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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ I. ΠΟΛΕΜΗΣ

ΒΟΥΡΓΑΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΕ 
ΔΥΟ ΑΝΔΡΙΩΤΙΚΑ ΜΕΤΟΧΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΩΝΗ

Ή 'Αλώνη -στούς Έλληνες άπό τις αρχές τουλάχιστον του 18ου αιώνα 
ήταν γνωστή καί ώς Πασαλιμάνι, το τελευταίο όνομα Pa§a Liman έχει 
πιά έπιβληθή έπισήμως- είναι μικρό νησί στήν Προποντίδα, περί τά 4 
μίλια νοτίως τοϋ Μαρμαρά, ενώ άπό τήν Κυζικηνή Χερσόνησο πού βρί
σκεται προς τά άνατολικά χωρίζεται άπό στενό πορθμό πλάτους ενός μό
λις μιλίου. Τό νησί, πού ή έκτασή του δέν ξεπερνά τά 20 τ.χ., έχει τε
λείως ακανόνιστο σχήμα καί στό δυτικό μέρος σχηματίζει ευρύχωρο 
όρμο πού, έχοντας καί στά ΒΔ τή νησίδα Kuyus Adasi (= νήσος τών 
προβάτων), άποτελεΐ άριστα προστατευμένο λιμάνι, ικανό νά περιλάβη 
ολόκληρο στόλο· τό καλό λιμάνι τοϋ έδωσε καί τήν τουρκική ονομασία.

Πριν τή Μικρασιατική Καταστροφή, ή 'Αλώνη ήταν κατοικημένη 
σχεδόν άποκλειστικώς άπό ελληνικό πληθυσμό πού έφθανε τίς 4500- 
5000. Κύριος οικισμός της ήταν τό ομώνυμο χωριό 'Αλώνη, κτισμένο στό 
νότιο μέρος τοϋ μεγάλου όρμου· είχε περί τούς 1100 κατοίκους. Στον ίδιο 
όρμο, λίγο πιό βόρεια, ήταν ό δεύτερος σέ σπουδαιότητα οικισμός τοϋ 
νησιοΰ, τό Βουργάρο (κάτοικοι 1000), πού ήταν επίσης γνωστό σάν Πα
σαλιμάνι. Τά ονόματα λοιπόν «'Αλώνη» καί «Πασαλιμάνι» είναι καί τά 
δύο δηλωτικά τοϋ νησιοϋ καί επί πλέον τό κάθε ένα χαρακτηρίζει ξεχω
ριστό χωριό. Τό Βουργάρο (καμιά φορά γράφεται καί Βουλγάρο) ήταν ή 
έδρα τής οθωμανικής διοικήσεως καί περιελάμβανε άρκετούς Τούρκους 
κρατικούς υπαλλήλους. Στήν άνατολική ακτή, στό άκρο μιάς χερσονή
σου, ήταν κτισμένα τά Χουχλιά (κάτοικοι 610), κατ’ έξοχήν ναυτικό χω
ριό. Οί άλλοι δύο οικισμοί ήταν τό Βόρι (κάτοικοι 715 "Ελληνες καί 55 
Τοϋρκοι) προς βορράν -ή γραφή είναι άμφίβολη- καί τά Σκουπιά (κάτοι
κοι 970) στή νότιο άκτή· καί τά δύο είχαν πολλούς ναυτικούς. Τά Σκου- 
πιά ήταν γενέτειρα άρκετών διακεκριμένων κληρικών, ένώ τό Βόρι είναι 
ή κοιτίδα τής διαπρεποϋς οικογένειας Ζαρίφη.

Τό πιό σημαντικό προϊόν τής 'Αλώνης (μέ τό όνομα αύτό θά άναφέρε- 
ται πάντοτε τό νησί, ένώ γιά τόν οικισμό θά χρησιμοποιήται καί ή λέξη 
«χωριό») ήταν τό κρασί, γιά τό όποιο τό νησί ήταν ξακουστό. Τά άμπέ-
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λια λοιπόν ήταν ή κύρια καλλιέργεια καί κάλυπταν μεγάλη έκταση τοΰ 
εδάφους, πού δέν ήταν άλλο άπό χαμηλούς λόφους. ’Επίσης υπήρχε περι
ορισμένη παραγωγή σταριού. Οί κάτοικοι, έμπειρότατοι ναυτικοί, ήταν 
καί επιδέξιοι ψαράδες- καί τά παστά τής Άλώνης δέν ήταν άγνωσταJ. Ή 
ναυτικότητα τής 'Αλώνης μαρτυρείται καί άπό τήν παρουσία πολλών 
«ρεΐζηδων» (καραβοκύρηδων) στά έγγραφα κατωτέρω.

Πενιχρές είναι οί ειδήσεις γιά τήν 'Αλώνη άπό τήν κλασσική άρχαι- 
ότητα1 2. Ό Γεδεών προσπαθεί νά άποδείξη, ότι τό Βόρι καί τά Χουχλιά 
είχαν τά ονόματα Βώρυς καί Αίγικόραι3. Άπό τόν Δ' π.Χ. αιώνα ή Κύζι- 
κος κατορθώνει νά έπιβάλη κυριαρχία στά κοντινά νησιά καί έτσι ή 
'Αλώνη ταυτίζει τίς τύχες της μέ τή μεγαλύτερη καί άκμαία πόλη. Αυτό 
συμβαίνει καί άργότερα, όταν ή επισκοπή Προικοννήσου ύπάγεται στή 
μητρόπολη Κυζίκου.

Κατά τό τέλος τοΰ 3ου αί. ή 'Αγία Βάσσα, μετά άπό πολλά βασανιστή
ρια στή Μακεδονία, ρίχτηκε στή θάλασσα, άλλά θεία χάριτι, ύστερα άπό 
όκτώ ήμέρες, εφάνη εν Αλώνι τή νήσφ τή καθ’ Ελλήσποντον καί εκεί τήν 
συνέλαβε ό ύπατος τής Κυζίκου καί τή θανάτωσε4. Περιέργως, ή άγιολο- 
γική αύτή παράδοση δέν άφησε ίχνη στή Βυζαντινή 'Αλώνη. ’’Αλλωστε 
μέχρι σήμερα δέν φαίνεται ότι έχει έπισημανθή καμιά εκκλησία βυζαντι
νής άρχής5. ’Αλλά καί άλλες πληροφορίες γιά τό νησί κατά τόν μεσαί-

1. Βασικό βοήθημα γιά τά νησιά τής έπαρχίας Προικοννήσου παραμένει τό εξαίρετο βι
βλίο τοΰ Μανουήλ Ίω. Γεδεών, Προικόννησος. ’Εκκλησιαστική παροικία. Ναοί καί μοναί. Μη- 
τροπολΐται καί επίσκοποι (Κωνσταντινούπολη, 1895), σελίδες 233· βλ. άκόμη Εύστρ. Ε. Βαλ- 
σαμή, συνεργασία Νικ. Σ. Λαμπαδαρίδη, Προκοννησιακά ιστορικά. Μετά προλόγου Μανουήλ 
Ίω. Γεδεών (’Αθήνα, 1940). Πληροφορίες γιά τήν κατάσταση τής 'Αλώνης στόν αΙώνα μας 
βρίσκει κανείς στά εξής δημοσιεύματα: Χρ. Ζαχαριάδου, «Περί τής έπαρχίας Προικοννή- 
σου», Ξενοφάνης, 1(1896), σ. 404 - 07- F.W. Hasluck, «The Marmara Islands», Journal of 
Hellenic Studies, 29(1909), σ. 15-17- Οικουμενικόν ΠατριαρχεΓον, Μαύρη βίβλος διωγμών καί 
μαρτυρίων τοΰ έν Τουρκία 'Ελληνισμού (1914-1918) (Κωνσταντινούπολη, 1919), σ. 130-33 καί 
387- Π. Μ. Κοντογιάννη, Γεωγραφία τής Μικρός ’Ασίας (’Αθήνα, 1921), σ. 269-70· Ίππ. Κ. 
Μακρή, «Πνευματική καί έκπαιδευτική κατάστασις έν Άρτάκη καί τοΐς πέριξ άπό τής 
τουρκικής κατακτήσεως μέχρι του έτους 1922», Μικρασιατικά Χρονικά, 10(1963), σ. 376-78- 
Ν. Σ. Λαμπαδαρίδη, «Μαρμαρονησιώτικη έθιμογραφία», αυτόθι, 14(1970), σ. 275-76.

2. Τά σχετικά στοΰ F. W. Hasluck, Cyzicus (Καίμπριτζ, 1910), σ. 35-36.
3. Γεδεών, ενθ' άνωτ., σ. 43-45.
4. Η. Delehaye, Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae (Βρυξέλλες, 1902), στ. 913.
5. R. Janin, Les églises et les monastères des grands centres byzantins (Παρίσι, 1975), σ. 

199. ’Αλλά βλ. Hasluck, «The Marmara Islands», σ. 16. Λέγεται ότι κατά τίς αρχές τοδ 
αιώνα μας στήν παραλιακή τοποθεσία Καράκαλη, βορείως τοΰ χωρίου τής Άλώνης, βρέ
θηκε άνάμεσα στά βούρλα ή είκόνα τής 'Αγίας Βάσσας πού μεταφέρθηκε τότε στον μητρο-
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ωνα είναι λιγοστές. Ό Γεδεών παρατήρησε «ερείπια βυζαντινής δομικής» 
κοντά στο μοναστήρι τής Παναγίας στά Δέντρα καί τοϋ φάνηκαν νεώτερα 
του 8ου αί.6. ’Ακόμη ό Γεδεών πιστεύει, ότι οί Βυζαντινοί άλλαξαν τό 
όνομα τοϋ νησιού καί τό είπαν «Αύλωνία»7, έτσι δέ ονομάζει πάντοτε τήν 
'Αλώνη στο βιβλίο του. Οί πηγές πού χρησιμοποιεί είναι ό Νικήτας Χω- 
νιάτης καί ό ’Ακροπολίτης, πού άναφέρονται στήν πόλη «Αύλωνία», τήν 
οποία ό Γεδεών θεωρεί ώς τήν 'Αλώνη8. Ή ταύτιση αυτή είναι τελείως 
αυθαίρετη, διότι, εκτός άπό τή φωνητική ομοιότητα, δέν υπάρχει τίποτα 
πού νά τήν δικαιολογεί9. 'Η Αύλωνία λοιπόν ήταν πόλη παράλια στήν 
ακτή νοτίως τής 'Αλώνης καί στις εκβολές τοϋ ποταμού ΑΙσήπου (σημε
ρινού Gönen çayi).

Γεγονός είναι ότι μνείες γιά τήν 'Αλώνη σχεδόν ελλείπουν στις βυζαν
τινές πηγές. Στό άγιολογικό όμως κείμενο πού είδαμε φέρεται "Αλών.

πολιτικό ναό τοϋ Άγιου Γεωργίου. Οί Άλωνιάτες, ϋστερα άπό πολλές προσπάθειες, κατά- 
φεραν καί έκτισαν ένα έκκλησάκι στήν Αγία τό 1910-11. Ή εικόνα αυτή τής Αγίας Βάσ- 
σας μεταφέρθηκε στήν Ελλάδα καί βρίσκεται σήμερα στον συνοικισμό των Αλωνιστών 
στό Αίγιο (Υλικό Προφορικής Παραδόσεως στό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, φάκ. 
Βιθυνία - Αλώνη).

6. Γεδεών, ί ’θ' άνωτ., σ. 48.
7. Αυτόθι, σ. 40.
8. Αυτόθι, σ. 49-50.
9. Ό Χωνιάτης δύο φορές άναγράφει τήν Αύλωνία. Τήν πρώτη φορά κάνει τό λάθος νά 

τήν ταύτιση μέ τή Βάρη (Βάρις): πόλις κατά τήν των Αίγαιοπελαγιτών χώραν τειχίζεται, Βάρη 
καί Αύλωνία παρωνύμως έσέτι ώνομασμένη, βλ. Nicetae Choniatae, Historia, 6κδ. J. A. van 
Dieten (Βερολίνο, 1975), τόμ. A', σ. 9Γ αυτό δείχνει ότι οί δύο πόλεις βρίσκονταν κοντά. 
Καί αργότερα, όταν ό ’Αλέξιος Γ' ελευθερώθηκε άπό τή φυλακή (1202), βρήκε καράβι καί ή 
μεν ναΰς Ιστίοις πτεροΰται καί κατ’ ουρον φέρεται καί προσοκέλλει τή καθ’ 'Ελλήσποντον Αύλω
νία (αυτόθι, σ. 536-37). Ό ’Ακροπολίτης περιγράφοντας τις κατακτήσεις τών Βενετών μετά 
τήν Τετάρτη Σταυροφορία (1204) άναφέρεται μέ τόν ϊδιο τρόπο στις πόλεις τής μικρασιατι
κής ακτής τής Προποντίδος: Βάρις τε καί Αύλωνία Ποιμανηνόν τε καί Λ εντιανά μέχρι τού Λ ο- 
παδίου αύτοΰ δέσποτας έγίνωσκον Ιταλούς, βλ. Georg» Acropolitae, Opera, εκδ. A. Heisen
berg, τόμ. A' (Λιψία, 1903), σ. 10- 11. Ή Αύλωνία εχει τό κοινό μέ τήν Αλώνη, ότι είναι 
καί οί δύο παραθαλάσσιες καί βρίσκονται στή ΝΔ Μικρά ’Ασία, πού συχνά καλείται «Ελ
λήσποντος». Ό W. Μ. Ramsay, The Historical Geography of Asia Minor (Λονδίνο, 1890), 
σ. 154, ύποστηρίζει ότι ή Βάρις ήταν κτισμένη στον Γρανικό καί προς A πρέπει νά βρισκό
ταν καί ή Αύλωνία, πού πήρε τό όνομά της άπό τόν «αύλώνα» τοϋ ποταμοϋ Αίσήπου (Στρά
βων, 13, 1, 45). Άντιθέτως ό Hasluck, Cyzicus, σ. 105-08, τοποθετεί καί τήν Βάρι στόν 
Αίσηπο καί θεωρεί τήν Αύλωνία (πού τό όνομά της σήμερα σώζεται στό τουρκικό Avuniä) 
ώς έπίνειόν της. Φαίνεται ότι τήν πόλη Αύλωνία καί όχι τό νησί Αλώνη εννοεί ό Παχυμέ- 
ρης (Βόννη), τόμ. Β', σ. 585, όταν περιγράφη έπιδρομές τών Καταλάνων: καί περί που τόν 
Άρτάκην τών Κυζικηνών έπίνειόν κατά τό Ά λ ώ ν ι ο ν συμβαλλόντες έφ’ Ικανόν έμάχοντο.
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Μπορούμε μέ κάποια βεβαιότητα να ύποθέσωμε, ότι τό νησί ήταν γνωστό 
με τό ίδιο άρχαϊο, καί σημερινό, όνομά του κατά τόν μεσαίωνα καί φυ
σικά δέν χρειάσθηκε νά επιβάλουν τή χρήση του στούς κατοίκους δά
σκαλοι ή άλλοι λόγιοι.

Εκκλησιαστικός ή 'Αλώνη άνήκε στήν έπαρχία Προικοννήσου πού 
περιελάμβανε καί τά γειτονικά νησιά Μαρμαρά, Κούταλη καί Άφουσία. 
Ή Προικόννησος (ή νέα γραφή, αντί τού «Προκόννησος», παρουσιάζεται 
άπό τόν 10ο περίπου αιώνα) ήταν ανεξάρτητη άρχιεπισκοπή σε όλη τή 
μέση καί ύστερη βυζαντινή περίοδο καί στήν Τουρκοκρατία- άπό τά μέσα 
περίπου τού 17ου αΙώνα ό Προικοννήσου εδρεύει στό χωριό 'Αλώνη τού 
νησιού. Τό 1823 ή ’Αρχιεπισκοπή προβιβάζεται σέ Μητρόπολη τού Οι
κουμενικού Πατριαρχείου10.

’Ακμαία ήταν πάντοτε ή εκκλησιαστική ζωή στήν 'Αλώνη καί σ’ αύτό 
βοηθούσαν καί τά πολλά μετόχια πού άνήκαν σέ μακρυνά μεγάλα μονα
στήρια. ’Έτσι, πριν τά μέσα τού 18ου αί., ή μονή τού Κουτλουμουσίου 
άπέκτησε μετόχι στό χωριό 'Αλώνη, καί τό 1764 άλλα πάλι σπίτια άπό 
άφιέρωση στον ίδιο τόπο, άλλά για λόγους σκοπιμότητος τό παλαιότερο 
μετόχι πουλήθηκε11. 'Ορισμένα μικρά κτήματα είχε στό Βουργάρο καί 
άλλη άγιορειτική μονή, τών Ίβήρων12· ό Νικηφόρος, προηγούμενος 
Ίβηρίτης πού υπογράφει σέ έγγραφο τού 1779 (άρ. 9), πρέπει νά ήταν ό 
αντιπρόσωπος τής Μονής του στό νησί13. Μεγαλύτερης άξίας κτήματα 
είχε στήν κατοχή του ό "Αγιος Τάφος, καί αυτά ήταν στήν περιοχή τού 
χωριού 'Αλώνη 14. Στό ίδιο μέρος άναφέρεται μετόχι τής μονής τού Λει- 
μώνος τής Λέσβου, τό όποιο όμως τό 1844 παραχωρήθηκε στήν κοινό
τητα τού χωριού γιά νά χρησιμοποιηθή ώς σχολείο15. Μετόχια στά 
Σκουπιά καί στά Χουχλιά άναγράφει ό Γεδεών άλλά δέν παρέχει άλλες 
πληροφορίες16.

10. Γεδεών, ενθ' άνωτ., σ. 193-94.
11. Αυτόθι, σ. 52. Στό Κουτλουμούσι είχε προσαρτηθή καί ή παλαιά μονή τοϋ Στηλαρίου 

στόν Μαρμαρά (αυτόθι, σ. 130-32).
12. Αυτόθι, σ. 22 καί 52.
13. ’Άλλος Ίβηρίτης, ό Γεδεών, συντάσσει ëva έγγραφο τό 1819 (φάκ. 16, άρ. 25).
14. Αυτόθι, σ. 22 καί 52.
15. Αυτόθι, σ. 52 καί 54.
16. Αυτόθι, σ. 52.
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'Υπήρχαν καί αυτόνομα μοναστήρια στήν 'Αλώνη. Γιά τό σπουδαιότε
ρο, τήν 'Αγία Παρασκευή στο Παραδείσι, θά γίνη πολύς λόγος πιό κάτω. 
Τόν "Αγιο ’Αθανάσιο ό Γεδεών βρήκε σέ πλήρη παρακμή με ένα μόνο 
μοναχό πού δυστυχούσε· τό μικρό μοναστήρι υπήρχε καί κατά τόν 18ο 
αιώνα17. Σέ φοβερή επίσης παρακμή ήταν καί άλλο μοναστήρι, λίγο πιό 
έξω άπό τό χωριό τής 'Αλώνης, ή Παναγία στά Δέντρα18. Ηγούμενος τής 
Μονής αυτής κατά τό 1864 ήταν ό Παρθένιος "Ισαρης άπό τήν "Ανδρο. 
Ή ένδειά του -ό άνθρωπος δέν γνωρίζει ούτε τήν ύπογραφή του νά βάλη- 
μαρτυρεΐται άπό τό γεγονός ότι άνέλαβε καθήκοντα κολλήγα σέ κτήματα 
τού Παραδείσιου (άρ. 50).

Ή παρουσία μοναχών άπό τήν "Ανδρο, όχι μόνο στά νησιά τής έπαρ- 
χίας Προικοννήσου, άλλά σέ ολόκληρη τήν Προποντίδα, είναι πολύ έν
τονη, ιδίως κατά τόν 18ο αίώνα. Σ’ αύτό συνετέλεσε καί ή τακτική επι
κοινωνία μέ τήν Πόλη πού διατηρούσαν τά άνδριώτικα καράβια πού πλη
θαίνουν όσο πλησιάζομε προς τό 1800. Φυσικά, όπως καί άπό άλλα νησιά 
τού Αίγαίου, ύπήρχε κατά τήν Τουρκοκρατία συνεχής μετανάστευση προς 
τή Μικρά ’Ασία καί τήν Πόλη. ”Ας θυμηθούμε ότι στή μικρή Χάλκη, 
στις άρχές τού 19ου, Άνδριώτες κτίστες έκαμαν δική τους συνοικία, τόν 
Άνδριομαχαλά19.

ΕΙδικώτερα στήν έπαρχία Προικοννήσου καί τά τρία μεγάλα μοναστή
ρια τής "Ανδρου είχαν σημαντικές ιδιοκτησίες πού συγκροτήθηκαν σέ 
μετόχια. Στήν 'Αλώνη κατά καιρούς άπαντούμε έγκατεστημένους έκεϊ 
Άνδριώτες20. ’Επίσης συχνή ήταν ή παρουσία ταξιδιωτών μοναχών άπό 
τήν Άνδρο21. Στό 1725 ή μονή τής Παναχράντου είχε αποκτήσει άπό 
αγορά ένα σπίτι στά Σκουπιά καί τό 1776 έγινε άφιέρωση ένός άλλου

17. Αυτόθι, σ. 34-35.
18. Αυτόθι, σ. 18-21.
19. Άκ. Μήλλα, Ή Χάλκη των Πριγκηπονήσων (’Αθήνα, 1984), σ. 60.
20. “Ο Γιάννης ’Ανδριώτης είναι «συνορίτης» κτήματος στα Σκουπιά τό 1809 (άρ. 21)· 

κάποιος ’Αντώνιος "Ανδριος πού μένει στό ϊδιο χωριό είχε πουλήσει τό 1859 ψάρια στον 
’Αγάπιο Κουρεχάκη (μονή “Αγίου Νικολάου, φάκ. 78, άρ. 39)· ό Γεώργιος ’Αντριώτης άνα- 
φέρεται σέ έγγραφο του 1867 (άρ. 51). Ό τελευταίος, πού λεγόταν καί Κουκογιώργης (ίσως 
είχε τό οικογενειακό όνομα Κούκης πού δέν ήταν άγνωστο στήν Άνδρο), υπογράφει μέ 
άλλους άναφορά κατά τού Σαμουήλ Ραμπαζή τό 1882 (άρ. 66).

21. Ό Έμμ. Ί. Καρπάθιος, Ή εν Άνδρφ ιερά μονή Παναχράντου (’Αθήνα, 1938), σ. 246- 
48, έχει συγκεντρώσει τις σχετικές ειδήσεις γι’ αυτό τό μοναστήρι, πού είναι πολλές γιά τήν 
Αλώνη καί τά χωριά της, άναφέρεται δέ καί ό Μαρμαράς καί ή Κύζικος.
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σπιτιού καί σημαντικών άμπελιών στα Χουχλιά22. Μετόχι πού απαρτιζό
ταν άπό οίκημα καί άρκετά άμπέλια είχε στό Βόρι καί ή μονή τής 'Αγίας. 
'Η ίδια Μονή εξούσιαζε καί άλλα παρόμοια μετόχια στά χωριά Πραστειό 
καί Κλαζάκι τού Μαρμαρά. "Ας σημειωθή, ότι στό νησί αυτό κατά τα 
χρόνια 1822-36 ήταν ήγούμενος τής εκεί μονής του 'Αγίου Έρμολάου ό 
Άνδριώτης Διονύσιος23. Αξιόλογο μετόχι είχε ή μονή τής 'Αγίας καί 
στό Χαράκι τής Κυζίκου24. Στήν Κύζικο, άλλα στά Ρόδα, άκριβώς άπέ- 
ναντι άπό τήν 'Αλώνη, ύπήρχε μετόχι τής μονής τού 'Αγίου Νικολάου 
πού άφιερώθηκε τό 1814 μέ τις φροντίδες τού μοναχού Νεοφύτου Μπίστη.

Τό μοναστήρι τής 'Αγίας Παρασκευής στό Παραδείσι ήταν τό άξιολο- 
γώτερο ιερό τής 'Αλώνης, καί μέ τά χρόνια,, άπό τις άφιερώσεις των πι
στών, είχε άποκτήσει σημαντική κτηματική περιουσία μέ πολλά άμπέλια. 
Τό 1790 τό Παραδείσι έχασε τήν αύτοτέλειά του καί προσηλώθηκε σάν 
μετόχι στή μονή τού 'Αγίου Νικολάου τής "Ανδρου25, στήν εξάρτηση 
τής όποιας παρέμεινε μέχρι τή Μικρασιατική Καταστροφή. Μέ ιδιαίτερη 
δριμύτητα καταφέρεται ό Γεδεών κατά τής προσηλώσεως αύτής, τήν 
όποια θεωρεί ύπεύθυνη γιά τήν καχεξία τών κοινοτικών καί εκκλησιαστι
κών πραγμάτων τής 'Αλώνης26. Ή άπορρόφηση ενός μικρού μοναστη
ριού άπό κάποιο μεγαλύτερο μοιραίως προκαλεΐ άντιδράσεις, καί πολύ 
περισσότερο όταν γίνεται εύκολος στόχος γιά νά τού φορτώση κανείς 
όλη τήν κακομοιριά τής ζωής σ’ ένα μικρό καί φτωχό νησί. "Ομως γενι- 
κώτερα, ή ζωή στήν 'Αλώνη, όπως καί σέ άλλα νησιά τής Προποντίδος, 
κάθε άλλο παρά άξιοζήλευτη ήταν. Ό ίδιος ό Γεδεών δέν άποσιωπά, ότι 
οί κάτοικοι ήταν καθυστερημένοι πνευματικώς καί ύλικώς καί οί άρχι- 
ερεΐς τού τόπου πολύ λίγο ένδιαφέρθηκαν γιά τις άνάγκες τού ποιμνίου

22. Ή σχετική αναφορά αυτόθι, σ. 345, είναι ελλιπής καί άναφέρεται μόνο στό 1832. Οί 
πληροφορίες μου προέρχονται άπό ανέκδοτα στοιχεία του Μεγάλου Κωδικός τής Μονής.

23. Γεδεών, ενθ' άνωτ., σ. 96-98.
24. Σύμφωνα μέ καταγραφή του 1860, τό Μετόχι άπαρτιζόταν από 20 περίπου κτήματα, 

πολλά άπό αύτά άμπέλια. ’Αρχείο μονής 'Αγίας, φάκ. 57.
25. Γιά τή μονή υπάρχει τό μελέτημα τού Δ. Π. Πασχάλη, «'Η έν "Ανδρω ίερά μονή του 

Αγίου Νικολάου εις τά Σύρα», Άνδριακά Μελετήματα [= Άνδριακά Χρονικά, 13(1962) ], σ. 
5-83. Στον ίδιο τόμο περιλαμβάνεται (σ. 84-95) καί εργασία του ίδιου γιά τό Παραδείσι, 
«Τό εις Πασά-Λιμάνι τής Προποντίδος μετόχιον ‘Παραδείσιον’ τής έν ’Ανδρω μονής του 
'Αγίου Νικολάου», πού στηρίζεται σέ πολύ πενιχρά στοιχεία του άρχειακοϋ υλικού.

26. Γεδεών, ενθ' άνωτ., σ. 22-26.
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τους27. Δέν πρόκειται άπλώς γιά «ληστεία» του μικρού μοναστηριού άπό 
τό μεγαλύτερο, αλλά γιά προσπάθεια περισώσεώς του. Καί μπορούμε νά 
πούμε ότι, άντιθέτως μέ τούς ισχυρισμούς τού Γεδεών, πού κατά τήν 
άποψη τού αντιπροσώπου τού 'Αγίου Νικολάου δέν ήταν χωρίς υστερο
βουλία (βλ. άρ. 70), οί ίδιοι οί κάτοικοι τής 'Αλώνης άναγνωρίζουν ότι ή 
προσάρτηση τού μονυδρίου τό έσωσε άπό τή διάλυση καί ότι ή μονή τής 
"Ανδρου έξεπλήρωσε όλες τις υποχρεώσεις καί ή πατρίς ευχαριστείτο (άρ. 
46). Καί αυτά γράφονται σέ έποχή πού ύπήρχε οξύτητα μεταξύ τής μονής 
τού Αγίου Νικολάου καί τών κατοίκων τής 'Αλώνης. Ή έλλειψη καταλ
λήλου ήγουμένου καί μοναχών ήταν, φαίνεται, τό κύριο πρόβλημα. ’Αλλά 
καί ή οικονομική κατάσταση είχε άποβή κρίσιμη. Στό θέμα αυτό θά έπα- 
νέλθωμε. ”Ας προσθέσωμε όμως ότι μετά τά μέσα τού 19ου αιώνα, όταν 
καί ή μονή τής ’Άνδρου δοκιμάστηκε άπό λειψανδρία, τό Παραδείσι 
γνώρισε τήν εγκατάλειψη καί τήν παρακμή. 'Όσα καταλογίζει ό Γεδεών 
έχουν κάποια αλήθεια γιά τήν έποχή πού γνώρισε, έποχή παρακμής τού 
μοναχικού βίου καί στήν Άλώνη καί στήν ’Άνδρο. Παλαιότερα τά πρά
γματα ήταν διαφορετικά. Έάν δέν είχε παρουσιασθή ό Νείλος Παλαιολό- 
γος τό 1790, ασφαλώς τό Παραδείσι θά είχε άκολουθήσει τήν έρήμωση 
τής Παναγίας τών Δέντρων καί τού Αγίου ’Αθανασίου.

Ό Γεδεών λοιπόν, κατακρίνοντας τήν προσάρτηση καί τόν κύριο πρω
τεργάτη της Νείλο, αναλύει ένα κοινό πωλητήριο τού 1766 πού άναφέρε- 
ται στήν άγορά ενός σπιτιού άπό τή μονή τού Αγίου Νικολάου στό 
Βουργάρο28 καί βλέπει αύτό ώς εγκαθίδρυση «λημεριού» ώστε νά άλωθή 
καί τό Παραδείσι29. 'Ο Γεδεών δέν έγνώριζε τήν ύπαρξη τού συγκροτη
μένου μετοχιού στό Βουργάρο, πού είχε ήδη αρκετές δεκαετίες ζωής.

Τό παλαιότερο έγγραφο τής συλλογής χρονολογείται άπό τό 1723 καί 
άφορά σέ αφιέρωση χωραφιού «στοΰ Πελά» προς τή Μονή (άρ. 1). Αύτή

27. Αυτόθι, σ. 10. Τά Ιδια επαναλαμβάνουν καί οί Βαλσάμης καί Λαμπαδαρίδης, ενθ’ άνωτ., 
σ. 116-17.

28. Ή ονομασία δέν είναι βέβαια άπό τή λέξη μποΰργο, όπως πιστεύει ό Γεδεών, ενθ' 
άνωτ., σ. 12-13, μέ τή δικαιολογία ότι δέν υπήρξε ποτέ εγκατάσταση Βουλγάρων στήν 
Άλώνη. Ό σχηματισμός άπό τό έθνικό Βούλγαρος είναι όμαλώτατος: τών Βουλγάρων >τώ 
Βουλγάρω>τό Βούλγαρο. Ή ετυμολογία δέν προϋποθέτει τήν ύπαρξη Βουλγάρων στό νησί. 
Τό όνομα του χωριού εύκολα εξηγείται άπό επώνυμο ή παρωνύμιο Βούλγαρος ή Βούργαρος, 
συνηθέστατο σέ πολλές ελληνικές περιοχές. Τό όλο θέμα τού εθνικού αυτού ονόματος εχει 
μελετήσει διεξοδικώς 6 D. J. Georgacas, «Slavs in Cyprus?», Κυπριακοί Σπουδαί, 14(1950), 
ιδίως σ. 12-32.

29. Γεδεών, ενθ’ άνωτ., σ. 25.
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είναι ή πρώτη μνεία για πρόσκτηση ακινήτου· άπό αυτήν άρχίζει ή ιστο
ρία τοϋ μετοχιού του Βουργάρου. Σέ ποιόν μοναχό άγιονικολαΐτη οφείλε
ται ή αφιέρωση δέν μαρτυρεϊται. Τόν Νείλο συναντούμε γιά πρώτη φορά 
τό 1760, όταν άναφέρεται σάν καθηγούμενος, πού ώς ταξιδιώτης έπιστρέ- 
φει άπό τήν 'Αλώνη καί «κάνει τήν παράδοσή του»30. ’Ίσως ήταν ή 
πρώτη επίσκεψή του στήν 'Αλώνη. ’Εκεί τακτοποίησε τά κτηματικά τής 
Μονής καί τά συγκρότησε στό λεγόμενο μετόχι τοϋ Βουργάρου, πού έπι- 
σήμως προσαρτήθηκε στον "Αγιο Νικόλαο τό 1767: Εις τό Πασαλιμάνι 
μετόχιον καί Αμπέλια καί χωράφια, καμωμένον εις καιρόν τοϋ ηγουμένου κύρ 
Νείλου Παλαιολόγου. Εις τούς ,αψξζ'31. Πάντως μέχρι τή δεκαετία τοϋ 
1760 δέν άκοϋμε γιά άλλες άφιερώσεις ή αγορές· ίσως νά μήν υπήρχαν. 
Τό 1763 καταστρώθηκε ένα μικρό κατάστιχο γιά τίς άφιερώσεις καί σ’ 
αυτό άντιγράφτηκαν 13 έγγραφα (τά δύο έχομε καί στά πρωτότυπα) τής 
δεκαετίας αυτής, πού φαίνεται ότι ήταν αποφασιστικής σημασίας γιά τήν 
επέκταση τοϋ μετοχιού. Τά κτήματα αύτά είναι άμπέλια καί χωράφια καί 
όλα βρίσκονται στό Βουργάρο καί κατά κανόνα οί άφιερωταί είναι άπό τό 
ίδιο χωριό. Στό τέλος τοϋ κατάστιχου σημειώνονται λίγες άφιερώσεις 
Βορινών (άρ. 2).

”Ας θυμηθοΰμε ότι τό κρασί ήταν τό κύριο προϊόν τής 'Αλώνης καί 
κατά μαρτυρία σημειώσεως στον Κώδικα τής Μητροπόλεως Προικοννή- 
σου ή τιμή του τό 1775 ήταν ασυνήθιστα ύψηλή32. Τά άμπέλια λοιπόν 
τοϋ μετοχιού, πού πολλές φορές προσδιορίζονται μέ τόν άριθμό τών κλη
μάτων, ήταν άρκετά προσοδοφόρα.

Τά έγγραφα τοϋ Κατάστιχου δέν μάς λένε τίποτα πέρα άπό τίς άφιερώ- 
σεις. Περιέργως, δύο άλλες άφιερώσεις τών έτών εκείνων (άρ. 3 καί 5) δέν 
είναι καταχωρισμένες στό Κατάστιχο. Πάντως ώρισμένα συμπεράσματα 
είναι αυτονόητα. Κατά τήν πενταετία 1764-69 έχομε 15 αφιερώσεις προς 
τή Μονή καί ό άριθμός αυτός είναι άρκετά υψηλός. Είναι άναμφισβήτητο 
ότι κάποιος άγιονικολαΐτης μοναχός πού διέμενε στήν 'Αλώνη δημιούρ
γησε τίς εύνοϊκές προϋποθέσεις γιά νά συγκροτηθή τό μετόχι τοϋ Βουρ
γάρου. Αυτός ό δραστήριος μοναχός δέν είναι άλλος άπό τόν Νείλο Πα- 
λαιολόγο, πού λέγεται καί «προεστός» τής Μονής ή τοϋ μετοχιού (άρ. 3,

30. Μέγας Κώδιξ μονής Αγίου Νικολάου (χφ. 64), σ. 323 (θά άναφέρεται έν συνεχείςι ώς 
«ΜΚ Άγ. Νικολάου»). Παραπομπές στό ’Αρχείο τής Μονής, τό όποιο έχω ταξινομήσει καί 
μελετήσει, δέν δίδονται πάντα, άφοϋ έχω έτοιμη γιά έκδοση έκτενή έργασία μέ πολλά άνέκ- 
δοτα έγγραφα.

31. ΜΚ Άγ. Νικολάου, σ. 319.
32. Γεδεών, ενθ' άνωτ., σ. 51.
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5, 6). Μέσα στο πλαίσιο αυτό πρέπει να δοϋμε καί τήν αγορά του σπιτιού 
τού Ζαχαρία, πού έκαμε ό Νείλος τό 1766, γιά τήν όποια τόση υστερο
βουλία είδε ό Γεδεών. Ή μονή τού 'Αγίου Νικολάου ήταν ήδη κάτοχος 
άνω τών 10 άκινήτων στο Βουργάρο καί δέν ύπάρχει καμιά μαρτυρία ότι 
διέθετε οίκημα ή ναό. Φυσικό λοιπόν είναι, ότι τό επόμενο βήμα ένός 
ευσυνείδητου μοναχού προϊσταμένου ακριβώς σ’ αυτό θά άπέβλεπε. Έτσι 
άγοράστηκε τό σπίτι τού Ζαχαρία33.

Συγχρόνως οί ταξιδιώτες μοναχοί διατηρούσαν τήν έπαφή μέ τήν Άν
δρο. Τό 1777 έπέστρεψε στή Μονή άπό τήν. Άλώνη ό παπά Ίωαννίκιος 
καί έκαμε παράδοση γρόσια 50 0 34. Τό 1786 ό Γρηγόριος (μάλλον πρόκει
ται γιά τόν άδελφό τού Νείλου Παλαιόλόγου) έφερε 1500 γρόσια σέ με
τρητά καί είδη35 καί τό 1799 ό προηγούμενος ’Ιάκωβος Μπιρίκος 1600 
γρόσια36. Τό 1780 έπιστρέφει «ό προηγούμενος» άπό τήν Άλώνη μέ 1500 
γρόσια- εάν δέν πρόκειται γιά τόν Νείλο,, ό λόγος είναι,γιά τόν προηγού
μενο Αεόντιο Πολέμη πού είχε κάμει ταξίδι καί ένα χρόνο ένωρίτερα37. 
Ό τελευταίος, πού ίσως άναπλήρωνε τόν Νείλο στήν Άλώνη κατά τις 
άπουσίες του38, παρουσιάζεται ώς έπίτροπος’ένός διαθέτου τό 1773 (άρ. 
8). Άλλοι μοναχοί πού εμφανίζονται στά έγγραφα, κυρίως ώς μάρτυρες, 
δέν φαίνεται ότι ήταν άγιονικολαΐτες39. V

Τό 1779, μέ άφορμή κάποια άπαίτηση ώς προς διαθήκη, έγινε άφιέρω- 
ση, έπιβεβαιωμένη άπό τόν Προικοννήσου Άνανία, τριών άξιόλογων άμ- 
πελιών, τό ένα άπό τά όποια περιείχε 2500 κλήματα. Ή άφιέρωση γίνεται 
κατ’ εύθεϊαν προς τή μονή τού Αγίου Νικολάου, άσφαλώς μέ τις ενέρ
γειες τού Νείλου πού άναφέρεται στό έγγραφο (άρ. 9). Πρώτος μεταξύ 
τών μαρτύρων ύπογράφει ό ήγούμενος (χωρίς όνομα) τού Αγίου Γεωργί
ου, τού μοναστηριού δηλαδή τής Άφουσίας, πού μετά μία δεκαετία 

Ì& προσαρτήθηκε στό Βατοπέδι40. Ό ήγούμενος φέρεται καί ώς πρωτοσύγ- 
κελλος, προφανώς τού Προικοννήσου.

