
ΘΗΡΑΪΚΑ

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΑ - ΣΧΟΛΙΚΑ

Άφιεροϋνται τω περισπούδαστα) μοι 

κ. Φ. Κουκουλέ.

1. Ή ασφαλής και επιμελής περισυλλογή ειδήσεων και εκ των μετά τήν 
"Αλωσιν χρόνων, εις ούς δικαίως συγκαταβαίνει από των μέσων ό ότρηρός γ. 
γραμματευς τής ήμετέρας Εταιρείας κ. Φ. Κουκούλες και ή περί Θήρας τελευ- 
ταιον εν τψ τελευταίω τόμφ τής Έπετηρίδος μελέτη αυτού εγένετό μοι 
πάλιν, κατά μοιραίαν σύμπτωσιν, ως ή τού μακαρίτου Μηλιοποΰλου τών Τρα- 
πεζουντιακών, αφορμή δπως αναφέρω εις τήν μνήμην μου έκών άέκοντί 
γε θυμφ, δτι καί Θηραϊκά έχω ανέκδοτα, καί δή από δεκάδων ετών, εις α 
δεν επανήλθαν, άτε μετά τήν εκ Κ/Πόλεως εις τά ενταύθα εγκατάστασίν 
μου άπερροφημένος μέ τήν περισυλλογήν τών Κρουσιανών (Τυβίγγης), τά 
όποια είναι καί τά μάλλον ήμϊν δυσπρόσιτα.

Τά Θηραϊκά μου ταύτα ευτυχώς άνεΰρον άφορώσιν εις τε τά μονα
στηριακά τής νήσου καί τά σχολικά. Ένεθυμήθην μάλιστα δτι καί σιγίλλιον 
έν επί Καλλινίκου τού Ε' τού από Νίκαιας1 μεγάλου πατριάρχου 
άφορών εις τά οικογενειακά τών Γαβαλάδων καί τήν κτητορικήν αυτών 
Εκκλησίαν τού αγίου Νικολάου κειμένην έξω τού Καστελλίου Πυργου τΰποις 
εφανέρωσα κατά τό 1885 διά τού Δελτίου τής Τ. καί Έ. Εταιρείας2.

2. Ή έν Ξηροκρήνη (Κουροΰτσεσμε) τού Βοσπόρου κατοικία μου, έν fj 
ήκμασεν από τού ήγεμόνος Μουροΰζη — πατρ. Καλλινίκου ή Μ. τού Γένους 
Σχολή (Σχολή τού Κουρουτσεσμε άπλούστερον) καί διεθέριζε τό 
πατριαρχεΐον (εαρινόν πατριαρχεΐον), ήσαν δε καί οίκίαι αρχόντων πολ
λών καί λογάδων τού Γένους (αρχοντικά περιγιάλια), δλων εις άκρον 
πεπαιδευμένων καί σοφών, καί ή τών έπιζώντων ακόμη πρός με νεαρώτατον 
τήν ηλικίαν δικαία καί σεβαστή επιβολή, δός δ’είπεΐν, καί θωπεία ώδήγησεκαι 
ένέπνευσε θάρρος, ΐνα αναζητήσω είς κώδικας τών ναών τής κοινότητος καί

1 Καλλίνικος 6 Ε'. 17 ’Ιουνίου 1801-22 Όκτ. 1806 και τό βον άπό Σεπτεμ: 
1808-Μαΐου 1809. Σιγίλλιον τοΰ Δεκεμβ. 1805.

! σ. 626-630 τοϋ Β'. τόμου. Γαβαλάδων οίκος πολυσχιδής· οΰ μόνον έν Θήρςι, 
άλλα καί έν “Ιφ, Άρακλειμ, Σικίνιρ καί Νάξφ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:55:49 EEST - 34.211.113.242
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τοϋ πλησιόχωρου Μ. Ρεύματος (Ταξιαρχών) και άνεΰρω εκατοντάδας αρχιερα
τικών εκλογών και συστάσεων και διαφόρων ευεργετικών πραγμάτων μνείαν, 
<δν έπίτομον μέν τό πρώτον, ύστερον δε εκτενέστερον κατάλογον μετά σημειω
μάτων τύποις Ιξέδωκα 1.

Εϋνόητον δτι εν τη εργασία ταυτη συνημμένη άδιαρρήκτως ήτο και τών 
σιγιλλίων συλλογή και ά'λλων εγγράφων ή είδήσεων σχετιζομένων προς την 
πνευματικήν κίνησιν τοϋ Γένους ημών καθόλου μετά τήν Άλωσιν, και τήν 
σΰστασιν σχολείων, συντήρησιν, προστασίαν κα'ι έποπτείαν αυτών. Εντεύθεν 
καί ή προϊοϋσα προνοιά μου προς διάσωσιν είδήσεων δΤ αυτήν καί ή δημο
σίευσα; πολλών εξ αυτών έν Άθηναϊκοΐς κυρίως περιοδικοΐς κατά τήν έν 
Άθήναις περίοδον τών σπουδών μου. Περιορίζομαι ενταύθα άναφέρων μόνον 
τάφορώντα εις τάς Κυκλαδικάς νήσους, τήν Σίκινον (Παρνασσού τ: Θ'- 
σ. 400-413), τήν ’Άνδρον (δυο σιγίλ., αυτόθι), τήν Θήραν. (Δελτ: I. Ε. Ε, 
Β'. 630), διότι περί τούτων ό λόγος.

3. Έν τή άπηκριβωμένη πραγματεία τοϋ κ. Κουκουλέ περί τής έν τή 
Θήρα ιεράς μονής τοϋ αγίου Νικολάου, ήτις προυκάλεσε έστω καί τήν ατελή 
συμπλήρωσιν ταΰτην, ορίζεται ή ΐδρυσις αυτής τό έτος 1651 (6 Δεκεμβρίου) 
καί εις μέρος άπόκρημνον καί επικίνδυνον, τό κάστρον τοϋ Σκάρου 2.Συγχω- 
ρηθήτω μοι ή έκφρασις τουλάχιστον απορίας πώς ή οικογένεια Γκίζη οϋδε- 
μίαν έδειξε δειλίαν διά τήν σΰμπηξιν τής μονής έν τώ μέρει τοΰτφ τής νήσου, 
άφ’ ου προ έτους (1650) μία τών μάλιστα περιέργων έκρήξεων τοϋ έν Θήρα 
ήφαιστείου έπισυνέβη, έξ ής έπεφάνη νησίς (άκρωτήριον Κολοΰμβο), ήτις μετά 
τινας μήνας κατά τό ίδιον έτος πάλιν, κατεβυθίσθη μέχρι τής σήμερον εις 
βάθος δέκα καί οκτώ μέτρων υπό τήν έπιφάνειαν τών υδάτων διακρινομένη 3.

Έκ τών παρά τοϋ κ. Κ. διά τήν ιστορίαν τής μονής δεδηλωμένων τεσ
σάρων πατριαρχικών σιγιλλίων, έπί πατριάρχου ’Ιακώβου (γΊ πατριαρ
χία) τώ 1687, έπί Σωφρονίου τοϋ Β' τοϋ από 'Ιεροσολύμων (1778), έπί 
Γαβριήλ τοϋ Δ' τώ 1784 καί έπίΓρηγορίου τοϋ Ε' (γΊ πατριαρ
χία) 18204 οϋδέν παρά τφ κ. Γεδεών έν τοίς Π. Πίναξιν άναφέρεται,

1 Περί «Κουρούτσεσμε Ίστορ. Ειδήσεις» έν ΚΠόλει 1885, καί τό δεύτερον έν Άθή- 
ναις κατά τό 1888 έπηυξημένη, συστάσει τοΰ Συλλόγου Παρνασσού καί συναντιλήψει, 
έμοΰ άπόντος εϊς Γερμανίαν, τοΰ αειμνήστου γέρο-Σακελλίωνος (έκ σελ. 102) μετά δύο 
μεγάλων πινάκων πανομοιότυπων υπογραφών κλ.

2 Έπετηρίς Ε. Β. Σ. ζ'. (1929). σ. 55-56. Έγγραφον έν σ. 68.
3 Λάμπρου: ’Ανέκδοτος Διήγησις περί τής έν έτει 1650 παρά τήν Θήραν έκρή- 

ξεως. Έν Δελτ. I. Ε. Ε. τοΰ έτους Β'. σ. 107, ένθα καί αί πηγαί. Τοϋ πολυτίμου 
έργου περί «Θήρας καί Θηρασίας» τοΰ φίλου Hiller ν. Gaertringen υπολείπεται ίσως 
μόνον «τό τής Έκκλησιαστ. καί παιδευτικής 'Ιστορίας», ώς εικάζω έκ τής έπισκοπή· 
σεως τοΰ όλου έργου, ήτις δημοσιεύεται έν σ. 197-200 τοΰ Δ', τόμου (Βερολίνιρ, 1909), 
διότι περί έκδόσεως νεωτέρων τόμων οΰδέν ένταΰθα ών γινώσκω.

4 Τών σιγιλλίων τούτων τό πρώτον καί τό τέταρτον έδημοσιεύθησαν ήδη έν τή 
μελέτη τοΰ κ. Κουκουλέ.
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άπ’ εναντίας δέ γινώσκεται τό ύπ’ έμού εύρημένον καί ενταύθα δημοσιευό- 
μενον λ Τό σιγίλλιον τούτο επί τής τρίτης Πατριαρχίας Καλλινίκου τού 
Β' τού Άκαρνάνος (1694- 1702) γενόμενον άναφέρεται ακριβώς εις την 
γυναικείαν μονήν τού αγίου Νικολάου έν τω καστελλίω Σκάρου, περί ής 
κυρίως έν τή μελέτη τού κ. Κουκουλέ πρόκειται, τακτέον δέ δεύτερον κατά 
την χρονολογικήν σειράν των ήδη γνωσθέντων, διότι έξεδόθη τφ 1700. Τό 
σιγίλλιον έν οικείω τόπω άνακοινούμενον τω δημοσίφ έχω προ έτών πολλών 
έκ Πατριαρχικού κωδικός αντιγράψει, δεν έδημοσίευον δμως, έπειδή περικο- 
παί αυτού καί σελίς ολόκληρος υπό τού χρόνου διεφθάρησαν. Νύν τή καλο- 
καγάθφ συναντιλήψει καί προθυμία τού σ. μητροπολίτου Σάρδεων κ. Γερμα
νού τά κενά άνεπληρώθησαν2, έφ’ ω καί ευχαριστίας τάς προσήκουσας αύτώ 
ευχαρίστως απονέμω.

