
ΔΩΔΕΚΑ ΕΝ ΑΝΔΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ

ΜΕΤ’ ΑΝΕΚΔΟΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΩΝ ΣΙΓΙΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Περί των έν ’Άνδρφ μοναστηρίων τής 'Αγίας Ειρήνης, τού Παν- 
τοκράτορος καί τής παρά τά Άποίκια 'Αγίας Μαρίνης διελάβομεν αλλα
χού έν ίδίοις φροντίσμασιι, λίαν δέ προσεχώς δημοσιεύομεν εκτενείς μελετάς 
περί των έν τή αυτή νήσφ μονών τής Ζωοδόχου Πηγής τής έπικεκλη- 
μένης'Αγίας, τής Παναχράντου καί τού 'Αγίου Νικολάου είς τά 
Σόρα. Έν τή μετά χεΐρας μελέτη πραγματευόμενα περί τών λοιπών έν 
‘Άνδρφ μονών, δώδεκα τον αριθμόν, ήτοι περί τών μονών Αγίου ’Αντω
νίου, Ζωοδόχου Πηγής είς την Φυρρόην, Λαύρας ή Αγίου 
’Αθανασίου, Αγίου Λεοντίου, Φιλετρών, Ά ληνού, Αγίας Μαρί
νης Κατακοίλου, Αγίας Μονής, Αγίας Ζώνης, Π αναγίας ΙΙαλα- 
τιανής, Αγίου Κυπριανού καί Τρομαρχίων. Κατά ταϋτα, αί έν 
’Άνδρφ μοναί, αί γνωσταί τουλάχιστον είς τον γράφοντα, ανέρχονται έν 
συνόλφ είς δέκα καί οκτώ.

ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Τής παλαιοτάτης ταύτης έν ’Άνδρφ Βυζαντινής μονής, ή οποία ήτο 
γυναικεία, δεν σφζεται πλέον σήμερον ουδέν άλλο, ή ό ακραιφνώς βυζαντια- 
κού ρυθμού ναός, δστις άνηγέρθη κατά τό έτος 1141. Κεϊται παρά τό χωρίον 
Βουνί τού Κορθίου.

’Έπαυσε δ’ ύφισταμένη ή μονή τού Αγίου ’Αντωνίου από τού έτους 
1659, δτε, άρχιερατεύοντος έν ’Άνδρφ τού Αυξεντίου2, διελύθη αύτη, καθ’ α * 1

1 Δ. Π. Πασχάλη, Τό έν Άνδρφ γυναικεΐον μοναστήριον τής Άγιας Ειρήνης, 
μετ’εικόνων καί ανεκδότων έγγραφων. Έν Άθήναις, 1930.—Ή έν Γαυρείφ τής Άνδρου 
μονή τοΰ Παντοκράτορος καί τρία ανέκδοτα περί αυτής σιγίλλια Μελετίου τοϋ Πήγα, 
πάπα καί πατριάρχου Αλεξάνδρειάς καί τοποτηρητοΰ τοΰ οικουμενικού θρόνου, καί 
'Ραφαήλ Β', οικουμενικού πατριάρχου. Έδημοσιεινθη έν περιοδ. «Θεολογίφ», τ. Γ (1932), 
σ. 213-229 καί έν ίδιαιτέρφ τεΰχει. — Μονή Αγίας Μαρίνης ’Αποικιών. «Έπετηρίς 
Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών», έτ. ΙΑ' (1935), σ. 29- 47.

1 Περί τοΰ Άνδρου Αυξεντίου Παρόδου Βλ. Δ. Π. Πασχάλη, Αναγραφή χρονο
λογική τών άπό Χριστού άρχιερατευσάντων έν τή νήσφ Άνδρφ άπό Ζωΐλου (362) μέχρι 
Μητροφάνους (t 1889) καί ειδήσεις ιστορικοί περί αυτών, έν περιοδ. «Θεολογία», τ. Δ' 
(1926), σ. 283 - 5 καί έν ίδιαιτέρφ τεΰχει. Βλ. ολίγα τινά περί τοΰ “Ανδρου Αυξεντίου 
καί έν «Μεγάλη Ελληνική Έγκυκλοπαιδείρ», τ. ΙΘ’, σ. 737. έν λ.
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20 Δη μητριού Π. Πασχάλη

πληροφοροΰμεθα έξ εγγράφου επί μεμβράνης σφζομένου έν τώ κειμηλιοφυ- 
λακείφ τής μονής Παναχράντου, είς την οποίαν περιήλθον και τά κτήματα 
τοϋ μονυδρίου τοΰτου, δπερ σήμερον είνε μετόχιον τής ώς εϊρηται μονής 
Παναχράντου. Τό περί ου ό λόγος επί διφθέρας έγγραφον έχει ώδε:

ή· Επειδή καί προ καιρού νά ήτον ένα μοναστήρι γηναίκιο εις τό μέρος 
τοΰ άνω κάστρου λεγόμενον "Αγιος ’Αντώνιος, εϊς τό όποιον μοναστήρι έκατι- 
κοΰσαν καλογρηαΐς μερικαίς καί έκηβερνοΰσαν καί τά άφιερομένα πράγματα 
όπου άφιέροσαν οί παλαιοί καί ήχαν καί ιερέα καί ίεροΰργα τον ναόν τοϋ 
'Αγίου, όμως τόρα θεοϋ θέλοντος άπέθαναν ή καλογρηαΐς καί επάρθησαν 
καί δεν άπόμειναν πάρεξ δυο, αί όποΐαι μη δυνάμεναι κυβερνήσαι μήτε τον 
ναόν, μήτε τά πράγματα, άλλα επήγεναν πάντα σε φθορά, ήλθαν έμπροσθεν 
τοΰ πανιερωτάτου ημών αΰθέντου καί δεσπότου κυρ Αυξεντίου, παρόντων 
τών έντιμοτάτων κληρικών καί χρισυμοτάτων αρχόντων καί έκαμαν παρέτη- 
σιν λέγοντας πώς δεν ποροϋν νά κάθουνται νά μονάζουν εις τό αυτό Μονα
στή ριον, αλλά πάνε όπου τούς ήθελε φανή. Την σήμερον γενομένης Συνόδου 
παρά τοϋ πανιεροτάτου αύθεντός καί δεσπότου αρχιεπισκόπου κυρ Αυξεν
τίου καί τών έντιμοτάτων κληρικών καί χρυσιμοτάτων αρχόντων, γνώμη κοινή 
άποφασίσαμεν όπως τό αυτό Μοναστήριον νά τό δόσωμεν είς τό Μοναστή- 
ριον τής Παναχράντου νά τό έχουν καί νά τό εξουσιάζουν, νά κυβερνοϋν τά 
πράγματα καί νά ίερουργοΰν καί τον "Αγιον καί νά μνημονέβουν τούς κτή
τορας, καί νά πληρόνουν καί τό χαράτζι τό αυθεντικό, μη δυναμένου τίνος 
έναντιωθήναι, επειδή καί νά έγινεν με γνώμην δλην κάτω κάστρου καί άνω 
κάστρου. Όθεν είς βαιβέαισιν έγινεν τό παρόν γράμμα συμφονιτικόν είς 
ασφάλειαν.

Κατά τό ,αχνθ', ίανουαρίου κε'. 
f 'Ο ανδρου Αυξέντιος

Ί* οικονόμος ανδρου 
*|" σακελλάριος ανδρου 
Ί* σκευοψίλαξ ανδρου 
t χαρτοφύλαξ ανδρου 
Ί* πρωτέκδικος ανδρου 
■}* ρεφερενδάριος ανδρου 
'(* λογοθέτης ανδρου 
*)* πρωτονοτάριος ανδρου 
*(■ υπομνηματογράφων ανδρου

Λεονάρδος Καΐρης 
:'Αλέξανδρος "Αθανάσιος 
Τω. Σκαλιστήρης 
Δη μητριός Πολέμης 
Τζάνες Ταπόντες 
Αύγονοτης Ταπόντες 
πετικάς Ταπόντες 
βαοίλειος λογοθέτης 
Μιχαήλ Τελαγραμάτικας 
αυγουστής ταπόντες 
Γιανούλης

παπά Νικόλαος 
πα" : ιω : πα" : Μάρκον 
πα": ιω : ταπόντες 
πα’’: αύγονοτης 
πα': ίω : Κεραμάς 
πα": * Ιω: Ξένος 
πα" : Νικ. Κρασάς 
πα" : γιάκονμος φίφις 
πα' : ho : Καλογρίδης 
πα" : Νικ. π': Μαθά

’Άλλαι περί τής μονής ταυτης τοΰ 'Αγίου ’Αντωνίου πληροφορίαι δεν 
σφζανται.
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Δώδεκα έν Άνδρω Βυζαντινά Μοναστήρια. 21

ΜΟΝΥΔΡΙΟΝ ΙΙΛΝΛΓΙΑ ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΥΡΡΟΗΝ

Περί τοΰ μονυδρίου τοΰτου δεν έχομεν άλλας πληροφορίας, πλήν εκεί
νων, τάς όποιας δυνάμεθα ν’ άρυσθώμεν έκ τών επομένων δυο ανεκδότων 
εγγράφων. Έκ σημειωμάτων δέ μόνον, σφζομένων έν τώ κώδικι τής έν Γαυ- 
ρείω μονής 'Αγίας μανθάνομεν, δτι τό μονΰδριον τοΰτο, Παναγία Φυρ- 
ρόγια κοινώς όνομαζόμενον, έ'κειτο παρά τό χωρίον Ύψηλοϋ τοΰ τ. δήμου 
"Ανδρου, άνωθεν τοΰ Νιμποργιοΰ. Οΰδέν σφζεται σήμερον έκ τοΰ μονυδρίου 
τοΰτου ή μόνον τά έρείπια τοΰ ναοΰ, μήκους δσον 6 μέτρων, μετά τών μαρμά
ρινων παραστάδων, καλώς έπεξειργασμέναιν. "Αλλοτε μετόχιον τής προμνη- 
σθείσης έν Γαυρείφ μονής τής 'Αγίας, περιήλθεν από ϊκανοΰ χρόνου εις 
ιδιωτικός χειρας. Τά προαναφερθέντα περί τοΰ μονυδρίου τοΰτου έγγραφα 
έχουσιν ώδε:

αφπγ', μηνός σεπτεμβρίου κα'.
f προκαθημένου τοΰ θεοφιλεστάτου έπισκόπου τής άγιωτάτης έπισκο- 

πής ά'νδρου καί τών τιμιοηάτων αρχόντων τών ΰποκάτωθεν γεγραμμένων. 
οϋμεών ιερομόναχος καί αρχιμανδρίτης παροΰσης καί τής κερά άνέζας ποτέ 
συμβίας τοΰ μακαρίτου μαστρο παυλή διαποΰλη, θέλοντας καί αΰτηνής δτι 
μετά την άποβίωσίν μου τό μοναστήριον δπου έκτισα εις την παναγίαν την 
λεγομένην ζωοδόχον πηγήν είς την φυρόην νά είναι άφιερωμένον είς τό 
μοναστήριον τής άγιας εις την καψοράχην μέ εΐ τι πράγματα έλαβον από 
τήν άνω κερά άνέζαν, καθώς είναι γραμμένα είς τήν γραφήν τής καντζελα- 
ρίας καί τής συνοδικής καί καθώς έμιλεϊ καί τό χωγγέτι, πληρόνοντας τά 
δικαιώματα τής άνωθεν κερά άνέζας έως τήν ζωήν της, καί είς τον θάνατον 
αυτής καί έμοΰ νά είναι κληρονόμος τό άνωθεν μοναστήριον τής αγίας έλεΰ- 
θερα καί νά πληρόνει τής έπισκοπής κάθε έτος κερί λίτρες μία· καί δσα ονό
ματα είναι γραμμένα είς τό μοναστήριον τής ζωοδόχου πηγής νά γραφώσιν 
καί εις τό μοναστήριον τής αγίας, νά μνημονεΰονταί’ μέ τοΰτο νά κάτθημαι 
δσο ποΰ θέλω εις τό αυτό μοναστήριον, νά μήν ή μπορεί κανείς νά μέ δια- 
σείση έως τήν ζωήν μου, καί τά ροΰχα μου νά είναι τής εξουσίας μου έως 
τήν ζωήν μου, καί είς τον θάνατόν μου εΐ τι ευρεθώσιν είς τό κελίον μου 
νά είναι τής αγίας· είς δέ τόπον καί βαιβέωσιν έγραψα τό παρόν μέ τό 
ΐδιόν μου χέρι.

έγώ συμεών ιερομόναχος καί στέργω τά άνωθεν.
•f" ταπεινός έπίσκοπος ά'νδρου Γαβριήλ1.
+............................................................................

εγο νικολος κοκος μαρτιρας ισ τα ανοθε γραμενα

1 Περί τοΰ "Ανδρου Γαβριήλ βλ. Δ. Π. Πασχάλη, ’Αναγραφή χρονολογική τών 
ΰπό Χριστού άρχιερατευσάντων έν Άνδρφ, τενχ. Α', έν Άθήνοις 1926, σ. 10 κ. έ.
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22 Δη μητριού Γ1. Πασχάλη

εγω παντελέώς καλονάς μάρτιρας εις τα άνωθεν γεγραμίνα. 
εγο νηκολας θαιοδορακη μαρτηρο τα ανοθεν. 
εγω ιω": μιχαλη καρικας μαρτιρο εις τα άνωθεν.

•ή εγο λεονάρδος κοτήλης μαρτηρο στα ανοθεν

■j" ΕΙς τό δνομη τοϋ αιωνίου Θεόν, αμήν. 1589.