33. Αυτόθι, σ. 24-25.
34. ΜΚ Άγ. Νικολάου, σ. 324.
35. Αυτόθι.
36. Αυτόθι, σ. 328.
37. Αυτόθι, σ. 324.
38. Ό Νείλος ήταν ό «γέροντας» του Λεοντίου, ΜΚ 'Αγ. Νικολάου, σ. 326.
39. Ό λόγος είναι γιά τούς Γεδεών (άρ. 3), Μητροφάνη (άρ. 4), Μακάριο (άρ. 15) καί 

προηγούμενο Γεδεών (άρ. 16).
40. Γεδεών, ενθ’ άνωτ., σ. 74-75.
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Οί αφιερώσεις προς το μετόχι τοϋ Βουργάρου συνεχίζονται καί στά 
έπόμενα χρόνια, άραιές όμως πια (βλ. άρ. 18, 23, 24, 25, 27). Έπί πλέον, ή 
Μονή ήταν σέ θέση νά κάνη άγορές (άρ. 30, 31) καί άνταλλαγές (άρ. 29). 
Οί στενές σχέσεις τών κατοίκων μέ τήν ’Άνδρο φαίνονται καί άπό τό 
γεγονός, ότι κάτοικος τοϋ Βουργάρου αποφασίζει νά πάη στήν Άνδρο 
καί νά γίνη μοναχός στον Άγιο Νικόλαο· μέ τήν ευκαιρία άφιερώνει 
προς τή Μονή ένα άμπέλι μέ 4000 κλήματα (άρ. 17).

Γύρω στό 1810 έγινε μία καταγραφή τής κτηματικής περιουσίας τοϋ 
μετοχιού (άρ. 22). Είναι όμως έλλιπής, άφοϋ μόνο 10 ακίνητα περιλαμβά
νει. Μεταγενέστερες καταγραφές είναι περισσότερο ακριβείς.

Αλλά οί τύχες τοϋ μετοχιού τοϋ Βουργάρου άπό τό 1790 συμπλέκονται 
μέ τήν ίστορία τοϋ μονυδρίου τής Αγίας Παρασκευής, τοϋ λεγομένου 
Παραδείσι, πού βρίσκεται κοντά στό χωριό Άλώνη. Πολύ λίγα διασώθη
καν γιά τό Παραδείσι στά προηγούμενα χρόνια. Τήν 17 Μαΐου, 1770, γί
νεται άπογραφή τής περιουσίας τοϋ μονυδρίου, ή όποια παραδίδεται τότε 
στον ήγούμενο Παΐσιο Χωρηνό41. Στή συλλογή τών έγγράφων κατωτέρω 
περιλαμβάνεται ένα κάπως άξιόλογο έγγραφο, σχεδόν σύγχρονο μέ τή 
μνεία πού διέσωσε ό Γεδεών, πού αποτελεί ομολογία δανείου καμωμένου 
άπό τόν ίδιο ήγούμενο Παΐσιο Χωρηνό (άρ. 7). ’Ήδη οικονομικές δυσκο
λίες είχαν άναγκάσει τό μικρό μοναστήρι νά δανειστή περί τά 800 γρό- 
σια, τά όποια ό ήγούμενος πήρε άπό τήν Ταρσίτζα, σύζυγο τοϋ Νικολ,άου 
Καρατζδ, πού ήταν τότε βεκίλης τοϋ Μεγάλου Διερμηνέως42. Τό δάνειο, 
πού συμφωνήθηκε μέ έτήσιο τόκο προς 15%, θεωρήθηκε αρκετά σοβαρό 
ώστε νά συνομολογηθή στήν «πατριαρχική αύλή» μέ προσωπική επιβε
βαίωση τοϋ πατριάρχη καί μέ πατριαρχικούς όφφικιαλίους ώς μάρτυρες.

Τουλάχιστον λοιπόν άπό τή χρονιά αύτή άρχίζουν τά οικονομικά προ
βλήματα γιά τό Παραδείσι, πού επιδεινώνονται μέ τήν έλλειψη μοναχών 
καί ήγουμένου καταλλήλου- γιά τόν Παΐσιο Χωρηνό δέν έχομε άλλες ει
δήσεις. Μέχρι τό 1790 τό μικρό μοναστήρι πρέπει νά είχε περιέλθει σέ 
φοβερή παρακμή καί αυτό άνάγκασε τήν κοινότητα τής Άλώνης νά άνα-' 
ζητήση κάποια λύση. Τό έγγραφο τής προσαρτήσεως στον Άγιο Νικό

41. Αυτόθι, σ. 23.
42. Ό βεκίλης ήταν ό άνθρωπος τής άπολύτου εμπιστοσύνης τοϋ μεγάλου άξιωματούχου 

καί συχνά τόν άναπλήρωνε. Ό Νικόλαος Κ,αρατζάς (1737- 1783) εγινε ό Ιδιος άργότερα 
μέγας διερμηνεύς (1777-82) καί ήγεμών τής Βλαχίας (1782-83). Γιά τόν άνδρα μερικά γρά
φονται στό βιβλίο τοϋ Δ.Σ. Σούτζου, Έλληνες ηγεμόνες Βλαχίας καί Μολδαβίας (’Αθήνα, 
1972), σ. 211-12.
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λαο (άρ. 10), πού αποτελεί καί ένα είδος συμφωνητικού μεταξύ τού Νεί
λου Παλαιολόγου, ώς άντιπροσώπου τής μονής τού 'Αγίου Νικολάου, καί 
από το άλλο μέρος τής αρχιεπισκοπής Προικοννήσου καί τού κοινού τής 
'Αλώνης, μιλεϊ αρκετά εύγλωττα γιά τήν κρίση πού μάστιζε το Παραδεί- 
σι. Το μικρό μοναστήρι πού έμεινε άπροστάτευτον δι’ ικανών χρόνων δι’ 
ύστερήσεως ηγουμένου, εις παντελή έρήμωσιν έλθειν έκινδύνευε καί εις χρέος 
δυσβάστακτον εφθασεν καί υπέρ τής δυνάμεώς του. Τό χρέος του τώρα ήταν 
πιά 1188 γρόσια καί δέν φαίνεται ότι υπήρχε δυνατότητα έξοφλήσεως. 'Ο 
Προικοννήσου Άνανίας ισχυρίζεται, ότι κατέβαλε πολλές προσπάθειες 
γιά τό Παραδείσι καί κυρίως στήν κατεύθυνση τού ήγουμένου. Ή παρου
σία τού Νείλου Παλαιολόγου στήν 'Αλώνη καί ή όλη πολιτεία του στό 
μετόχι τού Βουργάρου, τήν περιουσία τού όποιου ό ίδιος φρόντισε νά 
αύξήση καί νά διαχειρίζεται τά πράγματα τού μετοχιού μέ σύνεση, έκα
μαν τόν δεσπότη καί τούς κατοίκους νά άποβλέψουν προς αύτόν. Οί έπαι
νοι γιά τόν Νείλο εκφράζουν τήν πραγματικότητα: άνδρας τίμιος, σεβά
σμιος καί άξιος του διοικεΐν. Έτσι ό Νείλος άποδέχθηκε τήν έπίσκεψιν καί 
προστασίαν, όμοΰ καί ολον τό χρέος τής 'Αγίας Παρασκευής καί συγχρό
νως ή Μονή του στήν Άνδρο άνέλαβε καί σοβαρές ύποχρεώσεις, αφού τό 
Παραδείσι έχανε τήν αύτοτέλειά του καί γινόταν απλό μετόχι. Τό πρώτο, 
καί ίσως σπουδαιότερο, ήταν ότι έπρεπε πάντοτε νά φροντίζη νά στέλλη 
καί νά διατηρή στήν Άλώνη κατάλληλο μοναχό γιά ήγούμενο, ώστε νά 
άποφευχθή νέα παρακμή καί έρήμωση. Φυσικά τό Παραδείσι προσηλώνε
ται μέ όλη τήν κινητή καί άκίνητη περιουσία του, άλλά ή μονή στήν 
Άνδρο άναλαμβάνει καί ολόκληρο τό χρέος τών 1188 γροσίων. Ή μονή 
τού Αγίου Νικολάου είχε άνακηρυχθή σταυροπηγιακή τό 174043, άλλά 
προφανώς τό Παραδείσι έξακολούθησε νά παραμένη έπαρχιακό μοναστή
ρι, μέ τήν υποχρέωση νά μνημονεύεται σ’ αύτό τό όνομα τού έκάστοτε 
Προικοννήσου, στον όποιο καθορίζεται καί ετήσιον 25 γρόσια καί ένα 
φλουρί φιλοτιμία κάθε Πάσχα. Επίσης προβλέπονται οί σχετικές άποζη- 
μιώσεις σέ περιπτώσεις πού ή προσάρτηση καταγγέλλεται.

Τό συμφωνητικό αύτό είχε Ιδιαίτερη σπουδαιότητα γιά τούς κατοίκους 
τής Άλώνης. Καταχωρίστηκε βέβαια στον Κώδικα τής Μητροπόλεως 
(όπως καί σ’ εκείνον τής μονής τού Αγίου Νικολάου), άλλά έπί πλέον τό 
υπογράφουν οί «τζορμπατζήδες»44 (πρόκριτοι), όχι μόνο τού χωριού τής

43. Πασχάλη, «Μονή ‘Αγίου Νικολάου», σ. 8.
44. Ή λέξη (τουρκ. çorbaci) σημαίνει χριστιανό πρόκριτο, επίσημο. Στήν επαρχία Προι- 

κοννήσου χρησιμοποιείται γιά χαρακτηρισμό τών κοινοτικών άρχόντων, τών προεστών.
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Άλώνης, στό όποιο υπαγόταν τό Παραδείσι, αλλά καί τών άλλων τεσσά
ρων χωριών.

Σώθηκε καί μία λεπτομερής άπογραφή τών όσων παραδόθηκαν στον 
Νείλο (άρ. 11). Τό Παραδείσι διατηρούσε καί ζώα. Τά κτήματα, πολλά 
από τά όποια είναι άμπέλια, ανέρχονταν σχεδόν σε 30 καί βρίσκονταν σέ 
διάφορα μέρη του νησιού. Μεταξύ τών κτημάτων πού άνήκαν στό Παρα
δείσι περιλαμβάνεται καί τό μικρό νησί 'Ιερά (τουρκ. Yer), πού λέγεται 
ότι είναι 50 κοιλών καί έχει τον ναό τής Θεοτόκου. Τήν 'Ιερά συναντούμε 
καί σέ άλλες καταγραφές, όπου (άρ. 40, 41) λέγεται ότι έχει έκταση 50 
στρεμμάτων. Τό νησάκι (οί κάτοικοι τό έλεγαν Γερά ή Παναγία) βρίσκε
ται μισό μίλι άπό τήν ΝΔ άκρα τής 'Αλώνης. 'Ο Γεδεών πού τό έπι- 
σκέφθηκε45 παρατήρησε, ότι ή μικρή εκκλησία είναι κτισμένη άπό βυ
ζαντινά συντρίμματα.

Μόλις έγινε ή προσάρτηση, ό Νείλος σημείωσε τά έξοδα πού έκαμε 
καί ή μικρή αύτή «λίστα» (άρ. 12) δέν είναι χωρίς ένδιαφέρον. Πρώτα 
πρώτα υπάρχει τό χρέος τών 1188 γροσίων, ύστερα γράφονται άναλυτικώς 
τά διάφορα δοσίματα ή καλύτερα «μπαξίσια». 'Ο Προικοννήσου Άνανίας 
παίρνει τή μεγάλη μερίδα, γρόσια χίλια- επομένως, τό λιγώτερο πού μπο
ρούμε νά πούμε είναι ότι «εύνόησε» τήν προσάρτηση. Δύο κληρικοί τής 
’Αρχιεπισκοπής παίρνουν καί αύτοί τά φιλοδωρήματά τους. ’Αλλά ό 
«άξιος τού διοικεΐν» Νείλος ούτε τον πατριάρχη (τον Οικουμενικό θρόνο 
κατείχε τότε ό Νεόφυτος Ζ') ξεχνά. Έπί πλέον δέν λείπουν καί τά επί
σημα δοσίματα -φαμελιάτικα46 χαρακτηρίζονται- στήν ’Αρχιεπισκοπή καί 
στό Πατριαρχείο. ’Αλλά καί δοσίματα τού δεσπότη άπό προηγούμενα 
χρόνια είχαν μείνει άπλήρωτα καί άναγκάστηκε νά τά έξοφλήση καί αύτά 
ό Νείλος (άρ. 14).

Ή προσάρτηση τού μονυδρίου τής 'Αγίας Παρασκευής στή μονή τού 
'Αγίου Νικολάου καί ή συμφωνία τής 'Αλώνης επιβεβαιώθηκε «συνοδι- 
κώς», καί εύθύς αμέσως τό Οικουμενικό Πατριαρχείο άπέλυσε «πατριαρ
χικόν καί συνοδικόν εν μεμβράναις γράμμα» (’Ιούνιος 1790) πού συνοψί
ζει επίσης τά συμφωνηθέντα καί έπί πλέον διευκρινίζει ότι, σέ περίπτωση 
θανάτου τού αντιπροσώπου τής Μονής στήν 'Αλώνη, ό Προικοννήσου θά 
παίρνη μόνο μία «παρρησία» γροσίων 50 καί ή υπόλοιπη κινητή καί άκί- 
νητη περιουσία του θά άνήκη στή μονή τού 'Αγίου Νικολάου47.

45. Γεδεών, ενθ’ άνωτ., σ. 37-38.
46. "Αδηλο τΐ Ακριβώς δόσιμο Αντιπροσώπευσαν. Τά φαμελιάτικα Αναγράφονται μεταξύ 

τών φόρων τής Πάτμου τό 1819, βλ. Μ. Ή. Μαλανδράκη, «’Ανέκδοτα έγγραφα», 'Ελληνικά, 
10(1938), σ. 395.

47. Τό κείμενο στοΰ Πασχάλη, «Μονή Άγιου Νικολάου», σ. 48-51. "Η προσάρτηση
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Τά πολλά όμως έξοδα τής προσαρτήσεως δέν μπόρεσε να άντιμετωπίση 
μόνος του ό Νείλος καί γρήγορα αναγκάστηκε καί αυτός νά καταφύγη 
στό δάνειο. Πονά ήταν ή Ροξάνδρα, κόρη τοϋ καπουκεχαγιά Άντωνάκη, 
πού τοϋ έδωσε τά 345 γρόσια (άρ. 13), δέν μπορεί νά προσδιορισθή. Πάν
τως μέσα σέ λίγα χρόνια ό δραστήριος μοναχός βρήκε τά χρήματα καί 
κατόρθωσε νά έπιχειρήση μεγάλες επισκευές στό κτηριακό συγκρότημα 
τής 'Αγίας Παρασκευής πού τοϋ στοίχισαν σχεδόν 2900 γρόσια, εκτός 
άπό άλλα 1238 γρόσια πού σπαταλήθηκαν σέ μπαξίσια προς Τούρκους 
υπαλλήλους (άρ. 12). Τής άνακαινίσεως αύτής τοϋ Νείλου σώζεται καί 
σχετική επιγραφή48.

'Όπως καί γιά τό μετόχι τοϋ Βουργάρου, έτσι καί γιά τό Παραδείσι 
έχομε άφιερώσεις (άρ. 15, 16, 20), πού χωρίς άμφιβολία οφείλονται στις 
ένέργειες τοϋ Νείλου.

Στά χρόνια 1800-05 άναφέρεται ώς σκευοφύλαξ τής Μονής του· πρέπει 
λοιπόν τότε νά διέμενε περισσότερο στήν ’’Ανδρο παρά στήν Άλώνη. Στό 
Παραδείσι καί στό Βουργάρο βρίσκομε άλλους άγιονικολαΐτες. Ένας άπό 
αύτούς ήταν ό Δανιήλ Κόκκινος, πού τόν συναντοϋμε τό 1795 (άρ. 16) καί 
τό 1803 (άρ. 19). 'Ο Δανιήλ άργότερα (1808-12) άντικατέστησε έπισήμως 
τόν Νείλο σάν ήγούμενος. 'Όπως γράφει μεταγενέστερο έγγραφο, «ήγού- 
μενος ονομάζεται συνήθως ό έκεΐσε [στήν Άλώνη] επιστάτης τοϋ Μετο
χιού»49. Άλλος ήταν ό προηγούμενος τής Μονής Αγάπιος Κορκόδειλος 
τό 1800 (άρ. 18) καί 1803 (άρ. 19)· καί ό Αγάπιος διετέλεσε υπεύθυνος 
έπιστάτης (1817-21)50. Οί μοναχοί αύτοί, καί άλλοι άκόμη, διέμεναν άρ- 
κετόν καιρό στήν Άλώνη καί όχι σπάνια παρουσιάζονται σάν δανειστές 
σέ έντοπίους. Πολλές σχετικές ομολογίες διασώθηκαν (άρ. 19, 26)51.

άναφέρεται καί σέ μεταγενέστερο σιγίλλιο (1817), βλ. Χριστοφόρου Κτένα, «Σιγιλλιώδη καί 
άλλα πατριαρχικά έγγραφα τής έν "Αθω Ιερός, βασιλικής, πατριαρχικής καί σταυροπηγι
ακής μονής του Δοχειαρίου», Έπετηρίς 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 5(1928), σ. 119.

48. Γεδεών, ενθ’ άνωτ., σ. 27.
49. 'Αγίου Νικολάου, φάκ. 76, άρ. 73 (29 ’Οκτωβρίου, 1858).
50. Ό ’Αγάπιος τό 1816 ήταν στήν Άρτάκη (άρ. 28), προφανώς ώς επισκέπτης- τό 1821 

μαρτυρείται ή παρουσία του στό Παραδείσι (άρ. 32).
51. Τό 1805 δανείζεται ό Κωστής τοϋ Ταβουλαρίου άπό τόν ’Αγάπιο· τό έγγραφο συντάσ

σει ό μοναχός ’Ιάκωβος (φάκ. 76, άρ. 14). Τό 1806 ό χατζή Χριστόδουλος δανείζεται άπό 
τόν Δαμιανό ’Αθηναίο· τό έγγραφο συντάσσει ό Λεόντιος Πολέμης (άρ. 15). Τό 1818 ό 
’Αντώνης τοΰ Πολύδωρου δανείζεται άπό τόν Θεοδόσιο- στό έγγραφο υπογράφουν μάρτυρες 
οί προηγούμενοι Ίωαννίκιος καί Σεραφείμ (άρ. 24). Τό 1819 ό Μένεος τοϋ ποτέ Πολύχρονη 
δανείζεται άπό τόν ϊδιο· στό έγγραφο υπογράφει πάλι ό Σεραφείμ (άρ. 25). Τόν ίδιο χρόνο ό 
Γληροράκης τοϋ ποτέ Διαμαντάκη δανείζεται πάλι άπό τόν Θεοδόσιο (άρ. 28). Τόν ίδιο
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Κατά κάποιο τρόπο, ή κυριότητα τοϋ Παραδείσιου φαίνεται, ότι είχε 
παραμείνει για μερικά χρόνια στον Νείλο, γιατί, σύμφωνα μέ τόν Κώδικα 
τής Μονής, ή «άφιέρωσις» έγινε τό 1803: 1803: Εις τό Πασαλιμάνι μετό
χι ον το Παραδείσι με αμπέλια καί χωράφια καί εν νησίον τής Γιαρής [sic], 
καμωμένον εις καιρόν τοϋ προηγουμένου κυρ Νείλου Παλαιολόγου- εις τούς 
χιλίους οκτακόσιους τρεις52.

Ό Νείλος βρισκόταν τότε στήν ’Άνδρο. Κατά μεταγενέστερο έγγραφο 
(άρ. 52), «διεχειρίσθη» τό Μετόχι μέχρι τό 1808. Πρέπει νά ήταν πια σέ 
πολύ προχωρημένη ήλικία· ίσως τότε άποσύρθηκε στή μονή τής μετά
νοιας του όπου καί πέθανε μετά τό 1813. Ό Νείλος είχε τρεις άλλους 
άδελφούς πού ήταν επίσης μοναχοί στον Άγιο Νικόλαο, τόν Γρηγόριο, 
τόν Αθανάσιο καί τόν Γαβριήλ. Καί οί τρεις συνδέονται προς τήν Άλώ- 
νη. Οί δύο τελευταίοι λέγεται (άρ. 52), ότι άνέλαβαν τό Βουργάρο καί τό 
Παραδείσι μετά τόν Δανιήλ Κόκκινο, στά χρόνια 1812-15. Οί χρονολο
γίες αυτές δέν φαίνονται πολύ ακριβείς, άφοϋ ό Αθανάσιος λέγεται 
ήγούμενος τής Αγίας Παρασκευής τό 1806 (άρ. 20) καί ό Γαβριήλ τό 
1816 (άρ. 28). 'Ο πρώτος μνημονεύεται καί ως καθηγούμενος τό 180953.

Οί επισκέψεις τών μοναχών άπό τήν Άνδρο εξακολουθούν νά είναι συ
χνές κατά τις δύο προεπαναστατικές δεκαετίες. Κάποτε σχετικοί λογαρι
ασμοί καταχωρίζονται στον Κώδικα τής Μονής. ’Έτσι, όταν έπέστρεψε ό 
Δανιήλ Κόκκινος άπό τό Παραδείσι, έφερε μαζί του ιερά σκεύη άξίας 
γροσίων 1910, ψάρια 120 γροσίων, μετρητά 510 γρόσια καί έπί πλέον είχε 
ξοδέψει καί στά κτήματα τού Μετοχιού 600 γρόσια54. Μεγάλοι είναι οί 
λογαριασμοί τοϋ Αγαπίου Κορκοδείλου. Έπιστρέφοντας γιά πρώτη φορά 
τό 1805 ξόδεψε 2285 γιά επισκευές καί έργασίες στά κτήματα καί έπί 
πλέον έφερε 16 βαρέλια ψάρια καί ιερά σκεύη άξίας πάνω άπό 1000 γρό
σια. Ξανάφυγε τό 1815 γιά τό Παραδείσι καί έπέστρεψε τό 182Γ καί πάλι 
έκαμε πολλές έπισκευές («καινούργιο όντα» κτλ.), φυτέματα, έφερε καί 
πράγματα καί μετρητά, ώστε ό λογαριασμός του φθάνει τά 1818 γρόσια 55.

χρόνο ό Θεοδωράκης τοϋ ποτέ Νικόλα πάλι από τόν Θεοδόσιο, πού αυτή τή φορά (στό 
έγγραφο 25 τού άρχείου λέγεται καθαρά «Άγιονικολαΐτης») χαρακτηρίζεται ότι ανήκει στή 
μονή τής 'Αγίας, καί αύτό είναι περίεργο, άφοϋ δέν πρόκειται περί λάθους, τό έγγραφο 
συνέταξε ό Σεραφείμ πού ήταν μοναχός τού ‘Αγίου Νικολάου (άρ. 29).

52. ΜΚ 'Αγ. Νικολάου, σ. 319.
53. Φάκ. 76, άρ. 17.
54. ΜΚ 'Αγ. Νικολάου, σ. 335.
55. Αυτόθι, σ. 333.
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Στις 4 Μαΐου, 1819, έπέστρεψε ό προηγούμενος Θεοδόσιος, πού τον εί
χαμε ήδη συναντήσει ώς δανειστή- ό λογαριασμός του είναι 8202 γρό
σια56. Ό Λεόντιος Πολέμης είχε έπιστρέψει τό 1814 καί έδωσε λογαρι
ασμό 700 γροσίων57. Λίγο μετά (1815), ό κύρ Σωφρόνιος, γυρίζοντας «από 
του άγιου Προικοννήσου τήν έπαρχίαν», φέρνει γρόσια 50 0 58. Ό Γα
βριήλ Παλαιολόγος πήγε στήν "Ανδρο τό 1810 καί έφερε 700 γρόσια59 60 61.

"Αλλοι μοναχοί πού συναντούμε στα έγγραφα τής έποχής δέν φαίνεται 
ότι είναι άγιονικολαΐτες6U.

Κατά καιρούς άκοϋμε καί γιά νέες αφιερώσεις προς τό Παραδείσι (άρ. 
20, 21, 32)6*.

Ή έκρηξη τής Έπαναστάσεως καί τά επακόλουθα διέκοψαν τις έπαφές 
μεταξύ Άλώνης καί "Ανδρου καί μετά τήν έπιστροφή τού Αγαπίου Κορ- 
κοδείλου (1821) τό Παραδείσι καί τό μετόχι τού Βουργάρου έμειναν χωρίς 
αντιπρόσωπο από τή Μονή. Οί πληροφορίες πού έχομε γιά τά επόμενα 
χρόνια είναι έξαιρετικά πενιχρές62. Μόλις οί συνθήκες τό έπέτρεψαν, 
στάλθηκε άπό τήν "Ανδρο ό μοναχός Λαυρέντιος Κορκόδειλος (άρ. 52), 
πού έμεινε στήν Άλώνη μέχρι τό 1831. Κατά τήν «παράδοσή» του, ξό
δεψε λίγα χρήματα σέ έπισκευή καί φύτεμα άμπελιοΰ καί παρουσίασε λο
γαριασμό 3496 γροσίων63. Λίγες ήμέρες πιό πρίν είχε έπιστρέψει άπό τήν 
Αλώνη ό παπά Ζαχαρίας, πού έδωσε λογαριασμό 750 γροσίων64. 'Ο τε
λευταίος φαίνεται ότι είχε μείνει άρκετόν καιρό έκεϊ- σώζεται μία ομολο
γία, γραμμένη στήν Αλώνη άπό τόν Ζαχαρία, κατά τήν όποια ή Πανούρ
γα» τού ποτέ Αλεξανδρή δανείζεται άπό άλλον άγιονικολαΐτη, τόν προ
ηγούμενο Δαμιανό Αθηναίο (22 ’Οκτωβρίου, 1829)6S.

Πιό πάνω συναντήσαμε τόν άγιονικολαΐτη Σεραφείμ στήν Αλώνη, λίγο

56. Αυτόθι, σ. 342.
57. Αυτόθι, σ. 350.
58. Αυτόθι, σ. 351.
59. Αυτόθι, σ. 334.
60. Ό προηγούμενος Πολύκαρπος πού έγραψε τό ύπ’ άρ. 20, ό Ευθύμιος (άρ. 21, 24) κτλ.
61. "Αλλη αφιέρωση γίνεται προς τόν καθηγούμενο ’Αθανάσιο τό 1809 (φάκ. 76, άρ. 17).
62. Σώθηκε ένα φύλλο λογαριασμού (1824 Όκτωμβρίου 1: Τεφτέριον του μοναστηριού των 

έξόδων) πού εχει δύο άναγραφές συμποσούμενες σέ γρόσια 642:10 καί 646:30. Μεταξύ των 
έξόδων είναι καί ναύλο εις τήν Γερά διά τά βόδια γρ. 4 (φάκ. 76, άρ. 41).

63. ΜΚ 'Αγ. Νικολάου, σ. 364.
64. Αυτόθι, σ. 363.
65. Φάκ. 76, άρ. 34.
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πριν τήν Επανάσταση. Ό Σεραφείμ είχε αδελφό τόν προηγούμενο Γε- 
δεών Χαζάπη, πού τό 1811 έπέστρεψε στήν "Ανδρο από τήν «Ανατολή» 
καί τό 1815 άπό τήν Κύζικο. "Ισως είχε πάει καί στήν Αλώνη. Ή πα
ρουσία του στήν έπαρχία τοϋ Κυζίκου μαρτυρείται καί κατωτέρω (άρ. 26). 
'Οπωσδήποτε ό Γεδεών στάλθηκε ώς άντιπρόσωπος τής Μονής μετά τήν 
επιστροφή τοϋ Λαυρέντιου καί παρέμεινε μέχρι τοϋ 1837, όταν δυσκολίες 
μέ τίς οθωμανικές άρχές τόν άνάγκασαν νά φύγη κρυφά (άρ. 52). Έπέ
στρεψε στήν Ανδρο στις 21 Μαΐου, 1837, καί έκαμε «παράδοση» 10511 
γροσίων, άπό τά όποια 1139 γρόσια είχε δαπανήσει γιά επισκευές τοϋ 
μοναστηριακού συγκροτήματος στο Παραδείσι καί σχεδόν 6000 σε φύ
τεμα άμπελιών66. Στά χρόνια 1830-35 τή μητρόπολη Προικοννήσου δι- 
ηύθυνε διακεκριμένος ιεράρχης, ό Σαμουήλ ό Κύπριος67. Καμιά όμως 
μνεία γι’ αυτόν δεν ύπάρχει στά έγγραφα τής Αλώνης. "Εχομε όμως ένα 
γράμμα τοϋ άδελφοΰ τοϋ διαδόχου του Βησσαρίωνος προς τόν Γεδεών 
(1836), πού τοϋ λέει νά κρατήση τούς όντάδες γιά «τόν έαυτόν μας»(!), 
επειδή έπεσε θανατικό στο χωριό τής Αλώνης, καί νά μήν βάλη κανένα 
μέσα στο μοναστήρι (άρ. 33)68.

Τό 1837 ή Μονή δέν έστειλε άντικαταστάτη τοϋ Γεδεών στήν Αλώνη. 
"Ισως αυτό νά οφείλεται στίς δυσκολίες πού αντιμετώπισε ό τελευταίος, 
έξ αίτιας τής άρνήσεώς του νά άποβάλη τήν ελληνική ύπηκοότητα. 
’Αλλά ύπήρχαν άλλοι μοναχοί Ανδριώτες, άκόμη καί 'Αγιονικολαΐτες, 
στήν ’Οθωμανική Αυτοκρατορία καί μέ κάποια προσπάθεια θά μπορούσε 
νά βρεθή κάποιος γιά νά μείνη στήν Αλώνη. ’Επακόλουθο αυτής τής 
ακαταστασίας είναι καί τό χάσμα πού παρουσιάζεται γιά τά χρόνια αυτά 
στό αρχείο τής Μονής. Τήν κατάσταση καί τίς έξελίξεις στά δύο μετόχια 
μόνο άπό μεταγενέστερα έγγραφα μποροΰμε νά παρακολουθήσωμε.

Υπάρχουν λοιπόν κάποιες εύθύνες στούς προϊσταμένους τής μονής τοϋ 
Αγίου Νικολάου. "Ετσι τό Παραδείσι καί τό μετόχι τοϋ Βουργάρου «οί- 
κειοποιήθηκε» ό Προικοννήσου καί τά παρεχώρησε σε άλλον Ανδριώτη 
μοναχό (άπό τή μονή τής Παναχράντου69), τόν Θεόφιλο Γλυνό ή Βαγια- 
νό, πού άναφέρεται ώς ήγούμενος άπό τό 1838 μέχρι τόν θάνατό του άπό

66. ΜΚ 'Αγ. Νικολάου, σ. 345.
67. Γεδεών, ένθ’ άνωτ., σ. 212.
68. Τό 1836 υπήρχε έπιδημία πανώλους στήν Κωνσταντινούπολη, βλ. Άρ. Σταυρόπουλου, 

Τά νοσοκομεία καί ή νοσηλευτική πολιτική τής ελληνικής εθνότητας στήν Κωνσταντινούπολη 
(1453-1838) (’Αθήνα, 1984), σ. 363.

69. Φάκ. 78, άρ. 54.
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χολέρα τό 1848 7υ. Του Θεοφίλου σώζεται κάποιος λογαριασμός, καμωμέ
νος μετά τον θάνατό του άπό τόν Προικοννήσου, όπου φαίνεται χρεώστης 
6154 γροσίων προς τόν τελευταίο70 71. Προβλήματα δημιούργησε καί κά
ποιος άνηψιός τού Θεοφίλου, ό Νικόλαος Βαγιανός ή Λοντόρφος, άπό τό 
Ρωγό του Κορθίου, πού είχε μείνει στήν 'Αλώνη, καί μετά τόν θάνατο τού 
θείου του πήρε πράγματά του καί έπέστρεψε στήν "Ανδρο.

Όπως μαρτυρεϊται, ό Θεόφιλος δέν είχε τίς ικανότητες νά προστατέψη 
τίς ιδιοκτησίες τής Μονής καί ό Προικοννήσου τό 1843 πήρε τήν πρωτο
βουλία καί πούλησε ένα έρειπωμένο μαγαζί τού Μετοχιού, διότι, όπως 
ισχυρίζεται, κινδύνευε νά χαθή καί τό οικόπεδο (άρ. 34). Μόνο μετά άπό 
πολλά χρόνια (1875) ό τότε αντιπρόσωπος τής Μονής Σαμουήλ Ραμπαζής 
κατορθώνει νά άποζημιωθή γιά τήν παράνομη μεταβίβαση 72. Πάντως τό 
1850 έχομε ένα συμφωνητικό γιά τήν καλλιέργεια τών άμπελιών, αλλά δέν 
είναι φανερό ποιος είχε άναλάβει τήν πρωτοβουλία (άρ. 35) 73.

Αλλά καί σ’ έκεϊνα τά χρόνια μαρτυροϋνται έπισκέψεις Άγιονικολαϊ- 
τών στήν Άλώνη. Στις 25 ’Ιανουάριου, 1848, έπέστρεψε ό ιερομόναχος 
Διονύσιος Σγαρδέλης άπό τό Πασαλιμάνι καί έκαμε «παράδοση» μετρητά 
δραχμές 40, ένα βαρέλι ψάρια καί μία εικόνα τής Άναστάσεως άξίας 13 
δραχμών74.

’Επί τέλους, τό 1850 αποφάσισε τό Ηγουμενοσυμβούλιο νά στείλη 
στήν Τουρκία έναν αδελφό τής Μονής, τόν ’Αγάπιο Κουρεχάκη75, νά 
έπιθεωρήση όλα τά εκεί μετόχια. Τήν 25 Αυγούστου, 1850, ό ’Αγάπιος 
έστειλε λεπτομερή αναφορά, όπου εξέθετε τήν κατάσταση τών μετοχίων 
στήν Πόλη, στήν Άλώνη καί στή Μυτιλήνη 76. Τό Παραδείσι λέγεται ότι 
βρίσκεται σέ έρήμωση καί ό Αγάπιος προτείνει νά σταλή αμέσως άδελ-

70. Φάκ. 78, άρ. 15 καί 41.
71. Φάκ. 76, άρ. 54.
72. Φάκ. 77, άρ. 48.
73. 'Ο παπά Άντώνης Μπαλάνος είχε άναλάβει καί τό μετόχι της Μονής στήν Κωνσταν

τινούπολη, άλλα δημιουργήθηκαν άρκετές προστριβές. Γράμμα τοΰ 'Ηγουμενοσυμβουλίου 
προς τόν παπά Άντώνη σώζεται στο χφ. 56, σ. 6-7.

74. ΜΚ 'Αγίου Νικολάου, σ. 366.
75. Λίγα γιά τόν Κουρεχάκη -τό πραγματικό του επώνυμο ήταν τό κοινό άνδριώτικο Κο- 

ραχάης πού ô ίδιος μετέτρεψε-, πού ήταν έγγράμματος μοναχός, βλ. στού Δ. Ί. Πολέμη, 
«Περί τούς μαθητάς του Καίρη», Πέταλον, 4 (1984), σ. 184.

76. Φάκ. 78, άρ. 31.
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φός τής Μονής ώς αντιπρόσωπος ώστε να κάμη τις αναγκαίες επισκευές, 
πριν τον χειμώνα, πού θά χρειασθούν περί τις δρ. 3000. ”Αν άναβληθοϋν, 
ούτε το διπλάσιο ποσόν θά έπαρκέση. Οί περισσότεροι άπό τούς κατοί
κους τής 'Αλώνης φαίνονται διατεθειμένοι νά βοηθήσουν χρηματικώς.

Τό Βουργάρο ήταν έπίσης ερείπιο, καί πριν χρόνια τό ξανάκτισε ένας 
’Οθωμανός «διά προτροπής καί συμφωνίας τού εκεί άρχιερέως», ό όποιος 
τό παραχωρεί, έάν πάρη τά 2800 γρόσια πού ξόδεψε. Ό δεσπότης, εκτός 
άπό τό μαγαζί, πούλησε καί τρία κτήματα, τά όποια επιστρέφουν οί άγο- 
ρασταί έάν αποζημιωθούν.

Ή αναφορά αυτή έφερε άμεσο άποτέλεσμα. Μέ πράξη του τής 22 
’Οκτωβρίου, 1850, τό Ηγουμενοσυμβούλιο παραχώρησε τά δύο μετόχια 
τής 'Αλώνης στον ’Αγάπιο γιά 6 χρόνια, μέ τή συμφωνία νά είναι δικά 
του όλα τά εισοδήματα, ομολογίες καί τυχερά, αλλά «νά έπισκευάση όλα 
τά σεσαθρωμένα μέρη τού μοναστηριού», νά τακτοποιήση όλες τις εκ
κρεμότητες καί τυχόν οφειλές καί νά έλευθερώση τό μαγαζί πού είχε 
πουληθή άπό τόν Δεσπότη 11. Άπό αύτή τή συμφωνία φαίνεται καθαρά, 
ότι ή μονή τού 'Αγίου Νικολάου δέν προσποριζόταν κανένα οικονομικό 
όφελος άπό τήν 'Αλώνη· απλώς προσπαθούσε ώστε τά δύο μετόχια νά 
αποκτήσουν κάποια αύτάρκεια. Ούτε πριν ούτε μετά ύπάρχει καμιά μαρ
τυρία γιά τυχόν προσόδους προς τή Μονή άπό τό Βουργάρο καί τό 
Παραδείσι. Ή «ληστεία» γιά τήν όποια άγάνακτοΰσε ό Γεδεών είναι 
άπλούστατα ανύπαρκτη.

Τήν 29 ’Ιουνίου, 1851, τό Ηγουμενοσυμβούλιο, γράφοντας προς τόν 
Προικοννήσου, άπό τόν όποιον ζητούσε νά βοηθήση κατά τήν έγκατά- 
σταση τού ’Αγαπίου στήν 'Αλώνη, παραδέχθηκε ότι ή Μονή «δέν ελαβε 
προ χρόνων τήν άπαιτουμένην παρ’ ήμών φροντίδα ένεκα τών μερικών 
περιστάσεων»77 78.