4. Μετά τά μοναστηριακά, έπιλαμβάνομαι τού περί τών σχολών 
τής Σαντορίνης κεφαλαίου.

Μνεία συστάσεως σχολείων έν Θήρα δεν άπαντα έν τω Σχεδιάσματι 
τού μακαρίτου Παρανίκα* ούτε παρά Σάθα4.

1 Πρβλ. Γεδεών, Π. Πίν. σ. 613.
2 Έκ τοΰ κώδ. Γ' τοϋ πατριαρχ. άρχειοφυλακίου σ. 4Β - 46. Τά έν γων: άγκύλαις 

[] τφ σ: φίλφ οφείλονται, ώς και αί αναπληρώσεις τής Διαθήκης Παρθενίου 
Σ ι γ ά λ α (1724), περί ής άλλοτε. Περί Σ ι γ ά λ α (Τζιγάλα) Άζαρίου, αρχιμανδρίτου 
τής Μ. ’Εκκλησίας καί ίεροκήρυκος, δστις έτάφη έν τφ ναφ τής Θεοτόκου τής Τρ ι τ ια- 
νής έντός τοΰ καστελλίου Πύργου, μετά τό 1717, δρα σημείωμα έκ τοϋ Βρεττανι- 
κοΰ Μουσείου ειλημμένου έν Λάμπρου, Ν. Έλληνομ. Β' σ. 378-374. Πρβλ. δμως 
άρχαιότερον τό παρά κ. Γεδεών, Χρονικά Π. Άκαδ. σ. 147.

3 Σχεδίασμα σ. 163.
4 Σάθα, Μεσαίων. Βιβλ. Γ'. σ. 559 έπί Τιμοθέου πατριάρχου. Ό Σάθας αναγράφει 

άπόφασιν συμφωνίας τών κατοίκων τής νήσου ιερωμένων τε καί λαϊκών περί διανομής 
κτημάτων μεταξύ τών αρχιεπισκόπων ορθοδόξου καί λατίνου. Γάλλος ιεραπόστολος 
ήτο ήδη καί έγκατεστημένος έν Σαντορίνη, άλλά μετά δικαιώματος ϊνα περιοδεύη καί 
άλλος νήσους (Παρνασσού τ. Θ' σελ. 138) έπ’ άγαθώ σκοπφ, δστις έπεξετάθη καί έπετάθη 
είς βαθμόν, ώστε προύκάλεσεν έπί τέλους καί τήν έπέμβασιν τών πατριαρχείων καί τήν 
πρόνοιαν υπέρ τής στερεώσεως τών ορθοδόξων έν τή πίστει τών πατέρων αυτών. Έπι- 
τηδείως διεδίδετο καί έπιστεύετο δτι οΰδεμία διαφορά δογματική ύφίσταται μεταξύ 
ορθοδόξων καί δυτικών, δτι πάντες εν έσμέν έν Χριστφ Τησοΰ. ‘Υπάρχει πρ&ξις έπί 
τούτφ τοϋ πατριάρχου Κυρίλλου τοΰ Ε'. έπιπλήττουσα τούς ορθοδόξους Σίφνου 
καί Μυκόνου διά τήν έπικρατήσασαν παρά τοΐς νησιώταις όρθοδόξοις τοιαύτην διάδο- 
σιν *. Ή οθωμανική κατ’ ολίγον έν ταΐς νήσοις έγκατάστασις καί αρχή ένίσχυσεν ή, 
κάλλιον είπεΐν, έπανέφερε τήν ίσχύν καί τό κΰρος τών πατριαρχείων έν αΰταΐς, οΰτω δέ 
ένεδυνάμωσε τήν έπιτηδείως πολεμουμένην ορθοδοξίαν. 1

1 Γεδεών, Π. Π. σ. 642 καί Έ κ κ λ η σ. Ά λ η θ. τ. I' σ. 140. Κατά τό έτος 1749. 
Γράφων τά άνω δέν έχω ύπ’ δψιν δ σας ό μακαρίτης Ζερλέντης διατριβάς έν γένει 
περί τών δυτικών κοινοτήτων, έκκλησιών, μοναστηρίων έν άπροσίτοις δι’ έμέ καί έν 
ΚΠόλει δντι ακόμη περιοδικοΐς τύποις έξέδωκε.
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Μνεία ίδρΰσεως σχολής εν Σαντορίνη γίνεται παρά τφ κ. Γεδεών, 
δστις εις τα Χρονικά τή; Πατριαρχικής Άκαδημείας (1884) ε'λαβεν αληθή 
πρόνοιαν έκ των πατριαρχικών κωδίκων, ούς ειχεν εν παντί καιρώ και πόση 
ώρα υπό την διάθεσιν αυτού, ΐνα έν ύποσημειώσεσιν ύποσυνάψη χρησίμους 
περί συστάσεων σχολείων ειδήσεις.

Έργον αληθώς χρησιμώτατον ου μόνον αλλά καί εθνικού μεγάλου ενδια
φέροντος θά ήτο, εάν νέον Σχεδίασμα έσχεδιάζετο δεικνΰον την πνευ
ματικήν κίνησιν τού έθνους ημών κατά τούς λεγομένους σκοτεινούς ή 
ζοφερούς χρόνους ή την ιστορίαν τών Κάτω χρόνων (κατά τό Bas- 
Empire), αλλά Σχεδίασμα σοβαρόν, τέλειον, άφ’ οΰ αί πηγαί νϋν ευπρόσιτοι 
και άφθονοΰσιν.

Έν τοΐς Χρονικοΐς λοιπόν άναφέρεται σιγίλλιον ίδρΰσεως Σχολής 
έν Σαντορίνη επί Νεοφύτου τού Ζ' κατά ’Οκτώβριον τού 1799 1. Τό σιγίλλιον 
τούτο έγνώρισέ μοι φίλτατός μοι άνήρ, δ πολυμαθέστατος J. Mordtmann, 
άλλοτε καί γεν. πρόξενος τής Γερμανίας έν Θεσσαλονίκη καί Σμύρνη. Ούτος έκ 
περιοδείας άνά την Αίγυπτον έπανελθών παρέδωκέ μοι δώρον άντίγραφον 
πιστόν τού πρωτοτύπου έν μεμβράναις σιγιλλίου, δπερ άνεύρεν παρ’ άρχαιο- 
φίλφ άνέπαφον διασώζον έτι άπηωρημένην καί την πατριαρχικήν σφραγίδα2. 
Τό άντίγραφον τούτο έν τινι ευκαιρία άνευρων έν κώδικι τού πατριαρχ. 
άρχειοφυλακείου 3 παρέβαλον, δημοσιεύω δε κατωτέρω υπό στ. Β·

5. Τό σιγίλλιον τούτο τυγχάνει τών άξιολογωτέρων τών εις τά σχολικά 
πράγματα άναφερομένων. Εις τό κύριον θέμα οδηγεί θαυμασία εισαγωγή 
περί τών άγαθών, άτινα προσφέρει ή παιδεία εις τον οίκον, τήν Εκκλησίαν 
καί τό γένος, ή παιδεία, ής άνευ πάντα έλάττω έν τφ κόσμω τούτο), διότι 
«ούκ έστιν άντάλλαγμα ούδέν πεπαιδευμένης ψυχής». Θείος ζήλος τού ήγου- 
μένου τής μονής τού προφήτου Ήλιού Π αισίου, έκ τού ιερού έκείνου 
τάγματος τών μοναχών, οΐτινες τά σήμερον διωκόμενα μοναστήρια ιερά τφ 
ό'ντι καταγώγια είχον άναδείξεί στηρίζοντα έν πάση στιγμή καί θρησκείαν 
καί παιδείαν καί γένος, συνάγει περί αυτόν προκρίτους τής νήσου καί άγγέλ- 
λει δτι διά τήν σύστασιν κοινού σχολείου ελληνικών μαθημάτων 
καταθέτει είς τό κοινόν τού χωρίου Καστέλλι τού Πύργου τό ποσόν 7500 
γροσίων είς τό διηνεκές, ινα έκ τών τόκων αυτού έξασφαλίζηται ό μισθός τού 
διδασκάλου. Οί παρευρεθέντες πρόκριτοι έπί τή χαρμοσύνω άγγελία άμέσως 
καί είς έκλογήν προέβησαν έπιτροπείας, ήτις έμελλεν ΐνα φροντίση διά τά 
περαιτέρω μή παραμειοΰσά πως τά κεφάλαια τού κατατεθειμένου κεφα

1 Χρονικά Πατρ. Άκαδ. Κιυνσταντινουπόλει, 1883 σ. 233.
2 Ό λαμπρός φίλος καί τήν μολυβδίνην βούλλαν περιέγραψέ μοι- άφ’ ενός ή εΐκών 

τής Παμμακάριστου... άφ’ ετέρου δέ είς σειράς εξ τό όνομα, ό τίτλος τοϋ Πατριάρχου 
καί ή χρονολογία ρψ'ιθ'.

1 Εδρηται κατά τήν νέαν διάταξιν έν κ. Η. σ. 336 - 338.
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λαίου, τουναντίον δέ καί άναδεχιθεΐσα ΐνα συντελέση εις έξεύρεσιν καί άλλων 
χρημάτων διά την οικοδομήν καί την κατοικίαν ακόμη τοΰ διδασκάλου.

Τής επιτροπείας, κατά τά είθισμένα, πρόεδρος άνεδείχθη ό αρχιεπίσκοπος 
Γαβριήλ, αντιπρόεδρος, ως είκός, ό όσιώτατος ηγούμενος Παΐσιος, μέλη δέ 
ά'λλοι πέντε έκ των προυχόντων. (Βλέπε τά ονόματα). Ό δέ μέγα καί άξιοση- 
μείωτον τον προς τήν διάδοσιν των γραμμάτων ένθεον ζήλον των έκλεγέντων 
Θηραίων δεικνϋον, ΐνα μη έπέλθτ] βραδύτης τις εις τήν έναρξιν τής λειτουρ
γίας τής σχολής, εις των επιτρόπων ό Ιωάννης Λαγκαδάς προυθυμήθη, 
«ά'τε μετέχων παιδείας» Ικ τοΰ παραχρήμα άρξα σθαι τής 
παραδόσεως των ελληνικών μαθημάτων καί εκ φόβου μή ή έπι- 
δειχθεϊσα προθυμία καί χαρά επί τφ αΐσίφ γεγονότι χαλαρωθή, παρέλαβεν εις 
τήν διδασκαλίαν τους μαθητεύειν παρατυχόντας καί δή επί τφ δρφ όπως, εάν 
οί τεταγμένοι επίτροποι μετά τινα καιρόν κατίδωσι τούς μαθητεύσαντας δτι 
έπέδωκαν εν τοΐς μαθήμασι καί άλλου χρήζουσι διδασκάλου, έπιστήσωσιν 
αύτοϊς καί άλλον διδάσκαλον κρείττονα τή μαθήσει».