’Έστοντας δτι ή καλογραία τοϋ ποτέ μαστρο IIαυλή Διαπούλη ήθέλησε 
να εβγάλει τον ιερομόναχον παπά κυρ Σϊμεών από τό μοναστήρι δπου 
έ'κτισεν δ αυτός ιερομόναχος εις την Φιρόη, έπήρε σινά'ρχωντας καλούς 
ανθρώπους και έπήγασιν και άπέκοψαν τούς κόπους τοϋ ιερομονάχου, τούς 
οποίους έστειλεν δ μεγαλειότατος αύθέντης μϊσέρ Άντώνης Καβαλοΰρης, 
γουβερναδόρος καί έμίνης τής ’Άνδρου, οι όποιοι ήσαν κΰρ ’Ιωάννης Κόστος, 
καί κΰρ Νικόλας Θεοδωράκη, καί μαστρο ’Ιωάννης Κουλουρης, καί μαστρο 
Σταμάτης Μάκρεσης, κΰρ Μιχάλης τής Ασημίνας, καί κΰρ Φίλιπος Μαμάϊς· 
καί είδαν καί άπόκοψαν εΐ τι κόπους έ'καμεν δ ιερομόναχος εις τον αυτόν 
τόπον καί επήγαν άσπρα χιλιάδες τρεις· καί δι’ αυτό θέλει ή αυτή καλογρέα 
νά στέκει τό άνωθεν περιβόλι εις τα χέρια τοΰ αυτού ίερομονονάχου νά τό 
έχει εις παντοτινά, καθώς είναι γραμμένο εις τήν καντζελαρία, καί νά μήν 
ήμπορεΐ τινάς νά τον επειράξει, μήτε έδικός, μήτε ξένος, μοναχά νά είναι 
βέβαιον καί ασάλευτο τό αυτό ψυχικό, ως καθώς τό είχαν καί μέ τον μακαρίτη 
τον άνδρα της δοσμένο· καί νά πέρνει ή καλογραία τά ήμιση από εϊτι κάμει 
τό περιβόλι αύτό εις τήν ζωήν της, καί μετά τήν θανήν της νά μήν έχει 
τινάς νά κάμει εις αύτό, μόνον νά είναι τοϋ άνωθι ιερομονάχου νά τούς μνη
μονεύει αυτούς, καί τούς αυτών συγγενείς καί τήν θυγατέρα της τήν Έρήνη· 
καί μετά τήν θανήν τοϋ αύτοΰ ιερομονάχου νά τό άφίνει είς δπιον ιερομό
ναχον θέλει· καί νά στέκει παντοτινά τό αύτό μοναστήρι είς μνημόσυνον 
αύτών καί νά πληρώνει τοϋ κουμάντου διά τέλος άσπρο έν καί τοΰ σερ 
Γιακουμή Τελαγραμάτικα άσπρο ενα· καί διά βεβαίωσιν τής παρούσης 
στέργει δμπρός είς τούς τιμιωτάτους άρχοντας τούς υπογεγραμμένους.

Εγο αντωνις καβαλουρις..............................................

Έγώ άντώνης άθηναϊος παρακληθείς από τά δύο μέρη έγραψα. 
“Εστερξαν νά κάμουν καί χοτζέτι είς τον καδή.

ΜΟΝΗ ΛΑΥΡΑΣ "Η ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ή μονή τής Λαύρας, δνομαζομένη καί μονή Άγιου ’Αθανασίου, τφ 
δνόματι τοϋ δποίου ετιμάτο δ έν αύτή ναός, ήκμασε προ τοΰ 1581, κατά 
τό έ'τος δε τούτο έπαυσεν ύφισταμένη. Ή θέσις, έφ’ ής ήγείρετο, λέγεται
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Δώδεκα έν "Ανδρω Βυζαντινά Μοναστήρια. 23

Λαυριαϊς, κείμενη Ιν τή περιοχή τοΰ χωρίου Κατακοίλου. Εΰρηνται δέ 
κατά ταύτην πλούσια κοιτάσματα σιδήρου καί άλλων μεταλλευμάτων. Τό 
μοναστήριον ελέγετο καί 'Αγία Μονή στις Λαυριαϊς.

Οΰδέν σχεδόν σήμερον σώζεται εκ τής μονής ταΰτης, ήτις κατάκειται 
ήδη είς ερείπια, ικανήν καταλαμβάνοντα εκτασιν. Ήγείρετο δ’ ό ναός τής 
μονής ταυτης μετά πολλής μεγαλοπρεπείας, εάν κρίνωμεν εκ των σφζομένων 
λειψάνων αύτοΰ. Εΰρηνται μεταξύ αυτών πλεϊστα πάλλευκα μάρμαρα μετ 
αναγλύφων ανθεμίων καί άλλων λίαν εύτέχνως είργασμένων παραστάσεων. 
Πολλά των μαρμάρων τούτων άνήκον προδήλως είς παλαιότατον ναόν. 
Μεταξύ άλλων σώζονται κιονόκρανα Βυζαντιακής τεχνοτροπίας καί πολλά 
τεμάχια κιόνων ίκανώς ευμεγέθη, ε'νια μήκους δσον δύο περίπου μέτρων. 
"Αλλα τεμάχια κιόνων καί κιονοκράνων κατάκεινται φύρδην μίγδην κατεσπαρ- 
μένα είς συντρίμματα επί τοΰ εδάφους. Πιθανώς κατά τήν θέσιν ταύτην 
ΰπήρχεν άρχαΐον τέμενος, είς δ άνήκον πολλά τών μαρμάραιν τούτων, εξ ών 
πλεϊστα, κίονες καί επιστύλια, μετεφέρθησαν ού προ πολλοΰ είς τό χωρίον 
Κατάκοιλον, χρησιμοποιηθέντα εις τον αυτόθι έγερθέντα ναόν τοΰ 'Αγίου 
Ίωάννου.

Έν τή μεσαία θύρα τοΰ ναοΰ επί λευκοΰ μαρμάρου εύρηται κεχαραγμένη 
ή εξής κεφαλαιώδεσι γράμμασιν επιγραφή:

Ήσαΐον, ’Ανθίμου ϊερομονάχων 1628. Καί τό μονόγραμμα Μιχαήλος;

ή επιγραφή:

16

) (

Μ Λ

ο

αριστερού μ

1C ΧΡ

ΝΙ ΚΑ
48

Δέησις τον δούλου τον θεοϋ Νεοφύτου Ιερομονάχον.
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24 Δημητρίου Π. Πασχάλη

Και αί έπιγραφαί αΰται μετεφέρθησαν τελευταίου και ενετειχίσθησαν 
εις την μεσαίαν θύραν τοϋ προμνησθέντος ένοριακοΰ ναοΰ τοΰ 'Αγίου 
Ίωάννου τοΰ Θεολόγου εις Κατάκοιλον.

Σημειωτέου ότι ή είσοδος κα'ι παραμονή έν τοΐς έρειπίοις τής μονής 
ταΰτης δεν εινε άπηλλαγμένη κινδύνων, διότι τοίχοι ικανών μέτρων ύψους 
έπικρέμανται ετοιμόρροποι. Πιθανώς κα'ι άλλαι, αρχαιότεροι αΰται, Ιπιγραφαί 
ευρηνται υπό τα ερείπια, άλλα κατά την μετάβασιν ημών αυτόθι προ Ικανών 
ετών έστερούμεθα τών άπαιτουμένων προς έξερεύνησιν μέσων.

Ή Λαύρα είνε ήδη μετόχιον τής μονής Ζωοδόχου Πηγής τής έπικεκλη- 
μένης 'Αγίας, ήν και μόνην εύθύνει ή καταστροφή τοΰ ωραίου ναοΰ.

Σφζεται δέ περί τής μονής τής Λαύρας έν τφ κειμηλιοφυλακείω τής 
μονής 'Αγίας τό εξής έγγραφον τοΰ έτους 1571, ανέκδοτον τυγχάνον καί 
δημοσιευόμενου ώδε τηρουμένης πιστώς τής γραφής τοΰ αρχετύπου.

μφοά, ϊοννάριος κ.

f Εις τό ώνομα τοΰ Χρϊστοΰ ά'μήν. εις τήν Άντρον εις τήν Κατάκηλον 
εις τοΰ κυρ Θομά Πάγϊα τό σπΐτην έμπροσθεν τών κάτοθεν γεγραμένον 
άξϊό'πϊστον μάρτηρον, ήγουν ό αυτός κυρ Θομάς Πάγιας... έ'να κομάτην 
χοράφην εις ταίς Λαβρϊές εις τήν άγΐαν μονήν, καί φαίνετέ του ήγοΰν τοΰ 
αύτοΰ κυρ Θομά νά τό άφήσϊ διά τήν ψυχήν του εις τό μοναστΐρι, ήγουν εις 
τήν Άγΐαν τήν Ζοωδόχον Πηγήν καί εις τήν Άγΐαν Μονήν, εις τά δΐο 
μοναστΐρϊα νά τό έχουν οί αυτοί καλογέρη τής Άγιας ό'που θέλουν εύρή- 
σκεσταιν, νά τό κοπιάζουν νά τό κϊβερνοΰν, καί τά Ί'σοδήματα τοΰ αύτοΰ 
χοραφΐου... νά τά έχουν ή αυτή καλογέρη καί κανενός νά μήν χρεοστοΰν 
νά δίνουν λογαριασμόν, δίνοντας τοΰ άφεντότοπου μΐα λίτρα καιρίν, καθός 
λέγι καί τό ά'λο χαρτί όποΰ έκαμε καί ό άφεντότοπος· καί εις τοΰτο μολογά 
δ αυτός κυρ Θομάς το πος έπαιρΐλαβεν ένα δουκάτου άπο τούς καλογέρους 
τοΰ μοναστϊρΐου τής Άγιας.............................................. ........................ .... .

καί κανένας άπο τούς κληρονόμους όποΰ θέλουν εΐσταιν νά μήν ήμπορι 
νά τούς διασΐσϊ μϊδέ άπο τούς άφαιντότοπους' καί ήτις ήθελαιν έβρεθήν 
νά τούς διασΐσει νά έχοι τήν κατάραν τοΰ θεοΰ καί τής Άγιας καί έμοΰ 
τοΰ άμάρτόλου.

καί εις τοΰτον δίνουν καί βαίβέονοΰν ϊ δϊό μερίδες άντάμα καί... 
έστοντας αύτός ό ανο γεγραμένος κύρ Θομάς ήγοΰν ό γέρος όποΰ τοΰ 
έφάνϊστϊ καί έδοκαιτο ψϊχϋκόν εις τά δΐο μοναστΐρϊα' δΐνϊ καί παραδΐνι εις 
τούς αύτοΰς κάλόγεροΰς τής Άγιας νά ϊναι νϊκοκειρέϊ νά δουλέβουν τήν 
Άγΐαν Μονήν νά έχομέν καί μής τό μνήμοσϊνο μας με τά παιδιά μας 
άντάμα: άκόμϊ ο άνοθεν κύρ Θομάς τάζη νά μαντϊνΐρι τά άνοίίεν γεγραμένα.
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και διά τούτο έκαλέσαμεν και τούς αξιόπιστους μάρτύροΰς σερ Νϊκολό 
Τελαβόγϊα καί κυρ Θομάς Πάγιας καί κυρ Τούντας Πάγιας.

Ιερομόναχος Νέδφϊτος γράψει τά ανόθεν.

Φέρεται κάτωθεν καί άλλη τις διά λατινικών χαρακτήρων δυσδιάγνωστος 
υπογραφή, προστίθενται δέ καί ολίγα τινά λίαν δυσανάγνωστα.

Έκ παραδόσεως αδεται, δ'τι ή έν Κατακοίλφ μονή αύτη ούσα ποτέ 
μετόχιον τής έν 'Αγίφ ’Όρει μονής τής μεγίστης Λαύρας προσέλαβεν έκ 
ταύτης τό δνομα, καλούμενη καί αυτή Λαύρα. Άλλ’ ή παράδοσις, δημιουρ- 
γηθεΐσα έκ τής ομωνυμίας, δεν φαίνεται στηριζομένη έπί των πραγμάτων. 
Ώνομάσθη δ’ ή μονή προδήλως έκ τού τοπωνυμικού Λαυριές, δι’ου 
καλείται ή θέσις, έφ’ ής έγείρεται ή μονή.

Μέχρι τού 1830 διέμενον έν τω μοναστηρίφ τής Λαύρας, άποστελλό- 
μενοι έκ τής μονής 'Αγίας έ'ως δέκα μοναχοί, τελούντες καθημερινήν έν τφ 
σωζομένφ έως τότε ναφ ακολουθίαν καί καταγινόμενοι κυρίως είς τήν 
μεταξοτροφίαν. ’Έκτοτε δμως παρημελήθη, καίτοι τά κτήματα αυτού είνε 
εύφορα καί λίαν προσοδοφόρα, καί ό ωραίος τρουλλωτός καί μαρμάρινος 
ναός του άφέθη έξ αβελτηρίας των καλογήρων τής 'Αγίας νά καταρρεύση 
εις σωρόν έρειπίων.

ΜΟΝΥΔΡΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΥ

Περί τού μονυδρίου τούτου σώζεται έν τω κώδικι τής μονής Πανα
χράντου τό εξής πρακτικόν1:

1625. Έστοντας ποτέ νά ήτον ένα μοναστηράκι δνομαζόμενον τού αγίου 
λεοντίου πλησίον τού παλαιού κάστρου καί νά έκατοικούσαν είς αυτό πατέ
ρες ιερομόναχοι καί μοναχοί άκολούδησεν είς αυτούς ποτέ έναν καιρόν θανα
τηφόρος νόσος καί μή δυνάμενοι έκεϊνοι οπού έμειναν κιβερνήσαι πλέον από 
τά πολλά βάρη ειπον τήν ύπόθεσιν είς τον αρχιερέα τού τότε καιρού' δθεν ό 
άρχιερεύς έσινάθρησε τό ιερατείων καί τούς τιμιωτάτους άρχόντους κοινή 
γνόμη άποφασίσαντες νά τό αφιερώσουν εις τήν μονήν τής παναχράντου μέ 
τά άφιερωθέντα πράγματα οπού εΐχον οι χριστιανοί είς αυτό άφιερομένα, 
πλήν ποιοι τά αφιέρωσαν έξ ονόματος άδηλον έστί δτι ούχεύρον γράμματα 
πλήν ίσως καί έχάθηκαν είς τήν ανάγκην οπού τούς έοηνέβη. 

f Ό "Ανδρου Γρηγόριος(;) βέβαιοί- 
οικονόμος άνδρου δημήτριος- 
δη μή τρις καΐρης 
νικολός φολερός 
θεόκτιστος μοναχός στέργω. 
καθηγούμενος γερμανός καί οί σύν έμοί αδελφοί.