Ό ’Αγάπιος Κουρεχάκης παρέμεινε στήν 'Αλώνη μέχρι τό 1862. 'Όπως 
τά περισσότερα μοναστηριακά πράγματα, έτσι καί ή πολιτεία του εχει 
χαρακτήρα αμφιλεγόμενο. Οί καλογερικοί διαπληκτισμοί δέν λείπουν. 
Φαίνεται όμως ότι, παρά τις δύσκολες σχέσεις του μέ τούς προϊσταμένους 
του στή Μονή, ό ’Αγάπιος κατόρθωσε νά βάλη κάποια τάξη στά πρά
γματα καί νά δημιουργήση φιλική ατμόσφαιρα στήν 'Αλώνη. Ένας πρό
χειρος λογαριασμός τών ετών 1853-54 δέν είναι φανερό αν είναι καμωμέ
νος άπό τόν ’Αγάπιο ή άπό τόν Δεσπότη (άρ. 36). Τό πρώτο καί κύριο

77. Τό έγγραφο δημοσιεύει ό Πασχάλης, «Τό μετόχιον Παραδείσιον», σ. 90-91.
78. Χφ. 56, σ. 6.
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μέλημα ήταν ή συγκράτηση τών παλαιών κτισμάτων σ’ αυτό υπήρχε 
συμπαράσταση τών εντοπίων79. Έχομε ένα λεπτομερή λογαριασμό τών 
έπισκευών τής δεκαετίας, πού δείχνει ότι δαπανήθηκαν 10.000 γρόσια (άρ. 
38). Όμως ô λογαριασμός είναι καμωμένος άπό κάποιον έχθρό τού ’Αγα
πίου, γιά νά δείξη ότι στήν πραγματικότητα οί επισκευές δέν έγιναν όπως 
έπρεπε. Έν συνεχεία ό ’Αγάπιος τακτοποίησε τις πολλές έκκρεμότητες 
πού υπήρχαν καί ρύθμισε τις σχέσεις μέ τούς ντόπιους κολλήγους. Άπό 
τήν άλλη πλευρά δέν λείπουν καί οί αιτιάσεις έναντίον του. Τό Ηγουμε
νοσυμβούλιο τον καλεΐ σε λογοδοσία (18 53) 80, τού ζητεί νά έπιστρέψη 
(1858)81, άλλά λαβαίνουν στή Μονή τά ψάρια πού έστειλε καί κάπως 
ή ρεμούν! 82

Τά χρόνια έκεϊνα (1859) έπεσε καί έπικίνδυνη άσθένεια στ’ άμπέλια, 
κατά τον ’Αγάπιο δέ τά άμπέλια τών μετοχίων τής Αγίας καί τής Πανα
χράντου καταστράφηκαν83. Όμως τά οικονομικά τών μετοχίων έχουν 
βελτιωθή, άφοΰ βλέπομε τον ’Αγάπιο νά κάνη άγορές άμπελιών καί άλ
λων χωραφιών όπως καί άνταλλαγές (άρ. 42)84.

’Ενώ τά πράγματα φαίνεται ότι είχαν πιά άρχίσει νά έξελίσσωνται κά
πως Ικανοποιητικά, ή μονή του Αγίου Νικολάου πήρε μιάν άπόφαση, 
πού άπεδείχθη όχι μόνο άτυχέστατη, άλλά καί τελείως άψυχολόγητη, 
άφοΰ δηλητηρίασε άνεπανόρθωτα τίς μέχρι τώρα άριστες σχέσεις Μονής 
καί Άλωνιατών καί έπί πλέον οδήγησε σέ δικαστικές περιπέτειες. Τό 
Ηγουμενοσυμβούλιο, μή συμπαθώντας ποτέ τόν ’Αγάπιο, παραχώρησε σέ 
εικοσαετή μίσθωση τό Βουργάρο καί τό Παραδείσι σ’ ένα κοσμικό, τόν 
γεωργό Παναγιώτη ’Αθανασίου ή Τούρκο άπό τά Λιβάδια τής Άνδρου. 
Ή παραχώρηση, άπό τήν όποια έξαιρέθηκε μόνο ή έκκλησία τής Αγίας

79. Ό "Ανδρου Προκόπιος διεβίβασε αναφορά τών 'Αλωνιατών προς τή Μονή, πού ζη
τούσαν νά γίνη επισκευή στο Παραδείσι (φάκ. 21, 31 Ίουλ. 1853).

80. Φάκ. 78, άρ. 53.
81. Φάκ. 78, άρ. 35.
82. Φάκ. 78, άρ. 36.
83. Φάκ. 78, άρ. 39.
84. Στά χρόνια 1859-62 έγιναν 7 άγορές συνολικής άξίας 5080 γροσίων καί 3 λιρών, όπως 

καί 4 άνταλλαγές· τά έγγραφα στον φάκ. 77, άρ. 33-44. Στις δικαιοπραξίες αυτές ή κυρι
ότητα τής μονής τού 'Αγίου Νικολάου ή τής 'Αγίας Παρασκευής δέν έμφανίζεται καθόλου 
καί είναι ενδεχόμενο οί άγορές νά έγιναν -όπως καί λίγο αργότερα- γιά λογαριασμό τού 
’Αγαπίου.
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Παρασκευής, δέσμευε τον Τούρκο νά πληρώνη ενοίκιο 410 δραχμές κάθε 
χρόνο, νά φυτεύη 1500 κλήματα, 50 ελιές καί 50 μουριές κάθε χρόνο καί 
νά καλλιεργή τά κτήματα στήν Άλώνη. Τό πρωτόκολλο παραδόσεως έχει 
ήμερομηνία 20 ’Οκτωβρίου, 1860 (άρ. 39), καί μετά ένα μήνα τό Ηγουμε
νοσυμβούλιο είδοποίησε τόν Κουρεχάκη γιά τήν ένοικίαση καί του ζή
τησε νά παραδώση τά δύο μετόχια85, δέν έλαβε όμως καμιά φροντίδα νά 
στείλη κληρικό γιά τις ανάγκες τής 'Αγίας Παρασκευής. Γι’ αυτό, τό 
Υπουργείο Εκκλησιαστικών ύπόσχεται μέν υποστήριξη προς τή Μονή 
άλλά προτρέπει νά σταλή κληρικός γιά νά ίερουργή στό Παραδείσι (23 
Ίανουαρίου, 1861)86.

Από τό λεπτομερές συμφωνητικό (άρ. 40) βλέπομε, ότι τά κτήματα ήταν 
28, συνολικής έκτάσεως 236 στρεμμάτων. Άλλη καταγραφή (άρ. 41) τά 
άνεβάζει σέ 42. 'Οπωσδήποτε ό Τούρκος τόν Φεβρουάριο τού 1861 πα
ρουσιάστηκε στήν Άλώνη καί σύμφωνα μέ ένα πιστοποιητικό τών Αλω
νιστών ύπέρ τού ’Αγαπίου, τόν όποιο ιδιαιτέρως έπαινούν, ό τελευταίος 
βοήθησε τήν έγκατάσταση τού νέου ένοικιαστοΰ87. ’Αλλά δυσκολίες άρ- 
χίζουν γρήγορα καί ό Τούρκος προβάλλει άπαιτήσεις (πρβλ. άρ. 43). 
’Από τήν άρχή φάνηκε ότι δέν ήταν διατεθειμένος νά τη ρήση τούς όρους 
τής συμφωνίας καί όχι μόνο δέν βελτίωσε τά κτήματα, αλλά τόν κατηγο
ρούν ότι έκαμε όχι λίγες καταστροφές στ’ άμπέλια καί στά δέντρα. Οί 
άπειλές τών μοναχών 88 δέν έφεραν αποτέλεσμα.

'Η αντίδραση τών κατοίκων δέν άργησε νά έκδηλωθή. Στό τέλος τού 
1861 έγραψαν -υπογράφουν κάτοικοι καί άπό τά πέντε χωριά- στή Μονή, 
έπισημαίνοντας ότι ή αποστολή λαϊκού είναι άντίθετη προς τή συμφωνία 
τού 1790 καί ότι έπρεπε νά είχε σταλή καί έφημέριος γιά τόν ναό (άρ. 44). 
Ό ’Αγάπιος έξακολουθούσε νά παραμένη πότε στήν Άλώνη καί πότε 
στήν Κωνσταντινούπολη καί κατά καιρούς έγραφε προς τή Μονή, έπιβε- 
βαιώνοντας ότι οί κάτοικοι ήταν έναντίον τού Τούρκου89. Τά γράμματα

85. Φάκ. 78, άρ. 42. Συγχρόνως (10 Νοεμβρίου, 1860) ή Μονή ένημέρωσε καί τόν "Αν
δρου, χφ. 56, σ. 201.

86. Φάκ. 76, άρ. 74. Σέ άλλο έγγραφό του πρός τόν "Ανδρου (3 Μαρτίου, 1861) τό Ηγου
μενοσυμβούλιο ομολογεί, ότι ούτε εχει ή Μονή διαθέσιμο εφημέριο νά στείλη στήν 'Αλώνη 
ούτε μπορεί νά έπιβαρυνθή μέ τά έξοδα άλλου, καί παραπλανητικά προσθέτει, ότι ό ενοικι
αστής ’Αθανασίου υποχρεώθηκε δήθεν νά εύρη εφημέριον έκεΐσε, χφ. 56, σ. 208.

87. Φάκ. 78, άρ. 4.
88. Στις 4 ’Ιουλίου καί 28 Σεπτεμβρίου, 1862, χφ. 56, σ. 233 καί 238.
89. Φάκ. 78, άρ. 45, 46.
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όμως τού Αγαπίου, πάντα λιγοστά, προκαλοϋσαν συνήθως άντίδραση. 
Έτσι το Ηγουμενοσυμβούλιο σέ γράμμα του προς τον Προικοννήσου (4 
’Ιουλίου, 1862) ισχυρίζεται, ότι άγνοοΰν στή Μονή τί έκανε ό ’Αγάπιος 
όλα αυτά τά χρόνια στήν Άλώνη καί ζητεί τή συνδρομή του Δεσπότη 
όσον αφορά στήν αποστολή τοϋ Ραμπαζή, πού άκολούθησε90. Λίγους μή
νες μετά (28 Σεπτεμβρίου, 1862) ζητούν πάλι οί προϊστάμενοί του από τόν 
Άνδρου νά άναγκασθή νά έπιστρέψη στή Μονή καί νά λογοδοτήση, δι
ότι ή άποστολή του είχε λήξει άπό τό 1858 91.

Στις 18 ’Ιουλίου, 1862, οί Άλωνιάτες άπηύθυναν δεύτερη, πιό έντονη, 
άναφορά προς τή Μονή92 καί εύθύς άμέσως έγραψαν καί στον Πατριάρχη 
(άρ. 45). 'Ο Πατριάρχης έστειλε τήν άναφορά στον Επιτετραμμένο τής 
Ελλάδος στήν Κωνσταντινούπολη καί ζήτησε καί ό ίδιος νά άναγκασθή 
ή Μονή νά στείλη εφημέριο στήν Άλώνη (άρ. 46).

Οί άναφορές τών Άλωνιατών έφεραν κάποιο άποτέλεσμα. Ή Μονή 
αποφάσισε νά στείλη τόν μοναχό Σαμουήλ Ραμπαζή, ό όποιος μέχρι τοϋ 
θανάτου του (1892) άσχολεϊται μέ τά πράγματα τής Άλώνης. Ό Σαμουήλ 
ήταν αυστηρός μοναχός, πού βρισκόταν σέ καλύτερες σχέσεις μέ τήν 
αδελφότητα τής Μονής παρά ό ’Αγάπιος -αργότερα έπί χρόνια διετέλεσε 
καί ήγούμενος- καί μέ έπιμονή καί θάρρος υποστήριξε τά δίκαια τών με- 
τοχίων έναντι τών άρπακτικών διαθέσεων τών έντοπίων καί κατάφερε νά 
διορθώση πολλά. Ό Σαμουήλ αντιπαθούσε φαίνεται τόν ’Αγάπιο καί 
γράφει, ότι οί έπισκευές τοϋ τελευταίου έγιναν κατά τρόπο πλημμελή καί 
δέν ωφέλησαν93. Ό Προικοννήσου Γεδεών προσπαθεί νά δικαιολογήση 
τόν ’Αγάπιο (άρ. 47).

'Ο Παναγιώτης ’Αθανασίου ή Τούρκος φαίνεται ότι έφυγε άπό τήν 
Άλώνη τόν ’Ιανουάριο τού 1863, διότι τότε έκαμε ένα έπιτροπικό σέ 
άντικαταστάτη του94. Μετά ένα μήνα άρνεΐται να πληρώση τά δύο χρόνια 
πού χρεωστοϋσε, μέ τή δικαιολογία ότι δέν τού παραδόθηκαν όλα τά 
κτήματα95. Συγχρόνως προβάλλει καί άπαίτηση γιά άποζημίωση δρ. 
4.500. Ή Μονή καταφεύγει σέ δικαστήριο καί τό Ειρηνοδικείο Άνδρου 
άποφασίζει, ότι ό Τούρκος πρέπει νά πληρώση τά ένοίκια, άλλά κρίνεται

90. Φάκ. 78, άρ. 7.
91. Χφ. 56, σ. 233-34.
92. Αυτόθι, σ. 237.
93. Φάκ. 78, άρ. 8, 52.
94. Φάκ. 77, άρ. 88.
95. Φάκ. 77, άρ. 89.
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άναρμόδιο να άποφασίση για τήν απαίτηση 9ft. Οί έφέσεις καί άλλες δίκες 
ταλαιπωρούν τή Μονή μέχρι τό 1886. Έν τώ μεταξύ πυρκαϊά πού προ
ήλθε από εμπρησμό αποτέφρωσε τόν ναό τής 'Αγίας Παρασκευής καί 18 
κελλιά τού μονυδρίου (1863). Κατά έγγραφο του Ηγουμενοσυμβουλίου 
(1881), εμπρηστής ήταν ό Τούρκος96 97. Ευθύς μετά τό κακό, ή Μονή άρ
χισε να σκέπτεται τήν ανοικοδόμηση98 99

'Ο Σαμουήλ φρόντισε καί τακτοποίησε τά ενοίκια τών κτημάτων (άρ. 
48-50). Τό θέμα τού κτηματικού φόρου δέν ήταν ξεκαθαρισμένο (άρ. 51, 
52). ’Αλλά τό κύριο μέλημα είναι τών επισκευών καί άναστηλώσεων, 
ιδίως μετά τήν πυρκαϊά. Όπως έγραφε καί ό Προικοννήσου Γεδεών προς 
τή Μονή, τό μονύδριον προξενεί φρίκην τοίς θεαταίς καί τά έξοδα τών έπι- 
σκευών μπορούν νά φθάσουν τις 300.000 γρόσια".

Τόν Φεβρουάριο τού 1863 ό ’Αγάπιος έπέστρεψε επί τέλους στή Μονή 
του, στήν Άνδρο, καί τότε τό Ηγουμενοσυμβούλιο πληροφορήθηκε, ότι 
τό Παραδείσι έγινε παρανάλωμα τού πυρός, αλλά, όπως εξήγησε, κανένας 
δεν γνώριζε τήν αίτια τής πυρκαϊάς. Αύτά διεβίβασαν οί μοναχοί στόν 
’Άνδρου (27 Φεβρουάριου, 1863) 100 Όμως ή υπόθεση τού Αγαπίου δέν 
σταμάτησε. Άπό μεταγενέστερο έγγραφο (1865) μαθαίνομε, ότι γιά τις 
καταχρήσεις του, προφανώς στήν Άλώνη, καί γιά κάποιο χρέος του πρός 
τή Μονή ό Αγάπιος καταδικάστηκε σέ τριετή περιορισμό στή Μονή τών 
Ταξιαρχών τής Σερίφου. Πάντως, πριν άκόμη τελειώσει ό περιορισμός 
του, ζήτησε άδεια καί ξαναπήγε στήν Άλώνη, όπου προσπάθησε φαίνεται 
νά ξαναπάρη τά μετόχια101. Έτσι σέ άλλο έγγραφό του τό Ηγουμενο
συμβούλιο ζητεί νά προσαχθή στή Μονή ό μοναχός, διότι συνεχώς ραδι
ουργεί καί βλάπτει τά συμφέροντα τής Μονής, υποψιάζονται δέ άκόμη οί 
προϊστάμενοί του ότι πούλησε καί άγια λείψανα 102.

’Ίσως δέν έπέστρεψε ποτέ. Τό περίεργο είναι ότι ό Αγάπιος εξακολου
θεί τή δράση του στήν Άλώνη καί μετά τήν έλευση τού Σαμουήλ. Τό

96. Φάκ. 77, άρ. 91.
97. Φάκ. 11, άρ. 2.
98. Έγγραφο Ηγουμενοσυμβουλίου πρός τόν “Ανδρου τής 12 ’Οκτωβρίου, 1863, χφ. 56, 

σ. 274 - 75.
99. Φάκ. 76, άρ. 56. Λίγο πιό πριν είχε γράψει καί ό εργολάβος («άρχιτέκτων») καί ζη

τούσε 75.000 γρόσια γιά τά άπολύτως άπαραίτητα, φάκ. 78, άρ. 11.

100. Χφ. 56, σ. 250.
101. Αυτόθι, σ. 349.
102. Αυτόθι, σ. 353-54.
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όνομά του φέρεται σέ αρκετά δικαιοπρακτικά έγγραφα μέχρι τό 1866, 
όταν δίνη τρία κτήματα σέ άνταλλαγή Ι03. Όμως οί μεταβιβάσεις αυτές 
φαίνεται ότι δέν γίνονται πιά γιά λογαριασμό τής μονής τοΰ 'Αγίου Νι
κολάου ή του Παραδείσιου· άλλωστε ύπήρχε άλλος μετοχιάρης έπί τό
που, ό όποιος σέ καμιά περίπτωση δέν θά ανεχόταν τήν επέμβαση τοΰ 
’Αγαπίου. Πρέπει λοιπόν νά συμπεράνωμε, ότι ό ’Αγάπιος ενεργούσε πιά 
γιά δικό του προσωπικό λογαριασμό καί αύτό ένισχύεται από τό έγγραφο 
42, όπου κάποιο ακίνητο μεταβιβάζεται σέ συγγενή του. ’Άλλωστε από τό 
1862 οί μοναχοί στήν Άνδρο ισχυρίζονταν, ότι τελείως αύθαιρέτως ό 
Αγάπιος είχε κάμει άνταλλαγές κτημάτων στήν Άλώνη 104.

'Οπωσδήποτε, μετά τό 1866 χάνονται τά ίχνη του Αγαπίου Κουρεχάκη 
άπό τήν Άλώνη. 'Όπως λέγεται σέ σχέδιο μεταγενέστερης άναφοράς 
γραμμένης άπό εχθρό του (1883), ετελεύτησεν εν ελεεινότητι καί άφησε με
γάλα χρέη105. Στό Μοναχολόγιο τής μονής του Αγίου Νικολάου106 
υπάρχει ή σημείωση, ότι ό Αγάπιος πέθανε τό 1868.

Ό Σαμουήλ έπέστρεψε στήν Άνδρο καί τό 1869 ή Μονή τόν ξανα- 
έστειλε στήν Άλώνη, μέ περισσότερη εξουσία τή φορά αυτή, ώστε νά 
προχωρήση καί σέ επισκευές, άφοϋ τά μετόχια φαίνεται ότι του παραχω- 
ρήθηκαν ίσοβίως107. Πριν φθάση στήν Άλώνη, ό Σαμουήλ φρόντισε καί 
πήρε πατριαρχικό συστατικό γιά τόν Προικοννήσου (άρ. 53). ’Επίσης 
πήρε καί σουλτανικό φιρμάνι γιά τίς έπισκευές108.

Συμπαράσταση φαίνεται ότι βρήκε ό Σαμουήλ άπό τόν Δεσπότη, άφοϋ 
ό τελευταίος όχι μόνο άπηύθυνε έγκύκλιο γιά εράνους (άρ. 54), άλλά άπέ- 
στειλε τόν μοναχό καί στήν Κούταλη ώς έξομολογητή (άρ. 55). Όμως ό 
τελευταίος μοιραίως φερόταν σέ άντιδικία μέ τόν Δεσπότη, έξ αιτίας τών 
άκινήτων του Μετοχιού πού είχαν προ έτών παρανόμως πουληθή· τά πρά
γματα χειροτέρεψαν καί άπό τό γεγονός ότι μερικοί Άλωνιάτες άπό τήν 
άπουσία τοΰ Σαμουήλ είσέπραξαν καί κατακρατούσαν άκόμη ένοίκια τών 
κτημάτων (άρ. 56). Ό τελευταίος δέν ήταν διατεθειμένος νά ύποχωρήση 
μπροστά στά συμφέροντα τής Μονής του καί υπόσχεται ότι θά ένεργήση 
όπως πρέπει, παρά τήν άντίδραση τοΰ Προικοννήσου καί τών κατοί-

103.
104.
105.
106.
107.
108.

Φάκ. 77, άρ. 45-47.
Χφ. 56, σ. 242-45.
Φάκ. 78, άρ. 83.
Χφ. 49.
Τά σχετικά έγγραφα στοϋ Πασχάλη, «Τό μετόχιον Παραδείσιον», σ. 91-93.

Φάκ. 78, άρ. 12, 65.
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κων109. Έάν έχη σχέση μέ τήν υπόθεση άλλη εγκύκλιος τού Γεδεών (άρ. 
57), δέν γνωρίζομε.

’Ήδη όμως οί εργασίες τής άναστηλώσεως τής έκκλησίας προχωρούσαν 
καί τα εγκαίνια προβλέπονταν για τόν Αύγουστο τού 1872 (άρ. 58). Τό 
ζήτημα τής φορολογίας ήταν πάντα σέ αμφισβήτηση (πρβλ. άρ. 59) καί ό 
Σαμουήλ έγραψε καί στον Επιτετραμμένο τής Ελλάδος110. Εγκύκλιο 
γιά εράνους άπέλυσε καί ό Άνδριώτης μητροπολίτης Νικομήδειας Δι
ονύσιος Κωτάκης, πού είχε άρκετή έπιρροή τότε111.

Μετά άπό μακροχρόνιες προσπάθειες, κατάφερε επί τέλους ό Σαμουήλ 
καί άποζημιώθηκε ή Μονή γιά τό μαγαζί πού είχε πουλήσει (άρ. 34) ό 
Προικοννήσου 112 113. Ή έχθρότητα πολλών 'Αλωνιατών ήταν πιά άπροκά- 
λυπτη· ό Σαμουήλ είχε καί τή φροντίδα τών κτημάτων τής Παναχράντου. 
'Όπως λέει σέ γράμμα του προς τή Μονή (27 Φεβρουάριου, 1875), δοκι
μάζω πολλούς πειρασμούς... καί εχω μεγάλην άνησυχίαν, όλη μέρα με τό του
φέκι στέκομαι καί δεν ήμπορώ να τούς περιορίσω καί πολλάκις εις τό κονάκι 
τούς επροσκάλεσα καί τούς έφυλάκωσα καί προστίματα έπλήρωσαν, αλλά όταν 
εβγουν άπό τήν φυλακήν πάλιν τά ίδια προξενούν, καί τρεις καί τέσσερεις φο
ρές έφερα τάς άρχάς εις τήν Μονήν καί έφυλάκωσα δύο ανθρώπους διά μέσου 
τού καϊμακάμη διότι έβγαλαν μαχαίρι να με κτυπήσουν καί εβλασφήμησαν πί- 
στιν, νόμον, γένεια, καλιμαύχι...113 Πάντως ό δραστήριος Σαμουήλ πέτυχε 
τήν έκδοση πατριαρχικής καί συνοδικής έπιστολής (άρ. 60) καί άκόμη ό 
Πατριάρχης τό γνωστοποίησε στον Πρέσβυ τής Ελλάδος (άρ. 61).

Τό 1878-79 έχομε πάλι μιά έντονη δράση γιά έράνους καί έπισκευές 
(άρ. 62)114. ’Αλλά παραλλήλως οί κακεντρέχειες «έκ τινων κακοβούλων» 
δέν παύουν καί προκαλοΰνται σοβαρές ζημιές στά δέντρα καί στά κλήμα
τα115. Πάλι ό Σαμουήλ πετυχαίνει πατριαρχικό γράμμα πρός τόν Προι-

109. Φάκ. 78, άρ. 70.
110. Φάκ. 78, άρ. 71.
111. Τό κείμενο στοϋ Πασχάλη, «Τό μετόχων Παραδείσων», σ. 94. Γιά τόν Διονύσιο βλ. 

Δ. Π. Πασχάλη, «Σηλυβρίας καί είτα Νικομήδειας Διονύσιος Ίω. Κωτάκης», Θρακικά, 
12(1939), σ. 86-93.

112. Φάκ. 77, άρ. 48.
113. Φάκ. 78, άρ. 77.
114. 'Υπάρχει καί 'ΑπανταχοΟσα τής 6 ‘Απριλίου, 1879, γραμμένη άπό τόν Σαμουήλ, γιά 

έράνους πρός τή μοναχή Λεοντία, τό κείμενο στου Πασχάλη, «Τό μετόχων Παραδείσων», 
σ. 94-95. 'Η μονή τής 'Αγίας Παρασκευής χαρακτηρίζεται άπό τόν Σαμουήλ ώς κτίσμα της 
βυζαντινής εποχής.

115. Φάκ. 78, άρ. 6.
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κοννήσου (άρ. 63), ό όποιος προσπαθεί κάπως νά δικαιολογήση τούς 
'Αλωνιστές (άρ. 64). Στήν 'Αγία Παρασκευή διέμενε ή μοναχή Λεοντία 
(πρβλ. άρ. 62), τήν όποια ό Σαμουήλ έστειλε καί στή Σμύρνη γιά έρά- 
νους116.

'Ο Σαμουήλ δέν άρκέστηκε στά διαβήματα προς τον Πατριάρχη. Ζή
τησε τή συμπαράσταση καί τού Ύποπροξένου τής 'Ελλάδος στήν Πά- 
νορμο καί κανονίστηκαν τά σύνορα τών μοναστηριακών κτημάτων στήν 
'Αλώνη (άρ. 65). Αλλά πάλι οί 'Αλωνιάτες άντέδρασαν μέ άναφορά τους 
προς τον Πατριάρχη, στήν όποια όχι λίγες κατηγορίες -άστήρικτες όλες- 
έκτοξεύονται κατά τού Σαμουήλ (άρ. 66), στον όποιο τή φορά αύτή συμ
παραστάθηκε καί ό ’Άνδρου (άρ. 68).

Ό Σαμουήλ Ραμπαζής άπό τού 1881 εϊχεν έκλεγή ήγούμενος τής Μονής 
του στήν Άνδρο καί φυσικά δέν ήταν δυνατόν νά παραμένη συνεχώς 
στήν Άλώνη. Τό 1883 είχεν άφήσει έκεΐ άντικαταστάτη του τον Ίωαννί- 
κιο Φραγκόπουλο117 καί τό 1886 τον Δανιήλ Παρόδο118· καί οί δύο ήταν 
Άγιονικολαΐτες. 'Ο ίδιος όμως κανόνιζε πάντοτε τίς μισθώσεις τών κτη
μάτων (πρβλ. άρ. 67), όπως καί τυχόν άνταλλαγές (άρ. 69). Έν τώ μεταξύ, 
οί καταπατήσεις τών ιδιοκτησιών τής Μονής δέν έπαυαν καί οί Αλωνι
στές είχαν τήν ύποστήριξη τού Προικοννήσου119. Παρά ταΰτα, τήν όλη 
πολιτεία τού Σαμουήλ επαινούν καί ό Υποπρόξενος τής Πανόρμου 120 καί 
ορισμένοι Αλωνιάτες121. Ήταν όμως άργά πιά· ό Σαμουήλ Ραμπαζής πέ- 
θανε τό 1893.

Ευθύς άμέσως ή Μονή ζήτησε άδεια, ώστε νά πάη στήν Άλώνη 
προσωρινά ό ίεροδιάκονος Αγάπιος Πολέμης122· αύτό όμως δέν έγκρίθη- 
κε. Περίπτωση άποστολής μονίμου άντιπροσώπου δέν ύπήρχε πιά, άφοΰ, 
λόγω λειψανδρίας, ή μονή τού Αγίου Νικολάου διαλύθηκε -γιά λίγο, 
διότι τό 1900 έγινε άνασύστασή της- καί γιά χρόνια κατάντησε ή ίδια 
μετόχι άλλης μονής. Γιά λίγο τά μετόχια στήν Άλώνη έπέβλεπε ό Πανα- 
χραντιώτης μοναχός Δαμασκηνός Μ. Καΐρης (πρβλ. άρ. 70). Ή έκκλησία 
άφέθηκε νά παρακμάση καί ή γενική κατάσταση λέγεται «άλγεινή».

116. Φάκ. 78, άρ. 18.
117. Φάκ. 78, άρ. 85.
118. Φάκ. 78, άρ. 86.
119. Χφ. 59, υπό ήμερομηνίαν 19 Μαΐου, 1882.
120. Φάκ. 78, άρ. 26.
121. Φάκ. 78, άρ. 21.
122. Χφ. 59, ϋπό ήμερομηνίαν 8 Μαΐου, 1893.
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Πιο πάνω, αναφορά έγινε στον μοναχό Παρθένιο ’Ίσαρη, πού το 1864 
παρουσιάζεται ώς ήγούμενος τής Παναγίας τών Δέντρων (άρ. 50). Ή ζωή 
τοϋ μοναχού αυτού, πού όπως εϊδαμε ούτε νά ύπογράψη ήταν σέ θέση, 
μαρτυρεϊται όχι καί τόσο άμεμπτη. 'Ο Παρθένιος ήταν καί αύτός Άνδρι- 
ώτης καί έκάρη στή μονή τού 'Αγίου Νικολάου τό 1831, αλλά τό 1846 
έφυγε χωρίς άδεια καί φαίνεται, ότι οί συνάδελφοί του δέν τόν ξαναείδαν. 
Ό Σαμουήλ Ραμπαζής τόν βρήκε στήν 'Αλώνη καί ενημέρωσε τούς προϊ
σταμένους του. Τήν 3 Αύγούστου, 1877, τό Ηγουμενοσυμβούλιο έγραφε 
προς τήν Επισκοπή Άνδρου, ότι ό Παρθένιος διαμένει στήν Άλώνη, ζών 
άτάκτως, προσβάλλων ούτω διά τής διαγωγής του τόν ελληνικόν ιερόν κλήρον 
καί οπερ φέρει σχήμα, ζητώντας νά προσαχθή στή Μονή 123. Τόν επόμενο 
χρόνο τόν πήρε ό Σαμουήλ στό Παραδείσι124 125, προφανώς δέν μπορούσε νά 
έπιζήση στό ερειπωμένο μοναστήρι του. Αλλά όχι γιά πολύ, γιατί ό 
Παρθένιος ξαναγύρισε πάλι νά εγκατασταθή εν τφ μονυδρίψ του !2S.

Όταν έγινε ή ανασύσταση τής μονής τού Αγίου Νικολάου, ό νέος 
ήγούμενος Άμφιλόχιος Μαρμαράς πήγε στήν Άλώνη τό 1902 καί φρόν
τισε νά ένοικιασθούν τά κτήματα 126. Στό τέλος τού ίδιου χρόνου ή Μονή 
άπέστειλε ώς αντιπρόσωπό της τόν μοναχό Ίωαννίκιο Φλουράκη, πού 
όμως δέν έμεινε εκεί παρά ένα μόνο μήνα καί έπέστρεψε127. Τό τελευταίο 
σχετικό έγγραφο έχει ήμερομηνία 21 ’Οκτωβρίου, 1904, καί είναι επι
στολή τού Προικοννήσου Σωφρονίου προς τή Μονή. Γράφει ότι, παρά 
τίς προσπάθειές του, δέν κατορθώθηκε νά άφήσουν τά καταπατηθέντα 
κτήματα οί Άλωνιάτες (δηλαδή οί κάτοικοι τού χωριού Άλώνη), οί 
Σκουπιώτες καί οί Πασαλιμανιώτες (οί κάτοικοι τού Βουργάρου), τό νησί 
τήν 'Ιερά κατείχε κάποιος Παναγιώτης Σταύρου άπό τό χωριό Άλώνη 128.

Ύστερα άπό όλα αύτά, διερωτάται κανείς κατά πόσον ύπήρχαν άκατα
πάτητα χωράφια στήν Άλώνη. Κανένα σχετικό στοιχείο γιά τά έπόμενα 
χρόνια δέν βρέθηκε στό άρχεΐο τής μονής τού Αγίου Νικολάου. Πάντως 
ή κυριότητα τής Μονής στά δύο μετόχια διατηρήθηκε, έστω καί τυπικά, 
μέχρι τό 1922. Ή ένδημική ελληνική άκαταστασία συνετέλεσε ώστε νά 
ξεχαστοΰν καί άπό τό 'Ηγουμενοσυμβούλιο τό Βουργάρο καί τό Παρα-

123. Αυτόθι, imo ήμερομηνίαν 3 Αύγούστου, 1877.
124. Φάκ. 78, άρ. 78.
125. Φάκ. 78, άρ. 80.
126. Φάκ. 12, ύπό ήμερομηνίαν 26 ’Ιουλίου, 1902.
127. Χ<ρ. 60, ύπό ήμερομηνίας 7 ’Οκτωβρίου, 1902, καί 13 Μαΐου, 1903.
128. Αυτόθι, ύπό ήμερομηνίαν.
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δείσι· ή αλληλογραφία πού σώζεται πολύ μικρή βοήθεια προσφέρει στον 
έρευνητή: προϋπολογισμοί, έγκρίσεις δαπανών, υποβολές καταστάσεων 
καί όλα τά επακόλουθα τής νεοελληνικής γραφειοκρατίας, πού παρουσι
άζουν, σχεδόν πάντα, καί εικόνα ψεύτικη καί απατηλή. ’Αλλά ή έλλειψη 
στοιχείων μόνο στήν ιστορία είναι αισθητή. Τά τραγικά γεγονότα πού 
ακολούθησαν συμπαρέσυραν καί τή μικρή 'Αλώνη. ’Έτσι στό σημερινό 
Pa§a Liman Adasi δέν άπόμεινε οϋτε Παραδείσι, ούτε Βουργάρο, οϋτε 
χριστιανοί κάτοικοι νά διαπληκτίζωνται μέ μετοχιάρηδες μοναχούς.
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ΕΓΓΡΑΦΑ

Στη μονή τού 'Αγίου Νικολάου, στην ’Άνδρο, έχει δια- 
σωθή ένα μεγάλο μέρος από το αρχείο που άφορφ στα πρά
γματα τού μετοχιού τοϋ Βουργάρου καί τής Αγίας Παρα
σκευής στο Παραδείσι, έφ’ δσον τα θέματα ένδιέφεραν την 
κυρίαρχη Μονή. Ή παρούσα έργασία στηρίζεται στή μελέτη 
του αρχείου αυτού. Λίγα άλλα έγγραφα που σχετίζονται μέ 
τήν Άλώνη βρίσκονται σήμερα σέ άλλο μοναστήρι τής Άν
δρου, στήν Αγία.

Άπο τις εκατοντάδες τών έγγράφων έκδίδονται έδώ 70 έν 
δλω, τα κάπως άξιολογώτερα καί μέ κάποια ιδιαίτερη προ
τίμηση στα έγγραφα τού 18ου αιώνα. Όταν δεν άναφέρεται 
συλλογή, νοείται πάντοτε το αρχείο τής μονής τού Αγίου 
Νικολάου. Τα περισσότερα έγγραφα έκδίδονται διορθωμένα 
ως προς τήν ορθογραφία, άλλα συνήθως προσφέρεται καί 
κάποιο δείγμα τής γραφής. 'Όπου παρίσταται άνάγκη χρη
σιμοποιούνται τά καθιερωμένα σύμβολα γιά παραλείψεις, 
φθορές τού κειμένου κτλ.

Ό άριθμός τών έκδιδομένων έγγράφων είναι ίσως μεγά
λος. "Ας θυμηθούμε δμως δτι, έκτος άπο το αρχείο τής Μο
νής στήν ’Άνδρο, είναι πολύ άμφίβολο κατά πόσον σώζεται 
άλλη συμπαγής άρχειακή συλλογή γιά τήν Άλώνη, καί οί 
πληροφορίες γιά πρόσωπα, τοπωνύμια καί συνήθειες θά είναι 
πολύτιμες δταν κάποτε έπιχειρηθή ή ευρύτερη καί συστηματι
κή μελέτη γιά τήν ιστορία καί τήν τοπογραφία τού νησιού.
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1

Φάκ. 76, άρ. 1. 6 Αύγουστου, 1723.
Μονόφυλλο 0.205 X 0.155 μ. Δείγμα τής γραφής: |τιν σιμερον εγώ 

ογιώργης φαμελιτις δίνο κ(αι) αφή/ερόνο. Μάρτυρες δεν υπογράφουν. Στη 
σ. 2 : το χορα<φι > στου πωλλα / απο γιόργι φαμελιτι.

1723, Άγουστου 6.
Την σήμερον εγώ δ Γιώργης Φαμελίτης δίνω καί αφιερώνω στο μοναστήρι 

τής Άντρου στον Άγιον Νικόλαον ένα κομμάτι χωράφι ευρισκόμενον στοΰ 
Πελά- σύμπλιο στοΰ Νικολοϋ Σορόπουλου ' καί άπό πάνω ό Σούφ κελεπής. 
Καί δίνω το άπό τήν σήμερον να το εχη ώς μούλκι έδικόν του, πουλήσει, 
χαρίσει καί τά εξής. Καί διά το αληθές εγινεν το παρόν εις άσφάλειαν καί 
γράφουν καί άξιόπίστοι μάρτυρες.

1. σορό πουλού.

2

Φάκ. 76, άρ. 2. 1763-69
Κατάστιχο σελίδων 16, 0.16 X 0.11 μ., χωρίς εξώφυλλο, που περι

λαμβάνει σέ εκτενή περίληψη 13 έγγραφα, άπό τά όποια 2 μόνο σώθη
καν στα πρωτότυπα (άρ. 4 καί 6). Δείγμα τής γραφής: ίδού- 
τοκαταστηχον τουμετοχήου/ οπού άφηερόνουν αμπέλια. Οί υπογραφές βέβαια 
δεν είναι ιδιόχειρες.

1763, Αύγουστου a .
Ιδού το κατάστιχον τοΰ μετοχιού οπού άφιερώνουν αμπέλια, χωράφια, ευρι

σκόμενον το μετόχιον εις το Βουλγάρο καί είναι άπό τήν Άνδρο άπό τό μονα- 
στήριον τοΰ Αγίου Νικολάου όνομαζόμενον τάς Ώρας. Καί τά γράφομεν διά 
φανέρωσιν πάντων των ευσεβών χριστιανών όπου τά δίνουν εις τό ιερόν μονα- 
στήριον.

(Α)
[σ. 3] 1764, Αύγουστου 5.

Αφιερώνω εγώ ό Νικολάκης τοΰ Παναγιώτη άπό τό Βόρι ό υιός, ότι άφι- 
ερώνω ένα χωράφιον ευρισκόμενον στοΰ Βουλγάρου τό μέρος (συνορίτης ό 
χατζή Μεϊμέτ άγάς καί ό Άναστάσης καί ό Αναγνώστης καί δρόμος καί ό 
Άναστάσηςί;) Τζίπουρας) εις τό μοναστήριον τοΰ Αγίου Νικολάου άπό τήν
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"Ανδρο, ευρισκόμενον τό μετόχιον εδώ εις το Βούλγαρο διά νά μνημονεύουνται 
Παναγιώτης καί Ευαγγελία. Καί διά τό αληθές έγράφη τό παρόν.

εγώ δ Νικολάκης υπόσχομαι.
Λογοθέτης μάρτυς.
’Αναγνώστης Φονιάς μάρτυς.
Συνόδης μπακάλης μάρτυς.
Σταμάτης Μπεϊγλής καί αδελφός μάρτυς.