Άλλ’ δλα τά ανωτέρω έ'δει ΐνα τΰχωσι κύρους άπαρασαλεύτου· έγένετο 
λοιπόν ή αϊτησις εις τά πατριαρχεία, ό πατριάρχης καί ή σύνοδος έπηυλόγη- 
σαν τό θεάρεστον έ'ργον καί κατωχύρωσαν διά τοΰ δημοσιευομένου νΰν σιγιλ- 
λίου συνιστώντες τφ τε άρχιεπισκόπφ, τφ ήγουμένφ καί τοΐς έπιτρόποις τά 
δέοντα προς διηνεκή παραμονήν των εκτεθειμένων καί μείζονα σύστασιν τοΰ 
κοινωφελοΰς έργου, οΰπερ άπέλαυσαν οί τής νήσου Σαντορίνης ευσε
βείς κάτοικοι άγευστοι δντες των καλών τών έκ τής παιδείας, 
ως αυτή λέξει απαντώ εν τφ μεταγενεστέρφ σιγιλλίφ, τφ επί Καλλινίκου.

Έν τφ σιγιλλίφ τούτφ, τφ επί Καλλινίκου, ό αναγνώστης ανευρίσκει τά 
κατά τον ένάρετον καί συνίστορα τής Σχολής ηγούμενον Παΐσιον τάς ένερ- 
γείας αύτοΰ καί τούς μόχθους προς εύόδωσιν τών κατά τήν σχολήν καί άπο- 
κατάστασιν τής διδασκαλίας ου μόνον τών κοινών ιερών γραμ
μάτων, αλλά καί αυτών τών ελληνικών μαθημάτων, εις τοΰτο δέ 
καί παραπέμπεται ό πλείω έπιθυμών ΐνα μάθη.

6. Φαίνεται δμως δτι ή εύ'τακτος λειτουργία τής σχολής άνεχαιτίσθη, 
ασυμφωνία δέ μετ’ ού πολύ έπεκράτησεν έν τή διαχειρίσει τών κατ’ αυτήν 
οικονομικών καί διάστασις μεταξύ τοΰ ηγουμένου Παϊσίου καί τών έπιτρό- 
πων, διά τήν κατάθεσιν τοΰ διά τήν Σχολήν κεφαλαίου (7500 γρ.) εις τήν 
κοινήν καγγελαρίαν, ή εις τήν μερικήν τοΰ Καστελιού. Τούτου 
ένεκα ό Παΐσιος προσεκλαύθη εις τήν [Μητέρα] Εκκλησίαν, ήτις έξελέγξασα 
τά κατά τήν δημιουργηθεϊσαν προς βλάβην τής σχολής έριδα έθέσπισε διά 
νέου σιγιλλίου αύστηρώς νέαν ρύθμισιν τών κατά τήν μονήν τοΰ προφή
του Ήλιού καί τήν Σχολήν, ήτις παρά τή Μονή είχε κτισθή.

Έν τφ σημείφ τούτφ δίκαιον είναι καί καθήκον έχω ΐνα άναμνησθώ 
τήν μεγάλην γενεάν τών Φαναριωτών λεγομένων μεγιστάνων καί αύθεντών,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:55:49 EEST - 34.211.113.242



Θηραϊκά. 269

οΐτινες μεθ’ δλας τάς ανθρωπίνους αυτών αδυναμίας παντοίοις τρόποις συν- 
ετέλεσαν εις την όλονέν βελτίωσιν τών καθ’ημάς, τοϋ έθνους δ ή λα δή, πρα
γμάτων εν περιστάσεσι δειναΐς πρόμαχοι άναδεικνΰμενοι εν τώ βωμώ τής 
πατρίδος την τε περιουσίαν και την κεφαλήν αυτών τιθέμενοι.

Ό τής ενδόξου, λόγφ δε κα'ι έργφ εΰεργετικωτάτης τώ έθνει οικογένειας 
τών Μουρουζών γόνος Π αν α γ ιωτ άκη ς Μουρουζης, υιός τοϋ ήγε- 
μόνος τής Μολδαβίας Κωνσταντίνου Μουροΰζη, διερμηνεϋς ών τοϋ 
βασιλικού στόλου, εν ταΐς περιοδείαις άνά τό Αιγαΐον μαθών τά εν 
Θήρα σκάνδαλα μεταξύ τών διεπόντων τά τής σταυροπηγιακής μονής, τής 
σχολής και τής οικογένειας τών Λαγκαδάδων έντόνως1 δι’ επιστολής συν
έστησε την κατάπαυσιν τής κοινής ακαταστασίας, ήξίωσε δε παρά τών πατριαρ
χείων την διόρθωσιν τών ανωμαλιών, ως διαφαίνεται τό πράγμα καί έκ τής 
μνείας τής άξιώσεως ταύτης εν τφ σιγιλλίφ, δπερ έξέδωκεν ό πατριάρχης 
Καλλίνικος ό Ε', ου τό όνομα ιερόν, διότι συνδέεται άναποσπάστως τή 
διαδόσει τής παιδείας, τή συστάσει σχολείων, καί ακόμη κατά την δλιγόμηνον 
αύτοΰ δευτέραν πατριαρχίαν (1808- 1809) τή άνεγέρσει τοϋ ναοϋ τοϋ Π. 
Τάφου πυρποληθέντος κατά τό 1808 2. Επ’ ώφελεία λοιπόν τής σχολής καί 
τών κατ’ αυτήν άκυροΰνται τά έν τώ σιγιλλίφ τοϋ προκατόχου πατριάρχου 
Νεοφύτου ώρισμένα3, άποξενοϋνται τής διοικήσεως τής σχολής καί τής άνα- 
μίξεως οί εγχώριοι καί αυτός δ αρχιεπίσκοπος καί δ οικος τών Λαγκαδάδων, 
ορίζονται δέ έφοροι καί έπιστάται εν Κ/πόλει διατρίβοντες, εις έκ τοϋ 
άρχιερατικοΰ καταλόγου 4 καί εις έκ τοϋ πολιτικοϋ συστήματος τών προυχόν

1 Τοϋ διαβήματος τούτου τοϋ Παναγιωτάκη μνείαν ποιούμαι έν τή περί Κου- 
ρούτσεσμε πραγματείφ μου (Άθήναις 1888, σ. 56), ώς καί τής έκδόσεως τοϋ σιγιλ- 
λίου τούτου, δπερ μετά τεσσάρων δεκάδων ετών πάροδον φέρεται εις φως. Σημειούσθω 
δτι ό Παναγιωτάκης άπεκεφαλίσθη έν Κ/πόλει τφ 1812, καθ’ δ έτος καί ό πρεσβύ- 
τερος αύτοΰ άδελφός Γεώργιος Μουρούζης έξόριστος έν Κύπρφ καί δ τούτου 
μεγαλύτερος Δημήτριος, δστις κατά τό αύτό έτος έπί διπλωματική άποστολή εις 
'Ρωσίαν διά τός διαπραγματεύσεις διά τήν συνθήκην ειρήνης άμα έπανακάμψας εις 
Άδριανούπολιν άντήλλαξε τήν εις 'Ρωσίαν έκχώρησιν τής Βεσσαραβίας διά τής κεφα
λής αύτοΰ. Θανατώσεις καί τριών αδελφών κατά τό αύτό έτος 1812.

2 Κατάλογον τών έπί τής πατριαρχίας Καλλινίκου έκδοθέντων, ώς οΐόν τε, πλήρη 
έξέδωκα έν τφ περί Κουρούτσεσμε πονήματί μου, ένφ καί τάς εύεργεσίας τοΰ οίκου 
τών Μουρουζών, τάς θαυμασίας, ανέγραψα σ. 51 - 61. Ή οικογένεια τών Μουρουζών 
από τοΰ 1665 έν Κουρούτσεσμε (Ξηροκρήνη) είχεν έγκαταστή.

3 Έκ τής προσεκτικής άναγνώσεως τοΰ έδαφίου τούτου τοΰ σιγιλλίου φαίνεται δτι 
ούχί μετά πολλούς μήνας από τής έκδόσεως τοΰ συστατικού τής σχολής πρώτου σιγιλ- 
λίου (Όκτωβ. 1799) έξεδόθη δεύτερον διατακτικώτερον, δΓ ού καί σταυροπηγιακή 
αξία καί χάρις τή τε μονή καί τή σχολή έδόθη, κατά τό 1800, άλλ’ αγνοείται ό μ ή ν 
τής έκδόσεως καί τό μέρος, έν φ που κρύπτεται. Έν τοΐς πατριαρχικοΐς κώδιξι τοΐς έν 
Φαναρίφ, δσον έγώ γινώσκω, δέν ύπάρχει.

* Έξελέγη ό πρφην Κυζίκου ’Ιωακείμ.
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των τοΰ γένους, ό εύγενέστανος οίρχων πάνος κΰρ Κωνσταντίνος Καραδ- 
ζάς, προς οΰς δέον ΐνα έχη την αναφοράν διά πάσαν ανάγκην καί προστα
σίαν ό κτίτωρ τής σχολής καί μετ’ αυτούς επίτροπος όσιώτατος ηγούμενος 
Παΐσιος. Πέντε δροι (ά'ρθρα) καθορίζουσι την διοίκησιν τής σχολής 
σαφώς πλέον, ούς δύναται δ ενδιαφερόμενος αναγνώστης, ϊν’ άναγνφ έν τω 
κατά τον "Ιούνιον τοΰ 1806 εκδοθέντι σιγιλλίφ τούτφ καί την πατριαρχικήν 
διά πάντα πρόνοιαν από καρδίας επαινέση νοερώς την κατ’ εκείνους τούς 
χρόνους τοΰ έθνους κατάστασιν άνεξειάζων.

