
ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΝ 
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΔΙΑΥΛΕΙΑΣ (ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ)

Περί τής μονής τούτης, ήτις έρημωθεΐσα μετά βίον πολλών αιώνων 
άνασυνεστάθη περί τά μέσα τοΰ ΙΗ' αιώνος, δπως και περί άλλων τό ίδιον 
φερόντων δνομα ερημοκκλησίων τής περιφέρειας ταύτης, έχουν γίνει άρκεταί 
έρευναι, Ιδίως περί τής προελεΰσεως τοΰ ονόματος αυτών καί τοΰ περίφημου 
λίθου τής Διαυλείας-έκ Κανά τής Γαλιλαίος1, χωρίς νά καταλήξουν αί έρευ
ναι εις θετικόν συμπέρασμα. Παραπέμπων διά τό ζήτημα τοΰτο εις τήν 
μελέτην τοΰ Λάμπρου, δίδω εις τήν δημοσιότητα χειρόγραφον τοΰ 1780, τό 
όποιον παρέχει άρκετάς πληροφορίας περί τής ιστορίας τής μονής καί τής 
περιφέρειας, ως καί γενικωτέρας σημασίας πληροφορίας περί τής εποχής κατά 
τήν οποίαν έγράφη1 2. Έκ τοΰ χειρογράφου μανθάνομεν τό καί άλλοθεν 
γνωστόν δτι, ή μονή ύπήχθη υπό τό Σινά επί Πατριάρχου Σαμουήλ 3. Ή 
υποταγή υπό τό Σινά ήτο ευνοϊκή, διότι τά ύπ’ αυτό υπαγόμενα μοναστήρια 
άπήλαυον εξαιρετικών προνομίων απαλλασσόμενα παντός δοσίματος καί 
βάρους4. Μετ’ ολίγα δμως έτη ή μονή κατεστράφη λόγφ τής εκρήξεως τής 
Έπαναστάσεως τοΰ 1770, δτε επανεστάτησε καί ή Στερεά Ελλάς, ήτις καί 
ΰπέστη ως καί ή Πελοπόννησος, τάς διαρπαγάς τών ’Αλβανών, οΐτινες «έξε- 
γύμνωσαν τό μοναστήριον τελείως»3, οί καλόγηροι έπανήλθον μετά τήν

1 Νέος Έλληνομνήμων, 1 (1904) 172 κ. έ. οπού ή βιβλιογραφία.
5 Τό χειρόγραφον έθεσεν είς τήν διάθεσίν μου ό συμπολίτης κ. Νικ. Δη μητριού, 

τής Εταιρείας Παπαστράτου, δΓ δ καί τόν ευχαριστώ.
3 Οδτος έγένετο εις δύο περιόδους Πατριάρχης: α' περίοδος 1763-1768, β' περίοδος 

1773-1774 (Γεδεών, Πατριαρχικοί πίνακες, 657, 663. Παπαρρηγόπουλος, Ίστορ., 
Εβ. 213). Ή Ιερουσαλήμ ύπήχθη ύπό τό Σινά κατά τήν πρώτην πατριαρχείαν, κατά τό 
έτος 1766 (χειρόγρ. σελ. 7 στ. 8. Κ. Παπ α μ ιχ αλοπ ού λ ο υ, ’Ανέκδοτα έγγραφα καί 
έπιγραφαί τής έν τφ δρει Σινά μονής: ΔΙΕΕ, 7 (1910-1918) 499, 602-505.

4 Χειρόγρ. σελ.7, 18,29. Άμάντου, Οί προνομιακοί ορισμοί τοΰ Μουσουλμανισμού 
όπέρ τών Χριστιανών, Ελληνικά, 9 (1936)104 κ. έ. Παπαμιχαλοπούλου, Ένθ. άνωτ.

3 Χειρόγρ. σελ.ΐστ.10. Περί αρπαγών τώνΆλβανών βλ. Βορτσέλα, Φθιώτις ή πρός 
νότον τής Όρθρυος κ.τ.λ. Άθήναι 1907, σελ. 379-381. Ν. Έλληνομν. 7 (1910) σελ. 238, 
άριθ. ένθ(υμήσείος 451, σελ. 239 άριθ. ένθ. 454, τόμ. 16 (1922) σελ. 420 άριθ. ένθ. 12 
καί 14. Σάθα, Τουρκοκρατουμένη Ελλάς, Άθήναι 1869, 482 κ. έ. 523 κ. έ., Πουκε- 
βίλ, Ιστορία τής Έλλ. Έπαναστ. μετάφρ. Ζαφειροπούλου, Άθήναι 1890, τ. Α'. 
35-38. Τσοποτοΰ, Γή καί Γεωργοί τής Θεσσαλίας κατά τήν Τουρκοκρατίαν, Βόλος 
1912, σ. 143 κ. έ. Π απ α ρ ρ η γοπο ύ λου, Εβ. 196 κ. I. ΔΙΕΕ Νέα σειρά 1 (1928) 
58, 66, 67, 69, 72-73, 75. Αύτ. 2 (1885 ) 22 κ. έ. Χαράγματα έπιγραφικά. . . ύπό 
Κ. Ζησίου, καί σελ. 111 κ. έ. Σ. Λάμπρου, 'Ιστορικά σημειώματα.
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372 Διογένους Ξαναλάτου

έκδίωξιν των ’Αλβανών και έζήτησαν, ΐνα εις Σιναΐτης άναλάβη την φρον
τίδα τής έπανεκδόσεως των φιρμανίων τής μονής. Τήν διεκπεραίωσιν τού 
ζητήματος τούτου άνέλαβεν ό γράψας τό κατωτέρω χειρόγραφον πατήρ Γερά
σιμος, τό όποιον κυρίως είναι κατάστιχον, δηλ. βιβλίον εξόδων. Ώς τοιοΰτον 
έχει σημασίαν τινά, διότι μάς δίδει αριθμούς, τόσον διά τάς τιμάς των ταξει- 
δίων ως και διά την διάρκειαν αυτών. Είναι χαρακτηριστικόν δτι κατά τον 
πρώτον κατάλογον τό μεγαλύτερον ποσόν διετέθη διά πεσχελίκια 1 και άλλα 
δώρα, τά όποια έ'πρεπε νά δοθούν εις τούς αρμοδίους πρός ταχεϊαν διεκπε- 
ραίωσιν τής ύποθέσεως. Ούτως ό Γεράσιμος έμοίρασε πεσχέσια εις τούς 
άρχοντας καί αγάδες καί δπου έκανε χρεία, διότι ούτοι ήδύναντο νά προβάλ
λουν διαρκώς δυσκολίας, ως καί μέ τον Γεράσιμον έγινε. Καί κατά τοΰτο 
τό χειρόγραφον έχει αξίαν, διότι μάς δεικνύει τον τρόπον καί τάς μεθόδους 
πρός άπόκτησιν φιρμανίων. Επίσης μάς δίδει καί άρκετάς πληροφορίας 
διά τήν οικονομικήν κατάστασιν τής μονής, ή'τις ύπήγετο υπό τον επίσκο
πον Ταλαντίου 1 2 * *.

Τό χειρόγραφον άποτελεΐται από 66 φύλλα σκληρού χάρτου, ών είναι 
γεγραμμένα μόνον τά 16, ώς καί αί δύο τελευταϊαι σελίδες. Τό υπόλοιπον 
είναι άγραφον. Είναι στερεώς έπενδεδυμένον καί έξωθεν επί τοΰ χονδρού 
χάρτινου σταχώματος έχει έπικεκολλημένην μεμβράνην. Τό μήκος τού χειρο
γράφου είναι 0,16 καί τό πλάτος του 0,10. Έπί τής εξωτερικής δψεως φέρει 
τήν επιγραφήν: «Τό παρόν βιβλίον έδόθη μοι έπί αποδείξει από τό άρχείον 
τού όρους Σινά. Πρωτοσύγκελος Κωνστάντιος Γεωργίου Σιναΐτης». Έπί τής 
οπίσθιας δψεως γράφεται: «Τό παρόν κατάστιχον είναι τοΰ μακαρίτου πάτερ 
Γερασίμου οπού άπέθανεν εις Λεβαδίαν καί άς στέκεται εις φύλαξιν εΐς κάθε 
καιρόν ώς άναγκαΐον».