’Άλλας περί τού μονυδρίου τούτου ειδήσεις δέν εχομεν.
Κώδικος μονής Παναχράντου σ. 108.
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ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΦΙΛΕΤΡΩΝ

Ή μονή των Φιλετρών (κοινώς τά Φιλετρά) κείται εν τφ δήμω Κορ- 
θίφ, προς Μ. τοΰ ορούς 'Ράχεως. Διατηρείται δ’ εκ τοϋ μοναστηριού τοΰτου 
μόνον ή εκκλησία, ήτις εϊνε αφιερωμένη εις την Ζωοδόχον Πηγήν. Εις το 
ΰπέρθυρον ταΰτης άνάκειται ένωκοδομημένη μαρμάρινη πλάξ, έχουσα άνά- 
γλυφον σταυρόν, ΰπεράνω τοΰ οποίου παρίστανται δυο ωσαύτως ανάγλυφοι 
περίστεροί. Έν δεξιοί δε τής θΰρας σφζεται έντετειχισμένη επιγραφή, καθ’ήν 
ό ναός άνωκοδομήθη τφ 1640, ανακαινιστείς «δαπάνη κα'ι προθυμία πλείστη 
υπό τοϋ έν ίερομονάχοις ελάχιστου ’Ιακώβου τοΰ Καραμάνου». Προ τοΰτου 
την μονήν εΐχεν ανακαινίσει ό μοναχός Μαρτιμιανός, δστις καί άναγνωρι- 
σθείς κτίτωρ τής μονής αφιέρωσε ταΰτην εις τήν μονήν τής Παναχράντου, 
ήτις ήτο ή μονή τής μετάνοιας του, τφ 1632.

Προς τήν μεσημβρινήν γωνίαν τής μονής τών Φιλετρών ύψοϋται μέχρι 
σήμερον πύργος κατερειπωμένος προς προστασίαν αυτής, ήτις ως εκ τής 
θέσεώς της ήτο ενδεχόμενον νά ύφίστατο συνεχέστερον εχθρικός προσβολάς 
έκ πειρατικών Ιδίως επιδρομών.

Έν τή αυλή τής μονής υπάρχει κρήνη ϋδατος ψυχροτάτου, αενάως 
ρέοντος. Ή μονή τών Φιλετρών δεν εΐνε ά'ποπτος από τής θαλάσσης, φαίνε
ται δμως ή περί αυτήν χλοερά φυτεία έκ συκών, αμπέλων καί έλαιών, έξω- 
ραΐζουσα τό τοπεΐον. Είνε δε τά Φιλετρά καί ήδη έκ τών πλουσίων μετοχίων 
τής Παναχράντου, έκ τοϋ κωδικός τής οποίας άποσώζομεν ώδε τό εξής περί 
αυτών ανέκδοτον έγγραφον, δημοσιεΰοντες καί τοΰτο ώς ακριβώς έχει.

f 'Ο Άνδρου Κύριλλος βέβαιοί. 1632.

•ή ’Έστωντας καί 6 έν μοναχοΐς Μαρτιμιανός νά είχε πρώτερον τήν 
μετάνοιάν του είς τήν μονήν τής Παναχράντου χρόνους 27 καί έπέκεινα καί 
μήν αναπαύοντας ό λογισμός του ΐνα εύρίσκεται εις τήν μετάνοιάν του άνε- 
χώρισεν καί έπήγεν είς τήν Ζωοδόχον Πηγήν είς τά Φιλετρά κάμνοντας 
πολλούς κόπους καί έξοδιάζοντας δ,τι εΐχεν ανακαινίζοντας τήν έκκλησίαν καί 
τά κελλία, χωράφια καί αμπελώνας καθώς όρώνταί" φοβηθής δέ δι’ άορον 
δραν τοϋ θανάτου έμετρήθη ως άνθρωπος καί έπέστρεψεν εις τήν προτέραν 
του μετάνοιαν καί άφιέρωσεν τό αυτό μοναστήριον είς τήν μετάνοιάν του, 
καθώς μόνος του τό άνακαίνησεν με συνδρομήν φιλοχρίστων χριστιανών, με 
τοϋτο νά μνημονεύεται πάντοτε ό ρυθείς Μαρτιμιανός καί οι έπιστάται τοϋ 
τοιοΰτου έργου· είναι οΰτοι Χρουσής Ταπόντες, Νικολός Ζουριάρης, Γιαννά- 
κης Τρίκης, Δημήτρις Μητρόπουλος. Τά χωράφια όποϋ αφιερώνει είναι 
αυτά. Τοϋ μοναστηριοϋ τό κλεΐσμα όποϋ είναι είς τήν έκκλησίαν κοντά 
καθώς υπάρχει- χωράφι όποϋ έχει αγορά από Σταματέλον Κοντόν είς τον 
αυτόν τόπον χοράφι όποϋ έχει αγορά από έπίσκοπον Μακάριον έτερον
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χωράφι όποΰ έχει αγορά από Γεώργη Ξένον τό περιβόλι καί αμπέλι εις τον 
άγιον Τρΰφωνα μέσα καί έξω χωράφι’ ετερα ακόμη χωράφια εις πολλοός 
τόπους’ γίδια μικρά μεγάλα 100 καί πρόβατα 23’ ακόμη αμπέλι όποΰ τό 
έχει από τον 'Ραβδοκάνη καί έτερον αμπέλι κοντά εις τό μετόχι- βοόδια 
ζευγάρια 2, αγελάδες 7. Τά άνωθεν αφιερώνω εγώ ό Μαρτιμιανός μονα
χός μέ την συνοδείαν μου, τον’ Ιωάσαφ καί τούς λοιπούς, εις τό μοναστήρι 
τής Παναχράντου. Μάρτυρες Νικολός Τελαγραμμάτικας, Κωνσταντής Καβα- 
λούρης, Νικολός Ταπόντες, Δημήτριος Καστέλος, Δημήτρις Καΐρης, Νικο- 
λός Φολερός.

Μαρτιμιανός μοναχός στέργω.
Καθηγούμενος Γερμανός καί οί σύν εμοί αδελφοί1.

ΜΟΝΥΔΡΙΟΝ ΑΛΗΝΟΥ

Τό μονύδριον Άληνοϋ κεϊται έν Κορθτφ τής "Ανδρου, προς Α. τοϋ 
δ'ρους 'Ράχεως καί ύπεράνω τοϋ γραφικού χωρίου 'Αηδόνια. "Εχει άφθ-ο- 
νον πηγήν ΰδατος, θεωρουμένου ως ιαματικού. "Εκ τίνος έν τφ κώδικι τής 
μονής Παναχράντου σημειώματος πληροφορούμεθα δτι τό μονύδριον ' Α λη
νού άφιέρωσεν εις την μονήν Παναχράντου τφ 1664 ό κτίτωρ αυτού Πετι- 
κάς Ταπόντες. "Εκτοτε τό μονύδριον τούτο έξακολουθεΐ νά είνε μετόχιον τής 
Παναχράντου.

Είνε δε σήμερον τό μονύδριον Άληνού έρημον καί κατερειπωμένον, 
σφζομένου μόνον τού ναού αυτού, όστις πανηγυρίζει τήν 23 αύγούστου 
(άπόδ. έορτ. Θεοτόκου), πολλών συρρεόντων έκ των πέριξ χωρίων.

Σώζονται δ’ έν τφ μονυδρίφ αί εξής έπιγραφαί:
Έπί τού τέμπλου τού ναού:

"Ετος αψε δκτωβρ. κ 
Έζωγραφίοθη τδ παρόν τέμπλον 
διά συνδρομής και εξόδου 
τοϋ πανοσιωτάτον παπά 
κυρ Νεοφύτου Δελαγραμμάτικα 

Έπί δέ τής θύρας τού ναού:
■f* Ναός πάγκαλος της Θεοτόκου 

άνεκαινίσθη εκ βάθρων δι εξόδων 
Γαλακτίωνος τον καί προηγουμένου 
Ίερομάρκου επονομαζόμενου 
και Αθανασίου σκευοφύλακας 
τονπίκλην τε Καΐρη
ονς και φνλάξαις άτρωτους πόσης βλάβης 
Δέσποινα αγνή διά παντός τοϋ βίου.

1784 Μαΐου ..
1 Κωδικός τής μονής Παναχράντου σ. 91.
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Έν τή μονή τής Παναχράντου, παρά τήν επί τής περιοχής τής μονής 
θολοσκεπή κρήνην, έφ’ ής ανάγλυφος επί μαρμάρου παράστασις τής Ζωοδό- 
χου Πηγής, ευρηται έντετειχισμένη μαρμαρίνη πλάξ φέρουσα τήνδε τήν 
επιγραφήν κεφαλαιώδεσι γράμμασιν:

■{■ Άνεκαινίοθη τό παρόν Μετόχων διά συνδρομής 
και εξόδων τον πανιερωτάτον πρώην Τήνου κυρίου 
Νείλου Καΐρη. 1799.

Ή επιγραφή αυτή μετεφέρθη είς τήν μονήν Παναχράντου από τό περί 
οΰ ό λόγος ενταύθα μονύδριον Άληνού, δπερ έπεσκεύασε κατά τό σημείου- 
μενον έτος 1799 ό πρώην Τήνου Νείλος Καΐρης.

Έκ τών εν τφ μονυδρίφ τουτφ αρχαίων λειψάνων άγόμεθα είς τήν ό'χι 
άπίθανον ΰπόθεσιν, δτι τό δνομα τού μονυδρίου ενδεχόμενον νά μή είνε 
ξένον προς τήν εν ’Άνδρω κρατούσαν τό πάλαι λατρείαν τού Διονύσου, δστις, 
ώς γνωσιόν, έτιμάτο καί ως Ληναΐος. ’Ίσως είς τήν θέσιν, έφ’ής άνηγέρθη 
τό μονύδριον Άληνού, ή ε'τι παλαιότερον ό έν αύτφ ναός, νά υπήρχε Λήναιον 
τέμενος. Καί δυνατόν μέν νά θεωρηθή ή λέξις ώς έχουσα σχέσιν προς τό 
ληνός ( = πατητήριον), αλλά φθογγολογικώς ή λέξις προέρχεται μάλλον 
έκ τού Λήναιον.

ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ

Έν τώ δήμω Κορθίου, παρά τό Στενόν καί είς τό βάθος καταφύτου 
φάραγγος κείται ή ’Αγία Μονή, ούτω κατ’ έξοχήν καλούμενον μονύδριον, 
έ'χον ολίγα κελλία ακατοίκητα σήμερον καί ναόν άφιερωμένον είς τό Γενέσιον 
τής Θεοτόκου (έπέτ. τήν 8 Σεπτεμβρίου). Εντός τής εκκλησίας υπήρχε 
πεπαλαιωμένου καί σκωληκόβρωτου μηναϊον, έπί τού οποίου ήσαν γεγραμ- 
μέναι σημειώσεις τινές θανάτου μοναχών τής 'Αγίας Μονής· ή παλαιοτέρα 
άνήγετο είς τό έτος 1692. ’Ανήκει ήδη ώς μετόχιον είς τήν μονήν τής 
Παναχράντου. Ύπό τό καταπέτασμα τού ναού ύπάρχουσι μαρμάρινοι ανά
γλυφοι πλάκες δικεφάλων αετών. Καί έν τώ μεσονάω δ’ υπάρχει μαρμαρίνη 
πλάξ είκονίξουσα ώσαύτως δικέφαλον αετόν. Έπί δε τού υπερθύρου τού 
ναού υπάρχει ή έπιγραφή:

1795. Χατζή Δημήτρη Τόπακα.

Ούτος κατά τό σημειούμενον έτος άνεκαίνισε τήν στέγην τού ναού.
Έν τή αυλή κρήνη θολωτή άφθονου ΰδατος ρέοντος από τής θέσεως 

"Αγιος Νικόλαος, δσον τέταρτον ώρας ύπερθεν τής μονής, ένθα καί ομώνυμον 
παλαιότατον παρεκκλήσιον. Έπί τής κρήνης ή εξής έπιγραφή:
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Ί1 βρύση αϋτη ήν βλέπετε 
ίνθάδε δι εξόδων πέφνκε τοΰ 
πανοσιωτάτου προηγουμένου 
Μελετίου Καίρη και πίνοντες εκ ταύτης 
εϋχεσθε δπως τύχη τής τοΰ Χρίστου 
βασιλείας. 1797.

Τό μονΰδριον κείμενον παρά την θάλασσαν έχρησίμευσε πολλάκις ως 
καταφύγιον είς ναυαγούς ή εις τούς διά μικρών Ιστιοφόρων, πνεόντων 
νοτίων άνεμων, προσορμιζομένους είς τον ύπ’ αυτό ομώνυμον ναύλοχον, 
ένθα καί άφδονον ύδωρ, από τοΰ εγγύς μονυδρίου ρέον. Προ τής κτίσεως 
τής Ευαγγελίστριας έν Τήνω ή 'Αγία Μονή ήτο κέντρον εύσεβείας τών 
πέριξ νησιωτών, καί πανήγυρις ένταΰθα έτελεΐτο, είς τήν οποίαν πολλοί 
συνέρρεον προσκυνηταί' ήδη δε μόνον οί έκ Κορθίου ευλαβείς μεταβαίνουσι 
κατά τήν εορτήν. Πολλάς δ’ ύποστάς έκ τής έπηρείας τών καιρών βλάβας 
ό ναός τής 'Αγίας Μονής έχει σήμερον ανάγκην έπειγοΰσης έπισκευής, 
ΐνα μή κατάρρευση.

ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ’Ή ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ

Παλαιόν μονΰδριον παρά τον Άμόλοχον τοΰ Γαυρείου, έν ω, ώς έκ 
παραδόσεως είνε γνωστόν, έμόναζον καλογραΐαι. ’Από πολλοΰ έγκαταλειφθέν 
καί έρειπωθέν κατήντησεν άπλοΰν παρεκκλήσιον, δπερ καί τοΰτο προϊόντος 
τοΰ χρόνου άπασαθρωθέν άνεκαινίσθη τώ 1909. Σώζονται τά έρείπια τοΰ 
παλαιού ναού, οστις ήτο έκτισμένος διά μαρμάρων καί πωρίνων λίθων, 
οΐτινες έξαχθέντες έχρησιμοποιήθησαν είς τήν άνέγερσιν τής έκκλησίας τοΰ 
'Αγίου Δημητρίου, ένοριακής τοΰ χωρίου Άμολόχου. Ούδέν έτερον περί τοΰ 
μονυδρίου τούτου γινώσκομεν, καίτοι ούχί σπανίως γίνεται μνεία αύτοΰ 
έν παλαιοΐς έγγράφοις.