7. ’Αλλά πάλιν μετά τινα καιρόν τά πράγματα άνεκινήθησαν. 'Ένεκα 
οικονομικών λόγων καί διαφωνιών ό ηγούμενος Παΐσιος δίδει οικειοθελή 
παραίτησιν από πάσης άναμίξεως αυτού εις τά τοΰ μοναστηριού τοΰ 
Προφήτου Ήλιου καί τής σχολής, εύρηται δέ αύτοΰ έν τώ πατριαρχικά» 
άρχειοφυλακείφ Γράμμα δηλωτικόν δτι ούδέν έχει άπαιτεΐν 
παρ’ αύτοΰ τοΰ σταυροπηγιακοΰ μοναστηριού καί τοΰ 
σχολείου του. Τό γράμμα φέρει ημερομηνίαν 11ί5 Σεπτεμ. 1809.

8. Τή 26 ’Ιουνίου τοΰ άλλου έτους (1810) Ιξεδόθη επιστολή πατριαρ
χική καί άπεστάλη πρός τε τον ίερώτατον μητροπολίτην Σαντορίνης κυρ 
Ζαχαρίαν1 καί πρός τούς τιμιωτάτους προεστώτας καί Επιτρόπους καί 
λοιπούς προκρίτους τής νήσου ταύτης, περιέχουσα δτι κατά τήν έκθεσιν τοΰ 
πρός τον Σεβάσμιον Γέροντα άγιον Ήρακλείας, έφορον αύιοΰ, καί διά ζώσης 
φωνής δσα είπεν ό ενταύθα παραγενόμενος Τζωρτζάκης Γαβαλάς, έφάνη 
αναγκαία ή αποστολή έξάρχου πρός έπισύστασιν τής παραμεληθείσης Σχολής, 
καί επεξεργασίαν μετά τής ίερότητος αύτοΰ καί τής τιμιότητος αύτών καί 
διευθέτησιν μερικωτέρων άλλων υποθέσεων. Καί στέλλεται έξαρχος.

Τίς αγνοώ, ούδ’ έπεθύμησα έξετάσαι?.

1 Άξιον δέ σημειώσεως ότι έν τφ άνω μέρει της 45 σελίδος τοΰ κώδικος φέρεται 
καί υπόμνημα έκλογής ν έ ου αρχιεπισκόπου τοΰ έν ίερομονάχοις Ζαχαρίου, αντί τοΰ 
οίκειοθελη καί άβίαστον παραίτησιν ύποβαλόντος κύρ Νεοφύτου, φέρον χρονολο
γίαν φψφ άπριλίου κε'. Έξ ού, ινα μή παρεκτείνωμαι, ασφαλώς γνωρίζεται ή διαδοχή 
δύο αρχιεπισκόπων Θήρας, τοΰ τε Ζαχαρίου καί τοΰ παραιτησαμένου Ν εοφύτου.

’ Τήν ϋπαρξιν των δύο τούτων έγγραφων έδήλωσέ μοι χρηστότατος Λευΐιης ό 
άλλοτε άρχειοφύλαξ, νΰν δέ μητροπολίτης Ίμβρου καί Τενέδου, κ. ’Ιάκωβος.
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ΕΓΓΡΑΦΑ

A'·

9. Καλλίνικος έλέφ θεοϋ ’Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας 
Ρώμης καί οικουμενικός πατριάρχης.

Τής διαμονής των εν τώ μετά τοϋ σώματος βίω πραγμάτων μάλα φρον- 
τίζειν εΐωθότες οί κτησάμενοι τό όποιονοΰν έφθασεν υπό τήν διακατοχήν 
έκάστου γενέσθαι σπευδουσιν δση δυναμις περιέπειν τά τοιαϋτα. Επειδή 
τοιγαροΰν και εν τή αρχιεπισκοπή Σαντορίνης εις τό Καστέλλιον Σκάρου 
εΰρίσκεται κείμενον ιερόν μοναστήριον γυναικεΐον πατριαρχικόν κα'ι σταυ
ροπηγιακόν επ’ δνόματι τιμώμενον τοϋ έν άγίοις Πατρός ημών Νικολάου 
αρχιεπισκόπου Μύρων τής Λυκίας τοϋ θαυματουργού, παλαιγενέσι γράμμα- 
σιν έστηριγμένον πατριαρχικούς και συνοδικοΐς, οϋχ ήττον δε καί διατάξεσι 
καί έγγράφοις ύποτυπώσεσι τών κεκτημένων ανέκαθεν [ένθέν τοι τφ έ'θει 
χρώμενοι τής καθ’ ημάς τοϋ Χριστοϋ μεγάλης εκκλησίας γράφομεν καί άπο- 
φαινόμεθα συνοδικώς μετά τών περί ημάς ίερωτάτων αρχιερέων καί ύπερτί- 
μων τών έν άγ. πν. άγ. ημών άδ. καί συλλειτουργών διακελευόμενοι περί τοϋ 
αϋτοϋ μοναστηριού. "Ινα πάντα μέν τά γράμματα δ'σα κέκτηται, είτε πατρι
αρχικά σταυροπηγιακά είτε συνοδικά τών κατά καιρούς άγιωτάτων πατριαρ- 
χών, είτε καί άλλα διαταγάς καί διατυπώσεις έπιφέροντα τών άνωθεν κτη
τόρων τών προκαταρξάντων τής μονής ή καί τών διαδόχων αυτών κατά 
γένος δ'σα συμφωνοϋσι καί συνάδουσιν εις σύγκρισιν καί διοίκησιν τοϋ μονα
στηριού έ'χουσι τό κϋρος διά παντός καί τήν ίσχύν καί τό βέβαιον καί άμετάθε- 
τοναύτό δ’εκείνο τό εΐρημένον γυναικεΐον μοναστήριον τό επ’δνόματι τοϋ εν 
άγίοις πατρός ημών Νικολάου κείμενον έν τφ καστελλίφ Σκάρου τής αρχιεπι
σκοπής Σαντορίνης ύπάρχη καί λέγεται καί παρά πάντων γινώσκεται πατριαρ
χικόν σταυροπηγιακόν έλεύθέρον άσΰδοτον καί άκαταζήτητον καί άνεπηρέα- 
στον καί άκαταπάτητον καί άνενόχλητον μηδενι έτέρφ τινί υποκείμενον ειμή 
μόνφ τφ καθ’ ημάς άποστολικω πατριαρχικά» τε καί οικουμενική» θρόνφ]. 

αψ°·’ άπριλλίφ ίνδ: η1!?
Καλλίνικος κλ: ύπογράφουσιν

f Καισαρείας Κυπριανός f Κυζίκου Κύριλλος f Νικομήδειας Παρθένιος 
ή Χαλκηδόνος Γαβριήλ ή Δρυστρας ’Αθανάσιος ή Προϊλάβου Γρηγόριος 

f Δέρκων Νικόδημος 1.
1 Καλλίνικος ό Άκαρνάν, άπό Προύσηςτρίς έκόσμησε τόν πατριαρχικόν 

θρόνον, τό τρίτον από τοϋ 1694 - 8 Αύγουστου 1702, δτε καί άπεβίιοσεν. Ό τάφος αύτοΰ 
έν τή μονή τής Θεοτόκου τής Καμαριωτίσσης έν Χάλκη. Πρβλ. κ. Γ ε δ ε ώ ν, Π. Π. 
σ. 607 ύπεσχημένην βιογραφικήν ιδίαν σημείωσιν άπό τού 1887, Ύψη λά ν του, 238. 
Προστεθείσθω καί: γράμμα συνοδικόν κατ’ ’Απρίλιον τοϋ 1698 περί διορισμού είς τήν 
μητρόπολιν "Αργους καί Ναυπλίου τοϋ πρώην Εΰρίπου ’Αμβροσίου (Λάμπρου, Ν. 
Έλληνομν. 1912 σ. 178-180 ) Εΐδον δ’έγώ έν Κων/πόλει καί σιγίλλιον περί μοναστη
ριού έν Οΰγγροβλαχία Μαρτινάζου έκδεδομένον μηνί Ίουλίφ τοϋ α ψ β'.
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B'.

10. Νεόφυτος ελέφ Θεοΰ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 
Ρώμης καί οικουμενικός πατριάρχης.

Δυσχερές μεν, μάλλον δε αδύνατον τά υπέρ τής παιδείας και μαθήσεως 
αρκούντως έγκωμιάσαι καν δεινότατος τις ή ρητορεΰειν καν βίον δλον περί 

5 αυτό καταναλώσαι βουληθή· έπιλίποι | γάρ αυτόν ό πας χρόνος διηγουμενον, 
δσα κατά πλήθος και ήλίκα κατά μέγεθος τοΐς άνθρώποις τά από τής παι
δείας προσγίνεται αγαθά αδύνατα μέν ουν ταϋτα άπαριθμή | σασθαι. Έπεΐ 
δέ περί σχολείου ήδη ό λόγος, εί καί βραχύτατα, δμως δ’ουν αληθή ταΰτα 
συνελών αν τις εΐποι περί τής παιδείας, δτι αυτή έστίν ή την γνώσιν τής 

10 αλήθειας επί τών ένυ | λων τε καί άΰλων τοΐς άνθρώποις εμποιούσα καί αύτη 
έστίν ή την τού αγαθού διάκρισιν ημάς έκδιδάσκουσα καί επωφελείς ήμϊν τε 
αύτοΐς καί τοΐ οΐκοις καί παντί τώ γένει άπο | καθιστώσα ταΐς τε θεωρίαις 
κατορθούντας καί ταΐς πράξεσιν επαινούμενους παρασκευάζουσα- καί τό 
μέγιστον, αυτή έστίν ή την κατανόησιν τών ιερών λογίων καί τών ψυχωφε- 

15 λεστάτων συγγραμ | μάτων τών αγίων τής Εκκλησίας πατέρων παρεχομένη 
καί συμβαλλόμενη ήμϊν τά μέγιστα προς ευσέβειαν διό καί ό σοφός Σολο
μών πάντα έλάττω τής αξίας αυτής άποφαίνει λέγων «ούκ έ'στιν | αντάλλαγμα 
οΰδέν πεπαιδευμένης ψυχής». Τοσαύτα μέν ουν έν κεφαλαίφ περί τής παι
δείας τό γε νύν έχον έρείσθω. ’Ίωμεν δ’ επί τό προκείμενον ό γάρ όσιώτατος 

20 κύρ Παΐσιος ηγούμενος τού έν Σαντορίνη ιερού καί σεβασμίου, ήμετέρου 
πατριαρχικού καί σταυροπηγιακού μοναστηριού τού Προφήτου Ήλιου, 
καί οι εκεί πρόκριτοι ευσεβείς καί ορθόδοξοι χριστιανοί την παιδείαν καί 
μάθησιν | τών γραμμάτων ούτως επωφελή οΰσαν κατιδόντες καί θείω ζήλψ 
κινούμενοι έγνωσαν έν τή νήσφ εκείνη Σαντορίνη κοινόν συστήσαι σχο- 