(Β)

[σ. 5] 1768, Φεβρουάριου 8.
Αφιερώνω εγώ δ Βερζιανός Νικολάκη ένα χωράφι ευρισκόμενον εις του 

Προφήτου Ήλιου τον δρόμον (συνορϊται ό Βλαστάρης καί δ Κωνσταντίνος 
του Βασιλάκη καί δ Κανέλος του Μήτρου) εις τό μετόχιον τού Αγίου Νικο
λάου από την Άνδρο ευρισκόμενον εις τό Πασαλιμάνι διά νά μνημονεύουνται 
Νικολάκης καί Βερζιανός. Καί διά τό βέβαιον έγράφη τό παρόν.

εγώ ό Βερζιανός υπόσχομαι.
Βγενόπουλος του Μοσχάκη μάρτυς.
Αναγνώστης του Γιακουμή μάρτυς.
Αόξης τού χαντζή μάρτυς.
Χουρμούζης τού Νικολάκη μάρτυς.

(Γ)

[σ. 7] 1767, ’Οκτωβρίου 20.
Αφιερώνω εγώ ό Μόρφης τού Βασίλη ενα χωράφιον ευρισκόμενον στο Κα

λάμι (συνορίτης άπδ κάτω ό Εύαγγελινός καί δ Αναστάσης καί άπδ πάνω 
δρόμος) εις τό μοναστήριον τού Αγίου Νικολάου τό μετόχιον αυτού εις τό 
Πασαλιμάνι διά νά μνημονεύουνται δ πατέρας μου Βασίλης καί Μερτζανιώ. 
Καί διά ενδειξιν έγράφη.

έγώ ό Μόρφης υπόσχομαι.
Δημητράκης τού Λεμονή μάρτυς.
Μεργουζής μάρτυς.
Αόξης χατζή Παναγιώτη μάρτυς.
Αναγνώστης Γιακουμή μάρτυς.
Αλεξανδρής Αρακάκη μάρτυς.

(Δ)
[σ. 8] 1767, Απριλίου 20.

Την σήμερον αφιερώνω έγώ ή Γαϊτανιώ τού Εύαγγελινοΰ ή γυνή τό άμπέλιον 
όπου έχω εις τό Καλάμι δμοΰ καί τό χωράφι εις τό μοναστήριον τού Αγίου
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Νικολάου, ευρισκόμενον τό μετόχιον εδώ εις το Βούλγαρο διά νά μνημονεύουν- 
ται Εύαγγελινός καί ή κόρη μου 'Αναστασία. Καί διά τό άληθες έγράφη τό 
παρόν με άξιοπίστους μάρτυρας.

εγώ ή Γαϊτανιώ υπόσχομαι.
Βγενόπουλος του Μοσχολιοΰ μάρτυς.
Δημητρακούλης μάρτυς.
Σοφιανό<ς> βουτζάς μάρτυς.
Δόξης του χατζή μάρτυς.
Καραγιάννης μάρτυς.

(Ε)

[σ. 9] 1769, Μαΐου 3.
Αφιερώνω εγώ ό Δόξης διά ψυχικήν μου σωτηρίαν ενα άμπέλιον ευρισκό

μενον εδώ εις τό χωρίον (συνορίτης ό Καραγιάννης καί ό Νικολάκης Κού- 
της(;) ) εις τό μοναστήριον τοΰ ’Αγίου Νικολάου από την ’Ανδρο, ευρισκόμε
νον τό μετόχιον εδώ. Καί διά τό βέβαιον έγράφη τό παρόν.

εγώ ό Δόξης τοΰ χαντζή υπόσχομαι.
Μεργουζής μάρτυς.
Νικόλας μάρτυς.
Καραγιάννης μάρτυς.
Aλεξανδρή<ς> Δρακάκη μάρτυς.

(ΣΤ)

[σ. 10J 1768, Απριλίου 7.
'Αφιερώνω εγώ ή Ζαφειρώ ένα άμπέλιον ευρισκόμενον εις την ’Απιδιά όπου 

τό αγόρασα από τον Καρατζά εις τό μοναστήριον τοΰ Αγίου 1 Ίκολάου άπό την 
"Ανδρο, ευρισκόμενον τό μετόχιον εδώ, διά νά μνημονεύωμαι εγώ ή Ζαφειρώ. 
Καί διά ενδειξιν καί άσφάλειαν έγράφη τό παρόν.

εγώ ή Ζαφειρώ υπόσχομαι.
Δημητράκης Λεμονή μάρτυς.
Δόξης χατζή μάρτυς.
Βγενόπουλος Μοσχολιοΰ μάρτυς.
5Αναγνώστης Γιακουμή μάρτυς.
Καραγιάννης μάρτυς.

(Ζ)

[σ. 11] 1767, Νοεβρίου 3.
Αφιερώνω εγώ ή Xριστουδουλιά. Βορινή ενα άμπέλι καί χωράφι ευρισκόμενο 

στό Καλάμι διά νά μνημονεύεται ή κόρη μου Ελένη καί Χριστοδουλιά εις τό

62



ΒΟΥΡΓΑΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ

μοναστήριον τού ’Αγίου Νικολάου από την ’Ανδρο οπού είναι το μετόχιον στο 
Βουλγάρο. Καί διά το άληθές έδόθη το παρόν με άξιοπίστους μάρτυρας, 

εγώ ή Χριστοδουλιά υπόσχομαι.
Κωνσταντίνος Βασιλάκη μάρτυς.
Μεργουζής μάρτυς.
Συνόδης Κελαδηνοΰ μάρτυς.
Συνόδης μπακάλης μάρτυς.

[σ. 14] 1764, ’Οκτωβρίου 4. ’Ιδού γράφω καί άπό το Βόρι τά όσα αφιέρω

σαν.

(Η)

Ιδού όπου άφιερώνω εγώ ή γυνή τού Βαρσαμή ή Μνοστή ένα χωράφιον εις 
το μοναστή ριον τού Άγιου Νικολάου άπό τήν Άνδρο, ευρισκόμενον τό μετό
χιον εις τό Βουλγάρο καί είναι εις τήν Κούνια (συνορίτης ό Συνόδης καί ό 
Συριάνος) διά νά μνημονεύουνται Βασιλιοπούλα καί Μαυρουδή. Καί διά τό 
βέβαιον έγράφη τό παρόν εις άσφάλειαν.

(Θ)

Αφιερώνω εγώ ό Διαλεμένος τού Σγούρου ενα χωράφιον ευρισκόμενον στήν 
Σκηποκάλα (συνορϊται ό Γεωργάκης καί Άντώνης καί ΆΘανάσης) εις τό μο
ναστή ριον του Άγιου Νικολάου,! [σ. 15] ευρισκόμενον τό μετόχιον εις τό 
Βουλγάρο, διά νά μνημονεύουνται Σγοΰρος καί Διαλεμένος. Καί διά τό βέβαιον 
έγράφη τό παρόν.

(I)

Τήν σήμερον άφιερώνω εγώ ή Θεόκλητη ενα χωράφιον ευρισκόμενον στο 
Δέντρο (συνορϊται Θεοδωράκης καί Γιαννάκης) εις τό μοναστή ριον του Άγιου 
Νικολάου άπό τήν Άνδρο, ευρισκόμενον τό μετόχιον εδώ εις τό Πασαλιμάνι, 
διά νά μνημονεύουνται Ροδοσταλένια καί Θεόκλητη. Καί διά τό άληθές έγράφη 
εις ενδειξιν.

(ΙΑ)

[σ. 16] ’Εγώ ό Κανέλης Βορινός του Γκόλφη υιός άφιερώνω ενα χωράφιον, 
ευρισκόμενον στις Παλαιούς Μύλους στον δρόμο, στο μοναστή ριον τού Αγίου 
Νικολάου άπό τήν Άνδρο, ευρισκόμενον τό μετόχιον εις τό Βουλγάρο, διά νά 
μνημονεύουνται Γκόλφη καί Ξανθή- συνορϊται ό Αδελφός μου Πέτρος καί Πα
ναγιώτης. Καί διά τό βέβαιον έγράφη τό παρόν.
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Φακ. 76, άρ. 3. 17 Ιανουάριου, 1767.
Μονόφυλλο 0.15 X 0.14 μ., μέ φθορές· το κάτω μέρος αποκομμένο.

[··■] μάρτυς.
Τήν σήμερον εγώ ό Γριπιώτη ρεΐζης aitò την Άλώνη άφιερώνω ένα χωράφι 

ευρισκόμενο εις το Φουρνάκι (συνορίτης Καραγιάννης από το Βουργάρο καί 
άπό τήν άλλην μερέα ρεύμα), κοντά εις τοΰ μακαρίτη αρχιμανδρίτου παπά Γε- 
δεών, εις τό μοναστήριον τοΰ 'Αγίου Νικολάου από τήν "Ανδρο, ευρισκόμενον 
τό μετόχιον αότοΰ εις τό Πασαλιμάνι, διά νά μνημονεύουνται ό Γριπιώτης καί 
ή Μνοστή καί ό Πλούμης καί ή Σουλτάνα. Καί διά τό βέβαιον τής αλήθειας 
έγράφη τό παρόν καί έ.δόθη είς τοΰ αότοΰ προεστού ευρισκομένου εις τό μετό
χιον Νείλου ίερομονάχου Παλαιολόγου τοΰ αότοΰ μοναστηριού κατέμπροσθεν 
των κάτωθεν υπογεγραμμένων μαρτύρων.

1768, Ιανουάριου 17.
1Εγώ ό Γριπιώτης τό άφιερώνω εξ ιδίας μου προαιρέσεως.

4

Φάκ. 76, άρ. 4. 4 Μαΐου, 1768.
Δίφυλλο 0.23X0.17 μ. Δείγμα: διά τοΰ παρόντος γράμματος δήλον 

γίνετε ότι άφηε/ρόνω. Οί υπογραφές δεν είναι ιδιόχειρες. Περίληψη τοΰ 
κειμένου στο κατάστιχο [KJ του 1763, σ. 6.

1768, Μαΐου 4.
Διά τοΰ παρόντος γράμματος δήλον γίνεται, ότι άφιερώνω εγώ ό Χρομού- 

ζης1 τοΰ Νικολάκη υιός εν άμπέλιον είς τό μοναστή ριον του εν άγίοις πατρός 
ήμών Νικολάου είς νήσον "Ανδρου. Τό άμπέλιον είναι είς τοΰ μοναστηριού τό 
μέρος2· συνορίτης είναι τό ένα μέρος είναι ό Δημητράκης τοΰ Αεμονή, τό άλλο 
μέρος είναι ό Συνόδης τοΰ Μήτρου. Καί διά τό βέβαιον τής αλήθειας έδωσα τό 
παρόν μου γράμμα κατέμπροσθεν των άξιοπίστων μαρτύρων.

,αωξη ', Μαΐου δ'.

1. Χουρμούζης Κ///2. ευρισκόμενον τό μετόχιον αυτού είς τό Βουλγάρο πέφτει είς
τον δρόμον τού Μοναστηριού στην Καρύδια Κ.
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Δίδω καί ένα χωράφιον εις την Ποταμιά· συνορίτης ό Λογοθέτης τοΰ Ζερ- 
πουλή καί ό Δόξης τοΰ Νικολάκη άπό την Άλώνη.

Δημητράκης τοΰ Λεμονή μάρτυς.
Μητροφάνης ί<ε >ρομονάχος μάρτυς. 
γέρο Κουζούνης μάρτυς.
Νικόλας τοΰ Γιαννάκη μάρτυς.
Μεργουζής μάρτυς.
Γεωργός τοΰ Ντάνη μάρτυς.
Στράτης τοΰ Παναγιώτη μάρτυς.
Γεωργάκης τοΰ Μιχάλη μάρτυς.
Άλεξανδρής τοΰ Δρακάκη μάρτυς.

5

Φάκ. 76, άρ. 5. 30 Δεκεμβρίου, 1768.
Δίφυλλο 0.16 X 0.11 μ. Οί υπογραφές δεν είναι ιδιόχειρες.

Διά τοΰ παρόντος γράμματος δήλον γίνεται, ότι εγώ ό Καραγιάννης υιός τοΰ 
ποτέ μακαρίτη Κωνσταντή ρεΐζη Αφιέρωσα το χωράφι όπου είναι εις τό Λαγγά- 
δι1· συνορίτης2 άπό τό κάτω μέρος ό πατέρας, άπό τό άλλον ό Λεμονόγλους 
Δημητ ράκη ρεΐζη. Τό όποιον καί έχει καί μία μυγδαλιάν εις τό μέσα, ό καρπός 
νά είναι ό μισός δικός μου καί ό μισός τοΰ μοναστηριού τοΰ 'Αγίου Νικολάου 
εις την "Ανδρο, ομοίως καί τό χωράφι, εις τό όποιον ήτον προεστός τοΰ αύτοΰ 
μοναστηριού Νείλος ιερομόναχος.I Καί διά τό βέβαιον εγράφη τό παρόν ενώ
πιον Αξιόπιστων μαρτύρων καί έδόθη ταις χερσίν < τοΰ > αύτοΰ Νείλου ίερο- 
μονάχου καί προεστοΰ τοΰ αύτοΰ μοναστηριού <τοΰ> Άγιου Νικολάου.

"Ετος ,αψξη', Δεκεμβρίου λ'.

παπά Γιώργης σακελλάριος μάρτυς.
Στρατηγός Κουταληνός Μαυρίκη μάρτυς.
Άναστάσης τοΰ ’Ιωάννη μάρτυς.
Κανέλης Αύλωνιάτης μάρτυς.

1. λανγάδη III 2. ένόριτη.
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Φάκ. 76, άρ. 6. 30 Δεκεμβρίου, 1768.
Δίφυλλο 0.16 X 0.11 μ. Ή γραφή όπως καί τού άρ. 5. Δείγμα: δια 

τού παρόντος γραμμάτος δειλονεστίν / οτι εγώ ό μαστρογιάνης. Οί υπογραφές 
δεν είναι Ιδιόγραφες- μετά τή λέξη υπόσχομαι γράφτηκαν άπό τον γρα- 
φέα του κατάστιχου. Περίληψη καί στο Κατάστιχο [Κ], σ. 4.

Δ ιά τού παρόντος γράμματος δήλον έστίν, οτι εγώ ό μάστρο Γιάννης τού 
Νίκου ό πατέρας αφιερώνω το άμπέλι όπου γείναι εις την Μυγδαλιάν1 (συν
ορίτης ό Βαγγελινός2 καί άπό εν μέρος ό Δόξης καί άπε το άλλον μέρος <ό> 
δρόμος), τό όποιον τό έδωσα τού μοναστηριού ’Αγίου Νικολάου τής 'Ανδρος 
διά ψυχικήν σωτηρίαν τού υιού μου, προεστός ό παπά κυρ Νείλος τού αυτού 
μοναστηριού. Καί διά τό βέβαιον έγρά<φη> τό παρόν έμπροσθεν τών ύποκά- 
τωθεν γεγραμμένων μαρτύρων.

,αψξη’, Δεκεμβρίου λ’.

παπά Γεώργης μάρτυς.
Στρατηγάκης Μαυρίκ<η > μάρτυς.
παπ’ Αναστάσης Ιωάννη μάρτυς.
καί Αγιανός μάρτυς.
/έγώ ’Ιωάννης τού ποτέ μακαρίτη Νίκου ό πατέρας υπόσχομαι.
Δημητράκης τού Δεμονή μάρτυς.
γέρο Κουζούνης μάρτυς.
Μεργουζής μάρτυς.
Νικόλας τού Παναγιώτη μάρτυς.
Γεώργος τού Ντατίνη μάρτυς.
Στρατής τού Παναγιώτη μάρτυς.
Γεωργάκης τού Μιχάλη μάρτυς.
Αλεξανδρής τού Δρακάκη μάρτυς.

1. αμηγδαλήαν Κ///2. έβαγγεληνος Κ.
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7
’Άνδρος. Μονή Αγίας 1 Μαΐου, 1770.
Φάκ. 1, χφ. 5/136, άρ. 1.
Δίφυλλο 0.31 X 0.22 μ. σε χονδρό χαρτί. Ή γραφή δεν είναι τού 

Παϊσίου. Αριστερά άπο τήν υπογραφή του το αποτύπωμα τής σφραγί
δας του διαμ. 0.02 μ., δπου μόλις διαβάζονται: ΠΑΗΣΗΟΣ ΙΕΡΟΜΟ
ΝΑΧΟΣ και ΠΑΡΑΔΗΣΗ. Τα λίγα σφάλματα διατηρήθηκαν κατά τήν 
έκδοση.

t ò πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως έπιβεβαιοϊ.
t διά του παρόντος ένυπογράφου καί έμμαρτύρου γράμματος γίνεται δήλον, 

ώς ό ιερομόναχος Παΐσιος Χωρινός, ηγούμενος του κατά τήν επαρχίαν Προι- 
κ ον νήσου, εν τφ λεγομένω Παραδυσίφ κειμένου ιερού μοναστηριού τής όσι
ο μάρτυρας τού Χριστού Παρασκευής παραγενόμενος εις τήν πατριαρχικήν αυ
λήν άνήγγειλε καί ώμολόγησεν ίδίφ αυτού στόματι, ότι ελαβεν ήδη δανειακώς 
διά χρείαν καί ανάγκην τού αυτού μοναστηριού παρά τής εύγενεστάτης άρχον- 
τίσσης κοκόνας Ταρσίτζας συζύγου τού ενδοξοτάτου άρχοντος βεκίλη τής με
γάλης δραγωμανίας κυρίου Νικολάου Καρατζά γρόσια τόν αριθμόν οκτακόσια 
εξήκοντα εν οϊς έστί καί ό συμπεφωνημένος αυτών τόκος, καί επομένως ΰπέ- 
σχετο πληρώσαι ταύτα προς τήν αυτής ευγένειαν ευχαρίστως καί άναντιρρήτως 
άπό τής σήμερον εις διορίαν χρόνου ενός, παρελθούσης δε τής διορίας ταύτης, 
εάν μή δυνηθή πληρώσαι ταύτα προσυπέσχετο άπολογεϊσθαι καί εις τό εξής τόν 
συ μπεφωνημέν ον αυτών τόκον, τά δέκα προς ένδεκάμισι δηλονότι τόν χρόνον, 
μέχρι τής τελείας αυτών άποπληρώσεως. ούτως άνήγγειλε καί ώμολόγησεν ό 
ρηθείς ιερομόναχος Παΐσιος ηγούμενος τού είρημένου μοναστηριού. ΌΟεν δε 
εις τήν περί τούτου ενδειξιν καί άσφάλειαν, έγένετο καί τό παρόν τής πατριαρ
χικής αυλής γράμμα επί βεβαιώσει τού παναγιωτάτου, καί σεβασμιωτάτου 
ήμών αυθέντου καί δεσπότου τού οικουμενικού πατριάρχου κυρίου κυρίου Θε
οδοσίου, καί μαρτυρία τιμιωτάτων, καί λογιωτάτων κληρικών τής τού Χριστού 
Μεγάλης ’Εκκλησίας, κατασφαλισθέν καί τή ίδιοχείρω αυτού υπογραφή καί 
σφραγίδι, καί εδόθη τή αυτής εύγενεία.

,αψο' μαΐου a'.

[Τ.Σ.] t Παΐσιος ήγούμενος τής όσιομάρτυρος τού Χριστού Παρασκεβής υπά
ρχομε. .J- ^ μέγας έρμηνεύς Γεώργιος μάρτυς. 

t ό δομέστικος [...] 
t ό εκδικος Γεώργιος μάρτυς. 
t δ [...]
t ό εκδικος Φώτιος μάρτυς. 
t ό πρωτοψάλτης Δανιήλ.
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Φάκ. 76, άρ. 7. 11 Αύγουστου, 1773.
Δίφυλλο 0.20 X 0.145 μ. Δείγμα τής γραφής: μετο παρόν μου φανε- 

ρονο εγο οκατοθεν γεγραμε/νος.

Mè το παρόν μου φανερώνω εγώ ό κάτωθεν γεγραμμένος, ότι πώς έχοντας 
νά λαβαίνω άπό τον αδελφόν μου χατζή Μανόλην γρόσια εφτακόσια καί άνημ- 
πορεύοντας έπρογνώρισε τον θάνατόν του καί ’έκραξε τόν παπά Λεόντων καί 
τον έκαμεν επίτροπόν του καί τοΰ εγχείρισε τά όσα του εύρίσκουνταν πράγμα 
καί άσπρα καί κάμνοντας τά έξοδά του έμειναν άσπρα καί μου τά εγχείρισεν 
γρόσια τρακόσια πέντε καί μισό. "Ετι μου έδωσε καί τό πράγμα όσο αν έμεινεν 
καί τό έλαβα. Καί είναι άνενόχλητος ό άνωθεν παπά Λεόντιος εις κάθε καιρόν. 
Καί διά τό βέβαιον ιδού πού άπογράφομαι.

Στ αυριανός ποτέ χατζή Δανιήλη βεβαιώνω.
1773, Άγουστου 11.

9

Φάκ. 76, άρ. 8. 2 Απριλίου, 1779.
Δίφυλλο 0.305 X 0.215 μ. ’Επάνω ή μονοκονδυλιά τού Προικοννή- 

σου. Δείγμα τής γραφής: Παρασταθέντες έμπροσθεν τής ημών ταπηνότητος 
κ(αί) τών σηνεδρι/αζόντον. Οί τελευταίες έπτά υπογραφές δεν είναι ιδι
όχειρες. Στη σ. 4 γραφή IH' αί.: άφιέρομα των/ άμπέλων εις πα/σαλυμά- 
νει Παραδι/ση.

f ό Προικοννήσου Ά να νιας έπιβεβαιοϊ.
Παρασταθέντες έμπροσθεν τής ημών ταπεινότητος καί τών συνεδριαζόντων 

τίμιων γερόντων τής χώρας Άλώνης ό Πασχάλης υιός τοΰ ποτέ Ματζόλια 
μετά τις αδελφές αύτοΰ ότε Σοφίτζας καί Σοφίας καί Σουρμεγιώς, κινούσα 
αγωγήν άπό τοΰ άπογάμβρου αύτών Τριανταφύλλου καί ζητούσα τά πράγματα 
τής μακαρίτιδος άδελφής Μνοστούλας, τρία αμπέλια καί έν χωράφιον. Όστις 
δε καί άνεφανίσθη ή διαθήκη αύτής όπού έκαμε πριν τοΰ θανάτου της ή μακα- 
ρίτισσα Μνοστούλα οικεία θελήσει καί μαρτυρημένη άπό τούς ενταύθα γέρον
τας, όπού τά άφιέρωσεν τοΰ παπά κυρ Νείλου εις τό μοναστήριον τοΰ Άγιου 
Νικολάου ευρισκόμενον στην νήσο Άνδρο, όστις δέ βλέποντας καί οί κληρο
νόμοι ότε Πασχάλης καί οί αδελφές αύτοΰ Σοφίτζα καί Σοφία καί Σουρμεγιώ
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τήν 'έγγραφόν της διαθήκη καί ό ποτέ άνήρ αυτής Τριαντάφυλλος τά αφιέρωσαν 
καί αυτοί μέ οικεία θελήσει καί βουλή διά νά εχη το μνημόσυνόν της αιωνίως, 
να κάμη δέ καί τά μνημόσυνάν της όλα ό παπά κυρ Νείλος, ομοίως να δώση 
καί τήν παρρησία του άρχιερέως. Διά τούτο έγιναν τά ανωτέρω τρία άμπέλια 
κτήματα καί μούλκια τού ιερού τούτου μοναστηριού· το ένα ευρισκόμενον εις 
το Λιβάδι κλήματα τριακόσια, συνορίτες ό ’Αναγνώστης Τζαννή καί ò Μιχελής 
τού Κατζίκα καί ή Γαϊτανιώ καί άπό κάτω ό δρόμος, καί τό άλλο άμπέλι είναι 
στον απάνω δρόμο κλήματα χιλιάδες δύο καί μισή, συνορίτες Μαλάμα τού 
Στεφάνου καί ό Καλλονάς Διαλυμένου καί ό Ζερπούλης καί Θανάσης τού Γα
ρουφάλου, καί τό άλλο άμπέλι είναι στού Μανάρα τήν Ρωδιά, συνορίτες ό 
Άντώνης Ρέτζου καί ό Άγγελής τού Γιαννακάκη καί ή Σουρμεγιώ τού Μα- 
τζόλια, ομοίως καί τό χωράφιον ευρισκόμενον [κενόν]. Καί δέν έχουν πλέον 
τού λοιπού μετοχήν, αλλά νά είναι τού ιερού μοναστηριού. Οθεν είς τήν περί 
τούτου ένδειξιν καί ασφάλειαν έγράφη τό παρόν γράμμα επί ήμετέρα βεβαιώσει 
καί έπιμαρτυρία των παραυρεθέντων τίμιων γερόντων τής χώρας Άλώνης καί 
έδόθη είς χείρας τού ευρισκομένου προεστού τού ενταύθα μοναστηριού παπά 
κυρ Νείλου.

1779, \Απριλίου 2.
εγώ ό Πασχάλης υιός τού Ματζόλια μέ τις άδελφές μου τήν Σόφιά καί 

Σουρμεγιώ ύποσχόμεθα τά άνωθεν γεγραμμέ< να >.
έγώ ό Παυλής μέ τήν γυναίκα μου τήν Σοφίτζα ύποσχόμεθα τά άνωθεν.

πρωτοσύγκελλος καί ηγούμενος τού 'Αγίου Γεωργίου μάρτυς.
προηγούμενος Ίβηρίτης Νι<κη >φόρος μάρτυς.
Δ ίαμα < ν >τά.κης μάρτυς.
Πέτρος Άξιότογλους μάρτυς.
Νικόλας μάρτυς.
Σταθόρης μάρτυς.
Βασίλης Ρέτζου μάρτυς.
Ά λέξης μάρτυς.
Άντώνης Ρέτζου μάρτυς.
Θεολόγος Νικόλα μάρτυς.
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Φάκ. 76, άρ. 49. Μ Μαΐον, 1790.

Δίφυλλο 0.34 X 0.24 μ. Είναι έπίσημο άντίγραφο, προφανώς άπό 
τον Κώδικα τής Μητροπόλεως Προικοννήσου, επικυρωμένο από τον 
Προικοννήσου Άνανία, που προοριζόταν για το αρχείο τής μονής του 
'Αγιου Νικολάου. ’Ιδιόχειρη φαίνεται μόνο ή υπογραφή τοΰ Νείλου, που 
εγραψε καί τις υπογραφές τής 'Αλώνης. Κατά την έκδοση διατηρήθηκε 
ή ορθογραφία τοΰ πρωτοτύπου.

Δυο ακόμη παλαιά αντίγραφα τής πράξεως διασώθηκαν στή Μονή 
(φακ. 76, άρ. 50-51) που βρίσκεται ακόμη καταχωρισμένη στον Πα
λαιό Κώδικα (χφ. 64), σ. 369-70. Το κείμενο έχει έκδοθή άπό τον Μ. 
Ί. Γεδεών, Προικόννησος (Κωνσταντινούπολη, 1895), σ. 175-78 
(απο τον Κώδικα τής Μητροπόλεως Προικοννήσου), καί άπό τον Δ.Π. 
Πασχαλη,«Ίο εις Πασα-Λιμάνι τής Προποντίδος μετόχιον'Παραδείσων’ 
τής έν ’Άνδρω μονής τοΰ 'Αγίου Νικολάου», Άνδριακά Χρονικά, 
13(1962), σ. 89-90 (προφανώς άπό τον Παλαιό Κώδικα). Καί στίς 
δυο έκδόσεις υπάρχουν σφάλματα καί παράλειψη τών υπογραφών δλων 
τών τζορμπατζήδων.

t ό Προικοννήσου Ά νανίας επί βέβαιοι 
t Ή ταπεινότης ημών κατά την άνωθεν άποστολικήν καί εκκλησιαστικήν 

διαταγήν κληροσαμένη τήν λαχοΰσαν αυτή επαρχίαν ταύτην, τοΰ άρχιερατεύειν 
έν αυτή, καί πρόνοιαν ποιήσθαι, πασών τών εκκλησιών τών διατελούντων εν 
τή Αρχιεπισκοπή ταύτη, επομένως δε καί όσα σεπτά μοναστήρια εύρίσκονται 
καταυτήν. ’Επειδή λοιπόν καί κατά τήν νήσον τοΰ Πασαλιμανίου, πλησίον τοΰ 
χωρίου Άλώνης διατελεϊ ιερόν καί σεβάσμιον μοναστήριον, επονόματι τής 
όσιομάρτυρος καί άθλιφόρου τοΰ Χριστοΰ Παρασκευής, καί Παραδείση λεγό
μενον, όπερ καί άπροστάτεοτον δι ’ ικανών χρόνων δι ' ύστερήσεως ήγουμένου, 
εις παντελή ερήμοσιν ελθεΐν έκινδύνευε, καί εις χρέος δυσβάστακτον έφθασεν, 
καί υπέρ τής δυνάμεώς του έπιφορτήθη εις γρόσια χίλια εκατόν όγδοήκοντα 
οκτώ τόν άριθμόν, όθεν καί πολλήν τήν φροντίδα ποιήσα<σα> ή ταπεινότης 
ήμών ώστε εύρείν άξιον τινά άνδρα τοΰ προστατεύειν έν αύτώ διηκεϊν τε καί 
κυβερνά ώς δει άπαντα τά έν αύτώ. εύρεθείς λοιπόν ό πανοσιότατος προηγού
μενος κυρ Νείλος, ό άπό τήν σεβασμίαν καί σταυροπιγιακήν μονήν τοΰ έν άγί- 
οις πατρός ήμών Νικολάου, τοΰ έν τή νήσω "Ανδρο, άνδρας τίμιος σεβάσμιος
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καί άξιος του διηκεϊν αύτφ, καί θέλοντας νά άναδεχθή την τούτου επίσκεψιν 
καί προστασίαν, όμοΰ καί ολον το χρέος αυτού, θέλοντας όμως να προσυλλοθή 
αυτό το μονίδριον τής 'Αγίας Παρασκευής, το καί Παραδείση λεγόμενον εις το 
αυτού μοναστήριον τού 'Αγίου Νικολάου, καί εύρέθη εύλογον παρά πάντων των 
χριστιανών τής νήσου ταύτης, καί παρά τής ήμών ταπεινότητος όπως προσυλ
λοθή εις αυτό, καί οί εκείσε πατέρες νά έχουν τήν τούτου επίσκεψιν, καί νά 
διορίζουν άνθρωπον εκ τής Μονής ταύτης τίμιον καί σεμνόν, νά προστατεύη 
καί νά οίκονομή τά τού ιερού μονυδρίου, εις σύστασιν καί παντοτινήν διήκησιν 
αυτού, οπού νά μήν έρημόση από ύστερήσεως ανθρώπων. Γίνεται όμως αΰτη ή 
προσύλλοσις μέ τοιαύτην συμφωνίαν, νά άναδεχθούν αυτό με άπασαν τήν περι
ουσίαν τών αυτού πραγμάτων, κινητών τε καί άκινήτων κατά τήν καταγραφήν 
οπού τους έδόθη, καί τό χρέος ολον: 1188: ήτοι χίλια εκατόν όγδοήκοντα 
οκτώ, υποσχόμενοι πληρώσαι αυτό μέ τό διάφορόν τους, καί νά μνημονεύετε 
τό όνομα τού κατά καιρόν άρχιερατεύοντος εν τή επαρχία ταύτη ώς καί πρότε- 
ρον, καί ό διορισθέν κατά καιρόν ήγούμένος εν αύτφ να δίδει τό κατ’ έτος 
είκοσιπέντε γρόσ: εις τόν άρχιερέα αίτήσιον, ώς κύριον καί κανονικόν εισό
δημα τής επαρχίας ταύτης, καί εν φλουρί φιλοτιμία τήν κάθε Λαμπράν, καί νά 
μήν εχη νά ζητεί ό άρχιερεύς άλλο τί βιαστικώς παρά τού εν αύτφ ευρισκομέ
νου ήγουμένου. Καί εάν ό διορισθέν ήγούμενος εν αύτφ, δεν ήθελεν άπερνά 
σεμνώς καί τιμίως εν αύτφ, ώς τό αύτοΰ έπάγκελμα απαιτεί, ή δέν ήθελεν 
οίκονομή καί κυβερνά τά τού μοναστηριού καλώς, νά γράφη ό άρχιερευς εις τό 
αύτοΰ μοναστή ριον τού 'Αγίου Νικολάου δηλαδή, καί άνταυτοΰ χωρίς τίνος 
προφάσεως καί άναβολής καιρού, νά διορίζουν άλλον σεμνού βίου καί καλόν 
οίκονόμον. Καί εάν κατά καιρόν ήθελε ζητήσει ό κατά καιρόν άρχιερευς ή οί 
εγχώριοι τής νήσου ταύτης νά τό άποσπάσουν καί νά τό άποξενώσουν άπό τήν 
προσύλλοσιν ταύτην καί επίσκεψιν τού ιερού μοναστηριού τού 'Αγίου Νικολά
ου, νά χρεωστούν πρώτον νά αποπληρώνουν τήν ποσότητα τού χρέους όλου 
οπού αύτοί άναδέχθηκαν μετά τών διαφόρων αύτών, καί όσα έξοδα ήθελα< ν > 
κάμουν εις άνακαίνησιν αύτοΰ νά τά φανερώνουν, καί νά τούς τά άποπληρώ- 
νουν, καί όσα πράγματα κινητά ή άκίνητα ήθελαν άποκτήσουν εις τό έξής μετά 
τήν προσύλλοσιν ταύτην, νά τά περνούν χωρίς τίνος έναντιότητος, καί διά όσον 
καιρόν ήθελαν τό κρατήσουν, νά μήν έχουν νά τούς ζητούν ούδέν παραμικρόν 
λογαριασμόν, ομοίως πάλιν έξεναντίας εάν καί οί πατέρες τού ιερού τούτου 
μοναστηριού, καί ήθελαν διά νά τό παρατήσουν άνεβιάστως καί οίκιοθελώς, νά 
μήν έχουν κανένα δίκαιον νά ζητούν / ούτε διά χρέος οπού έπλήρωσαν, ή εις 
άνακαινισμόν έξοδα, ή εις άπόκτησιν πραγμάτων μήτε δι ’ άλλον τί παραμικρόν 
πράγμα, άλλα νά μένουν πάντη αμέτοχοι άπό κάθε τί πράγμα τού μοναστηριού, 
καί άπό κάθε τους ζήτησιν. Καί μέ τοιαύτην λοιπόν κοινήν καί κατά Θεόν 
συμφωνίαν, έγινεν ή προσύλλοσις ταύτη διά γράμματος αποδεικτικού καί υπο
σχετικού, καί εκ τών δύο μερών, όπως μένει άναπόσπαστον εν παντί αίώνι, καί
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ύπογεγραμμένον παρά των χρησίμων -γερόντων των χωρίων, καί παρά του πα- 
νοσιοτάτου προηγουμένου κύρ Νείλου του εκ τής μονής τού 'Αγίου Νικολάου, 
καί έπιβέβαιομένον παρά τής ημών ταπεινότητος, καί έδόθη εις χείρας τής αυ
τού πανοσιότητος, όπερ άπεράσΟη, καί εις τό κόνδικι τής άρχιεπισκοπής ταυ
τής.

,αψιι': μαίου ιδ'.

προηγούμενος Νείλος άπό τό μοναστήριον τού 'Αγίου Νικολάου τής Άνδρου 
έπονομαζόμενον τάς ’Όρρας υπόσχομαι καί βεβαιώνω:

οί τζορμπατζίδες τών χωρίων υπόσχονται1

τής ’Αλάνης χωρίον Βόρι
γέρο Πέτρος υπόσχομαι.
Διαλυμένος υπόσχομαι, 
χατζή Γεωργάκης υπόσχομαι.
Λαμπαδάριος υπόσχομαι, 
χατζή Ζαφείρης υπόσχομαι.
Άντώνης υπόσχομαι.
Θεολόγος υπόσχομαι.

χωρίον Βουργάρο 
χατζή Αόξης υπόσχομαι.
Ταυουλάριος υπόσχομαι.
Διαμαντάκης υπόσχομαι.
Θεοδωράκης υπόσχομαι.
Γεωργάκης υπόσχομαι.

χωρίον Σκουπία 
Παρησιανός ρεΐζης υπόσχομαι, 
χατζή Σωτήρης υπόσχομαι, 
χατζή Άγγελάκης υπόσχομαι, 
χατζή Άντωνάκης υπόσχομαι.
Αναγνώστης Τριαντάφυλλου υπόσχομαι.
’Αναγνώστης Μιχαήλου υπόσχομαι.

Μεργουζής υπόσχομαι. 
Άντωνάκη ρεΐζης υπόσχομαι. 
Γεωργούσης υπόσχομαι. 
Λευτέρης υπόσχομαι. 
Σταμάτης υπόσχομαι. 
Νικολάκης υπόσχομαι.

χωρίον Χουχλία 
Γιαννακάκη ρεΐζης υπόσχομαι. 
Θεοχάρης υπόσχομαι, 
χατζή Κυριάκος υπόσχομαι. 
Ζαφειράκης υπόσχομαι. 
Χριστόδουλος υπόσχομαι. 
Παναγιώτης υπόσχομαι.

1. Οί γραφές τού Παλαιού Κωδικός έλήφ&ησαν ΰπ’ δψιν παράλληλα προς το έγ

γραφο.

72



ΒΟΥΡΓΑΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ

11

Χφ. 64 (Παλαιός Κώδιξ), σ. 371-72. 1790.
'Η αντιγραφή στον Κώδικα δεν φαίνεται παλαιότερη άπό τα μέσα 

τού ΙΘ' αί. Με το ίδιο χέρι γράφτηκαν καί τα σχόλια στο περιθώριο 
πού εδώ δηλώνονται σαν υποσημειώσεις.

"Αθροισις των κατά καιρούς άφιερωτικών εγγράφων ή περιγραφή.
Κατάστιχον τού μοναστηριού τής αγίας όσιομάρτυρος Παρασκευής τού 

Παραδείση, όσα έχει μέσα το Μοναστήριον έπιπλα, καί όσα χωράφια έχει δε
δομένα εις τον προηγούμενον κύρ Νείλον Παλαιολόγον.

Φελώνια 1 στόφινα δύο καί ύπομάνικα ζύγες δύο: μηναία δώδεκα■ παρακλη
τική μία παλαιά, τριώδιον εν πεντηκοστάριον εν εύχολόγιον εν καί ψαλτήριον 
έν βουτζιά πέντε■ κάδοι τρεις■ βαρέλες δύο■ πολέμια τρία· βούτες εννέα- ρακο- 
κάζανον παλαιόν έν καζάνι τής ζύμης έν τίκερα τέσσαρα· σαχάνια τρία· σινί 
έν ταψί έν λεγενόμπρικον έν δεκέλια επτά■ κασμάδες δύο· κάπες τής κοιμη- 
σι&ς δύο· μαξελάρια έξι· άγελάδια τέσσαρα· μοσχάρια τρία· βόδια τού ζευγαριού 
έζν άλογον έν, γαδούρα μία2.

