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Ο Α ΓΙΟ Σ ΣΤ Ε Φ Α Ν Ο Σ ΕΝ Α Δ ΡΙΑ Ν Ο Υ Π Ο Λ Ε Ι 4 

Π Α Τ ΡΙΑ ΡΧ ΙΚ Ο Ν  Σ Τ Α Υ ΡΟ Π Η Γ ΙΩ Ν  ΚΑ Ι Μ Ε Τ Ο Χ ΙΟ Ν  

Τ Η Σ  Μ Ε Γ ΙΣ Τ Η Σ  Λ Α Υ ΡΑ Σ  ΤΟΥ ΑΘΩΝΟΣ

«Τής επιφανούς έν ιή  πόλει ταύτη ελληνικής κοινωνίας, τής 
εν *Αδριανουπόλει δήλά γε δή, καλόν καί δσιον κρίνωνά συλ· 
λέξωμεν, μάλιστα νυν, Ιστορικά μνημεία παριστώντα την φίλο· 
γένειαν των κατοίκων καί την προς τά γράμματα αγάπην, τάς 
υπέρ ευεξίας των Ιερών καί κοινωφελών αυτών καύιδρυμά- 
των ένεργείας τεκμηριούσας τά πρός έαυεοΰς, τά προς την κοι
νωνίαν καί τά πρός τον Θεόν καθήκοντα».
(Μανουήλ Γεδεών έν Έκκλ. Άληθείφ, τόμφ ΛΓ', σ. 85, έτους 
1913).

Τάς πρώτας εύλαβείας ενδείξεις των Άδριανουπολιτών πρός τον 
"Αθω άνακαλΰπτομεν από των πρώτων χρόνων του ενταύθα μοναστι
κού βίου. Κατά ζωηράν παράδοσιν τρεις άρχοντες τής Άδριανουπόλεως 
'Α θανάσιός, Ν ικόλαος καί Ά ν ζώ ν ιο ς  κατατεθέντες έκαστος άνά τρεις 
χιλιάδας φλωρίων προσήλθον πρός τον δσιον Ά Φ α νά ο ιο ν , τον τής Μεγίστης 
Ατυρας δομήτοαα, και άπεκάλυψαν αύτφ τον ευαγή σκοπόν νά ίδρυσωσι 
μ^νην, και o i to ;  πείσας άπέστειλεν αυτούς και άνήγειραν τήν τού Βατο
πεδίου μεγαλοπρεπή μονήν, ’) Ή  κλεινή πόλις, ήτις ώς προπύργιον κατά 1

1) Προσ τυνητάριον του αγίου "Ορους του "Αθωνος ουγγραφέν υπό . . .  Ί ω -  
ά ν ν ο  υ Κ ο μ ν  η ν ο ύ (Βενετία 1861), σ. "28. Ε(ς τον βίον καί τήν Διαθήκην τού 
οσίου παιρός ούδέν» τοιούτον άναφέρεται.



2 ΕύΚογίου Κ ονρίλα  Λ ανριώ τον

τών α τό Β )θοα υπήρξεν ένδοξο; κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους, συνδέε
ται μετά τής Λαύρας και άλλως πως: ’Ιωάννης 6 ΤσιμιοκίΙς, ό συμπληροό- 
σας εις τήνκτίσιν της μονής τό έργου τού Νικηφόρου Φωκά, άνεστήλωσε την 
αθανασίαν αύιοΰ διά της άνεγέρσεως κολοσσιαίου πύργου προς τό ΝΔ 
άκρον αυτής —Π ύργος τού Τσιμισκή μέχρι νυν καλείται— Τό αυτό συναν- 
τωμεν και εις τό κάσίρσν τη ; Ά δριανοΰ, έναντι τού Λαυριωτικού μετοχιού, 
ως μαρτυρούσι και τα μεγάλα κεραμικά γράμματα :

« Κ ύ ρ ιε  β ο ή ϋ 'ε ι  ζ φ  ε ϋ σ ε β ε σ ιά χ φ  κ α ί φ ιλ ο χ ρ ία ζ φ  β α α ιλ ε ϊ  ή μ ώ ν  
Ί ω ά ν ν γ ι» .  *)

Ά λλ* ή πόλις και μετά την άλωσιν δέν άπώλεσε την εύκλειαν. Ε π ε ι 
δή υπήρξεν ή πρώτη βάσις των επιτυχιών των Τούρκων, Σελήμ ό Α 'υ ιό ς  
τού Βαγιαζήν, άνήγειρε τό μεγαλοπρεπέστατου τέμενος, ού δμοιον ού?α- 
μού υπάρχει (εν ολφ έχει 999 παράθυρα! 1 2) και δπερ μετά των λοιπών 6 
άποτελούσιν οιονεί επτάφωτου λαμπάδα (;). Τούτου έ'νεκα δέν έπρεπε νά 
υστέρηση και ή τών χριστιανών ευλάβεια προς τά θεία άνεγείρουσα σεβά- 
σματα τής εαυτών λατρείας αντίρροπα προς τά τών ασεβών. Καί ό μέν Π α 
νάγιο ; Τάφος εγκαίρως εκτήσατο μετόχιον, τήν μεγαλητέραν τών ενοριών, 
τον ά'/ιον Γ εώ ρ γ ιο ν ,3 4 5) και τό δρος Σ ινά  Τωάννην τον Θεολόγον, αλλά και 
αι του "Α θω μοναι δέν καθυστέρησαν. Θύομας καί Γεώργιος οί αδελφοί 
Κριζό/ιουΙοι *) άνήγειραν τφ 1591 πατριαρχικόν σταυροπήγιον υπέρ τής 
μσνή; τού Π χντοκράτορος επ ’ δνόματι του τίμιου ΓΙροδρομου.6) ’Ά λ λ ο ς  
προ τούτων ευσεβή; γόνο; τού οίκου τούτου έδωκε τη Λαύρα: τφ 1527 ικα
νήν είσφοοχνκατά  παλαιόν της Λαύρα; κώδικα : «Α πριλίου η ' τού έτους 
,ζλε ' έλθω / δ εύγενέστατο; αρχών κύρ Κόμνος ό ΚρηίόπονΙος εν τή 
U jy  συνίξει και έδωκεν άσπρα ,βφ' (2500;, ϊνα γένο υ ν  αδελφάτα δύο εις

1) Οί Τούρκοι επί του πύργου άνή/ειραν τριώροφον έσχά:ως οικοδόμημα, έν 
φ  έστησαν τό μέγα ώρολόγιον τή; πόλεω; καί τά πυροσβεστικά συνεργεία. *0 κ. 
Κ. Κ ο υ ρ τ ί δ η ς  α^ευ άποδίί ]εων σοβχρών αμφισβητεί τήν παράδοσιν καί θέλει 
Ί  ω ά ν ν η ν τ ό ν  Κ α ν τ α κ ο υ ξ η ν ό ν  ώ; κτίτορα του πύργου. («Θρακικά* τόμ. 
Α' 1928, σ. 40 έ.).

2) Ό  άρχιτέκτων ήν χριστιανός Βυζάντιος, δστις έκτισεν έπειτα καί τό τέμενος 
τό έν Φαναρίφ (*Υψηλάντου, τά μετά τήν άλωοιν σ. 14). καί,άνεψιός του φιλοτεχνή- 
σαντος τό έν Σ:αμτούλ άντικατασιήσαν τούς αγ. 'Αποστόλους περιώνυμον τέμε
νος. Τήν προίτην του τζαμιού περιγραφήν παρέχει ήμιν ό Ναζιανζοΰ Ί  γ ν ά τ ι ο ς  
(βλ. «Θρακικά» Β' σ. 68).

3f  Τφ 1703 (ένθ* άνωτ. σ. 73).
4) Έ ν  τφ «Θεοκλήτφ Πολυειδει» σ. 23 έξήνεγκα γνώμην, δτι εντεύθεν κατήγε- 

το καί c πολύς Μ η τ ρ ο φ ά ν η ς  ό Κ ρ ι τ ό π ο υ λ ο ς .
5) Actes du Pantocrator pai* h. P e  t i t, (Πετρούπολις 1903) σ. 47 τό άφιερω-

τικόν τού Ί · ε ρ  ε μ ί ο υ σιγίλλιον, σ. 53 άφιέρωσις οίκιας κ.τ.λ. ή μονή από πολ 
λοΰ εστερήθη τού μετοχιού τούτου.



το νοσοκομίω». *) Τώ ΐ815 δ ευκλεής Άδριανουπόλεως μητροπολίτης Δ ω 
ρ ό θ εο ς  ό Π ρ ώ ιο ς  την έν τη έπαρχί# Τσιρμενού μονήν Πέτρου καί Π αύ
λου, τήν έπιλεγομένην Λαμπούς προσήριησεν είς την ιχονήν του Ξηροπο- 
τοίμου υπό τον δρον νά ή «ου μόνον σχολεΐον τη; μοναχικής αρετής, άλλα 
καί παιδευτήριον καί γυμνάσιον των νεανίσκων όλων των πέριξ εκείνων 
χωρίων»,5) αναδεμένος τήν κυβέρνησιν τή; νεόδμητου ταύτης μονής είς τον 
«πρφην μέν τής τού Χρίστου μεγάλης Εκκλησίας χρηματίσαντα... νυν δέ 
ήιΐέτερον αρχιδιάκονον κύριον Μ ε& όδιον  Κρήια, μέλος δντατής εντφ  του 
Ξηροποτάμου ί?ρφ μοναστηοίψ ιερά; Συνάςεως των πατέρων, άνδρα θεο- 
πρ^πή καί σεβίσμιον», ως γράφει αυτός 6 Π ρ ώ ιο ς  έντή  περί τούτου άπο- 
φάσει τής γ' ’Απριλίου τού 1815. *) Ά λ λ ’ ή τοιαύτη διάταξις δέν ηύνόει 
τά ιδιαίτερα τού Ξηροποτάμου συμφέροντα* διό καί ενωρίς άπεξενώθη τής 
Λαμπούς. Δεν γνωρίζω τίνες άλλαι των άθωιτίδων μονών είχον κτήσεις εν 
Άδριανουπόλει* πάντως δμως ή των Ίβήρων, εί: ήν προσήλθε καί εκάρη 
μοναχός άρχομένου τού ΙΙΓ  αίώνος ό ίεροφάντωρ τής εθνικής ιδέας Θ εό · 
κληςος ό ΐ Ι ) λ υ ε ίδ η ς ) δ ’ Α δρπνουπολίτη:, ϊνα έκεΐδεν εξόρμηση καί άγω- 
νισθήμετά των Ε νετώ ν προς έκδίωξιν τών Τούρκων από τή : Ε λλά δος, 
καί μεταβή έ c-ιτα είς Γερμανίαν, ω : εθναπόστολος προς δ.ενέργειαν
σταυροφορίας διά τήν άπολύτρωσιν τών υποδούλων χριστιανών, συντάξας 
προ; τούτο καί διαδούς, ώ: έν έκτά jei άπεδείξαμεν, καί τούς υπό τό πο- 
λυθρύλητον τού "Ayx^j iyyiXoo ο/οχα  γνωστούς Χρησμοί*;. 4) Έ ν  τή 1 2 3 4

*0 αγιος Στέφανος εν ' ΑζριανονπόλεΙ Β

1) Κώδιξ Άδελφαταρίων σ. 439* Εντεύθεν κ α ί δ Μ η τ ρ ο φ ά ν η ς  έμόνα- 
σεν έν Ά θ ω  έξάγετσι, δη, δθεν καί ό Τ  ε ν ι έ ρ η ς καλει αυτόν αθωνίτην (έν τή 
περισπουδαστψαύτου πραγματεία περί του διαπρεπούς τούτου Ιεράρχου σ. 10), συνέ
ταξε δέ καί κανόνας είς τού: 40 μάρτυρας σωζομένους έν ιφ  51 κώδικι τής έν Θε- 
ραπναΐ; μονής των 40 μαρτύρων.

2) Ή  έν Άγίη> *Όρει. . . μονή τοΰ Ξηροποτάμου υπό προηγ. Ε ύ δ ο κ ί μ ο ν, σ. 
I l l  φέρει έτος 1811 τό άφιερωτήριον (σ. 110—113) ιή ; 7 Απριλίου.

3) Έ^ημοσιεύθη έν «Θρακικοϊς» Α' (1928) σ. 295—8 πλήρες μετά τής όρθής 
χρονολο/ίας 1815.

4) Τά Λεύκωμα ή τήν Φιλοθήκην του Π ο λ υ ε ί δ ο υ ς  τής περιοδείας ανα 
τά; Γεραανικάς χώρα; άναχαλύψχντες εί; τήν μονήν τών Ίβήρων προέβημεν είς 
διεξ )δικήν αυτού περιγραφήν καί ανάλυσιν είς τού; τόμου; Γ '—Ε' (1932 -34) τών 
«Θρακικών» έν σε\ίσι μέχρι τούδε 235, ύ.τό τόν τίτλον : Θ ε ό κ λ η ι  ο ς ό Π ο -  
λ υ ε ί δ η ς κ α ί τ ό  Α ε ύ κ ω μ α α ύ τ ο ύ  (1731 —1733) έ ν Γ ε ρ μ α ν ί φ  
έ ξ  α ν ε κ δ ό τ ο υ  κ ω δ ι κ ό  ς - Ό  Φ ι λ ε λ λ η ν ι σ μ ό ς  τ ώ ν  Γ ε ρ 
μ α ν ώ ν .  Τό κείμενον ήτοι τό λεύιωμα δημοσιευθήσεται είς τόν Ζ' τόμον τών 
«Θρακικών*.

f



i Ευλογιάν RovpiXa Λαυριώ του

σχολή της Ά δριανουπόλεω ς εξεπαιδεύθη και έτερος του Π ολνείδους  ομό
τροπος, ό 9Α Ι έ ξ .  eΕ λλά δ ω ς. ως έκ τούτου φαίνεται ή σοχλή αύτη κι
νούμενη έλευθεριώτερον μακράν των δμμάτων τού απηνούς τυράννου πα- 
ρεσκεύαζε τούς ιεροφάντορας τής τού Γένους άπελευθεράστως. Π ο/.υη- 
δεις καί πολύμορφοι χρησμοί εθνικοί εντεύθεν έχουσι τήν καταγω
γήν. f) δτι δέ υπήρχε τοιαύτη σχετική εν τή άποκέντςορ ταύτη πόλει 
ελευθερία, άποδεικνύει τό γεγονός, δτι πολλαι ιδιαίτεροι σύνοδοι καί συν
διασκέψεις πατριάρχων καί αρχιερέων έγένοντο ενταύθα, καί οίονεί ερά
σμιον έθεωρειτο ενδιαίτημα των Σουλτάνων και των τού Γένους τα γ ώ ν .5)

Π ανοραματικήν εν μέσφτής πόλεως, <-εΙς τό κάστρον» λεγόμενον, κα
τείχε θέσιν δ άγιος Στέφανος τή^ Λαύρας, αφιερωθείς τφ 1608 υπό τού 
πρωτοσυγκέλλου τής τού Χριστού μεγάλης εκκλησίας Φ ιλήμονος  Ά δρ ιανου- 
πολίτου, ινα έν δσφ ζή άπολαμβάνη από τού υπό τής μονής άποστελλομέ-

1) Παραλείπω τούς παλαιοτέρους (βλ. ένθ. άνωτ. σ. 142 I.) καί αναφέρω τον 
υπό του Δ. Ι Ι α π α γ ι α ν ν ά κ ο υ  έξ άγιορειτικού δημοσιευθέντα κωδικός 
«χρησμόν τή ; Θράκης» (βλ. εθνικοί χρησμοί υπό Γ ε ρ μ α ν ο ύ  προηγουμένου 
Β α τ ο π ε δ ι ν ο ύ  (Καβάλλα 1916) σ. 7—9, προλέγοντσ (!) δπως συνέβησαν τά. 
τελευταία τραγικά γεγονότα).

2) Εις εναργή τούτου μαρτυρίαν παραπέμπω εις τό βιβλιαρίδιον τού κ. Μ. Γ ε δ ε- 
ώ ν : Γράμματα έκ τής Άδριανού πόλεως (1689—1729) Κ]πολις, 1913, καί Motraye Voi- 
yage τόμ, I 396. Εύφήμως γράφοισι καί άλλοι^περιηγηιαί περί τής Άδριανουπόλεως 
τήν μετά τήν αλωσιν σπουδαιότητα χαρακτηρίζει ό πατρ. Θεόληπτος (1517) έν γράμ- 
ματι προς τον Άδριανουπόλεως δημοσιευθέντι έν τή Ίεροσ. Σταχυολογίρ (Α', σ. 
478—80) λέγων δτι αυτή «τ ά μ έ ν  δ ε υ τ ε ρ ε ι α  τ ή ς  Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ *  
π ό λ ε ω ς  έ χ ε  ι, τ ά π ρ ω τ ε ΐ α δ έ  π α σ ώ ν  τ ω ν  κ α τ ά  τ ή ν  δ ύ 
σ ι ν  π ό λ ε ω ν  ά ρ μ ο ζ ό ν τ ω ς  α ύ χ ε ί * .  "Εγγραφον δέ άποδιδόμενον εις 
τον μέγαν ρήτορα Μ α ν ο υ ή λ  τ ό ν  Κ ο ρ ί ν θ ι ο ν ,  άποσταλέν πρός τινα των 
τής Άδριανοΰ μητροπολιτών ( ΙΕ '—ΙΣ Τ ' αίώνος) περί τής έν εκεί άναφυείσης θεο- 
λογικής έριδος περί παραδείσου καί ψυχής μαρτυρεί, δτι ούκ ευαρίθμους είχε τότε 
λογίους ή Άδριανούπολις καί κίνησιν πνευματικήν ού τήν τυχοΰσαν (βλ. Μ. Γ ε- 
δ ε ώ ν, *Η έκκλησία τή ; έν Θράκη Άδριανουπόλεως έν Έκκλ. Ά ληθ. ΚΔ' 1901, 
σ. 375 έ.). Δογματικήν έπιστολήν στέλλει δ πατριάρχης προς τόν Άδριανουπόλεως 
σωζομένην έν κώδ. 512 τής μονής Ίβήρων.

Ό  Κ ύ ρ ι λ λ ο ς  π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο ς  Λ α υ ρ ι ώ τ η ς  έν τφ Περιεκτικφ κανόνι 
« τών δσα δοκού σιν εύάρμοστα έν ταϊς βασιλείαις® σιοζομένιο έν τφ «Κή.τω Χαρίτων» 
(Κώδ. Λαυρ. Ω 53) άφιεροί τό εξής πρός έπαινον τής Άδριανουπόλεως τροπάριον 
(σ. 338).

*φδή ζ \  Πρός τό Θεού συγκατάβασιν.
Ψεκάδσς χαρίτων σοι, πολλάς όρώμεν Άδριανούπολις* μέσον γαρ ύδάτων τριών 

άναπαύη, καί μέγα τζαμί, καί ιήν άρίζηλον έχεις μητρόπολιν, τά θαυμαστόν τό 
τσαρσί, καί τήν σκουρτζίναν καλήν.

/
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νου εφημερίου τάς ήμίσεις των προσόδων, ώς έν τφ A 7 των κατωτέρω 
δημοσιευομένων επίσημων έγγραφων διαλαμβάνεται. *Αλλας ειδήσεις 
περί του μετοχιού τουτου σταχυολογώ εκ του αρχείου τής μονής τάς ε.ςής: 
Κώδ. Μεγ. του αρχείου τής Λαύρας φ. δβ.

« ‘Υ π ό μ ν η μ α  διά τον ναόν του πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου Σ τε
φάνου τό δντι εν τή *Αδριανουπόλι. ^

«*Ηλθον εις Ά δριανουπολι έν έτους ,ζριζ (1600), ίνδικτιώνος ζ \  έν 
μην! ίουνίφ εις τάς ι7, ήμέρρ σαββά.φ, έγώ ό ελάχιστος Ί ω α κ ε ) μ  ίερομόν 
ναχο; έκ της αθωνικής και ίεράς βασιλικής μεγίστης Λατ'ρας έφιμερενειν 
έν τφ ναω του αγίου ένδοξου προτωμάρτνρος καί αρχιδιακόνου Στεφάτον, 
δ προσηλωθέν εις την προριθεΐσαν μεγάλην Λατ'ραν υπό του όσιωτάτου έν 
ίερομονάχοις καί αγίου προτωσυνγγέλου τής του Χρίστου μεγάλης έκκλη- 
σίας κυρου Φ ιλή μ ω νο ς  εις ψυχικήν αύτοΰ σωτηρίαν έτελιόθη δέ καί ή 
άνάκτησις του θείου ναού τουτου από συνδρομής καί έξόδου αυτοί» τε και 
του γέρο  Δ ή μ ο υ  κατά τφ ,ζρ ιθ ' (1611), ίνδικτιώνος θ 7, έν μη \ί ίουνίφ εις 
τάς θ ', προεδρέβων εις Άδριανοΰ πόλιν κυρου Ά ν ύ ή μ ο υ  και πατριαρ- 
χοΰντος είς Κωνσταντινοΰπολιν κυρ Ν ε ο φ ύ τ ο υ , τις φημερίαν έμοΰ ’/ωα- 
κ ε ϊμ  ίερομονάχου του Σ η δ ε ρ ο χ α ψ ίχ ο υ ».

ei  π ό μ ν η  μ α

«Κατά δέ τώ χιλιοστφ έξακοσιωστφ ένικωστφ γφ  έτος από Χρίστου 
σεσαθρομένος δνό  άνωθεν ναός του αγίου προτομάρτυρος και σρχιδιακότου 
Στεφάνου, τέως άνειγέρθη έκ βάθρων έξ αυτής τής κρηπίδος υπό του πα- 
νοσιωτάτου προηγουμένου κυρου Γ ρ η γ ο ρ ίο υ  Λαυριώτου, κατ’ επιτροπήν 
της ίεράς συνάξεως τής Λαύρας, γεγονεν καί έ'ςωδος έπέκεινα τω ν  δέ>α 
χιλιάδων γροσίων».

Ό  &γιος Στέφανος er *Αδριανονη6λει 5

Ύ π ό μ  ι ημα

«Περί την του αγίου Στεφάνου η μ έ ρ α ν  εκκλησίαν ιίς  Ά δρ ια νον- 
πολιν έπί έτους φψλ·>7 (1734). Ά ρχιγός έντφ μ εΓ φ  ήμών 6 κύριος Κ α λ λ ί
νικος προηγούμενος καί άγιος σκευοφΰλας, πάλαι ήδη διά τεσσαράκοντα 
τριών έτών παρελευσωμένων πεπαλαιωθεισαν τελείως, οί δντάδες ανη- 
γέρθεισαν έκ θεμελίων καί τά πάντα άνεκαινίσΟησαν καί έκ τής έκκλη- 
σίας έγένετοάνακαίνισινμικράν, πλήν μετά πλείστης μοχθηρίας καί άκρας 
βτρυτάτης έςοδίας, διά βαλαντίων ιβ7, δώδεκα. Κύριε κύριε, δόξα σοι».
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Έ κ τω ν  «υπομνημάτων» τούτων γίνεται δήλον, ότι έν |>ιαστήματι εκα
τονταετία; τρις άνηγερθη έκ βάθρων ό άγιος Στέφανος, και δή δτι δ Φι- 
λήι»,  έκ π νο ; είχε καταλείψ χ; ατελές τό οικοδόμημα και διά συνδρομής 
και του γέ^ο-Δή Αΐυ  άτεπερατιόθη* τούτο δέ άντετάχθη πρό ; τού; κληρο
νόμου; αυτού υπό του πατριάρχου Κ υ ρ ίλ λ ο υ  (Β ', 20) διεκδικούντας δικαιώ
ματα. Έ τ ι  δις έν χφ μεταξύ άποτεφρωθέν τό μετόχιον άνηγερθη υπό τής 
μονή:, ώ ; μαρτυρονσι τάδε :

φ. 4°. «Γ|ερί τή ; εκκλησίας και τού μετοχιού ημών τού αγίου Σ τε
φάνου έν τή Ά δριανουπόλει ταύτα τά εξής γεγραμμένα είσίν άνωθεν τή ; 
αριστερά; μ ικρή; πόρτα; τή ; εκκλησίας τού αγίου Στεφάνου εις τό εσω 
μέρος, εις μάρμαρον λευκόν εγκεχαραγμένα.

« Ά νη γερ θη  έκ β ίθρω ν  (επειδή από την πυρκαΐάν τελείως έχάλασεν) 
ό θ ε ιο ;  και πάνσεπτο; ο υ co; ναό; τού αγίου πρωτομάρτυρας καί αρχιδια
κόνου Στεφάνου και τετελείωται διά συνδρομή; κόπου τε και εξόδου τού 
πανοσιωτάτου αγίου προηγουμένου κυρίου Γ ρ η γ ο ρ ίο υ , τού έκ νήσου Π ά 
ρου, κατά τό μ χμ 'έ το ; κατά μήνα μάρτιον. ίστορίθη δέ αύθις διά δαπάνης 
και κόπου τού άνωθεν κατά τό αχνέ 'έτος, μετόχιον καί σταυροπηγίου ύπαρ
χον άνωθεν καί έξ αρχής τής σεβάσμιας καί βασιλικής μο>ής τής αγίας 
μεγίστης Λαύρας».1)

«Τφ αψμζ' έτει

ήγονμενεΰοντο; τού πανοσιωτάτου αγίου ημών προηγουμένου κυρίου 
'Α ν Ί Η μ ο υ ε ν  τφ τή; Ά δριανουπόλεω ; ήιιετέρφ μετοχίφ τού άγιου πρω- 
τομάρτυρος Στεφάνου γεγονε μχγίστη πυρκαΐά, ωιχε  τό έν τρίτον τής αυ
τής πόλεως συνέβη πυρ πόλη θή ναι, όμοΰ καί έν μέρος τού αυτού μετοχιού 
ημών, δπερ τώ αύτώ έτει ό ρηθεί; προηγούμενος κύρ 'Ά ν Φ ιμ ο ς  δι’ ιδίων 
άναλωμάιων ά νανέα) τεν, ώ : καί νυν όράται' έτι δέ καί την τής εκκλησίας 
στέγην πατηθεισαν τότε ποσίν άγαρηνοΐς διά την πυρός κατάσβεσιν άπα- 
σαν έκερτμή^ωσε καλώ:ατα, δπερ ενταύθα έιημειώσαμεν εις την των με
ταγενεστέρων περί τούτου διασίφησιν καί διάγνωσιν». (Έ κ  τού είρημένου 
κωδικός).

Σ υ χνα ίή τα ν  αι πυρ ιαίαί εν Άδριανουπόλει* έπί Σουλτάν τώ 1514 
κατά τον Ζ  βγομι,λα*  «γέ/ονε. . . μ έγ ις  εμπρησμό; έκ τού μέρους τού νο- 
τιαίου ί / ; ί τ · ν ο ;  κ χίεμβ i ;  άχρι πολλοί) διαστήματος, ώ m  άποιεφρω θή- 
ναι καί τού; λίθου; αύτου; κχί έρημον την Ά δριανούπολιν φαίνεσθαι». 
T u rc o g ra e c ia  σ. 42.

1) Περιληπτικά; άναρίσει τήν Ιπιγραφήν ταύτην και δ Ναζιανζου *1 υ ν ά- 
τ ι ο ς (βλ. Περιγραφήν Άδριανου,τόλεως έν «Θρακικοις* Β', 1929, σ. 72, αί χρονολο- 
γίαι διορθ. τό ρχψδ' εις ρχμ', καί τό ρχψε' ε ΐ; ρχνε'
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Ή  παρουσία των πατέρων Λαυριωτών εν μέσο) τοιαύτης ανεπτυγμέ
νη; κοινωνία; ή / από πάσης άπό\(*εω; επωφελής, τό ίου αγιορείτου ό'νομα 
κατά την περίοδον εκείνην ήν παρά πάσι σεβαστόν τούτο δέ γίνεται κα
τάδηλον και έκ τής μ εθ’ ής περί αυτών εκφράζεται εύλαβείσς και ή του 
Χρίστου μεγάλη Εκκλησία, και τά πλούσια των ευσεβών χριστιανών αφιε
ρώματα. Τό προσωπικόν άπετελεΐτο συνήθως από 4— 5 Λαυριώτας: 6 ήγοΰ- 
μενος, οστις εδη νά είναι σεβαστόν πρόσωπον και εκ τών προϊσταμένων 
τη; μονής, προηγούμενος ή αρχιμανδρίτης, εκ δύο ιερομόναχων εφημερίων, 
ενός ίεροδιακόνου καί τού κανδηλανάπτου. Ψάλται συνήθωςελαμβάνοντο 
εντόπιοι. Ό  ήγούμενος ήν ώς επί τό πλεϊστον έκ τών διακεκριμένων 
Λαυριωτών* τφ 1785—93 εύρίσκομεν εκεί τον μουσικοδιδάσκαλον προη- 
γούμενον Σ ε ρ α φ ε ί μ, ώ ; και κατά την λήξασαν εκατονταετηρίδα τον 
καλλιφωνότατον προηγούμενον Κ ο σ μ ά  ν Σ τ α υ ρ ί δ η ν ,  εκ τών 
αποφοίτων τού Ε θ ν ικ ο ύ  Πανεπιστημίου. *) Ή  δράσις αυτού δεν περ ιό 
ριζε το έντό; τής πόλεως, ώ; ίεροκήρυκος και πνευματικού, έξήρχετο και εις 
περιοδείας εις τά χωρία, δθεν συνήθωςάπεστέλλοντο πλήθη ευλαβών προσ
κυνητών εις Λαύραν κατά τάς πάνσεπτους εορτάς, είδος προσηλυτισμού 
και’τούτο καί Ιερά; παιδαγωγίας — Ιξώ ν ούκ ολίγα f ι σέ πράττε ν ή μονή, καί 
έφθάσαμεν κατά την παιδικήν ημών ήλικίαν τά καραβάνια τών τοιούτων 
προσκυνητών ελαυνόντων επί εύσταλών ίππων εν σεμνή παρατάξει, καί 
σκορπιζόντων διάφορα δώρα καθ’ οδόν είς τά περίεργα παιδία . επανερχό
μενοι δέ είς τάς εστίας αυτών έγίνοντο δεκτοί μετά ιερού ενθουσιασμού 
καί έν ίεροτελεστίαις υπό τών συμπολιτών^αύτών μετά φανών καί λαμπάδων, 
διασκορπίζοντες τά άγιορειτικά ενθύμια καί άποκαλονμενοι χ α τ ζ ή δ ε ς .  
Ή  διάρκεια τή ; ηγουμενεία; ήν πενταετής καί τό άποφερόμενον είς την 
μονήν τής πενταετίας εισόδημα ήν περίπου από 15—2C000 γρόσια κατ’ 
άνώτατον οριον1 2 3), εκτός εκείνων άπερ ωφελούντο οι εκεί π α τέρ ες.8)

1) Βλ. Έκκλ. Ά λήθ. έι. ΚΓ', 1903, σ. 472 περί Κ ο σ μ ά .  "Ετεροι προηγού
μενοι κατσ τό βον ήμυσι του ΙΘ αίώνος ήσαν Ά  γ ά π ι ο ς θεοσαλονικεύς, Κ α ι ·  
σ ά ρ ι ο ς Σκιαθίτης γέροντας του Κοσμά, όστις καί άνεκαίνισετά κτίρια του μίτο* 
χίου ώ; ή έντοίχιος επιγραφή μαρτυρεί, Δ α ν ι ή λ  καί ό αδελφός αύτοΰ πνευμα
τικός Ε υ θ ύ μ ι ο ς  Βαλιώται, Σ τ έ φ α ν ο ς  Σικιώτης, Β α σ ί λ ε ι ο ς  
Βολιώτης, Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς  Σκυριανός, Ζ α χ α ρ ί α ς  έξ Ά νατ, Θράκης, Δ α- 
μ ι α ν ό ς Κεφιλλήν, Έ  λ ε υ θ έ ρ ι ο ς  Θ ίσ ιο ;, και ό «ελευταΐο; (1913—23) 
*1 α α ά κ Υδραίος.

2) Τά 20000 γρόσια άναλογουσι σήμερον πρός 2000 λιρ. στερλίνας (βλ. Ε υ λ ο 
γ ι ο ύ  Κ ο υ ρ ί λ α  Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ ,  'Ιστορία του ’Ασκητισμού τόμ. Α' Θεσ
σαλονίκη 1929, σ. 153 περί τή; του γροσίου αξίας κατά την εποχήν έκείνην.

