
ΣΙΝΑΙΤΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ

I.
Προεισαγωγικά.

Εις τά πρακτικά τοΰ εν Άθήναις συγκροτηθέντος IT' διεθνούς συνεδρίου 
των ’Ανατολιστών1 έδημοσιεύθη περίληψις άνακοινώσεώς μου, περ'ι των γενο- 
μένων ύπ’εμού έν τη Μονή τοΰ Σινά παλαιογραφικών ερευνών κατ’εντολήν 
τής εν Μονάχφ Βαυαρικής ’Ακαδημίας τών επιστημών.

Τά όρισθέντα υπό τής ’Ακαδημίας ταΰτης θέματα, άτινα άπετέλουν τον 
κύριον σκοπόν τής αποστολής μου, ήσαν τά εξής:

Α'. ’Αντιγραφή τών σφζομένων εν τή ειρημένη Μονή ιστορικών εγγρά
φων καί φωτογράφησις τών σπουδαιότερων εξ αυτών χάριν τοΰ «Συντάγματος 
τών ελληνικών εγγράφων τοΰ μεσαίωνος και τών νεωτέρων χρόνων» (Corpus 
der griechischen Urkunden des Mittelalters und der neueren Zeit), ου 
τήν έκδοσιν ειχεν άναλάβει ό εν έτει 1901 συσταθείς «Διεθνής Σύνδεσμος 
τών Άκαδημιών» (Association Internationale des Academies)1 2.

B'. ’Ακριβής περιγραφή καί φωτογράφησις τών Σιναϊτικών κωδίκων, τών 
περιεχόντων ύμνους Ρωμανού τοΰ μελφδοΰ, χάριν τής από μακροΰ προπαρα- 
σκευαζομένης υπό τοΰ περιωνύμου καθηγητοΰ καί ακαδημαϊκού Κ. Krum- 
bacher μεγάλης κριτικής έκδόσεως τών έργων τοΰ επιφανεστάτου τών εκκλη
σιαστικών ποιητών.

Τήν άνατεθεΐσάν μοι εντολήν ταύτην εκπληρώσας μετά πάσης δυνατής 
ακρίβειας, παρά τάς παρεμβληθείσας δυσχερείας, άπέστειλα έν καιρώ τά πορί
σματα τών ερευνών μου εις τήν τιμήσασάν με ’Ακαδημίαν διά τοΰ αειμνήστου 
διδασκάλου μου Krumbacher, δστις εν τή δημοσιευθείση κατά τό 1906 πραγ
ματεία του «Die Photographic im Dienste der Geisteswissenschaften» 
μνημονεύει διά βραχέων τό έπιτελεσθέν έν Σινό: έργον μου.

Παρά τήν επίμονον άντίδρασιν τοΰ γέροντος σκευοφύλακος, ίσχυριζο-

1 Actes du seizietne eongres international des orientalistes . .. Athenes 1912, 
pag. 163-165.

2 At πρώται ακριβείς ειδήσεις περί τής άποφασισθείσης έκδόσεως τοΰ μνημειώδους 
τούτου έργου διεβιβάσθησαν εις τό ελληνικόν κοινόν δι’ άνταποκρίσεώς μου έκ Μονάχου 
δημοσιευθείσης τή 27 Ιουνίου 1901 είς τήν έν Άθήναις έκδιδομένην τότε εφημερίδα 
«Τό Άστυ»,
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μενού δτι πάντες οι προ έμοΰ εύρωπαϊοι έρευνηταί άρίστην εΰρισκον την 
κατάστασιν τής βιβλιοθήκης, έδέησε νά πεισθή δ νέος τότε αρχιεπίσκοπος 
καί ηγούμενος τής Μονής Πορφύριος Β', όπως μοϊ άναθέση τήν φροντίδα 
τής προχείρου ταξινομήσεως τών ελληνικών χειρογράφων δθεν συνεκέντρωσα 
ταΰτα εν τώ χώρφ μιας πλευράς τής νεωΐέρας αιθούσης τής βιβλιοθήκης καί 
έτοποθέτησα κατ’ αύξοντα αριθμόν, ενώ πρότερον ήσαν άτάκτως διεσπαρμένα 
εις διαφόρους χώρους τής ειρημένης αιθούσης καί τοΰ παλαιοτέρου σχετικού 
δωματίου, κείμενα φύρδην μείγδην μεταξύ εντύπων βιβλίων καί άλλογλώσσων 
χειρογράφων (αραβικών, συριακών, σλαυωνικών, ίβηρικών, κοπτικών κλπ.) 
κατά τρόπον τα μέγιστα δυσχεραίνοντα οίανδήποτε επιστημονικήν έρευναν.

Ή δέ πληροφορία, ήν παρέχει διά τοΰ τελευταίου άξιολόγου έργου του 
ό ρώσος καθηγητής κ. Benechevitch1, ό έπισκεφθεΐς τήν έν λόγω Μονήν 
τό πρώτον έν έτει 1907, ήτοι δύο μόλις έτη μετά τήν έν αυτή έργασίαν μου 
καί είτα βραδύτερον κατ’ έπανάληψιν, δτι εύρε τήν διάταξιν τών ελληνικών 
χειρογράφων χαώδη, άποδεικνύει προφανώς, δτι ή ένεργηθεΐσα πρότερον 
ύπ’ έμοΰ συγκέντρωσις αυτών καί ταξινόμησις είχε μικρόν μετά τήν άναχώ- 
ρησίν μου τελείως άνατραπή διά λόγους, ως φαίνεται, σκοπιμότητος, οΰς 
ό αυτός συγγραφέας περαιτέρω έν τή αυτή σελίδι τοΰ βιβλίου του αναφέρει.

Κατά τήν τακτοποίησιν τών ελληνικών χειρογράφων παρετήρησα, δτι 
έλειπον μέν τινες κώδικες έκ τών 1223, δσους έν τφ καταλόγφ του δ Gardt- 
hausen1 2 περιγράφει, ύπήρχον δέ τουναντίον πλεΐστα νέα χειρόγραφα μή 
περιλαμβανόμενα έν τώ είρημένω καταλόγφ καί άναβιβάζοντα τον ολικόν 
αριθμόν αυτών εις 2150 περίπου. Έκ τοΰ γεγονότος τούτου προήχθην εις 
τήν σκέψιν καί τήν άπόφασιν νά έπιχειρήσω έν σπουδή, καθ’ δσον ή άδεια 
απουσίας έκ τής έν Άθήναις θέσεώς μου μετά μικρόν έληγε, πρόχειρον ανα
γραφήν τοΰ συνόλου τών χειρογράφων καί έπελήφθην αμέσως τών προ
καταρκτικών προς τούτο έργασιών μου. Άνεκοίνωσα δέ τήν πρόθεσίν μου 
ταύτην εις τον έπιφανή γάλλον έρευνητήν κ. Raymond Weill, δστις έργασθείς 
έπί μακρόν έν τφ ύπαίθρφ τής Σιναϊτικής χερσονήσου, φιλοξενηθείς δ’ έπί 
τινας ημέρας καί έν τή Μονή έζήτησε παρ’ έμοΰ πληροφορίας περί τών έν 
αυτή έρευνών μου. Ό αυτός έπιστρέψας εΐτα εις Παρισίους καί δημοσιεύσας 
έν έτει 1908 τό σπουδαϊον σύγγραμμά του «La presqu’ile du Sinai'», άνέ- 
γραψεν έν σελ. 336 τήν σχετικήν πληροφορίαν. Εντεύθεν λαβών αφορμήν 
δ κ. Benechevitch έγραφεν έν τώ έκδοθέντι ύπ’ αυτού κατά τό 1911

1 V. Ν. Benechevitch, Les manuscrits grecs du Mont Sinai et le monde savant 
de l’Europe depuis le XXVIIe siecle jusqu’a 1927. Athenes 1937, pag. 107. ("Εκδοσις 
τοΰ περιοδικού «Byzantinisch - neugriechische Jahrbucher» έν tfj σειρρ Texte und 
Forschungen κτλ.-άριθμ. 21).

2 Catalogue codicum graecorum sinaiticorum. Sripsit V. Gardthausen, 
Lipsiensis. Oxonii MDCCCLXXXVI (=1886).
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καταλόγω τοΰ άρχιμ. Πορφ. Οΰσπένσκη1 την ούχί κατά πάντα ακριβή εΐδη- 
σιν, δτι εγώ άποσταλείς εξ Ελλάδος ήσχολούμην κατά τό 1905 είδικώς εις 
την περιγραφήν έν συνόλφ τών ελληνικών χειρογράφων τής Σιναϊτικής 
βιβλιοθήκης, προσθέτων δτι περί τοΰ αποτελέσματος τής εργασίας μου ταύ- 
της ούδεμίαν θετικήν πληροφορίαν ήδυνήθη νά λάβη. Βραδύτερον δέ λαβών 
γνώσιν τής άνακοινώσεώς μου εις τό IT' διεθν. συνέδρ. τών ’Ανατολιστών 
έν Άθήναις 1912, περί ής ανωτέρω έγένετο λόγος, αναφέρει άκριβέστερον 
έν σελ. 91 τοΰ τελευταίου έ'ργου του, πόθεν προήλθε καί εις τί κυρίως άπέ- 
βλεπεν ή εις τό Σίναιον δρος αποστολή μου, προσθέτων καί τήν υπό τοΰ 
κ. R. Weill άναγραφεΐσαν πληροφορίαν καί παρατηρών, δτι λίαν συνοπτι- 
κώς άνεκοίνωσα τά πορίσματα τής σχετικής έργασίας μου, χωρίς ν’ αναφέρω 
τι περί συμπληρώσεως τοΰ καταλόγου τοΰ Gardthausen. Εις τήν εύλογον 
ταΰτην παρατήρησιν τοΰ κ. Benechevitch απαντώ, δτι δεν έτελεσφόρησεν 
ή προσπάθειά μου, δπως συντάξω πλήρη κατάλογον τών Σιναϊτικών ελληνι
κών χειρογράφων, προσκροΰσασα εις κατηγορηματικήν άπαγόρευσιν πάσης 
σχετικής έργασίας. Διότι ό μέν νέος βιβλιοθηκάριος τής Μονής, δργανον 
τυφλόν τοΰ προμνημονευθέντος γέροντος σκευοφυλακος Πολυκάρπου τοΰ 
Ζακυνθίου, άντιληφθείς δτι προπαρεσκεΰαζον τήν σύνταξιν καταλόγου παρε- 
νέβαλεν εις τήν τοιαΰτην προσπάθειάν μου μυρίας ανυπερβλήτους δυσχε- 
ρείας· ό δέ αρχιεπίσκοπος Πορφΰριος Β', δστις ειχεν έκφράσει ά'λλοτε ζωη- 
ράν έπιθυμίαν προς σύνταξιν πλήρους καταλόγου τών χειρογράφων καί 
συνίστα μοι έξ οικείας δλως πρωτοβουλίας δι’ ένθουσιωδών έκ Παρισίων 
έπιστολών του νά έπιληφθώ τοΰ έργου καλούμενος έπί τοΰτφ υπό τής Μονής 
ώς ειδικός έπιστήμων, άπήντησε τότε είς τάς σχετικάς διαμαρτυρίας μου άπε- 
ριφράστως, δτι, συμμορφοΰμενος προς τήν γνώμην «τών πατέρων» 1 2 ώφειλε 
νά μοι απαγόρευση τήν σύνταξιν καταλόγου, διότι μόνον τής Σιναϊτικής 
’Αδελφότητος μέλος έδικαιοΰτο κατ’ αΰτοΰς νά έκτελέση τό έργον τοΰτο.

"Ενεκα τών ανωτέρω λόγων έματαιώθη μέν όριστικώς ή ΰπ’ έμοΰ σύν
ταξις πλήρους καταλόγου τών ελληνικών τοΰ Σινά χειρογράφων αλλά δέν 
ειχεν εΰτυχεστέραν έκβασιν καί δύο μετ’έμέ έπισκεφθέντων τήν αυτήν Μονήν 
διαπρεπών έπιστημόνων ή σχετική προσπάθεια, ήτοι τοΰ τε αειμνήστου καθη- 
γητοΰ τοΰ έν Λιψία Πανεπιστημίου C. R. Gregory (δστις έξήταζε κυρίως τά

1 Catalogus codicum manuscriptorum graecorutn, qui in monasterio sanctae 
Catharinae in monte Sina asservantur. Tom. I. Codices... ab archim. Porphyrio 
(Uspenskio) descripti. Edidit V. BeneSevii. Petropoli. 1911 (Ρωσιστί. Σελ. τοΰ προ
λόγου XX).

2 Ή πλειάς τών ζηλωτών Σιναϊτών πατέρων, τών παρεχόντων πολυτίμους πρός τήν 
Μονήν υπηρεσίας, παρηκολούθουν μετά καταφανούς συμπάθειας καί έκτιμήσεως τάς έν 
Σινφ έργασίας μου' άλλ’ ΰπερίσχυεν άτυχώς τότε ή γνώμη τής υπό τόν σκευοφύλακα 
μειονότητος, έπηρεάζουσα καί τοΰ Πορφυρίου Β' τάς σκέψεις καί αποφάσεις.
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χειρόγραφα τής Κ. Διαθήκης) και τού εν Βρυξέλλαις καθηγητοΰ κ. Henri 
Gregoire, κατά την ομολογίαν και αυτού τοΰ κ. Benechevitch άποδίδοντος 
άορίστως την αποτυχίαν των δυο ε’ιρημένων καθηγητών εΐς «παρεξηγήσεις» 
(quelques malentendus ή differends) μεταξύ αυτών καί τών Σιναϊτών 
πατέρων1. Οί πραγματικοί δμως λόγοι, δι’ οΰς ήσαν μέν εις τήν ίσχύουσαν 
μειονότητα «ανεπιθύμητοι» οί δυο εύρωπαϊοι σοφοί καί εγώ προ αυτών 
επίσης, εύρε δέ τουναντίον πλήρη ελευθερίαν δράσεως ό κ. Benechevitch, 
ως καί πάντες οί κατά καιρούς έπισκεφθέντες προ αυτού τήν Μονήν ρώσοι 
έρευνηταί, θέλουσιν εκτεθή πλαιύτερον καί σαφέστερον προσεχώς μετ’ εκτε
νούς βιβλιοκρισίας τού τελευταίου συγγράμματος τού ρώσου καθηγητού.