Ή άνάμνησις τής καταθέσεως τής Τιμίας Ζώνης τής Θεοτόκου, έπ’ όνό- 
ματι τής οποίος τιμάται τό παλαιόν τοΰτο έν ’Άνδρφ γυναικεΐον μονΰδριον, 
έγένετο κατά πρώτον έπί τής βασιλείας Κωνσταντίνου καί 'Ρωμανού τών 
Πορφυρογεννήτων (919 μ. X.), καθ’ δν χρόνον μετεκομίσθη ή Τιμία Ζώνη 
από τών Ζήλων ή Ζήλας, ήτις ήτο έπισκοπή τής μητροπόλεως Άμασείας. 
Πώς δ’ εύρέθη έκεΐ Κύριος οίδε. ”Ηδη ή 'Αγία Ζώνη εύρίσκεται είς τήν έν 
τώ άγιωνύμω δρει μονήν τοΰ Βατοπεδίου, άφιερωθεΐσα υπό τοΰ βασιλέως 
τής Σερβίας Λαζάρου, ως σημειοΰται Σερβικοΐς γράμμασιν όπισθεν τοΰ 
Σταυρού, δν καί τούτον άφιέρωσεν ό αύτός βασιλεύς είς τήν ρηθεΐσαν μονήν. 
"Εχει δ’ έπιγραφή αύτη ούτω: «Λάζαρος έν Χριστώ τώ Θεφ Κνέζης Σερ
βίας καί βασιλεύς Γραικίας άνατίθημι τό κραταιόν δπλον σύν τή άχράντφ 
Ζώνη τής Παναγίας μου έν τή μονή τοΰ Βατοπεδίου, τής βασιλείας μου αρα'».
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ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ

Σφζεται σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ πατριάρχου Τερεμίου τοΰ από Καισα
ρείας έτει 1723 άπολυθέν περί τοΰ έν τη νήσω Άνδρω μονυδρίου Πανα
γίας τής Παλατιανής1. Τοΰ αΰτοΰ πατριάρχου σφζεται σιγιλλιώδες τοΰ 
ίδιου έτους γράμμα, δι’ οΰ έπικυροΰνται αγροί εν τή νήσφ ’Άνδρφ άφιε- 
ρωθέντες τφ Παναγίφ Τάφφ, εις δν ανήκε καί ή Παναγία Παλατιανή2. 
Καταρριπτομένων δε πρό τινων ετών παλαιών ετοιμόρροπων οικημάτων τής 
Παναγίας Παλατιανής εύρέθησαν εν δοχείφ έντετειχισμένφ πάμπολλα χρυσά 
Βυζαντινά νομίσματα, ίδιοποιηθέντα υπό τοΰ ενεργοΰντος την κατεδάφισιν.

ΜΟΝΥΔΡΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Εΰρηται εις τό κατά δήμον ’Άνδρου χωρίον Κυπρίνια, δπερ έλαβε 
τό όνομα έκ τοΰ μονυδρίου τούτου.

Οΰδέν έκ τής μικράς ταύτης μονής σφζεται σήμερον ή έκκλησύδριον 
κοινόν, όχι τό παλαιόν, δπερ άφέθη νά κατάρρευση, άλλ’ άλλο εις άντικατά- 
στασιν τοΰ παλαιοΰ έγερθέν, άνευ τίνος κόσμου, καί τινα πέριξ εις ερείπια 
κατακείμενα κελλία, εις α έν παρφχημένοις καιροΐς διητώντο ικανοί καλόγηροι.

Οί περί τό μονύδριον εύφοροι καί υπό δαψιλών ύδάτων αρδευόμενοι 
αγροί καί μέχρι σήμερον άνήκουσιν εις τον Άγιον Κυπριανόν, όντα μετό
χων από ίκανοΰ χρόνου τής έν Άρνη μονής Ζωοδόχου Πηγής ή Αγίας.

ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΚΟΙΛΟΥ

'Ιδρύθη ή μονή αύτη υπό τοΰ αρχιεπισκόπου ’Άνδρου Διονυσίου Καΐρη 
τοΰ Α'3 έν τφ χωρίφ Κατακοίλφ τοΰ δήμου Άρνης, έπί γραφικής θέσεως 
έφ’ ής ΰπήρχεν ήρειπωμένος παλαιός Βυζαντινός ναός καί πλησίον χειμάρ
ρου, τοΰ οποίου τά άφρίζοντα ύδατα έν χειμώνι ψαύουσι ροχθοΰντα τούς τοί
χους τοΰ μοναστηριού.

Δεν σφζεται σήμερον έκ τής μονής ταύτης ή μέρος μόνον τοΰ περιβό
λου εκατέρωθεν τής πύλης καί ή έκκλησία ακέραιος. Έπί τοΰ υπερθύρου τής 
πύλης τής μονής, άνωθεν τής οποίας προεξέχει αμυντική κόγχη, άνάκειται * *

1 J. D. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, tom. 
XXXVII, col. 251-2.

’ Καλλινίκου Δελικάνη, Τά έν τοΐς κώδιξι τοΰ πατριαρχικού αρχειοφυλα
κείου έγγραφα πρός τάς εκκλησίας ’Αλεξάνδρειάς..., σ. 487. Πλείονα περί τής Πανα
γίας Παλατιανής βλ. έν Δ. Π. Πασχάλη, Χριστιανική 'Ανδρφ (Andros Sacra), «Δελ
τών Χριστιανικής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας» έτ. 1924 καί έν ίδιαιτέρφ τεύχει, σ. 15-25.

* Δ. Π. Πασχάλη, Διονύσιος Καΐρης ό Α', αρχιεπίσκοπος Άνδρου (1719-1748), 
έν περιοδ. Θεολογίφ, τ. Β' (1924) καί έν ίδιαιτέρφ τεύχει, σ. 1-22.
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ήδε ή επιγραφή, επί μαρμάρινης πλακός κεφαλαιώδεσι γράμμασιν εγγεγλυμ- 
μένη κατά τό Βυζαντιακόν ίδιότυπον:

τ Μεγαλομάρτυς ώ τοϋ Χρίστον Μαρίνη 
Άνθ ών ήγειρεν εκ βάθρων τον σόν δόμον 
Διονύσιος Καΐρης άρχιθύτης 

’Άνδρου πάνα) πλείστω τε δαπάναις έαϊς 
κτίαας κοσμήσας ουδόλως φειδούμενος 
άνωλωμάτων είς δόξαν οην και τιμήν 
και σωτηρίαν αυτόν και γεννητόρων 
στηθι πρέσβευε τω θεω και δεσπότη 
του δούναι λύσιν ιρυχικών άμαρτάδων.

Έν ε'τει σωτηρίφ αιρμδ'. Ιουλίου θ

Παρά τή επιγραφή ταύτη υπάρχει άλλο μάρμαρον, εφ’ ου εινε άναγε- 
γλυμμένον οίκόσημον άποτελούμενον έκ θυρεοϋ φέροντος εν τω μέσφ 
λέοντα δ'ρθιον εστεμμένον. ΕΙνε τό οίκόσημον τής οικογένειας Καΐρη. Ύπε- 
ράνω τοΰ οικοσήμου άναγεγλυμμένη επί τοϋ μαρμάρου ή επιγραφή:

Ό ’Άνδρον Διονύσιος 
δ τον Μιχαήλ Καΐρη

Παρά ταυτην σώζεται καί άλλη επιγραφή, λατινική αυτή, έχουσα ώδε:

D. Ο. Μ.
Domicilium hoc claustrale 
a fundamentis extruxit et 
aedificavit illam S Rem :
Dionisius ex praeclarissimo 
Cairiarorum genere ortus 
archiepiscofius Andrensis 
in perpetuam obsque mo- 
nimentum. Anno MDCCXLII 
aetatis suae quinquagesimo.

’Άνωθεν τής θΰρας τοϋ ναοΰ υπάρχει ανάγλυφος επί μαρμάρου είκών 
τής Αγίας Μαρίνης, υψους 0,80, πλάτους 0,50. Ή Αγία Μαρίνη κρατεί 
διά τής δεξιάς χειρός σφυράν, διά δέ τής άριστεράς συλλαμβάνει τον διάβο
λον. ’Άνωθεν ή επιγραφή κεφαλαιώδεσι γράμμασιν:

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

Έν τφ μέσω δέ τοΰ μαρμάρινου δαπέδου τής εκκλησίας ή χρονολογία 
1771 καί ύπ’ αυτήν ανάγλυφος ό δικέφαλος αετός.
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Έν τώ ίερφ, δεξιά τφ εισερχομένφ, σπήλαιον λελατομημένον, εν φ 
πηγή ϋδατος. ’Έξωθεν δέ τής εκκλησίας, επί τοϋ βορείου αυτής τοίχου, 
κρήνη εκ λευκού μαρμάρου, δθεν προεξέχει κεφαλή μαρμαρίνη λέοντος, έξ ής 
έρρεε τό ύδωρ, έκβάλλον ήδη χαμηλότερα. Έπί τής κρήνης ταύτης φέρεται 
ή επιγραφή:

Γεώργιος
τοϋ Μιχαήλ Καϊρι

1771

Ή θύρα τοϋ ναού έχει παραστάδας εκ παλλεύκου μαρμάρου, πεποικιλ- 
μένου δι’ αναγλύφων ανθεμίων, ιδία φύλλων αμπέλου μετά σταφυλών. Διά 
λευκών μαρμάρων είνε έστρωμένη κα'ι ή προ τοϋ ναοΰ εύρεΐα αυλή, πέριξ 
τής οποίας ήγείροντο ικανά κελλία, ών ουδέ ίχνος σφζεται σήμερον. Έν τοΐς 
κελλίοις τούτοις διέμενον αί καλογραϊαι, διότι τό μοναστήριον ήτο γυναικεΐον. 
Έν τφ μέσφ δέ τής αυλής ΰπήρχεν άλλη μαρμαρίνη κρήνη μετά δεξαμενής 
και άναβρυτήριον, άποκείμενον νϋν έν τφ ίερφ τοϋ ναοΰ, άξιον δέ θέας διά 
τε τήν περίεργον τεχνοτροπίαν και τό έντεχνον τών γλυφών. Έν τφ ναώ 
σφζεται εν τεμαχίοις κα'ι δ περικαλλής μαρμάρινος επισκοπικός θρόνος. Σπά
νιος δέ διά τήν εποχήν εκείνην ήτο ό πλούτος καί 6 διάκοσμος τής μονής 
ταύτης, εις ήν καί διέμενεν έπί μήνας τινάς κατά τό θέρος καί τό φθινόπω- 
ρον δ κτίτωρ αυτής Διονύσιος Καΐρης δ Α', αρχιεπίσκοπος Άνδρου (1719- 
1748), καθώς καί δ ανεψιός αυτού, έπίσης αρχιεπίσκοπος ’Άνδρου, Διονύσιος 
Καΐρης ό Β' (1775- 1799).

Προς νότον τής μονής τής Αγίας Μαρίνης καί εις μικράν από ταύτης 
άπόστασιν σφζεται παρεκκλήσιον τιμώμενον τφ όνόματι τών Αγίων Απο
στόλων. Δεξιά τώ εισερχομένφ εις τό παρεκκλήσιον τούτο, δπερ άνήκεν εις 
τήν Αγίαν Μαρίνην, εϋρηται έντετειχισμένον μάρμαρον τεθραυσμένον, φέρον 
τήνδε τήν έπιγραφήν:

ή" Αχτι', 1 ανγονοτου 
εκτισε ό μαστροθε- 
οδορις σαλάχας 
τους άγιους αποστό
λους στί Κατάκι 
λο αύμπληα τής 
'Αγίας Μαρίνας 

+.........................

Ή έπιγραφή έγγεγλυμμένη διά κεφαλαιωδών γραμμάτων.
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ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΤΡΟΜΑΡΧΙΩΝ

'Η μεγαλυτέρα τών έν Κορθίφ τής ’Άνδρου μονών 1 εΐνε ή των Τ ρ ο- 
μαρχίων, αφιερωμένη εις τήν Κοίμησιν τής Θεοτόκου. Εγείρεται 
επί τοΰ πρανούς τού επί τής δυτικής παραλίας ορούς Μαρμαροστεφάνες, 
μεταξύ τοΰ κόλπου τής Πλάκας καί τοΰ ακρωτηρίου Πετραγκάθι. Άποπτος 
ούσα από θαλάσσης έχει προ αυτής θέαν αυτόχρημα μαγευτικήν, Β. Δ. μέν, 
εις τό βάθος τοΰ όρίζοντος, τήν Εύβοιαν καί τά βουνά τής Καρύστου, Ν. Δ. 
δε τό Ιγγύς Αίγαΐον Πέλαγος, μέ τάς κατεσπαρμένας εν αύτφ νήσους, τάς 
οποίας έν νηνεμία νομίζει τις δτι δύναται νά ψαύση διά των χειρών του. 
"Οχι μακράν από τής μονής καί προς Ν. κεΐται τό ομώνυμον άκρωτήριον 
Τρομάρχια1 2.

Τά περί τον ναόν κελλία ήσαν πολλά, διευθετημένα εις δύο ορόφους, 
άλλ’ ούδέν εκ τούτων ϊσταται σήμερον ό'ρθιον, καί αυτή δ’ ή μεγάλη αίθουσα, 
ήτις εχρησίμευεν ώς κοινή τράπεζα τών μοναχών κοσμουμένη υπό άξιων 
λόγου τοιχογραφιών, κατάκειται ήδη εις ερείπια. Εις τήν αυλήν τοΰ μοναστη
ριού, είς τήν οποίαν φέρει θολωτή χθαμαλή είσοδος, ρέει άφθονον διαυγέ- 
στατον καί δροσερώτατον ύδωρ. Τό μόνον, δπερ διατηρείται ακόμη ό'ρθιον, 
είνε ό ναός τής μονής. ’Αλλά ταχέως θά θρηνήσωμεν καί τήν κατάρρευσιν 
τούτου καί συν τούτφ τήν άνεπανόρθωτον καταστροφήν καί τοΰ λαμπροΰ 
τέμπλου του, εάν περί άμφοτέρων τούτων δεν ληφθη ταχέως ή προσήκουσα 
φροντίς, ώς κατ’ έπανάληψιν έτόνισε τοΰτο ό γράφων καί από άλλων στηλών, 
καταδείξας τον κίνδυνον τής απώλειας τοΰ σπανίου τούτου κειμηλίου εκ τής 
έν τφ ναώ υγρασίας καί τών σητών, τών οποίων γίνεται καθημερινή βορά.