3) Τό κέρδος τούτων, τών 4 - 5  αδελφών έπρεπε νά είναι άλλα τόσα γρόσια.
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Π εριεργείας χάριν άντιγράφομεν έκ του μεγ. κωδικός του Λαυρ. αρ
χείου αρθρα τινά άναφερόμενα εις τό μετόχιον του αγίου Στεφάνου και 
τον εκειδών είσρέοντα τή μονή πλούτον μαρτυροΰντα από τε ιώ ν  εισοδη
μάτων του ναού και από των προσκυνητών.

φ. 109β φ ψ ςθ ' (1769), Ιανουάριος.
3000 γρόσια ηφερεν μετριτά δ προηγούμενος κυρ Γ ρηγόρ ιος  Θεσ- 

σαλονικευς έλθών από Ά δριανοΰπολιν, άσΰμοσεν και την εικόνα του 
αγίου Σ τεφ ίν υ υ κ α ί αναλόγια δπου έκαμεν εκεί καί ιερά ηφερε καί ενα 
όσπήτιον τής καλογραίας Μαγδαληνής εγραψεν είς τον άγιον Στέφανον, 
δλα εγηναν σούμα1). γρόσια .6000 1 2)
φ. 126 χ ρψπε' (1785), Ιανουάριου ιε \

ΤΗ λθεν ό προηγούμενο; διδάσκαλος κυρ Σ ερ α φ ε ίμ  3) εκ τής Ά ν -  
δριανουπόλεω; και μά; ε ιαμε παράδοσιν.

Με τρητά
*Έτερα μετρητά όπου τον εγράψαμεν και εδωκε του 
άρχι^ρεω; διά την εκκληιίαν, όπου έσυμφώνησε* και 
έπήρε τό γρ ίμ μ α  και τό εφερεν ε ι; τό μοναστήριον 
"Ετεροι όπου εδωκε μετρητά προτήτερα 
"Ετερα από τρεις πρόσκονταΐς (sic) όπου έστειλε 
μέ την αγίαν κάραν (ΐσ. προσκομιδαϊς)
Έ τέρ α  διάφορα των άσπρων
"Ε τεοτ ε ί; μερεμίτια του μετοχιού της εκκλησίας 
'Έ τερ *  διά κ τν δ ή ΐα ; και μανουάλια και διά ενα π ο 
λύ τίνδηλον μέ έ : κανδηλια και διά τό άσίμωμα τής 
είκονος του αγίου Χαραλάμπους και ενα κουτί άρ
το ρ)ρί ου, κτί δ.ά δύο δυσκοπότηρα όπου άνεκαίνι- 
σε καί διά δύω ζυγαΐς ιερά
Διά τον σαΐ όπου ήλ&ε διά τον μακαέτι τζερεμέ, τά 
ό τ>ϊτ 15>3ητ tv μετρητά των επιτρόπων 
Διάφορα 4) των δύω χρόνων καί μισού, διά τά χίλια 
γρόσια όπου εσΰκωσαν άπεκεΐ

άσπρα 6000

2> 100 0
Ρ 4 δ δ

»  ' 2 δ 0
2 4 ό
4 2 δ  :39

» 2 1 0 4 :32

> 260

> 325
5666:11

1) Kul ένα—σούμα διεγράφησαν
2) Τό γοόjiov καιά την εποχήν εκείνην ήν ΙΟιλάσιον του νυν χρυσοί) γροσίου 

ήτοι 2 φ3ΐγκα χρυσά (βλ. Ευλογιού Κουρίλα Λαυριώτου 'ένθ. άνωτ.).
3) Οΰτος ήν διάσημος μουσικοδιδάσκαλος.

• 4) "Οπερ νυν λέγομεν διάφορον·
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φ. 126β.

Ata τό μνημόσυνον όπου γίνεται της δασκάλας ενα 
δσπήτιον, όπου άφιερώθη, εις τό όποιον έκαμε οίκο- 
νομηκώς εις του Β χο ίλ ι Σερπετζ Ι  την γυναίκα, ότι 
χρεωιτει και έλαβ* γρχμμα από αυτήν βεβαιωμένον 
από τήν μητρόπολιν τής Άνδριανουπόλεως 
Είς δεκαπέντε τουλούμια αμπέλι 
Διά τά ιερά όπου μας εφερεν, δύω φελώνια, ενα 
στιχάρι,όνα μαλαματένιο ζωνάρι, ενα πετραχίλι, μία 
ποδιά διά την μεγάλη πόρτα, δύω ζυγαΐς υποκάμισα 
καί μία ζυγή κεντητά, έναν αέρα κεντητόν σίρμα α
σημένιο διά

’Ιδού ή δ'τισθεν σούμα
και γίνεται όλος ό λογαριασμός τής παραδόσεως

άσπρα 1000 
» 350*

» 1108 
» 5666:11

8124:11

φ.141 β

Τώ αύτφ ετι (1795) ήλθεν ό πανοσιώτατος προηγούμενος παπά κυρ 
Χρύσαν&ος άΣο την Άδριανούπολιν και μάςεκαμεν παράδοσιν εις μετρη
τά γρόσια τέσσερις χιλιάδες και τετρακόσια πεντήντα δύο, και δύο χιλιάδες 
και επτακόσια, όπου έξόδευσεν εκεί μέσα εις την εκκλησίαν κα'ι εις τό 
μετόχιον διά την πυρκαϊάν, όπου ήκολούθησεν, καί έγινεν όλη του ή πα- 
ράδοσις χιλιάδες επτά καί εκατόν πενήντα δύο καί ενα έπιτραχήλιον διά 
γρόσια τριάντα.

φ. 144β.

Τφ αύτφ ετι (1800) ήλθεν ό πανοσιώτατος άγιος προηγούμενο; κυρ 
Ν α θα να ήλ  από τό ταξείδιον τής Ά δριανού, τού αγίου Στεφάνου, καί 
εκαμεν παράδωσιν γρόσια 11748 ήτοι γρόσια ένδεκα χιλιάδες και επτα
κόσια σαράντα δκτώ, μετρητά μέν οκτώ χιλιάδες καί πεντακόσια, τα δε 
λοιπά μανδήλια καί ίερά άμφια, όπου μάς εφερεν. επρόσφερε ι) δέ τον 1

1) "Ητοι προυβίβασε δι’ άποφάσεω; τής των προϊσιαμένων τής μονής Συνά· 
ξεω;. ΟΙ ηγούμενοι τή; εποχή; ταύτης έν τή μονή Λαύρας ούση; Ιδιορρύθμου ήσαν 
ά ι λδ ;  τιτουλτ^ιοι, ώ; νον οΐ προηγούμενοι, διά μίαν μόνην ημέραν χειροτονούμενοι 
ηγούμενοι απλώς κατά τύπον.
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παπά Γεράσιμον καί κακά Ζχχαρίαν ηγουμένους καί τον παπά Κύπρια- 
νόν εκκλησιάρχην·

φ. 1δ6β.
(1305). *Η λθεν ό πανοσιώτατος άγιος προηγούμενος κύριος Χρύ 

σανϋ*ος από τό ταξείδιον τής Ά δριανουπόλεω ς και έκαμεν παράδοσιν 
γρόσια 5849 μετρητά, επλήρωσε και εις διαφόρους πόλιτζας, όπου τού 
έτραβήξαμεν γρόσια 13503 =  όμοΰ με τά σκεύη καί μερεμέτια, ελογαριά- 
σθησαν καί 800 γρ όσ ια = τή ς βοήθειας όπου έδοσε εις τά 95 καί έγινεν 
δλη ή παράδοσίς τής αυτού πανοσιότητος γρόσια 20152 ήτοι είκοσι χ ι
λιάδες καί εκατόν πενήντα δύω. έπροσφέρθησαν δέ εκκλησιάρχαι καί ηγού
μενοι δ τε παπά Μηνάς καί ό κυρ Γαλαχχίων, οί εφημέριοί του.

Ό  δέ προηγούμενος της αυτού πανοσιότητος κυρ Γαλακχίων, ό 
έφηρέριος, εξ ιδίων του κόπων προσεκόμισεν έν άγιον ποτήριον μετά δισκα
ρίου άργυρόχρυσα, όμοΰ καί καλυμμάτων διά γρόσια 400 ήτοι τετρακόσια, 
έτι προσέφερεν έν έπιτραχήλιον χρυσόν, στόφα, καί εν φελόνι καινούριον 
καλόν, καί δύω μανδήλια χρυσά διά γρόσια 200, καί έγιναν άπαντα γςό- 
σια 600.

Ό  δέ κανδηλάπτης γέρο Γαβριήλ προσεκόμισεν γρόσια 1000 ήτοι 
χίλια μετρητά, τού έπιάσθησαν καί παράδοσίς γρόσια 1 5 0 0 =  μέ τό νά 
έδούλευσε εκεισε εις άγιον Στέφανον τρεις προεστούς, είχε δόση κοί 
κατά καιρούς 300 έξίδίων του καί έγινε άπασα ή παράδοσίς του γρόσια 
2800 ήτοι δύω χιλιάδες καί οκτακόσια γρόσια.

φ . 165α.
(1810). Τή ια' μαρτίου έλθών ό προηγούμενος κυρ Διονύσιος εξ 

Ά δρ ιανοΰ  έλογαριάσθη άπασα ή παράδωσις αυτού, καθώς είς τό κατά- 
στιχον τής χρονιάς φαίνεται είς γρόσια δεκαπέντε χιλιάδας καί τέσσαρα. 
εψηφίσθη δέ ηγούμενος ό ίεροδιάκονός του δνόματι Ήααΐας , δστις 
καί εγένετο τή πεντηκοστή τής αγίας Τριάδος.

Τού Μανολάκη Άδριανοΰ πολίτη τά δσα έμβάσθησαν διά τού γέ
ρου Παχωμίου καί τά δσα μέλλομεν νά λάβωμεν δι* ομολογίας παρά 
τού συναφίου των άμπατζήδων τής Ά δριανοΰ γρόσια δύω χιλιάδας καί 
εκατόν τριάκοντα καί οκτώ ελάβομεν, ή δέ χρεωστική εκείνων ομολογία 
είς γρόσια 2500, καί συμποσοΰνται άπαντα γρόσ. 4648 διά νά. κυβερνή- 
ται έξ αυτών, έως τέλους τής ζωής αυτού, καί μετά θάνατον νά μέ- 
νωσιν άπαντα είς τό μοναστήριον.

φ. 172 β.
(1813) 4325 είς μετρητά έδωσεν ό προηγούμενος κυρ ΠαρΦένιος 

Μπρούααλης ελθόντος εκ του ταξειδίου τής Ά δριανουπόλεω ς είς αύτφ
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τφ έτει, όπου έκεισε Ιταξείδευσεν χρόνια τέσσαρα. προς τούτοι; εκαμεν καί 
έξοδα έκεισβ εις τό Ιερόν ήμών μετόχιον άγιον Στέφανον καί οίκοδωμάς 
νέας, εις γκερεμέν διά τον παπά Δ α ν ιή Ι  κριτικόν και εις νέα Ιερά άμφιαι 
ό.τού έ ιαμεν έκεισε διά την εκκλησίαν, ως έν τφ γενικφ καταστιχφ άπαντα 
όν'ομαστι φαίνονται και συμποσήται άπα[σα] ή παράδωσις αυτού διά τέσ- 
σ ιρ τ  χρόνια εις γρόσια χιλιάδας δεκαεπτά καί ένενήκοντα επτά καί παρά- 
δες 27* εκ ταύτης δμως τής παραδώσεως έλογίστηκαν είς παράδωσιν τής 
συνοδίας αυτού ιερομόναχου παπά Γ α Ια κ τ ίω ν ο ς  γρόσια 1500 και εγινεν 
εκκλησιάρχης και ήγούμενος* καί έτι έλογίστηκαν είς παράδωσιν του εν 
μοναχοΐς Atwtiov Άδρενελή, συνοδία αύτοΰ γρόσια 500, και έπροσφέρ- 
θη γέροντας, καί έτι γρόσια 300 είς παράδωσιν τής τρίτης συνοδίας αυ
τού γέροντος Ν ε ο φ ύ ίο υ  καί έστω είς ένδειξιν. 
φ .175ρ

(1814) 5722 : 30 ή μετρητή παράδοσις του έν Χριστφ ήμΐν αδελ
φού τίμιου γέροντος κυρ Π α χ ω μ Ιο ν  έλθόντος από Άδριανουπόλεως, 
έν ή τήν έκεισε εκκλησίαν ήμών επεστάτει είς μήνας οκτώ, έφερεν έκει- 
θεν καί τά τοιάδε : 1500 έξ ιερών αμφίων, διαφόρων ασημικών, ενός 
άργυροχρύσου Ιερού ποτηριού, περιζώνια ολόχρυσα καί εκ μαργάρων, 
καί ετέρων άλλων ειδών χρυσών 2500, έκ δύο άφιερωθέντων δσπητίων 
έν ταΐς ήμέραις τής αυτού επιστασίας γρόσια 1300, έκ τού καλλωπισμού 
καί . , . τού έν μέση) τού Σαραΐου συστηθέντος σχολείου μεθ* ενός αμπε
λιού δουνούμια (ΐσ. τουλούμια) τρία καί ένεπλήσύη άπας ό λογαριασμός 
τής όκτωμηνιαίου αυτού παραδόσεως γροσίων 11022 καί παράδες 30, 
έξ. έπιάσθη τή αυτού όσιότητι χιλιάδες γρόσια 4500, τφ  δε παπά κυρ 
Δ ο σ ιΰ έφ  συνοδίτη αυτού χιλιάδεςγρόσια 4000, ωσαύτως δέ καί τφ έτέρφ 
αυτού συνοδίτη παπά κυρ Θ ε ο κ λ ή τφ  γρόσια χιλιάδες 2500, μεθ’ών έγέ* 
νοντο άμφότεροι ηγούμενοι τή ιε' Οκτωβρίου. - -----

Ό  δέ γέρων Παχώμιος  τφ 1814 κατ’ έξαίρεσιν είς 8 μήνας συνέ- 
λεξεν έκ τής επιστασίας τού μετοχιού 11022 γροσ, (φ. 175α) *), 1

1) Ταϋτα περί του αγίου Στεφάνου έκ του μεγάλου κωδικός τής μονής, δυστυ· 
χώ; δύο κώδικες τού μετοχιού, έξ ών ήδυνάμεθα νά άντλήσωμεν πολλά καί διά τήν 
ιστορίαν αύτοΰ καί διά την τής Άδριανουπόλεως καί των πέριξ, άπωλεσθησαν. 
ό μέν σπουδαιότερο; από 30^τιοις είχε μεταφερθή είς τήν μονήν, καί ήδη δεν 
εύρέθη, ό δέ έγκατελει'φθη εκεί κατά τήν άποχώρησιν ύπό τοΰ τελευταίου ηγουμέ
νου προηγουμένου ’Ι σ α ά κ  Υδραίου, όστις προέκρινε τούτου τά ασημικά τοΰ ναού, 
δι* ά έδυαίαιεν ό δυστυχή; καί ιά  ιδιαίτερα αύτοΰ πράγματα* άλλ’ έδει προτιμάν 
των φθαρτών τά άφθαρτα.
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Έ κ  των ανωτέρω αναγραφών δ αναγνώστης δύναταινά  παρατηρήση 
πολλά πράγματα . Πρώτον ότι ούκ ολίγα εδαπανώντο ού μόνον εις εςοδα 
του μετοχιού και την συμπλήρωσή τής διακοσμήσεως του ναόν, άλλα 
πλεΐσ θ ’ όσα κονδύλια άναφέρονται εις ιερά σκεύη και άμφια, άπερ οί 
εκάστοτε ήγουμενεύοντες έφιλοτιμοΰντο νά φέρωσιν εις την μονήν.Τούτο 
δέ μαρτυρεί δτι ύπήρχεν άκμάζουσα βιομηχανία εκκλησιαστικών είδών 
εν Ά δριανουπόλει κατά παράδοσιν από των Βυζαντινών χρόνων σωζο* 
μένη, Ιδίως εις τά « ί η ό  μ α γ γ ά ν ο υ » ,  ήτοι τά χρυσοκέντητα, ών πλήρη είσί 
τά άγιορειτικά σκευοφυλάκια. Εις τά χρυσοχοϊκά τότε και άργνρότευκτα 
διεκρίνοντο τά ’Ιωάννινα καί ή κλεινή Μοσχόπολις . *) ’Ά λλα  διετίθεντο 
οί Λαυριώται πατέρες υπέρ του σχολείου, περί οΰ άναγινώσκομεν εν φ. 
175α τού προμνησθέντος κώδικος έξοδα του ηγουμένου Π α χ ω μ Ιο υ  «εκ 
του καλλωπισμού του σχολείου τοΰένμέσφ τού σαραΐου συστηθέντος» τφ 
1814* τφ δέ 1815 την εξής εν φ. ί79α  αναγραφήν : «Γρόσια 220 ή έκ 
του κόπου τής σχολασχείας (sic) τού όσιολογιωτάτου γέροντος Γ ρ η γ ο ρ ώ ν  
το ν  Σ κ ια ΰ ί τ ο υ  έλθόντος εξ Ά δ ρ ια ν ο ΰ > .1 2) Βεβαίως ή σχολή έλειτούργει, 
καί παλαιότερον διότι έν αυτή έμαθε τά πρώτα γράμματα τφ 1749 
καί εξής ό Ναζιανζοΰ ' Ι γ ν ά τ ι ο ς .3) Ά λλ* ή Λαύρα άπέστειλεν, ως φαί
νεται, καί εις τήν άνωτέραν ελληνικήν σχολήν τής Ά δριανουπόλεω ς 
τον πρύτανιν τών ελλ. γραμμάτων αγιορείτην Ν ε ό φ υ τ ο ν  %ό ν  Κ α υ α ο -
κ α λ υ β ίτ η ν . 4 5) Ή  ενορία τού αγίου Στεφάνου μεγάλη οΰσα καί αριθμούσα 
800 οικογένειας περί τά μέσα τού ΙΗ ' αίώνος, δ) ήδύνατο νά έπαρκέση 
εις τάς τοιούτας δαπάνας, αλλά τής έλλην. έκραγείσης επαναστάσεως τό 
μετόχιον έβυθίσθη εις υπέρογκα χρέη, καί έκτοτε ά'ρχεται ή παρακμή 
αυτού.6) Κατά τό εν τή μονή σωζόμενον κατάστιχον τής ληψοδοσίας τών

1) Βλ. Ε ύ λ ο γ ί ο υ Κ ο υ ρ ί λ α  Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ ,  Ή  Μοσχόπολις καί 
ή νέα αυτής Άκαδήμεια κτλ. Ά θήναι 1935, σ. 19 έ. περί τοΰ πολιτισμού καί τής Μο- 
σχοπολιτικής τέχνης.

2) Ούτος κατ’ άρχάς έμόνασεν εις τήν μονήν τοΰ Ευαγγελισμού τής πατρίδις 
αυτού Σκιάθου, γενόμενος καί ηγούμενος (Βλ. Τ ρ ύ φ ω ν ο ς  Ε ύ α γ γ ε λ ί δ ο υ ,  
‘Η νήσος Σκιάθος καί αί περί αύιήν νησίδες, Ά θήνα ι 1913, σ. 81 κ. έ).

3) Έ κκλ. Ά λήθ. "Ετος Θ', 1888-9 σ. 214.
4) Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Γράμματα έξ Άδριανού σ. 72.
5) Κατά τόν Ναζιανζοΰ Ί  γ ν ά τ ι ο ν, ή μεγίστη ήν ή τού άγ. Τάφου έχουσα 

1400 οικογένειας, ενώ τά λοιπά μετόχια τού Σινά κ. ά. ώς καί οί τής πόλεως ναοί 
είχον κάτω τών 500 οικογένειας (βλ, «Θρακικά» Β' σ. 73).

6) Προ τής τελευταίας έκδιώξεως έκείθεν τα)ν 'Ελλήνων είχε μόνον gQ φίκο- 
ενε(ας.
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ετών 1824 —1834 τφ 1830 τό χρέος άνηοχετο υπέρ τάς 30000 γρόσια, 
και αί εισπράξεις μηδαμινοί, ών μέγα μέρος έδίδετο εις πληρωμήν τό
κων καί χοεωλυσίων. μόλις άπεστέλλοντο εις την μονήν 3—5000 γρόσια 
έτησίως, άπερ δεν ειχον καί μεγάλην τότε αξίαν, ώς πριν.

Καί ταυτα μέν περί των υλικών’ άλλ’ οί πνευματικοί καρποί καί ή 
ηθική άλληλεπίδρασις των Λαυριωτώνπρός τούς Ά δριανουπολίτας υπήρξε 
μεγίστη καί τελεσφόρος.

Έ κ  των πρώτων θαυμαστών τής Ά δριανοΰ πόλεως ή Λαύρα προ- 
σείλκυσε τόν από μητροπολίτου ταύτης οικουμενικόν πατριάρχην 'Ά ν& τ-  
μον  IV (1623), δν καί δεύτερον αυτής άνέδειξε κτίτορα. Δεν θά ασχο
ληθώ πολύ περί τού άγιωτάτου τούτου πατριάρχου, οΰ τά κατά τήν ολι
γοήμερον πατριαρχείαν είναι ολίγον σκοτεινά, πάντων τών ιστορικών δια- 
φερόντων άλλήλοις. Θά παραχωρήσω τον λόγον εις τον χρονογράφον 
Κ ύριλλον  τόν Α ανρ ιώ την  μετά 100 περίπου έτη έν συντόμψ βιογραφή- 
σαντα αυτόν.1) Ούτος λόγον ποιούμενος περί άφιερωτών τής Λαύρας αρ
χιερέων επιφέρει : «οί περισσότεροι έκαμαν παραίτησιν τού θρόνου τους» 
ήλθαν καί έσώθησαν εδώ καί δσα είχαν τά αφιέρωσαν, μάλιστα ό πα- 
τριάρχης ’Άνθιμος (ούτινος είναι τό α' μνήμα), 2) πολλά άφιέρωσεν 
εδώ».

«Ούτος ήν 3) Κωνσταντινουπολίτης εύνενής έξ εύγενών καί πλου- 
σιώτατος'έγινε δέ μητροπολίτηςΆδριανουπόλεως χρόνους πέντε’4 5)καί ως 
ενάρετος καί δίκαιος καί ευλαβής μη ύποφέρων τάς διαφόρους συγχύσεις 
καί αδικίας τού κόσμου παραιτώντας τήν επαρχίαν του έπήγεν εις τήν 
πόλιν καί έκάθησεν εις τόν πατρικόν του οίκον καί ήσύχαζεν μόνος μόνφ 
τφ θεφ προσευχόμενος. Έ ν  δέ τψ ρχκγ' (1623) έτει ή ιερά σύνοδος προ- 
κρίνασα πάντων τούτον έποίησε β) πατριάρχην άκοντα καί μή βουλόμε-

ιύ

1) Πρώτος τό ύ.τόμνημα τούτο έδημοσίευσεν δ κ. Μ. Γ ε δ ε ώ ν έν τφ Β' τό· 
μψ τη; Έκκλητ.'Αλήθεια; τφ 1882 ο. 607—8 κολοβόν πως καί μεταβεβλημένον επί 
τό έλληνικιίηερ )ν την φράσιν, elta έν άγνοίμ τούτου έπινέλαβεν αυτό έκ τού αύιο- 
γράρϊυ, όθεν κ:ιγώ, κώΉκος του Κ υ ρ  ί λ λ ο υ (φ. 103β) ούχί τόσφ πιοτώς άντι- 
γρίφας, ό συνάδελφες κ. Σ π υ ρ ί δ ω ν  Λ α υ ρ ι ώ τ η ς  (= Σ ) έν τφ Byzanti- 
nisch-Neugric^hische Jahrbiicher (τομ. 6, σ. 425) τεΰ κ. Ν ι κ. Β έ η.

2) Μεταξύ τριών Πατριαρχών Δ ι ο ν υ σ ί ο υ  Β ά ρ δ α λ η  καί  Ί  ε ρ ε
ρ ί ο υ  τ ο υ  Γ' έν τη αύλη της Λαύρας κειμένων μνημάτων.

3) Εντεύθεν άγχεται ό κ. Γ ε δ ε ώ ν.
4) Τό πρδτον εντεύθεν γίνεται τούτο γνωστόν, ότι 5 έτη έχρημάτισεν έν *Α· 

δριανουπόλει.
5) έποίησε λείπ. Σ,
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νον τελείως τό παράπαν, ώς άτε μέγα κλέος εχοντα άρετής και του λαμ
πρού αυτού γένους, μάλλον δέ ένσεμνυνόμενον τή axoq  ήσυχί*?.

ΙΙεντήκοντα δέ ημέρας μάνας πατριαρχεύσας έκουσίως πσρητήθη, και 
έλθών ενταύθα διά νά ήσυχάση ευρε την Λαύραν μας κεκλεισμένην από 
τό ύπέρογκον χρέος, και τά σκευή άπαντα όντα είς χειρας των εβραίων, 
τών δανειστών των έν τη Θεσσαλονίκη* τούς δέ Λαυριώτας διασκορπι
σμένους ώδε κάκεισε, καί μόνον πέντε η ές ήτον μέσα ήσυχασται πάμ- 
πτωχοι* υθεν εκτισεν άλλην Λαύραν επάνω από τό κοιμητήρι, εκεί όπου 
είναι τό αμπέλι τού Μ π ο υ ρ ν ο υ ο ο ν ζ η ,  καί συναχθέντες μερικοί Λανριώ- 
ται φυγάδες καί μερικοί έδικοί του καλόγεροι ησύχαζαν εκεί* άντιδιε- 
φέροντο δ ’ όμως καί έσκανδαλίζοντο αναμεταξύ τους ποιοι τάχα καί τί- 
νες νά προτιμώνται, οι τής μεγίστης ταύτης Λαύρας ή οί τής νέας Λαύ
ρας εκείνης, καί πολλών σκανδάλων γενομένο)ν καί πολλών άτόπο)ν άκο“ 
λουθησάντων μόλις έσυμφώνησαν καί τά δύω μέρη μέ την γνώμην του 
πατριάρχου 9Α ν θ ί μ ο υ  καί έγκρέμνισαν εκ θεμελίων καί τήν Λαύραν 
εκείνην όλην καί τήν εκκλησίαν της, καί ήλθαν άπαντες όμοθυμαδόν 
έν τή μεγίστη Λαύρμ καί μετά καιρόν τινα ησυχάζοντας ένταΰθα έτε- 
λειώθη, αιώνια του ή μνήμη τρις χιλιάκις καί μυριάκις ! » *)

Τά ίχνη τού πατριάρχου *Α ν ϋ Ί μ ο υ  έν Λαύρ$ συναντώμεν κατά παν 
βήμα.

Ό  κώδιξ Ω 140 φέρει τό εξής έν τέλει σημείωμα :
«Τό παρόν άγιον  καί ιερόν εΰαγγέλιον άφιερώθη είς τον καινόν 

ναόν τών είσοδίο>ν τής ύπερευλογημένης δεσποίνης ημών Θεοτόκου καί 
άειπαρθένου Μαρίας, τον έν τή τοποθεσίρ, τής μεγάλης Λαύρας του 
οσίου πατρός ημών ’Αθανασίου του έν τφ ’Ά θ ω ν ι  υπό του πανιερωτά- 
του μητροπολίτου Ά δριανουπόλεως κυρίου Ά ν Ο Ί μ ο υ ^  δς  τό ν  α ύ τ ό ν  
ν α ό ν  έκ  β ά & ρ ω ν  Α ν ε γ ε ίρ α ς  π ρ ό ς  ζο ϊς  ΰ ίλλο ις κ α ί  τ φ  ίε ρ ψ  τ ο ύ τ φ  ε ύ α γ - 
γ ε λ ί φ  ί π λ ο ύ τ η α ε ,  προθύμως επιμελή θείς γραφή ναι διά χειρός τού πα- 
νιερωτάτου μητροπολίτου κυρίου Λ ο υ κ ά  χο ϋ  Κ υ π ρ ίο υ  του έν τοϊς κ α θ ’ 
ήμας καιροις τού; λοιπού: υπερβαίνοντος τή καλλιγραφίρ. *) ό ούν έν αύ- 1 2

\

1) αΙωνια—μυριάκις λείπ. Σ. βλέπ. καί Προσκυνητάριον τής βασιλίκι"); καί 
σεβάσμιας μονής μεγίστης Λαύρας συντεΟέν παρά Μ α κ α ρ ί ο υ  Κ υ δ ώ ν ι -  
έ ω ς  τ ο υ  Τ ρ ί γ ω ν η  κτλ. Ένετίησι 1772, σ. 9. Είναι δέ περίεργον, δπερι 
Αναφέρει ό Ά  0 η ν ώ ν Μ ε λ έ τ ι ο ς  έν τή Έκκλησ, Ίστορ. τόμ. Γ. σ. 446, δτι 
«ένδυμα βασιλικόν ένεδύδη παρά του Χ ο υ σ ε ι ν  π α σ ά  ό ποτέ Άδριανουπό- 
λεως " Α ν θ ι μ ο ς  μέ τους άνευρεΟένιας Αρχιερείς καί κληρικούς, όπου δέν ήσαν 
ολίγοι, καί είς τόν τής Κ)πόλεως μειετέθη θρόνον» κα? τούτο, ιός Αναφέρει ό *Υ 
ψ η λ ά ν τ η ς ,  ήν κόκκινον καλπάκι.

2) Χειρί τού αύτού καλλιγράφου εΐσί καί δύο έτεροι Λαυρ, κώδικες II 148 καί 
β  189.
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τφ τφ ναφ έντυχών τοΰτου υπέρ αυτού δεηθήτω τφ Κυρίφ, όπως παρέξη 
αύτφ τον μισθόν έν τή ζωη τη μελλούση* ’Αμήν. Έ τ ε ι  από Χρίστου 
γεννήσεως ρχκ' (1620), μηνί μαρτίφ ιθ '» .Ό  ναός οίκτος είναι τό δεύτερον 
ώς εΐπεΐν καθολικόν τής Λαύρας. Τον σκοπόν τής άνεγέρσεως εξηγείται 
επιγραφή έκ μαρμάρου τοποθετημένη ήδηέν τφ εξωτερικφτοΰ ναού νάρθη- 
κιχαραχθείσα τφ 1613 ώς εξής . ό γάρ πατήρ ημών ’Αθανάσιος
τό άπαρηγόριτον δειλιάσας του τόπου έφυγεν, καί εφάνη ή Θεοτόκος λέ- 
γουσα: άπόστρεφε καί εγώ εσομαι οικονόμος, καί ήλθον όμοί» έκ του 
υδατος του αγίου ’Αθανασίου ') έως ώδε, καί γέγονεν άφαντος* καί τότε 
έκτίσθη ή εκκλησία’ έκτοτε ου ποιουμεν οικονόμου, άλλα παροικονό- 
μον . . . » 2) Ό μ ο ίω ςκα ί τό Ω 139 ευαγγελίου άφιερώθη υπό του αυ
τού τφ 1620.

Πολλά χειρόγραφα τής Λαυρ. βιβλιοθήκης είσίν αφιέρωμα του 'Α ν 
θ ίμ ο υ  : Ε 72, φ. 131u. « Ή  παρούσα θεία καί ιερά λειτουργία συν ταΤς 
λοιπαΐς άκολουθίαις κτήμα υπάρχει εμού του ταπεινού μητροπολίτου 
Άδριανουπόλεως Ά ν & ίμ ο ν ,  κατά τό ,ζρκ', ίνδικτιώς ιγης» (1612).

Λ 4. Γραμματική έτους 1606, έν τέλει φ, 158α.
«Του ταπεινού Άδριαναυπόλεως ’Α ν ϋ Ί μ ο ν »  5).
Προς τοΰτοις του πατριάρχου Ά ν & Ιμ ο υ  φέρονται και οί εξής κώ

δικες :
Η 198. Συναξαριστής έτους 1619. έν τέλει:
«Του ταπεινού μητροπολίτου ’άδριανουπόλεως ’Ανθίμου».
I 120. Κατά Λατίνων καί άλλα, έν φ. 45α ’.
«Του ταπεινού Άδριανουπόλεως Ά ν & ίμ ο ν  υπάρχει, έτους ,ζρλ'. 

