
ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ 
ΤΟΥ ΣΩΤΙΤΡΟΣ ΕΝ ΣΚΟΠΕΛΟ

Προ χρόνων μο'ι προσήγαγε προς έξέτασιν ό αγαπητός συνάδελφος 
κ. Ιωάννης Δημητριάδης πατριαρχικόν σιγίλλιον μετ’ άνηρτημένου μολυ- 
βδοβούλλου Κυρίλλου Β'. τό β'. τοϋ 1636 καί δυο μολυβδόβουλλα άπο- 
σπασθέντα έκ των μη σφζομένων σήμερον πατριαρχικών σιγιλλίοον Γα
βριήλ Γλ τοϋ 1702 καί Σιοφρονίου Β'. τοϋ 1775. Σιγίλλιον κάί μολυβδό
βουλλα προέρχονται εκ τής εν Σκοπέλφ Μονής τής Μεταμορφώσεως τοϋ 
Σιυτήρος καί δύνανται να προσφέρουν συμβολήν τινα εις την ιστορίαν αυ
τής, άλλα καί εις τήν των πατριάρχων καί τής διπλωματικής γενικώτε- 
ρον, δι’ ο εθεωρήσαμεν σκόπιμον νά δημοσιευσωμεν τό κείμενον τοϋ σι- 
γιλλίου, δίδοντες συγχρόνως περιγραφήν τών μολυβδοβούλλων καί παρα- 
θέτοντες πανομοιότυπα αυτών.

1. Σιγίλλιον Πατριάρχον Κυρίλλου Β το β' τον 1636

Τό σιγίλλιον τοϋτο έξεδόθη υπό τοϋ Πατριάρχου Κυρίλλου τοϋ Β' τό 
β' εν έ'τει 1636 καί άναφέρεται εις τήν εν Σκοπέλορ Μονήν τοϋ Σωτήρος. 
Δι’ αύτοΰ άνακηρΰσσεται ή Μονή αυτή πατριαρχικόν σταυροπήγιον καί 
προσκολλάται τή Μεγάλη τοϋ Χρίστου Έκκλησίφ.

Τό κείμενον γεγραμμένον επί λεπτής περγαμηνής ΰψ. 0,54 X πλάτ. 
0,53, έφθαρμένης όμως εις πολλά σημεία υπό υγρασίας, ούτως ώστε νά 
καθίσταται πολλάκις δύσκολος, ενίοτε δέ καί αδύνατος ή άνάγνωσις, 
ήτις δεν παρέχει ούτως ομαλόν νόημα, άποτελεϊται από 25 στίχους όμοΰ 
μετά τοϋ πρωτοκόλλου καί τής πατριαρχικής υπογραφής, τής οποία? 
έπονται εννέα ύπογραφαί συνοδικών. Γλώσσαν δεν φέρει, κάτωθεν όμως 
απολήγει ή περγαμηνή εις όδοντωτάς γωνίας : Τό μολυβδόβουλλον έχει 
διάμετρον 0,04 καί άπετελεΐτο άρχικώς έκδύο πλακών, εις τό μέσον τών 
οποίων διέρχεται μετάξινη μήρινθος βαθέος κυανού χρώματος" όπάς φέ
ρει έξ άνά δύο παραλλήλως ή όριζοντία άπόστασις τούτων είναι 0,03, ή 
κάθετος μεταξύ τής πρώτης καί δευτέρας, 0,033, μεταξύ δέ τής δευτέ- 
ρας καί τής τρίτης 0,025" τό μολυβδόβουλλον φέρει, ώς συνήθως, άπο- 
τετυπωμένην επί τής μιας πλευράς τήν Παναγίαν μετά τοϋ βρέφους Ίη-

, _ . ΜΗΡ TC , , s, _ c ,σου και των συντομογραφιων : ^ επι οε τής ετερας επιγρα

φήν, όμοίαν προς τήν τοϋ πρωτοκόλλου τοϋ κειμένου" πανομοιότυπον τοϋ 
μολυβδοβούλλου εις φυσικόν μέγεθος μετά τής μεταγραφής παραθέτομεν 
κατωτέρω.