Τό κατάστιχον διατηρείται άριστα. Σελίδωσιν δεν είχε, ή δ5 ύπάρχουσα 
έτέθη ύπ’ εμού Εις τήν σελ. 2 έχει άποξεσθή 1 ι/2 στ. εΐς δύο σημεία, τρεις 
δέ εις τήν 3 σελ., υπό τοΰ ίδιου τού Γερασίμου, ώς δεικνύει ή συνέχεια.

Τού χειρογράφου τάς πολλάς ανορθογραφίας δεν διετήρησα.

1 Πεσκέσι (δώρον), ήτο κατ’ αρχήν τό ποσόν, τό όποιον έπληρώνετο ύπό τών έπισκό- 
πων κατά τήν άναγόρευσίν των καί τό όποιον ήτο άνάλογον μέ τήν περιφέρειαν τής 
’Επισκοπής των (X. Μαυροπούλου, Τουρκικά έγγραφα άφορώντα τήν Ιστορίαν τής 
Χίου, Άθήναι 1920, 36, 43). Τής καταβολής ενός ποσοϋ δέν άπηλλάσσετο ούτε ό 
Πατριάρχης μετά τό 1467.

2 Πολλά σχετικά περί τής μονής έγγραφα κατά τήν ένδιαφέρουσαν ημάς περίοδον
περιέχει ό ύπ’ άριθ. 1719, ή κατ’ άλλην άρίθμησιν, 2080, κώδιξ τής μονής 2ινά. Έπιθι 
τά ύπό Θ. Βολίδου σημειωθέντα έν σ. 201, 208, 210, 211 τοΰ παρόντος τόμου. Περί τής 
επισκοπής καί τών επισκόπων Ταλαντίου ϊδε Δ. Κ α μπο ύ ρ ογ λου, Μνημεία τής 'Ιστο
ρίας τών ’Αθηναίων τόμ. Β'. Αθήναι 1890,268-69, 275-77, 280-81 πβλ. καί Ν. Βέη,
Συμπλήρωσις είς τό Corpus der grieclj, Urkunden. Byzant. Zeitschrift 15 (1906) 463.
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| Έν έτει 1780 Ιουλίου 10: Αίγυπτος.
Την σήμερον έδιορίστηκα παρά τοΰ αρχιεπισκόπου και παρά των πατέ

ρων τής ίεράς Συνάξεως, νά πηγαίνω εις Λειβαδίαν εις τό μοναστήριον τής 
Παναγίας 'Ιερουσαλήμ ονομαζόμενου, κείμενον εις χωρίον Δαΰλειας, τό όποιον 
με τό νά άφιερώθη εις τό Σίναιον ό'ρος ήδη προ χρόνων επί τής πατριαρ- 
χείας τοΰ αοιδίμου ΙΙατριάρχου κυρ Σαμουήλ, ό όποιος τό εκύρωσεν διά 
σφοδρού γράμματός του καί βασιλικού ορισμού. "Ομως άπερνώντας μερικός 
καιρός, κρίμασιν οίς οίδεν ό Κύριος, άνοιξεν ό πόλεμος τοΰ Μορέως καί 
ώρμησαν οί Άλβανίτες κατά τών Χριστιανών καί μοναστηρίων. Τότε έφθα- 
σαν καί εις τό ρηθέν μοναστήριον καί τό έξεγύμνωσαν τελείως. Τό άφησαν 
καί οί πατέρες έρημον καί διεσκορπίσθησαν ένθεν κάκεΐθεν, έως όπου έτε- 
λείωσαν οί αγάπες καί τότες έσυνάχθησαν πάλι | καί συναχθέντες άπαντες καί 
συλλογιζόμενοι άλλήλοις τί μέλλει γενέσθαι, εύρέθη εύλογον παρά πάντων 
(...πρώτη άπόξεσις) νά ανακαινίσουν πάλι τά φερμάνια1 καί νά διοριστή 
εις τών Σιναϊτών πατέρων, διά νά κάμη τά φερμάνια ήτζρά1 2 3 καί νάν τό κάμη 
ζάπτη * καί ούτως έκίνησάν τινες εξ αυτών, ό τε ό ηγούμενος πάτερ κυρ 
Γρηγόριος καί ό προηγούμενος πάτερ κυρ Δοσίθεος καί ό πάτερ Χρύσανθος 
καί έπήγαν εις Βασιλεύουσαν επί τής πατριαρχείας τοΰ κυρ Σωφρονίου 4 εις 
τον ά'γιον καθηγούμενον τοΰ αγίου Τωάννου κυρ Κύριλλον Σιναΐτην (. ,.δευτ. 
άπόξεσις) καί ό ηγούμενος παρακινούμενος παρά τοΰ παναγιωτάτου καί παρά 
άλλων τινών καί οΰτος έκαμε νέον φερμάνι μέ ύπόσχεσι ότι νά πηγαίνη εις 
εξ αυτών εις τό Μησύρι5 6 μέ τό φερμάνι εις τό Μησύρι στην Τζουβανία μέ 
γράμματα είς τον αρχιεπίσκοπον καί εις τους πατέρας καί εάν εΰρεθή ευρεθή 
εΰρεθή (τρις) εύλογον ας διορίσουν καί έξαρχον | όποιον εύρουν εύλο
γον καί ούτως έπεσεν ό κλήρος επί Ματθία. ΙΊαραγενόμενος ό άνθρωπος 
είς Αίγυπτον καί διαβάζοντας τά γράμματα επί Συνάξεως εύρέθη εύλογον 
παρά πάντων ότι νά πηγαίνω εγώ είς την διακονίαν ταύτην έξαρχικώς, νά 
διαβάσω τά φερμάνια είς τήν Λειβαδεία νά τά κάμω ήτζρά, νά κάμω καί τό 
μοναστήριον ζάπτη, καθό μετόχων τοΰ Σινά ό'ρους (...τρίτη άπόξεσις) καί 
ούτως έβαλα μετάνοια. Όθεν άρχισα νά ετοιμάζωμαι καί νά ψουνίζω τά

1 Ή άνανέωσις τών φιρμανίων ήτο απαραίτητος, όχι μόνον αν ή μονή ύπήγετο ύπό 
άλλον ή αν κατβστρέφετο, άλλα καί είς έκάστην αλλαγήν Σουλτάνου. Μαυρόπουλος, 
”Ενθ’ άνωτ., 200 κ. έ. Πολλάκις διά τήν έπικύρωσιν τών γαιών έιτλήρωνον 10 % επί τής 
αξίας. Τσοποτός ”Ενθ’ άνωτ., 65 κ.έ.

2 Ήτζρά = έκτέλεσις.
3 Ζάπτη=έπικύρωσις.
4 Τέως Ιεροσολύμων, ήτο Πατριάρχης Κων/πόλεως άπό 1774-1780, άποθανών τήν

8ην ’Οκτωβρίου 1780. Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες, 664 κ. έ. Παπαρρηγο- 
πούλου, Ίστ. Έλλ. "Εθνους ("Εκδ. Έλευθερ.) Εβ 212. πίναξ. Ν. Έλληνομνήμων 7 
(1910) 244, άριθ. ένθυμ. 471.

6 Αίγυπτον.
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χρειαζόμενα καί εις έ'νδειξιν τά γράφω κατ’ δνομα δλα rot δσα έξοδα ήθελαν
με ακολουθήσουν εις πεσχελίκια, εις ναΰλους, είς αγώγια και είς τήν κομπα-
νια τής ζωοτροφίας μας.