ιουνίφ, ίνδικτ. ζ"'>.
Εΐπομεν ότι πολλοί επιφανείς Λαυριώται άπεστέλλοντο εις τήν 

Άδριανοΰ, έξ ών αναφέρω τον διαληφθέντα Κ ύριλλον  τον προηγουμέ
νου 1 2 3 4). Ουτος εξύμνησε διά δύο ήρωελεγείων τον Άνδριανουπόλεως ΛΓι- 
κηφόρον  ώ δ ε : 5)

1) Πρώτη μνεία του αγιάσματος, περί ου ό βίος καί ή Διαθήκη του αγίου σιγώσιν.
2) Περί τοΰ ναού τούτου βλ. τά τής Λαύρας Προσκυνητάρια του Μ α κ. Τ ρ ί 

γ ω ν η  (σ. 5) καί τοΰ Σ ά β β α (σ. 16). Ό  νϋν υπάρχων είναι κατά αιώνα μεταγε
νέστερος άνεγερθείς τφ 1713 υπό τοΰ καθηγουμένου τής Λούρας Η ω σ ή φ  τ ο ΰ  
Γ ο ρ δ ά τ ο υ  Χίου (βλ. Inscrip, chret. de Γ Athos, Paris 1901, άρ. 377—379).

3) Τά δύο ταΰτα ώς έκ τής χρονολογίας δέν φαίνονται νά είναι του πατριάρ
χου ’Α ν θ ί μ ο υ ,  αλλά τοΰ άλλου ’Α ν θ ί μ ο υ  μητροπολίτου Άδριανουπόλεως, 
όατις κατά τούς καταλόγους του Άλεξούδη άρχιεράτευσε τφ 1614 ήτοι πρό χοΰ Παρ
θενίου.

i) Τούτον έακιαγράφησεν έν Έκκλ.Άληθ. τόμ. Δ' περιόδ Β' Ά  λ ε ξ. δ Λ α υ· 
ρ ι ώ τ η ς ’ εγώ δέ συν Θεώ έκδώσω έκτεταμένον βίον.

Γ>) Τά έπιγράμματα ταΰτα έΕέδοτο έκ τοΰ κωδ. Λ 197 φ. 397α καί ό Σ π υ ρ, 
Λ α υ ρ ι ώ τ η ς  (—Σ.) έν τφ Καταλογή) τής Λαύρας σ. 300 λίαν έσφαλμένα,



’Αδριανουπόλι, χαΐρε, μάκαιρ’ δτι ποιμένα αύχεϊς 
ευπατριδών Σμύρνης, θαύμα βίου αρετής, 

δν φΰσις ώδίνασα πουλύν *) χρόνον άνέρ’ ετικτεν 
άςιον εις αρετήν των προτέρων Ιτεών, 

ίμερόεντα σοφόν τ ’ αγαθόν πεπυκασμένον, μοΰνον 
λαμπρότατον μουσών φέγγος άνασχόμενον, 

τον κρατερόν σοφίην τε και οΰνομα, τό κλέος αδρόν 
εύσεβέων, εγώ ω 1 2) τοΐον ΰφηνα μέλος: 

ζφης, ώ Ν ικηφ όρε ,  ες βαθύ γήρας ΐκοιο* 
καί σοιε ΐθε  πόροι πάντα θεός τά καλά.

16 ΕυλογΙιυ ΚονρΙλα Α  αν ρι cot ον

φ. 397β* ‘Έτεροι στίχοι ύπ ’ εμού (Κυρίλλου) προς τον αυτόν, ηρωικοί δμως.

Έ κ θ ο ρ ε ς  άντολίηθε 3 4 5) φαεσφόρος ήλιος άλλος, '
θειε  Ν ικ η φ ό ρ ε , άνθος άρχιερήων, *) 
πάντοθεν αιγλήεις σελαγίζων ήπιόθνμε, 
ου πάντως άεκητί *) θεού την Άδριανοΰ συ,
(όν μυρίαις χάρισι πεπυκασμένος εύσεβίης σής, 
τής σοφίης τε πόνοις κυδαλίμοις τοΐς καμάτοισιν. 
ή δέ νυ Ά δριανοΰ άρετας σάς 6) τό κλέος αία 7) 
αύδήσει χρόνον αιέν 8), εως πόλος αστέρας έλκη.
’Αλλά συ μ’ άνθος Ιών τών ποιμενάων 9) σόν εχοιο 
καί ζφης πολλοΐς άνόδοις δέ γε ήελίοιο.

*

Μετά τον πατριάρχην ’Ά ν Φ ιμ ο ν  οί Λαυριώται εθήρευσαν εν Ά δ ρ ι-  
ανουπόλει καί τον επειτα επίσκοπον Ναζιανζοΰ Ι γ ν ά τ ι ο ν  τ ό ν  Σ α ο ά φ ο -  
ykov. 10) Ουτος μετά την άποφοίτησιν εκ του δημοτικού σχολείου τού

1) Σ. πουλήν.
2) φ εγώ Σ.-
Β) άντολέηθε Σ.
4) αρχιερέων Σ.
5) κακώς ό κώδ. εχει άέκητοι, ώς έξέδοτο ό Σ .
6) άρετας σάς Σ.
7) γαΐα Σ.
8) αιών Σ,
9) ποιμένων Σ.
10) Λαμπράν βιογραφίαν τούτου έδημοσίευσεν δ Γ. Λ α μ π ο υ σ ι ά δ η ς ,  

λόγιος Άδριανουπολίτης εσχάτως άποβιώσας, έν τη 'Εκκλ. 'Α ληθείς, ετ. Θ' 
1888, σ.213—216 καί 218 -220 καί 230 -232, δδεν καί σταχυολογουμβν βραχέα τινά.
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αγίου Στέφανου καί την εγγραφήν εις τό ελληνικόν, ένθα έδίδασκε τότε 
Σ ταμάτιος ό Παπάς, ό Κορνοφωλεώτης. άποφοιτήσας εντεύθεν τφ 1753 
μειέβη εις ’Ά θ ω  άδραις δαπάναις του πατρός αύτοΰ Σάββα, ΐνα  διακούση 
του κλεινού Νεοφύτου τοϋ Κανσΰκαλνβίτον, καί έκοινοβίασε κατ’ άρ- 
χάς εις Λαύραν παρά τφ προηγούμένφ Άνανίρ., δστις είχε προσηλυτή- 
σει αυτόν ως ήγουμενος του αγίου Στεφάνου διατελών, καί μετωνόμασεν 
από Ίωάννου 'Ιγνά τιον  κατά την κουράν. μετά εν έτος έχειροτονήθη καί 
διάκονος τφ 1754 υπό του Λήμνου Παρθενίου. Πόσον χρόνον έφοίτη- 
σεν εις την Ά θω ν ιά δα  δεν γνωφίζομεν, άλλ’ έν Λαύρςι προσεκολλήθη 
τφ έφησυχάζοντι πρώην Τορνόβου Ιωσήφ τφ Δροβιανίτχι> παρ’ οΰ πολλά 
ώφελήθη έν τοΐς γράμμασι καί τή αρετή. Μετά ταύτα άρχεται των άνά 
την Ε λλάδα  καί Τουρκίαν περιηγήσεων αυτόν, κ α θ ’ άς έφοίτα καί δπου
εύρισκεν έξοχους διδασκάλους, ως έν Ίω α νη νο ις ,  Τρίκκη κ. ά. Πολυμερή 
είναι τά άπομνημονεύματα αυτού, διανθίζει αυτά δ ι’ ιστορικών σημειώ
σεων, περιγράφει τοποθεσίας, μνημεία καί συνήθειας τού λαού, χαρακτη
ρίζει τούς αρχιερείς καί λογίους, και έν γένει ούδέν άφίησιν άπαρατήρη- 
τον τό άξιον λόγου ι), ως πρόδρομος τού άββά έκείνου Βαρθολομαίον 
(Barthelemy).

Μετά τάς πολυπλάγκτους ταύτας περιοδιίας— μεθ ' έκάστην δέ τού
των έπεσκέπτετο καί τό 'Ά γ ιο ν  ’Ό ρος, οίοτεί άντλών α π ’ αυτού δύταμιν 
πνευματικήν—έγκατεστάθη εις τήν ΐσςι γενετείοςι φιλουμένην αύτφ Ά -  
δριανούπολιν καί προσεκολλήθη πλέον τφ μητροπολίτη Διοινσίω  τφ 
Χίφ (1733 — 1774). Τότε δεινή νόσος άπεδεκάτιζε τούς Άδριανουπολίτας, 
ώστε των πάντων άπελπίσαντες προσεκάλεσαν έκ τής Λαύρας τήν τιμίαν 
κάραν τού μεγάλου Βασιλείου, ήν μετά φανών καί λαμπάδων καί έν πάση 
μεγαλοπρ-πείρι υποδεξάμενοι νηστείαις καί δεήσεσι ταΐς τού άγιου λιταίς 
απήλασαν τήν θεήλατον οργήν. Διασωθείς τότε καί ό Ιγνάτιος έκ βεβαίου 
θανάτου διωρίσθη τφ 170*4 διδάσκαλος τής έλλ. σχολής. Τ φ  1771 έπεχεί- 
ρησε καί τήν τελευταίαν περιοδείαν άνά τήν Στερεάν Ε λ λ ά δα , έπισκε- 
ψτμενος ήδη καί τάς Α θή να ς , μ εθ ’ ήν τό 1773 έγένετο πρωτοσύγκελλος 
τού μητροπολίτου Καισαρείας καί μετά ταύτα αρχιερατικός έπίτροπος έν 
Άδριανουπόλει τού επιφανούς Δωροθέου τοϋ Πρωίου (1813), Ναζιαν- 
ζοΰ τιτλοφορούμενος ήδη επίσκοπος, ένθα καί αύθιςμετά πλείονος ζήλου 
μόχθησα; υπέρ παντός έργου αγαθού άπέθανεν έν Κνρίφ τφ 1818.

1 )Ό  κ. Μ. Γ β δ ε ώ ν έδητοσίετσε έν μέρει τά «Άτομνημονεύμαια* ταύτα 
έν Άρχείφ έκκλ. Ιστορία; τόμ. Α' (Κ)πολις 1911) σ. 247 —201 καί ταύτα ούχί πλήρη· 
τά τή; ‘Λοιατ. Τουρκίας μένουσιν άνέκδοια.
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Τά περί του ’Ι γ ν α τ ίο υ  τούτου είρημένα υπό του Γ . Λ α μ η ο υ σ ιά δ ο υ  
ώς προ; την βιβλιοθήκην αυτού συμπληρών σημειοΰμαι, δτι έι τφ κατα
λογή) των χειρογράφων του γυμνασίου τής Άδριανουπόλεως *) άναφέρον- 
ται οι έςής κώδικες άνήκοντες εις τον Ιγνά τ ιον . '

47. Νομοκάνον πλουσιώτατον. Έ κ  των του ’Ι γ ν α τ ίο υ  Σ α ρ ά φ ο -  
γ λ ο υ  9 Α δ ρ ια ν ο υ π ο λ ίτ ο υ .

57. Κυριακοδρόμιον. Έ κ  των του ’Ι γ ν α τ ίο υ  Σ α ρ ά φ ο γ λ ο υ  Ά δ ρ ια ν ο υ -  
π ο λ ί τ ο υ  ,αψξδ '.

67. Χρονογραφία συγχρονιστική τής ελληνικής, ρωμαϊκής και Ιουδαϊ
κής Ιστορίας.Έ πι τής πρώτη: πινακίδος *. 1765, Σεπτεμβρίου 10. ό ’Ι γ ν ά τ ιο ς  
τοΟ Σ ά β β α  Σ α ρ ά φ [ ο γ λ ο υ ]. Τούτο φαίνεται έχρησίμευσεν αύιφ  ώς βοή
θημα δ.ά την συγγραφήν τής «Χρονογραφίας τής θείας Γραφής και των
από του Ά νδρέου του πρωτοκλήτου έν Κωνσταντινουπόλει πατριαρχευ- 
σάντων» 1 2 * *).

56. Συμεών του Θετσαλονίκης τά άπαντα. Ό  κώδιξ μετά πολλής επ ι
μέλειας γεγραμμένος λίαν εύαναγνώστως, διατηρείται καλώς. Ταΰτα ση- 
μειοΰται ό κωδικογράφος. Τούτο ύπήρςεν ιερόν ένθύμιον τής Λαύρας εις
τ ο ν ’Ι γ ν ά ι ιο ν  παραχωρηθέν αύτφ υπό του γέροντος αυτού, ώς οΰτος γρά
φει έπι τής άνω φας :

«Έ κ  [των] του 5Ι γ ν α τ ίο υ  ίεροδιακόνου Σ α ρ ά φ ο γ λ ο υ ,  έκ πόλεως 
Ά δριανοΰ, και τό δε έδωρήιθη μοι υπό του προηγουμένου παπά Ά ν α ν ί ο υ  
Μ ω ρ α ΐε ο υ , το υ  σ π α ν ο ύ ,  έν τή του Ά θ ω ν ο ς  Λαΰρρ ,αψνς' (1756), Ιουλίου 
κγ '. τανΰν δέ ίερομονάχου χειροτονηθέντος υπό Άδριανουπόλεως Δ ιο ν υ 
σ ίο υ  έν έτει ,αψςα' (1761) Ιανουάριου λ'».

Ά λ λ 5 ό απεριόριστος σεβασμός των Άδριανουπολιτών προς τό 
Λαυριωτικόν μετόχιον και ή μεγάλη προς τον άγιον Στέφανον ευ- 
λάβεια οφείλεται κυρίως εις τό τιμαλφές κειμήλιον, δπερ περιέκλειεν, 
εις τον τίμιον Σταυρόν του Σωτήρος θεανθρώπου Χρίστου. Ώ ς

1) Οΰτος έδημοσιεύθη ύπό του άρχιμ. Β α σ .  Σ τ ε φ α ν ί δ ο υ ,  νυν καθη- 
γητοΰ τής Θεολογίας έν τφ ’Αθήνησι Πανεπιστημίφ, έν Byzantinische Zeitschrift, 
τόμ. 19, σ. 67 έ.

2) Βλ. Λ α μ π ο υ σ ι ά δ η ν  ένθ* άνωτ. σ. 230, 231. Άδριανουπολίται άφιε- 
ρωταί εις τάς μονάς του *Άθω βιβλίων εϊναι Α λ έ ξ ι ο ς  ό Χ ρ υ σ ό σ κ ο υ ·  
λ ο ς (κώδ. Κουτλουμουσίου 69 τετραειάγγελον Περγπμ.), νΑ ν θ ι μ ο ς ό τ λ ή· 
μ ω ν (ιδιόχειρον Λειτουργικόν 1613 κώδ. 144 μονή; Παντοκράτορος), Λ ά ζ α  ρ ο ς, 
Θεοδώρου τοΟ Προδρόμου έξήγη^ις των κανόνων (Κώδ. Διονυσίου 332) καί «Θ ε ο
δ ό  ο ι  ο ς ελίχιατος έν Ι.ροδιακόνοις έξ ‘Αδριανουπόλεως» 1669 (βλ. Καιάλογ.
Λάμπρου Β' ο. 574 έν τελεί). *Εκ των ανωτέριο εξάγεται, ότι ίχνη τής περίφημου
Βυζ. οικογένειας τών Χρυοοοκουλαίων εύρίσκομεν παλαιότερα του ΙΖ ' αίώνος, 
όθεν αριθμεί ό κ. Γ ε δ ε ώ ν (Έκκλ. Ά ληθ. Γ' σ. 793—5) καί ότι αυιη ήν έξ
‘Αδριανουπόλεως.
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γνωστόν 2—3 μοναι εν ’Άθφ κέκτηνται τεμάχια μικρά του πανσεβά- 
στου τ)ύτου ξύλου, αφιερώματα αδιαφιλονίκητα των αοιδίμων Βυζαν
τινών αύτοκρατόρων* ή δέ Λαύρα πλουτεΐ ούχί ένός μόνου, άλλα τριών, 
ά'.τερ άνετέθησαν τη Μονή υπό των μακοίριστών κτιτόρων αυ
τή; Ν ικ η φ ό ρ ο υ  Φ ω κά  καί Ί ω ά ν ν ο υ  Τ ο ιμ ια κ ή , εντός χρυσομαργάρων 
και πολυτελεσιάτων, άμιμήτου τέχνης καί άμυθήτϋυ αξίας, κιβωτίων φυ- 
λαττόμένα. Ό τίμιος Σταυρός τής Άδριανουπόλεως, ύψους 12 έκ. κα! 
εύρους 8 εντός αργυρά; θήκης, κατά την άποχώρησιν διεσώθη εις την 
μονήν μετά των άλλων τιμαλφών υπό του προηγ. ’Ισ α ά κ  του ‘Υδραίου* 
’Άπειρα έτέλει παράδοξα και θαύματα καί εις αυτούς ετι τούς Μουσουλ- 
μ ίνους, οιτινε; εις πάσαν δεινήν περίστασιν εύλαβώς προσήρχοντο εις τον 
ναόν του άγ. Στεφάνου καί έζήτουν αγιασμόν καί τήν έπέμβασιν τούήγου- 
μένου. "Ινα έννοήση τις τού θησαυρού τούτου τήν αξίαν έν Άδριανου- 
πόλει καί τή ευλογημένη αυτής έπαρχίρ καί τή δλη Θράκη, άρκεΐ νά έν- 
θυμηθή, δτι ούδαμού τή; άπεράντου αυτοκρατορίας τής Τουρκίας ούτε εν 
Έλλάδι ύπήρχεν αλλαχού τίμιον Ξύλον (πλήν τού ’Αργυροκάστρου έξάφιε- 
ρώσεως τού μεγάλου Ιουστινιανού) ίδρυτού του ναού τού άνωΛαμπόβου), 
ούδ’ έν αύτφ τφ οίκουμενικφ Πατριαρχείο  ̂ υπάρχει τοιούτον. Δικαίως άρα 
τό πλήθος συνέτρεχον εις τον ναόν τού αγίου Στεφάνου ώς εις κοινόν ία- 
τρειον, άπολαμβάνοντες ψυχής καί σώματος τήν ίασιν, Ή αργυρά θήκη 
έγένετο υπό τού ήγουμένου ' Ι ε ζ ε κ ιή λ , δστις έν τή ίερρ Προθέσει έμνημο- 
νεύετο μετά τον Σ ω φ ρ ό ν ιο ν * αί τρίτος ό Φ ιλ ή μ ω ν .

*Όπερ επί πλέον συνδέει τήν Άδριανούπολιν προς τήν Άγιορει- 
τικήν πολιτείαν είναι ό 28 κώδιξ τού γυμνασίου περιέχων τά Τυπικά τού 
αγίου *Όρους ήτοι τά θεμελιώδη επίσημα έγγραφα, έφ* ώ/ Ιδράζεται τό 
αίωνόβιον καθεστώς αυτού, 1) καί ό 39 έπιγραφόμενος Τ ά  & νάη το ϋ  π α 
ρ α δείσο υ , περιλαμβάνων διηγήσεις καί ηθικά; παραινέσεις μετά προλό
γου άρχομένου ούτω: «Έν τή5* τή βίβλψ άναγέγραπται πά σα  ενάρετος 
άσκησις καί θαυμαστή βίου διαγωγή καί ρήσεις αγίων καί μακαρίων πα

1) Ταΰτα πάντα έδημοσιεύθησαν υπό Φ ι λ ί π π ο υ Μ e y c r έν Die Hauptilf- 
kun len fut* die Geichichte der Athosklojter, Leipzig 1894* δέον νά έξετασθη μόνον 
τό 7ον « υ π έ ρ  τ ω ν  ά π ο λ υ θ έ ν τ ω ν  έ κ  τ ή ς ' Ι ε ρ ά ς  σ υ ν ό δ ο υ  
ε ί ς  τ ό α υ ι ο ν " Ο ρ ο  ς>, δτερ σχετίζεται προς τό έπΐ Μ α ν ο υ ή λ  Π α- 
λ α ι ο λ ό γ ο υ  συνταχΟέν Δ' τυπικόν (1394) ώ; είσηγητική έκθεσις (βλ. Meyer 
σ. 193—203). Άπετάθην εις τού; άποτελοΰντα; τον Σύλλογον τών Άδριανουπολι- 
τών, καί Ιμαθον, δτι έσώδησαν οί κώδικες ούεοι, άλλ* είσέτι δέν έτακτοποιήθησαν.
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τερών»* έγράφη δέ τό βιβλίον «παρ' ΛΑντωνίου ιερομόναχου τφ 1G42 εν 
ταΐς Καραΐς». *)

Τον προ; την άναδείξασαν δευτέραν πατρίδα (έγεννήθη έν Κ)πόλει) 
φόρον ευγνωμοσύνης ό *Ιγνάτιος απέδειξε διά θαυμασίας καί λεπτομε
ρούς περιγραφής 1 2), ήν χαρακτηρίζει ώδε: «...μετά τήν επικράτειαν των 
τουρκικών έ'γινεν ή Άδριανοΰπολις ένδοξο; και μεγάλη και πολυάνθρω
πο; και εμπορική και ωραία πόλις και ήλθεν εις πολλήν αΰξησιν και 
πλουσιότητα και εις μεγάλην ευπρέπειαν και λαμπρότητα, αΰξάνουσα καθ’ 
έκάστην μέ πλήθος ανθρώπων πολύ, ερχομένων των μέν από τήν ανατο
λήν, τώνδε από τήν δύσιν και άλλων απ’ άλλων τόπων, πολιτειών και 
χωρίων...». 3)

Καί ταυτα μέν τά κεφαλαιωδέστερα περί του Λαυριωτικοΰ μονυδρίου 
του άγιου Στεφάνου και τών πολλαπλών σχέσεων τών Άδριανουπολιτών 
προ; τού; Λαυριώτας καί τά; μονά; έν γένει του ’Άθω, και τής έκ τούτων 
έκατέροις ώ ρελείας και αγαθής επιρροής. ’Ήδη μεταβαίνομεν εις τήν σύν
τομόν, άνάλυσιν τών δηιιοσιευομένων 13 πατριαρχ. σιγιλλίων καί επισή
μων εγγράφων (1609—1789). Ταυτα διακανονίζουσι τά κατά τήν λειτουρ
γίαν τού ναού του άγιου Στεφάνου, τά δικαιώματα τής μονής Λαύρας 
καί έν τέλει τά; υποχρεώσει; τών Λαυριωτών. Ταυτα πλήν τού τελευταίου 
ευρίσκονται έν τφ πρωχοτύπφ άποκείμενα έν τφ Λαυριωτικφ άρχείψ, και 
είσί πάντα ανέκδοτα (πλήν τού Ζ'). Άναφέρο** ται λοιπόν ώς επί τό πλεισιον 
εις τήν έδραίωσιν του πατριαρχικού τούτου σταυροπηγίου, άποτελοΰντος 
τήν μεγαλητέραν έντός τής μεγαλοπόλεως ένορίαν. Δεν είναι σύνηθες τό 
φ ανόμενον τοιούτου ευαγούς ιδρύματος κατά τήν μεταβυζαντινήν έποχήν 
έν τή όρθοδόξφ ανατολική έκκλησίρ, τών μονών άποσχοινισθέντων κατά 
κανόνα μακράν τών πόλεων καί εις τάς έρημίας* τούτου έ'νεκεν παρατη- 
ρουμενέν τοϊς δημοσιευομένοις τούτοις σιγιλλίοις, δτι τό ίδρυμα διαρκώς

1) Ό  κ. Β α σ. Σ τ ε φ ά ν ι  δ η ς  κλείει έν παρενθέσει (Ιναρυαις ;-). άλλ’-ό  
τύπος Κ α ρ α I ς είναι ό αρχαίος διά τό Πρωτάτον του αγίου Ό ρους σωζόμενος 
νυν είς ιό στόμα τού λαού, ό δέ Κ α ρ ε α ί τών λογιωτάτων και ό Κ α ρ υ α ι 
έσχάχω; άναφχνεις τών σχολαστικών. Μεταξύ δέ τών σώζομε.ων μουσικών βιβλίων 
Άδριανουπολιτών έν Ά θ φ  αναφέρω ενταύθα ιόν Θ ε ό δ ω ρ ο ν  (Λαυρ. I 97), 
Ν ι κ ό λ α ο ν  (Βατοπ. 14*27) καί τον Μ ι χ α ή λ  Δ ρ ά κ  ο υ  (Παντελεήμ. 1012).

2) Έδημοσιεύθη υπό Γ. Λ α μ π ο υ σ ι ά δ ο υ  έν Θρρκικοΐς τόμ. Β' (1929) 
σ. 66—82. έγράφη τφ 1760.

3) Αύτ. σ. 67 έν σ. 72 μέμνηται καί τού αγίου Στεφάνου. Περί τής ώραιότη- 
τος τής πόλεως γράφει καί Ί α κ .  E l s s n e r  εν Neueste Beschreibnng derer 
griechischen Christen in der Turkey, Berlin 1737 σ. 55.
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|κλονίζετο. και ότέ μέν κατήντα τελείως πατριαρχικόν, μνημονευόμενου 
μόνου του πατριαρχικού ονόματος, και πάντων ανεξαιρέτως των προσόδων 
είσπραττομένων παρά των Λαυριωτών, ότέ δ5 αι> μετεβάλλετο εις ενορια- 
κόν, αυτών καταντώντων απλών εφημερίων μισθοδοτούμενων παρά ιών 
εισπράξεων του παγκαριού, τέλος μετά πολλούς αγώνας, ών δεν έχομεν 
δυστυχώς δλα τά έγγραφα, άπεκρυσταλλώθη μεταξύ πατριαρχικού μο^- 
δρίου και ενορίας τύπος τις, ό τού μοναστηριακού μετοχιού, τών έκει 
Λαυριωτών ύποχρεουμένων τά; ήμισείας σχεδόν τών προσόδων νάδιατίθων- 
ται υπέρ τών δικαιωμάτων τού άρχιερέως και προς τούς «αδελφούς», ^ 
ώς ά.τοκ χλούνται οί επίτροποι τού ναού, προς ευπρέπειαν και διατήρησιν 
αυτού, ως και διά την πληρωμήν τών ιεροψαλτών, τού κηρίου, τού ελαίου 
καί τών λοιπών χρειωδών, ιερών σκευών, αμφίων κττ. έτερον δέ κονδύ
λων διετίθετο χάριν βοήθειας πτωχών και ορφανών καί διά την πληρωμήν 
τών διδασκάλων. Έκ τούτων πάντων δύναταί τις νά συμπεράιη, δτι κατ’ 
ό.·ομα μόνον ήτο μετόχων, διά τήν μονήν περισσευόντων μετά τήν ίκανο- 
ποίησιν μάλιστα τού ηγουμένου, τών εφημερίων 2—3, τών ψαλτών καί τού 
κανδηλανάπτου, Λαυριώτουκαί τούτου, ελάχιστων ποσών, άλλ* έχομεν ήμεΐς 
οί μονάχοι έξω ευρι σκόμενοι άλλας προσόδους, ά; ούκ οιδασιν οί ιερείς τών 
πόλεων, τάς συνεισφοράς, τά αφιερώματα παντός είδους, τάς προθέσεις 
τάς λειτουργίας,τά σαρανταλείτουργα κττ.εξ ών ωφελούντο οϊ τε έκεϊ άπο- 
στελλόμενοι Λαυριώται καί αυτή ή Λαύρα, εντεύθεν οί ανένδοτοι καί συνε
χείς αγώνες προς περιφρούρησιν τών δικαίων τού μετοχιού.

*0 άγιος Στέφανος εν ΆδριανονπόΧβι

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Α'. Γράμμα πατριαρχικόν καί συνοδικόν Νεοφύτου Β'. 1 6 0 8  *)

cO άγιος Στέφανος προ τού 1608 είχε δοθή ώ: σταυροπήγιον πα
τριαρχικόν υπό τής εκκλησίας εις τον Φιλήμονα «πρωτοσύγκελλον πα
τριαρχικόν» (28,3). Ούτος ήδη παραχωρεί αυτόν τή Λανρφ υπό τον δρον 
αύτη νά άποστέλλη εφημέριον λαμβάνοντα μόνον τά ήμίση τών προσόδων, 
τά δέ λοιπά θά άνήκωσιν αύτώ έν δσο> ζή, καί μετά θάνατον περιέρχονται 
τά πάντα εί; τήν μονήν Λαύραν. 1 2

1) Ή  λ. άδελφός ένταΰθα ύποδηλοΐ δτι τό ίδρυμα είχε τήν έννοιαν περίπου 
τών έν τοϊς πόλεσιν αδελφοτήτων πρός εέ’αγεΐς σκοπούς εργαζομένων.

2) Πρός τον Ν ε ό φ υ τ ο ν  τούτον σώζονται έπιστολαί έν κώδ. Μβήρων 731 
φ. 62 έ,
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Β\ Κυρίλλου τοϋ Λουκάρεως οιγίλλιον 1621 .
ΓΙ χρουσιάζονται επί συνόδιρ υπέρ των δικαιοιμάτων του «γ. Στέφα

νου εκ τής Λαύρας άποσταλέντες ό πρφην επίσκοπος Σάμου Μαρτνριος 1) 
και ό ιερομόναχος Μανασοή; (29,7) μετά γράμμαιος του πατρ. Τιμοθέου 
Λ'2) έπιβεβαιούμενον καί έπικυρουμενον και υπό του Νεοφύτου υπέρ των 
προνομίων του μετοχίου* ήδη δέ ό Φιλήμων άνακαινίσας έκ βάθρων τον 
ναόν και έπαυξήσας αυτόν (29 μέσ.) συνεφώνει και πάλιν προς την Λαΰ- 
ραν τα ανωτέρω (33§,). TaCca πάντα έγκρίνονται και συνοδικώς.

Γ \  Κυρίλλου τοϋ Λονκάρεως οιγίλλιον 1631.*) ΆποΟανόντος τού 
Φιλήμονος οί υίόΟετοι αιιτοΰ διεξεδίκουν τά δικαιώματα αυτού παρανό- 
μως. Ό πατριάρχης Υποδεικνύει, ότι ούδέν δίκαιον εχουσι* διότι κατά την 
άνακαίνισιν τού ναού εβοήΟησαν καί οί Λαυριώται και οί Χριστιανοί 
(32,13). Ιίαραδειγματική ή έ'κφρασις σεβασμού προς τήν Λαύραν.

Λ\ Παρθενίου πατριάρχου γράμμα 1 6 4 0 .
Των επεμβάσεων τού μητροπολίτου Άδριανουπόλεως ενεκα και των 

υπερφιάλων αξιώσεων ό πατριάρχης κηρύσσεται υπέρ τής τελείας τού με
τοχιού ανεξαρτησίας, άναγνωρίζων αιπό ώς πατριαρχικόν τής Λαύρας μονύ- 
δριον, μηδ* όπωστιοΰν τη μητροπόλει υποκείμενον, αλλά καί ονόματος 
μνημονεύον τού πατριαρχικού.

Κ'. Παρθενίου Άδριανουπόλεως πρός τόν πατριάρχην Απαντητι
κόν γράμμα 1640 .

Φαίνεται όιι οίκος ανθίστατο προς τά ανωτέρω καί έπιέσθη υπ ό  το ν  
πατριάρχου* όι)εν έκώνάκων υποχωρεί, καί λίαν ταπεινωτικώς καί δουλικώ- 
τατα άπαντά είς τόν πατριάρχην.

ς~\ Νεοφύτου Άδριανουπόλεως γράμμαύπίρ τ&ν δικαιωμάτων τής 
Λαύρας 1651.