Εις τήν δεξιάν κάτω γωνίαν υπό άλλης χειρός υπάρχει θεώρησις με-
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ταγενεστέρα : f έθεωρήθη τό παρόν παρ' εμού πατριαρχικού έξάρχου και 
εστάλη το κατ’ έτος σιτίαιον άπό α ίνδικτιώνος μέχρι της γ ίνδικτιώνος 
και έξωφλήφη τέλη του ’ Ιουνίου \ Ακολουθεί δυσανάγνωστος προσθή
κη τοΰ 1665: οΐαν άπόδειξιν τον δοθήναι ιω δεσπότη τοΰ θεού t α,χξε 
Ιουλ(ίου) ίνδ(ικτιών)ος γν?. Ό λάστης Ιωάννης. Μεταγενέστερα αδέξιος 
χειρ προσθέτει : αιγκίλιον πάλι. Έπι τής οπίσθιας πλευράς υπάρχει ή 
σημείωσις '· Παλαιόν σιγίλλιον τοΰ Σ(ωτή)ρος της Σκοπέλλου.

Κείμενον.

Κύριλ λ λος έ λ έ φ θ(ε ο) ν αρχιεπίσκοπος Κων
σταντινουπόλεως, νέας Ρώμης και οικουμενικός 
Πατριάρχης.

f To μιμεΐσθαι Θ(εόν) ώς εφικτόν άν(θρώπ)οις, ον μόνον η της πολι
τείας αρχή....... πως διατάττουαα τους υπ αυτήν, καί ρνθ μίζονσα εις δι
καιοσύνην, καί λοιπήν πάσαν εύγνωμείαν, έν σταθηρά καί μονίμφ πράξει 
τής διοικήαεως, \ εύεργέτις γνωριζομένη, άλλα δή καί γραφή πάσα θεύ- 
πνενστος θεολογούσα βοα καί άνακηρύττει τον αν(θρω)πον εικόνα γεγονέ- 
ναι Θ(εο)ύ, καί βουλόμενον διά τής αρετής εαυτόν ώς οϊον τε θειον ιίγαλ- 
μα, καί θεότευκτον ομοίωμα έναρμονίζειν, | πολλον γε καί δει ή τής εκκλη
σίας ϋφηλοτάτη αρχή εν έαντή συλλαβονσα πάσαν άρχικήν καί ένάρετον 
ιδέαν χριστομιμήαεως έχει τήν εξουσίαν . . . οίονεί καί επί γής, προχέον- 
αα πάνταχον καί ιλιόιδείς μαρμα \ ρνγάς των πνευματικών χαρισμάτων 5 
οί μημηταί δίκην τον νοητού ποιμνίου, ενφραινόντων προφητικώς τήν πά
λιν τοΰ Θ(εο)ϋ, επί τή πνευματική άναγεννήσει των.............μοναχών,
ουδέ θέλημα α σαρκός άναβιουμένων, καί τφ έλαίορ τής | ... . άσεως τρισ
μεγίστων τό μέγα τής ιερωσύνης πράγμα καί όνομα, αλλά καί διά φρον
τίδας άγει μετά των λοιπών σνατασίν τινα γίγνεσθαι μοναστήριων, καί . . . 
πλείονα καί σύστασιν ειρηνικήν των σταυροπηγίων ένθεν τοί γε καί \ ή με- 
τριότης των οίάκ.ων αυτής θεόθεν έπιλαβομένη, φροντίδα ποιείται καί μέ
ριμναν πασών τών εκκλησιών, εγρηγορόσιν όφϋαλμοΐς τής φυχής καί τής 
έλ,πίδος, καί τά πνεύματα τής πονηριάς διασεϊααι κατεπειράθησαν, | βρέ
φη νηπίων πεινώντα δ όμως, μονάς καί μονύδρια επί σταυροπηγιακφ δνό- 
ματι τιμή, καί πατριαρχικφ επί ανστάαει καί ώφελεία καί άνενοχλ.ηοία ά..
..............καί τό μοναστήριον τό εις όνομα τιμώμενον τοΰ σωτήρος ημών
Ί(ησ >)ύ Χ(ριστο)ϋ \ τής μεταμορφώσεως τό εν τή επαρχία ακιάθον καί 
σκοπέλου, μετά τοΰ μετοχιού αυτού επονομαζομένου τού άγιον ’Ιωάννον 
του Προδρόμου έποιήοαμεν πατρικώς σταυροπήγιον πατριαρχικόν, προσ- 
κολλήσαντες αυτό τή καθ’ ημάς | του Χ(ριστο)ύ μεγάλη εκκλησία, έκθέ- 10