Εΐνε δ’ όντως θαυμάσιον καί θέας άξιον τό έκ ξύλου κέδρου τέμπλον 
τοΰτο τών Τρομαρχίων, ολόκληρον έξειργασμένον διά γλυφών προδιδουσών 
χεΐρα εμπνευσμένου καλλιτέχνου, δστις άπεικόνισεν έν αύτφ διά τοΰ άριστο- 
τεχνικοΰ γλυφάνου του υποθέσεις έκ τής Παλαιάς καί Καινής Διαθήκης, 
ανθέμια καί άλλα ποικίλα καλλιτεχνικά συμπλέγματα καί κοσμήματα ευ ήρμο- 
σμένα προς τάς άπεικονιζομένας Ιεράς παραστάσεις. Έπί τή ευκαιρία συν- 
ιστώμεν καί αύθις δπως ληφθη ταχεία, δσον ένεστι, καί πραγματική μέριμνα 
υπό τών αρμοδίων προς διάσωσιν τοΰ πολυτίμου τούτου καλλιτεχνήματος,

Δώδεκα εν "Ανδρφ Βυζαντινά Μοναστήρια. 33

1 Ή μονή τών Τρομαρχίων, ευρισκόμενη έν Κορθίφ, κακώς περιλαμβάνεται είς τόν 
δήμον "Ανδρου έν τφ «Καταλόγφ τών έν τφ βασιλείφ άνδρώων τε καί γυναικείων μονα- 
στηρίων», τφ δημοσιευθέντι έν τή 'Ελληνική Νομοθεσία Θ. Π. Δηλιγιάννη καί 
Γ. Ζηνοπούλου, τ. Τ', σ. 280 κ. έ.

2 Ή τοπωνυμία πιθανώς έκ τοΰ τουρμάρχης, τίτλου Βυζαντινού. Άνήκεν ίσως 
ποτέ ή εύφορος έκείνη περιοχή είς τουρμάρχην τινά, έδρεύοντα έν ’Ανδρφ έπί Βυζαν
τινών, ή είς "Ανδριον, δστις είχε καταλάβει αξίωμα τουρμάρχου, τοΰθ’ δπερ καί πιθανώ- 
τερον. Βλ. Δ. Π. Πασχάλη, Τοπωνυμικόν τής νήσου "Ανδρου, έν Άθήναις 1933 σ. 69.

Επετηρις Εταιρειλς Βυζαντ. Σπουδον, έτος 1Β . ό
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34 Δη μητριού Π. Πασχάλη

εκ τοϋ οποίου άφέθη νά καταπέση ήδη ό υπέρ την βασιλικήν Αύραν μέγας 
σταυρός.

Έν τφ ναφ άνάκεινται παλαιαί τινες εικόνες. Έπί μιας έκ τούτων, τής 
τοΰ 'Αγίου Χαραλάμπους, άναγινώσκεται ή επιγραφή: Χειρ Δημητρών 
προσκννητοϋ, μψη .

Έπί είκόνος τοΰ Ίησοΰ Χρίστου: Χειρ ’Ιωάνναν Σιώτον, 1814.
Έπί έτέρας είκόνος: Ή Κνρία Τρομαρχήα
Έπί δε τοΰ αρτοφορίου: Δέηαις τον δούλου τοΰ Θεόν Άβερκίον Ιερό μο

νάχου 1745.
Αί παλαιότεραι εξαιρετικήν έχουσαι καλλιτεχνικήν αξίαν εικόνες έσυλή- 

Αησαν, καθ’ α έπληροφόρησαν ημάς, υπό άρχαιοκαπήλων.
Ένεργεία τοΰ ίδρυτοΰ τής έν Μοσχιώνι τοΰ Κορθίου σχολής τής 'Αγίας 

Τριάδος Σαμουήλ Πλασίμη τοΰ επιλεγόμενου Σκαζή τα κτήματα τής μονής 
των Τρομαρχίων περιήλθον έν έτει 1818 διά σιγιλλίου τοΰ πατριάρχου 
Κυρίλλου εις τήν κατοχήν τής σχολής ταΰτης, τοΰ μοναστηριού ένωθέντος 
μετά τής σχολής ή μάλλον κατ’ ουσίαν διαλυθέντος 1. ’Απεστάλη δέ τότε εις 
’Άνδρον έξαρχικώς καί παρέδωκε τό μοναστήριον εις τήν σχολήν ό έκ τοΰ 
χωρίου Άμονακλείου τοΰ Κορθίου μέγας αρχιμανδρίτης τής μεγάλης έκκλη- 
σίας Γεράσιμος. Καί ήσαν μεν πολλοί οί καλόγηροι τής μονής, διέμενον 
όμως πραγματικούς έν αΰτφ τρεις μόνον, τοΰ μοναστηριού διοικουμένου 
ως μετοχιού υπό τών μοναχών τής Παναχράντου. ΗΤσαν δέ άμφότερα τά 
μοναστήρια ταΰτα σταυροπηγιακά, έξηρτώντο δήλον δτι έκ τοΰ πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως καί ό'χι έκ τοΰ έν τή νήσφ άρχιερέως, δστις τότε ήτο 
ό μητροπολίτης Διονύσιος Καρκάκης (1810-1835).

Ώς πατριαρχική καί σταυροπηγιακή ή μονή τών Τρομαρχίων κατέβαλ- 
λεν έτησίως προς τήν Μεγάλην Εκκλησίαν ως σημεΐον υποταγής εις αυτήν 
κατά τό από 4 μαρτίου 1810 σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ πατριάρχου Ίερεμίου 
τοΰ Δ' γρόσια 25, άτινα βραδότερον, κατά τό από 1ης μαΐου 1820 γράμμα 
τοΰ πατριάρχου Γρηγορίου τοΰ Ε', ύπεβιβάσθησαν εις γρόσια 5 ένεκα τών 
κατατρυχουσών τήν μονήν οικονομικών δυσχερειών. Πότε έκτίσθη άδηλον.

Τφ 1818, ώς εΐπομεν, τό μοναστήριον τών Τρομαρχίων συνεχωνεΰθη 
μέ τήν σχολήν τής Αγίας Τριάδος. Ώς λόγον ένώσεως τοΰ μοναστηριού μετά 
τής σχολής ό φιλόμουσος πατριάρχης Κύριλλος ό ς' προβάλλει άφ’ ενός μέν 
τήν οίκτράν τοΰ μοναστηριού τοΰτου κατάστασιν από άπόψεως διοικήσεως, 
τήν οποίαν χαρακτηρίζει διά τών μελανωτέρων χρωμάτων, άφ’ ετέρου δέ

1 Βλ. Δ. Π. Πασχάλη, Ή έν Κορθίφ τής Άνδρου έπί τουρκοκρατίας σχολή τής 
Αγίας Τριάδος έν «Δελτίω τής Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρείας τής Ελλάδος», 
Νέας Σειράς τ. Α', έτ. 1928, καί έν ιδιαιτέρα) τεύχει, ένθα δημοσιεύεται, σύν άλλοις, καί 
τό περί οΰ ό λόγος σιγίλλιον.
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την ανάγκην τής ένισχύσεως τής εν Κορθίφ σχολής, τής οποίας τό έ'ργον 
και τον προορισμόν δικαίως εξαιρεί1.

Μετά την άποκατάστασιν τοΰ βασιλείου ή μονή άνεσυστήθη αξιώσει 
τών κατοίκων, άλλ’ ή διοίκησις αυτής διετέλει εις έκρυθμον κατάστασιν. Οΰτω 
τον Μάϊον τοΰ 1836 έκλάπησαν τά ιερά σκευή και τά βαρύτιμα Βυζαντιακών 
χρόνων άμφια αυτής. Έπί τούτω δ’ έξεδόθη προς άνακάλυψιν τών ιερόσυ
λων επιτίμων υπό τοΰ επισκόπου "Ανδρου (πρφην Μυρρίνης) Σωφρονίου 
Μπίστη τοΰ 'Ρεματοΰση. Είχε δ’ ή μονή τών Τρομαρχίων κατά τό έτος 
τοΰτο εξ έν δλφ μοναχούς. Κατ’ αύτόγραφον δέ σημείωμα έν τφ κώδικι τής 
επισκοπής τοΰ προμνησθέντος έπισκόπου ’Άνδρου Σωφρονίου, ό ηγούμενος 
τών Τρομαρχίων Θεοφάνης Μπουρούτης καί οί σύμβουλοι Ζαχαρίας Μαρ
μαράς και Διονύσιος Κεραμάς δεν ειχον ικανότητα δι’ αΰτάς τάς δέσεις.

’Ολίγα έτη κατόπιν, καί δή κατά τήν μεταπολίτευσιν τοΰ 1862, ή μονή 
τών Τρομαρχίων, κατόπιν αναφοράς τής έφορευτικής έπιτροπής τής σχολής 
Κορθίου καί τή έπιμόνω ένεργεία τών πολιτευόμενων τής νήσου, παρεχω- 
ρήθη μετά τών κτημάτων της διά νόμου εις τό Ελληνικόν Σχολεΐον Κορ
θίου, δπερ είχε διαδεχθή τήν από πολλοΰ έκλείψασαν σχολήν τής Αγίας 
Τριάδος καί έλειτούργει εις τάς αιθούσας αυτής2.

Κακή ύπήρξεν ή έκ λόγων ιδιοτέλειας προελθοΰσα σκέψις τής έκποιήσεως 
τής ακινήτου περιουσίας τής μονής καί δή κατά έπίμεμπτον τρόπον, ό όποιος 
δεν άπέφερεν ή ποσόν μόλις 32,000 δραχμών. Έάν τά κτήματα ταΰτα τής 
μονής τών Τρομαρχίων, άτινα πολλά δντα καί σημαντικά έπωλήθησαν προ 
εξηκονταετίας περίπου, ύπήρχον κατά τήν σημερινήν έποχήν τής τεράστιας 
ύψώσεως τών αγρών, θά ήδύναντο ν’ άποφέρωσι πωλούμενα πολύ πλέον 
τών δύο εκατομμυρίων δραχμών. Είνε δέ γνωστόν δτι ή τότε γενομένη 
πλειοδοτική δημοπρασία διεξήχθη είκονικώς καί έκ συμπαιγνίας τών ένδια- 
φερομένων, πολλά δέ κτήματα τής μονής έπωλήθησαν είς τό τέταρτον καί 
άκόμη δλιγώτερον τής αξίας των. Ευτυχώς καί τό μικρόν έκεΐνο ποσόν, 
κατατεθέν έκτοτε εις τήν Εθνικήν Τράπεζαν έπί άνατοκισμφ, αποτελεί σήμε
ρον άξιον λόγου κεφάλαιον, μετά τών έτησίων δ’ εισοδημάτων τοΰ υπέρ τών 
σχολείων "Ανδρου μεγάλου κληροδοτήματος τοΰ αοιδίμου έπισκόπου Τερα- 
πόλεως Νεοφύτου 3 τό σχολεΐον Κορθίου κέκτηται σημαντικήν πρόσοδον.

Έκ τών ηγουμένων τής μονής γινώσκομεν τον Άβέρκιον, διατελέ- 
σαντα ηγούμενον προ τοΰ 1790, τον Λεόντιον Γραμμάτικαν, δστις

1 Βλ. τό έν τέλει δημοσιευόμενον γράμμα τοΰ πατριάρχου Κυρίλλου, χρονολογούμε- 
νον άπό 13 Μαΐου 1818.

’ Πρακτικά τών συνεδριάσεων τής έν Άθήναις Β' τών Ελλήνων Συνελεΰσεως, τ. Β', 
’Αθήναι 1863, σ. 137.

’ Δ. Π. Πασχάλη, Νεόφυτος Καμπάνης επίσκοπος Ίεραπόλεως (f 1848), έν περιοδ. 
«Θεολογίφ» τ. Γ' (1925) καί έν ίδιαιτέρφ τεύχει.
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συντάξας Ιν έτει 1828 την διαθήκην του άφίνει εις τό μοναστήριόν του 
γρόσια 200, ένα μεντέρι, ένα εφάπλωμα και ένα μαξιλάρι, και τον προμνη- 
μονευθέντα Θεοφάνην Μπουροΰτην, αυτόν τούτον τον υπό τοΰ επισκόπου 
Σωφρονίου τφ 1836 χαρακτηριζόμενου ως ανίκανον διά την θέσιν ταυτην.

Σιγιλλιώδη γράμματα

τοΰ οίκονμενικον πατριάρχου Κυρίλλου τοΰ ζ ' περί τοΰ εν Κορθίω τής 
’Άνδρον μοναστηριού των Τρομαρχίων και τής μετ’ αΰτοΰ συνηνωμέ- 
νης σταυροπηγιακής σχολής τής επ’ δνόματι τής ’Αγίας Τριάδος κλεϊ- 
ζομένης.

f Κύριλλος ελέφ Θεοΰ ’ Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως,
Νέας *Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης.

f Τάς προς κοινήν μέν ωφέλειαν άφορώσας, κατ’ έπίγνωσιν δέ ζήλου 
προσαγομένας τών φιλοκάλων αιτήσεις, και τοΰτων μάλιστα δσαι περ'ι φρον
τιστηρίων κοινών πραγματεύονται, καί προβάλλονται την έπαΰξησιν τών 

δ αγαθών τοΰ εξαίρετου χρήματος, τής θεοσδότου παιδείας, ταΰτας εΰμενώς 
καί προχείρως επικυροΰν μάλα καλώς εΐωθεν ή καθ’ ημάς τοΰ Χριστοΰ μεγάλη 
Εκκλησία, τό κοινή συμφέρον καί την βελτίωσιν τών πνευματικών τέκνων 
αυτής έπίπροβθεν ά'γουσα, ώσπερ δέ καί ημείς ποιουμεθα επί τοΰ παρόντος. 
Ό γάρ ίερολογιώτατος διδάσκαλος Κύριος Σαμουήλ, ό και τό ευαγγελικόν 

10 κήρυγμα έμπεπιστευμένος διά γραμμάτων εκκλησιαστικών, κατιδών παιδείας 
ά'μοιρον την αΰτοΰ πατρίδα, την νήσον ’Άνδρον φαμέν, καί προθέμενος την 
άπασών ΰπερέχουσαν ωφέλειαν αυτή ενεργάσασθαι, καί τό φιλόπατρι καί 
φιλόμουσον Ινδείξασθαι πραγματικώς, ήγόρασε παρά τίνος εκεί Νικολάου 
Βλαστοΰ επί καταβολή γροσίων έξακοσίων τριάκοντα τριών πρόσφορου καί 

15 αρμόδιον τόπον μεταξύ τοΰ Κορθίου καί τών Άηδονίων κείμενον περί τό 
χωρίον λεγόμενον Μοσκιώνα, προς τό μέρος τοΰ άνω Κάστρου τής αυτής 
νήσου, καί άνφκοδομήσατο έν αύτφ διά δαπάνης ιδίας δύο κοινά ευρύχωρα 
σχολεία, ελληνικόν καί παιδαγωγικόν κατηχητικόν, δημάμενος εν μέσω τής 
περιοχής καί ναόν ιερόν επ’ όνόματι τής ζωαρχικής Τριάδος.