Παρά τάς έκτεθείσας ανωτέρω δυσχερείας καί τούς περιορισμούς τής έν 
Σινα εργασίας μου, κατώρθωσα, μοχθών νυχθημερόν, νά εξετάσω διαφόρους 
κώδικας, ν’ αντιγράψω πολλά κείμενα καί νά λάβω πλείστας σημειώσεις καί 
φωτογραφίας. Έκ τού συγκομισθέντος ούτως άφθονου υλικού έδημοσίευσα 
κατά καιρούς ολίγα τινά ανέκδοτα κείμενα καί σχετικός πληροφορίας. Επειδή 
δέ τής εν αρχή μνημονευθείσης άνακοινώσεώς μου συνοπτική μόνον περί- 
ληψις έδημοσιεύθη ά'λλοτε, ά'ς μοι έπιτραπή τά έν αυτή ακροθιγώς έκτεθέντα 
νά διευκρινήσω ενταύθα πληρέστερον διά τών επομένων.

II.

Πλήρης καί λεπτομερής περιγραφή 
τοϋ νπ άριϋ·μ. 17191 2 Σιναϊτικοϋ κωδικός μετά αημαντικών 

έξ αύτοϋ άποαπασμάτων.

Τό χειρόγραφον τούτο, μή περιλαμβανόμενον έν τώκαταλόγφ τού Gardt- 
hausen, σύγκειται έκ φύλλων χάρτου 93 έχόντων διαστάσεις 0μ, 18Χ0μ,125 
καί φέρει άρίθμησιν κατά σελίδας άνερχομένας έν δλω εις 186. Έγράφη 
δέ κατά τό σωτήριον έτος 1782 (πρβλ. σελ. 184) ύπό Γερασίμου Πρωτοσνγ- 
κέλον Σινάιτου τον Φιλιππουπολίτον, δστις αποστολείς ως έξαρχος εις τό κατά 
τήν περιφέρειαν Λεβαδείας μοναστήριον τής 'Ιερουσαλήμ, προσφάτως άνα- 
γνωρισθέν ως μετόχιον τής Μονής Σινά, μετέβη εις Κωνσταντινούπολιν χάριν 
υποθέσεων τού μοναστηριού τούτου. Τό περιεχόμενον αυτού άποτελεΐται έκ δια

1 Πρβλ. τόν ανωτέρω μνημονευθέντα κατάλογον τοϋ 1911 έν σελ. XX τοΰ προλό
γου και τό νεοφανές δημοσίευμά του «Les manuscrits grecs» etc,, σελ. 90-91.

2 Τόν αριθμόν τούτον εΰρον έγώ έπί τής ράχεως τοΰ κωδικός έν έτει 1905, ως έδή- 
λωσα δημοσία κατάτό 1912 (Πρβλ. Actes du seizieme congres intern, des orientalistes, 
pag. 164). Άλλ’ δ κ. Benechevitch (catal. codicum manuscr. graecorum qui in monte 
Sina asservantur. Tomi III pars I. Cod. num. 1224-2150. Petropoli 1917, pag. 317) 
αναφέρει τόν αυτόν κώδικα υπό τόν άριθμ. 2080 χωρίς νά μνημονεύση και τόν ύπ’ έμοΰ 
άνακοινωθέντα παλαιότερον αριθμόν 1719.
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φόρων κειμένων, έμμετρων τε και πεζών, άσχετων προς άλληλα' άλλ’ άπαντα 
είναι μιας καί τής αυτής χειρός προϊόντα. Τοϋτο άποδεικνύεται μεν καί έκ 
τής όμοιότητος τής γραφής, άλλα σαφέστερον βεβαιοΰται έκ τοϋ γεγονότος, 
ότι εις τό τέλος των πλείστων κειμένων ή ενίοτε εις την αρχήν τινων έξ 
αυτών έχει θέσει ό βιβλιογράφος την υπογραφήν του είτε κατ’ ονομαστικήν: 
Ώ (άλλαχοΰ °Ω) γράιμας Γεράσιμος Πρωτοσνγκελλος Σιναΐτης δ εκ Φιλιπ- 
(π)ουπύλεος, είτε κατά γενικήν: Γερασίμου Πρωτοσυγκέλλου Σιναίτου τοΰ 
Φ>ιλιπ(τι)ουπολίτου, έν όλφ δεκάκις· καί άπαξ εν τή σελ. 31 συντετμημένως: 
« Γ PC'M. TTPTC Γ'Λ . C Ν ί Τ . Φ ΛΤΤΠΛ' Τ. *·

Αί σελίδες 1-24 τοΰ χειρογράφου1 περιλαμβάνουν μετάφρασιν τοΰ ψευ- 
δεπιγράφου «Νουθετικοΰ ποιήματος» τοΰ Φωκυλίδου, τοΰ οποίου τό πρωτό
τυπον έχει πολλάκις έκδοθή, άποτελοΰμενον έκ στίχων έν όλω 230 εις ηρωι
κόν εξάμετρον. Ή μετάφρασις, ανέκδοτος οΰσα, έκτείνεται εις ύπερδιπλάσιον 
άριθμόν στίχων πολιτικών Ιδσυλλάβων, προτάσσονται δ’ αυτών δέκα εγκω
μιαστικοί «στίχοι εις τον Φωκυλίδην», δι’ ών μεταφράζονται οι έξ ιαμβικοί 
στίχοι τοΰ πρωτοτύπου. ’Αμέσως κατωτέρω παρατίθενται τό τε πρωτότυπον 
καί ή μετάφρασις τών εγκωμιαστικών στίχων, εις οΰς προστίθενται καί δυο 
Ιδσυλλαβοι στίχοι«Τοϋ μεταφραστούν, δι’ ών οΰτος προσφωνεί τον Φωκυλίδην.

Στίχοι εις τον Φωκυλίδην.

'Ο Φωκυλίδης ευπρεπή ζήσας βίον, 
ώς χριστομύστης, ώς απόστολος μέγας, 
ώς ακροατής τών Θεοΰ θεσπισμάτων,

5 και μυαταγωγδς τών αρίστων πρακτέων, 
εύαγγελικώς ταντα λαλεΐ καί γράφει 
εύχρηστα τυγχάνοντα τοΐς εν τώ βίω.

Φωκυλίδου γνώμαι.

Ταντα δίκης όσίοισι Θεοΰ βουλεύματα φαίνει 
10 Φωκυλίδης άνδρών δ σοφώτατος δλβια δώρα.

Μήτε γαμοκλοπέειν, μήΤ άρσενα Κνπριν δρίνειν 
μήτε δόλους ράπτειν, μήθ’ αΐματι χειρα μιαίνειν1 2.

“Επεται ή μετάφρασις τοΰ Σιναϊτικοΰ κωδικός.

1 Οΰχί 1 - 63, ώς ό κ. Benechevitch έν χφ οίκείω χρόπφ γράφει.
2 Τά κείμενα χών εξ ιαμβικών στίχων εις τόν Φωκυλίδην και χών χεσσάρων πρώχων 

σχίχων χών Φωκυλίδου γνωμών, έλήφθηοαν έκ χης χεχάρχης έκδόσεως χοϋ Tli. Bergk, 
Poetae lyrici graeci, Lipsiae 1882.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:53:42 EEST - 34.211.113.242



Σιναϊτικαί έρευναι. 203

Σελ. 1. «Φωκυλίδου ποίημα νουθετικόν 1.

Στίχοι εις τον Φωκνλίδην.

Ό Φωκυλίδης ποιητής ζωήν και πολιτείαν 
ζήσας ίνάρετον, καλήν καί ευπρεπή, τιμίαν 

5 ώς όντως χριοτοδίδακτος, άπόστολος μεγάλος, 
των τοϋ Κυρίου εντολών ακροατής ώς άλλος, 
καί ώς διδάοκαλος οοφδς πάντων των εξαίρετων 
κατορθωμάτων, πράξεων αυτών τών ενάρετων 
ετούτα εύαγγελικώς τά λέγει καί τά γράφει 

10 αυτός, όπου έλληνικώς ’γεν(ν)ήθη, άνετράφη'
όντας πολλά ωφέλιμα εις όλους τους ανθρώπους, 
διδάσκοντας της αρετής τούς διαφόρους τρόπους.

"Ετεροι οτίχοι είς τόν αύτόν.

’Ανθρώπων δ αοφώτατος δ Φωκυλίδης φέρνει 
15 τάς νουθεσίας του αντάς εδώ καί παρασταίνει' 

όντας χαρίσματα καλά, πολύτιμό τε δώρα, 
μέ Ιεράς κρίσεις Θεοΰ, καθώς φαίνονται τώρα2.

Τοϋ μεταιψραατοϋ.

Κάτων καλώς ελάληαε' συ τώρα, Φωκυλίδη,
20 έλθε καί δίδαξε ή μας τών αρετών τά είδη».

Σελ. 2. Αρχή τοϋ νουθετικοΰ ποιήματος:

«’Άνθρωπε πρόσεχε πολλά ποτέ νά μη μοιχεύσης, 
μήτε νά αρσενοκοίτης, παιδία νά γυρενσης' 
μήτε νά είσαι δόλιος, επιβουλές νά κάνης, 
μήτε τδ χέρι σου ποτέ ατό αίμα νά μιάνης» 3.

1 Μετάφρασιν τοϋ αύιοϋ ποιήματος περιέχουν καί τινα τών χειρογράφων τοΰ 'Αγίου 
"Ορους κατά τόν κατάλογον τοϋ Σ. Λάμπρου, δπου δμως, άτυχώς, οΰδέν δείγμα, έστω 
καί ολίγων λέξεων έκ τής αρχής, παρατίθεται. Διά τοϋτό μοι είναι άγνωστον, αν υπάρχω 
σχέσις τις μεταξύ αυτών καί τής διά στίχων μεταφράσεως τοϋ Σιναϊτικοΰ κώδικος, ή τής 
έν πεζφ λόγφ μεταφράσεως, ήτις συνοδεύει τό πρωτότυπον κείμενον είς τό ύπ’ άριθ. 1131 
χειρόγραφον τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τής 'Ελλάδος καί είναι δλως άσχετος πρός τήν 
τοϋ Πρωτοσυγκέλλου Γερασίμου τοΰ Σιναΐτου.

7 Διά τών τεσσάρων τούτων στίχων μεταφράζονται οί δύο πρώτοι στίχοι τών Φωκν- 
λίδον γνωμών κατά, τόν Th. Bergk.

3 Οί τέσσαρες οΰτοι στίχοι τής μεταφράσεως αντιστοιχούν πρός τόν 3°ν καί 4°ν 
στ. τοΰ πρωτοτύπου.

Γραφή κώδ. στίχ. 2 Φωκυλίδυν 5 δντος 6 ακροατής 10 έλληνικώς 13 έτεροι 
15 εδώ, παραστένει 16 δώρα 20 δίδαξαι.
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Σελ. 25. «Περ'ι ματαιότητος τοΰ κόσμου καί περί ψυχής διορθώσεωςχ 
Στίχοι πολιτικοί εν δλφ 22, ών οί δυο πρώτοι εχουσιν οΰτω:

Καλός δ κόσμος πάγκαλ[λ]ος, ώς ποίημα Κυρίου' 
όμως εγώ πολλά κακός, ώς παγκάκιστου βίου.

"Επονται εν σελ. 26-28 στίχοι ανομοιοκατάληκτοι 48, άποτελοΰντες 24 
δίστιχα, ών τά αρχικά γράμματα σχηματίζουν ακροστιχίδα κατά την τάξιν 
τοΰ αλφαβήτου Λ - Ω * 2.

Τό πρώτον δίστιχον:

’Άψες, ψυχή, τάς ήδονάς, τό τρέχειν επ’ άόήλοις, 
μή σε προφθάση θάνατος, άνέτοιμον ευρών σε.

Καί τά διίο τελευταία:

Ψυχή, τό τέλος βλέψασα, τον θάνατον προγνονσα, 
τάς ήδονάς κατάγνωθι, κατάλιπε και σώζου.

Ώς άνθος βλέπον την ζωήν ταχέως εξανθονσαν, 
ώς δναρ παρατρέχονσαν, φύγε τον πλάνον κόσμον.

Μετά τό ανωτέρω ακολουθεί έτερον άνευ άκροστιχίδος ποίημα εκ 53 εν 
δλφ πολιτικών στίχων όμοιας φυσεως:

Πώς κάθη, πώς άμεριμνεϊς, πώς αμελείς, ψυχή μου, 
πώς ού φροντίζεις των κακών, ών έπραξας εν βίφ;

Ψυχή αμετανόητη, ονκ ενθυμεΐ τήν κρίαιν, 
ού μελετάς απόκρισην εις τον έκεΐθεν κόσμον;

Ού μεριμνάς τον θάνατον, πώς μέλλεις άποθνήσκειν 
κα'ι πώς από τοΰ σώματος έσχατον χωρισθήναι;

Σελ. 30, τό τέλος:

’Έκτοτ αν ελθη θάνατος, ψυχή, μή δειλιάσης' 
ό θάνατος άνάπαυσις υπάρχει τοΐς δικαίοις.