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:38:19 EEST - 3.236.241.27



Α. 2ιγάλα

μενοι καί εις την τούτον δήλωσιν και ασφάλειαν σιγίλλιον γράμμα, εν νπο- 
γραφαΐς των τότε παρευρεϋέντων τη ιερά σννόδφ αρχιερέων τον νυν μο
ναστηριού επικινδύνου γεγενημένου ένεκα | λοιμικής άσβενείας, εκ τε επή
ρειας τίνος ουκ οΐδ’δπως και τον γράμματος εκείνον εκ μέσον γενομένον
.............έμεινε το μοναστήριον τούτο άπολελνμένον, βοηϋείας ημών και
άντιλήψεώς τίνος στανροπηγιακοίς μοναστηρίοις προδηλώσαντες, | α τε 
ιών παρατνχόντων άδεώς τούτο εννέα παρόντων κατά υπέρ δνναμιν αφει
δώς άπαιτουμένων, και τούς εν αντφ ένοικονντας ιερομόναχους τε και 
μονάχους αρωγήν τον.. *. καί πάλιν | η μετριότης ημών άνορώσα, καί δί
καιον μηδ’ δλως κρίνααα μεταμεληϋέντων των πνευματικών χαρισμάτων 
άπαιαίως ονμβαίνειν ανωμαλίας καί παραστάσεις καί μικρού σχεδόν 
έπιτρίβεσβαι δυσανασχετούσα \ φιλοβέως καί φιλανβρώπως, άποφαίνεται 
τονς πάλιν συνοδικούς εν άγίφ πνεύματι, γνώμη τών παρευρεβέντων Ιερω- 
τάτων μητροπολιτών καί υπερτίμων, τών εν άγίφ πνεύματι αγαπητών άδελ- 

\&φώ)ν καί συλλειτουργών αυτής, ΐνα, | το είρημένον μοναστήριον τον σ(ω- 
τή)ρος ημών Ί(ησο)ν Χ(ριστο)ύ τής άρρητον μεταμορφώαεως, μετά τον 
μετοχιού αυτού τού έπικληβέντος τού τιμίον Προδρόμου έσαεί διαμένοι 
ώς σ(ταν)ροπηγιακόν καί π(ατ)ριαρχικόν, άνενόχλητον, \ καί άνεπηρέαστυν, 
άδούλωτον καί αυτεξούσιον, καί άδέσποτον, από τού νυν μέχρι τερμάτων 
αίώνος' μη ένωχλονμενον παντάπασιν καί καταπατονμενον, η καταζητού- 
νενον παρ’ ουδενός | ούτε τον νϋν πλ,ησιοχώρον επισκόπου, η καί τού κατά 
καιρούς ώσαύτως καί παρά τίνος τόόν έξαρχικώς πεμπομένων, καί μηδενί 
μέλλοντι η τη καβ’ ημάς τού Χ(ριστο)ν μεγάλη εκκλησία, παρέχειν κα | τ’ 
ενιαυτόν δύο καί μάνας λάτρας κηρού, εις ένδειξιν καί σημεΐον υποταγής, 
μνημονενομένου προσέτι καί τον ήμετέρον πατριαρχικού ονόματος, έν ταϊς 
ίεραϊς τελεταϊς ώς έβος εϋλ.ογόν τε καί νόμιμον. I εί δ’ αν τις τών χριστιανών 
ενάντιος φανείη τον λοιπού προξενών σκάνδαλα καί μάχας καί ταραχάς 
καί κατ’ άλ,ήβειαν βονλόμενος άποατερήσαι καί άποχωρίσαι καί άποξενώ- 

20 σαι της υποταγής καί | ένώσεως τής καβ’ ήμας τον Χ(ριατο)ύ μεγάλ,ης εκ
κλησίας, ........καί άρχιερεύς ή καί ιερομόναχος αργός εΐη πάσης αρχιερα
τικής, καί ιερατικής εξουσίας τών Ιερών κανόνων τής αργίας, καί άφωρι- 
σμένος, | έν τφ νυν αίώνι καί έν τφ μέλλοντι, καί τνμπανιαϊος καί ή με- 
ρίς αυτού μετά τού προδότου ’Ιούδα, καί τών στανρωσάντων τον κ(νριο)ν
καί προεπη...............κοχ έτι αυτής τής έκκλησίας πανοικί, μή εκκλησία |
ζόμενος, ή άγιαζόμενος, έν αργία άσυγγνώστφ, έχέτω δε καί τάς άράς τών 
αγίων τριακοσίων δέκα καί οκτώ βεοφόρυιν πα(τέ)ρων τών εν Νικαίμ καί 
τών λοιπών πάντων αγίων τεσσαράκοντα καί τφ αίωνίφ άνα | βέματι υπό
δικος' έπί γάρ τούτφ άπελυβη καί τό παρόν τής ημών μετριότητος π(α- 
τ)ριαρχικόν σιγιλλιώδες γράμμα καί έπεδόβη τφ σεβααμίφ καί ιερέα τούτφ 
πατριαρχικόν καί στανροπη | γιακφ μοναστηρίφ τού σ(ωτή)ρ(ο)ς ημών Ί-