20 Κατά μίμησιν δέ καί προτροπήν τής αΰτοΰ ίερολογιότητος έκ μέν τής 
κοινότητος τοΰ άνω Κάστρου δέδοται ΰπόσχεσις έ'γγραφος ετησίου συνεισφο
ράς γροσίων πεντακοσίων, χάριν μισθοΰ διδασκαλικού- εξ εράνου δέ τών 
ευπορίαν εχόντων ομοπάτριων αΰτοΰ, προσώπων αρχιερατικών, ιερατικών καί 
λαϊκών, προσεγένοντο τή σχολή ταύτη γροσίων χιλιάδες τρεις, άτινα καί 

25 κατετέθησαν επί τόκφ εις τήν αΰτήν επαρχίαν δι’ αΰλικής ομολογίας, επί τό 
μένειν αμετακίνητα- οΰ μήν δ’ άλλα καί χάριν άναλόγου βοη-θείας καί άπο- 
χρώντων ετησίων πόρων περιελθών 6 εϊρημένος φιλόπατρις καί φιλόμουσος
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κτίτωρ, διεπράξατο δι’ ένθέου σπουδής και ετησίους όρισθήναι προσόδους 
διά χρυσοβούλλων αυθεντικών και έμβοϋλλων ενδεικτικών παρά μέν τής 
θεοσώστου ηγεμονίας τής Ούγκροβλαχίας γρόσια διακόσια, παρά δε τής 
άγιωτάτης εκεί μητροπόλεως εκατόν πεντήκοντα, καί άτομικώς παρά τοϋ 
εύγενεστάτου άρχοντος μεγάλου Βεστιάρη Κυρίου Γρηγοράσκου ’Ρωμανίτου, 5 
όν κα'ι επίτροπον προείλετο τής σχολής αυτοϋ ταϋτης, γρόσια κατ' έτος πεντή
κοντα· προσηνέχθησαν δέ καί παρά τής εΰγενεστάτης άρχοντίσσης Ζωής 
Εμμανουήλ Βραγκοβάνου γρόσια χίλια, και χίλια ετι διακόσια παρά τοϋ 
φιλογενοΰς εΰγενεστάτου άρχοντος Στολνίκου Κυρίου Κωνσταντίνου, α καί 
μετά άλλων τινών εκ τής θεοσώστου αυτής επαρχίας προσπορισθέντων καί 10 
συμποσωθέντων εις γρόσια τρεις χιλιάδας, κατετέθησαν δι’ ομολογίας χρεω
στικής εις τό κοινόν τοϋ ζωοδόχου Τάφου επί τό πληροΰσθαι τον συμπεφω- 
νημένον ετήσιον τόκον αυτών παρά τοϋ κατά καιρόν διατελοΰντος είς "Ανδρον 
ταξειδιώτου, καί πρωτοσυγκέλλου άγιοταφίτου προς τον εκεί διδάσκαλον τής 
σχολής, τή προνοία καί προστασία τοϋ μακαριωτάτου καί άγιωτάτου Πατριάρ- 15 
χου τών 'Ιεροσολύμων. Τοιαϋτης δέ γενναίας καί απόχρωσης βοήθειας ήξίωται 
κατ’ εϋμένειαν καί μεγαλοπρεπή προστασίαν τοϋ τε ϋψηλοτάτου καί μεγαλο- 
πρεπεστάτου αΰθέντου καί ήγεμόνος πάσης Μολδαυΐας Κυρίου Ίωάννου 
Σκαρλάτου ’Αλεξάνδρου Καλλιμάχη Βοεβόδα, τοϋ κατά πνεϋμα ήμΐν άγα- 
πητοϋ και περιποθήτου, καί τοϋ ίερωτάτου Μητροπολίτου Μολδαυΐας Κυρίου 20 
Βενιαμίν, τών τε υποκειμένων αΰτώ θεοφιλεστάτων ’Επισκόπων, καί λοιπών 
εκεί φιλοκάλων ευσεβών, δι’ ή; καί ή έντελεστάτη οικοδομή καί άναπλήρωσις 
όλων τών χρειωδών καί αναγκαίων τής άρτισυστάτου σχολής διαπέπρακται, 
διορισθέντος επί τουτφ καί πατριαρχικοΰ έξάρχου, καί έπιμελώς έπιστατή- 
σαντος τοϋ όσιωτάτου εν ίερομονάχοις Κυρίου Γερασίμου- αλλά καί άλλη 25 
κατ’ εξοχήν ώρισμένη ετήσιος μεγαλοπρεπεστάτη βοήθεια διά χρυσοβοϋλλου 
διετάχθη φιλογενώς καί φιλοκάλως τή επί κοινή ωφελείρ καί συστάσει 
ταυτη σχολή, ήτοι παρά τής άλλης Ηγεμονίας, ής οϋκ έ'φθασεν εΐσέτι τό 
χρυσόβουλλον.

Ταΰτα τοίνυν κατωρθωκώς κατά ζήλον έ'νθεον ό διαληφθείς κτίτωρ καί 30 
συνίστωρ τοϋ κοινωφελοϋς έργου, καί έφορον μέν, καί προστάτην έπιγρα- 
■ψάμενος τής σχολής τον ευσεβέστατον καί ϋψηλότατον Αΰθέντην Κύριον 
’Αλέξανδρον Καλλιμάχην Βοεβόδαν, καί πάσαν τήν πανέκλαμπρον σειράν 
τών φιλτάτων αυτοϋ διαδόχων καί απογόνων τήν δέ οικονομίαν καί διοί- 
κησιν τών εκ τε τών τής Ούγγρο βλαχίας, καί Μολδαυΐας προσποριζομένων 35 
χρημάτων άναθέμενος τή επιστασία, καί έπιτροπία τοϋ ένταϋθα ευρισκομένου 
ευλογημένου τών Γουναράδων συστήματος, προσέδραμεν ακολούθως καί τή 
προστασία τής καθ’ ημάς τοϋ Χριστοΰ μεγάλης Εκκλησίας, καί έξητήσατο 
τιμηθήναι τή σταυροπηγιακή χάριτι τό κοινωφελές αυτό έργον προς τελείαν 
συντήρησιν μετά τής επικυρώσεως τών εφεξής ρηθησομένων κεφαλαίων, τών 40
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προς ευνομίαν καί εύρυθμίαν πρόδηλον άφορώντων. Καί δή την αί'τησιν 
αύτοΰ εύμενώς προσηκάμενοι, καί ακριβώς πληροφορηίίέντες εκ τών συνεμ- 
φανισθέντων ήμϊν γραμμάτων τοΰ κατά τόπον άρχιερέως και τών λοιπανν 
τιμιωτάτων προκρίτων καί προεστώτων, καί έγκαρδίαις εύχαΐς, εύλογίαις καί 

5 εύφημίαις πατρικαΐς καταστέψαντες αυτόν, καί πάντας τούς συμπραξαμένους 
καί συντελέσαντας επί τε τη συστάσει, καί τη διηνεκεί έτησίως βοήθεια τοΰ 
έργου, εγνωμεν προσφόρως καί ημείς διαπράξασθαι τά συμφέροντα αύτφ τε, 
καί τφ Ικεϊ διατελοϋντι ήμετέρφ σταυροπηγιακό» μονυδρίω, τφ τιμωμένφ 
επ’ δνόματι τής ύπεραγίας ημών Θεοτόκου, καί έπιλεγομένφ τών Τρομαρχίων· 

10 τοΰτο γάρ άνωμάλως εκ τινων χρόνων διοικοΰμενον, ου μόνον τής προτέρας 
λαμπρότητος έστέρηται, άλλα καί ερείπιον κινδυνεύει γενέσθαι καί τών τυχόν
των ερμαιον, καί διάρπαγμα· δθεν άρίστη εκκλησιαστική προνοία καί προμή
θεια κέκριται συνενωθήναι τη ρηθείση σχολή επί τφ βοηθεΐν αυτή εκ τών 
ένόντων, καί βοηθεΐσθαι ύπ’ αυτής άμοιβαίως· διοικεΐσθαί τε καί διεξάγεσθαι 

15 συμφερόντως, καί θεοφιλώς τή άγρύπνψ, καί ένθέφ έπιστασίρ, καί ένθέρμφ 
σπουδή τών ευλογημένων επιστατών, καί επιτρόπων, καί τοΰ κατά καιρόν 
αυτή σχολάρχου· καί συντηρεΐσθαι άμφότερα, καί συμπροάγεσθαι τφ καιρφ 
άναλόγως, τή προθέσει τών ευλαβών, καί φιλευσεβών κτιτόρων αυτής καί 
συνηγόρων τούτου χάριν καί γράφοντες άποφαινόμεθα συνοδικώς μετά τών 

20 περί ημάς ίερωτάτων αρχιερέων, καί ύπερτίμων, τών εν άγίφ Πνεύματι αγα
πητών αδελφών καί συλλειτουργών:

Α' μέν ϊνα τό ρηθέν ήμέτερον πατριαρχικόν, καί σταυροπηγιακόν μονύ- 
δριον, τών Τρομαρχίων καλούμενον, ΰπάρχη τό από τοΰδε συνηνωμένον 
άδιαλύτως, καί προσηλωμένου άδιασπάστως τή διαληφθείση έν ’Άνδρφ σχολή, 

25 καί γινώσκηται μέλος αυτής γνήσιον, συμφυές τε καί σύστοιχον μετά πάντων 
τών κτημάτων αύτοΰ καί αφιερωμάτων, κινητών τε καί ακινήτων, τών τε 
ήδη δντων καί τών είσέπειτα προσγενησομένων, διεξαγόμενου, καί διευθυνό- 
μενον υπό τε τοΰ κτίτορος αυτής είρημένου διδασκάλου Κυρίου Σαμουήλ, 
καί τών κατά καιρόν έν αυτή σχολαρχούντων, καί έπιτροπευόντων, μη δυνα- 

30 μενών δέ μέν τοι έν ούδενί καιρφ, καί έπ’ ούδεμιρ αιτία λαβεΐν έπ’ δνόματι 
αύτοΰ δάνεια, καί χρέει πολλώ, ή δλίγφ καθυποβαλεϊν αύτό' άλλ’ έξοικονομεΐν 
την τυχοΰσαν ανάγκην, καί τά προσγινόμενα τή τοΰ καιροΰ προόδφ, καί 
μετά την άναγκαίαν περιποίησιν, καί επισκευήν τής σχολής, τά περιττεύοντα 
έξαποστέλλειν τοΐς ένταΰθα έπιτρόποις Γουναράδαις, ΐνα διά τής πανεκλάμ- 

35 πρου έφορικής είδήσεως κατατίθεσθαι επί τόκφ ώσπερ καί τά λοιπά έν τφ 
κοινφ τοΰ παναγίου Τάφου προς ωφέλειαν μείζονα τής σχολής.

Β' δέ ύπάρχη καί αυτή μετά τοΰ συνημμένου παιδαγωγικοΰ καί κατηχη- 
τικοΰ σχολείου, καί τοΰ έν αυτή καθιερωθέντος έπ’ δνόματι τής αγίας Τριάδος 
ίεροΰ ναοΰ, καί μετά πάντων τών ήδη προσόντων αυτή, καί τών είσέπειτα 

40 προσγενησομένιον, καί λέγηταη καί παρά πάντων γινώσκηται πατριαρχική, καί
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σταυροπηγιακή σχολή, δηλαδή αδούλωτος, ελεύθερα, ασύδοτος, ακαταμάχητος 
παρά παντός προσώπου ιερωμένου, και λαϊκού, και αμέσως τω καθ’ ημάς 
άγιωτάτφ πατριαρχική), άποστολικφ καί οικουμενική) θρόνφ υποκείμενη, καί 
παρέχουσα αυτή) λόγφ υποταγής έτησίως γρόσια δεκαπέντε- περί δε τοϋ ίεροϋ 
μονυδρίου τό ανέκαθεν εις γρόσια ετήσιον- μνημονευομένου άεννάως έν τω 
ιερή) ταΰτης ναή> καί τοΰ κανονικού ονόματος ημών τε καί των μετά ταΰτα 
διαδόχων ημών.

Γ' δέ τό ενταύθα εύλογημένον σύστημα τών Γουναράδων, έπιτροπεΰον 
κατά τήν άξίωσιν καί παράκλησιν τοϋ κτίτορος τήν ρηθεΐσαν σχολήν, οφεί
λει παραλαμβάνειν τά από Ίασίου καί Βουκουρεστίου ωρισμένα ετήσια ελέη, 
καί διαπορθμεϋειν εις χεΐρας τοΰ κατά καιρόν σχολάρχου, περί τον ’Ιούλιον 
ή Αύγουστον μήνα ασφαλώς, καί ζητεϊν παρ’ αΰτοΰ ενδεικτικόν έγγραφον 
τής παραλαβής. Ό δέ λαμβάνων αυτά, ωσαύτως καί τά πεντακόσια γρόσια 
τά υπό τοΰ κοινοΰ τοΰ ά'νω Κάστρου κατά τήν έμφανεΐσαν ήμΐν έγγραφον 
συμφωνίαν, καί ύπόσχεσιν έτησίως αποδιδόμενα, μετά τών έκ τής έπαρχίας, 
καί τοΰ κοινοΰ τοΰ αγίου Τάφου άποφερομένων τόκων, έχει κρατεΐν τή 
είδήσει τών έπιτρόπων τον συμπεφωνημένον αΰτώ έτήσιον μισθόν- καί τά 
περιττεύοντα διδόναι άναλόγως τοΐς ΰπουργοϊς, καί ύπηρέταις τής αυτής 
σχολής- τά δέ συμβαίνοντα έξοδα έν ταϊς κοιναΐς έορταις καν τοΐς τεταγμέ- 
νοις μνημοσύνοις τών κτιτόρων, καί συνδρομητών ωσαύτως δέ προς τούς 
έφημερίους καί λοιπούς έκκλησιαστικούς ύπηρέτας άπολογηθήσονται οί έκεΐ 
έπίτροποι τή συνδρομή τών τιμιωτάτων έπιτρόπων έκ τής προσγινομένης 
δι’ αυτών έτησίας συνάξεως.