Ό  ΙΙαρϋ'ένιος Α', ώςεϊδομεν, άπέσπασενάπό τής μητροπόλεωςτόμε
τόχων καί παρέδωκεν αυτό ιή Λαύρφ, δ δέ ΓΙαρθένιος Β', ύ οξύς έπι-

ν

1) Ούεος ήν σχολάζων έν Λαύρ^, ένθα άνήγειρεν έκ βάθρων τδ παρεκκλήοιον |
του Καθολικού των αγίων ‘10 μαρτύρων, ώς τό επί ιής ιΐκόνος τής Θεοτόκου έν τφ j
τέμπλψ έπίγραμμα διαλαμβάνει (Inscrip. Chr£t. 871). * |

2) Τούτο δέν βιάζεται έν τή μονή.
3) Μέγιστον ένδιαφέρον καί εύλάβειαν έπεδείξατο ό Λ ο ύ κ α ρ ι ς  υπέρ τής

Λαύρας, πλεΐοτα αυτού σιγίλλια σο'ϊζονται, ών έξέδοτο ό ' Α λ .  Λ α υ ρ ι ώ τ η ς τ ά  
έ;ή ; έν τή Έκκλ. *Αληθ. : υπέρ των προνομίων 1621 (τόμ. ΙΒ ', σ. 230—1), υπέρ 
νεο^υοτάτου μονυδρίου έν Σκοπέλφ 1630 (ΚΔ', ο. 182), διά τήν πρόσκλησιν τής κά· |
ρας του α/ίου Μιχαήλ Συνόδων είς Κύπρον 1629 (ΚΔ', σ. 85). Καί εγώ έν έδημοσί- ί
ευοα υπέρ του μετοχίου Σερρών 1632 (Γρ. Παλαμάς Ι Δ '  330—1). J

ι
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κληθεί;, κατά την δευτέραν πατριαρχείαν (1648—51) έπραξε το αντίθετον 
άφη?εσεν αυτό από τη; μονής τελείως (36 τέλ.)* δθεν ό Νεόφυτος, δσιις 
άπηνέστατα καταδιωχτείς ύπ* αύτοΰ επανήλθε θριαμβευηκώς εις τον τής1 2 
Άδριανοΰ θρόνον, μετά συντριβή; καρδίας ομολογεί την προσγενομένην 
αδικίαν και ύποσχεθείς αύτφ τφ Κυρία), δτι θά πολιτευθή εν δικαιοσύνη, * 
αποκαθιστώ εις τά δικαιώματα του μετοχιού τήν Λαύραν, υποτελούς δμως 
xfj μητροπόλει ώς προ του Παρθενίου Α \ καί άποτίονιος αυτή 3000 άσ
πρα λόγφ έμβατοικίου. Και ό μεν πατριάρχης εκείνος ώς βίαιος ειχεν κα
ταδιώξει και του; Άγιοταφίτας και τον πατριάρχην Παισιον *), ό δέ Ν ε
όφυτος εκ τή; παλαιά; καταγόμενο; Ηπείρου ύπήρξεν εις των άρίϋτων μη
τροπολιτών τή; Άδριανουπόλεω; προστάς έπι 40 και πλέον έτη, καί έν 
βαθεί γηρατι κληθεί: και επί του οικουμενικού θρόνου (1688—9) πατριαρ- 
χεύσα; επί 5 μήνα; μόνον. Έξετιμήθη έπι μαθήσει, αρετή καί συνέσει 
παρά πάντων των συγχρόνων καί υπό του αύτοκράτορος τής ‘Ρωσσίας Ά- 
ΆΧεξάνόρου τοΰ Μιχαηλοβίιζη. *)

Ζ'. Ίωαννικίου Β ' . αιγίΧΧιον 1651. Οι Λαυριώται έζήτησαν παρά τοΰ 
πατριάρχου, δπως καί συνοδικώς Ιπικυρωθώσι τά ανωτέρω μετά τοΰ Ά- 
δριανουπόλεως άποφασισθέντα, υποσχόμενοι ούτοι αναντίρρητους νά δί- 
δωσιν έτησίως τφ Άδριανουπόλεω; 3000 άσπρα λόγφ εμβατοικίου, 
καί νά μνημονευωσι τοΰ ονόματος αύτοΰ, ώ; καί πριν. Δυστυχώ; παρ’ 
δλας τά; αράς μετά δυο έτη άνετράπησαν αΐ συνοδικαί αποφάσεις υπό 
τή; εκκλησίας εις βάρος των Λαυριωτών.

Η'. Ίωαννικίου Β’. σιγίλΧιον 1653. Ούτος ορίζει άκριβέστεροντά δι
καιώματα των Λαυριωτών, δηλ. τάήμίση τών εισπράξεων (42τέλ.), καί συ- 
νιστα αυτοί; ν’ άποφεΰγωσι πάσαν πλεονεξίαν, «αδελφοί τής εκκλησίας» 
ενταύθα καλούνται οί επίτροποι αυτή; Άδριανουπολίται (43,5), οϊτινες  ̂
όφείλουσι νά έπιτηρώσι τήν τού ναού ευπρέπειαν καί τά αφιερώματα 
ανεκποίητα ώ; καί τάς λοιπάς κτήσεις, είσπράττοντες τά τε ενοίκια τών 
οικημάτων καί τά ήμίση τών προσόδων τού ναού καί έν φόβω Θεού 
υπέρ τού ναού εξοδεύοντες (43 μέσ.). Ούτω περιωρίσθησανμεγάλω; αί άπο- 
δοχαί τών Λαυριωτών, καί κατήντησαν περίπου άπλοι έφημέριοι.

Θ'. Διονυσίου Δ', πατριάρχου πατριαρχικόν συνοδικόν γράμμα 1672 .
Ό διαληφθείς Άδριανουπόλεω: Νεόφυτος, ό έπαγγελλόμενος ενώ

πιον Θεού καί ανθρώπων τήν άποκατάστασιν τών προνομίων τής Λαύρας,

1) Βλ. Μ. Γ ε δ ε ώ ν Πίνακ. Πατρ. σ. 576.
2) Βλ. τοΟ κ. Γ ε δ ε ώ ν την μονογριφίαν: Νεόφυτο; μητροπολίτης Άδριανου-

πόλεως (1644-1688), Κ)πολις 1913. ·
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ήδη φωραιαι διανοούμενος νά καταστήση τό μετόχιον τοΰτ’ αύτό μίαν των 
πολλών τής πόλεως ενοριών (45 μέσ.). προσκλαυθέντες οι Λαυριώται προς 
τον πατριάρχην ένέτυχον εκεί καί τώ Νεοφύτφ συνοδικφ δντι καί τή με
σιτεία καί άλλων υψηλών προσώπων έπέτυχον εις τον περιορισμόν τών 
δικαιωμάτων αυτού εις 8000 άσπρα κατ’ έτος (45 τέλ.).

Ό Διονύσιο; Μ ο υ σ ι λ έ μ η ; γ ν ω 3 Χ ο ς τ οίς άγιορείταις καί δή τοις Ίβη- 
ρίταις, ως άφιερώσας εις την τών Ίβήρων τήν βιβλιοθήκην αυτού, καί τφ 
1689 διαταςάμενος τά κατά τήν νεοσύστατον σκήτην τής άγιας ’Άννης, *) 
θεωρειταιως φιλαγιορείτης. g»

Γ . Γράμμα τον ' Αδριανον πόλεως 'AftavaaCov 1710.^4fo*l 
Είς τον 'Αθανάσιον τούτον παρουσίασαν οι Λαυριώται τον καθορισμόν 

τών αρχιερατικών αποδοχών υπό τού προκατόχου ΆΦ ανασίον τού Κρη- 
τός (δυστυχώς καί τούτο τό έγγραφον δέν σώζεται), δστις μετά.ταύτα έγέ- 
νετο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, καί αύιαι μένουσιν αμετάβλητοι 
είς τό ποσόν τών 70 γροσίων, λόγοο έμβατοικίου, 800 άσπρων διά τά έμ- 
βατοικοχάρτια, καί ως «φιλότιμα» από τού ηγουμένου καί τών εφημερίων 
άνά 600 γρόσια. Άλλ’ είναι άξιον απορίας πώς δνομάζεται μακαρίτης ό 
κατά τό 1710 έπί τού θρόνου ευρισκόμενος Ά&ανάαιοζ ό Κρής. 2)

ΙΑ'. Παϊαίου Β' σιγίλλιον έπικνρωτικόν τών προνομίων τοϋ μετο
χιού 1 7 4 1 .

Δικαιολογεί τήν αύςησιν τών αρχιερατικών αποδοχών ώς εκ τής αύ- 
ξήσ·ως τών προσόδων (48 ιέλ.)^καί τούτο εύδιακρίτως έποίουν άφ’έαυτών οί 
Λαυριώται (αύτ.). άλλ* έν τούτοις περιορίζονται καί αύθις είςτά ανωτέρω 
καδορισθέντα ποσά, τούθ’ δπερ άπεδέξατο καί δ επί τού θρόνου τής 
Άδριανοΰ Διονύσιος (49,15). ’Ίσωςδέ τούτο συνέβη* διότι κατά τό προη- 
γούμενον έτος λιμός μέγας συνέβη είς τήνπόλιν. 8)

Ι Β \ Γαβριήλ Δ' σιγίλλιον έπικνρωτικόν 1 7 8 1 .
Τούτο είναι δμοιον σχεδόν τφ προη^ουμένφ* δπερ καί επαναλαμβάνει 

αύτούσιον ολόκληρον σχεδόν* διότι, λέγει, ό καθορισμός τών άρχιερ. άπο- 1 2 3 * * * *

1) Πατρ. Πιν. σ. 601, καί του αύιοΰ Γ ε δ ε ώ ν  6 "Αθως, Κ(πολις 1885, σ. 164 
περί τής βιβλιοθήκης έν Έκκλ. *Αληθ, Δ' 1884, ο. 480—1.

2) Κατά τον Γ ε δ ε ώ ν οΰτος άπέθανε πατριάρχης τφ 1711 Πατρ. Πιν. σ. 619.
3) Περί του λιμοϋ τουτου .ευρίσκω τό έξης σημείωμα έν τω Λαύρ. κώδ. Ω 47 φ·

283β : «αψμ' μαΐω ήλθα είς Άδριανούπολιν καί ήταν ακρίβεια μεγάλη, τό αλεύρι
ή οκά άσπρα 8, τό χάσικο 9, τό λάδι άιπρα 60, τό σαμόλαδον ομοίως, τό σαπούνι
άσπρα 48, τό κερί άσπρα 120, τό βούιυρον δέν ευρίσκονταν, τό τυρί άσπρα 24, τό
κασκαβάλι ή οκά άσπρα 36, τό σιτάρι άσπρα 156»,
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δοχών έφηρμόσθη καί επί του πρφην  Άδριανουπόλεως Νικηφόρου (26) 
καί αποτελεί έθος, καί παλαιάν συνθήκην, ικανοποιούσαν άμφότερα ιά  
μέρη (31). ευρέθη δε σύμφωνος είς τούτο καί ό \ύν  Άδριανουπόλεως Καλ
λίνικος (26) καί επαναλαμβάνει τά άνωτ. ποσά.

*
Ι Γ \  Νεοφύτου Ζ' γράμμα πατριαρχικόν συνοδικόν 1 7 8 9 .

Οί εν τή Λαύρφ πατέρες στενοχωροΰμενοι ενεκα των υπέρογκων 
χρεών άπετάθησαν είς τά πατριαρχεία* * συνοδική δέ άποφα'σει επετράπη 
autofc, ϊνα  εκποιήσωσί τά ιερά αργυρά σκευή του άγ. Στεφάνου καί αυτά 
τά κανδήλια, άποσταλέντος προς τούτο του προηγ. Γερασίμου. Άλλ* οι 
του ρουφετίου των μπακάληδων—οϊτινες φαίνονται προστάται του μετο
χιού—άντεστάθησαν καί άπεφάσισαν νά δανείσωσι τη Λαύρφ τό ποσόν 
2000 γροσίων προς άνακούφισιν. Τό σπουδαΐον τούτο είς τά χρονικά τού 
αγίου *'θ9ους γεγονός υπάρχει άναγεγραμμένον καί εν τφ μεγ. Κώδικι 
τού αρχείου τής μονής ώς εξής :

φ. !32β. «’Έστω δέ είς ένδειξιν των μεταγενεστέρων καί είς ένθύ- 
μησιν διηνεκεί, δτιείς τό φψ^Φ (Ι790,)έτος έπορεΰθημεν είς βασιλεύουσαν 
διά τό χρέος τού ιερού ημών μοναστηριού, καί τότε κοινή γνώμη πάντων 
τών προεστώτων άπεφασίσθη συνοδικώς, δτι νά πωλυθώσι δλα τά άσιμι- 
κά οπού ευρίσκονται έν τφ θ ε ίφ  ναφ τού αγίου πρωτομάρτυρος Στεφάτ 
νου τού ΙνΆ δριανουπόλει, καί δι* επιστασίας καί θεαρέστου ζήλου τού 
τότε ήγουμενεύοντος συναδελφού ημών ήπροηγουμένουκύρ *Ιγνατίου Σμυρ- 
ναίου, έδώθησαν παρά τού έκείσε συναφίου τών μπακάλιδων γρόσια 2000 

'ήτο ι δυο χμλλιάδες καί ήγοράσθησαν τά άσιμικά π α ρ ’αυτών μέ συμφωνίαν 
τοιαύτην, ινα μένωσι τά άσιμικά εκείνα δλα εις την αυτήν πάλιν ίεράν εκ
κλησίαν, χωρίς νά έχωμεν άδειαν μήτε ημείς, μήτε αυτοί νά τά άποξενώ· 
σωμεν άπ’ εκεί, κατά τά συμφωνητικά γράμματα, οπού έδώσαμεν είς αυ
τούς, όμού καί συνοδικά».

Περί τής δεινής οικονομική; καχεξίας τής μονής Λαύρας κατά τά 
τέλη τού ΙΗ ' αίώνος έγράψαμεν άλλοτε *). Έ ν  τφ κώδικι τού Κυρίλλου  
σ. 163 ευρίσκω τάδε γεγραμμένα: «έν τφ ,ζσπα ' σωτηρίφ) δέ ,αψοε'(1775) 
έφθάσαμεν οί άξιοι ελέους έλθεΐν είς την αυτήν *) ή καί χείρονα <\τήν]> 
κατάστασιν, είς μέν τό κοινόν περίπου τά 100 πουγγεΐα τό χρέος ποσού-

1) Βλ. Ιστορίαν τού ασκητισμού τόμ. Α σ. 157, ένθα καί περί τού κοινού τού
*Όρους χρέους.

2) 'Ανωτέρω γράφει περί δυστυχίας σύμβασης τφ 1583, καθ' δ τό πλεΐστον τής 
μονής ήρημώθη.
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μενον, πάρ°ξ των κατ’ ίδιαν, ών ενεκα ιδού πωλούμεν τα ιερά σκεύη, ακο
λούθως καί τά μετόχια μας. φευ, φευ, φευ. Τούτο δε εϊ και εξ αμαρτιών 
ημών, κατά δέ το φαινόμενον εκ του άκολουθήσαντος πολέμου μεταξύ 
'Ρωσσών καί ’Οθωμανών».

Τ φ  1789 είχεν έπιταθή το κακόν καί οι Λαυριώται προϊστάμενοι 
ειχον κλεισθή εις τον πύργον του Πρωτάτου ώς μή δυνάμενοι νά ά- 
ποτίσωιχι το κοινόν χρέος, οί δέ λοιποί εγκατέλιπον την μοιήν. *) 
Δεν γνωρίζομεν τά έπακολουθήσαντα εν Άδριανουπόλει, άλλ’ό αυτός 
πατριάρχης Ν εό φ υ το ς  4 μήνας μετά την έκδοσιν του άνωτ. συγιλλίου, 
ιδού εις ετερον γράμμα εκδοθέν την 6 Α πρ ιλ ίου  του 1790 τί συμ
βουλεύει τοις άπεγνωσμένοις Λαυριώταις! «’Ίδομεν  καί τά περί τής κατα- 
στάσεως τού μοναστηριού σας γραφόμενα. Υ μ ε ίς  ακολουθήσατε, καθώς 
σας προεγράψαμεν διά την τού μοναστηριού σας οικονομίαν, καί εύχεσθε 
προς Κύριον καί έλπίζομεν επί τών ημερών μας νά λάβη την καλήν του 
κατάστασιν. έπιμεληθητε δμως να στείλητε καί τα άσήμιά σας καί όσα 
άσπρα δυνηθητε, καί μην ύποπτεύεσθε, διότι μέ την καλήν άποκατάστασιν 
τής πατριαρχείας καί εσείς θέλετε εύρει άνεσιν καί απαλλαγήν τών συνε
χομένων ύμα: δεινών καί καταδρομών» ?).

Καί τφ 1795 άναγινώσκομεν εις τον Λανρ. A 57 κώδικα : «Διά τήν 
εσχάτην δυστυχίαν τής δε τής Λαύρας εύβναλαν οί προεστώτες τον διάχρυ- 
σονκαί ωραίον κόσμον εκ τούτου τού θείου ευαγγελίου, καίέδόθη διάφορον 
τού εν Κωνσταντινουπόλει χρέους· ρψ'ιε', έν δεκεμβρίφ». Περί τού σπου
δαιότατου τούτου ζητήματος τής άπεμπολήσεως δηλονότι Ικκλησ. κηητών 
οί κανόνες άπαγορεύουσι ρητώς, άλλ’ οί ερμηνευταί ερμηνεύουσιν αυτούς 
ποικιλοτρόπως, *) καί προσπαθούσι νά περιβάλωσιν αυτήν διά κύρους, εάν 
καί ή σύνοδος συναινέση. 4) Παρά ταύτα, καίτοι έχομεν τό παράδειγμα τού 
πατρ. , Σ έργ ιον  ε χ Ι Ά Ι ε ξ ί ο υ  του Κ ο μ νη νο ϋ  δμως άλλως έδοξε τοις τότε 
διακεκριμένοις άρχιερεύσι καί κανονολόγοις τής εκκλησίας. Οΰτος διά τούς 
συνεχείς πολέμους προς τον Λογγοβαρδίας δούκα eΡ ο μ β έρ το ν , χρείας ου-

1) Τστορ. ‘Ασκητ. 158. f:
2) Έ3ημοσιεΰθη μετ* άλλου γράμματος του Ν ε ο φ ύ τ ο υ  υπό A. Α α υ· £

ρ ι ώ τ ο υ εν Έ κκλ. Ά λη θ . τόμ. ΚΑ' 1904, σ. 34. £
3) Ό  Β α λ σ α μ ώ ν έπρατεύσατο περί τούτου έν έκτάσει καί άποφοίνετοι, 

δτι έκποίησις μέν δεν επιτρέπεται τών Ιερών σκευών, δανεισμός δέ,άλλ* εάν δεν πλη· 
ρωθώσι καί πάλιν νά έπιστραφώσι (Σύνταγμα Κανόνων *Ράλλη καί Ποτλη, τόμ. \* 
Β', σ. 592 -  611).

4) Αύτ. Γ ' σ. 392. "Επιθι καί δσα περί τούτου γράφει 6 Μ ί λ α ς σ. 761—63 ' 
του έκκλησ. Δικαίου Ά θή να ι 1906 (μεταφρ. Μ ε  λ. Ά π ο σ τ ο λ ο π ο ύ λ ο υ  
έν τη Μαρασλείφ Βιβλ·).
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ση; χοΐ]χίνων ελαβεν από χών εκκλησιών αργυρά τινα και χρυσά σκευή 
με:ά της ύποσχέσεως της επιστροφής. Ά λ λ α  τό τοιοΰτον έδημιοΰργησε 
σπουδαΐον εκκλ. ζήιημα, ώς έμφαίνεται υπό των εκ τής βιβλιοθήκης τής 
Λ ιύρας δημοσιευθέντων επισήμων έγγραφων, ^  καί κατεξανέστησαν κατά 
τη; ιεροσυλίας ταύτης 6 Αντιόχειας ’Ιω άννης , Λ έω ν  ό Χαλκηδόνος, ό 
’Ιω άννης  Εύχαΐ των, καί 6 Άδριανουπόλεως, άποφηνάμενοι, δτι τά άπαξ τφ 
0<·φ άφιερωθέντα αναπαλλοτρίωτα διαπαντός.

Καί ταυ τα μέν περί του μετοχιού τοΰ αγίου Στεφάνου. Σημειοΰσθω 
μοι δε καί τούτο, δπως ή τοΰ Κωνσταντίνου έκτήσατο πολιούχον τον πρω
τόκλητον τοΰ Κυρίου Απόστολον Άνδρέαν, οΰιω καί ή τοΰ Άδριανοΰ 
τον πρωτομάρτυρα καί αρχιδιάκονον Σ τέφ ανον . 'Η  δέ Λαύρα εΰγνωμονοΰ- 
σ* δι’ όσα αγαθά διέπεμπεν έκ τοΰ μετοχιού άνήγειρε τφ άγ φ καί έπ* 
αΰτοΰ μάλιστα τοΰ πύργου τοΰ Τσιμισκή, περί ον εν άρχη εΐπομεν, ωραιον 
παρεκκλήσιον, ένθαοί επανερχόμενοι έκειθεν ηγούμενοι έλειτούργουν άπαξ 
τής έβδομάδος. φέρει δέ επιγραφήν :

f  Άνεκαινίσθη ό παρών πύργος τοΰ Τζιμισκή, καί άνηγέρθη ό πά
ρω/ ναός έκ βάθρων γής τοΰ αγίου κέ ενδόξου αποστόλου πρωτομάρτυρος 
καί αρχιδιακόνου Στεφάνου διά συνδρομής καί εξόδου τοΰ πανωσιωτάτου 
αγίου καθηγουμένου κυρίου π. Παρθενίου έκ νήσου Τίνου.

έν έτι , ζ ρ ν ( ΐ 6 8 8 )

Ά λ λ ’ ενταύθα μέν κέκτηται ούτω μεγαλοπρεπή καί δχυρόν οίκον, έν 
Άδριανουπόλειδέφεΰ! ό οίκος αΰτοΰ έγένετο κέντρον άσεμνων θεαμάτων! 
’Ώ  τής μακροθυμίας σου, Κύριε, άλλ* έλπίσωμεν, καί «ή ελπίς ημών βέ
βαια υπέρ ύμώνείδότες δτι ώσπερ κοινωνοί ίσ ιε των παϋ'ημφχων οϋτω 
καί τής παραχλήσεως* *).

Α \ Χαρτφον 0 ,4 4 X 0 ,3 2 . Γράμμα πατριαρχικόν συνοδικόν 1 6 0 8 .

Νεόφυτος έλέίι) Θεοΰ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας 'Ρ ώ 
μης καί οικουμενικός πατριάρχης.

Έ τ · ιδ η  τό πχτριαρχικόν σταυροπηγιον τοΰ αγίου πρωτομάρτυρος Στε
φάνου τό ένδον τή Ά δριανουπόλει εύεργετηθέν πρώτον παρά τών προ

1) Ύ πό Ά  λ ε Λ α u ο ι  ώ ι  ο υ έν Έκκλ. Ά ληθ. lx. Κ', 1900, σ. 352-253, 
354-8 , 362-5 , 403 -7 , 411 -13 , 445-7 , 455-6 .

2) Παύλου, Β' Κορίνθ. 1, 7. Διά την έπηγγελμένην τούτην παράκληαιν οί μέν 
άγιοι προσεύχονται γονυκλινώς πρό τοΰ θρόνου της μεγαλοσύνης έν τφ ούρανφ 
ήμεΐς δέ ενταύθα όρζίλομεν νά έργασθώμεν μετά ζήλου, επιμονής καί συνέσεως. 
Νυν μανθάνω δτι ό ναδς κατηδαφίσθη, άνοι7θείση; έκεϊ πλατείας.
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ήμών πατριαρχευσάντων άοιδήμων πατριαρχώντφ όσιωτάτη) ένίερομονάχοις 
και πνευματικοις πρωτσσυγκέλφ της καθ ' ημάς τού Χρίστου μεγάλης εκκλη
σίας κυρ Φ ιλήμονι, νυν δέ και μετά γνώμης αύτοΰ έδόθη και αφιερώθη τη 
σεβασμίου ίεοοί τε και βασιλική μονή τής Λαύρας, τής εν τφ  9Ά θ φ ,  άποφαι- 
νόμεθα, ΐνα πάλιν ό αυτός όσιώτατος πρωτοσΰγκελος κυρ Φ ιλήμω ν  εϊη και 
έσεται επίτροπος ήμέτερος πατριαρχικός τε και τής μονής, ώς έν αυτή και 
την μετάνοιαν δούς, δεσπόζει τε καί εξουσιάζει αυτό τό πατριαρχικόν σταυ- 
ροπήγιον έφ’ορφ ζωής αυτού καί εις τον κατ’ έτος άποστελόμενον εφημέ
ριον παρά τής θείας Λαύρας την επιτροπείαν εχειν, και εί τυχόν άδόκημον 
όντα, πέμπειν μέν τούτον τή μονή προσκαλέσαι και τα μέν ήμισυ των εισο
δημάτων καρποΰται δ ρηθείς πρωτοσΰγκελος κυρ Φ ιλήμ ω ν  τά δέ λοιπά 
τή σεβασμίφ μονή τής Λαύραν πεμπέτωσαν. μετά δέ την άποβίωσιν τού 
του ή πάσα εξουσία του σταυροπηγίου έν τή μονή μενέτα> γνώμη τής πα 
τριαρχικής και ίεράς των αρχιερέων Συνόδου. €Ό θ ε ν  δή καί τό παρόν 
έγένετο κατά τό έτος ,ζριζ 'καί επεδόθη a —a (;) Λαΰρςι τή σεβασμί^ εις 
ασφάλειαν.

Έ ν  μηνί δεκεμβρίφ ίνδικηώ^ος ζης.

-J- Ό  Καισαρείας καί Καππαδοκίας Γρηγόριος έχων καί την γνώμην 
των 'Ιερωσολύμων.

j  Ό  Άδριανουπόλεως "Αν&ιμος  έχων καί την γνώμην του Διδυ
μοτείχου.

f  Ό  Σελεύκειας (;) Θεοφάνης, f  Ό  μητροπολίτης Γάνου καί Χώρας 
Μαρτύριος.

f  Ό  Παλαιών Πατρών Σ υμ εώ ν  καί τάς γνώμας έχων τοΰτε άδεληου 
Ήρακλείας καί Κορίνθου.

f  Ό  Καισαρείας Γερμανός καί πάσης Παλαιστίνης.
ή* Ό  Δημητριάδος Διονύσιος.
f  Ό  μέγας ρήτωρ τής μεγάλης εκκλησίας έχων την γνώμην του 

Θ,ίσσαλρνίκης, του Λαρίσσης,τού Θηβών καί του Μέτρων.
+ Ό  μέγας εκκλησιάρχης τής μεγάλης εκκλησίας Μιχαήλ έχων 

καί τάς γνώμας των πανιερωτάτων αρχιερέων του τε Φιλιππουπόλεως, 
του Σερρών, του Δρίστρης καί του Τύρουλώης. (αι τών έκκλ. δφφικιάλων 
ει τό δεξιόν κάτω άκρον).

Τό πλεΐστον του κειμένου είναι αμαυρόν έξατμισθείσης τής μελάνης.

Β'. ΣιγΙλλιον μεμβράινον 0 }55> 0 ,5 9 , £τόυς 1621 .

Κύριλλος έλέφ Θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, νέας 'Ρ ώ 
μης καί οίκουμενικός πατριάρχης.
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Τής ήμών μετριότητο; συνοδικώ; προκαθήμενης, συνεδριαζόντων 
αυτή καί των καθευρεθέντων ίερωτάτων αρχιερέων καί ύπερτίμων των 
των εν άγίφ πνεΰματι αγαπητών αυτή αδελφών καί συλλειτονρ- 
γών παραστάντες οί από τη: σεβάσμια; θείας ίεράς καί βασιλικής 
πατριαρχική; μονή; τη; εν τφ άγιωνύμφ δρει Λαύρας, δ τε θεοφιλέ
στατο; πρφην επίσκοπος Σάμου κυρ Μ αρτύριος  και ό έν ίερομο- 
νάχοις όσιώτατο; κυρ Μ ανηαής ~ ένεφάνισαν γράμμα του προ ήμών 
μακαρίτου πατριάρχου κυρ Τ ιμ ο θ έο υ  δηλοποιούν, ώς έπί τών ήμε
ρων του προ αυτού πατριάρχου κυρ Ν ε ο φ ύ ιο ν  έκρίθη διά γράμματος 
εκείνου πατριαρχικού και συνοδικού καί έβεβαιώθη ύπάρχειν και υποκει- 
σθαι τό ένδον Άδριανουπόλεω; ευρισκόμενον πατριαρχικόν σταυροπή- 
γιον του αγίου πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου Στεφάνου τή αυτή σε- 
βασμίρ θείρ και ιερά βχσιλική μονή τή; Λαύρας δεήσει και αξιώσει του 
έν αύτφ πολλά κοπιάσαντος και δαπανήσαντος όσιωτάτου έν ίερομονά- 
χοι; και πνευματικοί; πατριαρχικού πρωτοσυγκέλου κυρ Φιλήμονος  καί 
πέμπεσθαι έκειθεν ιερομόναχον τού ψάλλειν καί ίερουργειν εν αύτψ καί 
μνημονευειν του πατριαρχικού ονόματος, καί ούκ ήν χρεία καί ανάγκη 
έτέρα; ασφαλείας του τοιουτου καί βεβαιώσεως. Ά λ λ ’ επειδή δ διαλη- 
φθείς πατριαρχικός πρωτοσΰγκελος κυρ Φ ιλημω ν  έπί τή προτέςρ ανακτή
σει μή άρκεσδεί; έκινήθη καί πάλιν, θεί(>) ζήλο) καί έρ<^ρ>ω τι τρωθείς 
καί ου μόνον εκ β ίθρω ν καί έξ αυτών τών θεμελίων τον έκεισε θειον ναόν 
του αγίου Στεφάνου άνήγειρε καί έπηΰξησε καί ευρυχωρότερον έποίησε 
καί έβελτίωσε καί έκαλλώπισε καί έκόσμισεν οικείοι; άναλώμασι καί κό
ποι; ούκ ολίγοι; καί μόχθοι; καί ίδρώσιν, αλλά καί κελλία ικανά καί άρ- 
κούντα έν τή περιοχή αυτού κατεσκεύασε καί φκοδόμησε, καί προσέπεσον 
οί ανωτέρω ρηθέντες καί τανύν τή ήμών μετριότητι καί έδεήθησαν τυ- 
χεΐν καί παρ’ αυτή; γράμματος είς πλείονα την διαμονήν καί ασφάλειαν. 
Του του χάριν καί ή μετριότη; ήμών τήν αιτησιν αυτών άποδεςαμένη ώς 
εύλογον ούσαν καί τφ θεω φίλον γράφει καί έν άγίφ άποφαίνεται πνεύ
μα τι γνώμη καί τού μακαριωτάτου πάππα καί πατριάρχου τής μεγάλης 
πόλεω; ’Αλεξάνδρειάς κυρ Γ ερασ ίμου  καί τών λοιπών ίερωτάτων αρχιε
ρέων καί ύπερτίμων τών ένάγίφ  πνεΰματι αγαπηιώναύτής αδελφών καί συλ
λειτουργών, ΐνα  καί από τού νυν εί; τόνέςής απαντα αιώνα είη καί υπάρχει . 
τό πατριαρχικόν αυτό σταυροπήγον τού αγίου πρωτομάρτυρος καί αρχιδ ι
ακόνου Στέφανου, τό έν τή Άδριανουπόλει, μετά καί πάντων τών κτημά
των αύτου καί κελλίων καί τών λοιπών αφιερωμένων αυτού πραγμάτων 
καί ιερών σκευών καί βιβλίων ήνωμένον καί υποκείμενον τή προρρηθεί- 
ση βχσιλική ιερά θείρ καί σεβασμί^ πατριαρχική μονή τή; Λαύρας, όφεί- 
λοντος καί τού κατά καιρού; ήγουμένου αυτής καί τής συνάςεω; πάσης 
πέμπειν ενα τών Ιερομόναχων εις τό πατριαρχικόν αυτό σταυροπήγιον
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του αγίου πρωτομάρτυρος καί δρχιδιακόνου Στεφάνου του ψάλλειν καί 
ίερουργειν έν αύτφ καί μνημονεΰειν του τε πατριαρχικού ονόματος και 
τών κτητόρων καί παρέχειν τά ήμισυ των εισοδημάτων του ναού προς 
τον έν ίερομονάχοις αυτόν τον κυρ Φιλήμονα μέχρι τέλους ζωής αυτού, 
εν βάρει αργίας άσυγνώστου και άφορισμοΰ άλυτου του από Θεοΰ παν- 
τοκράτορος. μετά δε την άποβίωσιν αυτοί} ώσι τά αυτά είσοδήματα πάν
τα του αυτού ναού μετά και των κελλίων και των λοιπών αφιερωμένων 
πραγμάτων και παντοίων ιερών σκευών και βιβλίων υπό την εξουσίαν και 
δεσποτίαν και διοίκησιν τής αυτής θείας και ίερας και βασιλικής μονής 
τής Λαύρας, έως ου δ ήλιος έφορα, και μηδεμίαν εξουσίαν εχωσι οι κλη
ρονόμοι του αυτού πρωτοσυγγέλου κυρ ΦιΧήμονος ζητήσαι καί λαβειν 
πολύ ή ολίγον άχρι και οβολού* ο; δ5 αν τολμήση δψέποτε εκ τών συγγε
νών καί κληρονόμων αυτού καί άλλων καί ζητήσει άποξενώσαι καί άπο- 
σπάσαι αυτό από τής μονής, ή εισόδημα λαβειν,ως εϊπομεν πολύ ή δλίγον, 
καί σκάνδάλον προξενήση, δ τοιοΰτος ίερεύς μεν ιόν ή καί άρχιερεύς αρ
γός έστω πάσης αρχιερατικής ένεργείας καί τάξεως, καταφρονών δέ καί 
άφωρισμένος από Θεού,ώς άξιος καθαιρέσεως* λαϊκό; δέ ή μοναχός αφω- 
ρισμένο; από τής αγία;  δμ^ουσίου καί ζωο τοιοΰ καί αδιαιρέτου Τριάδος 
και πχρα τών τριακοσίων δέτα καί δκτώ θεοφόρων πατέρων τών έν Νι- 
καίρ, καί κατηραμένος κχί χσυ/χώρητος καί μετά θάνατον άλυτος έν τώ 
νυν αίώνι καί έν τφ μέλλοντι, καί τυμπανιαϊος καί έξω τής έκκλησίας 
Χριστού καί κληρονομήση την λέπραν τού Γιαιζή καί την αγχόνην τού 
Ίουδα  καί τφ  αίωνίφ άναθέματι ύπόδικος. *Όθεν καί εις την περί τοΰτου 
δήλωσιν καί διηνεκή καί πλείονα την βεβαίωσιν έγένετο καί τό παρόν 
πχτριαρχικόν καί συνοδικόν συγιλλιώ5ές γράμμα καί έπεδόθη τφ πάτρ ι
ά νχικφ σταυροπη/ίφ τού αγίου πρωταμάρτυρος καί αρχιδιακόνου Στεφά
νου τφ  έν τή Άδριανουπρλει, καί δ ι’ αυτού τή θείοι ίερρ καί βασιλική 
καί πατριαρχική σεβασμία <^θεία καί ίεροΓ> μονή τής Λαύρας έν έτεί 
ζφ $Φ κΦ θΦ> μηνί Ά πριλλίφ . Ινδικτιώνος δης.