25 λεϊον Ελληνικών μαθημάτων τοΐς τε πατριώταις αυτών | καί δσοι 
περ άν άλλοι κατ’ έρωτα παιδείας έκει καταπλεΰσωσι καί οίκοδομήσασθαι 
έπ’ αύτφ καί οικείαν (οΰτω)1 χωρητικήν διδασκάλου καί μαθητών. Καί δη 
κατά κοινήν γνώμην άποκατέστησαν | έκει επίτροποι τής σχολής ταύτης δ τε 
θεοφιλέστατος αρχιεπίσκοπος Σαντορίνης έν άγίω πνεΰματι αγαπητός ημών 

30 αδελφός καί συλλειτουργός κύρ Γαβριήλ καί ό είρημένος όσιώτατος ηγούμε
νος καί ό [ Τζωρτζάκης Λαγκαδάς, ό ’Αντώνιος Σιγάλας, ό Μιχαήλ Λαγκαδάς, 
ό Τζωρτζάκης Γαβαλάς καί ό Γιαννάκης Λαγκαδάς' καί έκ τού παραχρήμα 
ό ρηθείς ηγούμενος άνέθηκεν εις τήν σχο j λήν ταύτην γρόσια επτά χιλιάδας 
καί πεντακόσια, ά'τινα έδόθησαν ήδη δανειακώς δι’ ομολογίας ένυπογράφου 

35 καί έμμαρτύρου έπί τόκφ εις τό κοινόν τών χριστιανών τών χωρίων τού 
Καστελλίου | τού Πύργου ΐνα άναφαιρέτως παρ’ αύτοΐς τοκίζωνται εις αεί τά 
άσπρα ταΰτα καί από τού τόκου αυτών άποδιδώται κατ’ έτος ό τού διδασκά-

1 Ό πατριαρ: κώδιξ εχει οικίαν, τό ορθόν.
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λου μισθός· οί δέ άλλοι των ανωτέρω άπηριχθμημέ | νων επιτρόπων υπέ
στησαν και έπανέλαβον, μηδόλως μέν παραμειώσαι τά ειρημένα επτά χιλιάδας 
και πεντακόσια γρόσια πορίσασθαι δέ, όπόθεν δυνηθώσιν, άλλα χρήματα 
προς | οικοδομήν τής σχολής. Ό δέ Γιαννάκης Λαγκαδάς ύπέσχετο, 
ώς μετέχων παιδείας ήδη εκ τοϋ παραυτίκα άρξασθαι τής 
παραδόσεως των ελληνικών μαθημάτων, μη διαλιπών καιρόν, ϊνα 
| μη φθόνω τοϋ μισοκάλου δαίμονος εμποδών τι προστή, άλλ’ ευθέως άρξων- 
ται οί παρατυχόντες μηθητεύειν, έ'ως αν έπιδεδωκότας εν τοϊς μαθήμασι 
κατίδωσιν οί επίτροποι τους μαθητάς | καί άλλου χρήζοντας διδασκάλου, έπι- 
στήσωσιν αϋτοΐς άλλον κρείτονα τή μαθήσει. Περί δέ τής επιτροπής τοϋ 
σχολείου τοΰτου, ΐνα μήποτε άνεπίσκεπτος άπολειφθή, άλλ’ αεί έ'χη τούς έπι- 
μελουμένους | τής διαμονής τοϋ θεαρέστου καί κοινωφελούς έργου, έδοξεν 
αύτοίς τον εκεί αρχιεπίσκοπον Σαντορίνης επίτροπον είναι αυτής- έπειδάν δέ 
τις των επιτρόπων τελευτήση τον βίον, τούς επιζώντας αεί | επιτρόπους 
αίρουμένους δν αν εϋρωσι φιλόπατριν καί φιλόμουσον καί ολως άξιον συμ
περιλαμβάνει επί τή επιτροπή ταΰτη, προς διαμονήν καί αΰξησιν καί βελ- 
τίωσιν | τής σχολής άφορώντες. Ταΰτα μέν ούν άναγγείλαντες εις ημάς οί 
είρημένοι ευλογημένοι Χριστιανοί διά κοινής ενυπογράφου καί ενσφραγί
στου αναφοράς, έδεήθησαν κατοχυρώσαι | καί άσφαλίσαι τήν σχολήν ταΰτην, 
καί δι’ ήμετέρου πατριαρχικού καί συνοδικού, σιγγιλλιώδους γράμματος. Καί 
δή επαινέσαντες αυτούς τοϋ θεαρέστου τούτου ζήλου καί εκ ψυχής | εύξάμε- 
νοι τά είκότα, έπενεύσαμεν εις τήν αΐτησιν. Γράφοντες ούν διά τού παρόντος 
άποφαινόμεθα συνοδικώς μετά των περί ημάς ίερωτάτων αρχιερέων καί 
ύπερτίμων | των έν άγίω πνεύματι αγαπητών ημών αδελφών καί συλλειτουρ
γών, ΐνα ή ρηθείσα εν τή νήσφ Σαντορίνη κοινή σχολή τών ελληνικών μαθη
μάτων διαμείνη καί διενεργήται έσαεί έπ’ ωφελεία καί μαθήσει τών φοιτώντων 
μαθητών καί μηδείς | τολμήση διακωλΰσαι, ή παραβλάψαι όπωσοϋν τό θεά- 
ρεστον καί κοινωφελές τούτο έργον καί τά ρηθέντα επτά χιλιάδες καί πεν
τακόσια | γρόσια ως αφιερώματα καί κτήματα τής σχολής ταύτης τοκίζωνται 
άναφαιρέτως εις αιώνα τον άπαντα παρά τή κοινότητι τών Χριστιανών τών 
χωρίων τοϋ Καστελλίου τοϋ Πύργου, καί από τοϋ | τόκου αυτών διδώται 
κατ’ έ'τος ό μισθός τοϋ κατά καιρόν διδασκάλου άνευ τίνος αντιλογίας καί 
προφάσεως- οί δ’ ανωτέρω επίτροποι φροντίζωσιν δσον τάχος άποτελέσαι τά 
ύπε | σχημένα αύτοίς προς οικοδομήν τής σχολής, καί ό Γ ιαννάκης Λαγ
καδάς κατά τήν ύπόσχεσιν αυτού άρξηται τής παραδόσεως τών ελληνικών 
μαθημάτων, ως εΐρηται. Μετά | θάνατον δέ τών ανωτέρω άπηριθμημένων 
επιτρόπων, ΐνα μή έπιλίπη ποτέ ή επιτροπή αϋτη, ύπάρχη επίτροπος ό αεί 
αρχιεπίσκοπος Σαντορίνης καί τών άλλων επιτρόπων | τίνος θανόντος οί έπι- 
ζώντες αίρώνται καί παραλαμβάνωσιν επί τή επιτροπή ταύτη δν αν εϋρωσιν 
εκ τών πατριωτών φιλόμουσον τε καί άξιον καί οΰτω διαμείνη ή σχολή αϋτη 

Επετηρις Εταιρείας Βυζλντ. Σπουαον, δτος Ζ- 18

40

45

50

55

60

65

70

75

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:55:49 EEST - 34.211.113.242



2ΐ4 Β. Α. Μυστακιδου

υπό | τή άόκνω προστασία καί έπιμελεία των αεί επιτρόπων, αυξανόμενη μέν 
ταΐς προόδοις βελτιουμένη δέ τή των μαθητών έπιδόσει καί τή των ηθών 

80 καταρτίσει. Όστις δ’ αν καί ό | ποιος τών Χριστιανών, μικρός ή μέγας, άνήρ 
η γυνή, ιερωμένος ή λαϊκός βουλεύση ποτέ κατάλυσιν τοΰ κοινωφελούς τού
του έργου, ή έπιβουλεΰση λόγφ ή έργφ διακαιλύσαι τήν κοινωφελή ταύτην 
σχολήν ή άλλην τινά επήρειαν 1 αυτή έπενεγκεϊν, ό τοιοΰτος δστις αν ή τάξεως 
ή βαθμού ως μισόκαλος, μισόπατρίς τε καί κοινοβλαβής διεστραμμέ | νος τε 
καί κακότροπος, άφωρισμένος εΐη από τής αγίας, όμοουσίου, ζωοποιού καί 

85 αδιαιρέτου Τριάδος τού ενός τή φύσει μόνου Θεού καί κατηραμένος καί άσυγ- 
χώριστος καί | μετά θάνατον άλυτος· αί πέτραι καί ό σίδηρος λυθείησαν αυτός 
δέ μηδαμώς, κληρονομήσειεν καί τήν λέπραν τού Γιεζή καί τήν αγχόνην τού 
’Ιούδα στένων εΐη καί τρέμων έπί τής γής ώς ό Κάϊν καί πάσαις ταΐς πατριαρ- 

90 χικαΐς καί συνοδικαΐς άραΐς εΐη υπεύθυνος καί υπόδικος και ένοχος τώ αιωνίω 
πυρί τής γεέννης. Όθεν καί εις ένδειξιν καί διη | νεκή τήν ασφάλειαν έγεινεν 
καί τό παρόν ήμέτερον πατριαρχικόν καί συνοδικόν σιγγιλλιώδες έν μεμβρά- 
ναις γράμμα, καί καταστρωθέν καν τώ ίερφ κώδικι | τής καθ’ ημάς τού Χρι
στού μεγάλης Εκκλησίας καί έδόθη τοΐς ανωτέρω εϊρημένοις έπιτρόποις τής

95 σχολής. Έν έτει σωτηρία) αψ'ιθφ ' κατά μήνα δκτώβρι
Νεόφυτος ελέω θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινι 

καί οικουμενικός πατριάρχης.
f Εφέσου Σαμουήλ
f Ήρακλείας Μελέτιος

100 •f Κυζίκου 'Ιωακείμ
■f" Νικομήδειας ’Αθανάσιος
f Νίκαιας Καλλίνικος
f Χαλκηδόνος Ιερεμίας
f Δέρκων Μακάριος

105 f Θεσσαλονίκης Γεράσιμος
f Προύσης ’Άνθιμος
f Νεοκαισαρείας Ήαάιας
■f Λαρίσσης Διονύσιος
f Άγκύρας Ίωαννίκιος

110 f Παροναξίας Νεόφυτος

Γ'.
11. Καλλίνικος ελέφ θεού αρχιεπίσκοπος Κ/πόλεως, νέας 'Ρώμης καί 

οικουμενικός Πατριάρχης.
__ Τοιούτου τοίνυν δ'ντος τού θεοδότου τής παιδείας χρήματος καί τοιου-