’Αμπέλια εις τό Γεφύρι 4· άμπέλιον εις τά Κυρούλια έν άμπέλιον εις τον 
Αγιον Θεόδωρον έν χωράφι εις τό Καβάλι έν χωράφι εις τό Γεφύρι έν χω

ράφι εις την ’Αχλαδιάν έν, κοίλων 2, τούτο είναι επάνω από τό αμπέλι ίσα με 
τό ξηρόρευμα καί έπάνωθεν ό δρόμος■ χωράφι επάνω από τό αμπέλι τού χατζή 
Άγγελάκη, συνορίτης έπάνωθεν είναι ό Στέφανος τού Γιοβάνη καί ό δρόμος, 
κοίλων /1 /2 ■ χωράφι εις τον δρόμον τού Μοναστηριού έως επάνω κοίλων 4, 
συνορίτης τούτου είναι ό Ζερμπούλης τού Γαρυφάλου· χωράφι όπίσω άπό τού 
Δαμασκηνού τήν βρύσιν κοίλων 2'Ν· χωράφι εις τά Κυρούλια, κοιλ. 1, συνορί
της άπό επάνω ό ’Αναγνώστης Τζανόγλους, κάτωθεν δ’ ό Πέτρος Άξώτιγλους 
ίσα με τό ρεύμα■ χωράφι εις τά Κυρούλια κοιλ. 1, σιμά εις τό άμπέλν χωράφι 
εις τό Καστράκι κοιλ. Ία, συνορίτης έπάνωθεν είναι ό Νικολάκης Χαστάς, 
κάτωθεν ό Μεργουζής τού Άνεγνώστη καί ό δρόμος■ χωράφι έπάνω άπό τά 
Κυρούλια κοιλ. Ίι, συνορίτης είναι ό Άνεγνώστης τού Διαμαντάκη, κάτωθεν ό 
Σοφιανός τού Γιακουμάκη· χωράφι εις τον αυτόν τόπον κοιλ. I, συνορίτης άπό 
τό έπάνω μέρος είναι ό Θεολόγος τού Νικόλα, άπό δε τό κάτω είναι ό Ά να

ι. Τά άντικρύ ύπό τής πυρκαϊάς άπωλέσθησαν.
2. Απαντα ήρπάγησαν καί άπωλέσθησαν.
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γνώστης τοϋ Διαμαντάκη· χωράφι τής Φώταινας κοιλ. 1 είναι εις το Χοντρόν 
Βουνόν κάτωθεν, συνορίτης είναι ό Ρήγας, έπάνωθεν δέ ό δρόμος· χωράφι εις 
το Χοντρόν Βουνόν κοιλ. I, συνορίτης είναι ό Άγγελάκης καί ό Θεοί χριστός 
τοϋ Καδήλογλου- χωράφι εις την Λαγγάδαν κοιλ. Ίι, συνορίτης τούτου είναι ò 
Σωτήρης τού 'Αναγνώστη καί ό Σταμάτης τοϋ Χριστοδούλου· χωράφι έτερον 
εις τήν Λαγγάδαν κοιλ. I'h, συνορίτης είναι έπάνωθεν ό Ίμπραήμ άγάς, κάτω
θεν δέ ό ’Ελευθέριος τοϋ Μποσινάκη■ χωράφι εις τον Αγιον Θεόδωρον3 κοιλ. 
8· έτερον εις τον Αγιον Θεόδωρον κοιλ. 8· έτερον χωράφι κοιλ. 8 επάνω άπό 
τόν αίγιαλόν κοιλ. 2· έτερον χωράφι εις τον δρόμον κοιλ. 2· έτερον χωράφι 
παρ' άνω τούτου κοιλ. 2· χωράφι ή Μακρονάρα κοιλ. 3· ή νήσος ’Ιερά κοιλ. 50 
με τόν ναόν τής Θεοτόκου. Ό Μερράς καί τά προαύλια τοϋ μοναστηριού τής 
Αγίας Παρασκευής άρχονται άπό τό νότιον μέρος τό καλούμενον Τραύα καί 
προχωρούν όπίσω έως είς τό ζηρόρευμα τοϋ Προφήτου Ήλία καί άναβαίνουν 
έως είς τοϋ Δαμασκηνού τήν βρύσιν καί τόν δρόμον όστις πηγαίνει είς τήν 
Άλώνην καί έως είς τό Χοντρόν Βουνόν ώς χύνουν τά νερά έως είς τό Μαυ- 
ραμπέλι.

‘Αφιερώματα άνήκοντα είς τό εν τω χωρίψ Βουλγάρων μετόχων τής μονής 
τοϋ Άγιου Νικολάου:

Χωράφι4 καλούμενον Μπάνια κοιλ. 2· χωράφι Αγιος ‘ΗΜας κοίλων 6· χω
ράφι Ρούμπα κοιλ. 2· χωράφι Άγιος Αρχιστράτηγος 11 /2' χωράφι είς τόν 
Λάκκον κοιλ. 3/4' χωράφι είς τό Καλάμι κοιλ. 2]/2' χωράφι είς τόν Άμμον 
κοιλ. Ι'Ιϊ χωράφι είς τήν Άλώνην υπό τόν δρόμον κοιλ. Ρ χωράφι Ποταμιά 
κοιλ. P/r χωράφι είς τήν Άλώνην επάνω δρόμος κοιλ. 2'ji.

3. Τά πλείστα των άναφερομένων ήσαν ποτέ άμπελοι, νυν άπαντα έξηλείφθησαν καί μένουν 
άπλοι άγροί.

4. Απασαι ai άμπελοι έξηλείφθησαν καί μένουν άπλοι αγροί διά σποράν.
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Φάκ. 76, άρ. 37. 14 Μαΐου, 1790.
Δίφυλλο 0.39x 0.145 μ. Ή γραφή, προφανώς τού Νείλου Παλαι- 

ολόγου, αρκετά καλή.

1790, Μαΐψ 14. Κατάστιχον τού μοναστηριού της 'Αγίας Παρασκευής εις το 
Παραδείσι ένω περιέχει τά όσα έχω δοσμένα εις έξοδα καί χρέος όμοΰ καί εις 
τον άνακαινισμόν των μετοχίων, ταΰτα οπού έγιναν 

αρχής
γρ. 1188 το χρέος οπού έδέχθηκα όταν δέχθηκα το 

μοναστήριον, μόνον τό κεφάλαιον. 
γρ. 1000 οπού έδωσα τού άρχιερέως κυρ Άνανίου.
γρ. 100 οπού έδωσα τού αρχιδιακόνου κύρ Γρηγορίου.
γρ. 100 οπού έδωσα τού ετέρου διακόνου κύρ ’Αγαπίου.
γρ. 100 οπού έδωσα διά φαμελιάτικα στην Μητρόπολιν.
γρ. 500 όπού έδωσα τού πατριάρχου κύρ Νεοφύτου,
γρ. 200 όπού έδωσα φαμελιάτικα εις Μεγάλην Εκκλησίαν.

1797, Αυγούστψ 18. Ιδού όπού φανερώνω καί τά όσα έξοδα έγιναν εις τόν 
άνακαινισμόν τού μοναστηριού 

αρχής
γρ. 400 
γρ. 316 
γρ. 310 
γρ. 112 
γρ. 100 
γρ. 1193:20

γρ. 1679:07

όπού έδώσαμεν τού πρώτου ζαμπίτη.
όπού έδώσαμεν τού πρώτου κατή διά χοτζέτι.
όπού έδώσαμεν τού β' κατή όπού έπάτησεν την βούλλα του.
όπού έδώσαμεν τού γ' κατή.
όπού έδώσαμεν τού β' ζαμπίτη χ(ατζή) Άχμετ έφέντη. 
όπού έδώσαμεν εις όλα τά μαστορικά καί 
έργατικά καί ρετζιπέρηδων.
όπού έδώσαμεν εις ολην την ύλην καί ξύλα καί άλλα 
τής άνακαινίσεως τού μοναστηριού.

13

’Άνδρος. Μονή Αγίας. 20 Σεπτεμβρίου, 1790.
Φάκ 1, χφ. 5/136, άρ. 3.
Μονόφυλλο 0.305 X 0.215 μ. Ή γραφή είναι τοΰ ύπογραφομένου 

ήγουμένου (Νείλου Παλαιολόγου). ’Άνω αριστερά αποτύπωμα τής
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σφραγίδας τού Μονυδρίου ή οποία υπάρχει στοΰ Πασχάλη, «Το μετόχιον 
Παραδείσιου», σ. 86.

t ό Προικοννήσου Άνανίας έπιβεβαιοϊ.
Διά τής παρούσης ομολογίας καί καθολικής άποδείξεως ομολογώ εγώ ό 

ηγούμενος τού μοναστηριού τής 'Αγίας Παρασκευής τού Παραδείσιου όνομα- 
ζόμενον τής εν τή νήσφ τού Πασαλιμανίου, ώς ελαβον ήδη δανειακώς διά 
χρείαν καί άνάγκην του αυτού μοναστηριού παρά τής εύγενεστάτης κοκόνας 
'Ροξάνδρας θυγατρός τού μακαρίτου Ά ντωνάκη καπικιαχαγιά γρόσια τον άρι- 
θμόν τριακόσια σαράντα πέντε, ήτοι 345, άμα μετά τού συμπεφωνημένου αυτών 
διαφόρου τά δέκα προς ένδεκάμισυ, άπερ υπόσχομαι πληρώσαι αυτά ευχαρί
στως τή εύγενεία της εις χρόνον ολόκληρον έν. Παρελθούσης δε τής διορίας 
ταύτης άν μην ήθελαν πληρωθώσιν εχοσιν τρέχειν εις τό εξής μετά τό συμπε- 
φωνημένον αυτών διάφορον τά δέκα προς ένδεκάμισυ δηλαδή μέχρι τής τελείας 
αυτών έξοφλήσεως καί άποπληρώσεως. Όθεν εις την περί τούτου ενδειξιν καί 
ασφάλειαν έγινεν καί ή παρούσα μου ενυπόγραφος ομολογία επιβεβαιώσει τού 
πανιερωτάτου ημών δεσπότου καί μαρτυρία τών χρησίμων γερόντων τής 
Άλώνης καί έδόθη εις χείρας τής εύγενείας της.

1790, Σεπτεμβρίου κ’.
ηγούμενος τής 'Αγίας Παρασκευής τού Παραδείσιου έλαβα τά άνωθεν καί 

υπόσχομαι.
Ζαρίφης μάρτυς.
χατζή Αόξης τού χατζή Παναγιώτου μάρτυς.
Διοματάκης τού Βγενόπουλου μάρτυς.
Πέτρος Αξιότογλους μάρτυς.
Διαλυμένος τού Σταμάτη μάρτυς.
Ταβουλάριος μάρτυς.

14

Φάκ. 76, άρ. 52. 17 Νοεμβρίου, 1790.
Μονόφυλλο 0.155 X 0.11 μ. γραμμένο πιθανώτατα άπο τον ίδιο τον 

Μητροπολίτη που υπογράφεται μέ μονοκονδυλιά.

Δηλοποιούμεν τά χρεωστούμενα όπου ειχαμεν να λαμβάνωμεν άπό τό μονα
στήρι Παραδείσιου άπερ ήσαν εκατόν δεκαέξ μάς τά àποπλήρωσεν ό ηγουμε
νείων κυρ Νείλος καί έστω εις ενδειξιν. 

αψ\' , Νοεμβρίου ιζ'. 
t ό Προικοννήσου Ανανίας.
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15

Φάκ. 76, άρ. 10. 9 Μαρτίου, 1791.
Δίφυλλο 0.23 X 0.17 μ. Δείγμα τής γραφής: δια του παρόντος, γρά- 

ματος. γήνετε. διλον. οτή οπαρπούνης / τουποτέ θομά. Οί υπογραφές δεν 
είναι ’ιδιόχειρες. Στή σ. 4: άφιέροσις του μπαρ/πούνη ano τα σκουπί/α, δια 

αυτήν την / άφιέροσιν το έδοσα ένα κυλο στάρι ήχε γρ: 3 / προηγούμενος 
νείλος.

Διά του παρόντος γράμματος γίνεται δήλον, ότι ό Παρπούνης του ποτέ 
Θωμά ό υιός, ότι έχοντας ό Παρπούνης ένα κομμάτι χωράφι στοΰ Δαμασκηνού 
τήν βρύση άπάνου στοΰ Καλλονά κοντά στο χωράφι, κοιλό ένα, τό άφιερώνει 
εις τό μοναστήριον τής 'Αγίας Παρασκευής διά νά μνημονεύεται τό όνομά του 
καί νά μήν εχη κανείς νά κάνη άπό τούς δικούς του μήτε άπέ τά παιδία μου 
διατί τό έχω καλά αφιερωμένο· συνορίτης άπέ κάτου είναι τό μοναστήρι καί 
άπό πάνου είναι ό γέρο Διαμαντής1 τού Άβραμιλιώτη. Καί διά τό άληθές 
έδωσα τό παρόν μου κατέμπροσθεν των αξιόπιστων μαρτύρων.

1791, Μαρτίου 9.
εγώ ό Παρπούνης τού Θωμά υπόσχομαι.
Μακάριος ιερομόναχος μάρτυς.
Παρσιανό<ς> Χριστοδούλου μάρτυς.
χατζή Σωτήρη<ς> μάρτυς.
Πολύχρονης Κουτζό<ς > μάρτυ<ς >.
Χουρμοιιζη<ς> τού Τριανταφύλλου μάρτυς.

1. διοματής.

16

“Ανδρος. Μονή 'Αγίας. 21 Νοεμβρίου, 1795.
Φάκελος 1, χφ. 5/136, άρ. 4.
Μονόφυλλο 0.17 X 0.12 μ. Ή γραφή τού Γεδεών.

Διά τού παρόντος φανερώνω εγώ ό ύποκάτωθεν υπογεγραμμένος χατζή Γε- 
ωργάκης υιός τού Γιαννάκη καί τής Χρυσαφένιας, ότι αφιέρωσα εις τό ιερόν 
μοναστή ριον τής ’Αγίας Παρασκευής ονομαζόμενο ν Παραδείσου εν άμπέλιον 
εις τον απάνω δρόμον έως χίλια κλήματα καί έγραψα δύο ονόματα εις τήν
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παρρησίαν, το έδικόν μου καί Ζαφειρίτζας. Εχει δε συνορίτας αυτό το άμπέ- 
λιον άπό πάνω δρόμος, από κάτω ό Εδαγγελινός, άπό το ένα μέρος ο Ζερπού- 
λης καί άπό τ’ άλλο ή χήρα του Παυλή καί ό χατζή Άγγελής, το όποιον 
άμπέλιον το αφιέρωσα να είναι του μοναστηριού εις τον άπαντα αιώνα άναπό- 
σπαστον διά νά μνημονεύονται αυτά τα ονόματα έως τής συντέλειας του αί- 
ώνος. Καί διά τό βέβαιον τής αλήθειας έδωσα το παρόν μου ένυπόγραφον καί 
εμμάρτυρον γράμμα εις χεΐρας του παπά κύρ Δανιήλ καί έστω εις ένδειξιν. 

,αψήε', Νοεμβρίου κα'.

χατζή Γεωργάκης υπόσχομαι.
προηγούμενος Γεδεών (Ιερομόναχος) γραφεύς καί μάρτυς.
Λαμπαδάριος Φραγκής μάρτυς.

17

Φάκ. 76, άρ. 11. 29 ’Οκτωβρίου, 1799.
Δίφυλλο 0.295 X 0.21 μ. Δείγμα τής γραφής: διά του παρόντος ήμών 

γράμματος γίνεται δήλον ότι οίμείς οί γέροντες εκ/τής επαρχίας. ’Επάνω ή 
μονοκονδυλιά τοΰ Προικοννήσου. Οί περισσότερες υπογραφές δεν είναι 
ιδιόχειρες.

ό Προικοννήσου Νικηφόρος έπιβεβαιοί.
Διά τοΰ παρόντος ήμών γράμματος γίνεται δήλον, ότι ήμεΐς οί γέροντες εκ 

τής επαρχίας τοΰ άγιου Προικοννήσου εκ χώρας Βουργάρου ό τε Νικόλας Τα- 
ουλάριος, Θεοδωράκης ’Αναγνώστου, Γεωργάκης Παπάζογλους, Διομαντάκης 
Βγενοπούλου καί τά δύο αδέλφια, υιοί τοΰ ποτέ μακαρίτου Στρατή ρεΐζη, Γε- 
ώργης καί Γιαννάκης καί ή αύτών αδελφή χατζή Πασχαλιά, ύπεσχέθησαν τά 
άνωθεν αδέλφια κατέμπροσθεν των τιμιωτάτων γερόντων, ότι με τό νά έχουν 
έναν γνήσιόν τους αδελφόν όνόματι Σταυρινόν, οστις ήθέλησεν εξ ιδίας αυτού 
προαιρέσεως διά νά ύπάγη εις τό μοναστήριον τοΰ 'Αγίου Νικολάου κείμενον 
εις τήν νήσον ’Ανδρον εκούσια του τή γνώμη καί τής θελήσεως όποΰ νά ήσυ- 
χάση καί νά γένη καλόγηρος. Όθεν έχων ό ρηθείς Σταυρινός καί ένα άμπέλιον 
κληρονομιάν ύπό τοΰ μακαρίτου πατρός του ευρισκόμενον εις τήν Ρούμπα- 
συνοριται εις αυτό κατακέφαλα ό Αεμονής Άργύρη καί ύποκάτωθεν τά παιδία 
τοΰ ποτέ Άργύρη Μανόλης καί Γεωργάκης καί άπό τό άλλο μέρος ό Μανολά- 
κης τής Αυγερώς καί Χριστούλιας Ζαχαρία, άπό δέ τό άλλο μέρος ό γέρο 
Αποστολής Βγένου καί Θεοδόσης Διασούρη. Τό όποιον άμπέλιον τό άφιερώνει 
μέ όλην του τήν γνώμην ό ρηθείς Σταυρινός καί τά αδέλφια του εις τό μετόχιον 
τοΰ είρημένου μοναστηριού τοΰ Αγίου Νικολάου όπου εύρίσκεται εις τό Πασα
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λιμάνι εις χείρας τού εν ταυτφ προστατεύοντος άγιου προηγουμένου κύρ ’Αγα
πίου, γράφοντας καί τά ονόματα των γονέων του Ευστρατίου καί Ροδιάς εις 
τήν άγίαν παρρησίαν του μοναστηριού διά νά μνημονεύωνται αιωνίως. Είναι δε 
τό άμπέλιον κλήματα χιλιάδας 4. Όθεν καί ό κατά καιρού προεστός νά εχη 
χρέος διά να στέλνη εις τό μοναστήριον από τό μαξούλι τού αμπελιού γρόσια 
25 τό κατ’ έτος διά ρούχα τού άνωθεν Σταυρινοΰ καί μετά τον θάνατον αυτού 
να μένη τό αμπέλι παντί ελεύθερον τού μοναστηριού διά μνημόσυνον αυτού καί 
των γονέων του. Ei δε καί αθετήσει ό ρηθείς Σταυρινός άπό τήν γνώμην του 
καί φύγει άπό τό μοναστήριον, νά δίδη γρόσια 100 διά τά ονόματα όπου έγρά- 
φθησαν καί νά μήν εχη νά ζητή ούτε οβολόν διά μαξούλι τού άμπελώνος αυτού 
άπό τον προεστόν τού μετοχιού. Όθεν εγινεν καί τό παρόν άφιερωτικόν καί 
εμμαρτυρικόν γράμμα κατέμπροσθεν των άξιοπίστων μαρτύρων καί έδόθη εις 
χείρας τού άγιου προηγουμένου ’Αγαπίου iva εχη τό κύρος καί τήν ίσχύν έν 
παντί κριτηρίφ.

,αψιιθ', ’Οκτωβρίου κθ'.

Σταυρινός τού ποτέ Στρατή υπόσχομαι τά άνωθεν.
Ταβουλάριος Νικόλαος μάρτυς.
χατζή Θεοδωράκης μάρτυς.
Διομαντάκης Βγενόπουλου μάρτυς.
Γεώργης τού Στρατή υπόσχομαι.
Γιαννάκης τού Στρατή υπόσχομαι.
Πασχαλιά τού Στρατή υπόσχομαι.
Γεωργάκης Παπάζογλους μάρτυς.

18

Φάκ. 76, άρ. 12. 2 ’Οκτωβρίου, 1800.
Δίφυλλο 0.19 X 0.14 μ. Δείγμα τής γραφής: δια του παρόντος γρμα- 

τος γίνετε δΐλον, οτη οπαρ/πούνις αφιερόνι.

Διά τού παρόντος γρ<ό. >μματος γίνεται δήλον, ότι ό Μπαρμπούνης άφιερώ- 
νει ένα χωράφι εις τού Αγίου Νικολάου τό μοναστήριον, τού κατά τήν νήσον 
Ανδρου, τού προηγουμένου παπά κυρ Αγαπίου διά νά μνημονεύεται ή ψυχή 
τού μακαρίτου πατρός αυτού. Όθεν τό είρημένο χωράφι εύρίσκεται εις τό Σέ- 
πτι τού Δένδρου στοΰ μοναστηριού τό δρόμο■ άπό πάνω συνοριται εις αυτό 
κατακέφαλα ό ’Ισμαήλ άγάς καί άπό κάτω δρόμος, άπό τό ένα μέρος ό Ζερ- 
πούλης τού Πολύχρονη καί άπό τό άλλο μέρος ό γέρο Κουζούνης. Όθεν έγρά-
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φθη τό παρόν κατέμπροσθεν τών υπογεγραμμένων τζουρμπατζήδων τού χωρίου 
Βόρι καί εδόθη εις χείρας του άνωθεν προηγουμένου κυρ ’Αγαπίου.

1800, ’Οκτωβρίου 2.

Παρπούνης υπογράφω.
Λευθέρης μάρτυς.
Νικολάκης μάρτυς.

19

Φάκ. 76, άρ. 13. 1 Νοεμβρίου, 1803.
Δίφυλλο 0.19 X 0.14 μ. σχισμένο δύο φορές καθέτως για ακύρωση. 

Δείγμα τής καλής γραφής τού ’Αγαπίου: διά τής παρούσης μου όμολο- 
γί(ας) φανεμόνω κ(αί) ομολογώ.

Διά τής παρούσης μου ομολογίας φανερώνω καί ομολογώ εγώ ό κάτωθεν 
υπογεγραμμένος Νικόλαος Ταβουλάριος του ποτέ Λρακάκη, ότι 'έλαβα δανει- 
ακώς παρά τού ηγουμένου κυρ Δανιήλ Άνδριώτου Άγιουνικολαΐτου τον άρι- 
θμόν γρόσια εκατόν πενήντα, λέγω γρόσια 150, καθαρόν κεφάλαιον τά όποια τά 
έλαβα διά σίγουρα τής γής εις διορίαν έως τον ερχόμενον τρύγον. Οθεν έρχο- 
μένη ή διορία μας να τού τά δίδω πάλιν μέ κάθε λόγον ευχαριστίαν καί αν ευ 
προφάσεως. Διό έγινεν καί το παρόν μας ύπογράφοντάς το καί ίδιοχειρώς μου 
καί εγχείρισα αυτό εις χείρας τού κυρ Δανιήλ iva έχη τό κύρος καί την ίσχύν έν 
παντί κριτηρίω.

,αωγ’, Νοεμβρίου α'.

’Εγώ ό Ταβουλάριος Νικόλαος έλαβα τά άνωθεν καί υπόσχομαι.
Ό γράψας προηγούμενος ’Αγάπιος μάρτυς.

20

Φάκ. 76, άρ. 16. 18 Νοεμβρίου, 1806.
Δίφυλλο 0.28 X 0.195 μ. Δείγμα τής γραφής: την σύμερον φανερόνο 

καί ομολογώ εγώ ό κάτωθεν ύπογεγραμμέν(ος) στρατιώτης τού άντωνάκυ υιός.

Τήν σήμερον φανερώνω καί ομολογώ εγώ ό κάτωθεν υπογεγραμμένος Στρα
τιώτης τού Άντωνάκη υιός άπό χωρίον Σκοπιά, <οτι > ήθέλησα νά αφιερώσω 
τό αμπέλι όπου είναι εις τά Φορνάκια εις τό μοναστήρι εις τήν Αγίαν Παρα
σκευή <είς> τό όποιον είναι συνορίται ό Άντώνης τού Παρσιμνού καί ό
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Πλούσιος, άπό άνωθεν είναι άτός του συνορίτης. Το όποιον το αφιερώνω με 
κοινήν γνώμην καί τών παιδιών μου καί να το έχη το μοναστήρι ώς ϊδιόν του 
μούλκι καί νά μήν έχη κανείς εξουσίαν από τα παιδιάν μου καί συγγενείς μου 
νά το ζητούν άλλά νά είναι μούλκι τού μοναστηριού τής Άγιας Παρασκευής εις 
το Παραδείσι. ΌΘεν εις ένδειξιν το παρόν μου ’έγινε κατέμπροσθεν των αξι
όπιστων μαρτύρων καί τζορμπατζήδων τού χωρίου Σκουπιά καί εδόθη εις χεί- 
ρας τού πανοσιωτάτου άγιου καθηγουμένου κυρίου 'Αθανασίου διά νά έχη τό 
κύρος καί τήν ίσχύν εν παν τι κριτηρίψ.

1806, Νοεμβρίου 18.
κάγώ ό Στρατιώτης τού 'Αντωνάκη υιός υπόσχομαι εις τά άνωθεν. 

χ(ατζή) Γιαννακάκης τού Νικόλα μάρτυς.
Άνεγνώστης τού Τριαντάφυλλου μάρτυς.
Άνεγνώστης τού Μιχαήλου μάρτυς.
κάγώ ό γράψας προηγούμενος Πολύκαρπος μαρτυρεί.

21

Φάκ. 76, άρ. 17. 20 'Ιανουάριου, 1809.
Δίφυλλο 0.185 X 0.12 [Λ. Δείγμα τής γραφής: τήν σήμερον φανερόνω 

καί ομολογώ, εγώ ό κάτωθεν/ υπγεγραμενος. Οί υπογραφές δεν είναι ιδι
όχειρες.

Τήν σήμερον φανερώνω καί ομολογώ εγώ ό κάτωθεν υπογεγραμμένος Xρυ
σογ όνος τού ποτέ Άντώνη υιός άπό χωρίον Βουλγάρον, ότι ήθέλησα νά άφι- 
ερώσω τό άμπέλι τού Άγιου Τάφου εις τήν Αγίαν Παρασκευή ώς καθοΰ βα
στά ή σαγίτα άπό άνω έως κάτω εις τό όποιον είναι συνορϊται εις τό ένα μέρος 
άτός του καί εις τό άλλο ό Στρατηγάκης άπό τά Σκουπιά, άπό τό άνωθεν 
μέρος ό Γιάννης ό Άντριώτης. Τό όποιον τό άφιερώνω με κοινήν γνώμην τών 
άδελφιών μου καί νά τό έχη τό μοναστήρι ώς μούλκι έδικόν του καί νά μήν 
έχη τινάς εξουσίαν άπό τούς συγγενείς μου νά τό ζητούν άλλά νά είναι μούλκι 
τής Άγιας Παρασκευής εις τό Παραδείσι. ΌΘεν εις ενδειξιν έγινε τό παρόν 
μου κατέμπροσθεν τών άξιοπίστων μαρτύρων καί εδόθη εις χειρας τού πανο- 
σιωτάτου άγιου καθηγουμένου κυρ Αθανασίου iva έχη τό κύρος καί τήν ίσχύν 
εν π αντί κριτήρίψ.

1809, ’Ιανουάριου 20.
κάγώ ό Χρυσόγονος τού ποτέ Άντώνη υιός υπόσχομαι τά άνωθεν, 

ό Χριστούλιας αύτάδελφός του μαρτυρώ, 
ό Γιάννης τού Δημήτρη Τζεκλέρή μαρτυρώ, 
κάγώ ό γράψας Ευθύμιος ιερομόναχος μαρτυρώ.
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Φάκ. 76, άρ. 39. περίπου 1810.
Δίφυλλο 0.41 X 0.15 μ. με φθορές στα άκρα.

Ιδού φανερώνω τά χωράφια [τον μοναστηριού\ όσα ’έχει· εν πρώτοις
Εις το Καστράκι ’έχει ένα κομμάτι χωράφι <έ >νού<ς > σοινικίου κατακέ

φαλα έχει συνορίτη τον Νικολάκη Χαστά, στο άπό κάτω μέρος είναι συνορίτης 
ό Μεργουζής Κουκίτζας, άπό τής Άλώνης το μέρος είναι ό δρόμος καί από 
το<ΰ> σερέκου το μέρος είναι τού Κουτουλμουσίου.

Εις τά Κυρούλια ήτον ένα αμπέλι το όποιον ονομάζεται τής Μαρμαρινάκαι- 
νας, τ’ όποιον είναι την σήμερον χωράφι καί βάζει μισό κοιλό· κατακέφαλα 
είναι συνορίτης ό Διαμαντάκης Άλιβίζης, εις τό άπό κάτω μέρος είναι συνορί
της <ό > Σοφιανός τής Τέλιας καί άπό τού σερέκου τό μέρος είναι συνορίτης 
ή Έρήνη ή γυνή τού Τζώρτζη καί άπό τής Άλώνης τό μέρος είναι τό ρεύμα.

Καί έτερο χωράφι εις τό επάνω μέρος τού ρευμάτου <έ>νού<ς > κοίλου· 
κατακέφαλα είναι συνορίτης ό Θεολόγος τού Νικόλα, εις τό άπό κάτω μέρος 
είναι συνορίτης ό Διαμαντάκης Άλιβίζος άπό τής Άλώνης τό μέρος είναι δρό
μος καί άπό τού σερέκου τό μέρος είναι ό Ρήγας τού Πέτρου.

’Εκεί κοντά έτερο χωράφι ένού<ς> κοιλοϋ όπού ονομάζεται τής Φώταινας· 
κατακέφαλα είναι ό δρόμος τού μοναστηριού, εις τό άπό κάτω μέρος είναι 
συνορίτης ό Ρήγας τού Πέτρου καί άπό τής Άλώνης τό μέρος είναι συνορίτης 
ό Θεολόγος τού Νικόλα καί άπό τό νότιον μέρος είναι ρεύμα άπό κάτω έως 
άνω.

Εις τό Χοντρό Βουνό είναι ένα χωράφι [κενόν] σοινίκια- κατακέφαλα είναι 
συνορίτης <ό> Στέφανος Γιοβανάκη, εις τό άπό κάτω μέρος είναι συνορίτης ό 
γέρο Άγγελάκης τού Περπόλια, άπό τού μοναστηριού τό μέρος είναι συνορίτης 
ό Θεόχριστος τού Πέτρου καί άπό τής Άλώνης τό μέρος είναι συνορίτης ό 
Πασχάλης τού Μαντζόλια.

Είς την Δαγγάδα είναι ένα χωράφι, ένάμισυ σοινίκι βάζεν κατακέφαλα είναι 
συνορίτης ό Σωτήρης τού Άνεγνώστη, είς τό άπό κάτω μέρος είναι συνορίτης 
ό Σταμάτης τού Χριστόδουλου, άπό τής Άλώνης τό μέρος είναι συνορίτης ή 
Σοφία τού Μαντζόλια καί άπό τό νότιον μέρος είναι [συνορίτης ό\ Άγγελής 
τού 77[...]. / [Είς ... είναι ένα χωράφι] πέντε σοινίκια· κα[τακέφα[λα είναι συν
ορίτης ό Πραΐμης τού Χατζάγα, είς τό άπό κάτω μέρος είναι συνορίτης τό 
άμπέλι τού Λευθέρη Μποσινάκη, άπό τό βόρειον μέρος είναι συνορίτης ό Γι- 
ωργίκης τού Αυγερινού καί άπό τό νότιον μέρος είναι ό δρόμος.

Είς τής Παναγίας τό μέρος στην Αχλαδιά στό άμπέλι τού μοναστηριού άπό 
πάνω είναι ένα χωράφι δύο κοίλων κατακέφαλα είναι ό δρόμος, άπό τό βό

82



ΒΟΥΡΓΑΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ

ρειον μέρος είναι τον χατζή Aγγελάκη το αμπέλι, άπό το νότιον μέρος είναι 
ξερό ρεύμα.

Εις τού χατζή A γγελάκη το αμπέλι από πάνω είναι ένούς κοίλου χωράφι 
κατακέφαλα είναι συνορίτης ό Θανάσης τού Γαρύφαλου καί άπό τής Παναγίας 
τό μέρος είναι ό δρόμος ό σκουπιώτικος καί άπό τό νότιον μέρος είναι ό 
δρόμος τού μοναστηριού.

Καί έτερο χωράφι παραπάνω κοιλών τεσσάρων κατακέφαλα είναι τό βουνό, 
εις τό άπό κάτω μέρος είναι συνορίτης ό Στέφανος του Γιοβάνη, άπό τά Σκου- 
7uà τό μέρος είναι συνορίτης ό Ζερπούλης τού Γαρύφαλου, άπό τής 'Αλώνης 
τό μέρος είναι ό δρόμος τού μοναστηριού.

23

Φάκ. 76, άρ. 18. 21 Δεκεμβρίου, 1813.
Δίφυλλο 0.19 X 0.13 μ. Δείγμα τής γραφής: με τώ παρών μας φανε

ρώνουμε καί ώμολωγοΰμεν ώ / σταβουρνός ρήγά. Οί υπογραφές δεν είναι 
Ιδιόχειρες.

1813, Δεκεμβρίου 21.
Με τό παρόν μας φανερώνουμε καί όμολογοΰμεν ό Σταβουρνός1 Ρήγα καί ή 

Μαρία καί Ζωίτζα, άποθανώντας ό πατέρας μας ό Κωσταντινος άφησε τό αμ
πέλι τό μισό όπου είναι εις τό πλάγι τού Προφήτου Ήλιου είς τό μοναστήρι 
τού Αγίου Νικολάου τής Αντρου διά μνημόσυνον καί πρόθεσι νά τόν μνημο
νεύουνε αιώνια καί οστις ήθελε σηκωθή ίδικός του ή ξένος διά νά λάβη τό 
αμπέλι όπίσω, άς εχη την άμαρτίαν τού μακαρίτου Κωνσταντίνου εις τόν λαι
μόν του καί τού Αγίου Νικολάου τού θαυματουργού τήν κατάρα. Καί διά τό 
αμπέλι είναι συνορίται ό Χριστούλιας, Νικόλαος καί Κομνενάκης Διενόπλου2 
καί ό Φώτης Γληγοράσκου καί ή Ζωίτζα ή κόρη του.

ό τε Σταβουρνός1 ό γαμπρός του καί Μαρία καί Ζωίτζα οί κόρες του βε- 
βαιώνουμεν τά άνωθεν γεγραμμένα.

Γεωργάκης τού Αργύρη Ακούοντας καί ομολογώντας έγραψα καί μαρτυρώ.

1. lege Σταυρινός III 2. leg z By εν ύπουλου (;)
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Φάκ. 76, άρ. 19. 28 Ιανουάριου, 1814.
Δίφυλλο 0.195 X 0.13 μ. Ή πρώτη υπογραφή μέ το χέρι τού Ευθυ

μίου.

Διά του παρόντος μου δηλοποιοί3 y ράμματος φανερώνω καί ομολογώ έγώ ό 
ύποκάτωθεν υπογεγραμμένος ό Θεοχάρης Κανέλου, ότι ιδία μου θελήσει καί 
προαιρέσει αφιερώνω το άμπέλι εις την Μπάνια, κλήματα 550· συνορίτης ό 
χατζή Θεοδωράκης, ό Ιωσήφ ό Καλαφάτης, ό Κανελής Βορινός, ό Θεοφάνης 
τοΰ Δημητράκου, τό όποιον άμπέλι τό αφιερώνω εις τό μοναστήριον του Αγίου 
Νικολάου είς τήν ’Ανδρο, προς τούτοις νά τό έχω έγώ έως όπού ζώ εις την 
έξουσίαν μου καί μετά τον θάνατόν μου νά είναι τού μοναστηριού νά τό έξουσι- 
άζη τό μοναστήρι ώς μούλκι έδικόν του καί νά μην ήμπορή κανένας άπό τούς 
συγγενείς μου νά τό διασείση καί äv εύρεθή κανένας νά τό διασείση, νά έχη τήν 
κατάρα τού Χριστού καί τού 'Αγίου Νικολάου καί πάντων τών άγιων καί νά 
είναι καί άπό εμένα άσυγχώρητος καί νά όψεται εν ώρα κρίσεως.

1814, Ιανουάριου 28.
Θεοχάρης Κανέλου στέργω.
Λεμονής μαρτυρώ.
ό γράψας Ευθύμιος Ιερομόναχος μαρτυρώ.

25

Φάκ. 76, άρ. 20. 9 Μαρτίου, 1814.
Δίφυλλο 0.22 X 0.16 μ. Δείγμα τής γραφής: μετοπαρόνμου φανερόνο 

έγώ ό βαρσαμήρεϋζης τού ποτέ κωσμά / ίώς. Ή πρώτη υπογραφή δεν είναι 
ιδιόχειρη.

Με τό παρόν μου φανερώνω έγώ ό Βαρσαμή ρείζης τοΰ ποτέ Κοσμά υιός 
<καί> ομολογώ έν καθαρώ συνειδότι καί κατά Θεόν, ότι μέ άφησεν επιτροπι
κόν του ό μακαρίτης αδελφός μου Θανάσης έτι ζών, έχων σώας τάς φρένας 
του, μέ ιδίαν του γνώμην καί προαίρεσιν διά νά δώσω εις τό μετόχιον τοΰ 
'Αγίου Νικολάου τής Άνδρου τό άμπέλι τό πατρικόν του είς τήν Κοκκινόνη- 
ση\ κλήματα χίλια, ολον τό μερίδιόν του διά νά γραφθή είς τό μοναστήριον 
τοΰ 'Αγίου Νικολάου νά μνημονεύωνται Κοσμά καί ’Αθανασίου καί νά τό έξ- 
ουσιάζουν οί πατέρες τοΰ αυτού μοναστηριού ώς ϊδιόν τους μούλκι χαρίσουν,
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πουλήσουν ώς βούλονται να το κάνουν. Όψέποτε ήθελαν σηκωθούν από τά 
παιδία του νά διασείσουν ταύτην την άφιέρωσιν, νά έχω εγώ ό άνωθεν Βαρ- 
σαμή ρεΐζης νά διαφεντεύω την άνωθεν άφιέρωσιν εις κάθε καιρόν καί κριτήρι- 
ον. Διό έγινε το παρόν καί έδόθη εις χείρας τού προεστού κύρ Θεοδοσίου iva 
έχη το κύρος, ύπογράφοντάς το καί οί κάτωθεν εύρεθέντες μάρτυρες.

1814, Μαρτίου 9.
εγώ ό Βαρσαμή ρεΐζης εν φόβφ Θεού μαρτυρώ τά άνωθεν.
Λεμονής τού Άργύρη μαρτυρώ.
Πετρής τού Νεραντζή γράφω καί μαρτυρώ.

1. κωκυνόνησι.