Έν πρώτο ις εις τον καφέ έδωσα γρόσια .56:
εις τούς κιασέδες καί φιλτζάνια γρόσια .24:
εις τά σινεκλίκια καί κομπολόγια γρόσια .18:

0.98:
| εϊς τήν ζάχαρι καί τά κουφέτα έδωσα γρόσια .23:

καί εις 8 ράσα νήλδ(;) έδωσα γρόσια .46:
έγιναν αυτά δλα όμοΰ σοΰμα γρόσια .168:
Ναΰλο έως Ραχήτι έδωσα γρόσια .009:
αγώγι έως εις τήν ’Αλεξάνδρα γρόσια .016:
ναΰλο έως είς τήν Χίο έδωσα γρόσια .050:
ναΰλο έως είς τήν ’Άνδρο έδωσα γρόσια .010:
ναΰλο έως εϊς τήν ’Αθήνα έδωσα γρόσια .016:
αγώγι έως εϊς τήν Λειβαδία γρόσια .018:
έγιναν καί αυτά δλα σοΰμα γρόσια .119:

Και από τό Μησΰρι έως εις τήν Λειβαδία έκαμα έξοδα εις τήν ζωοτροφίαν 
μας εις δλα τά χρειαζόμενα διά καθαρού κατάστιχου και έγιναν δλα τά έξοδα 
σοϋμα γρόσια .76: όποΰ έγιναν δλα όμοΰ γρόσια .3 63: Αυτά είναι δλα τά 
έξοδά μου όποΰ έκαμα από τό Μησΰρι έως εις τήν Λειβαδία εις πεσχελίκια, 
εις ναΰλους, εις αγώγια καί εις τήν ζωοτροφίαν μας.

Γεράσιμος Πρωτοσΰγκελλος Σιναΐτης καί έξαρχος.
ο. 5 Τη 26 | τοΰ Σεπτεμβρίου μηνός ήμερα Σαββάτου, έφθασα εις τήν

Λειβαδίαν καί τή επαύριον ήλθαν καί οί πατέρες από τό άγιον μοναστήριον 
τής Ιερουσαλήμ καί άσπασθέντες άλλήλους έδοξάσαμεν τον άγιον Θεόν καί 
τή Παναχράντφ Αύτοΰ Μητρί όποΰ εύωδόθημεν Ιν υγεία καί εΰφράνθημεν 
άπαντες ψυχικώς καί σωματικώς καί τήν Δευτέραν έμοίρασα τά πεσχέσιά μου 
εις τούς άρχοντες καί εις τους αγάδες εκεί δπου έκανεν χρεία καί τήν Τρίτη 
έπήγα προς χαιρετισμόν τους, οί όποιοι ας είναι καλά με έδέχθηοαν περιχα- 
ρώς. Καί έρευνώντάς με, πόθεν, ποΰ, καί πώς καί διατί παραγέγονας ενταύθα, 
εγώ τους είπα τον σκοπόν μου, πόθεν καί πώς καί διατί ήλθα, οί όποιοι με 
έζήτησαν τό φερμάνι νά τό διαβάσουν νά ίδοϋν αν ίσως καί είναι ισχυρόν 
καί ήμπορώ νά κάμω τίποτας. Δεν έλειψα καί εγώ εΰθΰς τό ένεχείρισα καί 

σ. 6 τήν Τετράδη πάλιν έπήγα καί τούς αντάμωσα, οί όποιοι με | άπεκρίθησαν 
ούτως δτι τό φερμάνι μου δεν είναι ισχυρόν καί δεν κάνω τίποτες καί ας 
μήν κοπιάζω. Έγώ δέ τούς άπεκρίθην: ’Άρχοντες, εγώ εϊμι απεσταλμένος 
από τό άγιον μοναστήριον μου περί τής τοιαΰτης ύποθέσεως καί χωρίς νά
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διαβάσω τά φερμάνια μου εϊς την βασιλικήν κρίσιν δεν ήμπορώ νά φΰγω 
άπ’ εδώ, δτι παιδεύομαι βαρέως παρά των Σιναϊτών, και αν δεν κάμω 
τίποτας πάλιν δεν ήμπορώ νά φΰγω έ'ως νά γράψω, καί δ,τι μέ άπεκριθοϋν 
έτζη θέλω κάμω, ή άλλο φερμάνι μέ στέλνουν ίσχυρότερον τοΰτου ή μέ 
σηκώνουν άπ5 εδώ. "Ετζη μέ αυτό μέ έδωσαν άδειαν καί έπήγα εις τήν 
κρίσιν καί αντάμωσα τον κατήν μέ τό πεσχέσι μου, τοΰ οποίου τοϋ έδειξα 
τον άκτιναμέ* 1 καί τό φερμάνι καί συνομιλώντας μέ λόγον του πολλά, δ 
καδής ευθύς έστειλε και τούς έφερεν δλους καί αγάδες καί άρχοντες καί δια
βάζοντας ό καδής τον άχτιναμέ πρώτον έπειτα τό φερμάνι τούς άπεκρίθη 
καί τούς είπε: Τί λέγετε | εσείς περί τοΰτου; Άπεκρίθησαν οί αγάδες σ. 7 
καί είπον: Εμείς καί τά δΰο τά προσκυνοϋμεν καί περί τών Σιναϊτών δεν 
έχομεν λόγον νά όμιλήσωμεν, μάλιστα καθώς μάς γράφει ό Προφήτης εις 
τον άχτιναμέ του νά τούς περιποιοΰμεθα καί νάν τούς κάνωμεν καί ίκράμι2 
περί διά τής ‘Ιερουσαλήμ τό μοναστήρι, πώς είναι έκπαλαι Σιναΐτικον δέν 
τό ήξεΰρομεν μήτε ημείς, ούτε ή βασιλεία τό ήξεΰρει. Έγώ δέ τούς άπεκρί- 
θην πώς είναι νέον αφιέρωμα προ δέκα πέντε χρόνων, καθώς διαλαμβάνει 
καί τό βασιλικόν φερμάνι. Μέ είπον: επειδή καί είναι νέον αφιέρωμα, μάς 
φέρνεις ένα φερμάνι νά διαλαμβάνη πώς είναι νέον αφιέρωμα καί σάς τό 
χαρίζει ή βασιλεία νά είναι καί αύτό άσΰδοτον, ώσπερ καί τά άλλα μετόχιά 
σας; Τότε ούδείς λόγος, κάμε τό ζάπτη, μά τώρα δχι. Καί μέ τούτον τον 
λόγον έμεινεν ή δουλειά μας κρεμαστή έως νά γράψω εις τήν Πόλιν νά τούς 
φέρω τό | φερμάνι όπου ζητούν καί ετζη έγΰρισα εις τό μετόχιόν μου σ. 8 
συλλογιζόμενος τί μέλλει γενέσθαε καί στοχαζόμενος αποφάσισα νά στείλω 
μερικούς πατέρας τοΰ μοναστηριού εις Βασιλεύουσαν μέ γράμματα καί διά 
ζώσης φωνής των νά φανερώσουν τήν ύπόθεσιν δλην καταλεπτώς, νά κάμουν 
τό φερμάνι καθώς πρέπει καί νά έλθούν νά τό φέρουν. Καί ούτως έδιόρισα 
τον προηγοΰμενον πάτερ κυρ Γρηγόριον καί τον άλλον προηγοΰμενον πάτερ 
κύρ Δοσίθεον καί τον Παρθένιον τον έδικόν μου καί τούς έστειλα μέ γράμ
ματα προς τον ηγούμενον τής Πόλεως καί τούς επιτρόπους μας, τούς οποίους 
τή 23 τοΰ Νοεμβρίου μηνός τούς έξεπροβόδισα μέ ϊλάμι3 τής κρίσεως, εγώ 
δέ άνέμεινα εις τό μετόχιόν μας προσκαρτερώντας τή προσευχή καί τή δεή- 
σει καί διά νά εύρίσκωμαι πάντοτε εκεί διά τάς υποθέσεις τού αγίου μονα
στηριού καί οί πατέρες νά μέ στέλνουν από τό άγιον μοναστήριον δλα τά 
προς χρείαν | τής ζωοτροφίας μου. Μά ή Παναγία οπού είναι σ. 9 
ή ελπίς τών απελπισμένων, ή σκέπη καί ή βοήθεια τών εις αύτήν 
προστρεχόντων καί διά νά πληρώνεται καί εκείνο τό ιερόν λόγιον τοΰ Εύαγ- 
γελίου, οπού λέγει τά αδύνατα παρά άνθρώποις δυνατά έστι παρά τφ Θεφ>