' Τό χειρόγραφον έχει ματαιώτιτος... διορθώαεος. Ένταϋθα έχω νά παρατηρήσω, οτι 
έκρινα περιττόν νά τηρήσω γενικώς τήν γραφήν τοΰ κωδικός, σημείων έκάστοτε τά 
ορθογραφικά ή άλλα γραμματικά σφάλματα. Ταΰτα είναι αναρίθμητα καί ή αναγραφή 
αυτών θά συνεπήγετο άνευ λόγου άποχρώντος αΰξησιν σημαντικήν τοΰ χώρου. "Ινα δέ 
καταδειχθή ή ανώμαλος σχέσις τοΰ βιβλιογράφου πρός τήν γραμματικήν καί τήν ορθο
γραφίαν, αρκεί νά παραθέσω ένταϋθα τά έξης: Περί μετανείας λόγος πάνι ώρέως. —’Έτερος 
λόγος ψνχοφελοΐς κερί μετανίας και εξομολογησεως. — Έρμινία πάνι όφέλιμος. — Ό πανικτήρ- 
μων. — Μετά ταντα, δήνει τον κάνονά του. — Περί άινωσεος τοΰ θρώνον και τοΰ Σινά όρος.— 
Κατόλυκοι. κτλ. κτλ.

2 Λαμπράν πραγματείαν περί τών παραινετικών γνωμών κατ’ άλφάβητον έδημο- 
σίευσεν ό διακεκριμένος φίλος καθηγητής τοΰ έν Βελιγραδίφ Πανεπιστημίου κ. Drag. 
Ν. A n as t assi e vi t ch έν Μονάχω κατά τό έτος 1905 υπό τήν επιγραφήν: Die 
paranetisclien Alphabete in der griechischen Literatur (Inaugural-Dissertation zur 
Erlangung der Doktorwiirde).
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Σελ. 31. «Περί μετανοίας λόγος πάνυ ωραίος». ’Αρχ. Μετανοήσατε και 
πιστεύσατε.

Σελ. 34. «"Ετερος λόγος ψυχαχρελής περί μετανοίας καί έξομολογήσεως». 
"Αρχ. Πολλάκις σάς ε μίλησα (οΰτω !), ευλογημένοι χριστιανοί, περ'ι μετανοίας 
και έξομολογήσεως.

Σελ. 44. «Ερμηνεία περί έξομολογήσεως πάνυ ωφέλιμος εις κάθε 
άν{θρωπ}ον». "Αρχ. '0 πανοικτίρμων καί πολνεύσπλαγχνος Θ(εό)ς.

Σελ. 48. «Μετά ταΰτα ό πν{ευμ/ατικός δίνει τον κανόνα του καί τον 
διαβάζει την συγχωρητικήν ευχή. Ό Θεός ό σωτήρ ημών, δ διά τον προφή
του σου Νάθαν μετανοήσαντι τώ Αανείδ επί τοΐς ϊδίοις πλημμελήμααιν. Καί 
την δεΰτερην. Κύριε ’Ιησον Χριστέ, νίε τον Θεόν τον ζώντος, ποιμήν καί 
αμνέ. Καί τρίτη, τοΰ αγίου Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου, συγχωρητική. Δέσποτα 
Κύριε ’Ιησού Χριστέ, δ Θεός ημών καί τα λοιπά.

"Επειτα λέγει ό πν(ευμ)ατικός προς τον έξομολογοΰμενον την νουθεσίαν 
ταύτην διά στίχων κατά άλφάβητον».

"Επονται 24 μονόστιχοι γνώμαι, ών τά αρχικά γράμματα άποτελοΰσιν 
ακροστιχίδα κατά την τάξιν τοΰ αλφαβήτου Α —Ω.

Τό κείμενον τής νουθεσίας ταΰτης είναι τό αυτό προς τό άναφερόμενον 
εν σελ. 72 τής μνημονευθείσης ανωτέρω (σελ. 204, σημ. 2) πραγματείας τοΰ 
κ. Anastassievitch, δπερ οΰτος χαρακτηρίζει ως ανέκδοτον, παραθέτων έξ 
αΰτοΰ μόνον τον πρώτον καί τον τελευταϊον στίχον, έχοντας ως έξης:

Αρχή. ’Αγάπα πρώτον τον Θεόν, έπειτα τον εχθρόν σου.
Τέλος. ' Ω πρέπει δόξα καί τιμή. Αμήν εΐπετε όλοι.

Καί ό μεν πρώτος στίχος είναι ό αυτός άπαραλλάκτως προς τον τοΰ ήμε- 
τέρου χειρογράφου, δ δέ τελευταίος έχει μικράν τινα παραλλαγήν.

Ίδοΰ οι 24 στίχοι τής νουθεσίας:

’ Αγάπα πρώτον τον Θεόν, έπειτα τον εχθρόν σον.
Βλέπε των άλλων τά καλά, τό σφάλμα τό δικόν σον.
Γυναίκα έχεις; τίμα την δεν έχεις; μή γυρέψης.
Δίδε καλόν αντί κακόν, καί θέλει άφεντέφεις.

5 ’ Εχε διά χειρότερον μόνον τον εαυτόν σον.
Ζήαεις καλώς, άν τό κακό τό φεύγης ώς κρημνόν σου.

'Ημέρα δίχως προσευχήν ποτέ μή σε περάση.
Θρόνος Θεόν θέλεις γενή ταπεινωθείς εν πάαι.
’Ιξενρε καί βεβαίωνε, πώς σήμερα πεθαίνεις.

10 Κόλακα μήτε νά δεχθής, μήτε εσύ νά γένης.
Λιμήν νά είσαι των πτωχών, χαρά τών θλιβομένων.
Μήτηρ, πατήρ τών ορφανών, ξενοδοχείο τών ξένων.
Νά κοινωνας δύο βολαΐς τον χρόνον, άναγκαίον.
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Ξεμολογοϋ δέκα φοραϊς δμως και έτι πλέον.
Ιό "Οσο ’μπορείς και περπατεϊς, τρέχε στην εκκλησίαν.

Πουλήσου καί αγόρασε την άνω βασιλείαν.
Ρϊψε τον πόνον τον κορμιού καί πόνει την ψυχήν σου.
Σέδον την πίστιν σου γερά, έως εις την θανήν σου.
Τού άφεντός μας τού Χριστού τα πάθη νά θυμάσαι.

20 "Υμνεί καί δόξαζε αυτόν, αν θέλης Χρίστον νάσαι.
Φοβον δε καί αγάπα τον, ώσάν τά δυό σου μάτια.
Χαΐρε για την αγάπην του, αν γένης καί κομμάτια.
Ψάλλε αύτφ βράδυ, ταχύ, καθημερνή καί σχόλη.

ΤΩ πρέπει δόξα καί τιμή' αμήν, ας ’πουμεν όλοι.

Σελ. 50. «Ύμνος εις την Θεοτόκον.
(προς το) Σώσό(ν} με αγνή, κυρία σωτηρίας.

Αρχ. Στένω καί θρηνώ εξ όλης τής ψυχής μου, 
ώς αμαρτωλός, ώς τέρψας τον Βελίαρ».

Δώδεκα στίχοι ιαμβικού τρίμετρου, μεθ’ οΰς δυο 14σΰλλαβοι καί είτα 
τέσσαρες Ιδσΰλλαβοι πολιτικοί.

Σελ. 51. «Περί τής αγίας βάτου, ήν ειδεν ό Μωϋσής, ό ποιητής γράφει.

“Εναν καιρό εϋρέθηκα σ ένα βουνό απάνω, 
ώσάν τό όρος τού Σινά, έτσι τό παραδάνω».

Τό ποίημα άποτελεΐται εκ στίχων 166 πολιτικών ομοιοκατάληκτων άνά 
δυο καί λήγει εις την σελ. 58.

Σελ. 59. «Ύμνος εις τον Χριστόν καί εις την Παναγίαν, πάνυ ωραίος.

"Αν έπιδλέηιης τά έργατά μου, 
καί άποβλέψης τά σφάλματά μου,
ΥΙέ ανθρώπου, Θεέ, κριτά μου».

Έν δλφ 39 τοιαΰτα τρίστιχα ομοιοκατάληκτα, ών τότελευταϊον εν σελ. 63 
εχει ουτω:

Όπόταν ένας διψά, σπουδάζει 
άκαταπανστως νά σε δοξάζη, 
τους ϋμνονς τούτους νά τους διαβάζη.

'Έπονται «Δόξα καί νυν. ’.Αλληλούια γ', τό κύριε έλέηαον καί τέλος».

Σελ. 64. «Τά θαύματα τοΰ προφήτου Μωϋσέως.

Τον Μωϋαήν τον έχασα, πηγαίνω ερευνώντας, 
δπον τον είδα στο Σινά, στην βάτο(ν) ομιλώντας».
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To ποίημα άποτελοΰμενον έκ στίχων 288, λήγει εις την αρχήν τής σελ. 77 
καί οΰχ'ι εις την σελ. 78 ώς ό κ. Benechevitch σημειώνει- μεθ5 δ εν τή αυτή 
σελίδι τά εξής:

Ταντα μεν καί περί αυτόν, άλλ’ ας είποΰμεν πάλιν 
διά πολλήν αγάπην αας και ιστορίαν άλλην.

Εΐπα πολλά και οώνει· 
καί ποΐός με γλυτώνει 

από κατηγορίας, 
δτι τής τραγωδίας 

τους ορούς δεν έφύλαξα;
Καί άλλο αηδόνι, 

τώρα καί χελιδόνι, 
ας ελθη νά λαλήση 
καί νά οάς κελαδήση 

καί τά λοιπά τά (ν^τέρτια μου.

Έπονται δώδεκα τοιαΰτα πεντάστιχα μέχρι τέλους τής σελ. 78 περί τής 
επανόδου τοΰ ποιητοϋ εις Λεβάδειαν.

Σελ. 79. «Περί τής αγίας ημών πίστεως (διάλογος).

Ψνχή καί ό Χαρίτων.

Ψυ. Δεν είναι ένας δ Θεός; — Χα. ’Εγώ ετζι πιστεύω.
Ψυ. Δεν είναι τρία πρόσωπα; — Χα. Εγυ> ετζι λατρεύω».

’Εξακολουθεί μέχρι τέλους τής σελ. 85 1 ό διάλογος περιλαμβάνων στί
χους εν δλφ 148.

"Επονται εν σελ. 86-87 στίχοι 46, ών οΐ δυο πρώτοι έχουσιν οΰτω: 

Καί έτσι πάγει λέγωντας ό Γλυκοκωνσταντΐνος. 
καί νά καί ερχεται ευθύς ό μέγας Αυγουστίνος.

Μετά ταϋτα: «Ευχή εις τον Χ(ριστό)ν.
Ήμάρτηκά αοι, Κύριε' ώς ό Δαυβείδ φωνάζω' 

ήμαρτον δε υπέρ αυτόν άμετρα λογαριάζω».

Στίχοι 26 περατοΰμενοι εις τήν σελ. 88.

Σελ. 89. «“Υμνος εις τήν Θεοτόκον.

Αρχινώ, παρθένε, πάλιν δί’ αγάπην σου πολλην 
διά άμετρόν μου χρέος καί μεγάλην οφειλήν».

Ό τελευταίος στίχος τοΰ ΰμνου εν σελ. 92:

'Ως καθώς τήν Παναγίαν, τήν μητέρα των πιστών.

1 Εσφαλμένος ό κ. Benechevitch γράφει 79- 94.
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’Έπειτα μέχρι τής σελ. 94 εξιστορεί ό αυτός διά 52 στίχων την μετάβασίν 
του εκ Λεβαδείας εις Κωνσταντινουπολιν, δπως φροντίση περ'ι έκδόσεως σουλ- 
τανικοΰ διατάγματος άναγνωρίζοντος την προσάρτησιν τής επί των υπωρειών 
τοϋ Παρνασσού (νϋν Κοινότ. Δαυλίδος) κείμενης μονής 'Ιερουσαλήμ εις 
τήν προνομιοϋχον Μονήν τοϋ ορούς Σινά, ώς μετοχιού αυτής. ’Άρχεται:

Σήμερον καβαλικεύω κι5 άπ’ τήν Αειβαδειά ενγαίνω
και πολλά αυλλογισμένος είς τήν Πάλιν και παγαίνω'

παρακαλώντας τον Θεόν νά με ενδνναμώση
καί τοντόν μου τον λογισμόν νά με τον στερεώση.

Πηγαίνω, φθάνω τό λοιπόν απάνω εις τήν Πάλι,
νά κάμω τήν δουλε(ί)τσα μου, νά ενγάλω τό φερμάνι'

ηνρα καυγάδες περισσούς, ποϋχεν (ο) ’Αλεξανδρείας 
καί ’μάλωνε, συγχύζονταν μ’ όλους τούς Σιναΐτας.