1 ‘Η λ. έ πή e Βίαν έν τφ κώδικι μετά τό «αύτή».
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τοτρόπως υπό τε των σοφών και τής εκκλησίας πατέρων, υπό τε των θύρα
θεν ανυμνούμενου καί έγκωμιαζομένου, οί τής νήσου Σαντορίνης κάτοικοι 
ευσεβείς, άγευστοι όντες τών καλών τών έκ τής παιδείας ήμοίρουν κοινού 
ελληνικού σχολείου. Ό γούν τύχη αγαθή ήγουμενεύων Ιν τώ εκεί ίερφ 
καί σεβασμίω ήμετέρω πατριαρχική) καί σταυροπηγιακά) μοναστηρίω τώ 
επ’ όνόματι τού προφήτου Ήλιου τού Θεσβίτου σεμνυνομένφ, μη 
φέρων καθοραν τά τών πιστών ομογενών ημών τέκνα, άμαθείας ζόφφ περι
πλανώ μένα, καί έκ τής στερήσεως τού πολυωφελεστάτου καί προς παν είδος 
αρετής συντελεστικωτάτου τουτουΐ τής παιδείας χρήματος εις μυρία άτοπα 
περιπίπτοντα δσα ή αμάθεια καί ή λοιπή κακοήθεια έναποτίκτειν οΐδε ταΐς 
τών νέων ψυχαΐς, ζηλώ τών καλών καί τής κοινής ωφελείας μυωπιζόμενος, 
κοινήν προεθυμήθη συστήσασθαι σχολήν καί διδάσκαλον 
ά π οκ ατ α σ τ ή σ α ι προς διδασκαλίαν ου μόνον τών κοινών 
ιερών γραμμάτων άλλα καί αυτών τών ελληνικών! μαθημά
των, καί δή προς πάντα πόνον άποδυσάμενος καί πολλά παθών καί πολλών 
πειρασάμενος, διά μακράς αυτού ηλικίας πόνους οδοιπορίας καί περιηγήσεως 
συναγαγών από ελέους τών φιλοκάλων καί καταναλώσας καί δσα έκ νεαρας 
αυτού ηλικίας πόνοις άτρύτοις έκτήσατο προσδαπανησάμενος, άνήγειρεν έκ 
βάθρων καί ά νφκοδ ο μή σ ατο έν τόπφ προσφόρφ καί άρμο- 
δίφ πλησίον δηλονότι τού ειρημένου Ιερού μοναστηριού κοινήν σχολήν, παν 
δ,τι χρειώδες καί άναγκαίον αυτή ποιησάμενος καί προικοδοτήσας έξ ιδίων. 
Έκ δέ τών πατριαρχική καί συνοδική γνώμη πωληθέντων μοναστηριακών 
κτημάτων καί πραγμάτων τά τής διατιμήσεως έκείνων χρήματα λαβών εις 7 
χιλιάδας καί πεντακόσια γρόσια συμποσωθέντα, διετάξατο κατατεθήναι έν τή 
κοινή καγγελαρία τής αυτής νήσου κατά τήν γενομένην έκκλησιαστικήν τηνι- 
καύτα άπόφασιν ΐνα έκ τού τόκου αυτών πληρώται ό έτήσιος μισθός τού έν 
αυτή τή άρτισυστάτω καί νέα σχολή διορισθέντος διδασκάλου, συναντιλαμβα- 
νομένων έν άπασι τουτοις καί συμπροθυμουμένων τής άρίστης διοικήσεως, 
εύσταθείας τε καί βελτιώσεως καί συναγωνιζομένων τό κατά δύναμιν καί τών 
διορισθέντων κατά τόπον έκεΐ έπιτρόπων αυτής τής σχολής, καθάπερ ή έπι- 
κυρωσις τούτων πάντων έγένετο δι’ έκκλησιαστικών έπιδοθέντων αύτοίς 
γραμμάτων. Άλλ’ έπειδή οΰκ έφάνη σύμφωνος τφ άγαθώ σκοπώ αυτού τού 
συνίστορος κύρ ΙΙαϊσ ίου καί τή άποφάσει τής Εκκλησίας ή περί τήν σχο
λήν οικονομία αυτών τών διορισθέντων έπιτρόπων, μάλλον δέ προς καθαίρεσιν 
αυτής καί κατάργησιν ήν άφορώσα, άτε δή διακωλυσάντων κακοβούλως τήν 
εν τή κοινή καγγελαρία κατάθεσιν τών επτά χιλιάδων καί πεντακοσίων γροσίων 
καί καταβαλόντων έν τή μερική τού καστελιού αυτών, μή έξικανούση μηδέ 
προς τήν απόδοσιν τού έτησίου τόκου, ού μήν δέ αλλά καί προς τήν εσωτε
ρικήν τής σχολής ταύτης διοίκησιν μή καλώς βουλευσαμένων έγένετο αγωγή 
απο μέρους τού ειρημενου ηγουμένου κύρ Παϊσίου προς τήν Εκκλησίαν καί
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επομένως ήκυρώθη τά προεκδοθέντα περί αυτής τής σχολής πατριαρχικά καί 
45 συνοδικά γράμματα, καί κατηργήθη ή έν τούτοις επιτροπή τών προσδιορι- 

σθέντων εκείνων επιτρόπων δι’ υστερογενούς εκκλησιαστικού σιγιλλιώδους 
γράμματος γενομένου επί τής πατριαρχίας τού έν μακαρία τή λήξει προκατό- 
χου ημών αοιδίμου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κυρίου Νεοφύτου, 
επί τού χιλιοστού οκτακοσιοστού δηλονότι σωτηρίου έτους τής συν θεώ δευ- 

50 τέρας εκείνου πατριαρχίας καί μετηριθμήθη επί τό βέλτιον τά τής σχολής 
ταΰτης καί διετάχθη καλώς καί άριστα επ' ώφελείοι αυτής καί αυξήσει 
προόδφ τε καί προαγωγή τών εις αυτήν έρωτι παιδείας φοιτώντων μαθητών, 
αυτοχθόνων τε καί ξένων τετίμηται δηλονότι τή σταυροπηγιακή αξία καί 
χάριτι ή κοινή αύτη σχολή καί συνημμένη τώ ρηιθέντι ίερώ σταυροπηγιακά) 

55 ημών μοναστήρια» τού προφήτου Ήλιου- τεθέσπισται, δπως αμέσως αί επτά 
χιλιάδες καί πεντακόσια γρόσια άρθώσιν ανελλιπώς εκ τής μερικής καγγελα- 
λαρίας καί κατατεθώσιν έν τή κοινή τής νήσου Σαντορίνης ασφαλώς έπί 
τόκφ καί έξ αυτού άποδιδώται ό συμφωνηθείς έτήσιος τού διδασκάλου 
μισθός καί τά περιττεύοντα δαπανώνται είς χρείας καί άνάγκας αυτής τής 

60 σχολής- διωρίσθησαν κατ’ έκλογήν έφοροι καί έπιστάται ένταύθα δύο, είς έκ 
τού αρχιερατικού καταλόγου, καί είς έκ τού πολιτικού συστήματος τών πρου
χόντων τού ήμετέρου γένους, ό εΰγενέστατος αρχών πάνος κύρ Κωνσταν
τίνος Καραδζάς καί μετ’ αυτούς ό είρημένος κτίτωρ αυτής όσιοπατος 
ηγούμενος κύρ Παΐσιος, ϊνα διά τής αυτών προστασίας καί κατά πρόνοιαν 

65 οδηγίας δύνηται έπιτροπεύειν έν τή σχολή ταύτη καί έπιμελεΐσθαι τής τε έσω- 
τερικής καί τής έξωτερικής διοικήσεως αυτής καί οικονομίας, τής άποκατα- 
στάσεως τού διδασκάλου καί τής λήψεως καί δόσεως τού ετησίου αυτού 
μισθού καί τής λοιπής άρίσιης διοικήσεως αυτής καί πάντα ποιεΐν διά τής 
οδηγίας αυτών καί καταγράφειν τάς προσόδους καί δαπάνας τής τε σχολής 

70 καί τού μοναστηριού καί σημειούν κεχωρισμένως έν έκαστον έν ίδίφ κατα- 
στίχω καί ύπογράφειν καί άποστέλλειν κατ’ έτος προς τούς είρημένους έφο
ρους έπ’ αύτφ καί έπιτρόπους, δπως δι’ αυτών έμφανιζόμεναι τή Εκκλησία 
καί έπ’ ακρίβειας συνοδικώς άνερευνώμεναι, έπικυρώνται έκκλησιαστικώς, 
μηδενός τολμώντος άντιστήναι τή εκκλησιαστική ταύτη διαταγή μηδέ έπιμί- 

75 γνυσθαι ταίς τής σχολής ύποθέσεσι καί ληψοδοσίαις, ή λόγον έχειν περί την 
έκλογήν καί άποκατάστασιν τού διδασκάλου. Τούτων τοίνυν ούτω δι’ εκκλη
σιαστικής προνοίας καλώς καί άρίστως διευθετηθέντων καί διά τού είρημένου 
πατριαρχικού καί συνοδικού σιγιλλιώδους έν μεμβράναις γράμματος έπικυρω- 
θέντων έπί συστάσει καί διαμονή καί ενεργεία άπαρατρέπτω καί άπαραβάτω 