-J· Κ ίριλΧ ις  έλέφ Θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας 
'Ρώ μης καί Οικουμενικός Πατριάρχης.

f  Γεράσιμος έλέφ θεού Πάπας καί Πατριάρχης τής μεγάλης ’Αλε
ξάνδρειάς.

f  Ό  Κυζίκου Παρ&ένιοζ, -j- δ Παλαιών Π ατρών Θεοφάνης. γ  δ 
Νάυπάκτου καί ’Ά ρ τη ς  Γαβριήλ f  δ πρώην Τραπεζούντος ’Ιγνάτιος
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f  ό Συνάδων Λογγΐνος, ι) f  δ Ίω αννίνω ν . . . . * )
f  Ό Φιλίππων και Δράμας Κλήμης, s) f  ό Μεσημβρίας Κυπριανός 

+ Ά γχιάλου Παρΰένιος.
χ 'Ρ α ιδεσ το ΰ  επίσκοπος Μ ελχισεδέκ.
Σημ Έ  διά κυανής μήρινθος έπικρεμαμένη μολυβδίνη σφραγίς εις 

άρίστην κατάσεασιν. ή μεμβράνη λευκή καί τά γράμματα λίαν μελανά.

Γ \ ΣιγΙλιον μεμβράινον 0 ,5 5  <0,70, έ'τονς 1631 .

Κύριλλος έλέφ θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας 'Ρ ώ 
μη; και Οικουμενικός Πατριάρχης.

t  Ου μόνον δίκαιον έστί διατηρεΐν καί φυλάττειν άμετάιρεπτα κα'ι 
απαρασάλευτα τά παλαιγενή των προ ημών άοιδήμων Πατριάρχων γράμ
ματα τά ύπογραφαΐς πολλών αρχιερέων κατησφαλισμένα, τά γραφέντα 
καί δοθέντα κατά καιρούς δηλονότι επί βεβαιώσει καί διορθώσει πολλών 
αναγκαίων εκκλησιαστικών πραγμάτων κρίσει καί εςετάσει ακριβή, αλλά 
καί τους άθετουντας καί παραβλέποντας ταύτα εΐργειν δση δύναμις και 
εκκλησιαστικώς επίτιμαν καί αύστηρώς παιδευειν. Ε π ε ιδή  τίνυν ένεφα- 
νίσθησαν πρότριτα τη ημών μετριότητι γράμματα τών προ δμών πατριαρ- 
χών, του τε κυρ Νεοφύτου καί κυρ Τιμοθέου δηλοποιουντα, ώς επί τής 
πατριαρχείας του κυρ Νεοφύεου εκείνου υπετάγη τό ένδον Ά δριανου-

1) *Α λ ε ξ. δ Λ α υ ρ ι ώ τ η ς  έδημοσίευσεν έτερον σιγίλλιον του Κυρίλ* 
λου της αυτής χρονολογίας καί άνέγνω κακώς : *Ά ν δ ρ ο υ Λ ο γ γ ΐ ν ο ς  
(Έκχλ. έτος ΙΒ ', 1893 σ. 231). Δυστυχώς τούτφ άκολουθήσας καί ό καλός μεσαιω
νοδίφης Δ η  μ. Π α σ χ ά λ η ς  ανέγραψε μεταξύ ιών έν "Ανδρφ άρχιερατευσάν- 
των καί τόν Λ ο γ γ ΐ ν ο ν  τούτον, έ.τ* ούδεμιάς άλλη: στηριζόμενος μαρτυρίας (βλ. 
Θεολογία, τόμ. Α' 1926, σ. 109).

2) Ό  αυτός έκδόιης έν τφ άνωι. σιγιλλίφ έξέδοτο: Θ ε ό κ λ η τ ο ς ,  τών 
πάντη αδυνάτων ή δυσξύμβλητος όντως μονοκονδυλία νά σημοίνη τούτο τό όνομα, 
τδ πάθημα τού Άνδρίου λογίου έταθε καί ό έμός σεβασμκυτατος φίλος πρ. Π α 
ρ α μ υ θ ί α ς  Ά  θ η ν α γ ό ρ α ς, επί τοιαύ:η; μοναδικής καί λίαν υπόπτου 
στηριχθεις πηγής, καί έπλασε Θ ε ό κ λ η τ ο ν  Ίωαννίνων άρχιερατεύσαντα καιά 
τά έτη 1621—1632 (Βλ. ΊΙπειρ . Χρονικά έτος Γ ' 1928, σ. 28) νομίζω ότι είναι 
Π α ρ θ έ ν ι ο  ς,

3) Ό  *Α λ. Λ α υ ρ ι ώ τ η ς  άνέγνω Σωζουπόλεως (!).
Ή  άνάγνωσιο τών άνωτέρω υπογραφών προσεπικυροΰτσι καί υπό δύο άλλων 

συνοδικών «υπομνημάτων» εκδοθέντων τφ αύιφ έχει υπό Κ υ ρ ί λ λ ο υ  τ ο υ  
Λ ο u χ ά ρ ε (ο ς καί δημοσιευθέντων έν αρχή του Β' τόμ. τών έπισήμων πατρ. 
έγγραφων (σ* 1—6) υπό Κ α λ λ ι ν ί κ ο υ  Δ ε λ ι κ ά ν η  (Κ)πολις 1904).
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πόλεως ευρισκόμενον πατριαρχικόν σταυροπηγίου το\5 αγίου πρωτομάρ- 
τυρος και αρχιδιακόνου Στεφάνου τή σεβασμία και ιερά και βασιλική μονή 
τής Λαύρας τή εν τφ  άγιωνύμφ δρει, χάριτι μέν του πατριάρχου εκείνου 
δεήσει δέ και παρακλήσει πολλή του εν ίερομονάχοις ποτέ παπά κυρ Φι- 
λήμονος  είς τό πέμπεσθαι έκεΐθεν ιερομόναχος εις τό ψάλλειν και ίερουρ- 
γειν εν αύτώ και μνημονεύειν τού πατριαρχικού ονόματος, και βεβαιουν- 
τα την αυτήν άπόφασιν μένειν απαρασάλευτου, καθώς και μετά ταύτα 
επί τής πατριαρχείας ημών δ προρρηθεις παπά Φ ιλήμω ν  συνδρομή των 
πεμφθέντω ν πατέρων από τής μονής τής Λαύρας τότε εις ταξείδιον κα 
ελεημοσύνη και βοήθεια των χριστιανών άνέκτισε συν αύτοίς εκ βάθρων 
τον αυτόν ναόν τού αγίου Στεφάνου καί έπαυξήσαντες εύρυχωρότερον 
έποίησαν καί έβελτίωσαν καίέκαλλώπισαν, άναλώμασι μέν εξ ελεημοσυνών 
τών χριστιανών, ώς εΐπομεν, κόποις δέ και μόχθοις καί ιδςώσιν ιδίοις αυ
τών, άνεγείροντες καί κελλία εν τή περιοχή αυτού, καί τά πάντα καλώς 
ποιήσαντες προσέπεσον τότε τή υμών μετριότητι καί διά γράμματος ήμε- 
τέρου συνοδικού ήσφαλίσαντο ταύτα, ώς φαίνεται, επί τό είναι μέν τό 
σταυροπήγιον αυτό είς τήν εξουσίαν τής Λαύρας, μερίζεσθαι δέ αυτού 
τό εισόδημα μεταξύ τών πατέρων τού μοναστηριού καί τού παπά Φιλή- 
μωνος  εκείνου επί ζωής αυτού μόνον, μετά δέ τήν άποβίωσιν αυτού μέ- 
νειν άπαν τό εισόδημα εν τή έξουσίρ τού μοναστηριού, μηδενός τών υιο- 
θετών Ί) εκείνου μετέχειν εξ αυτού ήδη δέ τού παπά Φ ιλήμονος  τό ζήν 
άποβαλόντος οι υιοί θετοί εκείνου σπεύδουσι ίδιοποιείσθαι τό ήμιου εισό
δημα τού σταυροπηγίου, δπερ ελάμβανεν ό παπά Φ ιλ ^ ιω ν ,  καί άδικειν 
τό μοναστήριον κακώς τούτο διανοούμενοι, δπερ άτοπον καί παράλογον. 
Τούτου χάριν δεηθέντων τών πατέρων μεγάλη τή άξιώσει δευτέρου έπιτυ- 
χε ΐν  ήμετέρου γράμματος, συνιστώντος μέν τά παλαιγενή αυτών γράμ
ματα, άποφαινομένου δέ έχειν αυτούς άπαν τό εισόδημα τού σταυροπη
γίου, ώς δεδήλωται, άδιασπάστως είς αιώνα τον άπαντα, γράφομεν διά τού 
παρόντος καί άποφαινόμεθα γνώμη συνοδική τού τε άγιωτάτουκαί μακαριό
τατου πατριάρχου 'Ιεροσολύμων κύρ Θ εοφάνονς  καί τών παρατυχόντων 
ίερωτάτων αρχιερέων καί ύπερτίμων, τών έν άγίφ  πνεύματι αγαπητών 
ημών αδελφών καί συλλειτουργών, ινα τών προγραφέντων καί δοθέντων 
πατριαρχικών συνοδικών παλαιγενών γραμμάτων επιβεβαιώσει τής τοι- 
αύτη; ύποθέσεως καί μάλιστα τού ήμετέρου συνοδικού γράμματος εχόν- 
των τό κύρος καί βέβαιον καί άμετάτρεπτον είς τον εξής άπαντα χρόνον, 1

1) *Οπω; συνάδελφός έλέγετο τότε ουτω καί υίοθετός. τό ορθόν υίόθετσς πρβλ, 
Κ λ η μ* *Α λ έ ξ. 977 υΐόθετος γέγονεν ό Χριστός.
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τό μέν σταυροπήγιον του αγίου Στεφάνου το εν τή Άδριανουπόλει τϊη 
υποκείμενον τή θείρ μονή τή ; Λαύρας του οσίου και θεοφόρου πατρός 
ημών ’Αθανασίου του ’Αθωνίτου,·καί οί τής μονής ταύτης πατέρες έχον- 
τες αυτό εν τή έ;ουσιμ τής μονής άδιασπάστως και ά) αφαιρέτως λσμβά- 
νωσι τό εξ αΰτοΰ συναγόμενον άπαν εισόδημα τοΰ δλου ένιαυτου εις επί
σκεψήν του μοναστηριού αυτών άκωλΰτως και άνεμποδίστως, μηδενός 
έναντιουμένου αυτοίς περί τούτου ή άντιλέγοντος, αλλ’ ουδέ του κατά τό
πον άρχιερέως, ή τό σταυροπήγιον αυτό καταπατοΰντος εν σργίρ καί άφο- 
ρισμφ ot δέ υΐοθετοί εκείνου τοΰ ποτέ παπά Φ ιλήμονος , οτε . . . . ’)>
καί *Ιω άννης  οί δικαιολογούμενοι τάχα έχειν τό ήμισυ σταυροπήγιον, 
ώ; από κληρονομιάς έναπόκεινται αΰτοίς, οπερ «δεκτόν και παράλογον, 
πυροω άπέχουσα αύτοΰ, ώς μηδεμίαν κεκτημένοι μετοχήν έξ αΰτοΰ ολως 
κατά νόμον, αν δ’ άλλως θελήσωσι έναντιούμενοι τή παρονση άποφάσει 
εΐτ* αυτοί, εί'τε καί οσοι άλλοι καί σκάνδαλον προξενήσωσι και ζημίαν 
τινά αυτοί; έπ ’ ανατροπή τοΰ παρόντος, άφωρισμένοι έστωσαν από θεοΰ 
κυρίου παντοκράτορος καί κατηραμένοι καί ασυγχώρητοι και ά/.υτοι μετά 
θάνατον και τυμπανιαΐοι εν τφ νΰν αιώνι καί έν τφ μέλλοντι. εχέτωσαν 
δέ και τάς άράς τών τριακοσίων δέκα καί οκτώ θεοφόρων πατέρων 
τών εν Νικαίρ καί τών λοιπών αγίων συνόδων, καί κληροτ ομησάτωσαν 
την λέπραν τοΰ Γιεζή και την αγχόνην τοΰ ’Ιούδα, αί πέτραι, τά ξύλα, ό 
σίδηρο; λυθήσονται, αυτοί δέ ούδαμοΰ, καί έξω τής τοΰ Χριστοΰ έκκλη1 
σίας. είπερ δέ καί γράμμα έδόθη αΰτοίς εις τό έχειν αυτούς άμετόχως τό 
ήμισυ εισόδημα τοΰ σταυροπηγίου ή έκδοθήσεται κατά συναρπαγήν μετά 
ταυτα άιυρον έστω καί εις ούδέν λογιζέσθω, αλλά καί δστις συνηγορήση 
ή καί βοηθήση αυτοί: κατά τοΰτο ιερωμένος ή λαϊκός άφωρισμένος έστω 
καί κατηραμένος καί ασυγχώρητος. Έ π ί  γάρ τούτο) εγράςη  καί τό παρόν 
πατριαρχικόν συνοδικόν έπιβεβαιωτήριον καί έπεδόθη τοίς πατράσι τής 
θείας καί ιερά:.βασιλικής μονής μεγίστης Λατ'ρας τοΰ οσίου καί θεοφόριυ 
πατρό; ημών ’Αθανασίου τοΰ ’Αθωνίτου περί τοΰ υποκειμένου τφ μονα
στήρια,) αύτών σταυροπηγίου τοΰ άγιου Στεφάνου τοΰ έν τή Άδριανου- 
πόλει εις μόνιμον καί διηνεκή την ασφάλειαν, έν έ ret ,ζφ ρφ λφ ί)φ, 
μηνί μαρτίψ, ίνδικτιώνος δης.

f  Κύριλλος  έλέφ θεοΰ άρχιεπίσκσπος Κωνσταντινουπόλεως νέας 
'Ρώμης καί οικουμενικός πατριάρχης *). 1 2

1) φαίνεται δα  λείπουσι λέξεις.
2) Ίσ τέονδ ιι εν άρχή ή επιγραφή τοΰ πατριαρχου είναι τοΰ γραφέως, έν τέλει 

δέ ίδιοχείρως τίθεται ή ΰπογραφή.



f  Θεοφάνης ελέφ θεοί) πατριάρχης τής αγίας πόλεως Ιερουσαλήμ.

f  Ό  Εφέσου Μ ελέτ ιο ς . f  ό Κυζίκου Π αρϋέν ιος .  f  δ Χαλκηδόνος 
Ν εκτάριος ,  f  δ Τυρνόβου Μ ακάριος.  f  δ Νικομήδειας Διονύσιος  (;), 
f  δ Σερρών Δανιήλ.~\ό  Βράτσας Γρηγόριος Ν είλος ,  ν+ δ Φιλιππουπόλεως 
Χ ριστόφ ορος,  γ  δ Μεσημβρίας ’Α κάκιος. f  δ Δίβρης ’Ι γ ν ά τ ιο : . f  δ Μή
δειας Θεοδόσιος, f  δ Χίου ’Ι γ ν ά τ ιο ς . f  ό Σηλυβρίας Λ αυρέντιος,  f  δ Δι
δυμοτείχου Λαυρέντιος,  f  δ μέγας λογοθέτης τής μεγάλης εκκλησίας, f . . .

Ενλογίον ΕονρίΧα Λανριώ τον

Δ'. Γράμμα πατριαρχικόν συνοδικόν. Χαρτφον 0 ,5 7 5 X 0 ,4 3 3
έτους 1640.

f  Παρϋ'ένιος ελέο) θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας 
βΡώμης και οικουμενικός πατριάρχης.

f  Των δικαιοτάτων άρα και πάνυ τοι έποφειλομέτ ων. τό και παρά 
της ημών μετριότητος παραγεγονυίας εΰλόγως τίμιας γραηάς τών προ 
ημών ά /ιω τά:ω ν πατριαρχών επικυρουσθαι εγγράφως και ώς εικός επι- 
βεβαιουσθαι είς μείζω συντήρησιν και ασφάλειαν, τφ τοι (sic) και κατά 
την επαρχίαν Άδριανουπόλεως εύρίσκεται σεβασμία μονή εις δνομα τιμω- 
μένη του αγίου πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου Στεφάνου προ χρόνων 
άμνημονεΰτων οίκοδομηθεΐσα και προσηλωθεΐσα διά πατριαρχικών γραμ
μάτων παρά τών κτητόρων αυτής του τε άειμϊήστου ιερομομάχου κυρ 
Φιλήμονος και τών λοιπών και άφιερωθεισα προς την ίεράν και θείαν 
μονήν του δσίου πατρός ημών ’Αθανασίου, τήν πατριαρχικήν και βασιλικήν 
Λαύραν έπιλεγομένην τήν εν τφ άγιωνΰμφ δρει, παρ’ ής έπέμποντο κατά 
καιρόν διωρισμένον ιερομόναχοι και άλλοι τών πατέρων ψάλλοντες εν 
αυτή και δοςολογουντες τον θεόν εν δσιόιητι και δικαιοσύνη, καρπονμε- 
νοι και άποκομίζοντες τά πρόσοδα ταΰτης ελεημοσύνης ένεκα και ψυχι
κής σωτηρίας τών κτητόρων και τών χριστιανών πάντων. Και ήν διατε- 
λοΰσα ή εκκλησία αύτη του αγίου Στεφάνου εκτοτε και μέχρι τής σήμερον 
υπό την εξουσίαν και υποταγήν και δεσποτείαν τής ίεράς ταΰτης καί βασι
λική; μονής αγίας Λαύρας εϊρηνικώ; και άταράχως.Έπεί δέ παρεγένοντο λ) 
τ ινε; τών από τή; ιερά; ταύιης μονή: μετά γνώμης πεμφθέντες και είδή* 
σεω; τή ; θεία; σ^νάςεως τών έν αυυή ένασκοΰντων Ιερομονάχων τε και 
μοναχών και λοιπών γερόντων προς τήν ημών μετριότητα συνοδικώς προ- 
καθημενην και τά κατ’ αυτούς άνενεγκόντες ειπον και έδεήθησαν γράμ- 1

1) Ή  έγκλισις. χωλαίνει.
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ματος ήιιετίρου πατριαρχικού εις σύστασιν και έπιβεβαίωσιν του ειρημέ- 
νου μονυδρίου του αγίου Στεφάνου εις τό μένειν καθώς και πρότερον δι- 
οικούμενον και έπισκεπτόμενον προς τής μονής τούτης, τής περιωνύμου 
Λαύρας. Και δή άποδεξάμενοι την αϊτησιν αυτών ώς εύλογον οΰσαν και 
τφ θεφ φίλην γράφομεν συνοδικώς καί άποφαινόμεθα, γνώμη και του μα- 
καριωτάτου καί άγιωτάτου πατριάρχου 'Ιεροσολύμων και των συμπαρευ- 
ρεΜέντων Ιερωτάτων αρχιερέων, των εν άγίορ πνεΰματι αγαπητών ήμών 
αδελφών και συλλειτουργών, ινα τών πατριαρχικών και κτητορικών 
γραμμάτων εχόντων τό κύρος καί την ίσχύν καί την ασφάλειαν ή διαλη- 
φθεΐσα μονή του αγίου Στεφάνου εΐη υποκείμενη και ΰποτεταγμένη υπό 
την εξουσίαν καί διοίκησιν καί βούλησιν τής αγίας Λαύρας, δεσποζομένη 
καί κυβερνουμένη (sic) υπό τών κατά καιρούς πεμπομένων πατέρων 
ψαλλόντων καί καλλιεργοΰντων αυτήν, καί λαμβανόντων τα έξ αυτής 
ποριζόμενα εισοδήματα καί δικαιώματα, φροντιζόντων καί ιών αυτής 
κινητών καί ακινήτων προς αύςησιν καί ωφέλειαν, μηδενί μηδέν δφει- 
λόντων διδόναι μέχρι καί οβολού, άλλ* ή μνημονενειν του ήμετέρου πά- 
τριαρχικου ονόματος κατά τ ις  σταυροπηγιακός μονάς καί εκκλησίας, μη- 
δενός τολμώντος ένοχλήσαι καί καταπατήσαι αυτό, καί άπαιιήσαι πολύ 
ή ολίγον, ούτε τού νυν άρχιερέως, ή ιού κατά καιρούς μητροπολίτου κατά 
τόπον ή καί έξάρχου πατριαρχικού ιερωμένου ή λαϊκού, μήτε άλλου τί
νος διασεισαι καί άποσπάσαι αυτό τό μονύδριον από τής εξουσίας τής 
μεγάλης Λαύρας καί προξενήσαι σκάνδαλον εις αιώνα τον ά'παντα, έν βά- 
ρει επιτιμίου σφοδρού από θεού παντοκόάτορος καί κατάρας αιωνίου. *Ό- 
θεν έγράφη καί τό παρόν έπικυρωτικόν γράμμα καί έπιβεβαιωτικόν 
τής ήμών μετριότητος συνοδικώς, καί έπεδόθη τοίς όσίοις πατράσι τής 
αγίας Λαύρας εις ένδειξιν καί ασφάλειαν, έν έτει ,αχμφ', έν μηνί Ίου -  
νίο>, ίνδικτώνος ηης.

f  Θεοφάνης ελέο> θεού πατριάρχης τής αγίας πόλεως Ιερουσαλήμ, 
f  ό Ά γκύρας Λαυρέντιος, f  ό Νίκαιας Πορφνριο:, *|*ό 'Ρόδου Μελέτιος> 
t  ό Νικομήδειας Κύριλλος , γ  ό ΓΙρούσης Γεράσιμος (;), ο Μονεμβασίας 
Νεόφυιος , f  6 Διδυμοτείχου Κλήμης, f  ό Μιτυλήνης Παρΰένιος, f  δ 
Λίνου Γϊαρ&ένιος, f  ό Χίου Κύριλλος, t  δ προδην "Αρτης Λαυρέντιος, 
f  6 Ναυπλίου καί "Αργους Θεοφάνης, f  6 Σοφίας Ίιζεχιήλ, f  ό Χαλ- 
κηδόνος Παχώμιος, *j* ό Λακεδαιμόνιας Ίωάσαφ, *]* δ Γάνου καί Χώρας 
ΠαΊ'σιος, f  ό Μυριοφύτου καί ΙΙεριστάσεως Συμεών.

Σημ. ’Έ χει τετυπωμένην έν αρχή την πατριαρχ. σφραγίδα κατά τάς 
δύο όψεις, καί κάτωθεν την μίαν, τού πατριαρχ. ονόματος. Α ί γραμμαί 
τή; μηνολογίας διήκουσι μέχρι 20° τού μέτρου.

ί>;
k

f

ffl
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Ε \  Γράμμα Χ α ρ φ ό ν  0 ,1 9 5 X  0 ,2 6 2 .

του Άδριανουπόλεως Παρθενίου 1 6 4 0 ,
f  Παναγιώτατε ημών αύθέντα καί δέσποτα καί οικουμενικέ πατρισρ- 

χα, θειότατε, θεοχαρίτοτε, θεοπρόβλητε δουλικώς προσκυνονμεν τήν πα- 
ναγιότητά σου παρακαλόντε; τον θεόν νά είσαι πολυχρόνιος. Μέ τό πα
ρόν δεν γράφομεν εις μάκρος τής παναγιότητός σου μοναχά μέ τό νά έλ- 
θη άνθρωπος του πολυχρονημένου αγά μπονσταντζήμπασι ι) δ Χαεα*ή 
Μ εγμειαγός μέ γράμματα του πολυχρονημένου του αγά και τής παναγιό
τητός σας πώς νά δοθή ή εκκλησία των Λαυριότων, ό άγιος Στέφανος, 
καί μέ δλον, δέσποτά μου, όπου αδικούμαι εμφανέστατα ά πότό  ορισμόν τής 
παναγιώτητός σας, δέν έφήκα μόνον ευθείς έκαμα τον ορισμόν του αγά 
και τής π ιναγιό ιητός σας, καί διά τούτο έζήτησεν ό Μεγμέχαγας Χασακής 
γράμμα από τό χέρι μας, καί γράφομεν πώς ούτως έγινεν, δέσποτά μου, 
κατά τον δρισμόν της. Ταύτα τής ώρας καί οΐ χρόνοι της πολλοί καί 
καλοί. 1640, Αύγοΰστφ 8.

f  Ό  ταπεινός μητροπολίτης δούλος τής παναγιότητός σου 
Ά δριανουπόλεως Παρ&ένιος. (σφραγίς τουρκικοΐς γράμμασι μικρά) 
Ό  Μηοναταντζίαγας Χασακής εζήτησεν βουλομένο γράμμα, καί του 

έδωσα τό παρόν. Δέσποτά μου, οι πατέρες δέν θέλουν εκκλησίαν κατά τον 
ορισμόν τής παναγιότητός σου, καί ας είσαι πολύχρονος, θέλουν κατά τον 
ορισμόν τον δικόν τους.

Γράμμο. Χαρτφον 0 }5 8 χ 0 ,3 7 .

' Τοϋ Άδριανουπόλεως Νεοφύτου 1651

t  Προφητικόν άμα καί φυσικόν τό εκ θλίψεως μνησθήναι θεού καί 
τών κριμάτων αΰτου, ού ή μνήμη άναγκαιον μάλλον ή τό άναπνεΐν, ώς οί 
θεολόγοι φάσ ιν ' δθεν καί δ προφήτης εν θλίψει, φησί. κύριε, εμνήσθη- 
μέν σου. καί ή ταπεινότης ημών πολλά; έν καιρω θλίψεις ύπομείνασα έν 
τ·ρ όχ ΐτχ ι  τή; τοιαότη; νόσου τών πραγμάτων, εις υγείαν συν θεφ ευωδο- 
θέντων, εμνήσθην του θεού καί τών εντολών αυτου υποσχομένη φυλάξαι 
αναγκαίοι; παν δ αν εϊη δίκαιον καί αληθές καί του εν πατριάρχαις νομι- 
σθέντος Παρθενίου άποσπάσαντος τήν εκκλησίαν είς ό'νομα τιμωμένην 
του αγίου Στεφάνου μετά ιή ;  ενορίας αυτής τή; υποταγής καί εξουσίας 
τή ; β ισ ιλ ική ; καί πατριαρχικής μονής Λαύρας τού αγίου "Όρους καμέ 
διώκοντας καί άτελαύνοντος από τόπου είς τόπον καί ζητουντος, εί δυνα-

1) Καεά τόν Ύ ψ η λ ά ν τ η ν  (ενδ’ άνωτ. σ. 720) δύο ποσταντξηπάσηδε^ 
ήσαν, ό τής Κ)πόλεως καί δ τής Άδριανουπόλεως.
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τον, και αυτήν την ψυχήν, ώς άπεδείξατο, και από άφαιρέσεως αδίκου τής 
μητροπόλεώς μου κα'ι στερησάσης αύιήςάνόμως καίάνοσίως. ίλέη) δμματιέξ 
ουρανού έπέβλεψεν 6 κύριος κακείνου (γρ. κακεΐνον) μέν ένδίκως άπεβάλε 
τής χάριτος. . . . μάλλον ή τής επαρχίας, εμέ δε άπεκατέστησεν είς τού
την την επαρχίαν, ώς οί νόμοι διαγορεύουσι. κάντεύθεν ώς ύπεσχομένην 
(sic) φυλάξαι κατά τό δυνατόν τάς έντολάς αυτού, βλέπων αδίκως την 
εκκλησίαν ταύτην άλλοτριωθήναι τής διοικήσεως τής ρηιθείσης αγίας ταύτης 
μονής τής Λαύρας, ήθέλησα άποκαταστήσαι πάλιν αυτήν, ώς καί πρότερον, 
υπό την εξουσίαν αυτής τής αγίας Λαύρας. Και δή γράφει ή ταπεινότης 
ημών διά του πχρόντος και άπ κρπίνεται, ϊνα ή εκκλησία αύτη μετά και 
τής ενορίας αυτής εΐ'η υποκείμενη και ύποτεταγμένη τή έξουσίρ καί διοι
κήσει της βχσιλικής ταύτης μονής Λτύρας, παρέχουσα μόνον τρεις χιλιά
δας άσπρα ετήσιον δηλαδή κατ’ ενιαυτόν, ήτοι τό κοινώς λεγόμενον έμβα- 
τοίκιον, είς έ'νδειξιν καί σημεΐον εναργές τής περί εμέ υποταγής καί κανο
νικής αύθεντείας, και αρχιερατικής εξουσίας, καί εκκλησιαστικής δεσπο
τεία:, μνηιιονευομένου καί τού ήμετέρου καί τού μετ’ εμέ κανονικού ονό
ματος έν ταις ιεραις τελεταις, ώς έθιμον, καί εΐη και λέγοιτο άπό τού 
νυν και είς τό εξής ή εκκλησία αυτή μετόχιον τής άγιας ταύτης μονής 
Λαύρα; τού ά/ίου όρ^υς άναφαιρέτω; και άναποσπάστως είς αιώνα τον 
άπαντα μετά τής ενορίας αυτή; καί τών λοιπών δικαίων καί κτημάτων αυ
τής, μηδενός τολμώντος άντιλέγειν καί άντιπράττειν, έφ’ οίς ή ταπεινό- 
της ημών γράφει καί έν άγιοι) πνεύματι άποφαίνεται. Έ π ί  γάρ τούτφ 
έγράφη καί τό π ιρ )ν  τής ήμών ταπεινότηως βεβαιοχήριον γράμμα και έ- 
πεδόί>η τοΐς πατράσι τή; πατριαρχικής καί βασιλικής ταύτης μονής Λαύ
ρας είς διηνεκή την άσφάλε.αν, ώς είναι δηλαδή την εκκλησίαν ταύτην 
άναφαίρετον καί άναπόσπαστον. δθεν καί κατεστρώθη καί έν τφ ίερφ 
κώδικι τής ήμετέρας μητροπόλεώς είς μνήμην διηνεκή, έν έτει σωτηρίορ 
,αχνα', ίουνίου κδη , ίνδικιτώνος δης.

(Τοπ. σφραγ.)
f  Ταπεινός μητροπολίτης Άδριανουπόλεως Ν εόφ υτος  οίκείςι χειρι 

καί αβιάστφ γνώμη στέργων τά ανωτέρω υπογράφω καί έπιβεβαιώ.

Ζ .  Σ ιγ ίλλ ιο ν  μεμβρά ινον  0 , 6 5 X 0 , 5 0 .  1651  £τονς ι).

Ίω α ν ν ίκ ιο ς  έλέορ θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας Ρώμης 
καί οικουμενικός πατριάρχης.