Σελ. 95. «’Ήδη προ χρόνων έβουλήθη ό μακαριώτατος πάπ(α}ς καί 
πατριάρχης άγιος ’Αλεξάνδρειάς κυρ Κυπριανός, νά ένωση τον θρόνον του 
μέ τό ιερόν μοναστήριον τοΰ θεοβάδιστου ό'ρους Σινά, τρόπον τινά πώς 
αφιερώνει τον θρόνον του εις τό Σίναιον ό'ρος' καί έγραφε συνεχώς εις 
Αίγυπτον, προς τον πανιερώταιον άγιον αρχιεπίσκοπον τοϋ θεοβάδιστου 
ό'ρους Σινά κυρ Κύριλλον, περί τής τοιαύτης ένώσεως. "Οθεν καί ό αρχιε
πίσκοπος έν μια τών ημερών τό επρόβαλεν μέσα είς τήν Συναξιν τών πατέ
ρων, οι όποιοι άκοΰοντες έ'να τοιοΰτον άκουσμα παράδοξον, ή μάλλον είπεΐν 
παράνομον, έγιναν άλλοι έξ άλλων, όσον οί έν τώ άγίφ ό'ρει άγιοι πατέρες, 
τόσον οι έν Αίγΰπτφ, τόσον καί οί έξωθεν ευρισκόμενοι πατέρες δεν έστερ- 
ξαν κατ’ οϋδένα τρόπον νά γενή τό τοιοΰτον νεοφανές κατόρθωμα, διά νά 
μήν χάση τό ιερόν ημών μοναστήριον τά τόσα προνόμια, προσέτι καί τήν 
έλευθερίαν του. "Οθεν έτυχε νά άνέβη ό αρχιεπίσκοπος είς βασιλεύουσαν διά 
τινάς υποθέσεις τοϋ ίεροϋ ημών μοναστηριού, ευρεν καί τον μακαριώτατον 
άγιον ’Αλεξάνδρειάς καί τον έφανέρωσε τά πάντα καταλεπτώς καί άπασαν 
τήν γνώμην τών πατέρων τής 'Ιεράς Συνάξεως, ότι ή τοιαύτη ένωσις ούκ 
αρεστή έφάνη άπασι τοΐς πατράσι, τοίς τε άνω, τοΐς τε κάτω, καί τοίς έξω
θεν, καί παρακαλώ ας ήσυχάση ή Μακαριότης Της είς τό εξής. Πλήν ό 
Μακαριώτατος, άφ’ ού έλαβε τοιαΰτην άπόκρισιν παρά τών Σιναϊτών πατέ
ρων, έγραψε τό παρόν μανιφέστο, καί τό έμοίρασεν εις όλους, λέγω εις τον 
Παναγιώτατον, είς τούς αρχιερείς, είς τούς αύθέντας, καί εις όλους τούς 
άρχοντας τοΰ Γένους ημών, διά νά βιάσωσι τούς Σιναΐτας οΐω τρόπψ ήμπο- 
ρέσουσι, διά νά γένη ή τοιαυτη κατηραμένη ένωσις- πλήν ματαίως έκοπίασεν.

Γερασίμου πρωτοσυγκέλλου Σιναΐτου, τοϋ Φιλιππουπολίτου».
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Σελ. 97. «Μανιφέστο, όποΰ έκαμεν ό άγιος ’Αλεξάνδρειάς κυρ Κυπρια
νός, προς τον πατριάρχην και τής αγίας Συνόδου, καί εις τούς αύθέντας καί 
άρχοντας. Έν πρώτοις άρχεται:

Περί ενώσεως τοϋ θρόνου καί τοΰ Σινά δρο(υ)ς.

’Άν καί άλλος τινάς καμμίαν φοράν, ως ωφέλιμον καί πρόξενον πολ
λών αγαθών, έστοχάσθη την άναγκαίαν ενωσιν τοΰ άποστολικοϋ θρόνου 
τής ’Αλεξάνδρειάς [ μετά τοϋ ίεροΰ μοναστηριού τοΰ θεοβάδιστου ορούς Σινά 
δεν ήξεύρω' όμως ήξεύρω δτι τώρα έν τοις καθ’ ημάς χρόνοις, έν οις, | κρί- 
μασιν οις οίδε Κύριος, οί μέν τοΰ θρόνου έκείνου έχθροί, οί κατόλικοι, 
έπλήθυναν καί ύπερεδυνάμωσαν».

Σελ. 111. «Γράμμα ύπεραπολογητικόν από μέρουςτών Σιναϊτών πατέρων.
Τήν ϋμετέραν ευγένειαν ήδέως και περιχαρώς προσαγόρευα μεν και εξ 

δλης ψυχής και καρδίας εύχόμεθα.

Αιά τοϋ παρόντος ημών ευχετικόν γράμματος». . .

Σελ. 125. «’Ίσον άπαράλλακτον τοΰ π(ατ)ριαρχικοΰ καί συνοδικοΰ γράμ
ματος (Νοεμβρίου 1782).

Γαβριήλ έλέω Θ(εο)ϋ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης, 
και οικουμενικός πατριάρχης.

' Οσιώτατε εν ιερομονάχοις καί Δικαϊε τής ίεράς βασιλικής μονής τον 
Θεοβάδιστου όρους Σινά κυρ ’Αναστάσιε».

Σελ. 129. «Εις τούς 1782: Άφ’ οΰ τό άνωθεν μανιφέστον έφθασεν έν 
Αΐγύπτω». ..

Σελ. 130. . . . «έγνωσαν καί έξ αυτής δ τε οικουμενικός πατριάρχης
καί οί παρευρεθέντες άγιοι αρχιερείς, καί δλοι κοινώς άπεφάσισαν νά καταρ- 
γηθή αυτή ή φήμη τής ενώσεως τοΰ θρόνου τής ’Αλεξάνδρειάς μετά τοΰ 
Σινά δρο(υ)ς' καί προς παρηγοριάν τούς έν Σινά μονάζοντας πατέρας (οΰτω!) 
έδόθη ή παρούσα πατριαρχική καί συνοδική έπιστολή εις τούς έξάρχους, να 
σταλθή έν ταύτώ κάτω εις τήν Σύναξιν τών π(ατέ)ρων προς ησυχίαν καί 
άνάπαυσίν τους. Καί μετέπειτα έξεδόθη καί πατριαρχικόν σιγιλλιώδες γράμμα 
προς σύστασιν καί αυτονομίαν τοΰ μοναστηριού καί άναίρεσιν τής ενώσεως, 
ως κάτωθεν φαίνεται' δπερ έδόθη τοΐς έξάρχοις καί άπεκομίσθη εις τό ιερόν 
μοναστήριον τοΰ Σινά δρο(υ)ς.

Ό γράψας Γεράσιμος πρωτοσύγκελλος Σιναΐτης έκ Φιλίπ(π)>ουπόλεως».

Σελ. 131. «’Ίσον άπαράλλακτον τοΰ σιγιλλιώδους.

Γαβριήλ έλέω θεόν, κτλ.

Πολλάκις δε καί τά καλώς εχοντα καί παγίως άπ αρχής πεπηγότα, καί
Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος ΙΓ\ 14
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έν διαμονή καί έδραιότητι καί δυσμετακινήτω καταστάσει προ άμνημονεύτων 
χρόνων διατελέσαντα» κτλ.1.

Σελ. 141. «Ή κατά καιρούς συμφωνία γινόμενη επί αναμεταξύ νέου 
αρχιεπισκόπου και των πατέρων έν έτει 1753. Κύριλλος».

’Άρχ. CH μεν αταξία συμφορών πολλών, ζημίας τε και συγχνσεως πρό
ξενος κρίνεται.

Σελ. 151: «Παραλαβή τοΰ μοναστηριού Ιερουσαλήμ. Τούτο εστ'ι τό 
προοίμιον».

Άρχ. ’Ηδη προ χρόνων οι καλόγηροι τον μοναστηριού 'Ιερόν \ σαλημ 
επονομαζόμενου εις τα κατά την Αιβαδίαν μέρη, εγγύς τον χωρίου Λιαυλείας.

Σελ. 155. «’Ίσον εστι τού συμφωνητικού γράμματος»

Άρχ. Διά τον παρόντος συμφωνητικού αποδεικτικού τε και βεβαιωτικού 
γράμματος γίνεται δήλον, δτι κατά τους 1768 οι π(ατέ)ρες (τον μοναστη
ριού) της 'Ιερουσαλήμ όνομαζομένον, τοΰ άπδ. . . κατά την Αιβαδίαν ευρι
σκομένου.

Σελ. 159. «’Ίσον τού σιγιλλιώδους γράμματος τής Ιερουσαλήμ».
’Άρχ. Ον την τνχονσαν, άλλα δη καί έ'μφρονα καί γενναίαν φροντίδα 

καί πρόνοιαν.
Τελ. έν σελ. 165. Έν έ'τει σωτηρίφ 1781φ· έν μηνί Φεβρουάριον’ έπι- 

νεμήσεως 14
Γαβριή(λ) έλέφ (Θεού αρχιεπίσκοπος) Κ/πόλεως . . ., Εφέσου 

Σαμουήλ, Νίκαιας ’Άνθιμος, Ήρακλείας Μεθόδιος, Νικομήδειας Μελέτιος, 
Χαλκηδόνος Παρθένιος, Δέλκων Άνανίας, Τουρνώβου Καλλίνικος, Δράμας 
Γρηγόριος, | Προύσης ’Άνθιμος».

Σελ. 166 λευκή. Σελ. 167. «Μετάφρασις τοΰ νέου φερμανιού1 2 3 τού άφιε- 
ρωτικοΰ τοΰ μοναστηριού τής Ιερουσαλήμ κατά τήν Λειβαδείαν, κατά τό 

3 και τό ιλιάμι4 τοΰ Καζασκέρη 5. Έκ τοΰ οθωμανικού εις τό άπλοΰν 
ρωμαί(ϊ)κον».

1 Έδημοσιεΰθη υπό Π. Νεοκλέους εις τό βιβλίον του: «Τό κανονικόν δίκαιον τοΰ 
Πατριαρχικόν Θρόνου των ’Ιεροσολύμων επί της αρχιεπισκοπής Χινα» κτλ. Έν Κωνσταντι· 
νουπόλει 1868, σελ. 136-141.

2 Φερμαν τουρκιστί λέγεται τό αύτοκρατορικόν (ή σουλτανικόν) διάταγμα.
3 Χοτζετ = τεκμήριον, άπόδειξις και κατά συνεκδοχήν τίτλος Ιδιοκτησίας.
4 Ίλαμ — άπόφασις.
5 Καζαακέρης, έκ τοΰ Καδή — άακέρ, είναι ό τίτλος ανώτατου στρατιωτικού δικαστοΰ 

μετά τόν Σεϊχ-ουλ-ισλάμην. Δύο δ’ ύπήρχον τοιοΰτοι, ό τής Ρωμυλίας (Ρούμελη) καί 
ό τής ’Ανατολής.
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’Άρχ. 'Ορισμός βασιλικός προστακτικός καί δηλωτικός προς τον λογιό
τατον κατή1, άγιάνιδες - και Βοεβόδαζν') της Λειδαδείας. "Οτι δ επίσκοπος και 
οι καλόγεροι τον τονρι3 Σινα.

Σελ. 171. «Μετάφρασις τοϋ νέου φερμανιού τής Ιερουσαλήμ διά την 
δεκα[ε]τίαν. Έκ τοϋ οθωμανικού εις τό άπλοϋν ρωμαί(ϊ)κον». ’Αρχεται διά 
των αυτών λέξεων, ως και τό προηγουμένου.

Σελ. 176- 179. «Ερμηνεία περί έξομολογήσεως πάνυ ωφέλιμος εις κάθε 
άν(θρωπ)ον, εις κοσμικούς τε, εις ιερωμένους καί μονάχους- πώς δη πρέπει 
έξομολογεΐσθαι κάθε άν(τθρωπ)ον».

Σελ. 180-182. «Προσευχή μετά τήν έξομολόγησιν και συγχώρησιν τοϋ 
πν(ευματ)ικοϋ πατρός». ’Άρχ. Ήξεύρω, κύριέ μον.

Σελ. 183- 184. Σχέδιον διαθήκης, μεθ’ ο ή σημείωσις:
ΓΕνέτι: 1782f: Δικεμβρίου 20ΰ: εν βαοιλενονσι: τέλος: | Ή γράψας 

Γεράσιμος Πρωτοσνγκελλος Σιναΐτης δ εκ Φιλιπουπόλεος».
Σελ. 185: «Ερμηνεία, πώις δή πρέπει τών ιερέων μνημονεύειν, | ζώντων 

και νεκρών».
Σελ. 186: «Και περί τών κεκοιμημένων, πώς δή πρέπει μνημονεύειν». 

Μεθ’ δ ή αυτή ως άνω υπογραφή καί τέλος τοϋ κώδικος.
Έκάστου σχεδόν κειμένου προτάσσεταιέ'γχρωμον κόσμημα καίέ'πεταιέντέλει 

ή μνημονευθεΐσα πολλάκις ανωτέρω υπογραφή τοϋ βιβλιογράφου Γερασίμου.
Αί έπιγραφα! τών κειμένων και τά αρχικά γράμματα δΓ έρυθρογραφίας. 

Κατ’ έξαίρεσιν δ’ εγράφη ομοίως έν σελ. 95-96 και ολόκληρον τό κείμενον 
τής (έν πεζή φράσει) εισαγωγής εις τήν διά στίχων εξιστόρησιν τοϋ σπουδαιο- 
τέρου θέματος τοϋ κώδικος, ήτοι τών επιμόνων, πλήν ματαιωθεισών έν τέλει 
προσπαθειών τοϋ Πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς Κυπριανοϋ περί ενώσεως τοϋ 
θρόνου αϋτοϋ μετά τής Μονής τοϋ όρους Σινά.

III.

Δεκατέσσαρα πατριαρχικά έγγραφα 
της Αρχιεπισκοπής Καρπά&ου και Κάσαν (τών έτών 1762-1792) 

ευρισκόμενα έν τή Μονή τοϋ Σινα.

Αί πρώται πληροφορίαι περί τών εγγράφων τούτων έδημοσιεΰθησαν 
εις τά έν αρχή τής παρουσης μελέτης μνημονευθέντα πρακτικά τοϋ έν Άθή- 
ναις 17" διεθνοϋς συνεδρίου τών ’Ανατολιστών. Έκεΐ άνεγράφη, ότι τήν 
ΰπαρξιν τοιούτων έγγραφων έν Σινα κατώρθωσα νά διευκρινήσω εκ τίνος 
σημειώσεως εύρεθείσης έπί παλαιοϋ έντυπου βιβλίου Παρακλητικής καί έχοΰ-

1 Κατής έκ τοΰ — 1:-:ροδικαατής. 2 Άγιάν τουρκιστί καλούνται οι πρόκριτοι.