26

Φάκ. 76, άρ. 21. 22 Ιανουάριου, 1815.
Δίφυλλο 0.18 X 0.12 μ.

t ό πρωτοσύγκελλος Καλλίνικος τού άγιου Κυζίκου ύποβεβαιοϊ.
Διά τού παρόντος μου γίνεται δήλον, ότι έλαβα εγώ ό παπά Στρατής <ά >πό 

το Έλμπιζλί <ά>πό τον παπά Γεδεών δύο ομολογίες γροσιών τριακοσιών 
σαράντα οκτώ, 348, ή μία τού Δημήτρη Σεβαστάρη γροσιών 313 καί ή άλλη 
τού Θωμά γρο<σιών> 35, νά τά κάμω ταξίλι καί νά τού τά δώσω. Όθεν εις 
ενδειξιν τού δίνω το παρόν μου.

1815, Ί<αν >ουαρίου 22.
παπά Στρατής άπό Έλμπιζλί επιβεβαιώνω.

27

Φάκ. 76, άρ. 22. 31 Ίανουαρίου, 1815.
Δίφυλλο 0.20 X 0.14 μ. Δείγμα τής γραφής: δια του παρόντος μου 

γίνετε δίλον ότιμε ιδίαν / τους γνόμιν.

Διά τού παρόντος μου γίνεται δήλον, ότι με ιδίαν τους γνώμην άφιερώνου ο 
τε Παναγιώτης υιός τού ποτέ Μιχάλη καί ή αυτού αδελφή Βενετζιάνα ένα άμ- 
πέλιον ευρισκόμενον εις τόν Κομνενόν, κλήματα χίλια, εις τον προεστόν τού 
'Αγίου Νικολάου εκ τής νήσου ’Ανδρου άγιον προηγούμενον κύρ Θεοδόσιον, το
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όποιον αμπέλι το άφησεν ό μακαρίτης άδελφός τους Στρατής έτι ζώντος του 
διά νά γράψουνε όνόμα<τα> τέσσαρα εις την παρρησίαν εις το μοναστήρι τοΰ 
'Αγίου Νικολάου διά νά μνημονεύουνται. Είναι συνορϊται εις το είρημένον άμ- 

πέλιον συνορίτης δ Κωνσταντίνος του Πατεράκη καί άπό κάτω ό Ρόδης τοΰ 
Άλεξανδρή, κατακέφαλα καί άπό το πλάι δρόμος. Το όποιον νά είναι εις την 
εξουσίαν τους ώς μούλκι τους καί ώς βούλονται νά τό κάμουν. Όθεν διά βέ
βαιον τής άληθείας καί στερέωσης έγινε τό παρόν iva έχη τό κύρος εν παντί 
κριτηρίφ καί έδόθη αυτό εις χεΐρας τοΰ πανοσιωτάτου κυρ Θεοδοσίου, ύπο- 
γράφοντάς το καί μάρτυρες.

1815, ’Ιανουάριου 31.
Παναγιώτης τοΰ ποτέ Μιχάλη καί Κωνσταντίνος 

Πατεράκη καί ή γυνή αυτού Βενετζιάνα στέργομε.
Λεμονής τοΰ Άργύρη μαρτυρώ.
Μανόλης τοΰ Άργύρη μαρτυρώ.

28

Φάκ. 76, άρ. 23. 7 “Οκτωβρίου, 1816.
Δίφυλλο 0.175 X 0.12 μ., γραμμένο καθέτως. Ή γραφή άπό έμπειρο 

χέρι. Στο κάτω μέρος αποτύπωμα τουρκικής σφραγίδας διαμέτρου
0.014 μ.

A ιά τοΰ παρόντος άποδεικτικοΰ τε καί έξοφληστικοΰ γράμματος γίνεται δή- 
λον, ότι διά τά τρία κοιλά τό σιτάρι όπου είχεν άλιβερδίσει ό χαντζή Μουστα- 
φ&ς Άλιγιαζιτζόγλου τον κυρ Γαβριήλ ποτέ ήγούμενον τής 'Αγίας Παρασκευής 
άπό γρ. ένδεκα τό κάθε κοιλόν καί επειδή δεν ελαβεν τά άσπρα του άπό τόν 
άνω είρημένον Γαβριήλ, έπεισεν τόν κυρ “Αγάπιον προηγούμενον εις Άρτάκη 
καί τοΰ έπήρεν γρ. 33 διά τό άνωθεν χρέος καί εξοφλεί. Όθεν είς ένδειξιν καί 
άσφάλειαν τής άληθείας εδωσεν τό παρόν του καί ύποφαίνεται με τήν ιδίαν του 
βούλλα.

7 8βρίου, 1816. “Εν Άρτάκη.
χαντζή Μουσταφάς Άλιγιαζιτζόγλου βέβαιοι τά άνωθεν με τήν βούλλαν του.
(Τ·Σ· J

ό γράψας “Ιωάννης Παπαδάτος μάρτυς.
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Φάκ. 76, άρ. 26. 17 Μαρτίου, 1819.
Δίφυλλο 0.21 X 0.15 μ. Οί υπογραφές δεν είναι Ιδιόχειρες.

Am τοΰ παρόντος γίνεται δήλον, ότι την σήμερον κάνομε την παρών άλλα- 
ξίαν ημείς οί ύποκάτωθεν γεγραμμένοι καί δίδομεν είς το μετόχιον τοΰ 'Αγίου 
Νικολάου τής Άνδρο<υ> είς την Μπάνια όπου έχω προυκί άπό την γυναίκα 
μου κλήματα πεντακόσια. ’Έλαβα καί εγώ άπό τον προηγούμενον κυρ Θεοδό
σιον προεστόν τοΰ αυτού μοναστηριού είς τον Αγιον Ιωάννη τον τόπον όπου 
έχει τό άνωθεν μοναστήριον αγορά άπό τόν μακαρίτην Γρηγοράσκο, ολον ώς 
εστί καί εύρίσκεται, νά τό εξουσιάζη ώς μούλκι του, χαρίσει, πουλήσει ώς 
βούλεται νά τό κάνη. A ιό έγινε τό παρόν καί έδόθη είς χεΐρας τοΰ προηγουμέ
νου Θεοδοσίου ϊνα έχη τό κύρος εν παντί κριτηρίφ.

1819, Μαρτίου 17.
εγώ ό Βαρσαμής τοΰ ποτέ Κοσμά υιός υπόσχομαι είς τά άνωθεν.

Λεμονής μαρτυρώ.
κάγώ ό γράψας Πετρής Νεραντζή μαρτυρώ.

30

Φάκ. 76, άρ. 27 . 22 Μαρτίου, 1819.
Δίφυλλο 0.22X0.16 μ. Ή υπογραφή τού Βαρσαμή δεν είναι ιδι

όχειρη.

Aιά τοΰ παρόντος φανερώνω εγώ ό Βαρσαμής ρεΐζης τοΰ ποτέ Κοσμά, ότι 
έπούλησα είς την Μπάνια τό άμπελάκι τής γυναικός μου διά γρόσια εκατό είς 
τό μοναστή ριον τοΰ 'Αγίου Νικολάου τής Άνδρου καί έλαβα τά άσπρα τής 
αυτής ώρας άπό τόν προηγούμενον Σεραφείμ καί δεν έχω νά ζητώ είς <τό> 
έξής ούτε οβελόν. Είναι συνορΐται κατακέφαλα ό χατζής Μένεος, ό Φώτης, τό 
μοναστήρι καί ό γιαλός. Διό έγινε ή παρούσαν μου πούλησι καί έδόθη είς χεί- 
ρας τοΰ προηγουμένου Σεραφείμ ϊνα έχη τό κύρος. Καί έχω νά τήν διαφεντεύω 
είς κάθε καιρόν καί κριτήριον.

Είς τούς 1819, Μαρτίου 22.
εγώ ό Βαρσαμής τοΰ ποτέ Κοσμά υπόσχομαι είς τά άνωθεν.

Φώτης Γρηγοράσκου στέργω.
Αποστολής Σωτήρη στέργω.
Λεμονής μαρτυρώ.
κάγώ ό γράψας Πετρής Νεραντζή καί μαρτυρώ.
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Φάκ. 76, άρ. 30. 15 Μαΐου, 1820.
Δίφυλλο 0.21 X 0.15 μ. Δείγμα τής γραφής: εις τό παρόν όμολόγό 

κ(αί) φάνερόνο έγό ή ρηγενα το ποτέ αντονη / ρουδιτη. ’Ιδιόχειρη μόνο ή 
τελευταία υπογραφή.

Εις το παρόν ομολογώ καί φανερώνω εγώ ή Ρήγαινα το<ΰ> {ποτέ} Άν- 
τώνη Ρουδιτη ή γενή, ότι <τό> έλαιόπραμα το πατρικόν μου όπου έχω εις 
τόπον όνόματι Σημαντήρι, άπό τό ενα μέρος Μιχαλάκης Ζιρλίκος καί άπό τό 
άλλο μέρος Παρασκευάς Καζουρίδης καί άπό τό άλλο μέρος χ\ατζή\ Λουκάς 
καί άπό τό άλλο μέρος ή Μαρία το<ΰ> Κιραμιδάρη, αυτό τό έλαιόπραμα τό 
έπούλησα εις τον "Αγιον Νικόλαον μοναστήρι <τής> Άντρο<υ> διά γρόσια 
πεντακόσια πινήντα, λέγομεν άρ. 550, καί έλαβα την τιμήν αυτού σώα καί 
ανελλιπή καί άς μένη άπό τήν σήμερον εις τήν έξο< υ >σίαν το< υ > καί δεσπο
τείαν το<υ> καί νά τό κάνο<υν> ώς άγαπά καί βούλονται, προσ<έ>τι να 
κάνω καί τό ΐσμέτι μου ίπραίσχά όι.μή ίσταβατάν. ΟΟεν καί διά τό βέβαιον τής 
αλήθειας έγινε τό παρόν μου έξοφληστικό νά έχη τό κύρος καί τήν ίσχύν έν 
παντί κριτηρίψ.

1820, Μαγιού 15.
’Εγώ ή Ρήγαινα το<ΰ> Άντώνη Ρουδιτη ή γενή βεβαιώνω τό άνωθεν καί 

έξώφλησα.
Εγώ δ Άντώνης Ρουδίτης ό άντρα<ς > της στέργω καί μαρτυρώ.
Λευθέρης Πουσπουνής τιμητής καί μάρτυρας.
Λευθέρης Φαγητάς γράφω καί μαρτυρώ.
Βασίλης τού Καστρινοΰ μαρτυρώ.
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Φάκ. 76, άρ. 31. 21 Μαρτίου, 1821.
Δίφυλλο 0.22 X 0.155 μ. Δείγμα τής γραφής: μετά παρόν μου φανε- 

ρώνο εγώ ό ύπώκάτοθεν ύπογε/γραμέν(ος). Τις τρεις τελευταίες υπογρα
φές έγραψε άλλο χέρι.

Με τό παρόν μου φανερώνω εγώ ό ύποκάτωθεν υπογεγραμμένος, ότι ά,φι
έ ραίνω εις τό μοναστήριον τής 'Αγίας Παρασκευής τό Παραδείσι ενα χωράφι 
τό όποιον είναι στό Φάραγγα, δύο κοιλών, καί έχει συνορίτας κατακέφαλα
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δρόμος στο πλάγι ό χατζή Άντώνης καί άπό κάτω ή Λαμπαδάραινα, τό όποιον 
τό αφιερώνω διά μνημόσυνον έμοΰ καί των γονέων μου ’Αντωνίου, ’Ορνέτα 
καί Γεωργίου, Άνεγνώστου συ<μ >βία καί τέκνων. Καί να μην έχη κανείς ή 
ζώντας μου ή μετά τόν θάνατόν μου νά κάνη τίποτας καί ζητήσει άλλά είναι 
καλά δοσμένο αφιερωμένο καί άπό αξιόπιστων μαρτύρων βεβαιωμένο. Καί εις 
εν δει ξι V καί ασφάλειαν έγράφθη τό παρόν μου καί εδό<θη > εις χείρας του 
άγιου ηγουμένου κυρίου ’Αγαπίου iva έχη τό κύρος της ή παρούσα άφιέρωσις 
εις κάθε κριτήριον δικαιοσύνης.

1821, Μαρτίου 21.
εγώ ό Άνεγνώστης τού ποτέ Άντώνη υιός άπό Άλώνη υπόσχομαι.
Τό όποιον χωράφι πουλήσει, χαρίσει άπό τήν σήμε<ρον> νά εϊ<ναι> εις 

την εξουσίαν τού μοναστηριού.
Μιχάλης τζορμπατζής μάρτυς.
Στρατιώτης τού Άντώνη μάρτυς.
Πέτρος μάρτυς.
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Φάκ. 76. 8 ’Οκτωβρίου, 1836.
Μονόφυλλο 0.265 X 0.12 μ. Στο πίσω μέρος, Προς τόν άγιον καθη

γούμενον κύριον / Γεδεών εινίκα / εις παραδίση μοναστήριον.

Κύριε Γεδεών σε προσκυνώ.
σέ ειδοποιώ ότι νά κρατήσετε τούς όντάδες καλούς διά τόν εαυτόν μας καί νά 
μήν βάλετε κανέναν μέσα εις τό μοναστήριον, επειδή σήμερον εις τήν Άλώνην 
κτυπήθηκαν τρία όσπίτια άπό θανατικόν καί ό Θεός νά γίνη ιλεως νά μάς 
διαφυλάξη. Όθεν κοίταξε καλά Άλωνιάτην νά μήν βάλετε μέσα κανέναν 
όποιος καί άν είναι, είτε μικρός εϊτε μεγάλος. Οΰτω ποίησον καί υγείαν.

1836, ’Οκτωβρίου η'.
χ(ατζή) [...]

αύτάδελφος τού Δεσπότου. 
Τόν σιορ Γιαννακόν αδελφικώς τόν προσκυνώ καί ερωτώ τό χαΐρι του. 

Προσέξετε νά μήν σάς άπαιτήση κανένας καί έμβη μέσα εις τό Μοναστήρι 
έπειδή είναι όλοι ανακατεμένοι.

ό αυτός χ(ατζής).
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Φάκ. 77, άρ. 31. 2 Σεπτεμβρίου, 1843.
Δίφυλλο 0.22 X 0.175 μ., αντίγραφο γραμμένο άπο τον Ραμπαζή: 
ήσον άπαράλακτον τφ προτοτήπφ.Έν σ. 4: Πώλησις / Μαγαζείου Πασαλι
μάνι διά γρ. / 1100. 1843 Σεπτεμβρίου 2 / αν ευ άδειας της Μονής παρά / του 
Προικονήσου.

<ό> Προικοννήσου Γεδεών επιβεβαιοϊ.
Δήλον γίνεται διά του παρόντος ήμετέρου πωλητηρίου καί βεβαιωτικού 

γράμματος, ώς εχοντες κατά το χωρίον Πασά Λιμάνι εν μαζαγίον του μετοχιού 
του Άγιου Νικολάου της Άνδρου σεσαθρωμένον καί καταγκρεμισμένον ώστε 
μετ’ ολίγον άφοϋ ήθελε χαθή όλη ή ολίγη ύλη, ήθελεν ακόμη χαθή καί ό τόπος. 
Ίδόντες λοιπόν την φθοράν τού προς ημάς καί τής ιερός Μητροπόλεως ανω
φελούς τούτου πράγματος, επωλήσαμεν αυτό οικεία θελήσει καί προαιρέσει τφ 
κυρίω Δόξη χα(τζή) Μέγου τελεία πράσει διά γρόσια χίλια εκατόν, Ν. 1100, 
άπερ καί ελάβομεν σώα καί άνελλιπή, εχον καί γειτνιάζοντας ενθεν μεν τον 
ίδιον άγοραστήν κύριον Λόξην, ένθεν δέ τον Αυγουστήν, ένθεν τόπος τού Θε- 
οχρίστου καί δρόμος. Τό όποιον πράγμα είναι καί λέγεται τού λοιπού τού κυ
ρίου Δόξη άναπόσπαστον καί άναφαίρετον, μηδενός μετέχοντος ώς καλώς πε- 
πραμένον. Οθεν εις ένδειξιν καί διηνεκή τήν άσφάλειαν έγένετο τό παρόν πω- 
λητήριον γράμμα καί επιβεβαιωθέν παρ’ ημών έδόθη τφ κυρίφ Δόξη.

1843, Σεπτεμβρίου 2.
Νικόλαος Γληγόρη μαρτυρώ.
Γεώργιος Δημητρίου μαρτυρώ.
Γιαννάκος Χρήστου Λύγκα μαρτυρώ.
Γιαννάκης Κλινάς μαρτυρώ.
Βλαστάρης Αυγερινός μαρτυρώ.
Ά γγελάκης χα ( τζή ) Ά ναστάση μαρτυρώ.
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Φάκ. 77, άρ. 1. 1 Ιουνίου, 1850.
Δίφυλλο 0.22 X 0.175 μ.

Διά του παρόντος ενδεικτικού τούτου εγγράφου δηλοποιείται, ότι έξαποστεί- 
λας άπό Κωνσταντινούπολή τον κύριον Αημήτριον παπά ’Αντωνίου Μπαλάνου 
εις το κατά την Άλώνην τού Πασαλιμάνι ιερόν μοναστήριον τής 'Αγίας Παρα
σκευής ό καί Παραδείσι λεγόμενον διά νά καλλιεργήση τάς άμπέλους αυτού καί 
θεωρήσας λογαριασμόν των εξόδων τής καλλιέργειας ήθέλησεν ό διαληφθείς 
Δημήτριος νά είναι συμμέτοχος των καρπών των καλλιεργηθέντων κτημάτων. 
Όθεν εσυμφωνήσαμεν νά λάιβη τά ή μίση έφ ’ όλων των καρπών διά τά ήμισυ 
έξοδα τής καλλιέργειας άπερ έξωδεύθησαν εις τούς εργάτας ομοίως καί διά τά 
ίδιά του έξοδα καί διά κόπον του, τά δε άλλα ήμισυ έξοδα ώς απέδειξε διά 
κατάστιχου χίλια διακόσια όγδοήκοντα συμπεριλαμβανομένου καί τού τόκου 
αυτών θέλει τά λάβει άπό τό ήμισυ μέρος τών καρπών τό αναλογούν εις <τό> 
μοναστήριον. 'Ομοίως νά λάβη καί χίλια εκατόν έβδομήκοντα τρία προς εξ
όφληση’ τού προς τόν πατέρα του ’Αντώνιον Μπαλάνον ιερέα χρεωστικού μου 
γράμματος / κατά τόν 7βριον μήναν άνευ τόκου. Καί ούτως συμφωνήσαντες 
έγιναν δύο όμοια υπογεγραμμένα παρ’ άμφοτέρων τών μερών προς ένδειξιν καί 
άσφάλειαν έκάστου, θέλει δέ είναι εις βάρος άμφοτέρων όσα έξοδα καί π/.ηpal
pai ήθελον δοθώσι εις τάς άρχάς διά τούς είρημένους καρπούς.

Τή 1 Ιουνίου, 1850.
Δημήτριος παπά ’Αντωνίου Μπαλάνος.
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Φάκ. 76, άρ. 65. 1856.
Δίφυλλο 0.29 X 0.205 μ., γραμμένο μάλλον πρόχειρα.

Οσα έλάβομεν εισοδήματα του μοναστηριού τής 'Αγίας Παρασκευής

1853: όσα μάς εδωσεν ό ’Αρτέμιος εκ των δύων άμπέλων 
Καδετή καί Μαΰρον

όσα έλάβομεν μετρητά παρά του Εύαγγέλη

1854: μάς εφερεν ό ίδιος εις σταφύλια 
1855: μάς εφερεν ò ίδιος είς σταφύλια

τά ήμιση έξοδα του τρύγους τού 54 καί 55

1854: τά δύο άμπέλια Καδετή καί Μαΰρον έβγαλαν

ρακί οκάδες 73 προς 4:20 γρ. γρ. 
τά έξοδα τοΰ ’Αρτεμίου κατά το κατά- 

στιχόν του δηλ. καζανιάτικα καί

328

αλλά ώς μάς είπεν 96:12

232:12
τά μεν ήμισυ ό ίδιος τά δέ ήμεις 116: 6

Όσα έλάβομεν εκ των δύο άμπέλων 116
Κερύλια καί Γεφύρι είς σταφ. 82

1855: ”Ετι είς σταφύλια 121:24

δουλευτικά καί τρυγητικά των δύο 203 : 24
άμπέλων τοΰ 54 καί 55 123

1854: κριθάρι κοιλά 5 γρ. 60
σίτον 11/2 60

120
1855: κρι < θάρι > κοιλά 6 150

σίτον 1 */2 75

345

80:24

γρ. 223: 10
792: 20

1015: 30
γρ. 822: 20
γρ. 514: 20

2352: 30
166

2186: 30
116:• 6

2302 : 36
80 : 24

2383,: 20
345

2728 : 20
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Όσα οφείλει εις ήμάς το μοναστήριον τής Άγιας Παρασκευής

1000 το α' ταξίδι τοΰ 53 καί τής φιλοτιμίας
40 το φιλότιμον του Πάσχα τοΰ 54

440 το β' ταξίδιον τοΰ 54
40 το φιλότιμον τοΰ Πάσχα τοΰ 55

440 τό γ' ταξίδιον τοΰ 55 7βρίου α'
40 τό φιλότιμον τοΰ Πάσχα τοΰ 56

440 τό δ' ταξίδιον τοΰ 56 7βρίου α'

2440

Το εν Πασαλιμανίφ μετόχων τοΰ Άγιου Νικολάου

440 τό α’ ταξίδι τοΰ 53 καί τής φιλοτιμίας άνά 220
260 τό β’τοΰ 54 κατά τό Πάσχα φιλότ. 40
260 τό γ' τοΰ 55
260 τό δ' τοΰ 56

1220 τά ουσούρια τοΰ 54 καί 55 γρ. 153:20
153

1373
êv Άλώνη 1856.
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Φάκ. 76, άρ. 69. I860.
Μονόφυλλο 0.45 X 0.37 μ. με πολλές φθορές στα άκρα άπό ποντί

κια. Ή γραφή μάλλον άξεστη.
Έξοδα τής έπισκευ[ής τής έν 'Αλώνη ίε]ράς Μονής

Αΰξων
<χριθ- Είδος τών έξόδων, ύλης καί επισκευής ήμερομισθίων
μάς

! Παρατηρήσεις τοΰ τείχους του ανατολικού μέρους
2 "Εξοδα Αρκτικού μέρους âvà 20: γρ. έκαστον
3 Τοΰ ίδιου Αρκτικού μέρους καί άλλου ξύλα καί σανίδια έξοδα
4 ’Αρκτικά παράθυρα 3, σανίδια καί λοιπά έξοδα κτλ.
5 Δυτικά παράθυρα 13, με όλα τά έξοδα τής ύλης κτλ.
6 ΤΑ τείχη δυτικά μέρος
7 Διά τον λέβητα τοΰ οινοπνεύματος, ήτοι διά το οίκημα αυτού
8 Ενα τείχος πλησίον τοΰ κλιβάνου

9 Πρώτον δωμάτιον μαγειριού καί σανίδια, στρώσις καί έξοδα
10 Δεύτερον δωμάτιον καί στρώσις σανιδίων, ξύλων καί λοιπά
11 Τρίτον δωμάτιον καί στρώσις σανιδίων, ξύλων κτλ.

12 Εις την σειράν τοΰ κλιβάνου 4 δωμάτια έπισκευασθέντα 
κατά την σκέπην καί τά τείχη αυτών μετά καί τών εξόδων

13 Το τείχος πλησίον τής βρύσης εντός τής Μονής, ημερομίσθια
14 Διά τρία μικρά δωμάτια πλησίον τής εκκλησίας καί τοΰ κήπου
15 Δι ' έν δωμάτιον τής σάλας τοΰ Αριστερού μέρους 

σανιδίων καί τλπ.
16 'Έξοδα καί καθίσματα τής σάλας τοΰ Αριστερού μέρους, σανίδια καί τλπ.
17 Διά τήν στρώσιν τοΰ δωματίου τοΰ δυτικού μέρους, σανιδίων, 

πενταύρων καί λοιπών άλλων
18 AT ολην τήν επισκευήν τής σάλας, πεταύρων ύλης καί ήμερομίσθια 

καί δι’ ολην τήν έπιδιόρθωσιν τών κεράμων όλης τής Μονής

19 Δι' αγοράν κεράμων καί Ασβέστην γρ.
20 Διά τον οχετόν τής βρύσης καί τού κήπου ημερομίσθια
21 Διά τριακοσίων βελώνας Ανά έν γρόσι
22 Εις επισκευήν βαρελίων χωρητικότητος έκαστον οκάδων 

χιλίων πεντακοσίων καί έγγιστα καί λοιπών έξόδων
23 Διάφοροι δαπάναι καί μικρά έξοδα καθ’ όλα τά δέκα έτη 

τής Μονής εσωτερικά καί εξωτερικά γρ.
Τό ο).ον ημερομίσθια διακόσια δέκα εννέα



τής όσιομάρτυρος 'Αγίας Παρασκευής άπο 1850 μέχρι [I860]

Ήμε-
ρομί-
σθια Γρ· Παρατηρήσεις

10 200
50 1000

500
2 98 υπάρχουν διεφθαρμένα τά κανάτια

20 912 τά κανάτια καί κάπες αυτών άλως διεφθαρμένα
25 500 καί αυτά μέρος μένουν διεφθαρμένα

5 150 το όποιον μένει βουλιαμένον καί όλως άχρηστον
15 300 τά τείχη καί ή στέγη διεφθαρμένα, ή πάτωσις σώα, 

λείπουν επτά παράθυρα
4 140 τά τείχη καί ή στέγη διεφθαρμένα, μόνον ή πάτωσις σώα
5 160 καί αυτό το ίδιον διεφθαρμένον, τά τείχη όπως 

καί ή πόρτα καί τά παράθυρα
5 160 αυτά δέ όλως διόλου σεσαθρωμένα αν ευ θυρών

141 4120
10 300
3 60
5 100 μέρος τής στέγης διεφθαρμένον

3 300 ή πάτωσις στερεά, τά τείχη καί παράθυρα διεφθαρμένα
5 320 μένουν εις καλήν κατάστασιν

2 100 ή στρώσις στερεά, ai δέ μισένδρες διεφθαρμέναι

169 5300
40 1070 ή σκεπή μένει όλως διόλου ετοιμόρροπος, άνεμοβροχάς 

πλημμυρεΐ ή Μονή ύπ’ αυτής
1000

10 200
300

1200 τά πέντε σεσαθρωμένα, τά δέ λοιπά έχουσι μικρόν έπιδιόρθωσιν

930

219 10.000 τό ποσόν τών χρημάτων τό ολον γρ. δέκα χιλιάδες, άρ. 10.000.
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Φάκ. 77, άρ. 32. 10 Αύγουστου, 1857.

Δίφυλλο 0.205 X 0.145 μ. Δεν υπάρχει υπογραφή στο τέλος.

Διά τοΰ παρόντος ενδεικτικού τούτου γράμματος δήλον άποκαθίσταται, ότι ό 
κύριος ’Αντώνιος Κωνσταντίνου βαρελοποιός καλλιεργών την άμπελόν του 
κειμένην κατά την θέσιν Άγιος Ταξιάρχης καί προς διατήρησιν ταύτης τής 
άμπέλου επήρε εκ τοΰ συνορευομένου χωραφιού τοΰ Μετοχιού τής έν Άνδρφ 
Ιερός μονής τοΰ Άγιου Νικολάου όλον τον κοινώς λεγόμενον τράφον, όπως 
διέρχωνται τά ύδατα έν καιρω χειμώνος εντός τοΰ ειρημένου χωραφιού εις τό 
ρεύμα. Γενομένης δέ έπιθεωρήσεως διά πραγματογνωμόνων, εσυμφωνήσαμεν 
ήδη iva λάβη ό ρηθείς Αντώνιος καί τό επίλοιπον χωράφιον τοΰ Μετοχιού 
συνιστάμενον εξ ήμίσεος στρέμματος καί άποδώση άντ’ αύτοΰ έτερον ίδικόν 
του εξ ενός στρέμματος κείμενον εις τον Κάμπον, συνορευόμενον με τό κτήμα 
τοΰ Συμαχόντζα, με τό τοΰ χατζή Μπαλάση καί με τό κτήμα τής συζύγου τοΰ 
Σταυράκη Α. Καλαφατάκη. Αέδωκε δε προσέτι διά βοήθειαν τοΰ Μοναστηριού 
εις επισκευήν των βουτζίων τής Άγιας Παρασκευής διά βεργιά, στύλους καί 
ήμερούσια δύο, γρόσια εκατόν τριάκοντα, άρ. 130. Καί ούτως συμφωνήσαντες 
οί υποφαινόμενοι εποίησαν την αλλαγήν ταύτην, συντάττοντες δύο όμοια ύπογε- 
γραμ/μένα παρ’ αύτών καί τιμίων μαρτύρων λαβών έκαστος άνά έν προς ασφά
λειαν του.

Έν Πασαλιμάνι τής Προικοννήσου τή 10 Αύγουστου, 1857.
Διά τόν αγράμματον χατζή Δράκον υπογράφω κατ’ αιτησίν του.
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Φάκ. 77, άρ. 80. 20 ’Οκτωβρίου, I860.
Μονόφυλλο 0.29 X 0.205 μ.

Πρωτόκολλον παραδόσεως
Έν Άνδρφ σήμερον την 20 ’Οκτωβρίου, i860, το Ήγουμενοσυμβούλιον τής 

ίεράς μονής τού 'Αγίου Νικολάου επιλεγόμενου εις τάς 'Ώρας παραδίδει προς 
τον κύριον Παναγιώτην ’Αθανασίου, γεωργόν, κατοικοδημότην Άνδρου, τά εν 
τή νήσφ Προικόννησον τής Μικρός ’Ασίας κείμενα κτήματα τής Μονής μετά 
του εκεΐσε Μονυδρίου (εκτός τού ναού), τά όποια ενοικιάσθησαν προς αυτόν 
δι’ είκοσι έτη, κατά τήν ΰπ' άριθ. 5415 διαταγήν του επί τών ’Εκκλησιαστικών 
καί τής Δημοσίου Έκπαιδεύσεως Σ. 'Υπουργείου καί τά όποια περιγράφονται 
ώς άκολούθως: Πρώτον ή Μονή είναι κτισμένη με πέτρας, εμπεριέχει εννέα 
δωμάτια άνώγεια, κάτωθεν τούτων υπάρχουν τρεις άποθήκαι καί εϊς φούρνος, 
μία βρύση καί εϊς ναός με θόλον όστις δεν συμπεριλαμβάνεται εις τήν ένοικί- 
ασιν. ’Εντός τού ναού υπάρχουν τά εξής ιερά άμφια καί βιβλία: έν άργυροΰν 
ποτήριον με δισκάριον επίσης καί λαβίδα, εν άργυροΰν θυμιατήριον, εν ευαγγέ
λιο ν άργυροΰν, δώδεκα μηναία τής άκολουθίας, μία παρακλητική καί έν τρι- 
ώδιον, δύο αργυρά κανδήλια, μία μικρά είκών άργυρά καί τινα αργυρά κομμά
τια έμπροσθεν τών εικόνων, τά όποια ύποχρεοΰται ό ενοικιαστής νά φυλάττη 
ύπό ιδίαν του ευθύνην. Τά δε κτήματα σύγκεινται έκ στρεμμάτων 236 όλα 
ήνωμένα, εξ αυτών είναι καλλιεργημένα, ήτοι εμφυτευμένα αμπέλους, στρέμ
ματα 17, υπάρχουν προσέτι εντός αυτών τών αγρών 70 συκαμινομορεόδενδρα 
καί πάμπολλα άγριοελαιόδενδρα. ’Εντός τών ρηθέντων στρεμμάτων συμπερι- 
λαμβάνεται καί ή νήσος 'Ιερά.

Είς πίστωσιν συνετάχθη τό παρόν Πρωτόκολλον παραδόσεως, τό όποιον 
ύπογράφεται μετά τήν ευκρινή άνάγνωσίν του παρά τού ενοικιαστοϋ καί τού 
Ηγουμενοσυμβουλίου, συνταχθεν είς διπλοΰν.

Γερμανός Εύδοκιάδης ίερομ. ήγούμενος 
[Τ.Σ.] Ιωακείμ ίερ. Π. Πασχάλης | σόφολοι

Σαμουήλ Ραμπαζής μοναχός \

ό ενοικιαστής
Παναγιώτης Α. Αθανασίου.
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40

Φάκ. 77, άρ. 58. 23 'Οκτωβρίου, 1860.
3 μονόφυλλα 0.29 X 0.20 με θεωρήσεις και σφραγίδες του Επαρ

χείου ’Άνδρου, τής Μονής καί του 'Υπουργείου. Οί αριθμοί, γεγραμμέ- 
νοι ολογράφως, έτέθησαν άριθμητικώς.

Άριθ. πρ. 3193
Βασίλειον τής ’Ελλάδος 

Ο Επαρχος "Ανδρου
Κατά την από 27 Μαΐου έ. ε. καί υπ’ άριθ. 3177 διαταγήν του επί των Εκ

κλησιαστικών καί τής Δημοσίου Εκπαιδεύσεως Υπουργείου, εκδοθεΐσαν επί 
τή βάσει του άπδ 24 Νοεμβρίου (5 Απριλίου) 1837 καί άριθ. 21433 ύ. Β. 
Διατάγματος, ενοικιάζονται επί εικοσαετίαν εις τον κύριον Παναγιώτην 'Αθα
νασίου, το επάγγελμα γεωργόν δημότην του Δήμου Άνδρου, κάτοικον αυτόθι, 
τά κατά την νήσον Προικόννησον τής Μικρασίας κείμενα 28 κτήματα τής εν 
"Ανδρφ ίεράς μονής του ’Αγίου Νικολάου ονομαζόμενα μετόχια Παραδείσι καί 
Βουργάρον καί συνιστάμενα εκ στρεμμάτων βασιλικών το μεν πρώτον ήτοι ό 
κήπος ενός, ό δε άγρός Μπαίράκη 3, ό δε Λιμαριά 2, ό δε Μακρονάρη 1, ό δε 
Κατές 8, ό δε ’Αμυγδαλιά 21/2, ό δε Μαυραμπέλη 2>/2, ό δέ Τσακαρίνας 
Λάκκα 8, ό δε ’Αμυγδαλιά 3, ή δέ άμπελος ‘Αχλαδιά 8, ή δέ Γιάμα 9, ό δέ 
άγρός Αχλαδιά 1, ό δέ [sic] 2, ό δέ Σκαμνιά 2, ό δέ Κερβούλια 4, ό δέ 
Μπαίράκη 2, ό δέ 'Αχλαδιά 3, ό δέ 'Αμυγδαλιά 4, ό δέ Συκιά 4, ό δέ Τιμόνι 8, 
ό δέ Γεφύρι 4, ό δέ Αλώνι 4, ό δέ Μοιράς 60, δ δέ τής νήσου Ίεράς 50, ό δέ 
εις Άλώνην 4, ό δέ εις Λίμνην 1, ό δέ εις Μπάνια 7, καί ό Κάμπος 28, μεΟ ’ 
όλων των εν αύτοΐς εμπεριεχόμενων δένδρων καί οικημάτων (εκτός τού ναού 
τιμωμένου επ' δνόματι τής ’Αγίας Παρασκευής, μή συμπεριλαμβανομένου εις 
την ένοικίασιν ταύτην) κατά τήν λεπτομερή περιγραφήν αυτών εν τώ προσηρ- 
τημένφ ενταύθα παραδόσεως πρωτοκόλλφ άπδ 20 ’Οκτωβρίου ε. ε. μεταξύ τού 
Ηγουμενοσυμβουλίου καί τού ένοικιαστοΰ διά δραχμάς 8200 επί ταϊς εξής 
συμφωνίαις:

A Ως προς τήν διάρκειαν τής ενοικιάσεως καί περί πληρωμής καί τής 
εξασφαλίσεως τού ενοικίου

1. Ή ενοικίασις άρχεται άπδ τής είσοδίας τού 1861 έτους καί ταύτης συμπε- 
ριλαμβανομένης καί λήγει τήν 1 'Οκτωβρίου, 1880, οτε οφείλει ό ενοικιαστής 
νά παραδώση εις τό Συμβούλων τής είρημένης ίεράς Μονής τά ενοικιαζόμενα 
κτήματα, άπερ παρέλαβε κατά τό είρημένον πρωτόκολλον μετά αυτού καί τού 
’Ηγουμενοσυμβουλίου τής Μονής.

2. Τό ενοίκων διαιρείται εις ισαρίθμους μέ τά έτη τής ενοικιάσεως δόσεις
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έκάστης τών όποιων ή πληρωμή θέλει γίνεσθαι προς το Η γουμενοσυμβούλιο ν 
τής Μονής κατά τήν 1 τοΰ μηνάς ’Οκτωβρίου έκάστου έτους, ή πρώτη δόσις 
θέλει πληρωθή άμα τή παραδώσει τοΰ παρόντος ενοικιαστήρίου εις τον ενοικι
αστήν συνισταμένην εκ δραχμών 410.

3. Έν περιπτώσει καθ' ήν το ενοίκων δέν πληρωθή εγκαίρως υπό τοΰ ένοι- 
κιαστοΰ ή τοΰ έγγυητοΰ αυτού, το Μοναστηριακόν Συμβούλων δικαιούται νά 
εκβίαση δικαστικώς τήν άπότισιν καί νά ζητήση διοικητικώς τήν άντικατά- 
στασιν τοΰ εγγυητοΰ.

4. "Αν ή πληρωμή τοΰ ενοικίου δι’ όποιον δήποτε λόγον καθυστερήση επί δύο 
κατά συνέχειαν έτη προς τό Συμβούλων τής Μονής ή ό άριθμός των κλημά
των καί δένδρων δέν έμφυτεύωνται ώσαύτως κατ’ έτος υπό τοΰ ένοικιαστοΰ, 
τό Συμβούλων τής Μονής δικαιούται ν’ άποβάλη τον ενοικιαστήν επί κινδύνφ 
αυτού τε καί τοΰ εγγυητοΰ αύτοΰ διά πάσαν έπιζημίαν συνέπειαν εις αναπλει
στηριασμόν τά είρημένα κτήματα, δυναμένου συγχρόνως τοΰ Συμβουλίου νά 
έκβιάση τήν άπότισιν τοΰ μή πληρωθησομένου ενιαυσίου ενοικίου ώς καί τήν 
άποζημίωσιν τής Μονής διά τήν μή έμφύτευσιν τών κλημάτων καί δένδρων 
νομίμως καί διά τής έκποιήσεως τών προσφερθησομένων εις υποθήκην κτημά
των προς έξασφάλισιν τής Μονής καί έκπλήρωσιν τών υποχρεώσεων τοΰ 
ένοικιαστοΰ.

Β’. Ώς προς τήν καλλιέργειαν καί τήν περιποίησιν τοΰ κτήματος οίον (α) 
τών άμπέλων

1. Ό ενοικιαστής είναι ύπόχρεως πάντοτε νά έμφυτεύη κατ’ έτος τά 1500 
κλήματα άμπέλων επί τών δεκτικών καλλιέργειας γαιών ώς προερέθη καλλιερ
γειών καί επιμελούμενος ώς πρέπει ταΰτα, όπως φέρη εντός τοΰ συνήθους χρό
νου καί διατηρή εφεξής εις εντελή καρποφόρον κατάστασιν.