Δ' Είναι δέ καί έπιστάτας τής σχολής έπιτοπίους τούς έκ γειτόνων αυτή 
παροικοΰντας τιμιωτάτους προκρίτους, τόν τε Κύριον Ίωάννην Καμπανάκην, 
τον Κύριον Νικόλαον, Κύριον ’Αντώνιον, Κύριον Γεώργιον τούς Καμπάνι- 
δας, καί Κύριον Ίωάνην Γρόσον, προνοεΐν καί προβλέπειν δφείλοντας περί 
πάντων τών συντεινόντων αυτή, καί έκλέγειν, καί διορίζειν έπιτρόπους αυτής 
τρεις, τούς έπί φρονήσει, καί αξιώσει διαφέροντας, ένα έκ τών ιερέων, ένα 
έκ τών ύποληπτικωτέρων πατριωτών, καί ένα έκ τών πλησιεστέρων συγγενών 
τοΰ κτίτορος- καί μετά τήν διετίαν ετέρους άποκαθισταν, γενομένης πρότερον 
άκριβοΰς θεωρίας τών έτησίων δαπανημάτων, καί εισοδημάτων τής σχολής, καί 
κατά διαδοχήν άνατίθεσθαι προς αυτούς τήν δοσοληψίαν-πάντων κοινώς άγρυ- 
πνούντων, καί συναγωνιζομένων υπέρ τοΰ κοινοΰ συμφέροντος τοΰ σχολείου.

Ε' Είναι δέ πάσαν τήν φροντίδα τής βελτιώσεως, καί αύξήσεως τοΰ 
θεοφιλοΰς τούτου καθιδρύματος άνατιθεμένην τφ έξ αρχής προστάτη, καί 
κτίτορι Κυρίφ Σαμουήλ ίεροδιδασκάλφ έφ’ δρου ζωής αύτοΰ- είτε παρόντος 
είτε άπόντος- ά'νευ μεταθέσεως μέντοι ή πωλήσεως, καί άποξενώσεως τών 
ιδία προαιρέσει, καί σπουδή προσκτηθέντων, καί άφιερωθέντων πραγμάτων- 
καί έξέστω τή αύτοΰ ίερολογιότητι άποβάλλειν τής σχολής τόν ανάξιον άνα-
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φανησόμενον διδάσκαλον, κα'ι έτερον άξιον άντικαθιστάν ή τελευταΐον, χρείας 
τυχούσης, άναδέχεσθαι μόνον αυτόν την φροντίδα τής διδασκαλικής προστα
σίας, κα'ι παραδόσεως· άλλα και τοΐς διαληφθεΐσιν Ιπιστάταις, καί κατά 
καιρόν έπιτρόποις οφειλή απαραίτητος κείσθω ακριβώς τά των διδασκάλων 

5 άπεξεργάσασθαι- αϊρεΐσθαί τε καί άποκαθιστάν τούς τοϋ έργου άξιους, καί 
ύπόληψιν έχοντας βίου καθαρού καί φρονημάτων ορθών, τούς δε άλλως 
έχοντας, καί άμελώς διακειμένους άποβάλλειν, ώς μάλλον επιζήμιους, καί 
λυμεώνας' μετά δέ την άποβίωσιν τοϋ σχολαρχοΰντος γενέσθω κατά προτί- 
μησιν διάδοχος τής σχολαρχίας ό ύποδιδάσκαλος καί γνήσιος μαθητής τής 

10 σχολής, προς άπαράβατον τών εθίμων, καί τάξεων τής σχολής διατήρησιν 
μηδέ επί προφάσει πολυμαθείας, καί φιλοσοφίας καινής μεταβαλλέσθωσαν, 
ή παραλυέτωσαν αί τάξεις τών εν τώ ίερφ αυτής ναώ ακολουθιών, ήτοι 
τών περί τήν εύρυθμίαν, καί ευταξίαν αυτή συντεινόντων.

ζ"' Τήν δέ εσωτερικήν διοίκησιν τοϋ σχολείου πάσαν είναι έμπεπιστευ- 
15 μένην τώ κατά καιρόν σχολάρχη αυτής, φροντίζοντι άγρύπνως υπέρ τής έπι- 

δόσεως, καί χρηστοήθειας τών προσφοιτώντων, έχοντι επ' άδειας έκλέγειν 
ΰποδιδασκάλους οΰς δν έγκρίνοι άξιους, καί παιδαγωγούς ικανούς προς κατή- 
χησιν καί διδασκαλίαν τοϋ τών κοινών γραμμάτων σχολείου- έτι δέ και εφη
μερίους εκ τής τάξεως τών μαθητών προς άνάγνωσιν τών ιερών άκολουάιών, 

20 καί έκτέλεσιν τής θείας μυσταγωγίας έν τώ ίερφ αυτής ναώ, έχειν αυτούς 
υποκειμένους, καί κατά χρέος προσανέχοντας ταϊς συνεταΐς αύτοϋ έντολαϊς, 
καί όδηγίαις· προς δέ καί εΐ τις τών μαθητών τώ βίφ επιλήψιμος, ή φαύλος 
το φρόνημα, καί τον τρόπον, ή ράθυμος καί τώ ιδίφ ύποδείγματι καταργών 
μέν τον τόπον, έκνευρών δέ τούς άθλοϋντας άναφανείη, έχειν άπόλυτον 

25 άδειαν έξωθεΐν, καί άποβάλλειν δίχα τίνος έρωτήσεως, καί ετέρωθεν άδειας 
εξάπαντος άπό τής σχολής.

Ζ' Έπιτελείσθω δέ διά φροντίδος, καί άγρυπνου σπουδής τοϋ κατά 
καιρόν διδασκάλου προς ταΐς καθ’ εκάστην ίεραΐς μυσταγωγίαις, ταΐς υπό 
τοϋ διωρισμένου εφημερίου τελουμέναις, καί ιερά συλλείτουργα εν ταΐς έφε- 

30 ξής έτησίοις έορταϊς, ήτοι τής αγίας Τριάδος, τής Κοιμήσεως τής ύπεραγίας 
Θεοτόκου, τοϋ τιμίου καί βαπτιστοϋ Προδρόμου, τών έν άγίοις πατέρων 
ημών ’Αθανασίου καί Κυρίλλου, τών τριών Ιεραρχών, τοϋ αγίου Διονυσίου 
τοϋ ’Αρεοπαγίτου, καί Μάρκου τοϋ Εφέσου, προσκαλουμένων επί τοΰτφ 
καί ετέρων ιερέων, ή μοναστηριακών ίερομονάχων έν δέ τή ή μέρα τής Ίνδί- 

35 κτου, καθ’ ήν έτελέσθη καί τά έγκαίνια τοΰ ιερού τούτου ναού, έπιτελείσθω 
άρχιερατική λειτουργία, ή τοΰ κατά καιρόν κυριάρχου προσκαλουμένου, ή 
ετέρου παρευρεθέντος, καί κανονικήν άδειαν λειτουργεϊν άρχιερατικώς έχον- 
τος, έπί το μνημονεύεσθαι τά ονόματα τών ευσεβών, φιλοκάλων, καί φιλο- 
μοΰσων κτιτόρων καί συνδρομητών, καί έκτενεΐς εύχάς άναπέμπεσθαι υπέρ 

40 ύγιείας αυτών, καί ψυχικής σωτηρίας,
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Η' Μενέτωσαν δέ τοΐς ενταύθα έπιτρόποις Γουναράδων έμπεπιστευμέ- 
ναι, και φυλαττέσθωσαν παρ’ αύτοΐς αί αύλικαί όμολογίαι των εις την επαρ
χίαν "Ανδρου κατατεθειμένων τριών χιλιάδων γροσίων τής σχολής, και τών 
είς τό κοινόν τοΰ αγίου Τάφου ετέρων ωσαύτως τριών χιλιάδων καί φροντίς 
αύτοΐς απαραίτητος κείσθω παραλαμβάνειν έν καιρώ τάς από Βουκουρεστίου 5 
και Ίασίου ετησίους χορηγίας, καί έμβιβάζειν ασφαλώς προς τον κατά και
ρούς σχολάρχην, ώς εΐρηταυ έκ δέ τών διά χειρός αυτών συναγομένων ετη
σίων, φαμέν, καί συνδρομής ευσεβών, έξαιροΰντες τό δέκατον μέρος χορη- 
γήτωσαν προς τούς ενδεείς και απόρους τοΰ Έσναφίου αυτών, άποδίδοντες 
καί τό τεταγμένον ετήσιον τών δεκαπέντε γροσίων προς τον άγιώτατον οίκου- 10 
μενικόν Πατριάρχην λόγω ευγνωμοσύνης, καί υποταγής· εάν δέ προκύψωσί 
ποτέ δυσκολίαι περί τήν έ'κτισιν τών εις την επαρχίαν ’Άνδρου κατατεθειμέ
νων, ώς εΐρηται, γροσίων, καί μετά πρώτην, δευτέραν, ή τρίτην άπαίτησιν 
μη άποδοθώσιν, έχουσιν έπ’ άδειας οί επίτροποι, τή είδήσει καί προστασία 
τών ενταύθα Εφόρων μετακινεΐν αυτά, καί έν άλλη επαρχία κατατιθέναι, 15 
δθεν άνυπόπτως, καί εύχερώς λαμβάνειν έχουσιν έν καιρώ τούς τόκους.

Ταΰτα τοιγαροΰν τά έν τοϊς οκτώ κεφαλαίοις όροθετηθέντα, ώς ανα
γκαία δόξαντα τή εύρύθμφ διοικήσει τής άρτισυστάτου ταύτης σχολής, καί 
προς τήν διαμονήν αυτής καί ευμάθειαν συντελεστικά δτι μάλιστα, έπικυροΰ- 
μεν, καί κρατύνομεν, καί άποφαινόμεθα, ΐνα μένωσιν αμετάβλητα, καί άπα- 20 
ραχάρακτα είς αιώνα τον άπαντα' καί τοΐς μέν δπως ποτέ συνδραμοϋσι, καί 
συναγωνιζομένοις έπί τή συστάσει τοΰ κοινωφελούς αυτού κατορθώματος, 
καί δή τοΐς εϊσέπειτα τοιαύτην προαίρεσιν ένδειξαμένοις υπέρ τής τελειοτέ- 
ρας αυτού καταστάσεως, καί βελτιώσεως τού ίεροΰ αυτού ναού, καί τού ιερού 
αύτοΰ μονυδρίου, εύχόμεθα έκ βάθους ψυχής τά σωτήρια, καί πατρικώς 25 
έπευλογούμεν. "Οστις δέ καί δποιος τών απάντων τολμήσει κακοβούλως 
παραλύσαι τήν άρίστην τής σχολής αυτής αρμονίαν, καί τάξιν, ή τά έπιχο- 
ρηγημένα τής σταυροπηγιακής έλευθερίας προνόμια διασεΐσαι ή άφελεΐν, καί 
διασείσασθαι πολύ ή ολίγον έκ τών προσενεχθέντων αυτή, καί άφιερωθέντων 
χρημάτων, καί κτημάτων, ή τήν προσκληρωθεΐσαν αυτή ένωσιν τοΰ ιερού 30 
μοναστηριού τών Τρομαρχίων διασπάσαι, καί βλάβην τινά, καί ζημίαν μέχρι 
καί τού λεπτού έμποιήσαι αυτή, ή ένόχλησιν προξενήσαι τοΐς έν αυτή διδά- 
σκουσι, καί διδασκομένοις, καί μέχρι κεραίας άνατρέψαι τι τών έν τφ παρόντι 
συνοδικώς έκπεφρασμένων, ό τοιούτος ώς κακόβουλος, καί ιδιόρρυθμος, καί 
πολέμιος τής παιδείας, καί κοινός λυμεών καί ιερόσυλος, άφωρισμένος εΐη 35 
παρά τής όμοουσίου, καί ζωοποιού, καί αδιαιρέτου μακαρίας Τριάδος τού 
ενός τή φύσει μόνου Θεού, καί κατηραμένος, καί ασυγχώρητος, καί μετά 
θάνατον άλυτος, καί τυμπανιαΐος, καί πάσαις ταΐς πατρικαΐς, καί συνοδικαΐς 
άραΐς υπεύθυνος, καί ένοχος τοΰ πυρός τής γεένης, καί τώ αιωνίω άναθέματι 
υπόδικος. Έπί τούτοις ούν άπελύθη καί τό παρόν ήμέτερον πατριαρχικόν, 40
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και συνοδικόν σιγιλλιώδες εν μεμβράναις γράμμα, καν τ<ή ίερφ κώδικι τής 
καθ’ ημάς τοΰ Χρίστου μεγάλης Εκκλησίας καταστρωθέν, έδόθη τή διαλη- 
φθείση κοινή σχολή τών Ελληνικών μαθημάτων εν ’Άνδρφ, εις ενδειξιν 
διηνεκή, και παράστασιν μόνιμον.

Έν έ'τει σωτηρίφ χιλιοστή) οκτακοσιοστά) δεκάτω δγδόφ, κατά μήνα 
Μάϊον, επινεμήσεως ζ".

Κύριλλος ελέφ Θεοϋ ’Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας 'Ρώμης 
καί Οικουμενικός Πατριάρχης.