1 Άχτιναμές = ή διά συμβολαίου υποχρέωσις, πάσα έγγραφος επίσημος πράξις,
1 Ίκράμ = φιλοξενία.
* Ίλάμι = δικαστική άπόφασις τοΰ καδή.
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έξαπέστειλεν δ Θεός έναν Βοϊβόδα όνόματι Σουλεμάν αγά, άνθρωπον τη 
άληθεία δίκαιον και άξιον πολλών έπαίνων καί εγώ, άφ° οΰ έπηρα την καλήν 
φήμην αύτοΰ καί ακούοντας των πολλών επαίνων, δεν έλειψα να προστρέξω 
προς αυτόν καί νά τοϋ διηγηδώ τά κατ’εμέ δλα καί οΰτοις έποίησα. Έν μια 
τών ημερών επήρα μερικόν πεσχέσιον, όμοΰ καί τον άχτιναμέ καί το φερμα
νιού, καί έπήγα προς αυτόν καί τον έπροσκύνησα, δ όποιος μέ έδέχθη ιλαρή» 
τφ προσώπφ καί ίκράμι μέ έκαμε. “Αρχισε νά μέ έρευνα, πόθεν, ποϋ καί 
πώς καί διατί ήλθα; Έγώ ευθύς τοΰ ένεχείρισα τον άχτιναμέ καί το φερμάνι 

σ. 10 καί διαβάζοντας τα έκατανΰγη πολλά καί εύλαβηθείς τον άχτιναμέ | 
περισσότερον ίκράμι μέ έκαμε καί έρωτώντάς με αυτός καί έγώ τοΰ άπεκρι- 
νόμουν εις δλα τά πάντα καταλεπτώς. Καί πάλιν αυτός μέ άπεκρίθη: “Αφησε 
τον άχτιναμέ σου καί το φερμάνι σου έδώ καί πήγαινε ήσύχασον εις το 
κελλίον σου καί έγώ θέλω τελειώσω τήν ύπόθεσίν σου ως έπιποθεΐς καί 
μετά τρεις ημέρας έλα πάλιν έδώ· καί ούτως άνεχώρησα. Αυτός δέ έπί την 
αύρων έστειλε καί έφερε τον καδή καί τούς άγάδες καί τους άρχοντες καί 
διαβάζοντάς τα καί τά δυο άπεκρίθη καί εΐπεν τοϋ καδή : Τοϋτα κάνε τα 
ίτζρά, πέρασέ τα εις τό καΐτι σου 1 καί δόσ’ τές μουρασελέδες1 2 τοΰ καλογέρου, 
διατί έγώ πείθομαι εις αυτά καί δέν θέλω τίποτας από αΰτοΰς, ούτε χαράτζια3, 
οΰτε νόμιστρα4, ούτε κανίσκια5, ούτε άλλο κανένα δόσιμον, έξω άπό τήν 
δεκατίαν, επειδή καί δέν είναι έδική μου, δρίζει άλλος Σπαής 6, καί ούτως 
έγινε. Έγώ δέ τήν τρίτη ημέρα επήγα προς αυτόν πάλιν κατά τον λόγον 

ο. 11 του διά προσκυνησίν του | καί πάλιν μέ έδέχθη περιχαρώς λέγοντάς με: 
“Ε Έ, Πρωτοσΰγκελλε, τό μουράτι σου 7 έγινεν, θέλω καί έγώ άπό έσένα νά 
κάμης ντουβά8 διά λόγου μου καί δλοι οί καλογέροι σου καί μέ ένεχείρισεν 
τον άχτιναμέ καί τό φερμάνι καί τούς μουρασελέδες τοϋ καδή. Ευθύς καί 
έγώ έσηκώθηκα καί τον ευχαρίστησα έγκωμιάζοντάς τον. Άγαλλόμενος άνε
χώρησα καί έπήγα εις τό κελλίον μου δοξάζων καί ύμνών τον Θεόν τον 
παρηγοροϋντα καί βοηθοΰντα τών προς αυτόν προστρεχόντων καί άφ’ ου 
ησύχασα άρχισα νά καλλώπισα) τό μετόχων μας δποΰ ήταν βερανές9. Έπήγα

1 Καΐδ = έγγραφή.
3 Μουρασελές = επίσημον έγγραφον αρχής.
3 Χαράτσι = κεφαλικός φόρος.
1 Νόμιστρα = νόμιμα δικαιώματα δι* υπηρεσίαν τινά.
5 Κανίσκιον = δώρα ιδιαίτερα προσφερόμενα εις τούς υπαλλήλους, άτινα συνειθί- 

ζοντο και εις τό Βυζάντιον.
8 Σπαχήδες = ΤΗσαν κυρίως διακριΟέντες στρατιωτικοί, ο'ίτινες δι’ αμοιβήν των 

έλάμβανον τούς φόρους ώρισμένων περιφερειών. Τσοποτός, Ένθ. άνωτ., 76 κ έ., 93,
104, 113. Δ. Κασβίκη, Έγχειρίδιον τοΰ έν ίσχύί όθωμαν. δικαίου, Άθήναι 1859, ιη, ιθ, 
ν. Ν. Μοσχοβάκη, Τό έν Έλλάδι Δημόσ. Δίκ. έπί Τουρκοκρ., Άδήναι 1882, 24-25.

1 Μουράτι = έπιθυμία. 8 Ντουβάς = ιερατική ευχή.
9 Βερανές = άσχημσν, άτακτοποίητον.
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και εις τό άγιον μοναστήριον απάνω και μπαίνοντας μέσα εις την εκκλησίαν 
είδα και εκείνην κατασκοτεινή, χωρίς στασίδια, ομοίως κα'ι ή τράπεζα κατα- 
σκοτεινή, χωρίς παράθυρα καί τά κελλία της ομοίως. Βλέποντας εγώ τοιαύ- 
την ακαταστασίαν, δεν έλειψα, ευθύς ήφερα μαστόρους. Έν πρώτοις άνοιξα 
τής εκκλησίας πέντε παράθυρα μέ τά τζιάμια. ’Έκαμα τές πόρτες, τά στασίδια 
δλα, ομοίως καί την τράπεζα, άνοιξα δυο παράθυρα καί αυτά μέ τά τζιάμια,
| έκαμα την τράπεζά τους καί τό άναλόγιον καί ένα ήγουμενεϊον μέ ο. 12 
τρεις δτάδες καί άλλα μεραμέτια λ Εις αυτά καί άλλα χρειαζόμενα, έκαμα 
έξοδα διά καθαρού κατάστιχου καί πάϊσαν εις αυτά δλα σοϋμα: 146: γρόσια. 
Πάλιν άς έλθωμεν επί τό προκείμενον διά τούς πατέρας οπού έστειλα εις 
Βασιλεύουσαν. Φθάνοντας εκεί, ένεχείρισαν τά γράμματά μου τού ηγουμένου 
καί τών επιτρόπων, έπήγαν καί προς τον παναγιώτατον κυρ Σωφρόνιον καί 
τον έπροσκύνησαν φανερώνοντάς του τά πάντα καταλεπτώς, ό όποιος τούς 
άπεκρίθη νά έχουν υπομονήν καί θέλει τούς βοηθήσει μέ κάθε τρόπον. Μά 
κρίμασιν, οις οΐδεν ό Θεός, μετά δλίγας ημέρας έπλήρωσε τό κοινόν χρέος. 
’Έμειναν οί πατέρες εκεί προσμένοντας τό άποβησόμενον, ποιος έχει νά κατα- 
σταθή Πατριάρχης. Καί μετά δύο μήνας κοινή γνώμη καί ψήφιο έγινεν ό νΰν 
παναγιώτατος καί ό οικουμενικός Πατριάρχης ό Παλαιών Πατρών κύρ 
Γαβριήλ1 2. Μετά ίκανάς ημέρας έπήγεν ό άγιος καθηγούμενος τής Πόλεως | ο. 13 