2. Ό ενοικιαστής οφείλει τών μεν άναστημένων ήδη νά γέμιση τά κενά μέρη 
διά νέων φυτειών (καταβολάδων), τούς δέ άκαλλιεργήτους έχοντας ή μή πα
λαιό κλήματα νά καλλιεργήση έπιμελώς ώστε έν τω διαστήματι τών πρώτων 5 
έτών νά τούς φέρη είς καλήν κατάστασιν.

3. Δύναται νά κάμη καί νέας αλλας φυτείας άμπέλων επί τών δεκτικών Αμ
πελουργίας γαιών, νοήτω δέ ότι καί αύται ai φυτειαι εν τή λήξει τής προθε
σμίας τών ενοικιάσεων άνήκουσιν όλοκλήρως είς τήν Μονήν, ή όποια δέν θέ
λει είσθαι ύπόχρεως είς ούδεμίαν άποζημίωσιν προς τον ένοικιαστήν.

(β) τών άγρών
1. Ό ενοικιαστής είναι ύπόχρεως νά καλλιεργή ίδίαις δαπάναις τούς καλλι

εργημένους άγρούς κατά τούς περί καλλιέργειας παραδεδεγμένους κανόνας, ήτοι 
νά λιπαίνη έν καιρώ, ν’ άροτριά καί νά σπείρη κατ’ έτος αυτούς καί νά πράττη 
προς βελτίωσίν των παν ο,τι ή πείρα άπέδειξεν άναγκαών.

2. Νά προφυλάττη αυτούς άπό πάσαν βλάβην ένδεχομένην νά έπέλθη έκ τής 
άμελείας του, καί
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3. Νά καλλιεργήση τούς ακαλλιέργητους μεν καλλιεργησίμους δε γαίας αυ
τών των κτημάτων.

(γ) των ελαίων καί των άλλων δένδρων
1. Ό ενοικιαστής είναι ύπόχρεως νά έμφυτεύη κατ’ έτος II έλαιόδενδρα καί 

55 συκαμινομορεόδενδρα εντός των επιδεκτικών τής φυτείας αυτών ενοικιαζο- 
μένων γαιών, καλλιεργειών καί βελτιώνων αυτά ώς πρέπει iva εντός τού συ
νήθους χρόνου προσοδοφόρα γίνονται, επιμελούμενος καί διατηρών εφεξής 
ταΰτα εις τελείαν καλήν κατάστασιν.

2. Ό ενοικιαστής οφείλει νά έκριζώση όλα τά μεταξύ τών έλαιών φυέντα 
άγρια φυτά, χαμόκλαδα καί βάτους, νά καθαρίση προσηκόντως τάς ελαίας εκ- 
κόπτων τά ξηρά μέρη όσα δύνανται νά βλάψωσι τό δένδρον, νά μετακεντρίση 
τάς άγριοελαίας, νά φυτεύση νέα έλαιόδενδρα όσα επιτρέπει ή χωρητικότης καί 
ή κατάστασις τού τόπου καί νά λάβη εν ένί λόγω όλα τά προς βελτίωσιν του 
ελαιώνος μέτρα ώστε εις τό διάστημα 5 ετών από τής ένοικιάσεως νά είναι ό 
έλαιών έντελώς καλλιεργημένος, άλλως θεωρούμενος παραβάτης τών συμφω
νιών του ύπόκειται εις πληρωμήν προστίμου.

3. ’Απαγορεύεται εις τόν ενοικιαστήν νά σπείρη εντός τού έλαιώνος δημητρι- 
ακούς καρπούς εάν τούτο έμποδίζη τήν βελτίωσιν καί τήν αύξησιν τών έλαιών.

4. Ό ένοικιαστής οφείλει νά καλλιεργή καί νά περιποιήται καταλλήλως τά 
εντός τών ένοικιαζομένων κτημάτων συστάδην ή καί σποράδην υπάρχοντα εξ
ημερωμένα τε καί καρποφόρα δένδρα παντός είδους.

5. Λεν τώ έπιτρέπεται νά έκριζώση ή κόψη κανεν δένδρον έκτος μόνον εάν 
είναι παντάπασιν άχρηστον ή κατάξηρον καί όλους άνεπίδεκτον βελτιώσεως καί 
προαγωγής. ’Αλλά τούτο πρέπει ν’ άποδειχθή διά τής διοικητικής καί μονα
στηριακής αρχής. Είναι δε υπόχρεους νά τό άντικαθιστά διά νέου καί όμοειδοΰς 
εις τό μετά τήν έκρίζωσιν μένον κενόν μέρος, εντός τού έπιόντος έτους τό 
βραδύτερον. Ό ένοικιαστής δύ'ναται νά φυτεύση καί όσα άλλα δένδρα νομίσει 
συμφέρον δι ' εαυτόν, χωρίς όμως νά εχη εκ τούτου δικαίωμα προς άπαίτησιν 
άποζημιώσεως παρά τής Μονής εις όφελος τής όποιας ταΰτα μένουν άμα λη- 
ξάσης τής ένοικιάσεως.

6. ’Επί παραβάσει τών περί έκριζώσεως οίουδήποτε δένδρου άνωθι έκτεθέν- 
των ό ενοικιαστής θέλει πληρώνει τό τριπλάσιον τής τιμής τού έκριζωθέντος ή 
έκκοπέντος.

Γ’. Ώς προς τάς οικοδομάς
I. Ύποχρεοΰται ή Μονή νά επισκευάζη όσα δωμάτια είναι άνάγκη έκ τών 

εντός τών ένοικιαζομένων κτημάτων ύπαρχουσών οικοδομών (μετοχίων) άλλ’ 
υπό τήν έποπτείαν τού έκεΐσε διορισθησομένου έπιστάτου αυτής.

2· Ό ένοικιαστής είναι ύ πόχρεως νά περιποιήται τάς έντός τών ένοικιαζομέ- 
νων κτημάτων ύπαρχούσας καί άνακαινισθησομένας ώς έρέθη οικοδομάς χωρίς 
νά κατεδάφιση ούδεμίαν εξ αυτών εϊμή διά λόγον βελτίωνος καί στερεωτέρας 
άνεγέρσεως.
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3. Ό ενοικιαστής δύναται να άνεγείρη όπου ήθελε νομίσει κατάλληλον οικο
δομάς νέας αν ευ οδδεμιάς άπαιτήσεως κατά τής Μονής περί άποζη μιώσεώς του 
καί &νευ δικαιώματος νά καταδαφίση αυτάς συμπληρωθέντος του χρόνου τής 
ένοικιάσεως.

4. Ό δε εντός των ενοικιαζόμενων κτημάτων ιερός ναός δεν συμπεριλαμβά- 
νεται εις τήν ενοικίασιν καί ούδέν επί τούτου δύναται νά εχη δικαίωμα ό ενοι
κιαστής.

Δ Ώς προς τάς βοσκήσιμους γαίας
1. Ό ενοικιαστής δύναται μεν νά εχη παρεκτός των εργατικών ζώων καί 

όσα άλλα θέλει βόσκοντα εν αύταΐς κτήνη ίδια αυτού καί ουδέποτε άλλότρια, 
φροντίζουν νά προφυλάττη άπό πάσης εκ τούτων βλάβης όλα τά εντός των 
κτημάτων δένδρα (διότι πάσα ζημία θέλει καταλογίζεσθαι εις βάρος του) δεν 
δύναται δε νά επιτρέψη εις τρίτον νά βόσκη εις τάς άκαλλιεργήτους γαίας ζώα 
οίουδήποτε είδους είμή με τήν ύποχρέωσιν να άποζημιώση αυτός τήν Μονήν 
διά πάσαν εκ τής τοιαύτης νομής ζώων προελευσομένην ζημίαν εις τά δένδρα, 
εξημερωμένα τε καί μή.

2. Ό ενοικιαστής δύναται νά ξηλεύηται επί τών εις τάς εις καλλιέργειαν 
άνεπιδέκτους γαίας υπαρχόντων διαφόρων θάμνων προς μόνον ιδίαν χρήσιν, 
ούχί όμως καί νά έπιτρέπη τήν ξήλευσιν εις άλλον οίονδήποτε.

Ε'. Τελευταίοι όροι
1. Ό ενοικιαστής είναι ύπόχρεως είς τήν άπόδοσιν τών νενομισμένων φόρων 

εις τό Δημόσιον.
2. Ό ενοικιαστής ούδεν δύναται νά εχη δικαίωμα κατά τής Μονής προς 

άποζημίωσιν δι ’ όποιανδήποτε βλάβην προελευσομένην τυχόν εξ άνωτέρας δυ- 
νάμεως.

3. Διά πάσαν παράβασιν τών ύποχρεώσεών του ώς προς τήν έμφύτευσιν τών 
κλημάτων καί δένδρων, ώς προς τήν καλλιέργειαν τών καλλιεργησίμων ήδη 
άγρών, τών καλλιεργησίμων γαιών, τών εξημερωμένων τε καί τών έξημερω- 
θησομένων δένδρων καθώς καί διά πάσαν βλάβην έπελευσομένην είς τά ενοικι
αζόμενα κτήματα δι’ άπροσεξίας τού ίδιου ή τού άντιπροσώπου του καί τών 
επιστατών του, αυτός οΰτος ό ενοικιαστής, εκτός τής ποινής είς ήν κατά νόμον 
ΰπόκειται επί βλάβη καί φθορά ξένης ιδιοκτησίας, μάλιστα δε πραγμάτων άνη- 
κόντων είς ευαγές εθνικόν κατάστημα, είναι καί ύπόχρεως είς άποζημίωσιν τής 
Μονής επί τακτική αιτήσει τού Συμβουλίου αυτής.

Είς τήν κατηγορίαν τών ένοικιαζομένων κτημάτων υπάγονται καί ai φυτείαι 
όσας ό ενοικιαστής ήθελε κάμει καί ai οίκοδομαί όσας ήθελεν άνεγείρει κατά 
<τά > άνωθι εκτεθέντα εν τοΐς Β'. § (α) εδ. 1, 2 καί 3, § (γ) έδ. 1, 2, 3, 4, 5 
καί 6, καί Γ'. έδ. 1, 2, 3 καί 4.

Προς έξασφάλισιν δε τής διατηρήσεως τών συμφωνιών όλων, προσφέρει ό 
ενοικιαστής είς υποθήκην υπέρ τών δικαιωμάτων τής Μονής τό άκόλουθον
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αύτοΰ κτήμα ελεύθερον δν πάσης άλλης υποθήκης καί ύποχρεώσεως επί τον 
οποίου θέλει εγγράψει αυτός οΰτος ή καί ή Μονή υποθήκην άμα τή τελειοποι
ήσει του παρόντος ενοικιαστήρίου κατά τά πιστοποιητικά του Δημάρχου καί 
ύποθηκοφύλακος, ήτοι εν άμπέλιον στρεμμάτων 10 κείμενον κατά τήν θέσιν 
Ίμπορειό τοΰ δήμου "Ανδρου καί συνορευόμενον με κτήματα του Γιαννούλη 
Γούναρη, τής συζύγου τοΰ ’Ελευθερίου Πλάτωνος, τοΰ Δημητριού Πασχάλη, 
τοΰ Γιαννούλη Φιφή καί ξηρόρευμα.

’Επί πΛσι τούτοις έγένοντο δύο παρόμοια ύπογραφέντα παρά των μερών καί / 
υποβαλλόμενα εις επικύρωσιν.

"Ανδρος τήν 23 ’Οκτωβρίου, 1860.

ό ηγούμενος καί τά μέλη 
τοΰ Συμβουλίου [Τ. Σ.] 
Γερμανός Εύδοκιάδης ίερομ. 

[Τ. Σ.] Ιωακείμ ίερ. Π. Πασχάλης 
Σαμουήλ Ραμπαζής μοναχός

ό έπαρχος 
Ί. Μ. Δαμηράλης.

ό ενοικιαστής
Παναγιώτης Α. Αθανασίου.

Θεωρηθέν επικυροΰται. Κατεχωρίσθη δ1 εν τώ Βιβλίω τών πολυετών ένοικι- 
άσεων τών διατηρουμένων μοναστηρίων υπό αΰξοντα άριθμόν 620.

Έν Άθήναις τή 23 ’Ιανουάριου, 1861.

Ό επί τών ’Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως Υπουργός 

[Τ. Σ.] Μ. Ποτλής

41

Φάκ. 76, άρ. 67. 1 ’Απριλίου, 1861.
Δίφυλλο 0.355 X 0.22 μ. Κατά τήν αντιγραφή εγινε κάποια προσ

αρμογή στή διάταξη τών στηλών. Στή σ. 4: Κατάλογος παραλαβής τών 

εν Προικοννήσφ κτημάτων προς τόν Παναγιώτην Α. Αθανασίου.
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Πίναξ του εν Προικοννήσφ ΐεροΰ μονυδρίου της όσιομάρτυρος 'Αγίας Παρα
σκευής καί Μετοχιού μεθ’ όλων των κινητών καί ακινήτων κτημάτων αυτών 
υπαγόμενων εις την κυριαρχίαν του εν Άνδρφ ίεροΰ μοναστηριού 'Αγίου Νικο

λάου

α. είδος θέσις ή
άρ. κτήματος χωρίον ονομασία

1 Μονύδριον Άλώνη Παραδείσι οίκίαι εν αύτώ 17, εικόνες
άργυρός 1, κανδήλες άργυρός 1, 
άγιον ποτήριον 1, δράμια αυτών 
355, στιχάρια 5, φελώνια 4, 
πετραχήλια 4, ποδιές τής άγιας 
τραπέζης 10, ρακοκάζανον, 
καπάκι καί λουλά καί έτερον 
μικρότερον είς λέβης, οκάδες

Στρ. αυτών 34, βουκία 5, κάδοι 4
2 κήπος 1 » Δαμασκηνού συκαϊ 8, έλαϊαι 10, άμπέλι

Βρύση κατεστραμμένον
3 αγρός 3 » Μπαϊράκι
4 » 2 » Λαγκαρίνα
5 » 1 » Μακρονάρα
6 » 8 » Κατής έλαϊαι 2
7 » 21/ 2 » ’Αμυγδαλιά
8 » 2'12 » Μαυραμπέλι
9 » 8 » Αγιος Θεόδωρος

Λαγκαρίνα
Αάκκα

10 » 3 » Ά μυγδαλιά
11 » 8 » ’Αχλαδιά
12 » 9 » Γιάμα
13 » 2'/2 » ’Αχλαδιά
14 » 2 » »
15 » 2'/2 » Συκαμινέα καί Άμπελάκι
16 » 3'12 » Κερούλια
17 » » [κενόν]
18 » 2 » Μπαϊράκι
19 » 3 » ’Αχλαδιά
20 » 4 » ’Αμυγδαλιά
21 » 4 » Συκιά
22 » 8 » Τιμόνι
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Ö. είδος θέσις ή
άρ. κτήματος χωρίον ονομασία

23 » 4 » Γεφύρι
24 » 3 » »
25 » 4 Σκουπία Άλώνη

Τά πωληθέντα παρά τού άγιου 
Προικοννήσου

26 60 Άλώνη Δαμασκηνού
Βρύση καί 
Χοντρόν Βουνόν στρέμ. Π 2 εις τήν Εύπραξίαν

27 50 Νησίον Γερρά 3/4 εις τον Άγγελή
’Εμμανουήλ

28 2'/2 Άλώνη ’Επάνω Δρόμον i λ εις τόν Σαρτίρη
29 / V4 » Βάρακα άντήλλαξε με τόν

Καριοφύλην
30 1/2 » Λίμνην
31 1 » Γρίπος
32 Ρ/4 » Φουρνάτσα
33 6 » »

Μετόχων Πασαλιμάνι
34 άγρός στρ. 2 Πασαλιμάνι Μπόγια
34α » 6 » Άγιος Ήλίας
35 » 2 » Ρούμπα
36 » Ρ/2 » Άγιος Αρχιστράτηγος
37 » 3/4 » εις τόν Λάκκον
38 » 22/4 » εις τό Καλάμι
39 » Ι'Ι2 » εις τήν Άμμον
40 » Ρ/2 » Ποταμιά
41 » 1 » υποκάτω τού δρόμου
42 » 2'/2 » επάνω δρόμος

Έν τη μονή τής 'Αγίας Παρασκευής τή a' ’Απριλίου 1861. 
Παναγιώτης Λ. ’Αθανασίου παρέλαβε τα άνωθε. 
Έπικυρούται το γνήσιον τής υπογραφής.
Έν τή μονή του 'Αγίου Νικολάου την 14 Μαΐου 1864.

Ίωαννίκιος Χαζάπης ίερ. ηγούμενος 
Γ. Σ.] ΛαυΡέντι°ϊ Κροκόδειλος ίερ. y σύμβοχ)λοι

Σαμουήλ 'Ραμπαζής μοναχός \

104



ΒΟΥΡΓΑΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ

42

Φάκ. 77, άρ. 38. 2 Ιουνίου, 1861.
Μονόφυλλο 0.355 X 0.22 μ. Μόνο ή προσθήκη γραμμένη άπό τον 

Κουρεχάκη.

Οί υποφαινόμενοι οτε αιδεσιμότατος παπά κύριος ’Αναστάσιος σακελλάριος 
καί ίεροδιάκονος κύριος ’Αγάπιος Κουρεχάκης "Ανδριος δηλοποιοΰσι διά τού 
παρόντος άνταλλακτικοΰ τούτου γράμματος, ότι συμφωνήσαντες άμφότεροι 
ποιούν άνταλλαγήν ώς άκολούθως. Ό μεν πρώτος, ήτοι ό παπά ’Αναστάσιος, 
παραχωρεί οίκειοθελώς καί ευχαρίστως προς τον ’Αγάπιον εν χωράφιον κατά 
την θέσιν Σανούς χωρητικότητος έκλημάτων 450, ήτοι τετρακόσια πεντήκον- 
τα, καί μίαν όνον με πώλον θήλυ, συνορευόμενον με τήν άμπελον τού Θεοδώ
ρου ποτέ Αημητρίου Άξιώτου, με το χωράφιον τού Σταυράκη, με τό τού Βαρ- 
σαμή καί με τό τού Νικόλα Δροσινάκη, τα όποια παραχωρεί άπό σήμερον εις 
τήν κυριότητα τού είρημένου ’Αγαπίου ελεύθερα πάσης ύποχρεώσεως ποιούντος 
τού λοιπού ώς θέλει καί βούλεται. Παραχωρεί δε καί ό διαληφθείς ’Αγάπιος 
προς τον παπά κύριον ’Αναστάσιον εν άλογον χρόνων τριών επίσης ελεύθερον 
πάσης ύποχρεώσεως. Οθεν εις ενδειξιν συνετάχθησαν δύο όμοια υπογεγραμ
μένα εκατέρωθεν τών δεομένων καί παρά άξιοπίστων μαρτύρων λαβών έκα
στος άνά εν εις ενδειξιν καί Ασφάλειαν.

Έν Άλώνη τήν 2 ’Ιουνίου, 1861.
παπά ’Αναστάσιος σακελλάριος έπιβεβαιώ.

Έλαβον τά γρόσια τού άνωθεν χωραφιού παρά τού Ανεψιού μου Βασιλείου 
Ίω. Κουρεχάκη καί τού λοιπού θέλει είναι αυτός καί οί διάδοχοί του κύριοι τού 
άνωθεν χωραφιού. Καί εις ενδειξιν ύποφαίνομαι.

Τη 10 7βρίου, 1865. ’Αγάπιος ίεροδιάκονος Κουρεχάκης έπιβεβαιώ.
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Φάκ. 77, άρ. 2. 2 Σεπτεμβρίου, 1861.
Δίφυλλο 0.355 X 0.22 μ. Οί υπογραφές δεν είναι ιδιόχειρες. Το κεί

μενο φαίνεται δτι παραδόθηκε μέ παραλείψεις.

Παρουσιασθέντες την πρώτην Αύγουστου του τρέχοντος έτους εις την Μη- 
τρόπολιν τούτην ενώπιον ημών των υποφαινομένων ό Παναγιώτης ’Αντωνίου1 
μετά τοΰ άδελφοΰ του Θεοδώρου καί ’Αγάπιος ίεροδιάκονος φροντιστής του 
ενταύθα Μοναστηριού καί μετοχιού, έζήτησεν ό Παναγιώτης την συμφωνίαν ήν 
εϊχεν ό ’Αγάπιος μετά των ενοικιαστών τών κτημάτων τοΰ τε Μοναστηριού 
καί Μετοχιού iva λάβη τά ενοίκια τών παρ’ αυτού ενοικιασθέντων κτημάτων 
ώς το ενοικιαστήριόν του. Άλλ’ επειδή καί ό ’Αγάπιος προ ενός έτους εκ τών 
κτημάτων άλλα μεν εϊχεν ενοικιασμένα άλλα κατά ’Ιούλιον τοΰ 1860 καί σίτον 
κοιλά 30 εις διαφόρους τών ενοικιαστών καί ό Παναγιώτης μή θέλων να 
παραδεχθή τήν τοπικήν συνήθειαν επί τοΰ εξ ήμισείας κεφαλαίου, ένεκρίθη χά- 
ριν μάλιστα τοΰ Παναγιώτου πείσαντος τον ’Αγάπιον νά δώση προς τον Πανα
γιώτην σίτον κοιλά όγδοήκοντα καί κριθήν 10, τό όλον 90, καί ούτως νά εξ
όφληση τούς ενοικαστάς. Μή έμφανισθέντος τοΰ Παναγιώτου εγκαίρως εν
ταύθα εις ταύτην τήν άπόφασιν εύχαριστήθη ό Παναγιώτης, έζήτησεν όμως εί 
δυνατόν νά ύπάγη έκαστος ενοικιαστής τό άνάλογόν του εις τό Μοναστήρι. Εις 
τούτο οί ένοικιασταί δέν ενέδωκαν διότι οί ίδιοκτήται είναι υπόχρεοι νά λαμβά
νουν τά ενοίκια τών χωραφίων των άπό τά 'Αλώνια όντα πλησίον τής Χώρας, 
διά τούτο παρεδέχθη ό Παναγιώτης νά τά συνάξη εις εν όσπίτιον τής Χώρας 
κάκεΐθεν με πλοίον νά τά μεταφέρη εις τό Μοναστήρι. Τήν φροντίδα ταύτην 
τής συνάξεως επιθέσας εις τόν ’Αγάπιον, τήν επιούσαν ή μέραν άνεχώρησεν διά 
Κωνσταντινούπολή. Όθεν είς ένδειξιν δίδεται τό παρόν εις τόν κ. ’Αγάπιον 
κατ’ αϊτησίν του.

Έν Άλώνη τή 2 Σεπτεμβρίου, 1861.
Κωστής Παναγιώτου.
Νικολάκης Μανόλη.
Γεωργάκης Άγγελάκη.
χ(ατζή) Κωνσταντίνος Νικολάου.
’Ιωάννης Χρυσογόνου.
Σιμός Κωνσταντίνου.
’Ελευθέριος Νικολάου.
Γεώργιος ’Αναγνώστου.
παπά ’Αναστάσιος σακελλάριος επίτροπος τοΰ Προικοννήσου έπι-
κυρεϊ τό γνήσιον τών άνωθεν υπογραφών.

1. lege ’Αθανασίου.
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Φάκ. 78, άρ. 3. 12 Δεκεμβρίου, 1861.
Μονόφυλλο 0.355 X 0.44 μ. ’Απευθύνεται προς τή μονή του 'Αγίου 

Νικολάου. Μετά τις υπογραφές, πού είναι σε 5 στήλες, άποτυπώματα 
4 τουρκικών σφραγίδων και μιας μικρότερης ελληνικής με χρονολογία 
1850, που ανήκει στον πρώτο ύπογραφόμενο άπύ το Βόρι, Γεωργάκη.

Την ύμετέραν Πανοσιότητα ταπεινώς προσκυνοϋμεν, τήν άγίαν σας δεξιάν 
πανευλαβώς κατασπαζόμεθα.

Βαθυσεβάστως έμφανιζόμεθα οί υποφαινόμενοι κάτοικοι των χωρίων Πασα- 
λιμανίου, καί πρώτον προσφέροντες τούς ταπεινούς μας προσκυνισμούς, Βον 
σάς φανερώνομεν ότι κατά τον παρελθόντα Φεβρουάριον ενεφανίσθη ενταύθα 
Παναγιώτης τις "Ανδριος, έχων άντίγραφον παρά τού ’Επαρχείου τής "Ανδρου 
ενοικιαστήρίου τον εδώ μοναστηριού τής παναθληφόρου όσιομάρτυρος ’Αγίας 
Παρασκευής καί εις Πασαλιμάνι Μετοχιού με κτήματα αυτών τον άριθμόν 28, 
φέρον καί ύμέτερον γράμμα προς τον εδώ συνάδελφόν υμών κύριον Αγάπιον 
ίεροδιάκονον. Ό δε ’Αγάπιος εκοινοποίησε προς άπαντας ήμάς συνεπεία ύμε- 
τέρου γράμματος, ότι ò Παναγιώτης ’Αντωνίου' ένοικίασεν τό ενταύθα ιερόν 
μοναστήριον τής Άγιας Παρασκευής καί τό εις Πασαλιμάνι Μετόχων επί εί- 
κοσαετεί προθεσμία με τά κτήματα αυτών τον άριθμόν 28, ώς τό ενοικιαστή- 
ριόν του διαλαμβάνει, καί αν τις τολμήση παρενοχλήσει αυτόν, θέλει καταδι- 
ωχθή προς τάς αρμόδιας άρχας καί θά ύποφέρη ώς άντιποιούμένος εις ξένην 
ιδιοκτησίαν. Άν δε πάλιν ό τόπος νομίζει ότι 'έχει δικαιώματα επί τής πράξεως 
ταύτης, δύναται νά άναφερθή είς τήν Κυβέρνησίν του καί αύτη προς τήν ήμετέ- 
ραν διά νά θεωρηθή τό δίκαιον. Ήμεις δε συνελθόντες είς τήν Μητρόπολιν καί 
θεωρήσαντες προσεχώς τήν μεταξύ τών προγόνων μας καί προκατόχων υμών 
γεγενημένην συμφωνίαν περί τής παραδόσεως τού Μοναστηριού, εύρομεν τήν 
ενοικίασιν ταύτην άσύμφωνον καί αντιφατικήν τών όρων τής συμφωνίας ής 
άντίγραφον καί ήμεις εχοντες άνά χείρας, ουδόλως λανθάνει καί υμάς ότι τό 
ιερόν τούτο καί σεβάσμιον Μοναστήριον φκοδομήθη παρά τών προγόνων μας 
χριστιανών καί επροικίσθη εκ κινητής καί άκινήτου περιουσίας επί μόνω 
σκοπώ iva λατρεύηται καί δοξολογήται τό πανάγιον όνομα τού τρισυποστάτου 
όντος αγίου Θεού καί τό όνομα τού άγιου επί τού οποίου φκοδομήθη. κατοικη- 
μένον ον ύπό ιερωμένων προσώπων καί ή προσφορά εκάστου χριστιανού νά 
είναι εν χρήσει είς άπαρτισμόν καί έπιδιόρθωσιν τού ιερού καταγωγείου καί 1

1. lege Αθανασίου.
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τών εν αυτώ ιερωμένων προσώπων καί επί κοινών άναγκαίων καταστημάτων 
ούχί δε λαϊκών. Δέ.ν ήτο δυνατόν να παραδεχθώμεν την ένοικίασιν ταύτην διότι 
άναντιρρήτως άποδεικνύεται, ότι έν ελλείψει ιερωμένων προσώπων οί πρόγο
νοι ημών παρέδωκαν εις την προστασίαν τών προκατόχων υμών τό ιερόν 
τοΰτο Μοναστήριον καί Μετόχιον. Ά λ λ ’ επειδή βλέπομεν ότι ό ναός ή Άγια 
Παρασκευή καί μερικά κτήματα μή συμπεριλαμβανόμενα εις τήν ενοικίασιν 
ταύτην επίσης καί τούς έπιβαλλομένους όρους προς τόν Παναγιώτην επί τής 
βελτιώσεως τής κτηματικής περιουσίας τού Μοναστηριού, εύέλπιδες όντες ότι 
θέλετε έχει ενταύθα συνάδελφόν σας προς διατήρησιν τού Μοναστηριού ώς καί 
επί τών όρων τού ένοικιαστοΰ, εδέχθημεν τήν ενοικίασιν ταύτην. Αλλά τι βλέ
πομεν εις εν ολόκληρον έτος τής ενταύθα διατριβής τού ένοικιαστοΰ Παναγι- 
ώτου; άντί νά ενεργή συμφώνως με τάς υποχρεώσεις του, βλάπτει μάλιστα τήν 
όποιαν παρέλαβεν, κόπτων δένδρα, συκαμινέας, συκιές, τήν μεγάλην λυγιάν 
κλπ: άντί νά καλλιεργή τάς άμπέλους μέ δικέλια, τάς έσπειρεν με τούς βόας, 
ας ό κ. Αγάπιος διετήρει αυτός μέχρι σήμερον.

Ταΰτα κρίνομεν χρέος μας νά καθ υποβάλλω μεν ύπ ' όψιν ύμών iva διορίσητε 
δύο αδελφούς, ό εις νά μένη εις τό Μοναστήριον καί ό έτερος εις τό Μετόχι 
προς διατήρησιν αυτών καί επί τών πράξεων τού ένοικιαστοΰ. Άλλως μετ’ 
ολίγον δεν θέλει υπάρξει Μοναστήριον καί τότε χάνονται καί όσα έξώδευσεν ό 
Αγάπιος καί όσα αφιέρωσαν οί πρόγονοί μας έπί ματαίφ. Ταΰτα προς γνώσιν 
υμών. Οί χριστιανοί έπάρασι τό σέβας καί τήν ευλάβειαν βλέποντες ήγούμενον 
λαϊκόν. Καί εν τούτοις προσκυνητώς μένομεν.

1861, Δεκεμβρίου 12, νήσος Πασαλιμάνι.

χωρίον Άλώνη
Άγγελάκης Άτιμα προεστός βεβαιώ.
Κωστής Παναγιώτη προεστός βεβαιώ.
χ(ατζή) Κωνσταντίνος Νικολάου βεβαιώ.

’Ελευθέριος Νικολάου.
Γεώργιος Άγγελάκης.
Ζαχαρίας Ληγοράκη βεβαιώ.
Γιάννης Χρυσογόνου.
Γιαννάκος Χριστοδούλου.

[Τ. Σ.]

χωρίον Πασαλιμάνι 
Άγγελής Μανόλη.
Θεοδωράκης Χρυ<σο >στόμου. 
Νικόλας Γρηγόρη.
Αναγνώστης Σταυρινός. 
Αναγνώστης Μανόλη.

108



ΒΟΥΡΓΑΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ

Άλέζανδρο<ς> Βουτζάς. 
Χρηστός 'Αντωνίου.

[Τ. Σ.|

χωρίον Σκουπιά 
χ(ατζή) Στεφανάκης Νικολάου. 
Άλεξανδρής Βασιλείου. 
Κωσταντάκης Άστέρη. 
χ(ατζή) Γιωργάκης Ίωάννου. 
Στυλιανός Δημητρίου.
Λινάρδος Σταμάτη.
χα(τζή) ’Αναγνώστης Παναγιωτάκη.

[Τ. Σ.]

χωρίον Χου<χ >λιά 
Μαλτέζος χ(ατζή) Δημήτρη. 
Στράτης Κρουστάλη.
Γιαννάκης Μανόλη.
Θεοδόσης χίατζή) Κωνσταντίνου. 
Ιωάννης Άναστασάκη. 
χίατζή) Κωσταντίνος.
Θεοχάρης χίατζή)[...J

[Τ. Σ.|

χωρίον Βόρι
Γεωργάκη<ς > Παναγιωτάκη. 
Μιχαήλος Παναγιώτου. 
'Αναγνώστης Νικολάου. 
'Αναγνώστης Δημητρίου. 
Άντωνάκης Σταθόρη.

[Τ. Σ.)
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Φάκ. 78, άρ. 9 καί 10. Σεπτέμβριος(;), 1862.
Δίφυλλα 0.285 X 0.20 μ. Καί τα δύο είναι αντίγραφα τής αναφοράς 

τού Κοινού προς το Πατριαρχείο, το δεύτερο γραμμένο άπο τον Ίωαννί- 
κιο Χαζάπη, χωρίς ύπογραφές. 'Ημερομηνία δεν υπάρχει, άλλά στη σ. 
4 σημειώνεται, έλήφθ. τή 6/7 9βρίου 1862.

Τήν ύμετέραν Θειοτάτην καί σεβασμιωτάτην ήμΐν Παναγιότητα καί την < πε
ρί > Αυτήν άγίαν καί ίεράν Σύνοδον δουλικώς καί εδαφιαίος προσκυνοΰντες, 
την παναγίαν αυτής δεξιάν πανευλαβώς κατασπαζόμεθα.

Εις τήν ταπεινήν ήμών νήσον Πασαλιμανίου εύρίσκεται Μονύδριον τι ενορι- 
ακύν ον το πρότερον, επ' όνόματι τιμώμενον τής ’Αγίας Παρασκευής το καί 
Παραδείσι λεγόμενον, προικισμένον παρά των προγόνων ήμών διά κινητών καί 
ακινήτων κτημάτων εκ τών προσόδων τών όποιων διετηρεϊτο. Κατά δε τον 
παρελθόντα αιώνα, ήτοι κατά τό 1790 έτος, άπροστάτευτον μεΐναν ικανόν χρό
νον δΤ υστερήσεις ήγουμένου εις παντελή ερήμωσιν έλθεϊν έκινδύνευσε καί εις 
χρέος γρόσια 1188 ύπέπεσεν, ό τότε άγιος Προικοννήσου κύριος Άνανίας, συ- 
σκεφθείς μετά τών προκρίτων τών πέντε χωρίων του Πασαλιμανίου, άπεφάσι- 
σαν όμοφώνως τήν προσήλωσιν τού ιερού τούτου Μονυδρίου εις τό εν Άνδρφ 
ιερόν μοναστήριον τού ’Αγίου Νικολάου. Καί δή καί συμφωνήσαντες μετά τού 
ενταύθα εις τό εν Πασαλιμανίφ Μετόχων ευρισκομένου ταξιδιώτου ίερομονά
χου Νείλου Παλαιολόγου δεδώκασι τό μηθέν Παραδείσι εις τήν προστασίαν 
τού είρημένου μοναστηριού τού Άγιου Νικολάου μέ τάς συμφωνίας ας βλέπει ή 
προσκυνητή ήμΐν Αυτής Παναγιότης εις τό εκ τού Κώδικος τής Μητροπόλεως 
έμπεριεχόμενον άντίγραφον. Ά ναλαβόντες λοιπόν οί πατέρες τού Άγιου Νικο
λάου τήν προστασίαν τού Μοναστηριού, έπεμπον ήγούμενον καθώς καί εις τό 
εν Πασαλιμανίφ Μετόχων καί ού μόνον τά ιερά ταΰτα καταγώγια διετηρούντο 
καλώς καί έκτελεΐτο θεοπρεπώς ή θεία καί ιερά μυσταγωγία υπέρ σωματικής 
καί ψυχικής σωτηρίας τών μακαριτών κτητόρων καί προικιστών, άλλα, καί ή 
πατρίς ευχαριστείτο, ώς τών εκείθεν ερχομένων πατέρων έκτελούντων εν περι- 
στάσει τάς δημοσίας ιεροπραξίας μέχρι τής εποχής τής ’Ελλάδος. Άναχωρη- 
σάντων ούν τότε τών ηγουμένων, ύπέπεσεν αύθις τό Παραδείσι εις έτοιμορρο- 
πίαν. Άναλαβοΰσα δ’ αύθις ή ’Ελλάς κατ’ αμοιβαιότητα τά τε έν τώ Κράτει 
τούτφ κτήματά της, έξαπέστειλον οί πατέρες τού Άγιου Νικολάου συνάδελφόν 
των τινά ίεροδιάκονον Αγάπιον Κουραχάκην επιτηρητήν τών περί ού ό λόγος 
Μοναστηριού καί Μετοχιού, οστις αν καί έξώδευσεν ικανά χρήματα εις έπι- 
σκευάς πολλών σεσαθρωμένων / μερών τού Μοναστηριού, ώς φαίνονται, δεν 
ήδυνήθη καθ’ ολοκληρίαν νά επισκευάση αυτό ένεκα δύο αιτιών.
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a' Ή έλλειψις συμβοηθών εκ τής Μονής τον συνάδελφων ώς οΐ προκάτοχοί 
του συνωδεύοντο ύπό δύο ή τριών συνάδελφων, ό εϊς εκ των οποίων διετήρει 
το έν Πασαλιμανίω Μετόχων, β' Ή νόσος των αμπέλων όπου ήτο το μόνον 
καί μάλλον κύριον εισόδημα τοΰ Μοναστηριού. Καί ενώ όσημέραι περιεμέναμεν 
δύο ή τουλάχιστον ένα συνάδελφόν καί συμβοηθόν τοΰ 'Αγαπίου, παρ’ ελπίδα, 
προ δύο σχεδόν ετών παρουσιάζεται εϊς λαϊκός ’Άνδριος Παναγιώτης Ά. 
’Αθανασίου ενοικιαστής τοΰ είρημένου Μονυδρίου καί τοΰ έν Πασαλιμανίφ 
Μετοχιού με κτήματα τόν άριθ. 28 έκτος τοΰ ναοΰ ή 'Αγία Παρασκευή καί 
τινων κτημάτων, φέρων καί Ιδιαίτερον γράμμα προς τόν ’Αγάπιον εν φ δι- 
ελάμβανε, μετά τήν παράδοσιν των ενοικιασθέντων, κοινοποιήσαι προς άπαν- 
τας τούς κατοίκους ν’ άναγνωρίσωσιν αυτόν τοΰ λοιπού ενοικιαστήν καί αν ό 
τόπος νομίζη, ότι έχει δικαιώματά τινα, δύναται να τά άναφέρη εις τήν αρχήν 
του καί αυτή προς τήν ήμετέραν iva θεωρηθή τό δίκαιον. 'Ημείς δε συνελΟόν- 
τες καί θεωρήσαντες τήν ένοικίασιν ταύτην όλως ούσαν αντιφατικήν των όρων 
τής μεταξύ των προγόνων ημών καί τών πατέρων τοΰ Άγιου Νικολάου γενο- 
μένης συμφωνίας, βλέποντες όμως ότι ό ναός καί τινα κτήματα, ότι δεν συμ- 
περιλαμβάνονται εις τήν ένοικίασιν ταύτην, ύπέλαβομεν βασίμως, ότι οί πατέ
ρες θέλουσι πέμψει τούς άναγκαιοΰντας αδελφούς των έπιτηρητάς ου μόνον 
τών ιερών καταγωγίων αλλά καί έπί τών υποχρεώσεων τοΰ ένοικιαστοΰ επί 
τής βελτιώσεως καί διατηρήσεως τής μοναστηριακής περιουσίας, έδέχθημεν 
τήν ένοικίασιν ταύτην καί άπέστημεν τών δικαιωμάτων μας. Αλλά τί βλέπομεν 
εις δύο σχεδόν ολόκληρα έτη; τούς μεν πατέρας άντί νά πέμψωσι τούς άναγ
καιοΰντας συναδελφούς των, έπροσκάλεσαν καί τόν ένταΰθα μένοντα Αγάπιον, 
πριν τής άποκαταστάσεως ετέρου, διά τινας άνυπάρκτους προτάσεις τοΰ ένοι- 
κιαστοΰ. Ό δε ενοικιαστής, άντί νά βελτιώνη τούς αγρούς κατά τάς υποσχέσεις 
του διά τής δενδροφυτίας καί άρμοδίου καλλιέργειας, φθείρει αυτούς διά τής 
δενδροκοπίας, έκριζώνων τάς αμπέλους διά τής φθοροκαλλιεργείας ας διε/τη
ρεί ό Αγάπιος μέχρι τής προς αυτόν παραδόσεως, καί τό Μονύδριον ου μόνον 
κατήντησε τζεφλίτζιον άλλ’ ούδ’ εν καί μόνον κανδήλιον τής Άγιας τουλάχι
στον άπτει. Καί τούτων ούτως έχόντων, νομίζοντες ότι έχομεν δικαιώματα, 
έγνωμεν κοινοποιήσαι τή Μητρί ήμών αγία τοΰ Χριστού Μεγάλη ’Εκκλησία 
καί παρακαλέσωμεν Αυτήν δουλικώς, iva ένεργήση όθεν ανήκει δι’ άποστολήν 
ιερωμένων προσώπων ώς εις Μαναστήριον εις άπαρτισμόν καί διατήρησιν, τοΰ 
όποιου οί πρόγονοι ήμών έπροίκισαν τοσαΰτα κτήματα. Διά ταύτην τήν αιτίαν 
όταν τό Συμβούλων τοΰ Άγιου Νικολάου άπετάθη διά τήν πράξιν τής ένοικι- 
άσεως, έπρεπε νά ένεργήση τήν δημοπρασίαν ένταΰθα, γνωστής ούσης τής 
αξίας τών ενοικιασθέντων, ούχί δε εις Άνδρον, καί εϊμεθα βέβαιοι ότι τό πο- 
σόν ήθελε φθάσει έπί τών 700 δραχμών καί τούτου γενομένου ου μόνον τό 
κυριαρχούν τής Άνδρου Μοναστήρων ήθελε άπολαμβάνει άλλά καί τό ένταΰθα 
βαθμηδόν καί άπό βοήθειας τών χριστιανών ήθελε διετηρεΐτο καλώς. Είδ ’ άλ-
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λως εν οσω εύρίσκεται εις χείρας λαϊκών, καί μάλιστα του ήδη ένοικιαστού 
Παναγιώτου, άποβήσεται μετ’ ου πολύ σωρός τής αχρήστου ύλης καί τότε μα- 
ταιωθήσεται καί ή παρά τού ’Αγαπίου επιδιόρθωσες πολλών σεσαθρωμένων 
μερών αυτού. Ταΰτα παναγιώτατε θερμοαιτούμεθα, iva εύαρεστηθεΐσα τοϊς εί- 
ρημένοις ΐεροίς καταγωγίοις ένεργήση όπου ανήκει όπως προληφθή ή άπαιτου- 
μένη φροντίς υπέρ αυτών, οί δε πατέρες τού 'Αγίου Νικολάου άν άπιστοΰν 
πεμψέτωσαν συνάδελφους των καί έπιθεωρησάτωσαν αυτό. Ai δε πανάγιαι καί 
θεοπειθεϊς Αυτής εύχαί ειησαν μεθ’ ήμών τών ταπεινών Αυτής τέκνων, 

χωρίον Άλώνη χωρίον Πασαλιμάνι χωρίον Σκουπιά
ύπογραφαί 13 ύπογραφαί 14 ύπογραφαί 12

[Τ. Σ.\ [Τ. Σ.\ [Τ. Σ.\

/χωρίον Χουχλιά χωρίον Βόρι
ύπογραφαί 10 ύπογραφαί 10

[Τ. Σ.\ [Τ. Σ.]
I Ό Προικοννήσου Γεδεών βέβαιοί τό γνήσιον 

δων.
τών ύπογραφών καί σφραγί-
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Φάκ. 76, άρ. 43. 21 Σεπτεμβρίου, 1862.
Μονόφυλλο 0.285 X 0.205 μ.. ’Αποτελεί άντίγραφο, άπό το χέρι τού 

ήγουμένου Ίωαννικίου Χαζάπη.