Καισαρείας Ίωαννίκιος.—Εφέσου Διονύσιος.—Ήρακλείας Μελέτιος.— 
Κυζίκου Κωνστάντιος.—Νικομήδειας 'Αθανάσιος.—Χαλκηδόνος Γεράσιμος.— 
Δέρκων Γρηγόριος. — Βερροίας Ζαχαρίας. — ’Αθηνών Γρηγόριος. — Κρήτης 
Γεράσιμος. —Λαρίσσης Θεοδόσιος.—Φιλιππουπόλεως Παΐσιος.—Παροναξίας 
'Ιερόθεος.—Ευρίπου Γρηγόριος.—Σοφίας Θεοφάνης.— Άγχιάλου Ευγένιος. 
Σκοπιών ’Άνθιμος.—Σίφνου Καλλίνικος.—Δευρών Δοσίθεος.

f Κύριλλος ελέφ Θεόν ’Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 'Ρώμης 
και Οικουμενικός Πατριάρχης.

f Όσιώτατοι πατέρες τοΰ Ιν τή νήσφ "Ανδρφ κειμένου ίεροΰ και σεβα
σμίου ήμετέρου πατριαρχικοί καί σταυροπηγιακού μοναστηριού τών Τρο- 
μαρχίων, τέκνα εν Χριστώ αγαπητά τής ημών μετριότητος, χάρις εϊη ύμϊν 
καί ειρήνη παρά θεού, παρ’ ημών δέ ευχή, ευλογία καί συγχώρησις.

ΙΙερί πάντων μέν απλώς τών απανταχού κειμένων ιερών καταγωγίων 
άδιάλειπτον καταβάλλομεν την φροντίδα καί προνοούμεν υπέρ τής εύρυθμίας 
αυτών καί άρίστης διοικήσεως, καί παντοιοτρόπως πραγματευόμεθα την 
σωτηρίαν αυτών καί επί τά πρόσω βελτίωσιν, έξαιρέτως δμως περί τών τή 
σταυροπηγιακή αξία καί χάριτι τετιμημένων καί αμέσως υποκειμένων τή> 
καθ’ ή μας άγιωτάτφ πατριαρχική), άποστολικώ καί οικουμενική) θρόνφ· 
Ταυτην την εκκλησιαστικήν πρόνοιαν ένεδειξάμεθα πολλάκις καί υπέρ τού 
ιερού τούτου μοναστηριού, τού από τίνος καιρού άνωμάλως διοικουμένου, 
καί στερηθέντος τής προτέρας λαμπρότητος, καί έρμαιον τοΰ τυχόντος καί 
διάρπαγμα ΰπάρχοντος. Καί ότέ μέν δι’ εκκλησιαστικών μας επιστολών συμ
βουλευτικών ά'μα καί έπαπειλητικών, άποτεινομένων προς υμάς τούς ενασκου- 
μένους καί ίδιορρύθμως καί αύτονόμως ζώντας, ότέ δέ διά τών σταλέντων 
αυτόθι ήμετέρων εξάρχων έφροντίσαμεν νά άναστείλωμεν τάς κακοηθείας 
σας καί καταχρήσεις καί νά κατορθώσωμεν τήν απαλλαγήν και σωτηρίαν τοΰ 
επί τό χείρον προβαίνοντος καί παντελή ερήμωσιν έπαπειλοΰντος ίεροΰ τούτου 
μοναστηριού. Άλλ’ εις μάτην άπέβησαν τά πάντα, καί ήνύσαμεν ούδέν, καί 
έ'γνωμεν δτι επί πετρών σπείρομεν. Μή ανεκτήν δμως ήγησάμενοι τήν παν
τελή ερήμωσιν αυτού, διαφόρους άνελίττομεν στοχασμούς υπέρ τής άνασώ- 
σεως αυτού καί βαθύτερον συσκεφθέντες συνοδικώς, ούδένα εύρομεν τρόμον
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σωτήριον άλλον, είμή τό νά προσηλώσωμεν αυτό και νά ενώσωμεν τή αυτόθι 
άρτισυστάτψ σχολή των ελληνικών μαθημάτων, ΐνα διοικήται και διεξάγηται 
άριστα καί συμφερόντως παρά τε τοϋ κτήτορος αυτής ελλογιμωτάτου διδα
σκάλου κυρ Σαμουήλ, καί τοΰ κατά καιρόν σχολάρχου, καί των επιστατών 
καί Ιπιτρόπων, ώστε καί Ιδίως αυτό νά διαφυγή την έπαπειλουμένην ερή- 
ρωσιν, καί όμοΰ άμφότερα άλλήλοις βοηθοϋντα νά βαίνωσι κατά σκοπόν, 
καί νά έξενέγκωσι καρπούς λυσιτέλεστάτους καί έπωφελεστάτους, δ δη καί 
αμέσως έβάλαμεν εις πράξιν εκδόντες επί τούτφ ήμέτερον πατριαρχικόν 
καί συνοδικόν σιγιλλιώδες εν μεμβράναις γράμμα, ως εξ αύτοΰ εσεσθε 
έντελέστερον πεπληροφορημένοι. Άλλ’ ϊνα μη εκ τίνος απείθειας σας αύθις 
καί εναντιότητος κακοβοΰλου συμβή τι έμπόδιον καί παρεκτροπή τών ούτως 
εγκριθέντων τε καί άποφασισθέντων, ιδού γράφοντες διά τής παροΰσης 
εκκλησιαστικής ημών επιστολής, πρώτον μέν συμβουλεΰομεν καί παραινοΰμεν 
πατρικώς πάσιν ύμΐν τοΐς είς τό ιερόν τούτο μοναστήριον άναθεμένοις την 
μετάνοιαν υμών καί διεσπαρμένοις αυτόθι τε καί αλλαχού, εις τό νά έπιστρέ- 
ψητε είς τά ίδια, καί νά συνέλθητε άπαντες είς την μετάνοιάν σας ταΰτην, 
καί νά έξακολουθήτε τον μονήρη βίον σας, καθ’ ήν δεδώκατε προς θεόν 
επαγγελίαν, είτα δέ έντελλόμεθα καί παραγγέλλομεν εκκλησιαστικούς, δπως, 
επιστρέφοντες είς τά ίδια, άφεθήτε τών προτέρων καταχρήσεων καί αταξιών 
σας, καί διάγητε σωφρόνως καί εύτάκτως, καί πολιτεύεσθε άμέμπτως καί 
άνεπιλήπτως, καθώς απαιτεί τό μοναδικόν σας επάγγελμα, καί ένασχολεϊσθε 
είς τά τής μετάνοιας σας καί τά τής ψυχικής σωτηρίας, χωρίς νά έξέρχησθε 
έξωθεν τοΰ ιερού μοναστηριού, καί νά διανυκτερεύητε παρά τοΐς συγγενέσιν 
υμών ή καί άλλοις πατριώταις υμών καί νά καταφεύγητε είς την προστασίαν 
αυτών καί διαφένδευσιν διά ίδια τέλη καί σκοπούς, αλλά διημερεύοντες καί 
διανυκτερεΰοντες διά παντός ένδον τού ιερού μοναστηριού άγωνίζησθε καί 
προσπαθήτε διά την άνάκλησιν καί βελτίωσιν αυτού, πειθόμενοι καί ύποτασ- 
σόμενοι τφ κατά καιρούς ήγουμένφ υμών, δστις έχει νά διορίζηται πληρεξου
σίους παρά τε τού κτήτορος τής σχολής ελλογιμωτάτου κύρ Σαμουήλ, καί τοΰ 
σχολάρχου, καί τών επιστατών καί τών επιτρόπων, προς ούς είναι επιτετραμ
μένη καί δλη ή διοίκησις καί ή προς τό συμφέρον μεταρρύθμισις τού τε ιερού 
καταγωγίου καί τών κτημάτων αυτού καί πραγμάτων, καί αφιερωμάτων, 
δφείλοντας άπαραιτήτως την προσήκουσαν έρευναν ποιήσασθαι περί αυτών 
καί άπαλλάξαι δσα τυχόν εξ αυτών κατακρατούνται παρά τινων ιερόσυλων, 
καί καλλιεργείν αυτά, καί οίκονομεΐν επ’ ώφελεία τού τε μοναστηριού καί τής 
σχολής, κατά την περίληψιν τού εΐρημένου εκκλησιαστικού ημών σιγιλλιώδους 
γράμματος· έν δλίγοις νά μεταβάλητε επί τό κρεΐττον τον τρόπον καί την 
πολιτείαν σας, καί νά ένεργήτε άπαραβάτως καί νά διατηρήτε άπαρατρέπτως 
δσα καί διά τής παρούσης εκκλησιαστικής ημών επιστολής, καί διά τοΰ σιγιλ- 
λιώδους γράμματος όριζόμεθα καί άποφαινόμεθα, καί νά κλίνητε τόν αυχένα
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είς δσα επ’ ωφελεία τοΰ Ιερού μοναστηριού και τής σχολής έχουν να ενεργούν 
οί διαληφθέντες, χωρίς να φαίνησθε είς τό παραμικρόν έναντιούμενοι και 
και άντιπράττοντες, καθότι ήξεύρετε βεβαίως δτι δποιος φωραθή τού λοιπού 
όίτακτος, ιδιόρρυθμος, απειθής και παραβάτης των τε εκκλησιαστικούς παρ’ 

5 ημών βριζόμενων καί διαταττομένων, ό τοιοΰτος δχι μόνον έχει να άποβάλ- 
ληται κακώς από τοΰ μοναστηριού, άλλα γνωστοποιούμενος καί τή εκκλησία 
έχει να δοκιμάζη δριμυτάτην τήν έκδικον αυτής παιδείαν καί τιμωρίαν 
δστις δέ φθάσει, δ μή γένοιτο, νά άποβληθή από τοΰ μοναστηριού ή οΐκοθεν 
να άπομακρυνθή, ανάγκη νά ζητήση από τοΰ ηγουμένου απολυτήριον γράμμα, 

10 επειδή χωρίς αυτού τοΰ γράμματος θέλει γνωρίζεται διά παντός μέλος τοΰ 
ίεροΰ τούτου μοναστηριού, καί μετά θάνατόν του άφεύκτως θέλει περιέρ
χεται ή περιουσία του εις τό ιερόν μοναστήριον, είτε αυτόθι τελευτήσαντος, 
είτε αλλαχού, άπαιτουμένη παρά τοΰ σχολάρχου καί τοΰ ηγουμένου, τών τε 
επιστατών καί τών επιτρόπων, καί δικαίως λαμβανομένη, δθεν αν εύρεθείη. 

15 Οΰτω τοίνυν γινώσκοντες, γένεσθε τέκνα ύπακοής, καί κλίνατε τον 
αυχένα είς δσα κατά πρόνοιαν εκκλησιαστικήν ενηργήσαμεν, καί συμβου- 
λεύομεν ύμΐν πατρικώς, καί έπιτάττομεν εκκλησιαστικούς άφορώντα καί είς 
•ψυχικήν υμών σωτηρίαν, καί είς βελτίωσιν τοΰ ίεροΰ μοναστηριού, καί είς 
ωφέλειαν τής άρτισυστάτου σχολής, διά νά άξιωθήτε καί τών εγκαρδίων 

20 εκκλησιαστικών ημών ευχών καί ευλογιών, καί νά έχητε άδιάλειπτον τήν παρά 
τής εκκλησίας αγάπην καί προστασίαν. Οΰτω γενέσθω καί μή άλλως εξ άποφά- 
σεως· ή δέ τοΰ θεού χάρις καί τό άπειρον έλεος εΐη μετά πάντων υμών.

,αωιη', Μαΐου ιγ'.
'Ο Κωνσταντινουπόλεως καί εν Χριστώ ευχέτης.

Ή θέα τήν οποίαν παρουσιάζουν τά ερείπια τών μονών τούτων μοΰ 
προκαλει βαθείας συγκινήσεις καί προσπαθώ μετά τών αναμνήσεων τοΰ παρελ
θόντος νά άναστήσω διά τής φαντασίας τούς πρώτους οϊκιστάς τών Ιερών 
τούτων ενδιαιτημάτων. Άνερυθριάστως δέ ομολογώ δτι αγαπώ τούς καλογή- 
ρους, δχι τούς οκνηρούς, παχυσάρκους καί λάγνους ρασοφόρους τής παρακμής, 
αλλά τούς εν τφ μέσφ τής κτηνώδους μεσαιωνικής κοινωνίας μόνους σώσαν- 
τας τό ένστικτον τών πνευματικών απολαύσεων, καί ότέ μεν διανυκτερεύον- 
τας γονυπετείς επί ψύχρας πλακός, ότέ δέ άκαμάτως εργαζομένους προς διά- 
σωσιν τών κειμηλίων τοΰ αρχαίου πολιτισμού. Καί οί μάλλον δέ αδιάλλακτοι 
οπαδοί τών συγχρόνων αθεϊστών δέν ή μπορούν νά άρνηθοΰν, αν έχουν νοΰν 
καί καρδίαν, δτι καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής μακράς μεσαιωνικής νυκτός 
ή μόνη παραμένουσα άκτίς διανοητικού φωτός έλαμπεν επί τοΰ ωχρού μετώ
που τοΰ καλογήρου. Ουδόλως λοιπόν παράδοξον είνε τό νά τέρπωμαι άποτί- 
νων είς τήν μνήνην αυτών φόρον ευγνωμοσύνης καί συμπαθοΰς σεβασμού.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:42:48 EEST - 34.211.113.242



Δώδεκα Ιν ”Ανδρω Βυζαντινά Μοναστήρια. 45

4'Αν ειχον γεννηθή εις παλαιοτέραν εποχήν, ήθελα βεβαίως ζητήσει παρ5 αύτοΐς 
την ησυχίαν τοΰ κελλίου, μέχρις οΰ απολαύσω την είρήνην τού ουρανού. 
Τίποτε δεν γνωρίζω δπερ νά σύμφωνη περισσότερον μέ τον χαρακτήρα μου 
από τό εργον τού μοναχού. Καί αν ή μην καλόγηρος ήθελα διάγει άφρόντι- 
δας ημέρας προσευχόμενος εν κατανυξει, γραφών μετ’ αφελούς πίστεως θαυ
μαστά συναξάρια επί στιλπνής μεμβράνης, λυων τούς γρίφους αγνώστων χει
ρογράφων καί άνευρίσκων εις αυτά μετά παλμών άνεκφράστου χαράς την 
Τλιάδα, ή σχεδιάζων Βυζαντινός εκκλησίας καί κατασκοπεΰων τον δρόμον 
των ά'στρων. ’Αλλά tempora mutantur et nos mutamur cum illis.

Έγραφον έν "Ανδρφ, Μαρτίου φθίνοντος 1936.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΠΑΣΧΑΛΗΣ
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