1) To^co έκ τής γνωστής τού 'Ιεροσολύμων Δ ο σ ι θ έ ο υ  Νομικής συναγω
γής έδημ/ηεύθη ύπό του κ. Μ. Γ ε δ ε ώ ν έν τή είρημένη περί τοΟ Άδριανουπό- 
λεως Νεοφύτου διατριβή σ. 42 —45ανευ μέντοιτών ύ/τογραφών καί μετά τινων παραλ
λαγών καί ούκ ολίγων σφαλμάτων καί μιας παραλείψεως.
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Ουδέν των δντων, όσα εν ούρανφ και οσαέπί τής γης, εϊτε των νοη
τών εϊποι τις αν και τών ουρανίων σωμάτων, είτε και των υπό την αΐσθη- 
σιν, συνίστασθαι ποτέ δυνηθείη, άνευ τής προς ά'λληλα δμονοίας και τών 
προ; τάςιν τε και εύαρμοστίαν συντεινόντων, ν φ ’ ώ νκα ι συνέχονται και 
συγκρατοΰνται καί είς την φυσικήν αυτών άγονται κίνησιν, και τό ενδεές 
έκίστου πχρχ του άλλου πληοουται. καί τούτο δείκνυσιν ήμΐν, μετά θεο- 
ποεπή φοτοχυσίαν τήν παρ’ άλλήλων διαδεχομένην τών θείων νόων 
κατά τήν θεολόγον φωνήν, καί αυτή ή σελήνη παρά του ήλιου δανειζό
μενη άμαρυγάς και προς τά ύπ’ αυτήν μετοχετευονσα* μόνον γσρ τό θειον 
άνενδεέ; και υπερπλήρες, ή δέ τών ανθρώπων φύσις Ιν άοθετ eig cvoa 
καί εν κινήσει £οής καί κα ίάποροή ; !) πολλών δειται τών προ; σνστα- 

σιν αυτής καί συνάρτησήν. "Οθεν καί τής ιερά; εκκλησίας είς όνομα τιμώ
μενα; του άγιου ένδόςου αποστόλου πρωτομάρτυρος καί αρχιδιακόνου Στε- 
φ ίν ο υ τ ή ;  εν τή καλώ; ευνοούμενη (sic) μη τροπόλειτε καί πολιτεία Ά δρ ι-  
ανουπόλεω ς,1 2 3 4) μετοχιού ούση; τή ; θείας καί ΐερας βασιλικής καί πατριαρ
χ ική ; περίφημου μ >νής του οσίου πατρός ημών ’Αθανασίου μεγάλης Λαύ
ρας τής έ ν τ φ νΑ θω  δρει παρακειμένης,καί ύποτεταγμένης προς χρόνωνίκα- 
νών καί τά προ; ζωαρκειαν μικράν Ιπαρκούση;αυτή, καί τό ενδεές αυτής, 
ώ ; είκός, προσαναπληρούσης καί τής ένούσης αυτή βοήθειας ποριζονσης, 
ούκ ο ίδ ’ δπω ; [υπό] τών δαιμόνων πεισθείς ΠΓαρΦένιος ό εν πατριάρχαις 
δνομασθείς βιαίςι χειρί τούτο ταύτης άπεσπάσατο, ζημίαν ούτήντυχονσαν 
τή μεγαλωνύμφ ταύτη Ααύρρ προξενήσας. Καί ήν ουτω διακείμενον τό 
μετόχιον τούτο μέχρι καιρού, ό δέ κατά τόπον γνησίως καί νομίμως 
προϊττάμενος Ιερ ότατο; μητροπολίτη; Άδριανουπόλεως κυρ Νεόφυτο;^  
ύ τέρτιμο; καί εςαρχο; πχντό ; Αίμημόντου, ό εν αγίφ πνεύματι αγαπη
τό; άδελφ'); καί συλλειτουργό; τή; ήμ ον μετριότητος, θεόθεν άναλαβών 
τήν ιδίαν αυτού επαρχίαν καί τού; ο ΐακα; αυτής πνεύματι άγίφ εγχειρι- 
σθείς, ήρεσεν αύτφ φ ίλαγαθω :, καί ώ ; είπεΐν φιλοθέως μάλλον ή φιλαν- 
θρώπως, έκουσίι? βουλή καί αυθαιρετώ γνώμη καί προαιρέσει, τούς πατέ
ρα; ορών πενθοΰντας καί σκυθρωπάζοντας επί τή κατειληφυΐρ αυτούς 
στερήσει, τό διεστός *) συνάψαι καί τό πόρρω εγγύς ποιήσαι καί ίαμα έπι- 
νοήσαι τή περί ταύτα νοσηλεία5) άνάλογον, οΐα φιλόστοργος πατήρ. Καί

1) άιορροής Γ.
2) Πανεχχοΰ έχει ό Γ. τό κακόζηλον Άνδριανούπολις.
3) τής μεγάλης Γ. ν
4) διεστά; Γ.
5) προηλεία Γ. καί έν ύποσημ. νοσηλεία ; ; (sic). _
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δή τό διαληφθέν τούτο μετόχιον, τό [προ] μικρού έκσπασθέν *) τής συνά
φειας και υποταγής τής επισήμου Λαύρας, εις την προτέραν αυτής έ χ ο  
σιν έπανήγαγε και δι’ αρχιερατικού αυτού γράμματος εις ήν εσχον πρότε- 
ρον συμφυΐαν άποκατέστησε καί κατησφαλίσατο δ ι’ ο’ικειοχείρου αυτού 
υπογραφή:, και άφήκε τό μετόχιον τούτο ώς και πρότερον. υποταγής δε 
λόγφ καί εύπειθείας σημείη) έστερξαν και ύπέσχοντο πάντες cl από τής 
μεγάλης Λαύρας πεμφθέντες έν τφ αύτφ μετοχίφ πατέρες ως εκ προ
σώπου πάσης τής εκείνων συνάςεως, άποδιδόναι και)5 έκαστον ενιαυτόν 
άσπρα χιλιάδας τρεις, ο έστιν ετήσιον ή εμβατοίκιον, και διάγειν μετ’ 
αυτού είρηνικώς τού λοιπού, μνημονεύειν τε και τού κανονικού αυτού 
ονόματος, τελουμένων των θείων κα'ι ιερών προσευχών. Ε ντεύθεν  και 
τούτων δεηθέντων τής παρ’ ημών έπικυρώσεώς τε και ασφαλείας και άμε- 
ταπτώσεως, έφ’ οις εστερςάν τε και ύπέσχοντο, την αΐτησιν αυτών ή 
μετριότη: ήμών άποδεξαμένη ώς εύλογον ούσαν και δικαίαν κα'ι ευπρό
σωπον, γράφει συνοδικώς καί διά τού ήμετέρου τούτου πατριαρχικού συ- 
γιλλιωδους γράμματος έν άγίφ  παρακελεύεται πνεύματι, γνώμη των ίε- 
ρωτάτων αρχιερέων καί ύπερτίμων τών εν άγιο) πνεύματι αγαπητών ήμών 
αδελφών και συλλειτουργών, ΐνα  ή Ικκλησία αύτη ή επ’ όνόματι τιμίφ 
εξυμνούμενη τού αγίου πρωτομάρτυρος καί αρχιδιακόνου Στεφάνου, ή έν
δον ούσα τής Άδριανουπόλεως, μετά καί τής περί αυτήν ενορίας και τών 
λοιπών προσόντων αυτή καί αφιερωμάτων, εΐη καί λέγοιτο μετόχιον τής 
διαληφθείσης σεβάσμιας βασιλικής καί πατριαρχικής μεγαλώνυμου *) μο
νής τής Λαύρας δεσποζόμενον καί διοικούμενον υπό τών πατέρων αυτής 
πεμπομένων έκεϊθεν κατά την συνήθειαν αυτών εις την εκκλησίαν αυτήν 
του αγίου Στεφάνου, ανθρώπων Ιδίων, παρεχόμενων ενπειύώς τό κατ* 
έτος εμβατοίκιον, ώς εΐπομεν, τής αυτής εκκλησίας καί έχορίας προς τον 
κατά τόπον διαληφθέντα μητροπολίτην ίερώτατον Άδριανουπόλεως κυρ 
Ν ε ό γ ν ιο ν  νύν καί τον μετ’ αυτόν κατά καιρούς 5) έσόμενον, άσπρα χι
λιάδας τρεις σώα καί ανελλιπή αναντιρρήτως καί απροφάσιστος, καί μνη- 
μονεύοιτο ύπ* αυτών τό αρχιερατικόν αυτού ό'νομα, ώς εθιμον καί κανρνι- 
κόν υπάρχει, παρά *) μηδενός τών ιερωμένων ή λαϊκών τολμώνιος έναν- 
τιωθήναι καί άντειπεΐν  δλως καί άντιπράξαι τή ήμετέρρ ταΰτη παριαρ- 
χική καί συνοδική άποφάσει, έν έ π ιτψ ίφ  φρικτφ παιδείας, αργίας τε καί 
άφορισμού άλυτου, πατρικών τε καί συνοδικών άρών. Ό θ ε ν  άπελύθη 1 2 3 4

1) άποσπασ&έν Γ.
2) μεγαλώνυμου λείπ. Ι \
3) κατά καιρόν Γ.
4) παρά λείπ. Γ.
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και τό παρόν συνοδικόν σιγιλλιώδες γράμμα, εις βεβαίοσιν και επικι'ρωσιν 
κα'ι μόνιμον ασφάλειαν τής είρημένης εκκλησίας του άγιου Στεφάνου, 
προς την ανώ νυμον Λαύραν, επί τφ είναι ύπ5 αυτήν άναφαιρέτως καί 
άναποσπάστως, έως οΰ δ ήλιος εφορά τά πάντα αναντίρρητος και αναμφί
λεκτος.— Έ ν  ετει σωτηρία) ρχνα'. ίονλλίφ ίνδικτιώνος δ'.

Ίω α ν ν ίκ ιο ς  έλέφΘεοΰ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως ν έα ς 'Ρ ώ 
μης καί οικουμενικός Πατριάρχης.

f  Ό  'ΙΙρακλείας Μ ελέτιος,  χ  δ Κυζίκου 'Ά νΰ 'μ μ ο ς ,  χ  δ Λαρίσσης 
Π αΐσ ιο ; ,  f  δ ΦΛιππουπόλεως Γ αβριήλ ,  f  δ Κασσανδρείας Θ εοφ άτης , 
f  δ Νεοκαισαρείας Σ α μουήλ ,  f  δ Νικομήδειας Κ ύριλλος ,  χ  δ Προΰσσης 
Κ λ ή μ η ς ,  δ Νίκαιας Π ορφύριος ,  χ  δ "Αρτης Γ αβριήλ ,  χ  δ Μήδειας 
Χ ριστόφορος,  ψ δ Χίου Παρϋ'ένιος, χ  δ Άδριανουπόλεο)ς Ν εό φ υ το ς , 
-j~ δ Τυρνόβου Διονύσιος, χ  δ Θεσσαλονίκης Θεόκλητος, χ  δ Διδυμοτεί
χου ’Ιάκω βος,  χ  δ Σηλυβρίας Μ ελέτιος ,  χ  δ Ά γαθουπόλεως Φιλόθεος, 
•J* δ Τζίας καί Θερμίον Γ ερμ α νό ς .

Σημ. Ή  κυανή μεταςίνη μήρινς σώζεται εις άρίσχην κατάστασιν.

Η '. Σ ιγ Ιλ λ ιο ν  μ εμ βρά ινον  0 ,6 1 > ζ 0 ,5 5  έτους 1 6 5 3 . 1)

χ  Ίω α ν ν ίκ ιο ς  έλέφ θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως 
νέας 'Ρώ μης και οικουμενικός πατριάρχης*2)

«Ή γάπησα  ευπρέπειαν οϊκου Θεοΰ καί τόπον σκηνώματος δόςης 
σου», φησίν δ ιεροψάλτης Δαβίδ* καί έ'στι μέν αληθώς κατά πρώοον καί 
έςαίρετον τρόπον ευπρέπεια οίκου Θεού πάσαι αι ιεραί τελεταί καί αΐ προ- 
σαγόμεναι έν θυσιαστηρίφ λογικαί λατρειαι καί ΰυσίαι αναίμακτοι τφ 
πατρί τον  φώτων, επί μνήμη μέν των φρικοδεστάτων εκείνον δμοΰ3 4) 
καί σ οτηρ ιοδον  παθών του κυρίου ημών, επ’ εξιλεώσει J*) δετώ ν  ήμαρ- 
τημένον τφ  βίφ* επόμενός δέ καί κατά δεύτερον λόγον καί ή περί τούς 
ιερούς σηκούς υλική τε καί σοματικοτέρα διακόσμησις, άνέγερσίς τε καί 
άνακαίνισις, ευπρέπεια οίκου θεοΰ είκότος προσαγορεΰοιτο. μισθός δέ

1) Ή  σφραγίς μεγάλη καί ή κυανή μήρινς παχεϊα καί άριστα διατηρούμενη.
2) Τό σιγίλλιον τούτο έδημοσιεΰθη έκ του κώδικος Φ ω τ ί ο υ  τ ο ύ Κ υ- 

π ρ ί ο υ ύ.ιό του κ. Μ. Γ ε δ ε ώ ν έν τφ μνημονευθέντι βιβλιαδίφ, Γράμμα
τα εξ *ΑδριανοΟ πόλεως σ. 79—81, άλλ* εκεί εκτός των άλλων παραλείψεων, δεν 
ύτάρχ-ι καί τό σ.τουδαιότερον μέρος, ή κυρία ύπόθεσις καί αΐ ύπογραφαί των αρ
χιερέων. Τάς διαφοράς δέ δηλουμεν καί ενταύθα διά Γ.

3) όμού λείπ. Γ.
4) εξιλεώσει Γ. λείπ. επί.
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τοίς διά φροντίδος έχουσιν έκατέροις ^  το μήποτε συναπωλέσθαι *) τάς 
ψυχάς αυτών μετά ασεβών,άλλ’ έν βί[βλ]φ ζωή; τα ονόματα αυτών γεγραμ- 
μένα τυγχάνειν* καί γάρ ό αυτός προφήτης κατά συνακολοΰθησιν ώς 
έπί ύποσχέσει τών τοιουτων ευπρεπειών αντιμισθίαν αίτουμένοις εί~ 
ρηκε .* «μή συναπολέσης μετά ασεβών 1 2 3 4) την ψυχήν μου».

Πάσι μέν οΰν απλώς εύσεβεΐν αιρουμένοις άναγκαιότατον*) ή τών 
ιερών καταγωγίων καί ευκτήριων του θεού οίκων ευπρέπεια και άνακαίνι- 
σις, είτε την επ’ εξιλεώσει ημαρτημένων προσφερομένην τφ θεφ πνευμα- 
τικωτέραν και μυστικωτέραν έννοίη τις, είτε την ε π ’ απολυτρώσει του μή 
συναπολέσθαι ψυχήν μετά ασεβών ύλικωτέραν καί εξωτερικήν γινομένην. 
ήμιν δε μάλιστα πάντων τοϊ; τον οικουμενικόν λαχουσι διέπειν θρόνον 
ώς έξαιρέτως προσαγωγοίς τής ένδοτέρας 5) καί μεγαλοπρεπούς λατρείας 
τφ πατρί τών όλων, φροντιστέον καί τής έτέρας 6), ώς εϊρηται, εύπρεπείας 
τών σεβασμίων του θεού οΐκων, ου μήν άλλα καί πάντα; πάσαις άνάγκαις 
προς τούτο παροτρυντέον, ώστε τρόπους τους μέν συνιστάν, τους δέ καί 
επινοειν επί ευπρεπείς και καλλωπισμφ τούτων, ά φ ’ ών ψυχική προσπο
ρίζεται σωτηρία. Τοίνυν καί έν τή μήτροπόλει Άδριανουπόλεο)ς υπάρ
χει ναός τιμώμενος έπ ’ όνόματι του άγιου πρωτομάρτυρος καί αρχιδιακό
νου Στεφάνου, έν ώ τελείται μέν ή μυστική ευπρέπεια τών ιερών τελετών, 
καλλωπίζεται δέ ταίς έξωθεν εύπρεπείαις τη δαπάνη τών άφιερωθέντων 
παρά τών ευσεβών καί άφιερουμένων πραγμάτων, κινητών τε καί ακίνητων, 
δντςνα ναόν ό ίερώιατος ήδη μητροπολίτης Άδριανουπόλεως ύπέρτιμος 
καί έξαρχος παντός Αίμ'ημόντου έν άγίο^ πνευματι αγαπητός ημών αδελ
φός καί συλλειτουργός τής ημών μετριότητος 7) κυρ Ν εό φ υτο ς  φιλανθρω- 
πευσάμενος δέδωκε τή άγίφ καί σεβασμέ μονή τής Λαύρας, επί τφ ψάλ- 
λειν έν αύτφ δηλαδή τούς πεμπομένους παρά τής ίεράς μονής όσιωτάτους 
πατέρας καί συνάγειν καί καρπούσθαι τά εισερχόμενα ένοριακά εισοδή
ματα, ώς καί τούς λοιπούς ίερεΐς τούς ψάλλοντας έκκλησίας 8) έν Ά δρ ι-  
ανουπόλει δι* έμβατοικίου, ήν τι να δόσιν αυτός τε διά γράμματος οικείου 
έβεβαίωσε, καί ήμεΐς ώσαύτως γράμμασι πατριαρχικοί; συνοδικοί; κατη-

1) έκατέρων Γ.
2) συναπολέσθαι Γ.
3) τάς ψυχάς αυτών μετά ασεβών—μή συναπολέσης, ήτοι τρεις σειραί λείπ. Γ.
4) άναγκαιότατον λείπ. Γ.
5) ευδοξίας Γ.
6) εδραίας Γ.
7) ύπέρτιμος—μετριότης λείπ. Γ.
8) Ό  Γ. διορθ. έπ* εκκλησίας, κακώς βλ. κατωτέρω,

. ι
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σφ^λίσοιμ-ν καί έπεκυρώσαμ^ν. λαμβάνειν μέν δηλονότι τά άνήκοντα τοίς 
ίερευσι δικαιώματα διαπαντός την μονήν, χειρας δέ μη εκτείνειν τοΐς μή 
προσήκουσι, άλλ5 έχειν την εκκλησίαν του αγίου Στεφάνου τά επ ’ δνόματι 
αυτού διδόμενα καί άφιερονμενα παρά των χριστιανών, και τά ές αυτών 
συναγόμενα είσοδήιιατα καταναλίσκεσθαι είς αναγκαίας χρείας αυτοί* και 
ευπρέπειαν των πατέρων. 'Ως εγνωσται δ ι5 αναφοράς των ενοριτών τής 
εκκλησίας ταΰτης του αγίου Στεφάνου μή άρκουμένων τοις οίς προσήκει 
αύτοΐς ψαλτικοΐς τε καί τοις άλλοις εισοδήμασιν, αλλά τρόπφ πλεονεξίας 
χρωμένων λαμβάνουσι καί τά εισοδήματα τών αφιερωμάτων τής εκκλησίας, 
ενοίκια δηλονότι εργαστηρίων καί οικιδίων καί ά>λα διδόμενα παρά τών 
χριστιανών τή έκκλησίρ ταΰτη είς όνομα του αγίου Στεφάνου, συναγόμε
να τε καί φυλαττόμενα προς καλλωπισμόν τής εκκλησίας καί άλλων αναγ
καίων υποθέσεων έν καιροΐς χρειώδεσιν δθεν καί έζήτησαν παρ’ ήμών 
γράμματα οι εκ του ρουφετίου τών άμπατζήδων ενοριται καί επίτροποι 
τής εκκλησίας Λ) διορίζονταδιακεκριμένως τάτε άνήκοντα τή σεβασμίρ μονή 
εισοδήματα καί τή εκκλησίρ ταΰτη, ώ στε1) μήτε τούς πατέρας ζημιοΰσθαι 
τά άνήκοντα μήτε την εκκλησίαν στερίσκεσθαι τών προσηκόντων αυτή 
δικαίων, άλλ’ έχειν καί άπολαμβάνειν εκατέρονς τά άρμόζοντα δ ίκα ια8 . '

Τούτου χάριν ή μετριότης ήμών δεξαμένη την αϊτηοιν αυτών ώς 
εύλογον καί δικαίαν καί θεφ φίλην, άτε φροντίζουσα τής εύπρεπείας τών 
ιερών οϊκων καί τής επιδόσεως αυτών καί αύξήσεως γράφει καί άποφαίνε- 
ται μετά τής ίεράς τών αρχιερέων συνόδου *), τών έν άγίφ πνεΰματι αγα
πητών ήμών άδελφών καί συλλειτουργών, ίνα οι μέν πεμπόμενοι παρά 
τής αγίας καί σεβάσμιας μονή: τής Λαύρας όσιώτατοι πατέρες επί τώ 
ψάλλειν την εκκλησίαν *) ταύτην του αγίου Στεφάνου λαμβάνειν καΐκαρ- 
πούσθαι. τά διδόμενα παρά τών χριστιανών λειτουργικά, σαραντάρια, τούς 
ήμίσεις δίσκους τών ζητιών, τά ψαλτικά τών λειψάνων, τών μνημοσύνων, 
τών στεφανωμάτων, τών βαπτισμάτων, τών αγιασμών, την κηροδοσίαν 
καί τριακόσια άσπρα από τής ζητίας του κηρίου τής εορτής, του αγίου,

1) Έ ν  τφ σιγιλλίφ τούτω παρουσιάζεται ή επιτροπή τών άμπατζήδων ώς έν· 
διαφερομένη διά τά εσωτερικά του μετοχιού, καί αΰτη έπεζήτησε την έκδοσίναντοΰ 
του σιγιλλίου. ουίω κατεσυρέφετο ή έννοια τής ανεξαρτησίας τών Λαυριωτών 
καθιστάμενων ατλών εφημερίων.

2) Καί ευπρέπειαν τών πατέρων, Γ.
3) ώστε λείπ. Γ.
4) Τά εφεξής μέχρι τέλους λείπ. Γ .
5) Ψ ίλλειν τήν εκκλησίαν, έκ τής δημώδους δπως δουλεύω ή υπηρετώ την' εκ- 

κ λ η η ιν , τον θ^όν, τον άφίντην κτλ. ουαο καί τραγουδώ, χορεύω σπήτι*
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και IΛαών είκοσι άσπρα άψζ έκαστη; προθέσεως των διδομένων ένεκεν 
των θαπτόμενων έν τή αυλή της εκκλησίας, και τά πεντάρια κηρία τά συ
ναγόμενα έν τη εορτή, και αρκείσθαι τούτοις, ώς και τούς λοιπού; ιερείς 
τούς ψ ίλλοντα ; δ ι’ έμβατοικίου εκκλησίας έν τη Ά δριανουπόλει, καί 
μη ένοχλεΐν πλεονεκτικώς τη τε έκκλησίμ καί τοΐς αδελφοί; ταύτης, δπερ 
άλλότριον πάσι χριστιανοί; έζαιρέτως τοΐς ιερωμένοι; καί μονάζουσι. 
τούς δέ αδελφούς της εκκλησίας βουλόμεθα ες άποφάσεως καταστήσαι 
παγκάρειον καί επιτρόπους μετ? είδήσεως τού αρχιερέως, ανθρώπους 
θεοσεβείς καί διοικείν την εκκλησίαν κατά την άρχαίαν τάξιν καί συνή
θειαν καί των λοιπών έν Ά δριανουπόλει εκκλησιών, καί φυλάττειν καί 
διασώζειν πάντα τά άφιερωθέντα καί σφιερούμενα έν τή έκκλησίφ του 
αγίου Στεφάνου αμείωτα καί ανεκποίητα, κινητά τε καί ακίνητα, καί συ- 
νάγειν καί παραλαμβάνειν τάς μισθώσεις τούτων καί τά ένοίκεια τών 
όντμδίων, τών εργαστηρίων καί τού καπηλίου μέχρις οβολού έπ ίτε  βελτιώ-, 
σει καί εύπρεπεία της εκκλησίας. Ωσαύτως καί τά εισερχόμεια έν τή εκ- 
κλησίρ κηρία δ.ι’ δλου τού έτους καί έλαιον καί προθέσεις, πλήν τών 
εκατόν είκοσι άσπρων μιας έκάστης, ώς προείρηται, καί τούς ήμίσεις 
δίσκους καί τά αργυρά είδη, καί παρακατέχειν ταύτα καί άναλίσκειν 
έν τή έκκλησίρ έν φόβιο θεού καί άδόλω συνειδήσει, καί μήτε τούς 
πατέρας ζητεΐν τι παρά τά διορισμένα, μήτε τούς αδελφούς καί επιτρό
πους τής εκκλησίας, α λ λ ’ έκατέρους άρκεισθαι καί στέργειν και μένειν* 
οις γράφομεν καί έντελλόμεΟα, άνευ προφάσεώς τίνος καί ματαιολογίας 
καί φιλονικείας αλόγου, εχόντων προ οφθαλμών τον φόβον τού θεού καί 
την δικαιοσύνην αυτού. Καί ή φερομένη έκείνη άπόφασις έν τε τοΐς τού 
αρχιερέως γράμμασι καί τοΐς πατριαρχικοί;, διαλαμβάνουσα τά ένοίκεια 
τών δ[ν]τάδων καί έργαστηρίων καί τού καπηλειού καί τά αφιερώματα 
λαμβάνειν τούς πατέρας τής μονής, ώς κατά συναρπαγήν καί μη έσκεμ- 
μένως εΐσενεχθεΐσα καί έγχαραχθεΐσα έστω άκυρος ώς παράλογος* τά γαρ 
κατ’ απάτην καί συναρπαγήν πραττόμενα ού χρόνοις, ούτόποις, ού γράμ- 
μασι βεβαιούνταί ποτέ, αλλά λαμβανέτωσαν ταύτα οι έπίτροποι καί κατα- 
ναλισκέτωσαν εις χρειώδεις υποθέσεις τής έκκλησίας ώς δίκαιον, τούς 
δέ πατέρας μακράν τούτιον άπέχειν, ώς τελείως αύτοΐς μή προσηκόντων. 
Ούτως άπεφηνάμεθα καί ούτω βουλόμεθα γενέσθαι έξ άποφάσεως, μή 
τολμώντος μήτε τού ήδη ίεροηάτου μητροπολίτου Άδριανουπόλεως, μήτε 
τών μετέπειτα γενησομένων τίνος άνατρέψαι ή άθετήσαι τί τών συνοδι
κ ό ; άποφχνθέντων ένταύθα, ή άδειαν δούναι ζητεΐν  τούς πατέρας τά 
ρηθέντα ένοίκεια ώ ; χαριζόμενος αύτοΐς έν βάοει επιτιμίου καί παιδείας 
τή ; άρχιερωσύνης αυτού, αλλά καί εί κατά συναρπαγήν ή λήθην ή τρόπφ 
δυναστείας καί βίας έξωτέρας συμβάλη δοθήναι έτερον γράμμα κατά τούτου 
άκυρον εϊη .καί άνίσχυρον καί άντ’ ούδενός λογιζόμενον, ώς παράλογον
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και βίαιον μόνου, δέ του παρόντος ή ισχύς έστω και τδ άμετάτρεπτον και 
άμετάθετον και άπαράβατον παρά παντός προσώπου εις αΙώνα τον άπαν
τα. 'Ό στις δ 1 άν διανοηθείη άθετήσαι η έναντιω θήναι η παραβήναι ταΰ- 
την την ήμετέραν πατριαρχικήν συνοδικήν άπόφασιν ή συνηγορήσαιτοϊς 
έναντιουμένοις, ό τοιούτος των ιερωμένων ών των πατέρων τής αγίας 
Λαύρας, αργός εΐη πάσης ιεροπραξίας και έστερημένος τής πνευματικής 
διαγωγής, ως άξιος τελείας καθαιρέσεως, των ιδιωτών δέ ή λαϊκών ως 
φίλοτάραχος και εχθρός του δικαίου άφωρισμένος εΐη παρά τής άγιας 
και δμοουσίου και ζωοποιού και αδιαιρέτου Τριάδος και ασυγχώρητος 
και μετά θάνατον άλυτος αιωνίως και ή μερις αυτών μετά του προδότου 
’Ιούδα και τω αιωνίφ άναθέματι υπόδικος και κατακεκριμένος μετά ιών 
σταυρωσάντων τον κύριόν* και γάρ είς τήν περί τούτου δήλωσιν και βε- 
βαίωσιν εγράφη τό παρόν πατριαρχικόν σιγιλλιώδες γράμμα έν μεμβρά- 
ναις και εδόθη τοΐς άδελφοΐς τής εκκλησίας του αγίου Στεφάνου, έν έτει 
,αχνγ' μηνι δεκεμβρίορ, Ινδικτώνος ζ11=.

7  Ίωαννίκιος έλέφ θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας 
'Ρώ μης και Οικουμενικός Π ατριάρχης.

-J- ό Καισαρίας 'Άνθιμος, χ  ό Ήρακλείας Με&όδιος,^) + δ Κυζίκου 
’Ά νθιμος, -}- δΝαυπάκτου και 9,Αρτης Γαβριήλ, j  ό Χαλκηδόνος Γαβρι- 
ήλ, Ί* δ Νικομήδειας Κύριλλος, |  δ Ά δριανουπόλεως, Νεόφυτος, f o  
Προύσης Κλήμης, j  ό Φιλιππουπόλεως Γαβριήλ, f  δ Διδυμοτείχου 'Ιά

κωβος, -j* δ Ά γχιάλου cΙωακείμ, -j- δ ................. Θεοδόσιος, δ μέ-
γας χαρτοφύλαξ τής μεγάλης εκκλησίας Δημήτριος.

•j- δ μέγας ρήτωρ τής μεγάλης εκκλησίας 'Ιωάννης. 
j  τής μεγάλης εκκλησίας πρωτέκδικος.

Λογοθέτης τής μεγάλης εκκλησίας ’Ιωάννης.
Ύ πομνηματογράφος » » Κωνσταντίνος.

-j- μικρός ρήτωρ » » Δημήτριος2).

Θ'. Πατριαρχικόν καί συνοδικόν γράμμα χσρτφον 0 ,5 7 5  X  
0 ,4 2 8 , ^τους 1672 .

7  Διονύσιος έλέφ θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέα 
'Ρ ώ μ η ς και οικουμενικός Πατριάρχης.

1) Κακώς άνεγνώσθη υπό του κ. Μ. Γ ε δ ε ώ ν εν Κανον. Διάταξ. Β' (Κ)πο- 
λις 1889) σ. 389 Μ ε λ έ τ ι ο  c, ενώ έν τω Α' τόμω, σ. 54 τό ορθόν Μ ε θ ό δ ι ο ς .