3 Τοϋρ Σινα—Τό όρος Σινα. Πρβλ. Περικλεούς Γρηγοριάδου, Ή ιερά Μονή τοϋ 
Σινά κτλ. Έν Ίεροσολύμοις 1875, σελ. 82.
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σης οΰτω: «.Καρπάθου Δανιήλ, Σιναϊτου». Εντεύθεν συνεπέρανα, δτι δ κατά 
τό 1764 άναδειχθείς αρχιεπίσκοπος Καρπάθου και Κάσου Δανιήλ ανήκε 
πρότερον ως ιερομόναχος εις την Μονήν τοΰ Σινά, παραιτηθείς δέ κατά τά 
τελευταία έτη τοΰ βίου του εκ τής είρημένης αρχιεπισκοπής επανέκαμψεν εις 
τήν Μονήν τής μετάνοιας του, συναποκομίσας εϊς αυτήν μετά τινων βιβλίων 
καί τά εν λόγω έγγραφα, ών τό περιεχόμενον εκτίθεται κατωτέρω.

Α'. Καθαίρεοις τον παραιτηθέντος άρχιεπιοκόπον Παρθενίου. Πατριαρχι
κόν καί συνοδικόν γράμμα επί χάρτου, επιδοθέν τή δ' ’Ιανουάριου ,αψξβ' 
(=1762) υπό τοΰ οίκουμ. πατριάρχου Πωαννικίου τώ νέφ άρχιεπισκόπφ 
Καρπάθου Παϊσίω, ον ό παραιτηθείς προκάτοχος αΰτοΰ Παρθένιος δι’ ανθρώ
πων του είχε κακοποιήσει. Διά τήν έ'κνομον αυτού πράξιν ταυτην ό τελευταίος 
καθαιρεΐται τής άρχιερωσυνης.

’Άρχ. « Ί* Διά τοΰ παρόντος αποδεικτικού γράμματος γίνεται δήλον ότι, 
επειδή ό πρφην αρχιεπίσκοπος Καρπάθου Παρθένιος μετά τό | παραιτηθήναι 
τής επαρχίας αΰτοΰ ταυτης επανέστη αΰθις... Τέλος ό μέν Παρθένιος ως 
ψευδής καί υπαίτιος άναδειχθείς συνοδική κρίσει τε καί άποφάσει καθηρέθη 
τής άρχιερωσυνης αυτού... ό δέ κυρ Παίσιος έφάνη γνήσιος καί καθολικός 
άρχιερεύς | τής αρχιεπισκοπής ταυτης Καρπάθου».

’Άνω προ τοΰ κειμένου, χειρί πατριαρχική: Ό Κωνσταντινουπόλεως 
έπιβεβαιοί. Κάτω δέ: πρώην Καρπάθου Παρθένιος βέβαιή.

"Επονται αί ύπογραφαί επτά συνοδικών αρχιερέων.
Διαστ. τοΰ μέν χάρτου 0,442 Χ0μ,333 τοΰ δέ κειμένου Ομ, 185Χθμ,253.

Β 7 Μολνβδόβονλλον επί περγαμηνής περιέχον πράξιν τον οικουμενικού 
πατριάρχου Σαμουήλ, έ'τ. 1764, δι’ής κοινοποιείται καί έπικυροΰται ή εκλογή 
καί χειροτονία τοΰ νέου αρχιεπισκόπου Καρπάθου και Κάαου Δανιήλ μετά 
τον θάνατον τοΰ προκατόχου αΰτοΰ Παϊοίον.

Ή περγαμηνή, καλώς διατηρουμένη, έχει διαστάσεις κατά μέσον δρον 
0μ,56χ0μ,50' ή δέ γραφή, οΰσα λεπτή, επιμελής καί ορθογραφικών σφαλ
μάτων άπηλλαγμένη, περιλαμβάνει 27 σειράς, μήκους 0μ,425. Τό αρχικόν 
γράμμα τοΰ κειμένου Φ είναι καλλιτεχνικώς έξειργασμένον καί φέρει επί 
τής κορυφής αΰτοΰ τήν εικόνα ναϊδίου μετά δυο κωδωνοστασίων εν ε’ίδει 
πυργίσκων. Μεταξύ τής έν τώ άνω μέρει πατριαρχικής επιγραφής καί τοΰ 
κειμένου υπάρχει ασυνήθους εΰρύτητος κενός χώρος έκ 0μ,235. Είς τήν 
κάτω δεξιάν γωνίαν εΰρίσκεται ή διά μονοκονδυλίας έλικοειδής υπογραφή: 
f Ό μέγας λογοθέτης τής μεγάλης εκκλησίας ... οΰ τό κύριον δνομα 
είναι δυσανάγνωστον. Οί συνοδικοί αρχιερείς δέν υπέγραψαν είς τον ώρι- 
σμένον κάτωθεν τοΰ κειμένου χώρον, καθ’ δσον τά ονόματα αΰτών αναγρά
φονται πλήρως εντός τοΰ κειμένου. Ή έξηρτημένη μολυβδίνη βούλλα φέρει 
επί μέν τής μιας πλευράς, κατά τήν κανονικήν τάξιν, τήν εικόνα τής Θεοτό-
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κου μετά τοϋ Χρίστου βρέφους, εκατέρωθεν δέ τών κεφαλών αυτών τάς 
συνήθεις έπιγραφάς: μρ ΘΥ (=Μήτηρ Θεοϋ) και ic xc ( = Ίησοϋς Χριστός)- 
επί δέ τής αντιστρόφου πλευράς άνω μεν τό πατριαρχικόν στέμμα, κάτωθεν 
δ’ αύτοΰ τό ό'νομα καί τον πλήρη τίτλον τοΰ Πατριάρχου μετά τοϋ έτους 
τής ένθρονίσεως αΰτοϋ ,ΑΨΞΓ' (=1763).

Λόγφ τής έπισημότητος τοϋ εγγράφου παρατίθεται κατωτέρω τό κείμε
νον αΰτοϋ πλήρες.

f Σαμουήλ ελέφ θ(εο')ϋ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως,
Νέας Ρώμης, καί οικουμενικός π(ατ)ριάρχης.

Φύσει που καί έθει άνέκατθεν τό τών ανθρώπων γένος διαρρήδην έσχη- 
κέναι φαίνεται τό άρχειν καί άρχεσθαι. Καί φύσει μέν, έπεί καί εν αΰτψ τώ 
σώματι τό μέν άρχον, τό δέ άρχόμενον- έθει δέ διά τάς έξω άρχάς, ηγεμονίας 5 

τε|καί βασιλείας. Ό δέ τής σωτηρίας ημών καθηγητής, δ θεάντθρωπος Σωτήρ 
καί Κύριος ημών Ίησοϋς Χριστός, ό θεώσας τον άν{θρωπ}ον καί μεσίτης 
Θεοϋ τε καί άν(θρώπ)ων γεγονώς, χάριτι καί δωρεά τοϋ αγίου Πνεύματος 
έπαφήκεν ήμΐν την αρχιερατικήν ] προστασίαν. Θεόσδοτος δ’οΰν καί θεοπαρά- 
δοτος οΰσα ήμΐν αλληλοδιαδόχους ή προστασία αυτή, πρώτους μέν καί κυρίως 10 
τώ αιτίφ την υπεροχήν έχει, δεύτερον δέ τφ ΰποκειμένφ- καί γάρ οΰ περί τά 
ρέοντα καί κάτω μένοντα ή έν νόμω θείφ αρχή αΰ|τη, άλλα περί τάς άκηρά- 
τους ουσίας, τάς ψυχάς δηλαδή τών άν{θρώπ)ων, τέλος έχουσα σώσαι τον 
άνφθρωπ)ον καθαρτικαΐς μεθόδοις καί διδασκαλίαις, πτερώσαι ψυχήν καί 
άρπάσαι κόσμου καί δοϋναι Θεφ καί, τό κεφάλαιον, Θεόν ποιήσαι κατά τον 15 

θειον Γρηγόριον, | ής οΰδέν άλλο τών έν τώ κόσμω τιμαλφέστερόν τε καί άναγ- 
καιότερον. Ούτως οΰν άναγκαιοτάτης καί σωστικωτάτης διατελούσης απαντα
χού τής αρχιερατικής αξίας καί χάριτος, καθ’ όσον καί ψυχή τφ σώματι προς 
τό ζήν αναγκαία καθέστηκεν, ή μείτριότης ημών, άτε τη π{ατ)ριαρχική 
περιωπή ελέει Θεοϋ ένιδρυθεΐσα 1 καί κρείττονι έπιπνοία τής έξ ύψους θείας 20 
προνοίας τούς οΐακας τοϋ οικουμενικού καί πάγκοινου σκάφους έγχειρισθεΐσα 
καί χρέος απαραίτητον έχουσα άγρύπνοις όμμάτων έπιβολαΐς ένα|τενίζειν καί 
έφοράν, ώστε μηδεμίαν τών ευσεβών παροικιών τών υποκειμένων τώ άγιω- 
τάτφ τουτωΐ π(ατ)ριαρχικφ τε καί άποστολικφ θρόνω τής τοιαύτης χαριτεμ- 
βρύτου πηγής, άγιαστικής τε καί φωτιστικής χάριτος έν χήτει2 καθίστασθαι 25 

καί άμοιρον διαμένειν τής j προσφόρου αρχιερατικής προστασίας καί πν(ευ- 
ματ}ικής κηδεμονίας τε καί έπισκέψεως, καταλαβοϋσα τήν άγιωτάτην αρχιε
πισκοπήν Καρπάθου καί Κάσου3 έν στερήσει γνησίου προστάτου καί άρχιερέως 
έναπολειφθεΐσαν, ώς τοϋ έν αυτή αρχιερατικούς προϊσταμένου [ κυρ Παϊσίου 
θανάτφ φυσικώ τό ζήν έκμετρήσαντος καί προς τάς αιωνίους σκηνάς είσελά- 30

Γραφή κώδ. 1 ένιδριθεΐσα. 2 ή σπανία φράσις έν χήτει σημαίνει ο,τι καί ή 
μικρόν κατωτέρω έν ατερήαει. 3 Κάααου.
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σαντος, οΰ μετρίαν κατεβάλετο φροντίδα επί τώ έξελέσθαι καί εΰρεΐν τον 
άξίως προστησόμενον της αρχιεπισκοπής ταΰτης, ΐνα μή επί πολύ ούτως εύρί- 
σκηται. Διό καί ψήφων ) κανονικών γεγενημένων, άδεια καί προτροπή ήμετέρα, 
υπό των ένταΰθα εν {τή) βασιλευοΰστ) παρευρεθέντων ίερωτάτων συνάδελφων 

35 ημών αρχιερέων καί ύπερτίμων, τοΰ Δέρκων κυρ Διονυσίου, έ'χοντος και 
τάς γνώμας τοΰ Κυζίκου κυρ Γερασίμου, τοΰ Νικομη|δείας κυρΝικη- 
φόρου, τοΰ Νίκαιας κυρ ’Ανθίμου, τοΰ Χαλκηδόνος κυρ Ί ωαν- 
νικίου, τοΰ ’Αθηνών κυρ Βαρθολομαίου, τοΰ Κρήτης κυρ Γερα
σίμου, τοΰ Σμύρνης κυρ Νεοφύτου καί τοΰ Διδυμοτείχου κυρ 

40 Νεοφύτου· τοΰ Προ όσης1 κυρ Μελετίου, έχον|τος καί τάς γνώμας τοΰ 
Μ ι τ υ λ ή ν η ς κυρ Άνθιμο υ, τοΰ Μεσημβρίας κυρ Ανθίμου καί τοΰ 
Προικοννήσου κυρ Άνανίου- τοΰ Φαναριού κυρ Θεοκλήτου, προ- 
κέκριται καί τών άλλων προετιμήθη ό όσιώτατος εν ίερομονάχοις κύρ Δανιήλ, 
άνήρ τίμιος καί κό|σμιος καί θεοσεβής, πραότητι καί σεμνότητι διαπρεπών 

45 καί πολλαΐς άλλαις άρεταΐς κεκοσμημένος, θεοσεβεία τε συντεθραμμένος καί 
εξ απαλών ονυχών τό αγγελικόν ήμφιεσμένος σχήμα καί διαγωγήν ένδεικνΰ- 
μενος την πρέπουσαν τώ άγγελικφ σχήματι καί | δυνάμενος π(ατ)ρικαΐς νου- 
θεσίαις, ταΐς από γλώττης παραινέσεσι καί τφ κατ’ αυτόν έκ τών πράξεων 
ύποδείγματι κοσμήσαι την ήδη εμπιστευθεΐσαν αΰτφ θεόθεν αρχιεπισκοπήν 

50 καί προς νομάς σωτηρίους ποδηγετήσαι τό εν αυτή λογικόν τοΰ Χ{ριστο)ΰ 
ποίμνιον. Οΰτος τοίνυν τή χάριτι j καί δυνάμει καί Ιξουσία τοΰ παναγίου καί 
τελεταρχικοΰ καί πανσθενουργοΰ πν(εΰματο)ς άποκατέστη ήδη παρ’ ημών 
αρχιεπίσκοπος Καρπάθου καί Κά σο υ ό εν άγίω πν{εΰματ)ι αγαπητός αδελ
φός καί συλλειτουργός κυρ Δανιήλ άπελθεΐν εις τήν θεόθεν αΰτφ λα|χοΰσαν 