μέ τούς πατέρας, όμοϋ καί οί επίτροποι τού ιερού ημών μοναστηριού, 
καί προσκυνήσαντες αύτόν ανήγγειλαν αύτώ τά πάντα καταλεπτώς, ό όποιος 
τφ δντι αληθής ποιμήν κατά τό θειον καί ιερόν Εύαγγέλιον άπεκρίθη: Μή 
έχετε καμμίαν έννοιαν, πατέρες, καί εγώ θέλω σάς χαροποιήσω κατά τον 
πόθον σας. Καί μετά δλίγας ημέρας έστειλεν πάλι καί τούς έφερε έμπροσθέν 
του, παρόντες καί οί αρχιερείς, τούς εζήτησεν τό παλαιόν σιγίλλιον καί άντ’ 
αύτού τούς έδωσεν νέον σιγίλλιον έν μεμβράναις, βεβαιωμένον καί ύπογε- 
γραμμένον παρά τών αρχιερέων, διαλαμβάνον εις τό εξής νά είναι μετόχιον 
τού Θεοβάδιστου όρους Σινά καί νά διοικήται παρά τών Σιναϊτών πατέρων.
Τούς έδωσεν καί χουτζέτι3 εκ μέρους τού καζασκέρη4 καί κατά τό χουτζέτι 
έδωσεν ό καζασκέρης καί ίλάμι μέ τό έξ άποφάσεως νά γένη καί φερμάνι.
Μά διά μερικά περιστατικά τού καιρού έμποδίσθη τό ίλάμι έναν χρόνο καί 
επέκεινα. Έγώ δέ προσμένων έν τή Λειβαδία σήμερον καί αύ'ριον διά νά 
έλθη τό φερμάνι διαφεντευόμενος έδώ | παρά τού Σουλεμάν αγά. Οί Σπαή- ο. Η 

δες τής Δαύλειας καί τού Καστρίου βλέποντας τήν τόσην αργοπορίαν μας,

1 Μεραμέτια = επιδιορθώσεις.
2 Γαβριήλ Δ' Πατριάρχης άπό 8 Όκτωβρ. 1780 έως 21 'Ιουνίου 1785. Μ. Γεδεών, 

Πατριαρχ. Πίνακες, 666. Ν. Έλληνομν. 7 (1910) 244 άριΟ. ένθυμ. 471. Παπαρρηγο- 
πούλου, 'Ιστορία, Εβ 212.

3 Χουτζέτι = επίσημον έγγραφον.
4 Καζασκέρης = ανώτερος υπάλληλος.
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έπήγαν εις την Πόλιν και έβγαλαν έδικά τους φερμάνια φανερώνοντας μέσα 
δτι, κατά τό έκπαλαι, καθώς έπλέρωνε την δεκατίαν έτζη πάλιν νά πλερώνη. 
Έκριθήκαμεν. Εις την κρίσι δμως τίποτας δεν έκαμα, επειδή και δεν είχα 
(κα'ι δεν είχα) φως καί ούτως άπεφάσισεν ό καδής νά πάρουν την δεκατία 
τους. Έγώ πάλιν με δλον τοϋτο δεν τούς άφησα νά μετρήσουν, μόνον τούς 
έδωσα από κάποιον τι άσπρα καί ούτως έτραβήχθησαν από δλα. Έγραψα 
τοΰ αγίου καθηγουμένου εις Βασιλεύουσαν καί τοϋ αγίου αρχιεπισκόπου διά 
νά με προφθάσουν με καμμίαν βοήθειαν. Εκείνοι μέ γράφουσι πάλιν νά 
κάμω υπομονήν. Μά έως πότε; Δύο χρόνους υπομονή, ακόμη υπομονή; Έγώ 
καί βλέποντας πώς εκείνοι δεν κατορθώνουν τίποτας, άπεφάσισα νά πηγαίνω 
άτός μου εις Βασιλεύουσαν νά κάμω την δουλειά μου καί ούτως έγινε. Έσυμ- 
βουλεύθηκα μέ τούς πατέρας νά μέ δώσουν ένα άνθρωπον άπό την όμήγυ-

15 ριν νά πηγαίνωμεν δμοΰ εις | Βασιλεύουσαν. Μέ αυτό άπεφάσισαν τον προη- 
γούμενον κύρ Τωαννίκιον νά πηγαίνωμεν όμοϋ. Έζήτησα τά άσπρα μου 
όπου είχα ξωδευμένα τά 626: γρόσια καί δεν μέ έδωσαν ούτε όβολόν. Έξό- 
χως. Τά 250: γρόσια όπου έχουν νά μέ δώσουν διά τον κόπον μου καί αυτά 
έμειναν απάνω τους. Ούτε έξοδα μέ έδωσαν διά τον δρόμον, μόνον έπήρα 
άπό τον Πετράκη τοΰ Νάκου 30: γρόσια διά έξοδα τοΰ δρόμου. Έμισεύσα- 
μεν άπό τή Λειβαδία εις τά 1782 Ιουλίου 10 καί τή 26 τοΰ Αύγούστου 
έφθάσαμεν εις την Πόλιν. Καί βλέποντάς με δ τε ό άγιος αρχιεπίσκοπος καί 
ό άγιος καθηγούμενος απόρησαν. 'Ως τόσον ησύχασα μερικόν καιρόν έως 
άνάλαβα ολίγον. Εκεί έλαβα άπό τον άγιον άρχιεπίσκοπον τά 120: γρόσια 
όποΰ μέ έχρεωστοΰσεν ό πάτερ ’Ιωακείμ καί πλέρωσα τον ναΰλόν μας. Άπό 
την Λειβαδία έως είς την Πόλιν έκαμα έξοδα διά καθαρού κατάστιχου, εις 
άγώγια, είς ναύλους καί είς την ζωοτροφίαν μας καί πάϊσαν είς δλα σοΰμα 
γρόσια 72: καί εις τά δύο φερμάνια έξώδευσα σοΰμα 290: γρόσια καί είς 
τά χαρίσματα πάϊσαν γρόσια 100:. ’Έκαμα καί άλλα έξοδα έδικά μου, είς

16 πλυστικά, είς τον καφέ, είς τον καπνό, εις τον ταμπάκο, είς τό ρακί | είς 
τό γλυκό, είς τά ψάρια καί χαβαρικά, είς τά καϊκάτικα, εις πωρικά καί είς 
άλλα χρειαζόμενα. Είς αυτά δλα πάϊσαν σοΰμα 90: γρόσια. “Ολα τά έξοδά μου 
όποΰ έκαμα άπό την άρχήν μέχρι την σήμερον δλα τά έλαβα όμοΰ καί 
ό άγιος καθηγούμενος άπό τον άρχον κύρ Άρμάση. Καί άπό την σήμερον 
θέλω γράψει τά δσα έξοδα ήθελαν μέ άκολουθήσει έως νά πηγαίνω είς την 
Λειβαδία, είς πεσχελίκια, εις ναύλους, είς άγώγια καί εις την ζωοτροφίαν μας 
καί είς άλλα χρειαζόμενα.

Είς την 1783: Ταναυαρίου 28: Βασιλεύουσα.

Την σήμερον εβαρκαρίστηκα είς τό καΐκι διά την Λειβαδία καί διά την 
εναντιότητα τοΰ καιρού έμεινα, καί τή 10: τοΰ Φεβρουάριου έμίσευσα άπό 
την Πόλιν καί μέ πολλούς κινδύνους τή 10: τοΰ Μαρτίου, χάριτι Θεοϋ,
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εύωδόθημεν είς to ΤαλάντιΧ. Έκεΐ έμεινα μερικές ήμερες διά νά κάμω to 
φερμάνι ιτζρά όποΰ είχα από τον καπετάν πασιάν διά τά Ταλαντονήσια.
Και χάριτι τοΰ αγίου Θεοΰ καί τής Παναγίας καί τό φερμάνι μου ιτζρά τό 
έκαμα καί εις τό καΐτι τό έπέρασα καί ζάπτι μουρασελέ | έπήρα καί τά νησία σ. 17 