see
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(ηαο)ϋ Χ(ριατο)ϋ τής μεταμορφώοεως είς ένδειξιν διηνεκή καί μόνιμον την 
ασφάλειαν: εν ετει ο(ωτη)ρίφ ,ανχφλ^ζν, μηνί δεκεμβρίφ α ί(νδι- 

κτιαήνος 5.

f Κύριλλος έλέφ Θ(εο)ϋ άρχιεπίακοπος Κωνσταντινουπόλεως 25 
Νέας Ρώμης καί Οικουμενικός Π(ατ)ριάρχης.

f δ Άπαμείας Ίωαννίκιος 
f δ Τνρνόβον Μεϋόδιος 
t ό Άγχιάλον Θεόφιλος 
f ό Κνζίκον Κύριλλος 
f δ δρύατρας 'Ιερεμίας

f ό Άγκυράς Αανρέν(τιος) 
f δ Αέρκων Παχώμιος

f δ σίδης Καλλίνικος 
f ό δώνμοτνχον.........

Μολυβδόβουλλον.

f ΚγρίΛΛΟΟ 

GAG CD θγ

Af’XIGl HCKOriOC KCD 

NCTANTINOyr IOAGCD 

C NGAC I’CUMHC !<

AI OIKOyMGNlKOC 

nflAfXHC

’Επί τής τής έτέρας πρευρας αί γνωσταί συντομογραφίαι:
ΜΪΓΓ (Μήτηρ) Fc (Ίησοϋς)
ΘΫ (Θεοϋ) xc (Χριστός)

2. Μολυβδόβουλλον Πατριάρχου Γαβριήλ Γ'. τοΰ 1702.

Τό μολυβδόβουλλον τοΰτο προϋποθέτει πατριαρχικόν σιγίλλιον έκ- 
δοθέν υπό Πατριάρχου Γαβριήλ τφ 1702 μ ή σωζόμενον δμο^ς σήμερον 
είς τήν Μονήν τοΰ Σωτήρος.

Παραθέτομεν πανομοιότυπου τοΰτου είς φυσικόν μέγεθος μεΐά με
ταγραφής τοΰ κειμένου.
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368 Α. Σι γάλα

ΓΑφΗΛ GAGCO Θγ

Afxienici<onoc ·; kcon

CTANTINOyf ]OA6COC : NGAC

I’CUMIIC K OIKOYM6NI 

KOC 1 )AT|’I ApXHC

Έπί τής ετέρας πλευράς αί συντομογραφίαι:
ΜΗΡ ΘΫ 
lc XC

3. Μολνβδόβουλλον Πατριάρχου Σωφρονίου Β'. τοϋ 1775.

Καί τό μολυβδόβουλλον τοΰτο προϋποθέτει πατριαρχικόν σιγίλλιον 
έκδοθ-έν υπό τοϋ Πατριάρχου Σωφρονίου Β' τφ 1775 μή σωζόμενον δμως 
σήμερον εις τήν Μονήν τοΰ Σωτήρος. Παραθέτομεν και τούτου πανο
μοιότυπου εις φυσικόν μέγεθος μετά μεταγραφής τοϋ κειμένου.
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f COX|>pONIOC GAG 

CD θγ AfXIGniCKO 

DOC KCONCTANTINOyn 

OAGCOC NGAC pCO 

MHC και οικογ 

MGNIKOC DA 

TflApXHC :

A\j/OG

To τελευταΐον σημεΐον τής χρονολογίας είναι εφθαρμένον καί διά 
τοϋτο δυσανάγνωστον δύναται νά είναι ε ή β η θ' ημείς νομίζομεν οτι 
πρόκειται περί τοΰ ε καί άπεδώκαμεν τοϋτο διά τοΰ αριθμού 5.

’Επί τής έτέρας πλευράς υπάρχουν αί συνήθεις συντομογραφίαι: 
ΜΡ ΘΫ
lc XC

Α. ΣΙΓΑΛΑΣ

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ· ΣΠΟΥΛΩΝ "Ετος ΙΣΤ< 24
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