2) Τό σιγίλλιον τούτο άναφέρεται καί έν Μεσ. βιβλ. Γ', Σ ά θ α, σ. 588.
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\  Των κατά καιρούς πραττομένων άνθρώποις del προς τήν άνήκου- 
σαν εαυτοΐς άναφερομένων προσηκόντως αρχήν, κφΚειθεν τό έντελίς εις 
ιδίαν προσποριζομένην έμπέδοσιν, δ και κατά πάσαν άλάγκην δέον έστίν 
αύτοις έπιγίνεσθαι* και γάρ άλλως ατελή και άβέβαΐα μένονσιν. δσα μέν 
τούτων τής κοινή; πέφυκε πολιτείας υπό τής κατά κόσμον αρχής φιλει 
δή<^καΐ>  κρατύνεσδαι* δσα δ’ αύ πάλιν προς τήν ίεράν επιτείνει κατά- 
στασιν τής εκκλησιαστικής προστασίας όντα μερίς, ύπ ’ αυτής ταύτης και 
διοικείται πάντως καί διεξάγεται και τό κύρος λαμβάνει και τήν στερέω- 
σιν. Ε π ε ιδή  τοιγαρούν καί ό ίερώτατος μητροπολίτης Ά δρ ιο ι (.υπό/ λ ως, 
υπερτιμος και εςαρχος παντός Αιμημοντου, ο εν αγίφ  πτευματι αγαπητός 
αδελφός και συλλειτουργός τής ημών μετριότητος κύρ Ν εό φ ν τό ς} εχων έν 
τή επαρχίφ αυτού μετά των άλλων και τήν εκκλησίαν τού αγίου ενδόξου 
πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου Στεφάνου, ένδον τής πολιτείας Ά δρια- 
νουπόλεως, ή μ έ/ίερότης αυτού βούλεται είσάγειν και έξάγειν ιερείς έν 
αυτή κατ’ ιδίαν εκλογήν και λαμβάνειν τό κατ’ έτος έμβατοίκιον αυτού 
έτ τής αυτής εκκλησίας κατ’ αναλογίαν τού εισοδήματος αυτής, ως και έκ 
τών άλλων εκκλησιών εις κυβέρνησιν τών εξόδων και αρχιερατικών υπο
θέσεων αυτού, οί δε τμάλλοντες ταύτην ιερομόναχοι από τής έν τψ άγιω- 
νύμφ δρει μονής τής Λαύρας άπαναίνονταί πως τήν άφ ’ ικανού άπότισιν 
τού εμβατοικίου καί δέονται διά μέτριας τίνος δόσεως ίκανοποιειν >αί 
έξευμενίζειν αυτόν τού μη άφίστασθαι τής εκκλησίας, δικαιολογούμενοι' 
δήθεν έχειν αυτήν ως μετόχιον αυτών προ χρόνων τινών ελευθερίας ήξιω- 
μένον, δπερ ή ίερότης αυτού καθάπαξ άνασκευάζει διά πατριαρχικών σι- 
γιλλιωδών γραμμάτων καί χοτζετίων διαφόρων και άλλων παμπόλλων 
εγγράφων βασιλικών χαρτώων, άτε πολλάκις αγωγής κινηθείοης περί αυ
τής και υπό τήν δεσποτείαν τής μητροπόλεως αντικατασταθείοης, ώς ένο- 
ριακής αυτής άνωθεν, καθά διαλαμβάνουσι τά φαινόμενα παρ’αύτής γράμ
ματα. Τέως παραγεγονότων τών Λαυριοτών πατέρων εις τά ώδε και κατα- 
λαβόντων τήν άρχιερωσύνην αυτού συνδιαιτωμένην ήμΐν έπ'ι διοοκίψει 
και διοικήσει τών εκκλησιαστικών υποθέσεων και προσπεσόντων αύτφ 
και δεηθέντων συγκαταβήναι τήν γνώμην καί φιλανιθρωπευθήναι περί 
αυτούς, καί τής μέν εκκλησίας μή μετακινήσαι, άλλ’ άφιέναι μένειν έν 
αυτή ώ ; εύρέθησαν, παραιτηθέντα δέ τό έπί πλέον δεχθήναι μετ’ εύμε- 
νείας καί τό ολίγον υπέρ ψυχικής αυτού σωτηρίας, συν αύιοίς τε καί πολ
λών τών ύπερεχόντων προσώπων μεσιτευσάντων καί άξιωσάντων κατανεΰ- 
σαι τή παρακλήσει τών μοναζόντων, έκλινε μάλλον από καλοθελήσεως 
αυτού ή μεσιτείας καί προέβη μεταξύ αυτών συμφωνία, στερκτή τοΐς μέρε- 
σιν άμφοτέροις, δπως παρέχωσι τή αυτού ίερότητι κατ’ έτος αντί όκτώ 
χιλιάδων άσπρων εμβατοικίου λόγq> καί εβρίσκονται ψάλλοντες, ώς και 
πρότερον εν τή αυτή έκκλησίφ τού αγίου Στεφάνου άμετακινήτως, μετά
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ειρήνης καί υποταγής και εύπειθείας και συντηρήσεως των άνηκόντων 
αξιωμάτων καί προνομίων α ύ ιφ  τφ κατά τόπον άρχιερεϊ και προστάτη/ 
τής ίεράς αυτής μητροπόλεως μνημονεΰοντες του κανονικού αύτοΰ ονόμα
τος έν πάσαις ταΐς ίεραΐς τελεταις και πειθόμενοι. και ύποτασσόμειοι 
αύτφ, ώς και οι λοιποί ιερείς των εκκλησιών τής μητροπόλεως αύτοΰ και 
χάριν όμολογεΐνν αύτφ τής προς αυτούς συγκαταβασεως αύτοΰ και φιλαν
θρωπίας, ήν περ συμφωνίαν έδεήΟησαν οί πατέρες βεβαιωθήναι καί παρ’ 
ημών διά πατριαρχικού καί συνοδικού γράμματος επί κρείττονι ασφα
λεία. Τούτου χάριν την αΐτησιν αυτών άποδεξάμενοι δεκτέαν ούσαν καί 
εύλογον γράφομεν καί άποφαινόμεθα συνοδικώς, γνώμη καί τών παρευ- 
ρεθέντων ίερωτάτων αρχιερέων καί ύπερτίμων, τών έν άγίορ πνεύματι 
αγαπητών ημών αδελφών καί συλλειτουργών, ΐνα ή συμφωνία αύτη έχη 
τό κύρος άναντιρρήτως καί την ίσχύν καί τό βέβαιον εις τό εξής, καί τό 
άμετάτρεπτον. καί οί μέν ιερείς, οί Λαυριόται, μένοντες έν τη ύποσχέσει 
αυτών ταύτη άμεταθέτως όφείλωσι παρέχειν κατ’ έτος τώ ίερωτάτω μη
τροπολίτη Ά δριανουπόλεως την συμπεφωνηθ^ισαν (sic)1̂  καί διορισθεΐσαν 
ποσότητα τών οκτώ χιλιάδων άσπρων σώαν, άνελλειπή, χωρίς τίνος αντι
λογίας καί προφάσεως, καί εύρίσ^εσθαι ώς καί πρότερον έν τη έκκλησ,'φ 
καί ψάλλειν, ώς είώθασι, καί μνημονεύωσι τοΰ κανοηκοΰ ονόματος, τού 
άρχιερέως καί πείθωνται καί υποτάσσονται αύτφ, ώς καί οί λοιποί ιερείς 
τών έκκλησιών, ή δε ίερότης αύτοΰ άξιοπρεπώς τηρούσα την ύπόσχεσιν 
αύτοΰ άπαράλλακτον, λαμβάνη παρ’ αύτών τάς οκτώ χιλιάδας τών άσπρων - 
κ α τ’ έτος, άλλην έπαύξήσιν μή έπιτιθέμενος τη ποσότητι μηδέ εις πλέον 
έκτείνειν τον αριθμόν τών οκτώ χιλιάδων άσπρων αύτών, καί φυλάτ- 
τωνται τά συμπεφωνημένα έξ άμφοτέρων τών μερών αμετάθετα κατά 
τό πρέπον και δ ίκα ιον  ή γάρ άθέτησις τής οίκειοθελοΰς συμφωνίας καί 
θεφ  καί άνθρώποις κατέγνωσται, καί εις ούδέν αγαθόν συντελεί’ δθεν 
εις ενδειξιν έγένετο καί τό παρόν πατριαρχικόν συνοδικόν επιβεβαιωτή- 
ριον γράμμα προς έμπέδοσιν καί ασφάλειαν τής συμφωνίας καί έδόθη 
τοϊς είρημένοις Λ αυριόταις πατράσιν. ,αχοβ', έν μηνί Ιουνίου α', ίνδι- 
κτιώνος ιη;. 2)

7  ό Ή ρακλείας Βαρθολομαίος, y δ Κυζίκου Μητροφάνης, f  δ 
Νικομήδειας Νεόφυτος, y  ό Ά δριανουπόλεως Νεόφυτος, *j- δ Σερρών 
Κύριλλος, -J- ό Δρύστρας Μακάριος, y δ Τυρνόβου Γεράσιμος, y δ Α 
θηνώ ν 'Άνθιμος, *}· ό Φ ιλιππουπόλεως Γαβριήλ, δ Ά ρ τη ς  Βαρθολο
μαίος, y  δ Δέρκων Χρύσανθος.

1) συμπεφωνηθεισαν, κατά τον μετ' αναδιπλασιασμού Όμηρ. άόρ. *Ιλ I 705 
τεταρπόμενοι* άλλ' είναι ζήτημα, άν ό γραφών έγνώριζε τον "Ομηρον.

2) Ή  μηνολογία ίδιοχείρως υπό του πατριάρχου, ώς είθισται, δι* ύπερμεγέθων 
γραμμάτων 0,9 τού μέτρου.
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T . Γ ρ ά μ μ α  χαρτφόV 0)34X 0,23 . 

τοϋ Άδριανουπόλεως Ά&ανασίου 1 7 1 0 .
•J- Διά του παρόντος γράμματος δηλοποιεϊται, ότι οι εκ τοϋ κατά τό 

αγιώνυμον όρος τοϋ "Αθωνος ίεροϋ μοναστηριού τής Λαύρας όσίώΐατοΐ 
πατέρες έμφανίσαντες ήμίν γράμματα έμβατοικοχαρτίου τοϋ προ ήμών 
μακαρίτου κυρ Ά#ανασίον  τοϋ Ινρητός, τοϋ πατριάρχου Κωνσταντινου
πόλεως χρηματίσαντος, δηλοϋντα, ώς έλάμβανε κατ’ ενιαυτόν παρά του 
ήγουμενεύοντος εν τφ Ινταύθα μετοχίω αυτών τοϋ άγίοϋ Στεφάνου, Si* 
ήν ιμάλλει ενορίαν λόγο) έμβατοικίου γρόσια εβδομήκοντα, έ'τι δε και άσπρίχ 
τριακόσια διά τά τοϋ εμβατοικοχαρτίου έξοδα, και άνά εξακόσια άσπρα, 
τά φιλότιμα δηλονότι, από τε τοϋ ήγουμένου και άφ ’ εκάΟτού των παρ’ 
αύτφ ίερομονάχων, ήξίωσαν έπιβεβαιωθήναι ταϋτα καί παρ’ ήμών ά(ΐετα- 
θέτως χωρίς τινο ; μειώσεως και αύξήσεως’ όθεν και ήμείς στοιχούντες 
καί κατ’ ’ίχνος επόμενοι τοις προ ήμών άρχιερατεΰσασιν άποφαινόμενό! 
γράφομεν, ινα τής ετησίου ταύιης δόσεως τών λόγφ έμβατοικίου πάρεχό- 
μένων ήμίν παρά τοϋ κατά καιρούς ήγουμε)εύοντος έν τή Ικκλησίρ τάΰ^ 
τη τού αγίου Στεφάνου γροσίων εβδομήκοντα καί τών τρίακόσίονν 
άσπρων διά την γραφομένην τού έμβατικίου άπόδειξιν καί άνά δυο φλώ- 
ρίων, ήτοι έξακοσίων άσπρων, παρά τοϋ ηγουμένου καί τών πα ρ’ αύτφ 
ίερομονάχων, ά φ ’ έκάστου Ιδίως κ α τ ’ έτος,'τό κίρος έχονσης καί τήν ίσχύν 
άπαρασάλευτον. ’Οφείλη ό κατά καιρούς ηγούμενος τοϋ μετοχιού τούτου 
παρέχειν ταϋτα προς ήμάς καί τούς μεθ’ ημάς συναδελφούς αμείωτα μετ’ 
εύπειθείας, καί υποτάσσεται ήμίν τε κάκείνοις, σωζομένης καί παρ’ 
ήμών τής λήψεως ταύτης, ώς δίείληπτάι/άμεταποιήτου κατά τήν ανέκα
θεν έπικρατήσασαν συνήθειαν* διό εις ένδειξιν έδόθη τό παρόν ήρ,έτέρον 
έπιβεβαιωτήριον γράμμα τοΐς όσιίοτάτοις πστράΐτι τής μονής ΛοίύραςΤ 
φψι', αύγούστου ιε .

f  Ό  Ά δριανουπόλεω ς Α θ α ν ά σ ιο ς  βέβαιοί.

ί Α \  ΣιγΙλλιον μεμβράινόν 0 ,5 4 X 0 , 5 7 /  Ζτους 1741:

f  Παΐσιος ελέη) θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας 
'Ρώ μης καί οικουμενικός Πατριάρχης.'

•j- Τάς προβαινόύσας κατά καιρούς συνθήκας καί σύμφώνίας μεταξύ 
τών αγίων εκκλησιών τοϋ θεού και τών έν αύτοίς προϊσταμένων, καί τού: 
των μάλιστα όσαι μεταξύ άγιωτάτων μητρόπόλιων καί ίεςώ ν μοννδρίαν, 
εύλόγως καί συν τφ δικαίο> κατά καιρούς συνετελέσθησαν έκατέροις τά 
δίκαια διασώζουσαι καί τό εύκατάστατον συντηρονσαι, πάσής δίενέξεώς 
καί φιλονικείας καί μάχης αυτά άπαλλάτούσαι, καί τήν θεφ  φίλην κα ί 
κεχαρισμένην είρήνην έμποιονσαι. Ταύτας- έμφανιζομένας κ&ι άναφέ-
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ρομένας τη του κ α θ ’ ημάς οικουμενικού θρόνου περιωπή, έφ ’ φ  παρά τής 
κ α θ 'η μ ά ς τού Χριστού μεγάλη; εκκλησίας τό κύρος λαβεϊν και την εις 
τούπιόν ασφάλειαν, ού μόνον υποδοχής αξίας ήγούμεθα, ώς την μέριμναν 
έχοντες τής ευκατάστατου διαγωγής των απανταχού αγίων εκκλησιών, 
άλλα καί γράμμασι πατριαρχικοΐς κατοχυρούν και κατάσφαλίζειν αύτάς 
ού πιραιτούμεθα έπί τφ συντηρεϊσθαι άπαραβάτους και αμετάθετους ες 
αεί και μηδεμίαν τή τού καιρού παρόδφ βλάβην ύφίστασθαι. αναγκαίας 
υπέρ τι (sic) άλλο ούσης τής των εκκλησιών ειρήνης καί εύσταθείας και 
των κανονικών αυτών δικαιωμάτων διεκδικονμένων ιώ ν ιερών νόμων 
ανάγκη και τά συμφωνούμενα επ’ αύτοις, έπειδάν του δικαίου έχονται 
υπομνήματα, σαφηνίζεσθαι εις ανεξάλειπτου μνήμην καί μόνιμον αυτών 
την ασφάλειαν. Ε π ε ιδ ή  τοιγαρούν καί ή έν τή άγιωτάτη μητροπόλει τής 
Ά δριανουπόλεω ς ευρισκόμενη εκκλησία, ή τιμώμενη επ’ δνόματι τού 
αγίου πρωτομάρτυρος καί αρχιδιακόνου Στεφάνου, όμού μετά τής συν η
νωμένης καί υποκείμενης αυτή ενορίας ανέκαθεν διατελοτσα μετοχιού 
τής εν τφ άγιωνύμφ δρει ίεράς καί βασιλικής μονής τής μεγίστης 
Λαύρας δίωκειτο μέν καί έπροστατετ'ετο καί έπισκέψεως ήξιοιτο υπό 
τών άποστελλομένων κατά καιρούς όσιωτάτων πατέρων υπό τής ρηθείσης 
Λαύρας, πλήν διά την [ήν] εΐχεν συνηνωμένην ενορίαν τών Χριστιανών 
προ χρόνων ήδη επέκεινα τών εννενήκοντα, μικράν ούσαν έν τφ τότε καί 
ολιγάριθμου, ολίγους τινάς τούς συνοικοΰντας έχουσαν, συνεφώνησαν οι 
κα τ’ εκείνο καιρού όσιώτατοι πατέρες μετά τού άρχιερατεύοντος τη- 
νικαύτα μητροπολίτου Ά δριανουπόλεως ποτέ Ν εο φ ύ το υ  παρέχειν αύτφ 
αντί τού άνήκοντο; ώς κατά τόπον άρχιερεΐ δικαιώματος από τής ής έψολ- 
λον ενορίας λόγο) έμβατοικίου τρεις χιλιάδας τών άσπρων κατ’ έτος, κατ’ 
αναλογίαν τής τότε καταστάσεως καί μικρότητος αυτής καί ύπέσχοντο 
μνημονεύειν τού κανονικού αυτού ονόματος βεβαιώσαντες την τοιαύτην 
αυτών συμφωνίαν καί διά γράμματος πατριαρχικού συνοδικού σιγιλλιώ- 
δους γεγονότος επί τού τήνικαΰτα πατριάρχου μακαρίτου ποτέ κύρ ’/ω - 
αννικίου, δπερ καί ένεφανίσθη ήδη ήμιν. ειτα  τού καιρού προϊόντος καί 
τής ρηθείσης ενορίας από τής πρώτης εκείνης σμικρότητος καί δλιγαν- 
θρωπίας εις αύξησιν καί πλατυσμόν καί πολλών ενοριτών συνοικισμόν 
θείφ  έλέει προελθρύσης καί έπαυξηθείσης, οΐ αυτοί όσιώτατοι πατέρες 
διακριθέντες επί τή γινόμενη τής ενορίας αυξήσει καί τό έπιβάλλον τού 
άρχιερέω; δίκαιον στοχασάμενοι τής προτέρας εκείνης επί τή δώσει συμ
φω νία; άπρακτησάσης, συνεφώνησαν αύθις έτέραν συμφωνίαν μετά τού 
προαρχιερατεύσαντος καί προ δλίγου ήδη τελευτήσαντος μακαρίτου Ά -  
δριανουπόλεως κύρ Ά Φ α να σ ίο ν , καί κατά κοινήν συναίνεσιν καί συνθή
κην ύπέσχοντο αυτοί μέν πληρούν προς τον αρχιερέα λόγφ έμβατοικίου 
κα τ’ έτος έβδομήκοντα γρόσια, καί προς τούτοις έτερα τριακόσια άσπρα



*0 Άγιος Στέφανος έν 9Αδριανονπόλει 49

διά τά τού έμβατοικοχαρτίου έξοδα, καί παρά ταύτα άνά εξακόσια άσπρα 
διδοσδα ιπαρ’ αυτών διά τά φιλότιμα, δηλονότι άπό τε του ηγουμένου και 
ά φ ’ έκαστου των παρ’ αύτφ ιερομόναχων, και ταΰτα πάντα έτησίως όφεί- 
λειν πληρούν καί διδόναι άνελλειπώς και άπαραμειώτως μνημονεΰοντες 
καί του κανονικού αυτού ονόματος, ό δ’ ουν άρχιερεύς ύπέσχετο άρκεί- 
σθαι τφ γεγονότι τούτω τής δώσεως διορισμψ και μηκέτι ένοχλεΐν τοίς 
πατράσι τούτοις, ούτε ζητειν παρ’ αυτών άλλο τι πολύ ή ολίγον δόσιμον 
έκτος τών διορισθέντων τούτων. Την γούν τελευταίαν τοιαύτην συμφω
νίαν καί ύπόσχεσιν αυτών φθάσασαν πρότερον συντελεσθήναι επί τού 
είρημένου μακαρίτου Ά δριανουπόλεως κυρ Ά & ανααίου  καί βεβαιωθή- 
ναι διά γραμμάτων συμφωνητικών άποδεξάμενος καί ό μετ’ εκείνον ήδη 
διαδεξάμενος τον αρχιερατικόν τούτον θρόνον ίερώτατος μητροπολίτης 
Άδριανουπόλεως, ύπέρτιμος καί έ'ξαρχος παντός Αίμημόντον, ·  έν άγίφ 
πνεύματι αγαπητός ημών αδελφός και συλλειτουργός κυρ Διονύαιος καί 
στέρξα; επί πάσι τουτοις τοίς προσυντελεσδείσιν, έπεβεβαίωσε μεν ή 
αυτού ίερότης την ρηθείσαν τελευταίαν ταύτην συμηωνίαν, κ α θ ’ δν 
εί'ρηται τρόπον, κατοχυρώσας αυτήν καί διά γράμματος αυτού κατησφα- 
λισμένου τή ίδίρ υπογραφή, δπερ καί αυτό ένεφανίσθη ήδη ήμΐν, δι* οΰ 
συμφωνεί καί υπόσχεται άρκείσθαι τώ προδιορισθέντι κατ’ έτος εμβατοι- 
κίφ τών έβδομήκοντα γροσίων καί τή δώσει τών τριακοσίων άσπρων διά 
τά τού έμβατοικοχαρτίου έξοδα, καί τοίς άνά εξακόσια άσπρα διδόμενης 
φιλοτίμοις άπό τε τού ηγουμένου καί άφ’ έκάστου τών παρ’ αύτφ ίερομο- 
νάχων, καί μήτε τήν αυτού ιερότητα ζητειν τού λοιπού άλλο τί πλέον δό
σιμον ή δικαίωμα παρά τών πατέρων τού ρηθέντος μετοχιού τού αγίου 
^τεφανου, έκτος των ονομαστί ειρημενων, η θελησαι ποτέ αυςησιν τίνος 
καί προσθήκην ποιήσαι ε π ’ αύτοίς, μήτε τούς πατέρας τολμήσαι μειώσαι 
ποτέ ή έλαττώααι τά προδιορισθέντα ταύτα τού άρχιερέως δοσίματα, αλλά 
παρέχοντας άνελλειπώς ταύτα καί μνημονεύοντας τού κανονικού ονόματος 
τού άρχιερέως, μένειν αυτούς άνενοχλήτους καί άνεπηρεάστους καί άκα- 
ταζητήτους εις το παντελές. Οι γούν ρηθέντες όσιώτατοι πατέρες τού δια- 
ληφθέντος μετοχιού βουλόμενοι τήν συμφωνίαν αυτών ταύτην έχειν τό 
κύρος τού λοιπού καί μένειν εις τό εξής άμετάθετον προσδραμόντες τή 
δυνάμει καί μεγαλειότητι τής πατριαρχικής περιωπής καί άξίας έδεήθη- 
σαν τής ήμών μετριότητος κατοχυρώσαι αυτήν δι’ ήμετέρου πατριαρχικού 
συνοδικού σιγιλλιώδους γράμματος, ήν τινα άξίωσιν καί δέησιν αυτών 
εύλογον ούσαν καί δικαίαν εύμενώς άποδεξάμενοι γράφομεν καί άποφαι- 
νόμεθα συνοδικώς μετά τών περί ημάς ίερωτάτων άρχιερέων καί ύπερτί- 
μων, τών έν άγίφ πνεύματι αγαπητών ήμών άδελφών καί συλλειτουργών, 
ίνα ή διαληφθεΐσα συμφωνία ή προβάσα καί γινομένη μεταξύ τών όσιω- 
τάτων Λαυριωτών πατέρων καί τού ίερωτάτου μητροπολίτου Ά δριανου-
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πόλεως καί συνάδελφου ημών κύρ Διονυσίου  περί του έ ν ’Αδριανουπόλει 
διατελοΰντος μετοχιού τής μεγίστης Λαύρας, του τιμωμένου επ’ όνόματι 
του αγίου Στεφάνου καί τής συνηνωμένης αύτφ ενορίας κατά τον τελευ- 
ταΐον προσυντελεσθέντα κ α ία ύ θ ις  βεβαιωθέντα επ’ αυτή τύπον, δηλονότι 
του παρέχειν τούς πατέρας κατ’ έτος προς τον κατά τόπον αρχιερέα λόγο) 
έμβατοικίου έβδομήκοντα γρόσισ, καί προς τούτοις τριακόσια άσπρα διά 
τά έξοδα τού έμβατοικοχαρτίου, καί παρά ταύτα άνά εξακόσια άσπρα, φι
λότιμα, από τε τού ηγουμένου καί ά φ 9 έκαστου των παρ’ αύτω ιερομόνα
χων, καί μηδέν πλέον τούτων, καί μήτε τούς πατέρας αυτούς τολμήσαι 
πώποτε κολλωβώσαι τά διορισθέντα ταύτα δοσίματα, .μήτε τον κατά τόπον 
αρχιερέα θελήσαι ποτέ αΰξησιν τινά καί προστ^ήκην επ 5 αύτοις ποιήσαι, 
ή άλλο τί πολύ ή ολίγον έκτος των ειρημένων ζητήσαι, άλλ5 άρκείσθαι 
ές αεί έκάτερα τά μέρη τφ γεγονότι τούτφ διορισμφ, ΐνα άμεταθέτως καί 
άπαραβάτως έχη τό κύρος ^  καί τήν Ισχύν βεβαίαν καί μόνιμον καί πορ* 
ούδενός άθετουμένην καί άνατρεπομένην οίφδήτινι τρόπω.

"Ος δ5 άν τις καί όποιος τολμήση ποτέ απ’ εναντίας κινηθήναι τή γε- 
νομένη ταΰτη σύμφωνα καί τφ διορισμφ καί βλάβην τινά καί ζημίαν 
προστρίψαι θατέριρ των μερών τούτων, σκανδάλων τε καί συγχύσεως πρό
ξενος αύτοις γένηται, καί τό ειρηνικόν καί εύκατάστατον αυτών διασείση 
καί ενάντιος φανή τή πατριαρχική καί συνοδική ημών άποφάσει ταύτη, 
ό τοιούτος οποίας άν εϊη τάξεως καί όποιου βαθμού άφωρισμένος εΐη 
από θεού κυρίου παντοκράτορος καί κατηραμένος καί ασυγχώρητος καί 
άλυτος μετά θάνατον καί πάσαις ταίς πατρικαις καί συνοδικαις άραις 
υπόδικος* δθεν είς τήν περί τούτου ένδειξιν, διηνεκή τε καί μόνιμον 
ασφάλειαν, έγένετο καί τό παρόν ήμέτερον πατριαρχικόν συνοδικόν σιγιλ- 
λιώδες εν μεμβράναις γράμμα καί έδόθη τοις πατράσι τού διαληφθέντος 
μετοχιού τής Λαύρας, έν έτει σοοτηρίω αψμ', μηνί φευρουαρίορ, Ινδικτιώ- 
νος δης.

Παισιος έλέφ ιθεοΰ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας

'Ρ ώ μης καί οικουμενικός πατριάρχης.

-J- ό 'Ηράκλειας Γεράσιμος, γ ό Κυζίκου Άνανίας, γ  ό Νικομήδειας 
Θεοφάνης, γ  ό Νίκαιας Καλλίνικος, j  δ Χαλκηδόνος Καλλίνικος, j  δ 
Σερρών Γαβριήλ, χ  ό Μελενίκου Κύριλλο:, j  δ Ά γχιάλου Ναθαναήλ, 
-j- ό Θεσσαλονίκης 5Ιωακείμ, γ  ό Σμύρνης Μακάριος, f  ό Ούγκροβλαχίας 
Νεόφυτος, γ  ό Σωζουπόλεως Θεοφάνης· 1

1) Λείπει τι, ώς φαίνεται.
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To μολυβδυβουλλον, διαμέτρου G5 χιλιοστών, φέρει άφ’ ένύς μέν την 
Θεοτόκον 
γραφήν.

ΙΒ \ Σ ιγ ίλ λ ιο ν  μεμβρά ινον  0 ,5 5 X 0 ,6 0  1781 €ζος.
Υ  Γ α βρ ιήλ  έλέφ θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας 

‘Ρώμης καί οικουμενικός πατριάρχης. ’)

Υ  'Ό σα γε, ούχ όπως την αρχαιότητα, αλλά δή καί αυτό τό δίκαιον 
πλουιούσι, συνήγορα και χρόνος αυτός καί πείρα λυσιτελής άνεδείξατο και 
συμφέροντα, ναι μήν καί συντηρητικά τής ευαγγελικής ειρήνης και υπέρ 
συστάσεως ιερών καί αγίων εκκλησιών γεγόνασι, καί διαγραμμάτων πρεσ· 
βυγενών έκυρώθησαν, ουκ άπάδον καί διά νεωτέρων εκκλησιαστικών 
γραμμάτων κατοχυρούσθαι, Γνα μή τή του καιρού μακρμ παριππεΰσει καί 
παρατάσει άμεληθέντα καί λήθης εμπεσόντα βυθοις φθάσωσιν έκπεσεΐν 
τής ής έλαχον εύσταθείας καί καλής καταστάσεα>ς καί ανατροπή καί αναι
ρέσει προσομιλήσωσι. Καλώς ούν ποιουντες καί οί κατά καιρούς πνευμα
τικοί προστάται τής εκκλησίας, οΓς τού δικαίου φροντίς καί τής άρχαιότη- 
τος, προσεπικυρούν ούκ άπαναίνονται τά λυσιτελώς προγεγονότα καί προς 
ωφέλειαν αγίων εκκλησιών ώς μάλα συντείνοντα καί δικαιοσύνης έλόμενα. 
Ε π ε ιδή  τοιγαρούν ένεφανίσθη καί τή ημών μετριότητι εν παλαιγενές σιγίλ- 
λιον εν μεμβράναις γράμμα γεγραμμένον κατά τό παρεληλυθός χιλιοστόν 
επτακοσιοστόν τεσσαρακοστόν πρώτον έτος, επί τών ημερών τού αοιδίμου 
πατριάρχου κυρ Π αΐσίον, διαλαμβάνον αύτολεςί, ότι ή έν τή άγιωτάτη 
μητροπόλει τής Ά δριανουπόλεω ς ευρισκόμενη εκκλησία, ή τιμωμέτη ε π ’ 
δνόματι τού αγίου καί πρωτομάρτυρος καί αρχιδιακόνου Στεφάνου, όμού 
μετά τής συνηνωμένης καί ύποκειμένης αυτή ενορίας, άνέκαθεν διατελούοα 
μετόχιον τής έν τφ άγιωνύμφ όρει ίεράς καί βασιλικής μονής τής μεγίστης 
Λαύρας διψκειτο μέν καί έκπροστατεΰετο. 1 2)
....................................................... ’ ............................................ ................................................... ....... ·
..................................................................................................................................... έ'

Αυτά ταύτα διαλαμβάνει τό είρημένον έμφανισθέν ήμιν σιγιλλιώδες 
έν μεμβράναις γράμμα, άπερ καί διετηρήθησαν καί επί τών ήμιρών τού 
άρχιερατεύσαντος έν τή επαρχία ταύτη μακαρίτου Άδριανουπόλεως κυρ

μετά του θείου βρέφους, καί άφ* ετέρου τήν πατριαρχικήν ύπο-

1) Έ νώ  εις πάντα ιά  προηγούμενα σιγίλλια ή έπιγραφή είναι διά τής αΰτής 
γρ ιφ ή ; του κειμένου, ένταΰάα είναι περιπλόκως έσχηματοποιημένη, ώς γίνεται καί 
κατά τούς νεωιέρους χρόνους, τό δέ αρχικόν τού κειμένου γράμμα καλλιτεχνικόν 
περίοτηοιν οίκίαν έν τώ μέσφ του Ο.

2) Βλ. ΙΑ'. 2ιγίλλΐον II α ι σ ί ο υ  άνωτ. 20—70 τό υπόλοιπον άπαραλλάκτως 
έντεΰθεν μέχρι του άκαταζητήιους είς τό παντελές.

%
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Ν ικηφ ό ρο υ , μηδεμιάς άναφυείσης διαφοράς και διενέξεως λογομαχίας καί 
συζητήσεως μεταξύ των κατά καιρούς άρχιερατευσάντων έν τη αγία τούτη 
έπαρχίφ καί μητροπόλειτής Άδίηανουπόλεως, ούτε των όσιω-άτων πατέ
ρων Λαυριωτών περί τής εκκλησιαστικής ταύτης ύποθέσεως μέχρι καί τής 
σήμερον* επειδή των μέν όσιωτάτων πατέρων Λαυριωτών ύποτελούντων 
καί άποδιδόντων εύγνωμόνως /καί άγογγύστως τά ανωτέρω είρημένα κατ' 
έτος κατ’ έθος άρχαΐον καί κατά τήν παλαιάν αυτών συνθήκην καί συμ
φωνίαν καί ύπόσχεσιν, τών δ ’ αύ κατά καιρούς άρχιερατευσάντων εν τή 
επαρχία ταΰτη ευχαρίστως λαμβανόντων ταύτα καί άρεσκομένων τή τού
των έτησίφ άπολήψει, καί πανθ’ δσα περ άφορμ προς περίθαλψιν καί 
περιποίησιν τών έν αύτφ τφ μετοχίφ Λαυριωτών πατέρων έπιδαψιλευόν- 
των άρχιερατικώς. Οι γοΰν ρηθέντες Λαυριώται πατέρες ου περί τών πα
ρόντων προνοούμενοι καί φροντίζοντες (άτε δή τού έντή έπαρχίφ ήδη άρ- 
χιερατεύοντο: άγιωτάτου μητροπολίτου Ά δριανουπόλτ ως, ύπερτίμου και 
έξάρχου παντός Αίμιμόντου, έν άγίφ  πνεύματι αγαπητού ημών αδελφού 
καί συλλειτουργού κύρ Κ α λ λ ιν ίκ ο υ , ούχ ήττονα τών προ αυτού και ύπο- 
σχομένου καί προαιρουμένου δείξασθαι προς τού; αυτούς πατέρας περιποί- 
ησιν καί περίθαλψιν), αλλά δή περί τού μετέπειτα καί τών μελλόντων ως 
είκός προφροντίζοντες προσέδραμον τή προνοία τής έκκλησίας καί τή δυ
νάμει αυτής καί μεγαλειότητι τή συναινέσει καί συγκαταθέσει καί τής αυ
τού ίερότητος, καί έδεήθησαν τής ημών μετριότητος κατοχυρώσαι τά ανω
τέρω έκτεθειμένα καί διά ήμετέρου πατριαρχικού συνοδικού σιγιλλίου 
γράμματος, όπως μένωσιν είς τό εξής άπαρεγχείρητα, άπαραχάρακτά τε 
καί άπαράτρεπτα καί ανώτερα ανατροπής τε καί άναιρέσεως. Καί δή τήν 
αιτησιν αυτών ως εύλογον ούσαν καί δικαίαν εύμενώς προσηκάμενοι 
καί άποδεξάμενοι γράφοντες άποφαινόμεθα συνοδικώς μετά ~τών περί 
ημάς ίερωτάτων αρχιερέων καί ύπερτίμων, τών έν άγίφ πνεύματι αγαπητών 
ημών αδελφών καί συλλειτουργών, ΐνα  ή διαληφθεισα συμφωνία, ή προ- 
βασα καί γενομένη μεταξύ τών όσιωτάτων Λαυριωτών πατέρων καί τών 
τίαχά καιρούς άρχιερατευσάντων έν τή άγιωτάτη ταύιη μητροπόλει Ά δρια- 
νουπόλεως περί τού εκεί διατελοΰντος μετοχιού τής μεγίστης Λαύρας, τού 
τιμωμένου έπ* όνόματι τού αγίου Στεφάνου καί τής συνηνωμένης αύτφ 
ένορίας κατά τον τελευταΐον προσυντελεσθέντα καί αύθις βεβαιωθέντα 
καί ήδη άνακαινιζόμενον επ ’ αυτή τύπον, τού παρέχειν δηλοτότι τούς πα
τέρας κατ’ έτος προς τον κατά τόπον άρχιερέα λόγφ έμβατοικίιυ έβδομή- 
κοντα γρόσια καί προς τούτοις τριακόσια άσπρα διά τά έξοδα τού έμβατοι- 
κοχαρτίου, καί παρά ταύτα άνά εξήκοντα άσπρα, φιλότιμα, άπό τε τού η
γουμένου καί άφ ’ έκαστου τών παρ’ αύτφ ιερομόναχων, καί μηδέν πλέον 
τούτων, καί μήτε τού; πατέρας αυτούς τολμήσαι πώποτε κολοβώσαι τά 
διορισθέντα ταύτα δοσίματα, μήτε τον κατά τόπον άρχιερέα θελήσαι πώ-

/



53

ποτέ αυςησιν τινά και προσθήκην επ ’ αυτής ποιήσαι, ή άλλο τι πολύ ή 
ολίγον έκτος των είρημένων ζηιήσαι, σλλ5 άρκεισθαι εις αεί έχάτερα τά 
μέρη τφ γεγονότι τούτφ διορισμφ άμεταθέτως, και άπαραβάτως έ'χειν τό 
κύρος καί την ίσχύν βεβαίαν και μόνιμον καί παρ’ ούδενός άθετονμένην 
καί άνατρεπομένην τρόπφ οίωδήποτε.