ζάπτι τά έκαμα καί τή 18: τοΰ Μαρτίου έριβάρισα είς την Λειβαδία καί 
απόλαυσα δλους τούς φίλους υγιείς, καθώς έπόθουν. Καί την δευτέραν ημέ
ραν έπήγα προς τον έκλαμπρότατον σιορ Σπυριδάκην είς χαιρετισμόν του, 
προς τον όποιον ένεχείρισα τά γράμματα τοΰ παναγιωτάτου Πατριάρχου 
κυρ Γαβριήλ καί τοΰ αγίου αρχιεπισκόπου μας, τά όποια τά έδέχθη εύλαβώς 
καί περιχαρώς καί έμενα έξόχως μεγάλας περιποιήσεις με έκαμεν. Όμοίως καί 
ό κυρ Φίλος καί οί λοιποί ά'ρχοντες όλοι με Ιδέχθησαν περιχαρώς. Έξόχως δε 
ό Βοϊβόδας ό Σουλεμάν αγάς πολλήν χαράν έλαβε καί μεγάλην περιποίησιν 
με έκαμε. Όμοίως καί οί αγάδες όλοι μέ έδέχθησαν περιχαρώς. Καί μετά 
τρεις ήμέρας έσυνάχθησαν άπαντες είς τον αγά. Εκεί καί ό Καδή - εφέντης 
έδιάβασεν καί τά δύο φερμάνια, τά όποια τούς ά'ρεσαν κατά πολλά, μάλιστα 
καί μάς επαίνεσαν, | τά όποια τά έπροσκυνησαν καί είπον τοΰ κατή έφέντη σ. 18 

νά τά περάση είς τό καΐτι καί νά μέ δώση καί τούς μουρασελέδες, καί ούτως 
έγινεν, μάλιστα μέ ολίγον τι δόσιμον τοΰ κατή-έφέντη. Καί μετά 10: ήμέρας 
ήλθεν καί ό Σπαής τής Δαΰλειας, έφερεν καί αυτός εν φερμάνι καί τό διάβασεν 
φανερώνοντας είς αυτό ότι κατά τό παλαιόν καθώς πλέρωνε πάλιν καί τώρα 
νά πλερώνη δεκατία καθώς καί τό περισυνόν. Όμως ας έχη την ευχήν τοΰ 
Θεοΰ καί τής Παναγίας καί τής αγίας Αικατερίνης 1 2 ό εκλαμπρότατος καί ό 
κύρ Φίλος, όποΰ έστάθησαν όμοΰ καί ό αγάς καί τοΰ άπεκρίθηκαν νά ήσυ- 
χάση, ότι δέν κάνει τίποτας, ότι τοΰ καλογέρου τά φερμάνια είναι πολλά 
ισχυρά. Καί ούτως έμεινεν φοβερίτας, εγώ δέ έπήγα είς τό κελλίον μου καί 
ήσΰχασα. Τότε έρευνήσας τά κατάστιχά μου όπου έκαμα από την Πόλι εως 
είς την Λειβαδία, έν πρώτοις είς τά γυαλικά, είς τά κίτερνα μεστουπάπουτζα3, 
είς τά μαΰρα | μεστουπάπουτζα, είς τά γλυκά, είς τά χιλάλια, είς τούς λουλέ- σ. 19 

δες, είς τά καϊκάτικα, είς τούς ναύλους, είς τά αγώγια, είς τον κατή τοΰ 
Ταλαντίου καί είς τήν ζωοτροφίαν μας όλοι καί είς άλλα χρειαζόμενα. Είς 
αυτά όλα πάϊσαν διά καθαρού κατάστιχου γρόσια 317. Έγώ δέ τήν Λαμπρά 
τήν έκαμα μέσα είς τήν Λειβαδία καί τήν γ' εβδομάδα τής Λαμπρά; ανέβηκα 
εις τό άγιον μοναστηριού, μέ γνώμην τοΰ έκλαμπροτάτου καί γράμμα έδικόν 
του προς τούς πατέρας, όμοΰ καί τοΰ κύρ Φίλου, διά νά περιλάβω τό άγιον

1 Ταλάντι = ’Αταλάντη, έδρα επισκόπου τοΰ Ταλαντίου, όφ’ δν ύπήγετο ή μονή.
Π απαμ ιχαλόπουλος, Ένθ’ άνωτ., 500-501.

2 Ή μονή τοΰ Σινά, ήτις πριν ώνομάζετο Μονή Σινά - Μεταμορφώσεως -'Αγίας 
Βάτου. ”Ιδ. ώραίαν περιγραφήν τής μονής υπό Άγ. Ζάχου, Τό δρος Σινά καί ή μονή 
τής Αγίας Αικατερίνης, Άθήναι 1937.

3 Είδος υποδημάτων μέσα άπό τές γαλότσες.
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380 Διογένους Ξαναλάτου

μοναστήριον ώς Σιναΐτικον και νά δώσω καλόν νιζάμι1 εις αυτό και εις τούς 
πατέρας. Και φθάνοντας απάνω μέ έδέχθησαν άπαντες ίλαρφ τω προσώπφ 
και περιχαρούς και εύφράνθημεν άλλήλως ψυχικώς και σωματικώς, εύχαρι- 
στοΰντες τφ Θεώ και τή παναχράντου Αυτού Μητρί, συν ττ] Χριστού Νύμφη 
Παρθένφ καί πανσόφφ Αικατερίνη, διά τούτην την καλήν έκβασιν καί μια

20 τή | φωνή άπαντες εΐπομεν κατά τον Θεολόγον «αρχής καλής κάλιστον είναι 
καί τέλος».

Καί τή 14: τού Μαίου έσύναξα δλους τούς πατέρας τού μοναστηριού 
καί επήρα τον λογαριασμόν τού παλαιού ηγουμένου κύρ Ίωάσαφ καί τού 
σκευοφύλακος κύρ Γρηγορίου διά την άπερασμένην χρονιάν διά τά έσοδα 
καί έξοδα. Καί πάλιν εκατάστησα άλλον δίκαιον άμα καί ηγούμενον τον 
πάτερ κύρ Νικηφόρον καί οίκονόμον τον πάτερ κύρ Δοσίθεον καί σκευοφύ
λακα άμα και πνευματικόν τον πάτερ κύρ Ίωαννίκιον. Καί άπαντα τά δια- 
κονήματα τού αγίου μοναστηριού τά έσύστησα. ’Έβγαλα καί τρία ταξείδια 
νά περιέρχωνται εις τούς χριστιανούς χάριν ελεημοσύνης, μέ απανταχού 1 2 καί 
μέ ιερά κειμήλια τού αγίου μοναστηριού.

Τω αύτφ μηνί Μαίου 22: έσύναξα πάλιν τούς προεστώτας τής μονής 
ταύτης, τόν τε άγιον δίκαιον άμα καί ηγούμενον πάτερ κύρ Νικηφόρον καί

21 τόν άγιον οίκονόμον πάτερ κύρ Δοσίθεον, τόν άγιον σκευοφύλακα | άμα καί 
πνευματικόν κύρ Ίωαννίκιον καί τόν προηγούμενον πάτερ κύρ Γρηγόριον 
καί έρευνήσας εγώ αυτός καταλεπτώς διά νά μέ φανερώσουν δλον τό χρέος 
τού ιερού μοναστηριού νά τό καταστρώσω δλον κατ’ δνομα καί ιδού ως 
κατωτέρω φαίνεται. Έν πρώτοις:

Τού Γετίμ αγά είναι 
τού Μαμάνη 
τού Κελέσι 
τού Σέχ Άχμέτι 
τού Μισέ Μικέ τού Χιώτη 
τής Χειμώναινας 
τού Μαστρομάρκου 
τού Σίδερη τού Πολίτη 
των Διαγουρτόπουλων 
τού Άνδρέα Βασιλεία 
τού Ευσταθίου Αύγερίκου 
τού Παπανικολή Κραβαρίτη 
τού ’Αναγνώστου Μποΰζα

γρόσια 294
γρόσια 460
γρόσια 0460
γρόσια 0230
γρόσια 0240
γρόσια 0057
γρόσια 86
γρόσια 70
γρόσια 120
γρόσια 350
γρόσια 60
γρόσια 134
γρόσια 200

Εις μεταφοράν τά άνωθεν σούμα 2760
1 Νιζάμι = νόμος.
2 'Απανταχούσαν. Ή άπανταχοΰσα είναι επιστολή εκκλησιαστικής αρχής πρός τους 