55 ταΰτην αρχιεπισκοπήν καί μετά πάντων τών υποκειμένων αυτή χωρίων καί 
ενοριών άπασών καί ποιμαίνειν 2 κανονικώς τό έμπιστευθέν αΰτφ λογικόν τοΰ 
Χ{ριστο)ΰ ποίμνιον, ποδηγετεΐν τε καί διδάσκειν τον εν αΰτή χριστώνυ|μον 
λαόν ταΐς τε από γλώττης π{ατ)ρικαΐς νουθεσίαις καί ταΐς από τοΰ ίδιου 
βίου χειραγωγίαις, άγρυπνειν τε υπέρ αΰτοΰ καί τής σωτηρίας αΰτοΰ φρον- 

60 τίζειν καταρτίζων αΰτόν διά τής άνωθεν θείας χειραγωγίας καί άντιλήψεως 
καί τά πάντα τοΐς πάσι γινόμενος j κατά τό άποστολικόν φάναι λόγιον3, ινα 
πάντας ή τούς πλείονας κερδήση καί προσαγάγη Θεφ λαόν περιούσιον, καί 
εΰλογεΐν καί άγιάζειν αΰτόν καί πάντα τά αρχιερατικά έκτελεΐν μετά τής τοΰ 
ίεροΰ σύνθρονού έγκαθιδρύσεως, ως γνήσιος άρχιερεύς αΰτής | τής επαρχίας 

65 καί αρχιεπίσκοπος κανονικός- άναγνώστας σφραγίζειν εν αΰτή καί εν πάση 
τή ενορία ταΰτης, υποδιακόνους χειροτονεΐν καί ίεροδιακόνους καί εις τό τοΰ 
πρεσβυτέρου αξίωμα προβιβάζειν, πν(ευματ)ικοΰς πατέρας έγκαθιστάν 0l’ 
οικείων εν|ταλμάτων, θείους τε καί ιερούς ναούς καθιεροΰν επί στ(αυ)ροπη-

Γραφή κώδ. 1 Προύααης. 3 ποιμένειν. 3 Α' Κορ. θ' 20- 22.
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γίφ τφ έαυτοΰ καί πάντα τάλλα τά τοΐς άρχιερεύσιν άνήκοντα διαπράττειν 
άναντιρρήτως και άνεμποδίστοος' δεσπόζειν τε και κυριεύειν απάντων τών τής 
αρχιεπισκοπής κτημάτων και άφιερω|μάτων κινητών τε και ακινήτων, ωσαύ
τως και των έν αυτή εκκλησιών, και έξουσιάζειν απάντων κατά τούς θείους 
καί ιερούς κανόνας καί έπιμελεΐσθαι τών προς αύξησιν αυτών καί βελτίωοιν 
όφειλόντων καί πάντων τών εν αυτή τή επαρχία | ευρισκομένων εντιμοτάτων 
κληρικών, εύλαβεστάτων ιερέων, χρησιμωτάτων αρχόντων και παντός τοϋ χρι- 
στωνΰμου λαοΰ την προσήκουσαν άπονέμειν αύτφ τιμήν καί εύλάβειαν, φιλο
φροσύνην τε καί δεξίωσιν, καί μνημονεύειν τοΰ κανονικού αυτού ό|νόματος 
έν πάσαις ταϊς ίεραΐς τελεταΐς, ως νενόμισται, καί πείθεσθαι αύτφ καί ύπεί- 
κειν όλοψύχως, έφ’ οΐς αν αύτοίς έπιτάττοι θεαρέστοις έντάλμασι, πειθηνίως 
τε κα'ι άλογοπραγήτως παρέχειν τα άνήκοντα αύτφ εκκλησιαστικά δικαιώ
ματα, τά από τε κανονικών καί | έμβάτικίων τών ιερέων, συνοικεσίων, πανη- 
γύρεων, ζητειών καί τών λοιπών συνήθων τφ τόπφ, συντρέχειν τε καί βοηθεΐν 
αύτφ λόγω καί έργφ καί κατ’ ούδέν άντιφέρεσθαι άτάκτως· ή γάρ προς αυτόν 
τιμή καί ευλάβεια προς την ημών ανάγεται μετριότητα j καί δι’ αυτής εις 
Θ(εό)ν, ού τόπον έσχηκεν ό άρχιερεύς επί γής. "Ος δ’ αν εύρεθή παρά ταύτα 
ποιών καί κατά τι αύτφ έναντιούμενος, ό τοιούτος τής τε παρά Θεού οργής 
καί άγανακτήσεως πειραθήσεται καί παρά τής ημών μετριότητος βαρυτάτοις 
έπιτιμίοις καθυποβληθήσετ(αι), I ως άλαζών καί ανυπότακτος καί καταφρο- 
νητής τής εκκλησίας. Έπί τούτοις γάρ άπασιν άπολέλυται τή αυτού Ίερότητι 
καί ή παρούσα πράξις εις μόνιμον καί διηνεκή την ασφάλειαν, έτ(ει) ,αψξδ1*’ 
έν μηνί Νοεμβρίφ, ίνδικτιώνος ιβ“«.

f Σαμουήλ έλέφ Θ(εο)ϋ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως,
Νέας 'Ρώμης, και οικουμενικός Ιΐζατ'βριάρχης.

ΓΓράμμα τοΰ αυτοϋ Πατριάρχον Σαμουήλ, ετ. 1765.
’Απευθύνεται προς τον κλήρον καί τον λαόν τών νήσων Καρπάθου καί 

Κάσου, έντελλομένους νά φροντίσουν, δπως άποδοθώσιν εις τον νέον αρχιεπί
σκοπον αυτών Δανιήλ πάντα τά μετά τον θάνατον τού προκατόχου αυτού Παϊσίου 
ύπεξαιρεθέντα αντικείμενα τής αρχιεπισκοπής,|διότι άλλως ήθελον άφορισθή.

’Άρχ. Εντιμότατοι κληρικοί, ευλαβέστατοι ιερείς, χρήσιμοι γέροντες καί 
καραβοκνριοι καί λοιποί πάντες ευλογημένοι Χριστιανοί τής άρ/χιεπισκοπής 
Καρπάθου καί Κάσου.

Έν τελεί διά τής πατριαρχ. χειρός: 'Ev μηνί ίουλ(ίω), ίνδ°.ς ιγ'. 
Διαστάσεις τού μέν χάρτου 0,438X0,315' τοΰ δε κειμένου 0,235 X 0,255.

Δ . Έγγραφον πατριαρχικόν καί συνοδικόν, έξοφλητικόν τοϋ Χατζηφώτη 
Χατζηκαλοδούκα, Συμαίον. Οΰτος ήξίου νά λάβη παρά τού Κοινού τής έπαρ- 
χίας Καρπάθου γρόσια 2059, προερχόμενα εκ δανεισθέντος ύπ’ αυτού κεφα
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λαίου γροσίων 575 καί τοϋ άνατοκισμοϋ αυτών λαβών δέ συμβιβαστικώς 
παρά τής Μεγάλης Εκκλησίας (λόγψ βοήθειας προς την απορούσαν επαρ
χίαν Καρπάθου) τά 575 γρόσια τού κεφαλαίου, ως τα μόνα δίκαια, ωμολό- 
γησε τελείαν έξόφλησιν πάσης άπαιτήσεώς του έναντι τής νήσου Καρπάθου. 
'Η πράξις έγένετο ενώπιον τού οικουμ. Πατριάρχου Θεοδοσίου και τής Συνό
δου εν ετει 1769, Μαΐου 13.

Άρχ. γ Διά τού παρόντος πατριαρχικού και συνοδικού γράμματος γίνε
ται δήλον, ώς ό Χατζή Φώτης σιμιακός, γαμβρός επί θνγατρί τον | άποθανόν-
τος Χατζή Κώνστα, παραατάς ενώπιον τοϋ Παναγιωτάτον....... οικουμενικού
πατριάρχον κνρίον κυρίου Θεοδοσίου.—Άνω έπ! κεφαλής: frO ΙΙ(ατ)τριάρ- 
χης Κωνσταντινουπόλεως έπιβεβαιοϊ. Κάτωθεν δέ τοϋ κειμένου: «Χάζι φότις 
Χατζικαλοδουκα σιμιακός έ'λαβα τα άνοθεν και έξόφλισα. ιδού και ι βούλλα μου».

"Επονται δεκατέσσαρες υπόγραφα! συνοδικών αρχιερέων.
Διαστάσεις τοϋ μέν χάρτου Ο11,57 X 0,408 τοϋ δέ κειμένου 0μ,275Χ0μ,275.

Ε'. Γράμμα συνοδικόν επί Πατριάρχου Σωφρονίου, έ'τ. 1777, αποδει
κτικόν τοϋ δτι οί αντιπρόσωποι τής επαρχίας Καρπάθου καί Κάσου άνέλα- 
βον την ύποχρέωσιν να πληρώσουν εις τον αρχιεπίσκοπον αυτών Δανιήλ 
γρόσια χίλια (1000) κατά γενομένην εις αυτούς συγκατάβασιν, αντί τών 
γροσίων 1377, δσα είχε δαπανήσει οΰτος εις τρία ταξείδιά του χάριν υπο
θέσεων τής επαρχίας του.

Έπ! κεφαλής χειρ! πατριαρχική: f Ό Κωνσταντινουπόλεως βέβαιοί.
Άρχ. f Διά τού παρόντος ένυπογράφου καί εμμαρτνρον γράμματος 

γίνεται δήλον, ώς ό θεοφιλέστατος αρχιεπίσκοπος Καρπάθου καί Κάσου κυρ 
Δανιήλ παραστάς επί συνόδου.

Κάτωθεν τοϋ κειμένου δώδεκα υπόγραφα! συνοδικών αρχιερέων.
Διαστάσεις τοϋ μέν χάρτου 0,4520 Χμ,32 τοϋ δέ κειμένου 0μ,245Χ0μ,225.

7”. Συνοδικόν γράμμα επί τού αυτού πατριάρχον Σωφρονίου προς τούς 
κατοίκους Καρπάθου κα! Κάσου, δι’ ου προτρέπονται οί κατέχοντες έξ άκυ
ρου αγοράς ή δωρεάς πράγματα ή κτήματα κα! μοναστήρια τής αρχιεπισκο
πής από τής εποχής τοϋ αρχιεπισκόπου Νικηφόρου νά έπιστρέψωσι ταϋτα, 
ΐνα μη άφορισθώσιν.

Άρχ. (Π}άνθ’ οαα περ υπό καιρικών περιστάσεων παρετράπηααν, αν 
μή τύχωσιν έπειτα χειρός αντιληπτικής, μέχρις αν ό ήλιος τον ίδιον περιτρέχη 
κύ\κλον, ονκ άποκαθιστώνται κατά χώραν ποτέ.

Τελ. Έν έτει αω\τηρίφ 1777 κατά μήνα ’Οκτώβριον. Τοΰτο δμως δέν 
συμφωνεί προς την σημειωθεΐσαν διά τής πατριαρχικής χειρός χρονολογίαν: 
Έν μηνί Σεμπτεμβρίω ίνδος ια'.

"Επονται δώδεκα υπόγραφα! συνοδικών αρχιερέων.
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Έγράφη επί χάρτου διαστάσεων 0 μ, 714 X 0 μ, 504' τοϋ κειμένου αί 
διαστ. 0 μ, 422X0 μ, 39.

Ζ'. Έπιτίμιον τον άυτοϋ πατριάρχον Σωφρονίου κατ εκείνων των 
κατοίκων Καρπάθου καί Κάσου, οΐτινες δεν ήθελον να ομολογήσουν καί 
αποδώσουν τά έν τώ προηγούμενα) εγγράφω άναφερόμενα.

Άρχ. f Εντιμότατοι κληρικοί της άγιωτάτης αρχιεπισκοπής Καρπάθου 
καί Κάσου. — Ύέλ.Έν ετει σωτήριο) 1777 (καί διά τής πατριαρχικής χειρός) 
Έν μηνί ’Οκτώβριοι Ινδος ια

Έπονται δώδεκα υπόγραψα! συνοδικών αρχιερέων.
Τοϋ μεν χάρτου αί διαστάσεις είναι 0 μ·, 57 X 0 μ, 40δ· τοϋ δέ κειμένου 

0μ, 265X0 μ, 30δ.

ΗΤον αυτοϋ Πατριάρχον Σωφρονίου γράμμα συνοδικόν προς τούς 
κατοίκους Καρπάθου καί Κάσου, προτρέπον αυτούς νά περιφέρωσι δυο 
δίσκους κατ’ έτος υπέρ τοϋ αρχιεπισκόπου αυτών, άτε στερούμενου τών 
λοιπών φιλοδωρημάτων, δσα κατ’ έθος παρείχοντο τοις εκασταχοϋ έπισκόποις. 
—Άρχ. ’Εντιμότατοι κληρικοί τής άγιωτάτης αρχιεπισκοπής Καρπάθου καί 
Κάσου. — Τελ. Έν | ετει σωτηρίφ 1777 κατά μήνα ’Οκτώβριον. ’Αλλά καί 
ενταύθα ό Πατριάρχης σημειοΐ άπαξ έτι: Έν μηνί Σεπτέμβριο) Ινδος ια'.

"Επονται 15 συνοδικών αρχιερέων ύπογραφαί.
Ό χάρτης, διαστάσεων 0 μ, 77 X 0 μ·, 537, έχει ΰποστή μεγάλην φθοράν, 

έξ ής προεκλήθη καί οπή τις έν αύτφ' τοϋ δέ κειμένου διαστ. 0 ·*, 40X0 μ, 425.