80 καί τού είρημένου κτίτορος καί συνίστορος αυτής τής κοινής σχολής ηγουμέ
νου κύρ Παϊσίου τφ διαπύρω αυτού ζήλφ θεοφιλώς έπιστατοΰντος έν άπασι 
καί έπιμελουμένου καί τής σχολής καλώς διεξάγοντος καί διοικονομοΰντος οί 
έκ τού γένους τών Λαγκαδάδων κάτοικοι τής νήσου ταΰτης έχθρά βουλευόμενοι
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κατά τοΰ ειρημένου ιερού σταυροπηγιακού ημών μοναστηριού και της σχολής 
και απ’ ένανιίας τών εκκλησιαστικών διατάξεων και νομίμων αποφάσεων 85 
βαίνοντες και αίσχροκερδία ή μάλλον εϊπεΐν άσυγγνώστω ιεροσυλία εκνικώμε- 
νοι και κακοβοΰλως τά μετά πόνων πολλών και ιδρώτων συσταθέντα επ’ωφέ
λεια κοινή άνατρέψαι βουλόμενοι άντίκεινται τοΐς συμφέρουσι τώ τε μονα- 
στηρίφ καί τή σχολή, καί ούκ έπαΰσαντο ποικιλοτρόπως ένοχλοΰντες καί 
έπηρεάζοντες την αΰτοΰ όσιότητα καί σκάνδαλα καί ταραχάς συνιστώντες αίς 90 
αυτοί χαίρονσι καί διαφόρους εις ενστάσεις άνεγείροντες καί επιμιγνύμενοι 
ταΐς τε μοναστηριακαΐς ύποθέσεσι καί εις τά τής σχολής έφάνησαν πρόξενοι 
κοινής άφορήτου ζημίας ψυχικής τε καί σωματικής· άτε δη διά τής εξ αιτίας 
αυτών, καί άλλων όμοιων αύτοΐς συμβαινοΰσης ακαταστασίας άπομαραινομέ- 
νης, ου μόνον τής φιλοτιμίας και τοΰ ζήλου τοΰ διδασκάλου καί τής φιλομαθείας 95 
τών μαθητών, αλλά καί τοΰ κλέους τής πατρίδος αυτών άμαυρουμένου, άτινά 
γνωστά τή εκκλησία, καί τοΐς ενταύθα προΰχουσι τού ήμετέρου γένους καί προ 
πάντων τώ έκλαμπροτάτφ καί περιβλέπτω πεγζαδέ καί διερμηνευτή τοΰ βασι
λικού στόλου κυρίω Παναγιωτάκη Μουροΰζη ήξίωτο τής προσηκού- 
σης διορθώσεως διά σφοδράς απαγορευτικής επιστολής καί εντόνου έπιτα- 100 
γής τής περιβλέπτου αυτού Έκλαμπρότητος, έδέησε δ’αύθις κατά κοινήν 
σκέψιν καί διάγνωσιν έκδοθήναι καί τόδε εκκλησιαστικόν ημών σιγιλλιώδες 
έν μεμβράναις γράμμα, σύμφωνα τώ επί τής πατριαρχίας τού προκατόχου 
ημών έκδοθέντος άποφαινομένου μετά προσθήκης δέ τίνος, καθ’ ήν εύ μάλα 
τά τής σχολής ταύτης διοικηθήσεται. Τούτου χάριν καί γράφοντες άποφαινό- 105 
μέθα συνοδικώς μετά τών περί ημάς ίερωτάτων αρχιερέων καί ύπερτίμων 
τών εν άγιοι πνεύματι αγαπητών ημών αδελφών καί συλλειτουργών ΐνα α) 
ή εϊρημένη κοινή σχολή τών ελληνικών μαθημάτων, ή πλησίον τού ιερού 
καί σταυροπηγιακού μοναστηριού κατά τήν νήσον Σαντορίνην εκ βάθρων 
άνεγερθεΐσα καί άνοικονομηθεΐσα ώς άπαξ τή σταυροπηγιακή αξία καί χάριτι 110 
τιμηθεΐσα εϊη καί λέγηται ες αεί καί παρά πάντων γινώσκηται ήμετέρα 
πατριαρχική καί σταυροπηγιακή ύποκειμένη τώ καθ’ ημάς άγιωτάτψ πατριαρ
χική) τε καί οικουμενικά» θρόνψ' β) άπαγορεύομεν διόλου καί έπιτάττομεν 
μηδείς τών ιερωμένων ή λαϊκών ή άλλων μήτε ό ήδη θεοφιλέστατος αρχιε
πίσκοπος Σαντορίνης συνάδελφός ημών κΰρ Γαβριήλ, μήτε οί διάδοχοι 115 
αυτού μήτε οί εκ τού γένους τών Λαγκαδάδων ή άλλοι έχωσιν έπ’ού- 
δενΐ λόγω καί τρόπω έπιμίγνυσθαι εμμέσως ή αμέσως ταΐς κοιναΐς καί ίδίαις 
ύποθέσεσιν αυτής τής σχολής τε καί τού ιερού τούτου μοναστηριού μήτε τή 
εσωτερική καί Ιξωτερική αυτής διοικήσει ή ταΐς ληψοδοσίαις αυτής καί τή 
άποκαταστάσει τού έν αυτή διοριζομένου διδασκάλου, μήτε λόγον τινά παρ’ 120 
ούδενός άπαιτεΐν μήτε όλως έξετάζειν καί πολυπραγμονεΐν, αλλά διαμένειν 
άπομεμακρυσμένους καί τέλειον άπεξενωμένους άπ’ αυτής' γ) μόνοι δέ οί 
κατ’εκλογήν διορισθέντες έφοροι ο τε πρώην Κυζίκου κύρ ’Ιωακείμ καί

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:55:49 EEST - 34.211.113.242



278 B. A. Μυστακίδου

ό εύγενέστατος αρχών πάνος κύριος Κωνσταντίνος Καραδζάς έχουσιν 
125 έπιστατεΐν διά τοΰ συνήθους περί τα καλά αυτών ζήλου καί τής περί τά κοι

νωφελή και θεάρεστα τών σπουδασμάτων προθυμίας καί προνοεΐν φιλογενεΐ 
καί φιλομούσω κηδεμονία τής άρίστης διοικήσεως καί εύσταθείας αυτής τής 
σχολής, τον δε μετ’ αυτούς διωρισμένον επίτροπον εν αυτή όσιώτατον ηγού
μενον κΰρ Παΐσιον απευθυνόμενου αεί προς τάς προνοητικός καί όμοφρό- 

130 νους αυτών οδηγίας καί μηδόλως τούτων παρεκτρεπόμενον έπιμελεΐσθαι τής 
καλής οικονομίας αυτής καί έκλέγειν διδάσκαλον ά'νδρα δόκιμον καί παιδείας 
ευ ήκοντα καί ικανόν ωφελήσαι καί ύπόληψιν εχοντα βίου άνεπιλήπτου καί 
λόγου όρθοΰ εύτάκτως καί εύμεθόδως προάγοντα τούς νέους εις ευμάθειαν 
καί χρηστά ήθη, δστις έγκρινόμενος παρά τών είρημένων εφόρων, έχει άποκα- 

135 θίστασθαι διδάσκαλος έν αυτή τή σχολή άρκούμενος τώ άποφανθέντι έτησίφ 
μισθώ τοϊς έπτακοσίοις καί πεντήκοντα γροσίοις τοΐς εκ τοΰ τόκου τοΰ κεφα
λαίου τών δεκαπέντε πουγγίων, ά'τινα λαμβανόμενα παρά τής εκείνου όσιό- 
τητος καί τοΰ κατά καιρούς ηγουμένου εχουσιν άποδίδοσθαι αύτφ έτησίως, 
οφείλει δέ ό ηγούμενος καταγράφειν τάς προσόδους καί δαπάνας τοΰ τε 

140 μοναστηριού καί τής σχολής κεχωρισμένως έν ίδίοις καθαροΐς καταστίχοις καί 
σημειοΰν έν έκαστον έν εύθύτητι καί ύπογράφειν καί άποστέλλειν κατ’έτος 
προς τούς είρημένους έφορους ϊνα δι’ αυτών έμφανίζωνται τή Εκκλησία 
καί συνοδικώς έξεταζόμεναι έπικυρώνταυ δ) έστωσαν κατατεθειμένα τόγε νΰν 
αί επτά χιλιάδες καί πεντακόσια γρόσια έν τή καγγελαρία τής νήσου ταύτης 

145 καί ό δουλευόμενος αυτών τόκος άποδιδόσθω τφ ήγουμένα», ως διείληπται, 
αν δέ ποτέ συμβή δυσκολία τις περί την άπόδοσιν αυτών έν τή ρητή προθε- 
σμίοι υπόνοιαν παρέχουσα ζημίας, τότε δύναται ό κατά καιρούς ηγούμενος 
άναλαμβάνειν αυτά, προειδοποιούν καί τούς ένταϋθα έφορους καί μετατιθέναι 
είς έτερον ασφαλές μέρος δθεν αν δύνηται εύμαρώς καί άνυπόπτως λαμβά- 

150 νειν τον τόκον αυτών τών τής σχολής άσπρων ε) μηδείς τών έγκατοίκων τής 
νήσου ταύτης έπί λόγφ δυσαρέσκειας τίνος ή άλλης αιτίας έχη άδειαν προσ- 
καλεΐν τον διδάσκαλον έν τή οικία αύτοΰ προς διδασκαλίαν ιδίως τών τέκνων 
αύτοϋ καί συμπεριάγειν δπη αν αύτώ βουλητόν, άλλ’ άποστέλλειν καθάπερ 
καί τούς λοιπούς έν τή κοινή ταύτη σχολή κακεΐ έκπαιδεύεσθαι παρά τοΰ 

155 διδασκάλου, ΐνα μη έκ τής τοιαύτης καταχρήσεως συμβαίνη ανωμαλία είς τήν 
τής σχολής άρίστην διοίκησιν. Ταΰτα άπεφάνθη καί κεκύρωται συνοδικώς 
είς θεοφιλή διεξαγωγήν καί οικονομίαν εύστάθειάν τε καί διαμονήν ταύτης 
τής άναγκαιοτάτης σχολής, καί ωφέλειαν καί χρηστότητα τών ηθών τών έν 
αυτή έρωτι παιδείας φοιτώντων, κατά τε τον θεοφιλή σκοπόν καί τήν πρό- 

160 θεσιν τών φιλομούσων καί φιλογενών έφορων αυτής, καί τον ζήλον τοΰ κτί-
τορος αυτής καί συνίστορος. “Οστις δ’ αν καί όποιος τών χριστιανών κλπ......
(αί συνήθεις άραί έπονται...)

Έν έτει σωτηρίφ αωστ'. κατά μήνα ’Ιούνιον, έπινεμήσεως θ'.
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Καλλίνικος έλέω θεοΰ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης 
και οικουμενικός Πατριάρχης.

