφ σιγιλλίω τοϋ ΙΙατριάρχου 
Γρηγορίου τοΰ Ε'. τφ 1807.
άναφερόμενος έν τινι έγγράφφ εϋρισκομένφ έν τή 
μονή υπό ήμερ. 25 Αύγουστου 1816.

6. Θεοφάνης Πάσχος (τό α'.)
7. Διονναιος

8. ’Ιωακείμ ήγουμενεύσας μέχρις’Οκτωβρίου τοΰ 1832. (Οι τρεις
οΰτοι άνευ χρόνου ήγουμενείας άναφέρονται είς 
τον διορισμόν τό β' τοΰ Θεοφάνους).

9. Θεοφάνης Πάαχος (τό β'.) από Όκτωβρ. 1832—’Ιουνίου 1842.
10. Αγαθάγγελο; άπό ’Ιουλίου τοΰ 1842.
11. Πορφνριος II. Άνδρέου άπό Ιουνίου 1852—Μαρτίου 1864.
12. Σεραφείμ Γεωργίου κατά Μάρτιον τοΰ 1864
13. ’Αρσένιος Ρονφογάλης —1895.
14. Διονύσιος ΠαΧκόπουλος άπό τοΰ 1895—Νοεμβρίου 1936.
15. Κλεόνικος Γεωργίου άπό Νοεμβρίου 1936 καί εντεύθεν.

Έκ τών ηγουμένων μνείας άξιοι, έκτος τοΰ ίδρυτοΰ Ήσαΐου, είναι 
ό Θεοφάνης Πάσχος δίς ήγουμενεύσας καί πολλάς έπισκευάς καί άνα-

1. ΊΙσαΐας

2. ’'Ανθιμος

3. Μελέτιος

4. ’Αρσένιος

5. Αυξέντιος
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καινίσεις ποιησάμενος καθώς καί δ αείμνηστος ΙΙαϊκόπουλος δ επί τεσ
σαρακονταετίαν ήγουμενεΰσας καί πολλά υπέρ των συμφερόντων τής μο
νής μοχθήσας1.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μ. ΜΑΛΕΤΣΚΟΣ

1 Περί τοΰ ηγουμένου Διονυσίου Παϊκοπούλου ϊδε : α') Εγκυκλοπαιδικόν 'Η
μερολόγιου Σ. Ζερβοποόλου 1937, σελ. 209—214, β') Γ ε ω ρ γ. Π α π α- 
δοπούλου Μεγάλου πρωτεκδίκου τής τοΰ Χρίστου Μεγάλης Εκκλησίας : Λό
γο; ’Επικήδειος έκπεφωνημένος κατά τήν κηδείαν τοΰ αειμνήστου Διονυσίου Πα- 
ΐκοποόλου 'Ηγουμένου τής έν Πριγκίπφ Ίεράς Μονής τοΰ 'Αγίου Γεωργίου (Κου- 
δοονά) έν τφ ίερφ ναφ τής μονής τή 7 Νοεμβρίου 1936.
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