Θ'. Τοϋ Πατριάρχον Γαβριήλ συνοδικόν γράμμα, ετ. 1781, προς τον 
αρχιεπίσκοπον καί τον λοιπόν κλήρον Καρπάθου καί Κάσου, δι’ ου άνακοι- 
νοϋται εις αυτούς, δτι ό οικονόμος τοϋ Μεγάλου Χωρίου τής Καρπάθου 
Γεώργιος καταδικάζεται είς αργίαν από πάσης ιεροπραξίας, ως εναντίον τοϋ 
άρχιερέως ενεργών καί προκαλών σκάνδαλα.

Έπί κεφαλής τό δνομα τοϋ πατριάρχου Γαβριήλ.—Άρχ. γ Θεοφιλέ- 
στατε αρχιεπίσκοπε Καρπάθου καί Κάσου.—Τελ. (διά τής πατριαρχικής χειρός) 
Έν μηνί Νοεμβρίφ ίνδος ιε'.

“Επονται εννέα ύπογραφαί συνοδικών αρχιερέων.
Διαστ. τοϋ μέν χάρτου 0 μ, 578 X 0 406 τοϋ δέ κειμένου 0 μ, 245 X 0 μ, 42.

I'. Τον αυτόν πατριάρχου Γαβριήλ συνοδικόν γράμμα προς τους αυτούς, 
άπαγορεϋον εις τούς κληρικούς νά μετέχωσι τών κοινών υποθέσεων καί τών 
πολιτικών υπουργημάτων.

Έπι κεφαλής: f Γαβριήλ ελέφ Θ<(εο)ΰ κτλ.
Άρχ. Θεοφιλέατατε αρχιεπίσκοπε Καρπάθου καί Κάσου ... Τά μεν 

εκκλησιαστικά τοϊς έκκληαιαστικοϊς, τά δε πολιτικά τοις πολιτικοϊς επιτέτρα-
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πται.—Τελ. Έν έ'τει σωτηρίφ 1781. (ό δέ πατριάρχης τή ιδία χειρί προσθέτει) 
’Εν μηνί Νοεμβρίω ίνδ',ς ιε'.

Εννέα συνοδικών αρχιερέων ύπογραφαί.
Διαστ. τοΰ μέν χάρτου 0·*, 618X0 μ, 447 τοϋ δέ κειμένου 0 μ, 295 + 0 36.

ΙΑ'. Τοϋ αυτόν Πατριάρχον Γαβριήλ συνοδικόν γράμμα προς τούς αυτούς, 
έ'τ. 1781, δΓ ου αναγγέλλεται, δτι 6 εκ Κάσου Παπα Κώνοτας καταδικάζεται 
εις αργίαν ή δέ τοΰτου αδελφή Έργίνα και δ παρανόμως συζευχθείς μετ’ αυτής 
Μανώλης Ρεΐζης άφορίζονται.

"Αρχ. f Θεοφιλέστατε αρχιεπίσκοπε ... οι καταπατονντες τον νόμον 
Κυρίου καί άναιδώς καί | άναισχύντως καί άκαλνπτω τη κεφαλή έξυβρίζοντες 
την κοινωνικήν σεμνοπρέπειαν, καί έν ον παικτοΐς παίζοντες.

Τελ. (χειρ, πατριαρχ.) Εν μηνί Νοεμβρίω, ίνδ°( ιε'.
“Επονται έξ συνοδικών αρχιερέων ύπογραφαί.
Διαστ. τοϋ μέν χάρτου 0 μ, 585X0 μ, 405 τοΰ δέ κειμένου 0 μ, 32 X 0 μ 30.

ΙΒ'. Του αυτόν Πατριάρχον Γαβριήλ επιτίμων κατά τών συκοφαντοΰντων 
καί διαβαλλόντων την Μαρονκλαν, θυγατέρα Μαλιάσον ως μάγισσαν. (Ή δια- 
βολή προήρχετο εκ θυγατρός Άντιμισάρη τινός, ής τό δνομα δέν άναφέρεται).

’ Αρχ. f Θεοφιλέστατε αρχιεπίσκοπε Καρπάθου καί Κάσου.
Τέλ. . . . ιαψπαψ (=1781). ’Εν μηνί Δεκεμβρίου ίνδος ιε'.
"Επονται έ| αρχιερατικοί ύπογραφαί.
Διαστ. τοΰ μέν χάρτου 0 μ, 565X0 μ, 40 τοΰ δέ κειμένου 0 μ, 29 X 0 μ, 31.

ΙΓ'. Τον Πατριάρχον Νεοφύτου συνοδικόν γράμμα, έτ. 1789, προς τόν 
αρχιεπίσκοπον, τον κλήρον καί τον λαόν Καρπάθου καί Κάσου, δπερ λόγφ τής 
γενικωτέρας αύτοΰ ιστορικής σημασίας παρατίθεται ολόκληρον κατωτέρω.

Χάρτης παχύς διαστ. 0μ,712Χ0μ,503 τοϋ δέ κειμένου διαστ. 0μ,465Χ0μ,47.

f Νεόφυτος έλέφ Θ(εο)ν αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 
Ρώμης καί οικουμενικός π(ατ)ριάρχης.

f Θεοφιλέστατε αρχιεπίσκοπε Καρπάθου καί Κάσου, έν άγίω πν(εύματ)ι 
αγαπητέ αδελφέ καί συλλειτουργέ, καί εντιμότατοι κληρικοί, ευλαβέστατοι 

5 ιερείς καί δσιώτατοι ιερομόναχοι, χρή|σιμοι γέροντες καί προεστώτες καί 
λοιποί άπαξάπαντες ευλογημένοι1 χ(ριστι)ανοί τής επαρχίας ταΰτης, χάρις εΐη 
ύμΐν καί ειρήνη παρά Θ(εο)ΰ. Επειδή καί καθώς προεγράψαμεν είναι από | 
τών ών ούκ άνευ δουλικά χρέη απαραίτητα καί άφευκτα εις δλους τούς 
πιστούς δούλους τής κραταιάς βασιλείας, όπου ΰπό την σκιάν τής οποίας 

10 απολαμβάνουν κάθε είδους άνέσεως καί ησυχίας τό νά φέρωνται2 μετ’ άκρας

Γραφή κώδ· 1 εύΐογιμένοι. 2 φέρονται.
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πίστεως και εύπειθείας δεόμενοι τοΰ ύπεραγίου Θεοΰ εν πάση ώρα καί στιγμή 
υπέρ τής στερεώσεως, δόξης και μεγαλειότητας κα'ι διαμονής τοΰ κράτους | κα'ι 
κλέους τής πολυχρονίου κραταιάς βασιλείας, άγκαλά και εϊχόν σοι γραφθή 
καιπρότερον πολλάκις πατριαρχικοί και συνοδικά! σφοδρά! έπιστολαί, καθώς 
κα! εις δλους τους λοιπούς αρχιερείς, δηλωτικά! j τοΰ χρέους όποΰ έχετε τόσον 
ή άρχιερωσΰνη σου, δσον κα! δλοι ο! έπαρχιώταί σου εις τό νά φέρεσθε κατά 
την συνήθη ήμϊν άκραν πίστιν κα! σαδακάτι1 κα! να προσφέρεσθε κατά πάντα 
μέ τρό|πον σύμφωνον τή βασιλική βουλή, προσαρμόζοντες άπαξάπαντα τά 
κινήματα υμών τή κραταιά θελήσει κα! διαθέσει. ’Αλλά κα! ημείς ευθύς όποΰ 
καθ’ υψηλήν προσταγήν διά κα|νονικών ψήφων κα! συνοδικής εκλογής, 
ευσπλαχνία τής υψηλής πόρτας, έπατριαρχεύσαμεν τή πρώτη Μαΐου τοΰ τρέ
χοντος έτους, όμοΰ μέ τήν εΐδησιν τής πατριαρχείας μας έχοντες διά χρέος μας j 
απαραίτητον τό προς τούς πολυχρονίους αύθέντας μας σαδακάτι έγράψαμέν σοι 
σφοδρώς περί των ανωτέρω, καθώς κα! εις τούς λοιπούς αρχιερείς πλατύτερον 
καί διεξοδικώτερον είτα μετ’ δλίγας | ή μέρας τοΰ προβιβασμοΰ μας μέ τό νά εΐχα- 
μεν άκούση, δτι εις τά αυτόθι περιέρχοντα μερικά κουρσάρικα πλοία εχθρών τής 
κραταιάς βασιλείας, διά τοΰ(το) πάλιν εκ δευτέρου εΐχαμεν γράψει δι’ ήμε|τέ- 
ρας πατριαρχικής κα! συνοδικής επιστολής έντελλόμενοι πάσιν ύμΐν σφοδρώς, 
όποΰ νά στοχασθήτε τό χρέος τής ευγνωμοσύνης όποΰ πρέπει νά έχετε διά 
τήν εύζοτΐαν όποΰ απολαμβάνετε ύποκά|τω ύπό τήν κραταιάν σκέπην τοΰ 
ύψηλοΰ δοβλετιού, κα! δλοι σας, μικρό! κα! μεγάλοι, νέοι καί γέροντες, ιερω
μένοι και λαϊκοί κατά τό δουλικόν σας χρέος νά φέρεσθε μέ κάθε λογής 
πίστιν j προς τόν κραταιότατον ημών άνακτα κα! μέ κάθε εύπείθειαν εις τάς 
ύψηλάς βασιλικάς προσκυνητάς αύτοΰ προσταγάς, κα! εις τοΰτο νά άγωνί- 
ζεσθε μεγάλως, κα! ή άρχιερωσύνη σου μέ άδιάκοπον αγρυπνίαν νά περιερ
γάζεσαι, νά έρευνας εμμέσως καί αμέσως, κρυ(πτ)ώς καί φανερώς, όποΰ νά 
μήν τύχη κα! κανένας τών επαρχιωτών σου δελεαζόμενος μόνον κα! μό|νον 
από αισχροκέρδειαν ύπάγη εις τήν δούλευσιν τών ρηθέντων εχθρικών πλοίων, 
ή μήπως έκ μέρους τών πολεμίων προχωρήση εις τούς αυτόθι έπαρχιώτας σου 
χ(ριστι)ανούς έγγράφως ή | άγράφως κανένα ζιζάνιον, ή, έν συντόμφ, άκο- 
λουθήση κανένα τι εναντίον τής υψηλής θελήσεως τοΰ πολυχρονίου αύθέντου 
μας κα! ερευνώντας περί τούτου μέ λεπτομερή ά|κρίβειαν νά έξετάζης έπιμε- 
λώς νά μήν τύχη, δ μή γένοιτο, κα! προχωρήση κανένας μέ τρόπον μετα- 
σχηματισμένον ή ά'λλως πως επί ματαίφ σκοπώ τοΰ νά άπατήση | καί νά 
δελεάση κανένα τάχα τών πιστών χ{ριστ)ανών, καί, αν φανή κανένα τι 
τοιοΰτον, ευθύς καί χωρίς αναβολής καιρού νά πιάνης τόν τ(ο)ιοΰτον μάταιον 
ά'ν(θρωπ)ον κα! τά τοιαΰτα ά'καρ|πα γράμματα, γράφοντας 2 προς ημάς έν 
τάχει ασφαλώς περί τής ύποθέσεως ταύτης· κα! προσέτι εις δποιον μέρος τής

1 Σαδακάτι είναι λέξις τουρκική δηλοΰσα άφοαίωαιν, 2 γράφωντας.
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επαρχίας σου εύρης κανένα καλόγηρον αφανή καί | άγνώριστον, μή έχοντα 
50 εις χεΐράς του ήμέτερα πατριαρχικά γράμματα δηλωτικά τής αιτίας διά την 

οποίαν περιφέρεται εις τά αυτόθι ευθύς κατά τον προ ήδη | δύο χρόνων 
προσταλέντα σοι υψηλόν προσκυνητόν ορισμόν νά τον πιάνης καί σίδηρο· 
δέσμιον νά τον έξαποστέλλης ασφαλώς εις Κωνσταντινούπολη» μέ γιασακσήν1 [ 
σου γράφοντας προς ή μας εν πλάτει περί αύτοϋ, όπου νά τον έμφανίζωμεν 

55 καί νά τον έγχειρίζωμεν καί ημείς εις την υψηλήν πόρταν καί απλώς είπεΐν 
νά προσέχης καλώς, όπου αν τύχη καί ήθελε ακολουθήσει καμμία όποιαδήποτε 
ύπόθεσις εις τά αυτόθι, όπου νά πρέπη νά άναφερθή είς την υψηλήν πόρταν, 
αμέσως κατά | τό δουλικόν σου χρεωστικόν σαδακάτι νά τήν φανερώνης προς 
ή μας διά γράμματός σου, όπου καί ημείς νά τό έμφανίζωμεν προς τούς πολυχρο- 

60 νίους μας αύθέντας· καί αν | τυχόν ήθελε(ν) εύρεθή κανένας, όπου, ό μή γένοιτο, 
έκτρεπόμενος τής ευθείας όδοΰ καί τής άπαιτουμένης πίστεωςήθελε φερθή άγνω- 
μόνως ή έπιχειρισθή κανένα τι εναντίον | τής υψηλής βουλής καί θελήσεως, ό 
τοιοϋτος άπροκριμ[μ]ατίστως θέλει παιδευθή μέ όλην τήν προσήκουσαν παι
δείαν ως υπεύθυνος καί παραβάτης καί αυτών τών θείων εντολών | ωσάν 

65 όπου γνωστόν είναι είς όλους, ότι όν τρόπον είναι ά'φευκτον χρέος είς όλα 
τά πλάσματα ή προς τον ουράνιον πατέρα δοξολογία, μέ τον αυτόν τρόπον 
καί άπαραλλάκτως κατ’ Ιν|τολήν θείαν έχει χρέος απαραίτητον όλον τό 
πιστόν υπήκοον εις τό νά φέρεται κατά πάντα μέ πίστιν, ύπόκλισιν καί υπο
ταγήν εις τον επίγειον βασιλέα, από τής άκενώτου | πηγής τοϋ οποίου άπο- 