απανταχού χριστιανούς. Άΰηνά, 37, (1926) 189.
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Έκ μεταφοράς 2760:
τού Βλάχου Άναστάση γρόσια 400:
έγιναν τά άνωθεν σοΰμα γρόσια 3160:
ή ό'πισθεν σοΰμα είναι γρόσια 3160
τοϋ Κωνσταντίνου Λίκαινα γρόσια 280:
τής εκκλησίας τοϋ Ταξιάρχου γρόσια 070:
τοϋ Ζέκιου Στρέφου γρόσια 140:
τοϋ Λουκά Ξύδη γρόσια 360:
τοϋ Χρήστου Κραβαρίτου γρόσια 60:
τοϋ αγίου πρωτοσυγκέλλου τής ’Αθήνας γρόσια 120:
τοϋ Πασματζή γρόσια 240:
τοϋ Μαστρονίκου γρόσια 300:
τοϋ Γειόργιου Κραβαρίτου γρόσια 60:
τοϋ Γεροθανάση Κληρονόμου γρόσια 120:
τοϋ Γεωργίου Σακελλαρίου γρόσια 120:
τοϋ Χατζηδιονυσίου Κραβαρίτου γρόσια 240:
τοϋ Μελισνάρι γρόσια 360:
τοϋ πάτερ Άθανάση γρόσια 060:
τοϋ Άρμάση κύρ Σταυράκη Πολίτου γρόσια 1680:

και τοϋ άγ. πρωτοσυγκέλλου καί γέροντός μας γρόσια 350:
όποΰ έγιναν δλα όμοΰ σούμα γρόσια 7720:

Αυτή είναι ή σοΰμα τών ρωμαίων άσπρων 
Γεράσιμος Πρωτοσύγκελλος Σιναΐτης και 
’Ιδού όποΰ σημειώνω και τά | άλβανίτικα 

Έν πρώτοις τοϋ Σουλφυλιάτη

Εξαρχος.
άσπρα.

γρόσια 1050:
τοϋ Σοΰλου Μπάλιου γρόσια 600:
τοϋ Ίλάμ άγά γρόσια 700:
τοϋ Μπεκηράκου γρόσια 120:
καί τοϋ άνεψιοΰ του τοϋ Άχμέτ γρόσια 200:

έγιναν και αυτά δλα σοΰμα γρόσια 2670:
είναι και τά ρωμαίϊκα τά άσπρα γρόσια 7720:
όποΰ έγιναν δλα όμοϋ σοΰμα γρόσια 10390:

Τούτο είναι τό χρέος τοϋ αγίου μοναστηριού.
Έγώ απορώ κατά την αλήθειαν τόσο χρέος πόθεν έχει νά έβγη, όποΰ 

θέλει τον καθέκαστον χρόνον μόνον τό διάφορον των άσπρων 1500: γρόσια, 
θέλει και έξοδα τό μοναστήριον τον καθέκαστον χρόνον, ρόγες κοπελιών, 
ενδύματα, υποδήματα και άλλα χρειαζόμενα 2000: γρόσια και επέκεινα. 
Μόνον ό άγιος Θεός και ή Παναγία νά γένη ΐλεως εις αυτούς νάν τούς βοη- 
θήση νά ελευθερωθούν από αυτό τό βαρύτατον χρέος. Αμήν.

Γεράσιμος.
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σ. 24 | Έδώ σημειώνω καί τά πράγματα δλα τοΰ μοναστηριού κινητά τε καί
ακίνητα. Χωράφια έχουν αρκετά, τρία ζευγάρια μόνον δουλεΰουν. ’Από τά 
είσοδήματά των δλιγοστόν σιτάρι μόνον τούς περισσεύει. Τά αμπέλια τους 
προς αύτάρκειάν τους μόνον. Πρόβατα έχει 1500: γίδια έχει 1500. Τό βούτυ- 
ρόν τους καί τό τυρί τους μόλις τούς αρκεί Φοράδες έχει 120: διά τά αλώνια 
τους. Γελάδια έχει 90: διά ταμαζλίκι, από τά όποια είναι τών καλογέρων τά 
τρίδιπλα. ’Από τοΰ Καστρίου τό μετόχιον απολαμβάνει μερικόν λάδι προς 
αύτάρκειαν μόνον τοΰ μοναστηριού καί μερικόν σιτάρι.

Αυτή είναι όλη ή κυβέρνησις τοΰ μοναστηριού.
Γεράσιμος.

σ. 25 | Τό αυτό έτος, τη πρώτη τοΰ ’Ιουνίου μηνός, έμίσευσα διά τον Σάλωνα
διά νά διαβάσω καί έκει τά φερμάνια διά τό Καστρί, νάν τά κάμω ήτζρά, 
νά τά περάσω εις τό κάϊτι καί νά πάρω τούς μορασελέδες από την κρίσι. 
Εις τοιαύτην ύπόθεσιν, ας είναι καλά ό εκλαμπρότατος σιορ Σπυριδάκης 
καί ό Σουλεμάν αγάς Βοϊβόδας τής Λειβαδιάς, με έσυντρόφεψαν μέ γράμ
ματά τους προς τούς έκεΐσε κρατούντας, λέγω εις τον Βοϊβόδα, εις τούς Άγιά- 
νηδες1, εις τον Μουσταφά αγά Τζερπήνι καί είς τον άγιον Σαλώνων. “Οθεν 
πηγαινάμενος εις τό Χρυσό ηΰρα εκεί τον Μουσταφά αγά, είς τον όποιον 
έπήγα καί τον έπροσκύνησα μέ τό πεσχέσι μου, τοΰ ένεχείρισα καί τά γράμ- 

σ. 26 ματα όμοΰ καί τον άχτιναμέ | καί τό φερμάνι, τά όποια διαβάζοντάς τα 
μεγάλη χαράν έλαβεν καί πολλή ήκράμι μέ έκαμε καί μέ ιλαρό τό πρόσωπον 
μέ είπεν: ’Έ Πρωτοσύγκελλε, καλώς ώρισες, μήν έχης καμμίαν έγνοια, ή δου
λειά σου είναι έδική μου καί θέλεις μένει ευχαριστημένος' καί ούτως έγινεν. 
Καί τη επαύριον καβαλίκευσεν άτός του όμοΰ καί εγώ καί έπήγαμε είς τόν 
Σάλωνα, τά ίσα είς τό έδικόν του κονάκι καί τά ήκράμια όποΰ μέ έκαμε 
δέν περιγράφονται. 'Ως τόσον πρώτα έπήγεν άτός του καί αντάμωσε τόν 
Βοϊβόδα, τούς Άγιάνηδες καί τόν καδή καί τούς εφανέρωσε τά πάντα. Μετέ- 
πειτα έπήγα καί εγώ μέ τό πεσχέσι μου είς τόν Βοϊβόδα καί τόν έπροσκύ- 

σ. 27 νησα, | ό όποιος μέ έδέχθη περιχαρώς. Τοΰ ένεχείρισα τόν άχτιναμέ, τό φερ
μάνι καί τά γράμματα, τά όποια διαβάζοντάς τα πολλήν χαράν έλαβε, καί 
ήκράμη μέ έκαμε. ’Έπειτα μέ είπεν νά πηγαίνω νά άνταμώσω τούς άγάδες καί 
τόν καδή καί αυτός πηγαίνει καί τόν μιλεΐ, καί ούτω έποίησα. Έπήγα είς τόν 
Άπτουλά άγά καί είς τόν Ίπραήμ άγά, οί όποιοι, ήξεύροντές με καί άπό το 
πρώτον, μέ έδέχθησαν περιχαρώς, τούς οποίους τούς έδωσα καί τά έδιάβασαν, 
τά όποια τούς άρεσαν. Καί αυτοί τό ίδιον μέ άπεκρίθησαν, καθώς καί ό 
Βοϊβόδας καί τήν άλλην ημέρα έπήγα είς τόν καδή μέ τό πεσχέσι μου και τον