+ ό Ήρακλείας Μελέτιος 165

t ό Κυζίκου Μακάριος

t ό Νικομήδειας ’Αθανάσιος

t ό Νίκαιας Δανιήλ

t ό Χαλκηδόνος 'Ιερεμίας

t ό Δέρκων Γρηγόριος 170

t ό Θεσσαλονίκης Γεράσιμος

t ό Προύσης ’Άνθιμος

t ό Βερροίας Χρύσανθος

t ό Άγκυρας ’ Ιωαννίκιος

t ό Φιλαδέλφειας Δωρόθεος 175

f ό Βάρνης Παΐσιος

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

'Η Σαντορίνη ·μητρόπολις

12. 'Η Σαντορίνη, τέως αρχιεπισκοπή, έτιμήθη εις μητρόπολιν 
κατά Φεβρουάριον τοΰ 1814 επί πατριάρχου Κυρίλλου τοΰ ΣΤ', άμα τή 
είδήσει τοΰ θανάτου τοΰ έν αυτή αρχιεπισκόπου Γαβριήλ, καθ’ο σύστημα 
προ έτους ό αυτός Πατριάρχης άνΰψωσεν εις μητρόπολιν τήν αρχιεπισκοπήν 
Αίγίνης καί "Υδρας άμα τφ θανάτφ τοΰ έν αυτή άρχιερατεΰοντος ’Αμβρο
σίου *. Ή εΐδησις όμως περί τοΰ θανάτου τοΰ Γαβριήλ ήτο ιβευδής, οΰχ’ ήττον 
οΰιος ΰπεχρεώθη ϊνα δώση οίκειοθελή παραίτησιν, έκλεγέντος μητροπολίτου 
Σαντορίνης τοΰ Ζαχαρίου, πρωτοσυγκέλλου τοΰ αγίου Χαλκηδόνος.

Έπί τή παραιτήσει ταΰτη καί τή νέα εκλογή κατήλθεν εις Κωνσταντινοΰ- 
πολιν ό ανεψιός τοΰ πρώην Σαντορίνης Γεώργιος Περσάκης, (άλλαχοΰ 
Παρσάκης, ΐδε κατωτέρω) καί ώς πληρεξοτισιος επίτροπος τοΰ θείου αυτοΰ 
προσεκλαΰθη είς τά πατριαρχεία καί κατά Δεκέμβριον συνεβίβασε τήν δια
φοράν. Ίο έπισυνημμένον τω υπομνήματι τής εκλογής έγγραφον λέγει: 
«άπέστειλε τον ανεψιόν αυτοΰ ή αυτοΰ θεοφιλία έπιγνούς τό φιλάδελφον τής 
Εκκλησίας καί προνοητικόν, έ'τι δέ καί τό ειλικρινές τοΰ γενομένου διαδό- 1

1 Μυστακίδου, Περί Κουρούτσεσμε Ίστορικαί ειδήσεις έν ’Αθήναις, 1888 
σ. 74. Ή εκλογή διαδόχου τοΰ ’Αμβροσίου έγένετο έν τφ ναίσκφ τοΰ άγιου 
Ί ο) ά ν ν ο υ έν Κουρούτσεσμε (Σεράφ - μπουρνοΰ) ένθα καί τό έ α ρ ιν ό ν ήτο πατριαρ
χείου. Καί έν τφ παρεκκλησίφ τούτφ τοΰ κεντρικού ένοριακοΰ ναοΰ τοΰ Μεγαλομάρ- 
τυρος Δημητρίου έγένοντο έκλογαί, μεταθέσεις αρχιερέων πολλαί, ας αναφέρω έκ κωδί
κων ασφαλών λαβών. Ταύτας παρακαλώ ϊνα έχωσιν ύπ’ δψιν οΐ τελευταΐον περί τών 
έν τή κυρίως Έλλάδι καί ταϊς νήσοις γράφοντες. Ή περί Κουρούτσεσμε. . . έργασία 
μου αυτή καί τών ειδήσεων περισυλλογή έδημοσιεύΰη έν τώ Παρνασαφ τοΰ 1887 
τόμ. ΙΑ', κατ’ άρχάς, προσιτή τοϊς έν Άθήναις.
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χου καί εύδιάθετον καί έτοιμον εις παντοίαν περίθαλψην αυτού έγραψε τελευ- 
ταΐον tfj Εκκλησία»...

Ύπό to έγγραφον τούτο τού συμβιβασμού υπογράφει «Γεώργιος Παρ- 
σάκης, ανεψιός τού πρώην Σαντορίνης κυρού Γαβριήλ καί διορισμένος πλη
ρεξούσιος επίτροπος εις την ύπόθεσιν ταύτην».

Έν τφ ύπομνήματι φέρονται αί έξης ύπογραφαί:

+ Καισαρείας 
f Εφέσου 
f Ήρακλείας 
f Κυζίκου 
f Νικομήδειας 
f Χαλκηδόνος

f Δέρκων

f Εύρίπου

Φιλόθεος 
Διονύσιος 
Μελέτιος 
Κωνστάντιος 

’Αθανάσιος
Γεράσιμος έχων καί την γ ναι μην 
τού πανιερωτάτου αγίου Τουρ- 
νόβου κυρ Μακαρίου.
Γρηγόριος έχων καί την γνώμην 
τού παν ιεροπάτου αγίου Δεβρών 
Άνθιμον.
Γρηγόριος.

13. Έν τφ κώδικι τού πατριαρχικού ’Αρχειοφυλακείου, τφ ΙΓ' (σ. 111) 
δν έιυχε προ ετών ΐνα συμβουλευθώ, ακριβώς εύρηται κατακεχωρισμένον 
καί γράμμα προς τον πρώην Σαντορίνης κ. Γαβριήλ, πλήρη ήδη ημερών 
γενονότα, τού αοιδίμου Γρηγορίου τού Ε', καθ’δ δίδοται αύτφ λόγφ παραμυ
θίας καί άνέσεως προς ζωάρκειαν τό έν Σαντορίνη σταυροπηγιακόν μετόχιον 
τό προσηλωμένον εις τό έν Άμοργφ σταυροπηγιακόν μοναστήριον τής Πανα
γίας αντί ένοικίου κατ’ έτος δισχιλίων γροσίων, διπλάσιου τού ύπό τού άπο- 
θανόντος ηγουμένου ’Αθανασίου προσφερομένου. Τό γράμμα χρονολογείται 
τφ Ίανουαρίοι τού αωιθ' ίνδικτιώνος ζ1'5, είναι δέ κατά περίεργον σύμπτω- 
σιν τό πρώτον έν κώδικι τής τρίτης πατριαρχίας τού αοιδίμου πατριάρ- 
χου, δστις ώς φέρεται έν τούτφ «τή ιδ' ’Ιανουάριου περιεβλήϋ-η τό εκλαμ- 
προν βασιλικόν τής Πατριαρχικής αξίας Καββάδιον», ΐνα τή ι' ’Απρι
λίου τού αωκα' περιβληθή τό έκλαμπρότερον τής άνωθι βασιλείας».

Ύπογράφουσιν οί συνοδικοί:
Εφέσου 

ή· Δέρκων 
-J· Χαλκηδόνος
f Κρήτη? 
ψ Βερροίας 
\ Δεβρών 
-)· Μαρωνείας 
•β Εύρίπου 
-j- Σίφνου

Διονύσιος
Γρηγόριος
Γεράσιμος
Γεράσιμος
Ζαχαρίας
Δοσιθεος
Κωνστάντιος
Γρηγόριος
Καλλίνικος.
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14. Άλλ5 έν σελ. 132 - 133 τοΰ αύτοΰ κωδικός έν σχέσει προς τήν δια
φοράν τοΰ τέως αρχιεπισκόπου και τοΰ νΰν μητροπολίτου άπήντησα:

'Ένεκα δμως επιτόπιων σκανδάλων καί συγγενικών φιλονεικιών και τής 
τοΰ μητροπολίτου κϋρ Ζαχαρία αύθάδους στάσεως προς τούς συγγε
νείς τοΰ προκατόχου αύτοΰ, επί τοΰ αύτοΰ μακαρίτου ΓΙατριάρχου έξεδόθη 
προς αύιόν επιστολή υπό ήμερ. γ'. Μαΐου καί έτους αωιθ'. δΓ ής άκυ- 
ροϋνται καί άνατρέπονταιτά προεκδοθέντα γράμματα προς 
αυτόν. Έν τώ ίσα) καί άπαραλλάκτω τής επιστολής ταΰτης, δπερ άναγινώ- 
σκεται έν σελίδι 132- 133 τοΰ αύτοΰ πατριαρχικού κωδικός φέρονται τάδε:
«............Άγκαλά καί έγράψαμεν προλαβόντως άποφηνάμενοι συνοδική
διαγνώμη νά δοθή τώ προκατόχω κΰρ Γαβριήλ τό αυτόθι σταυροπη
γιακόν μετόχιον τό προοηλωμένον εις τό έν 'Αμοργψ ήμέτερον πατριαρχικόν 
καί σταυροπηγιακόν μοναστήριον τής ύπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτό- 
τόκου..............διά τήν παρεκτροπήν καί παρείσφρησιν κοσμι
κών προσώπων εις τά μοναστηριακά πράγματα, καί διά τό έξη- 
σθενημένον τοΰ τέως μητροπολίτου Γαβριήλ άδυνατοΰντος νά έπιβλέπη, 
άκυροΰμεν......

Ή έπιστολή μόνον τή πατριαρχική υπογραφή εύρητο κεκυρωμένη, ως 
παρετήρησα.

Νέον Κουρί, Θεσοαλονίκης 
Όκτωβρίψ 1930

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ
διδάσκαλος τής Μ. τον Χρίστον 'Εκκλησίας
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Συνοπτικότατος πίναξ όνομάτων και πραγμάτων.
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Καθολικών ένέργειαι...................... 4
Καραδζάς Κ/ΐνος............................. 11
Κουρούτσεσμε........................................1,12

§§
αγίου Νικολάου......................... 1
’Αμοργού - Θεοτόκου .... 14

Μουρουζών οίκος............................ 1
| Παναγιωτάκης |

αδελφοί Γεώργιος 6
1 Δημήτριος 1

Παίσιος ήγούμενος.................. 6,7,10,11
Περσάκης................................... . . 12

Πατριάρχαι
Γαβριήλ Δ' . . . . . . 3
Γρηγόριος Ε' . . . . . 3,13
Καλλίνικος Β' . . . . . 3

» Ε’ . . . . 1,6,9,11
Κύριλλος Ε' . . . . . . 4

» ΣΤ' . . . . . 12
Νεόφυτος Ζ' ... . . . 4,10
Σωφρόνιος Β' . . . . . 3

Σιγάλας ΠαρΟένιος................ . . 3
Άζαρίας..................... . . 3

Λαγκαδάδων οίκος
’Ιωάννης - Γιαννάκης . . 10,11

Μοναστήρια Πρ. Ήλιου.................5,11

Σιγίλλια: "Ανδρου, Θήρας, Σίκινου 1,2

Σχολών σύστασις- Επιστασία . . δ 
» 'Ορισμοί.............................. 13
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