Ό ς  δ ’ άν καί όποιος των απάντων τολμήση κινηθήνα! ποτέ α π’ 
εναντίας τή άρχαίρι ταΰτη καί ήδη άνακαινισθείση σνμφωνίρ καί τφ διο
ρισμοί καί βλάβην τινά’καί ζημίαν προστρίψαι θατέρφ των μερών τούτων, 
σκανδάλων τε καί συγχύσεως πρόξενος αύτοις γένηται καί ιό ειρηνικόν 
καί ευκατάστατον αυτών διασείση καί ενάντιος φανή τή πατριαρχική καί 
συνοδική ημών άποφάσει ταύιη, ό τοιούτος οποίας άν εϊη τάξεως καί οποί
ου βαθμού άφωρισμένος εϊη από θεού κυρίου παντοκράτορος καί κατη- 
ραμένος καί ασυγχώρητος καί άλυτος μετά θάνατον καί πάσαις ταις πα
τρικοί; καί συνοδικαίς άραΐς υπεύθυνος. 'Ό θεν  εις την περί τούτου έν- 
δειξιν διηνεκή τε καί μόνιμον ασφάλειαν έγένετο καί τό παρόν ήμέτερον 
πατριαρχικόγ καί συνοδικόν σιγιλλιώδες εν μεμβράναις γράμμα καί κα- 
ταστρωθέν Ιν τφ  ίερφ κώδικι τής κ α θ ’ ημάς τού Χριστού μεγάλης Ε κ 
κλησίας έδόθη τής πατράσι τού διαληφθένιος μετοχιού τής Λαύρας.

Έ ν  £τει σωτηρίφ χιλιοστφ επτακοσιοστή) όγδοηκοστφ πρώτφ, κατά 
μήνα Ιούνιον, έπιν^μήσεως δεκάτης τέταρτης.*)

t  Γ α β ρ ιή λ  έλέφ θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας 'Ρ ώ μης
καί οικουμενικός πατριάρχης.

+ Ό  Ή ρακλείας Μ εθόδιος, f  Κυζίκου ' Α γά π ιε  ς, f  ό Χαλκηδόνος 
Π α ρ θ έν ιο :, f  ό Δέρκων Σ αμουήλ, f  ό Τυρνόβου Κ α λλ ίν ικο ς, f  ό ’Αθηνών 
Β ενέδ ικ τος, f  ό Σμύρνης Π ροκόπιος, f  ό Χριστιανουπόλεως 'Ιερε-  
μ ία ς, f  ό Βιζύης Γεράσιμος.
Τό μολυβδόβουλλον καλλιτεχνικόν, ολίγον ωοειδές διαμέτρ. 0G00XC650

ΙΓ '.  ' Α ντίγρ α φ ο ν  γράμματος πα τρ ιαρχ ικού  οννοδικοϋ 1 7 8 9 .

Ν εό φ υτο ς  έλέο) θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας 
'Ρ ώ μ η ; καί οικουμενικός πατριάρχης.

Διά του παρόντος ήμετέρου πατριαρχικού καί συνοδικού αποδεικτι
κού γράμματος δήλον γίνεται, δτι οί όσιώτατοι πρόκριτοι πατέρες καί oi 
λοιποί τού εις τό άγιώνυμον νΟρο; τού ’Ά θωνος Ιερού καί σεβασμίου ήμε
τέρου πατριαρχικού καί σταυροπηγιακού μοναστηριού τής μεγίστης Λαύ- 1

*ό άγιος Στέφανος εν ' Αάριανον πόλβΐ

1) έν ετει—ιετάρτης, μεγαλητέροις γράμμασιν.
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ρας έν άμηχανίφ και παντελεΐ απορία γενόμενοι διά τά επικείμενα αύτοις1) 
μοναστηριακά βάρη και χρέη παρεγένοντο ενταύθα εις Κωνσταντινούπολή 
προς τινα άνακουφισμόνκαί διόρθωσιν αυτών, και εις κοινήν αυτών συναί- 
νεσιν καί πατριαρχικήν ημών καί συνοδικήνάπόφασιν έκρίθη εύλογον, όπως 
[πωληθώσι] τά ασημικά πάντα καί αργυρά κανδήλια 1 2) τά έν τφ εις τήν Ά -  
δριανούπολιν Λαυριωτικφ αυτών μετοχίο) τής εκκλησίας του αγίου Στε
φάνου, καί τά άσπρα τής τοΰτων διατιμήσεως άποδοθώσιν εις έκπλήρω- 
σιν τών του ρηθέντος ιερού αυτών μοναστηριού τής μεγίστης Λαύρας 
βαρυτάτων χρεών. ’Έ νθεν  τοι 3 4) καί άπεστάλη έξ αυτών δ συγκοινοβιάτης 
δσιώτατος προηγούμενος κυρ Γ εράσ ιμος  του πω λήσαιu) ταυτα. Ά λ λ 5 οί έν 
Ά δριανουπόλει ευλογημένοι χριστιανοί του ρονφετίου τών μπακαλικών 
πρωτομαγίστορες καί λοιποί μαγίστορες εις θειον ζήλον κινούμενοι καί 
βουλόμενοι βοηθήσαι τή ρηθείση έκκλησία του αγίου Στεφάνου καί τώ 
γεραρφ μοναστηρίω τής μεγίστης Λαύρας έδωκαν τφ ρηδέντι δσιωτάτω 
προηγούμενα) Λαυριώτη κύρ Γ ερασίμω  γρόσια τον αριθμόν δΰω χιλιάδας 
κατέναντι του εις τόπον άρχιερέως καί κυριάρχου, ίερωτάτου μητροπολί
του Άδριανουπόλεως ύπερτίμου καί έξάρχου παντός ΑίμιμόντουΓ>) έν άγίφ 
πνεύματι αγαπητοί) ημών αδελφού καί συλλειτουργοί κυρ Κ αλλινίκου^  
αντί τών είρημένων ασημικών, άτινα ρητώς έν έκαστον καταγεγραμμένα 
τυγχάνουσιν έν ιδίφ  καταστίχφ καί βεβαιωθέντα παρά τής ήμετέρας με- 
τριότητος, γενομένης μεταξύ αυτών κοινής διαθήκης καί τοιάςδε συμφω
νίας, δπως τά είρημένα ασημικά μένωσιν αΰθις έν τή ρηθείση έκκλησία 
του αγίου Στεφάνου του Λαυριωτικοΰ μετοχιού ωσάν αναφαίρετα καί 
αναπόσπαστα, άλλ’ έν μόνη τή χρήσει προς ευπρέπειαν τής αυτής έκκλη- 
σίας παρά του κατά καιρούς εν αυτή προηγουμένου Λαυριώτου εις συναί- 
νεσιν καί θέλησιν τών πρωτομαγιστόρων τού έσναφίου τούτου τών μπα- 
κάλιδων, ώς αγοραστών έχόντων τήν δεσποτείαν καί έξουσίαν έν τοις 
ρηθεΐσιν έκκλησιαστικοΐς άσημικοις σκεΰεσι, μή έχόντων δμως ούδεμίαν 
εξουσίαν μετακινήσαι αυτά ή μεταθέσαι είς άλλην έκκλησίαν, ή πωλή- 
σαι δλω; καί τό σμικρότατον έφ ’ οιαδήτινι αιτία καί προφάσει. ωσαύτως 
ούτε οί δσιώτατοι Λ αυριώται πατέρες μηδεμίαν εξουσίαν τού λοιπού έχον- 
τες έν αύτοις [ου] δύνανται μετακινήσαι αυτά από τής έκκλησίας ταύτηΓ, 
ούιε πωλήσαι αυτά κάν περισιάσεσι ποικίλαις καί βαρυτέραις περιπέσω- 
σιν,-άλλ* έχωσι μένειν είς τον άπαντα αιώνα αναφαίρετα καί άναπόσπα-

1) Τό άντίγραφον αυτής,
2) κανδόλια.
3) ενθεντι.
4) τφ πωλήσαι.
5) ΑΙμημόντου,
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στα Απ’ αυτή;, ώ ; τα άπαξ θεφ  άνατεθέντα και άφιερωθέντα διά παντός 
διαμένειν αμετακίνητα. Εις γοΰν την μεταξύ αυτών συμφωνίαν τά είρη-·' 
μένα άσπρα έλήφθησαν καί διά τά τού μοναστηριού χρέη άπεδόθησαν, 
καί έγένετο κοινόν μοναστηριακόν ενσφράγιστον καί ένυπόγραφον αύ-· 
των γράμμα και έπεδόάη τοΐς μαγίστορσι και πρωτομαγίστορσι μπακάλι- 
δων. Ε ις επικΰρωσιν δέ τούτων και πλείονα ίσχύν καί ασφάλειαν γρά- 
φοντες άποφαινόμεθα συνοδικώς καί διά τού παρόντος γράμματος των 
περί ήμά; ίερωτάτων αρχιερέων καί ύπερτίμων, των έν άγίφ πνεΰματι 
αγαπητών ήμών αδελφών καί συλλειτουργών, ΐνα  είς την γενομένην με
ταξύ αυτών διαθήκην καί συμφωνίαν τά εν τφ καταστίχφ γεγραμμένα 
ασημικά έχωσι μένειν αναπόσπαστα καί αναφαίρετα εν τή ρηθείση εκ
κλησία τού άγιου Στεφάνου, μηδενός τολμήσοντος παρά τών Λαυριωτών 
πατέρων, ούτε παρά τού εσναφίου τών μπακάλιδων μετακινήσσι ταΰτα ή 
πωλήσαι έφ* οΐρδήτινι αίτίρ καί προφάσει* δθεν είς ενδειξιν τούτων 
καί επικΰρωσιν καί είς αεί διαμονήν εγένετο καί τό παρόν Αποδεικτικόν 
πατριαρχικόν καί συνοδικόν ήμών γράμμα καί έπεδόθη τφ  εσναφίφ τής 
είς την Ά δριανοΰπολιν μαγιστόρων μπακάλιδων.

,αψ πθ' (1789), εν μηνί Δεκεμβρίφ.

'Έ ποντα ι δώδεκα ύπογραφαί συνοδικών αρχιερέων. ’)

Έ γρα φ ον  κατά μήνα Νοέμβριον τού 1935 σωτηρίου έτους έν Μονή 
Μεγίστη Λαύρα τού "Αθωνος.

ΕΥ Λ Ο ΓΙΟ Σ Κ Ο Υ ΡΙΛ Α Σ Λ Α Υ ΡΙΩ Τ Η Σ  1

1) Δυστυχώς α ΐ ύπογραφαί δεν έτέθησαν έν τφ άντιγράφφ.
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I. Π ΙΝ Α Ξ  ΟΝΟΝΑΤΩΝ και Π ΡΑ ΓΜ Α ΤΩ Ν

*Αγαθαγγέλου χρησμοί 3,
’Αγάπιος Κυζίκου 53.
Άγιοταφίται έν Άδριανουπόλει. 2, 23.
* Αγιος Γεώργιος » μετόχιον

αγίου Τάφου.
“Αγιος Στέφανος μετόχιον Λαύρας.

άνέγερσις καί άφιέρωσις 5 28-9. ά· 
νακαίνισις 5-6. πρόσοδος 6-13. πα
τριαρχικόν σταυροπήγιον 20-1, 
27ε'. ή εΰλάβεια τών Άδριανου- 
πολιτών καί η σπουδαιότης του 
μετοχιού 7, 18. Παρεκκλήσιον έν 
Ααύρρ 27.

Άδελφαταρίιον κώδιξ έν Λαύρρ 3.
’Αδελφοί, οί έπίτροποι του ναού 21.
Άδριανοΰ (δθεν καί τουρκ. Edirne) αν

τί Άδριανούπολις 10έ.
Άδριανουπόλεως σημασία μετά την 

άλωσιν 1, 3, 4. εγκώμια 4, 16, 20.
Άδριανουπολϊται λόγιοι έν “Αθω 18, 

βλ, καί προσθήκας.
’Αθανάσιος Άδριανουπολίτης αρχών 1.

> ’Αδριανουπόλεως είτα οικουμ. 
πατριάρχης δ Κρής ‘24. έτερος 
47 9. ΆθανάσιοςΆδριανουπόλεως.

ΑΙμιμόντου έξαρχος δ Άδριανουπόλε- 
ως 38, 11.

’Ακάκιος Μεσημβρίας 31.
’Αλέξιος ό Κομιηνός 26.
Άνανίας σπανός, ό Μωραιτης, προηγού

μενος Λαυριώτης. (1) 18.
Ά νανίας Κυζίκου 50.
“Ανθιμος Άδριανουπόλεως 5, 6, 15,28, 

Κυζίκου 40, 44, ’Αθηνών 46, Και
σαρείας 14.

“Α νθιμο; Β'. οίκ. Πατριάρχη; 13*4
Άντιόνιος Άδριηνουπολίτης αρχών 1.
Άπεμπόλησις ίερών σκευών ύπο ιών 

Λαυριωτών. 53 4.
Άφιερωτής χειρογράφων έν Λαύρφ 6 

Άδριανουπόλεως “Ανθιμος 14-5.
Βαγιατζήτ 2.
Βαρθολομαίος Ήρακλ-είας 46, “Αρτης 

καί Ναυκάκτου 46.

Βατοπεδίου μονή 1.
‘Βενέδικτος Α θηνών 63.
ΓαβριήλΆρτης καί Ναυπάκτου 30, 40,4. 

Σερρών 5 ), Φιλιππουπόλεως 40 4, 
Χαλκηδόνος 44.

Γαβριήλ Δ' οίκ. Πατριάρχης 24, 41-3.
Γσλακτίων προηγούμενος 10.
Γεράσιμο; Αλεξάνδρειάς 29-30, Προύσ- 

σης 35, Ή ρακλείας 50, Βιζύης 53. 
Φιλιππουπολεως 46.

Γερμανός Καισαρείας τής Παλαιστί
νης [28, Τζιας καί Θερμίων 40, 
Τυρνόβου 46.

ΓέροΔήμος δωρητής άγ. Στεφάνου 5*6.
Γορδάτος ’Ιωσήφ ηγούμενος Λαύρας 15.
Γρηγόριο; Βράτσας 34, Καισαρείας 28.
Γρηγόριος Σκιατθίτης διδάσκαλος 12.
γροσίου τιμή 7*8.
Δανιήλ Σερρών 34.
Δημήτριος μέγας χσρτοφύλαξ 34

» μικρός » ,
» ρητωρ 44.

Διονύσιος Άδριανουπόλεως 18, 24, 50.
Διονύσιος οίκ. Πατριάρχης 13.
Διονύσιο; Δημητριάδος 28, Νικοληδείας 

34, Χίου 17, Τυρνάβου 40·
Δράκου Μιχαήλ Άδριανουπολίτης μου

σικός 20.
δυστυχία έν Λαύρφ 25.
Εκκλησιάρχης όφφίκιον έν Λαόρφ. 10.
Έλλάδιος Άλξέανδρος 4
έμβα το ίχ ιον  τό πρός αρχιερέα έτήσιον 

δόσιμον 37έ.
“Ενδυμα βασιλικόν έφόρη δ πατριάρ

χης 14
έξοδος xai έξοδία  αντί έξοδα 6
’Επιγράμματα καί ύμνοι 4, 16.
•Ηγούμενοι τιτουλάριοι έν Λαύρφ 9, 10
Θεοδόσιος Μήδειας 34, 40.

1) Π ίντε ; οί ενταύθα άναφερόμενοι προηγούμενοι είναι ώ; γνωστόν Λαυ- 
ριώ ιαι, δθεν παραλείπεται τό Λαυριώτης.
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Θεόκλητος Θεσσαλονίκης 40
Θεόληπτος οίκ. Πατριάρχης 4
Θεολόγος ’Ιωάννης μετόχιον Σινά έν 

Άδριανουπόλει.
Θεοφάνης Ά ργους 35, 'Ιεροσολύμων 

32, 34-5,Κασσανδρείας 40, Νικομή
δειας 50, Πατρών 30, Σελεύκειας 
28, Σωζοπόλεως 50.

'Ιάκωβος Διδυμοτείχου 40, 44.
Ίβήρω ν μονή 4.
’Ιγνάτιος Σαράφογλου, ό Ναζιανζού 2, 

6, 12. 16*8. χειρόγραφα αύτοΰ 20.
'Ιγνάτιος Τρσπεζ* ύντος 30, Δίβρης 34, 

Χίου 34.
’Ιεζεκιήλ Σοφίας 35.
’Ιερεμίας Γ ', οίκ. πατριάρχης 13,

> Χριστιανουπόλεως 53.
ιερών αμφίων εργοστάσια 12.
’Ιωακείμ Άγχιάλου, 44, Θεσσαλονί

κης 50. ίτρομ. Λαυριώτης Σίδερο- 
κα ψ ίτη ς .

Ίωαννίκιος Β', οίκ. Πατριάρχη: 23, 
37. 40, 44.

Ιω άννης Κύχαΐιων 27, ’Αντιόχειας 27, 
μέγας ρήτωρ 44, Λογοθέτης 44.

Ίωάσαφ Λακεδαιμόνιας 35.
’Ιωσήφ Τυρνόβου Δροβιανίτης 17.
Καλλίνικος Άδριανουπόλεως 25, 52, 54,

Νίκαιας 50, Τυρνόβου 53, Χαλκη- 
δόνος 50,

Καντακουζηνός ’Ιωάννης.
Χαραί καί Καρεαί (ούχί Καρυαί) του 

"Αθω 20,
κεραμιδώ νω  εκεραμίδωσε=εοχέιια.οζ- 

μέ κεραμίδια 6.
Κλήμης Διδυμοτείχου 35, Προύσσης 

40, 44, Φιλίππων 31.
Κριτόπουλος Κόμνο:, Γεώργιος καί 

Θωμάς, Μητροφάνης 2.
Κυπριανός Μονεμβασίας 31.
Κύριλλος Λούκαρις 3, 6, 22, 25, 28, 31t
Κύριλλος Μελενίκου 50, Νίκαιας 35, 

40, Σερρών 46, Χίου 35, προηγ. 
Λαυριώτης 13, 15-6.

Κώδικες Ά θω νίται έ* Άδριανουπόλει 
18-9 (Γ υμνασίου),

Κώδιξ άπολεσθείς τού άγ. Στεφάνου 11.
Κωνσταντίνο: ύπομνηματογράφος 44.
Λαμπούς μετόχιον μονής Ξηροποτά- 

μου 3.
Λαυριώται προϊστάμενοι έν φυλακή 26.

Λαυρέντιος Άγκυρας 35, ’Άρνης καί 
Ναυπάκτου 35, Διδυμοτείχου 34,
Σηλυβρίας 34.

Λέων Χαλκηδόνος 27. 
λιμός έν Άδριανουπόλει 24.
Λογγϊνος Συνάδων 31.
λογίζομαι, ελογίστιχαν— ϊλ ογαριάσθη-

σαν 11.
Λουκάς μητροπολίτης Κύπριος καλλι

γράφος 14.
μαγίστορες  μπακάλιδες 54. 
μα γγάνου  (άπό) ιερά άμφια τά χρυσο

κέντητα 12.
Μακάριος Δρύστρας 40, Σμύρνης 50, 

Τυρνόβου 34.
Μανασσής Ιερομ. Λαυριώτης 22, 29. 
Μανολάκης Άδριανουπολίτης 10. 
Μανουήλ Κορίνθιος μεγ. ρήτωρ 4.
Μαρτύριος επίσκοπος Σάμου, Λαυριώ

της 22, 29. Γάνου καί Χιόρας 28. 
Μεθόδιος ’Ηράκλειας 44, 53, ίεροδιά- 

κονος Κρής, Ξηροποταμινός 3. 
Μελέτιος Εφέσου 34, ’Ηράκλειας 40,

'Ρόδου 35. Σηλυβρίας 40. 
Μελχισεδέκ 'Ραιδεστού 31.
Μιχαήλ μεγ. έκκλησιάρχης 28. 
Μι/αήλοβιτς Αλέξιος 23.
Μητροφάνης Ιίυζίκου 46.
Μουσικοί κώδικες έν ’Ά θω  Άδριανου- 

πολιτών 20.
Μποσταντζήαγας έν Άδριανουπόλει 39 
Μπουρνουσούζι αμπέλι έν Λαύρρ 14. 
μοχ& ηρία—κόπος 4.
Ναθαναήλ Άγχιάλου 50.
Ναός τής Οίκονομίσσης έν Λαύρςι 14,

5, 20.
Νείλος μητροπολίτης 34 
Νεκτάριος Χαλκηδόνος 34.
Νεόφυτος ζ" οίκ. πατριάρχης 5, 27, 

29. Ζ' 25, 31, 53-55.
Νεόφυτος Άδριανουπόλεως 22—23, 

36, '3 8 -3 9 ,4 0 -4 1 ,4 4 -4 5 , 46-48, 
Μονεμβασίας 35, Νικομήδειας 46, 
Ούγγροβλοχίας 50.

Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης 12, 17. 
Νικηφόρος Άδριανουπόλ*ως 25. 
Νικόλαος αρχών Άδριανουπολίτης 1. 
Παΐσιος Β' οίκ. πατριάρχης 24, 47, 

5 0 -1 .
Παΐσιος Γάνου καί χώρ'-ς Γ5, 'Ιεροσο

λύμων 23, Λαρίοη:  40 
Πα^θενι ς οίκ· πατριάρχη; 1'2, 34,36,38. 
Παρθενίας Άδριανουπόλεως 22, 36. 

Άγχιάλου 31, Αίνου 35, Κυζίκου 
30, 34, Μιτυλήνης 35. ήγούμενος
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Λαύρας 27·
Παχώμιος Χαλκηδόνος 53.
jtejtaXauo&etoa δ.
Πολυείδης Θείκλητος, αρχιμανδρίτης 

Άδριανουπολίτης 23.
Πορφύριος Νίκαιας 35, 40.
Προδρόμου μονή τής του Παντοκράτο- 

ρος μετόχιον έν Άδριανουπόλει 2.
Προκό/ιιος Σμύρνης 53.
Πρώιος Δωρόθεος Ά  δριανουπόλεως 

3, 17.
Πύργος ϊσιμισκή έν Άδριανουχόλει 

καί Λαύρφ 2.
Πυρκαϊαί έν Άδριανουπόλει 6, 9.
Σαμουήλ Νεοκαισαρείας 40, Δέρκων 63.
Σαράφογλου Σάβας 18.
Σέργιος πατριάρχης 26
Σταμάτιος Παπάς διδάσκαλος 17.
Σχέσεις κανονικαί Λαυριωτών καί μη· 

τροπόλεως έν Άδριανουπόλει 20.
Σχολή του άγ. Στεφάνου έν Σαραΐιο 

Άδριανουπόλεως 11—12.
Συμεών Μυριοφύτου καί Περιστάσε- 

ως 35, Παλαιών Πατρών 38.
συνάφιον (αντί έσνάφιον) 10.
Τέμενος (τζαμί) του Σελήμ έν Άδρια- 

νουπόλει 2.
Τίμιος σταυρός έν άγ. Στεφάνφ 19.
Τιμόθεος Λ' οίκ. Πατριάρχης 22, 29.
Φιλόθεος Άγαθουπόλεως 40.
Φιλήμων ό ιδρυτής τοΰ αγίου Στεφά

νου (βλ. II. Ηγούμενοι) 4, 5, 6, 
19, 21, 29, 30-32 , 34.

φιλότιμον  χρηματ. ποσόν διδόμενον τφ 
κατά τόπον άρχιερεΐ παρά των έ- 
φηιιερίιον 49.

Φωκάς Νικηφόρος 2, 19.
Χρησμοί έν Άδριανουπόλει 4.
Χριστοφόρος Μήδειας 40, Φιλιππουπό- 

λεως 31, Χαλκηδότος 53, Χίου 40·
Χρύσανθος Δέρκων 46.
Χρυσόσκουλος Αλέξιος Άδριανουπο- 

λίτης 18.

1) Τό προηγούμενος καί Λαυριώτης

II . Π ίνας. Η γούμενοι

του αγίου Στεφάνου

’Αγάπιος Θεσσαλονικεύς προηγούμε
νος *) 7.

Ά νθ ιμ ο ; Αδριανουπολίτης 6. 
Βασίλειος Βολιώτης 7.
Γρηγόριος, 5, 6.
Γρηγόριος έτερος Θεσσαλονικεύς 8. 
Δαμιανός Κεφαλλήν 7.
Δανιήλ Βολιώτης 7.
Διονύσιος 10.
Διονύσιος Σκυριανός 7.
Ελευθέριος Θάσιος 7.
Ευθύμιος ΒοΤ,ιώτης 7.
Ζαχαρίας Θρφξ 7.
'Ιεζεκιήλ 19.
'Ισαάκ Ύ δραΐσς7, 11,19 βλ. καί προσ- 

θήκας,
'Ιγνάτιος Σμυρναΐος 25.
Καλλίνικος σκευοφύλαξ 5, 6.
Καισάριος Σκιαθίτης 7.
Κοσμάς Σταυρίδης 7.
Ναθαναήλ 8.
Παρθένιο; Προυσσαεύς 10 
Παχώμιος γέροντα; 11—12.
Σεραφείμ μουσικοδιδάσκαλος 7—8
Στέφανος Σικιώτης 7.
Σωφρόνιος 19.
Φιλήμων πρωτοσύγκελλος (βλ. άνωτ.)· 
Χρύσανθος.

I '
ίπεται, διότι πάντεςήσαν προηγούμενοι.



I l l  Π ΙΝ Α Ξ  ΤΩΝ Π ΕΡΙΕΧ Ο Μ ΕΝ Ω Ν

Τό latoyiK hv  τη; ίδουσεω; τού αγίου Στεφάνου, και ή πολυμερής 
αγαθή έπίδοασις αύιοΰ εν' Ά δριανουπόλει και τή επαρχία αυτής, και εν 
γένειή  έπι 300 έτη ιστορία αΰτοΰ, ή δράσις των Λαυριωτών ηγουμέ
νων και αι έντε3θεν σχέσεις των Άδριανουπολιτών προς τον Ά θ ω  σ. 
1— 21 .

Τό ηεριεχόμενον των έπιοήμων ένγράφων β. 31—27.
Τά κείμενα τούτων ο. 27 55.

Α '. Νεοφύτου γράμμα πατριαρχικόν συνοδικόν 1608, σ. 27 — 28.
Β '. Κυρίλλου Λουκάρεως σιγίλλιον 1721, σ. 28 — 31.
Γ '.  Τού αύ:ού έτερον σιγίλλιον 1631, σ. 31 — 4.
Δ '. Ηαρ&ενίου γράμμα πατριαρχικόν συνοδικόν 1640. σ, 34—36.
Ε '. Παρθενίου Ά δριανουπόλεως γράμμα 1640, σ. 36.
£"'· Νεοφύτου ’Αδριανουπόλεως γράμμα 1651, σ. 36—37.
Ζ \  Ίωαννίκου σιγίλλιον 1651, σ. 37—40.
Η '. Τού αυτού έτερον σιγίλλιον 1653, σ. 40—4.
Θ '. Διονυσίου πατριαρχικόν συνοδικόν γράμμα 1672, σ. 44—6.
Γ . Ά & α να σ ίου  Ά δριανουπόλεως γράμμα 1710, σ. 47.
ΙΑ '. Παϊσίου σιγίλλιον 1741, σ .47—50.
Ι Β \  Γαβριήλ σιγίλλιον J 781, σ. 51 —52.
ΙΓ '.  Νεοφύτου γράμμα πατριαρχικόν συνοδικόν 1789, σ. 53 -55.
I ' .  Π ίνας ονομάτων και πραγμάτων, σ. 56—9 I I .  Πίνας ήγουμένων

άγ. Στεφάνου σ. 59. I I I .  Π ίνας των περιεχομένων σ. 60.

Π Α ΡΟ ΡΑ Μ Α Τ Α  ΚΑΙ Π Ρ Ο Σ Θ Η Κ Α Ι

σελ. 1, στίχ. 4 κατατεθέντες γρ. καταθέντες
* 3 » 16 κάτω ,δτι, διαγραπτέον.
* 4 » 2 σοχλή γρ. σχολή.
» 5 1 τάς ήμίσεις γρ. τά ήμίση.
» 26 7 κάτω, επρατεύσα γρ. επραγματεύσατο.
» 27 1 ρ άνοι7 θείσης γρ. άνοιχθείσης.
* 30 > 1 ορχιδιακόνου γρ. αρχιδιακόνου.
» 34 > 4 Γρηγόριος Νείλος γρ. Γρηγόριος, j  . .
1 40 Ρ 8 Ά ν θ μ μ ο ς  γρ. Ά νθ ιμ ο ς ,

. Νείλος.

Ό  πολλαχού εν ταΐς ύποσημειώσεσι μνημονευόμενος ως δημοσιενσας 
σιγίλλια πατριαρχικά και διάφορα έγγραφα Α ανριώ της  ήν Ά δρια-
νουπολίτης (γ1 9 0 5 / μετωνομάσθη δέ ό μακαρίτης εκ φιλαρεσκείας Εύμορ- 
φόπουλος, άφείς τό πατρωνυμικόν Παπαγιάννης (ούτως αδεται τουλάχι
στον* ούδεμίαν δέ σχέσιν είχε προς τον Εύμορφόπουλον τής έπαναστάσεως 
τού 1821). Ό φ είλω  ενταύθα νά εςάρω την έπιδειχθεϊσαν άρίστην διαγωγήν 
τού τελευταίου ήγουιιένου τού αγίου Στεφάνου προηγουμένου  Ίο α ά κ  
ζοϋ  cΥ δ ρ α ίο υ , περί ού λίαν ενθουσιωδώς μοί ωμίλησε καί ό σεβ. φίλος 
μου πριρην Χίου μητροπολίτης Πολύκαρπος τέως Άδριανουπόλεως, προς 
δν καί τό πόνημα άφιεροΰται ως μέγιστον ενδιαφέρον υπέρ τού αγίου Στε
φάνου έπιδειςάμενον.