1 Άγιάνηδες: Προεστοί χωρίων, οΐτινες δμως δέν έξελέγοντο υπό τών κατοίκων, 
αλλά διωρίζοντο υπό τοΰ πασά. Μοσχοβάκης, Ένά’άνωτ., 297. Περί τής εκλογής 
τών προεστώτων ΐδ. Ά. Σιγά λα, ’Ανέκδοτα έγγραφα, Ελληνικά, 3(1930)68 κ. έ.
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έπροσκύνησα. Ηΰρα και τον Μουσταφα άγά εκεί. Ένεχείρισα τοΰ καδή τον 
άχτιναμέ κα'ι διαβάζοντας τα μέ έδέχθη περιχαρώς και ήκράμι μέ έκαμε. 
’Έπειτα άρχισε νά μέ έρωτα περί τοΰ αγίου μοναστηριού και περί τής Αίγυ
πτου αρκετήν ώρα. Τοΰ άπεκρίθηκα | καί εγώ εις δλα καθώς μ’ έφώτισεν σ. 28 

δ άγιος Θεός. ’Έπειτα άρχισεν νά μέ έρωτα περί τής ύποθέσεώς μου. Τοΰ 
είπα καί εγώ δλην την ιστορία από την αρχή μέχρι τοΰδε. Αυτός δέ διά νά 
φάγη παράδες άρχισε πρόφασες περί τοΰ άφιερωτικοΰ φερμανιού πώς δεν 
διαλαμβάνει ρητώς πώς άφιερώθη εις τό Σινά, μόνον πώς έδόθη νά διοική- 
ται παρά τών Σιναϊτών διά τό καλόν νιζάμι.’Έπειτα καί εγώ τοΰ έδειξα τό 
χουτζέτι καί τό ίλάμι καί βλέποντάς το έ'μεινεν αναπολόγητος. ’Έπειτα μέ 
λέγει δτι ό Σπαής μας δέν είναι εδώ, επειδή καί έλειπεν εις τήν ΙΙόλι'. Τότες 
έγώ τοΰ άπεκρίθηκα: ’Αφέντη, εσύ εδρέθης εδώ κριτής νά κρίνης δικαίως 
καί τά βασιλικά φερμάνια νάν τά κάμης ήτζρά" τώρα καί τα έδικά μου φερ
μάνια νάν τά κάμης ήτζρά καί νά τα περάσης εις τό κάϊτι, νά μέ δώσης καί 
τούς μουρασελέδες νά πηγαίνω νά δώσω κανένα νιζάμι καί δταν έλθη εκεί
νος | δ Σπαής από τήν Πόλι, εί μέν καί ήθελε κάμει ήταέτι * εις τον άχτι- σ. 29 

ναμέ, εις τά βασιλικά φερμάνια καί τής κρίσης τήν άπόφασιν, έχει καλώς, εί 
δέ μή έγώ παίρνω τούς καλογέρους δλους καί άφίνω τό μοναστήρι έρημον 
καί πηγαίνω εις τήν Πόλι καί δίδω τά φερμάνια εκεί όποΰ μοΰ τά έδωσαν 
καί ύστερα ας δώση τό τζοχάπι1 * 3. ’Ακούοντας λοιπόν ταΰτα καί άλλα τό έκαμε 
ήτζρά, τό πέρασεν εις τό κάϊτι, μέ έδωσεν καί τούς μουρασελέδες μέ ολίγον τι 
καί λαμβάνοντάς τα τον επροσκΰνησα καί άνεχώρησα. Έπειτα έπήγα εϊς τον 
Βοϊβόδα καί εις τούς αγάδες καί τούς έδωσα τήν εύχαρίστησιν, τούς είπα τά 
πάντα καθώς ακολούθησαν, οί δποίοι πολλά τό έχάρηκαν, καί ούτως έζήτησα 
παρ’ αυτών τήν άδειαν, τούς άφησα τήν υγείαν καί άνεχώρησα καί τοΰ 
πουρνό έκαβαλικεύσαμεν άντάμα πάλιν μέ τον Μουσταφα άγά καί έπήγαμεν 
εις τό Χρυσό, εύθυμήσαμεν καί εκεί μέ τον άγιον | Σαλώνων καί τοΰ πουρνό σ. 30 

έμίσευσα άπ’ έκεΐ εις τήν Λειβαδία νά δώσω τάς ευχαριστίας τοΰ έκλαμπρο- 
τάτου καί τοΰ Βοϊβόδα, νά τούς πώ καί διά ζώσης φωνής τά πάντα καταλε
πτώς καί ούτως έποίησα. Καί τή δεκάτη δευτέρα τοΰ ’Ιουνίου μηνός άνέβηκα 
εις τό άγιον μοναστήριον καί ησύχασα δοξάζων καί ύμνών τον Θεόν δποΰ 
μέ έλευθέρωσεν άπό τόσα πελάγη. ’Άμποτες ό άγιος Θεός διά πρεσβειών τής 
Παναχράντου Αύτοΰ Μητρός καί τής αγίας ενδόξου μεγαλομάρτυρας παρθέ
νου καί πανσόφου Αικατερίνης καί εις τό εξής νά στερεωθούν δλα καλιότερα.

’Αμήν.

1 Διά πάσαν αλλαγήν Ιδιοκτησίας ήτο απαραίτητος ή έγκρισις τοΰ Σπαχή. Κασβί-
κης, Ένθ’άνωτ., ιθ. 2 Ίνταέτι = χάρισμα.

3 Τζοχάπι = άπάντησις, λόγος, δικαιολογία. Τήν έξήγησιν τών πλείστων τουρκικών 
λέξεων οφείλω εϊς τον κ. Παπαευγενίου, Γενικόν ’Επιθεωρητήν, τόν όποιον καί θερμώς 
ευχαριστώ.
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σ. 31 Έξήλθε to παρόν έκ των αρχείων | τής 'Ιερας Μονής τοΰ αγίου καί 
Θεοβάδιστου όρους Σινά καί επεδόθη τώ ήμετέρφ Πρωτοσυγκέλλφ Κυρίφ 
Κωνσταντίνφ Γεωργιάδη.

1871 Αύγούστου 12.
Σίναιον όρος

Τ. Σ. + ό Σιναίου όρους Καλλίστρατος.

σ. 126 | Έν ετει 1783 Ιουνίου 15: Ιερουσαλήμ.
Τήν σήμερον εις ένθύμησι γράφω τά όσα έξοδα ακολούθησαν των 

πατέρων τής Ιερουσαλήμ, τό κατά τήν Λειβαδίαν ευρισκόμενον, από τά 1780: 
Μαΐου 10: όπου έκίνησαν καί έπήγαν εις τήν Πόλι καί τό επροσήλωσαν εις 
τό Θεοβάδιστον όρος τοΰ Σινά, μέχρι τήν σήμερον όπου έστερεώθην, εις τάς 
1783: Ιουνίου 13: καί έπάϊσαν διά καθαρού κατάστιχου, εν πρώτοις, εις 
ναύλους, εις πεσχελίκια, εις τά φερμάνια, εις τά σιγίλλια, εις τό χουτζέτι, εις 
τό ιλάμι, εις τά γράμματα τών ’Αθηνών καί των αρχόντων, εις τές δωρεές, 
είς τά καϊκάτικα, εις τά έξοδα τοΰ εξάρχου τά πρώτα καί εις τά δεύτερα όπου 
έπήγεν είς τήν Πόλι, είς τά δεύτερα φερμάνια όπου έκαμεν, είς ναύλους, 
είς τήν ζωοτροφίαν τους, είς τήν Λειβαδιά καί τον Σάλωνα, εις τούς κατήδες, 
πρώτα καί δεύτερα, είς αυτά ολα πάϊσαν σούμα τον αριθμόν γρόσια: 5083: 

σ. 127 λέγω πέντε χιλιάδες καί δγδοήκοντα τρία γρόσια καί τέλος. | ’Έκαμαν 
καί οι πατέρες τής Ιερουσαλήμ έδικά τους έξοδα. Έν πρώτοις είς τά δύο 
ταξήτ φερμάνια, είς τούς κατήδες, είς τον καπετάν πασια τό φερμάνι δια τά 
Ταλαντονήσια καί είς τό δεύτερον φερμάνι διά αυτά καί είς τον καδή διά τό 
ζάπτι μουρασελέ είς αυτά όλα πάϊσαν γρόσια 520: λέγω πεντακόσια είκοσι 
γρόσια όπου έγιναν όλα σούμα 5600: γρόσια.

384 Διογένους Ξαναλάτου, Άνέκδ. χειρόγρ. περί της Μονής Διαυλείας ('Ιερουσαλήμ.)
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