70 λαμβάνει πλούσια τά ελέη· όθεν όστις κατά παραμικρόν τι σφάλλει είς τον 
βασιλέα του, αυτός σφάλλει καί εναντιώνεται εις τάς έντολάς τοΰ ΰψίστου 
καί επομένως έ|χει άντίδικόν του αυτήν τήν ιδίαν φοβεράν θείαν δίκην. 
Τώρα λοιπόν, όπου μέ τήν θεία συνάρσει ευτυχή καί εύδαίμονα βασιλείαν 
τοΰ κραταιοτάτου καί εύμενεστάτου, άηττήτου | καί άκαταμαχήτου, δικαιοτά- 

75 του καί εύσπλαχνικωτάτου ημών άνακτος (όν Κ(ύριο)ς κρατύνοι καί ενισχύοι 
καί περιέποι ως κόρην οφθαλμού μετά τοΰ ύπερτάτου επιτρόπου καί παντός 
τοΰ πανεκλάμπρου αυτού δοβλετιού, ύποτάττων υπό τούς πόδας αυτού πάντα 
εχθρόν καί πολέμιον) οϊ ζέφυροι τής δικαιοσύνης έσκορπίσθησαν πανταχοΰ 
καί αί ακτίνες τοΰ ήλιου τής ευ | σπλαχνιάς έλάμπρυναν τούς οφθαλμούς κάθε 

80 τάξεως άν(θρώπ)ων, πληροφορημένη ούσα ή άρχιερωσύνη σου μετά τών 
επαρχιωτών σου, ότι υπό τήν σκέπην τοΰ κράτους του καί άπάν j των τών 
πολυχρονίων αύθεντών μας, όν τρόπον μικροί καί μεγάλοι απολαμβάνουν 
κάθε είδους ά'νεσιν καί ησυχίαν, ούτω καί εσείς θέλετε εύεργετεΐσθαι5 μέ απεί
ρους χειμάρρους | ελέους καί ευχαριστίας άποδίδοντες ευχαριστίας καί δοξο- 

85 λογίας τφ ύψίστφ διά τήν άπειρόν του αυτήν ευσπλαχνίαν καί ευεργεσίαν καί 
καταγινόμενοι έν παντί καιρφ είς τάς ενθέρμους | εύχάς τής στερεώσεως καί

Γιααακοη = ψύλαξ γενικώς, έπειτα αωματοφύλαξ. 2 ευεργετείαθε.
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μέχρι συντέλειας διαμονής τής//Μ ημών κραταιάς βασιλείας νά προσφέρεσθε 
και εις τό εξής, καθώς καί μέχρι τοΰδε μέ τό σΰνηθες εκείνο | σαδακάτι και 
πίστιν να δεικνύετε όίκραν ευπείθειαν καί υποταγήν εις τάς βασιλικάς προστα- 
γάς, νά έπιμελήσθε μεγάλως εις τό νά προσαρμόζετε δλα σας τά κινήματα | μέ 
την βασιλικήν θέλησιν καί υψηλήν βουλήν, νά απέχετε από κάθε τι εναντίον 
τοΰ άπαιτουμένου τρόπου νά συναγωνίζεσθε μέ άκάμα[ν]τον προθυμίαν εις 
τήν έκτέλεσιν όλων των | βασιλικών υποθέσεων, όπου απαιτούνται από τό 
αυτόθι υπήκοον, καί έν συντόμω νά έκτελήτε δλα τά αναγκαία τής κατ’ 
εντολήν θείαν χρεωστουμένης δουλείας, ύποκλίσεως, πίστεως καί υποταγής 
εις | τον κραταιότατον ημών άνακτα. Αυτά λοιπόν σάς εϊχαμεν γράψει 
έκ δευτέρου' αλλά καί πάλιν τώρα έκ τρίτου στοχαζόμενοι, δτι αν ίσως κανέ
νας από τους αυτόθι ραγιάδες τής κραταιας βασιλείας | ήθελε φθάσει εις τόσην 
άθεοφοβίαν καί άσυνειδησίαν, όπου δ μή γένοιτο, νά παρεκτραπή κατά τι 
από τό δουλικόν του χρέος ή νά ύπάγη εις τήν δοΰλευσιν εκείνων τών 
πλοίων τών εχ|θρών τοΰ πολυχρονίου ημών άνακτος, τό τοιοΰτον θέλει 
προξενήσει μεγάλην βλάβην καί είς τήν άρχιερωσύνην σου καί εις δλους 
τους συμπατριώτάς του καί πιστούς ραγιάδες' διά | τοϋτο λοιπόν έκ τρίτου 
είς διάστημα εξήκοντα ημερών τής πατριαρχείας μας διά τοΰ παρόντος 
ήμετέρου πατριαρχικού καί συνοδικού γράμματος πρώτον μέν σάς προστά- 
ζομεν σφοδρώς, όπου νά φυ|λάττετε μέ άκραν ευπείθειαν δλα τά ανωτέρω 
είρημένα ως πιστοί ραγιάδες τής κραταιάς βασιλείας, καί νά προσέχετε καλώς 
καί μέ άκραν προσοχήν νά φυλάττετε ένας τον άλ|λον σας, διά νά μήν τΰχη 
καί κανένας από λόγου σας δραπέτευση καί ΰπάγη είς τήν δοΰλευσιν τών 
ρηθέντων εχθρικών πλοίων καί αν ίσως καταλάβετε κανένα τοιοΰτον άχρεΐον 
καί απειθή | άν(θρωπ)ον, ευθύς νά τον πιάνετε καί νά τον παραδίδετε είς 
τον ζαπίτη 1 τοΰ τόπου σας, γράφοντες προς ημάς ασφαλώς καί λεπτομερώς 
τά περί τής ύποθέσεως ταΰτης. ’Ιδού λοιπόν | καί έκ τρίτου έντελλόμεθα 
ταΰτα ύμϊν σφοδρώς καί άπαραιτήτως, έπειτα δέ άποφαινόμεθα συνοδικώς, 
ΐνα δστις καί οποίος τών αυτόθι χ(ριστι)ανών, μικρός ή μέγας, ιερωμένος 
ή | λαϊκός παρακοΰση κατά τι είς κανένα από τά προγραφθέντα καί ανω
τέρω είρημένα, καί δέν φυλάξη εις δλα καί κατά πάντα τήν δουλικήν του 
ευπείθειαν καί σαδακάτι είς | τον κραταιότατον ημών άνακτα, ή ύπάγη 
είς τήν δοΰλευσιν τών εΐρημένων Ιχθρικών καραβιών, ή αν ίσως καί κατα- 
λάβη κανένα τέτοιον, όποΰ νά έχη κακόν σκοπόν, καί δέν τον φανε|ρώση ή 
δέν τον παραδώση εις {τον) κατά τόπον ζαπίτη, δλους τούς τοιοΰτους τούς 
έχομεν εκπτώτους από τό σύστημα τοΰ γένους μας καί άφωρεσμένους παρά 
Θ(εο)ΰ καί κατηραμένους καί ά|συγχωρήτους καί άλΰτους μετά θάνατον νά 
είναι ή κατάρα τοΰ Θ(εο)ΰ είς τούς οίκους τους καί εις τά παιδιά τους καί εις
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Ζαπ'α = αξιωματικός, ό έπιβάλλων τήν τάξιν.
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125 τά υπάρχοντά τους καί προκοπήν νά μην ίδοϋν είς δλην την ζωήν τους | καί 
νά έχουν τάς άράς δλων των απ’ αϊώνος αγίων τής εκκλησίας πατέρων. Έπί 
πάσι[ν] τοΰτοις έντελλόμεθα τη άρχιερωσΰνη σου, δπως ευθύς όπου λάβης 
το παρόν ήμέτερον πατριαρ|χικόν καί συνοδικόν γράμμα χωρίς τίνος αναβο
λής καιρού νά άντιγράψης ίσα απαράλλακτα αυτού καί νά τά στείλ[λ]ης είς 

130 κάθε πόλιν (καί) χωρίον τής επαρχίας σου, διά νά | άναγνωσθώσι(ν) ευθύς 
εις δλας τάς εκκλησίας είς έπήκοον δλου τού αυτόθι βασιλικού πτωχού ραγιά, 
δίδοντας καί ή άρχιερωσΰνη σου είς αυτούς δλας τάς εκ μέρους σου αναγ
καίας συμβουλάς | καί νουθεσίας καί προσέτι έν τάχει νά προφθάσης προς 
ημάς γράμμα σου άποκριτικόν περί τού ότι άνεγνώσθη το παρόν ημών 

135 γράμμα είς δλην την επαρχίαν καί δηλωτικόν παντοίας | καταστάσεως τών 
αυτόθι επαρχιωτών σου χ(ριστι)ανών. Οΰιω γενέσθω καί μή άλλως εξ άπο- 
φάσεως, ινα καί (ή) τού Θ(εο)ύ χάρις καί τό άπειρον έλεος εΐη μετά 
πάντων υμών, αψπϋ'ί’ Ιουλίου γ'.

(Καί διά τής πατριαρχικής χειρός): "Εν μηνί Ίουλίω ίνδικτιώνος ζη\

f 'Ο Καισαρείας Γρηγόριος. 
f 'Ο 'Ηράκλειας Μεθόδιος, 
f 'Ο Νικομήδειας Γεράσιμος, 
f ’ Ο (δνσανάγνωστον) 
f ' Ο ’Άρτης Μακάριος

f 'Ο ’Εφέσου Σαμουήλ 
f 'Ο Κυζίκον ’Αγάπιος. 
f Ό Δέρκων ’ Αν ανίας, 
f ' Ο Λαρίσσης Μελέτιος.

ΙΔ'. Του αυτοΰ Πατριάρχου Νεοφύτου συνοδικόν γράμμα, ετ. 1792, εν 
σχήματι επιστολής έπί διπλού χάρτου, φέρον έπί τής έξωτερικής αυτού πλευράς 
την εξής έπιγραφήν:

f Τώ έντιμοτάτω Σακελλίου τής άγιωτάτης αρχιεπισκοπής Κάσου πρε|- 
σβυτέρφ κυρ Άνδρέα, και χρησιμωτάτω Αιακοβασίλΐ] τής Μοσχονλας, | και 
λοιποΊς εντιμοτάτοις κληρικοις, ευλαβεστάτοις ίερεϋσι, χρησίμοις | καραβοκυ- 
ρίοις, και γέρουαι, και προεστώσι τής νήσου ταντης Κάσου, τέ|κνοις εν Κ(νρί)ρ:> 
άγαπητοΐς τής ημών μετριότητας — ενχετικώς.

Οί ανωτέρω παραγγέλλονται ν’ άποσπάσωσι διά παντός τρόπου παρά 
τών Καρπαθίων έγγραφά τινα κεφάλαια, άτινα ήνάγκασαν ούτοι τον αρχιε
πίσκοπον αύτών βία καί άκοντα νά ύπογράψη, καί είτα στείλωσιν αυτά είς 
τό Πατριαρχεΐον προς άφανισμόν. Έν τφ έγγράφφ δεν διευκρινεΐται σαφέ- 
στερον τό είδος τών έν λόγο) «εγγράφων κεφαλαίων»· αλλά μόνον προστίθε
ται ως ύστερόγραφον ή εξής περικοπή: «"Οταν δε ενδείξωαι την προσήκον- 
ααν εύπείθειαν και υποταγήν προς την εκκλησίαν, και εξα \ ποστείλωσι διά 
μέσου σας ταχέως και ασφαλώς εκείνα τά κακώς και παραλόγως γεγονότα 
άκυρα | έγγραφα και κεφάλαια, και κλίνωσι τον αυχένα οι Καρπάθιοι προς 
την ’ Εκκλησίαν, τότε τά \ όσα έχουν και αυτοί παράπονα προς τον αρχιερέα
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τους, προβάλλοντές τα προς ημάς θέλουν | άξιωθή εκκλησιαστικής ενμενείας, 
ώαάν όπου θέλομεν φροντίσει περί της διορΰώσεως και άνέ \ σεως έκαστον 
μέρους και ησυχίας. Οϋτω τοίνυν είπατε και πληροφορήσατε αντονς πάντας.

f Ό Κωνσταντινουπόλεως και εν Χ(ριστ')α) ευχέτης, 
f 'Ο Καισαρείας Γρηγόριος καί εν Χ(ριστ~)φ ευχέτης, 
f 'Ο 3Εφέσου Σαμουήλ καί εν Χ(ριστ)ω ευχέτης.

Περαιτέρω έξ ακόμη άρχιερατ. υπόγραφα! έπι τής πρόσθιας πλευράς 
τοϋ δευτέρου φΰλλου τοϋ εγγράφου- επι δέ τής οπίσθιας πλευράς αΰτοΰ υπάρ
χει ή ανωτέρω παρατεθεΐσα επιγραφή μετά τής καλώς διατηρουμένης ωραίας 
σφραγΐδος Ιξ ερυθρού βουλλοκερίου, ήτις παριστα εν τώ μέσφ δικέφαλον
αετόν, ύπεράνω αυτού στέμμα, και εκατέρωθεν αυτού τά γράμματα,

■£ ~)

ΝΦ TC (= Νεόφυτος)
υποκάτω δέ Trp, ΚΤ (= Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως)-

μεταξύ αυτών δύο κλείδες ανεστραμμένοι καί διασταυρούμενοι χιαστι και 
εκατέρωθεν τό έτος τής ένθρονίσεως τού Πατριάρχου 1789. Έκατέρου τών 
φύλλων χάρτου έν σχήματι επιστολής αί διαστάσεις 0μ,347Χθμ,238- τού δέ 
κειμένου 0μ,26χ 0,20.

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Π. ΒΟΛΙΔΗΣ
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