’Εκλαμπρότατε!
Επισυνάπτομεν ενταύθα ίσον αναφοράς προς τήν Εκκλησίαν τών χριστι

ανών κατοίκων τών πέντε χωρίων τής νήσου Πασαλιμανίου τής επαρχίας 
Προικοννήσου διαβιβασθείσης ήμιν ύπό τού άρχιερέως αυτών ίερωτάτου μη
τροπολίτου Προικοννήσου κ. Γεδεών, εν ή βλέπει καί ή αυτής Εκλαμπρότης 
ους κατά πλάτος εκτιθέμενοι λόγους οί ρηθέντες εξαιτοϋνται, iva ενεργήσωμεν 
διά τής άρμοδίας οδού τήν επί τής έπαπειλουμένης παντελούς ερημώσεως διά- 
σωσιν τού εν τή νήσου ταύτη κειμένου ιερού μονυδρίου τής ’Αγίας Παρασκευής 
Παραδείσι έπιλεγομένου καί έξηρτημένου άπό τού έν Άνδρω ιερού μοναστη
ριού τού Άγιου Νικολάου.

Καί επειδή ή κυριαρχική αύτη Μονή δεν εκπληροϊ τάς ύποχρεώσεις, ας άνέ- 
λαβεν άπό τού 1790 σωτηρίου έτους, ότε προσηλώθη εις αυτήν τό ρηθέν εν 
Πασαλιμανίφ Μονύδριον τής Άγιας Παρασκευής κατά τούς μεταξύ τών προ
γόνων τών είρημένων χριστιανών, προικισάντων αυτό άκολούθως καί κλήμα-
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<7tv ίκανοΐς, καί των πατέρων του 'Αγίου Νικολάου συμπεφωνημένους ορούς, 
κατεστρω μένους όντας καί εις τον Κώδικα τής Μητροπόλεως Προικοννήσου, 
καί επειδή αντί ηγουμένου καί πατέρων, ους ώφειλε κατά τάς ρηθείσας συμφω
νίας πέμψαι ή διαληφθεΐσα κυριαρχική Μονή εϊς τε το ρηθέν Μονύδριον έν 
Πασαλιμανίφ καί εις το έκείσε Μετόχων αυτής, όπως εκτελώ νται ύπ’ αυτών ή 
τε θεία μυσταγωγία καί άπασαι ai λοιπαί ίεραί άκολουθίαι, τουναντίον άπέ- 
στειλε προ δύο ετών, ώς ενοικιαστήν του τε Μοναστηριού καί τού Μετοχιού 
(εκτός τοΰ ναού τής 'Αγίας Παρασκευής καί τινων κτημάτων) καί είκοσιοκτώ 
κτημάτων λαϊκόν τινα Παναγιώτην ’Αντωνίου1 τουνομα, Άνδριον, μετακα- 
λοΰσα ήδη καί τον ον εϊχεν άποστείλει προλαβόντος ’.Αγάπιον ίεροδιάκονον 
Κοραχάκην. Διά ταΰτα κατ’ αϊτησιν τών είρημένων χριστιανών διευθύνοντες 
αυτή τάδε τό ευχετικόν ήμών, άξιοΰμεν πατρικώς, όπως καθ’ ον τρέφει ζήλον 
υπέρ τών / ιερών τοΰ ναοΰ σκηνωμάτων èνεργήση τά είκότα, κατορθοΰσα, 
όπως ή ρηθεϊσα εν Άνδρφ ιερά μονή τοΰ 'Αγίου Νικολάου ΰποχρεωθή άρμο- 
δίως είς τήν άκριβή εκπλήρωσιν τών υποχρεώσεων αυτής άπέναντι τοΰ έν Πα- 
σαλιμανίψ Μονυδρίου τής 'Αγίας Παρασκευής, καί τοΰ έκείσε μετοχιού αυτής, 
άτινα κινδυνεύουσιν έρημωθήναι ώς εκ τοΰ τρόπου τοΰ ενοικιαστοΰ, δίκην 
τζιφτιλικίου θεωροΰντος τό Μονύδριον, εν φ ού μόνον αμελεί τών προς ευπρέ
πειαν αύτοΰ άφορώντων, άλλ’ ουδέ τό κανδήλιον τής 'Αγίας άπτει, καί είς ιδίαν 
ώφέλειαν σπεύδοντος κατά τό λέγειν τών είρημένων χριστιανών, καί φροντίση 
τής άποστολής ηγουμένου εν τώ Μονυδρίψ τής 'Αγίας Παρασκευής μετά τών 
αναγκαίων πατέρων, εχόντων καί τήν τοΰ Μετοχιού οικονομίαν καί διατηρούν- 
των τά άνέκαθεν συμπεφωνη μένα. ΕΙεν δέ τά έτη αυτής θεόθεν ο,τι πλεϊστα, 
υγιεινά καί πανευδαίμονα.

Κωνσταντιν. Σεπτεμβρίου κα’.
Τής λίαν περισπουδάστου ήμϊν Αυτής Έκλαμπρότητος 

Διάπυρος ευχέτης προς Θεόν 
f ό Κωνσταντινουπόλεως Ιωακείμ.

Προς τόν Έκλαμπρότατον κύριον Π.Α. Ζάννον 
Έπιτετραμμένον τοΰ Βασιλείου τής 'Ελλάδος 
παρά τή Υψηλή Πύλη κ.τ.λ. κ.τ.λ.

Διά τό ακριβές τής αντιγραφής 
εν τή Μονή τοΰ 'Αγίου Νικολάου 
τήν 18 Φεβρουάριου, 1863.
Γερμανός Εύδοκιάδης ίερομ. ηγούμενος.

[Τ. Σ.] Λαυρέντιος Κροκόδειλος ίερομ. σύμβουλος
Νεόφυτος Μπίστης προηγ. ό άναπληρών τόν άπόντα σύμβουλον.

1. lege ’Αθανασίου.
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Φάκ. 76, άρ. 55. 4 Νοεμβρίου, 1862.
Δίφυλλο 0.25 X 0.185 μ. Ίο κείμενο αύτόγραφο τοΰ ύπογραφομένου 

μητροπολίτη· στην έκδοση διατηρήθηκε ή γραφή του. Στή σ. 4: Τώ 

όσιοτάτφ εν Ίερομονάχοις άγίφ Κα/θηγουμένφ τής Μονής τοΰ εν άγίοις 
Πα/τρός ήμών Νικολάου Κφ Γερμανφ, καί / τοίς λοιποϊς πατράσιν / ευχετι
κά) ς / Εις "Ανδρον.’Επίσης αποτύπωμα μικρής έλλειψοειδοΰς σφραγίδας 
δπου διακρίνονται ΠΡΚ[ΟΝΝΗΣ]ΟΥ / Γ[ΕΑΕ]Ω[Ν],

Την όσιότητα υμών ταπεινοευχόμένος ήδέως προσαγορεύω.
Κατά ιού άπό τής 4. ’Ιουλίου τρέχοντος έτους, διά τοΰ όσιωτάτου εν Μονα- 

χοις συναδέλφου καί συμβούλου ύμών κ. Σαμουήλ Γράμματος ύμών, μεταβάν- 
τες μετά τινων των προεστώτων τεσσάρων χωρίων τής Νήσου, καί έν τφ 
κατά τοΰ άπό τής 5ης παρελθόντος 8βρίου καταστίχφ καί τή εκθέσει, άτινα 
φέρρει μεθ’ έαυτοΰ ό κ. Σαμουήλ φαίνονται ύπογεγραμένοι (ών εγγράφων δύω 
όμοια άπαράλακτα εβαστάχθησαν καί ενταύθα) εις παρατήρησιν των επισκευών 
τοΰ εν Ίεροδιακόνοις συναδέλφου ύμών κ. 5Αγαπίου, έν τφ Ίερφ Μονυδρίφ 
τής Άγιας Παρασκευής εν τή ενταύθα διατριβή του, εις ά όσον καί αν έπεβε- 
βαίωσα το γνήσιον τών υπογραφών τότε, μετά ταΰτα δε παρατηρήσας έσκεμμέ- 
νως τά ενταύθα μένοντα δύω έγγραφα ώς εϊρηται, ώς τότε περιστοιχούμένος 
ύπό πολλών περισπασμών, δεν ήδυνήθην παρατηρήσαι αυτά καλώς. "Ηδη δε 
εύκαιρίαν δραξάμενος πληροφορώ υμάς ότι παρατηρήσας καλώς εύρον αυτά 
επιλείψιμα καί πάντως σκοτεινά, μη φωτίζοντες δι' αυτών ύμάς καλώς. Γινώ- 
σκετε δε άγιοι πατέρες ότι, όσον καί αν φαίνηται έν τή ρηθείση εκθέσει ότι τό 
Μονύδριον είναι έτοιμόροπον, μη έννοήσητε όμως ότι άπαν εξ ολοκλήρου έστί 
τοιοΰτον, ώς τά τείχη καί ai πατώσεις τών πλείστων δωμάτων είσί νεωστί 
παρά τοΰ κ. Αγαπίου επισκευασμένα καί σηγουραρισμένα, ώς καί έν τφ κατα
στίχφ φαίνονται, δυνάμενα νά διαρκέσωσι διά πολλά έτη, δωμάτια δέ τινα τοΰ 
βορίου μέρους, καί άνωθεν τής βρύσεως κείμενα, καί περί ών πολλάκις έγένετο 
λόγος μετά τών επαρχιωτών ότι αυτά νά άρθώσιν εις τό παντελές, ώς / σκο
τεινά όντα, καί τοΰ όπισθεν μέρους ύψηλού όντος δεν έχει μέρος δι’ άνοιγμα 
παραθύρων, διά τούτο καί παρεμελείθησαν. Διά τής ύλης όμως τούτων επι
σκευάζονται τά τοΰ νοτίου μέρους δωμάτια, καί μέρος τών στεγών, αϊτινες άπό 
δύω ήδη ετών καί εδώ, μετά τήν ελευσιν δηλαδή τοΰ ένοικιαστοΰ Παναγιώτου 
ούδέν καρφίον εκτυπήθη έν αύτοίς, ώς κατ’ έτος έγίνοντο έπισκευαί επί τών 
ήμερών τοΰ κ. Αγαπίου, ώς άπασα ή επαρχία ομολογεί τοΰτο, καί αύτη έστίν ή 
έτοιμοροπία ήν βλέπετε εν τοίς δυσίν έγγράφοις. Βεβαίως όταν πέσωσιν ai στέ-
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y ai, αν καί νεόκτιστον ή ναι το οικοδόμημα εξάπαντος καταδαφίζεται. Έν ένί 
λόγψ πληροφορώ υμάς, ώς καί διά των προλαβουσών δύω άναφορών του τό
που έδηλώθη ΰμΐν, προς φωτισμόν υμών, όταν έξοδευθώσι δέκα, ή το πολύ 
δεκαπέντε χιλιάδες γρόσια, το Μονύδριον επισκευάζεται καί σιγουράρη καλώς, 
χωρίς νά έλαττωθη ή επέκτασις αυτού, διά της καταδαφίσεως δηλαδή τών 
τριών εκείνων αχρήστων δωματίων, άλλ ' εσεται καί σχηματισθήσεται εις τον 
τόπον αυτών, εντός τού τειχοκάστρου δηλαδή, έν μικρόν περιβολάκι θελκτικόν 
μάλιστα τών προσκυνητών καί λοιπών θεατών. Οταν δε ώς προεγράφη, ενοι- 
κιασθώσι τά κτήματα ενταύθα, καί όταν σταλώσι δύω αδελφοί εκ τής Μονής 
υμών, καί τό καλήτερον, όταν ή ’Ιερά υμών Μονή άποφασίση νά παραβλέψη 
πέντε ετών ενοίκια, τότε είμαι ύπερβέβαιος ώστε ού μόνον τό Μονύδριον νά 
έπισκευασθή ώς πρέπει, αλλά καί ai εκ τής νόσου χαλαρωθήσαι αμπελώνες νά 
γίνωσιν ώς τό πρώτον. Τότε δέ καί οί ενταύθα άδελφοί υμών νά εξοικονομών
τας καί νά ζώσιν ίερο/πρεπώς, καί τό κυριαρχούν νά όφεληθή τό διπλοΰν. Καί 
ταΰτα μεν προς γνώσιν υμών εύχετικώς, ειητε δέ ύγιαίνοντες κατ’ άμφω, δε
όμενοι τού εν άγίοις Πατρός ήμών Νικολάου υπέρ εμού.

Έν Άλώνη, τή 4 9βρίου, 1862.
Τής ύμετέρας πανοσιότητος

άγαπητός έν Χριστώ πατήρ καί 
διάπυρος ευχέτης

f ό Προικοννήσου Γεδεών.
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Φάκ. Π, άρ. 3. 15 ’Ιουλίου, 1863.
Δίφ. 0.355 X 0.22 μ. Στη σ. 4, γραφή τού Ραμπαζή: ένγραφα κ(αί) 

ομόλογα του / 1863 τής κατασχέσεος του / παναγιοτου άθανασιου / άντριότου.

Οΐ υποφαινόμενοι καλλιεργηταί των διαφόρων κτημάτων τοΰ μονυδρίου ή 
Άγια Παρασκευή τοΰ καί Παραδείσι λεγομένου τής εν Άνδρω ίεράς μονής τοΰ 
’Αγίου Νικολάου, διαταχθέντες δυνάμει διαταγής τοΰ επί των ’Εκκλησιαστικών 
καί τής Δ. Έκ. ’Υπουργείου παρά τής ήμετέρας επιτόπιου διοικητικής αρχής 
ίεραρχικώς, iva διατηρήσωμεν καί φυλάξωμεν τά κατασχεθέντα συντηρητικώς 
επ' όνόματι ημών διάφορα προϊόντα, τά προερχόμενα εκ των άναφερομένων 
κτημάτων τοΰ ρηθέντος Μονυδρίου μέχρι δευτέρας έλευσομένης τοΰ ένδιαλαμ- 
βανομένου Β. ’Υπουργείου διαταγής, άτινα ύποσχόμεθα iva καλώς καί είλικρι- 
νώς διατηρήσαντες παραδώσωμεν άνευ λόγου καί άνευ ούδεμιάς προφάσεως 
όπου ακολούθως διαταχθέντες ανήκει καί ύποφαινόμεθα.

Έν Άλώνη τή 15 ‘Ιουλίου, 1863.
Υπόσχονται ενώπιον τοΰ κυρίου πράκτορος, μουδήρη καί προεστοΰ καί λοι

πών
1. Απόστολος Σταθή σίτον κοιλά 7, κριθήν κοιλά 12^2, άχυρον κα- 

τ<άρια > 28.
Σταυρής Σκουρλίσης σίτον κοιλά 8, άχυρον καν<τάρια> 5, έξ<οδα> 

γρ<όσια> καί κόπου σίτον κ<οιλόν> 1.
2. Πολυζώνης Σεργιώτου κοιλά σίτον 14, χυρον κατάρ<ια> 14, έξοδα θέ

ρους καί παλαιά γρ<όσια> 132.
3. Χρυσόστομος Ίωάννου σίτον κοιλά 17lh, έξοδα θερισμοΰ κλπ κ<οιλά> 

5.
4. Σκοπιώτης μποστάνι.
Γιάν. Φώτη σίτον κοιλά 10‘/2.
Γέρο Πέτρος κριθήν κοιλά 4, άχυρον καντά<ρια> 2 έξοδα.
Πασαλιμάνισι.
Γεώρ. Σταμάτιαλης.
μάστρο Αντώνης.
Ύποβεβαιοΰται ενώπιον τών είρημένων καί λοιπών μαρτύρων καί αρχής 

Γεώργιος Ανδιά βεβαιώ.
Γεώργιος Ν. Κουμεριανός.
Ε.Ε. Στεφανίδης βεβαιώ.
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Φάκ. 77, άρ. 4. 7 Μαρτίου, 1864.
Μονόφυλλο 0.355 X 0.22 μ. γραμμένο άπό τον Ραμπαζή. Τις μετα

γενέστερες προσθήκες έγραψε άλλος. Οί υπογραφές ιδιόχειρες.

ό Προικοννήσου Γεδεών έπιβεβαιοϊ
Κατάλογος των διαφόρων καλλιεργητών των κτημάτων τής ενταύθα ίεράς μο
νής τής όσιομάρτορος Άγιας Παρασκευής επιλεγόμενης Παραδείσι, οί υποφαι
νόμενοι υποσχόμενοι πληρώσαι κατά τό ήδη ερχόμενον θέρος του 1864 εις το 
Αλώνι εις σίτον τό άντίτιμον των ενοικίων των διαφόρων κτημάτων άνευ 
λόγου καί ουδεμιάς προφάσεως.

‘Εν Άλώνη τή 7 Μαρτίου, 1864.
α' Πολυζώνιος Σεργιώτης λαβόντα επτά αγρούς υπόσχεται νά δώση κοίλα 

σίτου 14. Διά τον αγράμματον τον υπογράφω κατ’ αιτησίν του Ε.Ε. Στεφανί- 
δης. Ό Πολυζώνιος έδωσε κοιλά σίτου 14.

β' Θεοχάρης Παναγιώτου διά τά χωράφια τής Μονής οπού έσπειρα υπόσχο
μαι νά δώσω σίτον κοιλά τό δλον δεκαοκτώ, άριθ. 18. Διά τον άγράμματον 
τον υπογράφω κατ’ αιτησίν του ΆΘανάσης Ίωάννου Σάμιος.

γ' Κυριάκης Νικολάου διά τά χωράφια τής Μονής όπού έσπειρα υπόσχομαι 
να. δώσω σίτον κοιλά τό ολον δεκαοκτώ, άριθ. 18. ’Έδωσα εις την Μονήν 
δέκα. Διά τάν άγράμματον τον υπογράφω κατ’ αιτησίν του Παναγιώτης Π. 
Σακελλαρίου. Έλαβα άπό τόν Κυριάκη κοιλά 2, έχω νά λάβω κοιλά 6.

δ' Γεώργιος Ίωάννου Κατζαμάκης διά τό χωράφι τής Μονής όπού έσπειρα 
υπόσχομαι νά δώσω σίτον κοιλά τό ολον τέσσαρα καί ήμισυ, άριθ. 41/2. Διά 
τόν άγράμματον τόν υπογράφω κατ’ αιτησίν του Χαράλαμπος Στεφανίδης. 
Χρεωστεϊ μισό κοιλό.

ε Απόστολος Καψουλάκης διά τό χωράφι τής Μονής όπού έσπειρα υπόσχο
μαι νά δώσω σίτον κοιλά τό ολον πέντε καί ήμισυ, άριθ. 51/1. Διά τόν άγράμ
ματον τόν υπογράφω κατ’ αιτησίν του Ε.Ε. Στεφανίδης. Χρεωστεϊ μισό κοιλό.

ς' Χριστόδουλος Ίωάννου διά τά χωράφια τής Μονής όπού έσπειρα υπό
σχομαι νά δώσω σίτον κοιλά τό ολον δέκα, άριθ. 10. Διά τόν άγράμματον τόν 
υπογράφω κατ’ αιτησίν του Πέτρος Γεώργου μάρτυς. Τά επήρε ό τζορπατζής 
τά 5.

ζ' Αντώνιος Κωνσταντίνου Βουτζάς εκ Πασαλιμανίου διά τά χωράφια τής 
Μονής όπου έσπειρα υπόσχομαι νά δώσω σίτον κοιλά τό ολον επτά, άριθ. 7.

η' Γεώργιος Σταμάτιαλης εκ Πασαλιμανίου διά τά χωράφια τής Μονής 
όπού έσπειρα υπόσχομαι νά δώσω σίτον κοιλά τό ολον πέντε, άριθ. 5. Γεώρ
γιος υπόσχομαι.
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θ' Γέρο Πέτρος διά τά χωράφια τής Μονής όπου ’έσπειρα υπόσχομαι να 
δώσω κοίλα το ολον κριθή 3. Πέτρος Γεωργίου υπόσχομαι. Τά έδωσα.

ί Δημήτριος Χιωτάκης Σκουπιώτης έχοντας δύο χωράφια συντροφικώς 
υπόσχομαι να δώσω τό ήμισυ του σίτου άφ ’ όσου παρέξουν εφέτος οί άγροί. 
Διά τό άγράμματον τό υπογράφω κατ’ αϊτησίν του Ε.Ε. Στεφανίδης.

Ο άντιπρόσωπος πληρεξούσιος επίτροπος τής μονής Σαμουήλ Ραμπαζής 
μοναχός.
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Φάκ. 77, άρ. 6. 10 Μαρτίου, 1864.
Δίφυλλο 0.355 X 0.22 μ.

ό Προικοννήσου Γεδεών έπιβεβαιοι.
Διά τού παρόντος ενοικιαστήρίου εγγράφου ίσχύοντος ώς γεγονότος επί δη

μοσίου αρχής δήλον γίνεται, ότι άφ’ ενός μεν ό όσιολογιώτατος κύριος Σα
μουήλ Ραμπαζής μοναχός, σύμβουλος καί πληρεξούσιος επίτροπος τής εν Αν- 
δρφ ίεράς καί σεβάσμιας μονής τού 'Αγίου Νικολάου επιλεγόμενης εις τάς 
Ώρας, κτήμα τής όποιας είναι καί ή ενταύθα μονή τής όσιομάρτυρος Αγίας 
Παρασκευής όμοΰ με τά εις αυτήν άνήκοντα διάφορα κτήματα, καί άφ’ ετέρου ό 
όσιώτατος ηγούμενος τού ενταύθα μονηδρίου ή Παναγία των Δένδρων επονο
μαζόμενη κύριος Παρθένιος "Ισαρης μοναχός συνεφώνησαν ώς εφεξής:

Αον. Ό μεν όσιολογιώτατος κύριος Σαμουήλ Ραμπαζής ώς πληρεξούσιος 
τής ρηθείσης Μονής καί κατά τήν άνά χείρας αυτού διαταγήν τού επί των 
’Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίου Έκπαιδεύσεως Υπουργείου τής 'Ελλάδος 
δίδει εις ενοίκων εξ άγρούς τής ενταύθα ρηθείσης Μονής, τήν Αστοιβήν, τό 
Γεφύρι, τό Τιμόνι, τήν Συκιά, τήν Αχλαδιά καί τήν Αμυγδαλιά όνομαζομένους 
καί κειμένους κατά τήν περιφέρειαν τού ρηθέντος μονυδρίου τής Παναγίας των 
Δένδρων, διά πέντε έτη, άριθ. 5, ήτοι άπό τού 1865 μέχρι τού 1870, καί διά 
σίτον καλής ποιότητος έτησίως κοιλά τεσσαράκοντα πέντε, άριθ. 45, πληρωτέα 
εις τούς κατά τό θέρος έλευσομένους πρώτους άλώνας έκάστου έπερχομένου 
έτους.

Βον. Ό δε ρηθείς όσιώτατος κύριος Παρθένιος Ίσαρης δεχθείς ευχαρίστως 
τήν ρηθεισαν των εξ άγρών ένοικίασιν, υπόσχεται καλλιεργών αυτούς προς 
όφελος του iva ανυπερθέτως καί άνευ λόγου προφάσεως πληρώνη τακτικώς 
έτησίως καί έμπροθέσμως τό συμφωνηθέν ενοίκων, συνιστάμενον ώς εϊρηται 
εις τεσσαράκοντα πέντε κοιλά σίτον, άριθ. 45.

Διό δι ’ άσφάλειαν άμφοτέρων των μερών έγένοντο δύο παρόμοια έμπροσθεν
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των εύρεθέντων άξιοπίστων μαρτύρων iva εχων ό καθείς άνά εν ίσχύη εν παντί 
κριτηρίω δικαιοσύνης καί ύποφαίνονται.

Έν 'Αλώνη τη 10 Μαρτίου, 1864.
Διά τον άγράμματον Παρθένων Ίσαρην μοναχόν ύποσχομένου τά άνωθεν 

κατ’ αιτησίν του υπογράφω έγώ ό χα(τζή) παπάς Ευστράτιος οικονόμος καί 
μάρτυς.

οί μάρτυρες: Γεωργάκης Κωσταντά μάρτυς. Ε.Ε. Στεφανίδης.
ό πληρεξούσιος καί σύμβουλος της Μονής Σαμουήλ Ραμπαζής μοναχός.
ό εγγυητής: χα(τζή) ’Αναγνώστης Παναγιωτάκη.

Ίωαννίκιος Χαζάπης ιερομόναχος, ηγούμενος.
Γερμανός Εύδοκιάδης, ιερομόναχος, σύμβουλος.

Μονόφυλλο 0.35 X 0.22 μ. Όπως γράφεται στο τέλος, πρόκειται 

για Άντίγραφον ίσον άπαράλλακτον τφ πρωτοτυπώ.

Οί υποφαινόμενοι κάτοικοι τής χώρας τής Άλώνης έλάβομεν παρά τού Γε
ωργίου Άντριώτου σιτάρι κοίλα ώς κατωτέρω ύποδείκνυται διά κτηματικόν 
φόρον του ύπό Άνδρον μοναστηριού όνομαζομένου Αγία Παρασκευή. Οθεν 
έγένετο τό παρόν έγγραφον καί εδόθη εις τάς χείρας τού κυρίου Γεωργίου προς 
περισσοτέραν άσφάλειαν äv τυχόν, ο μή γένοιτο, ήθελε τον ένάξει ό ενοικι
αστής ζητών παρ’ αυτού σώον τό ενοίκων, ύποσχόμεθα οί ύπογραφέντες νά 
άναπληρώσωμεν αυτό ώς καί τά έξοδά του.

Κοιλά δεκαεπτά, άρ. 17.
Άλώνη τήν 9 Αύγούστου, 1867.
Τόπος τής σφραγίδος τού χωρίου.
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Φάκ. 77, άρ. 11. 9 Αύγούστου, 1867.

οί κάτοικοι

Γεώργιος Αναγνώστου. 
Κωνστ. Άργυρόπουλος. 
Ιωσήφ Κωνσταντινάκη. 
Παντελής Μανόλη.

Μαυρουδής Σάββα. 
Διαμαντής Δράκου. 
Δράκος Άναστάση. 
Θωμάς Αντωνίου. 
Σταύρος Αντωνίου. 
Απόστολος Στάθη. 
Δημήτρ. Καριοφίλη.

χα(τζή) Κωνστ. Νικολάου.
Γεωργάκης Άγγελάκη. 
Γιαννάκης Χριστοδούλου. 
Άγγελάκης Σωτηράκη. Γεώργιος Χρυσοστόμου.

119



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ I. ΠΟΛΕΜΗΣ

Αντώνιος Δομεστίχου. 
Δημήτρ. Δροσινοΰ. 
Διαμαντής Δημητράκη. 
Σέργ<ι >ος Διαμαντή.

’Αναγνώστης Μαντζολάκη. 
Θωμάς Σταυρινοΰ.
Γιαννάκης Σακελλαρίου. 
Δημήτρ. Διαμαντάκη. 
Βασίλης Πέτρου.
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Φάκ. 78, άρ. 63. 30 Σεπτεμβρίου, 1869.
Δίφυλλο 0.29 X 0.205 μ. γραμμένο άπο τον ήγούμενο Ίωαννίκιο.

Άριθ. πρωτ. 146 Πιστοποίησις
Σήμερον τή 30 7βρίου, 1869, το υποφαινόμενον Ήγουμενοσυμβούλιον τής 

ιερός μονής του ’Αγίου Νικολάου μεθ’ άπάσης τής αδελφότητος πιστοποιεί 
περί του εν Πασαλιμανίφ μονυδρίου τής Μονής μας τιμώμενον επ’ όνόματι τής 
Άγιας Παρασκευής, ότι ουδέποτε έπλήρωσε κτηματικόν φόρον εκτός του Β. 
δεκάτου άφοΰ τό παρέλαβεν υπό την διεύθυνσίν του.

Τό Μονύδριον τούτο προσεκολλήθη εις την Μονήν ημών τό 1799 έτος διά 
μέσου τού ίερομονάχου Νείλου Παλαιολόγου, όστις τό διεχειρίσθη διοικήσας 
μέχρι τού 1808. Τούτον διεδέχθη ό ΐερ. Δανιήλ Κόκκινος μέχρι τού 1812. Τού
τον δε πάλιν διεδέχθησαν οΐ δύο αδελφοί Παλαιολόγοι Αθανάσιος καί Γαβριήλ 
μέχρι τού 1815. Τούτους δε αύθις διεδέχθη ό ίερ. Αγάπιος Κροκόδειλος μέχρι 
τού 1821. Τούτον έπειτα διεδέχθη ό ίερ. Λαυρέντιος Κροκόδειλος καί τούτον ό 
Γεδεών Χαζάπης μέχρι τού 1837 καθ’ ον χρόνον ούτος àναγκασθείς υπό τών 
τότε οθωμανικών άρχών νά πολιτογραφηθή ώς ραγιάς, όπερ μη βουληθείς άλ- 
λάξαι την αυτού εθνικότητα, κρύφα καί διά νυκτός εφυγεν εκεϊθεν, άφήσας τό 
Μονύδριον έρημον καί όλως άποστάτευτον, ήλθεν εις την Άνδρον, άλλ' εκ 
τούτου μετ’ ολίγον διάστημα χρόνου άπεβίωσεν.

Τό δε Μονύδριον, επίσης τό εν Βουλγάρφ Μετόχιον, άμέσως ό τότε αυτόθι 
Σεβ. Μητροπολίτης οίκειοποιηθείς ταΰτα, μόνον τό Μονύδριον παρεχώρησεν 
εις τινα ράγιάν Θεόφιλον καλούμενον νά τό προστατεύη. Άλλ’ εις τήν τότε 
μεταξύ τών δύο κρατών γενομένην άμοιβαίαν συνθήκην άληθώς άνεγνώρισαν 
τά ανέκαθεν πάτρια καί τά τών ιερών μονών δικαιώματα άπαξ διά παντός 
διαμένουν ελεύθερα παντός οίουδήποτε φόρου εκτός μόνης τής Β. άποδεκατώ- 
σεως■ διότι καί ό τότε άμέσως άποσταλείς επιστάτης τών είρημένων έκεισε 
Μετοχίων ίεροδ. Αγάπιος Κουραχάκης από τού 1849 μέχρι τού 1860 κτηματι
κόν φόρον δεν επλήρωσεν άλλ’ ούτε οί ετι έπιζώντες Λαυρέντιος Κροκόδειλος 
καί Διονύσιος Γαρδέλης ποτέ δεν έπλήρωσαν άλλ’ ούτε εις ούδενός τών πα
λαιών επιστατών τά κατάστιχα φαίνεται ότι έπλήρωσαν τοιοΰτον φόρον.
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Ταΰτα βεβαιοΰντες καί μαρτυροΰντες, πιστοποιοΰμεν οί υποφαινόμενοι διά 
του παρόντος εγγράφου μας τό όποιον έγχειρίζομεν τφ άποστελλομένω έκείσε 
επιστάτη πληρεξουσίφ ημών Ιερομ. κ. Σαμουήλ Ραμπαζή ϊνα παραστήση όπου 
δει προς βεβαίωσιν καί ύπεράσπισιν των δικαίων τής Μονής ημών.

Έγένετο εν τη ιερά μονή του 'Αγίου Νικολάου καί ύπεγράφη παρ’ ημών. 
Ίωαννίκιος Χαζάπης ίερομ. ηγούμενος.
Γερμανός Εύδοκιάδης ίερομ. 1 Σύμβουλοι
Σαμουήλ Ραμπαζής ιερομόναχος. J

οί λοιποί πατέρες 
Νεόφυτος Μπίστης ιερομόναχος.
Λαυρέντιος Κροκόδειλος ίερομ.
Διονύσιος Α. Γαρδέλης:
Παγκράτιος Νέγρης ίερομ.
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Φάκ. 76, άρ. 44. Νοέμβριος, 1869.
Δίφυλλο 0.34 X 0.21 μ. ’Αντίγραφο, με πολλά σφάλματα, τοΰ Σα

μουήλ Ραμπαζή.

Γρηγόριος Οικουμενικός Πατριάρχης.
Άριθ. 5839
διεκ. 4531

Ίερώτατε μητροπολιτα Προικοννήσου, ύπέρτιμε καί έζαρχε πάσης Προπον- 
τίδος, εν άγιου πνεύματι άγαπητέ αδελφέ καί συλλειτουργέ τής ήμών μετριότη
τας , κύριε Γεδεών, χάρις ειη τη αυτής ίερότητι καί ειρήνη παρά Θεού.

Ό επιδότης τής παρούσης ήμετέρας επιστολής όσιώτατος εν ίερομονάχοις 
κύριος Σαμουήλ άποστέλλεται παρά τής έν Άνδρψ ίεράς μονής τοΰ 'Αγίου 
Νικολάου ώς πληρεξούσιος επιστάτης εις τό αυτόθι ιερόν μονύδριον τής 'Αγίας 
Παρασκευής τό έξαρτώμενον εκ τής Μονής ταύτης. Συνιστώντες τοίνυν τήν 
αύτοΰ όσιότητα άξιοΰμεν καί προτρεπόμεθα τήν αυτής ιερότητα, όπως άναγνω- 
ρίσασα αυτόν ώς τοιοϋτον καθ’ a φέρει άνά χείρας επίσημα έγγραφα τής ρηθεί- 
σης ίεράς Μονής, εχη υπό τήν αρχιερατικήν αυτής εύνοιαν καί χορηγή τήν 
δέουσαν προστασίαν καί συνδρομήν οσάκις αν έπικαλεσθή ταύτην υπέρ τών 
συμφερόντων τοΰ εν λόγω ίεροΰ Μονυδρίου. Ή δε τοΰ Θεού χάρις καί τό 
άπειρον ’έλεος ειη μετά τής <σής> ίερότητος.

,αουξθ' μηνί Νοεμβρίου.

t ό Κωνσταντινουπόλεως έν Χριστώ άγαπητός αδελφός.
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Φάκ. 76, άρ. 60. 18 Σεπτεμβρίου, 1870.
Μονόφυλλο 0.37 X 0.50 μ. μέ φθορές άπό τις (αναδιπλώσεις. Με το 

χέρι τοΰ μητροπολίτη είναι γραμμένη μόνη ή προσθήκη μετά τή μονο
κονδυλ ιά.

Οί έν όλη τή καθ’ ή μας θεοσώστφ επαρχία, έντιμώτατοι κληρικοί, ευλαβέ
στατοι ιερείς, τίμιοι "γέροντες καί προεστώτες, καί λοιποί πάντες ευλογημένοι 
χριστιανοί, χάρις εϊη π&σιν ύμίν, έλεος καί ειρήνη παρά Θεοΰ Κυρίου Παντο- 
κράτορος, παρ’ ημών δε ευχή, ευλογία καί συγχώρησις.

Γνωστόν εστι πάσιν ύμίν ότι το εν τή νήσφ ταύτη Πασαλιμανίφ κείμενον 
ιερόν μονύδριον τής 'Αγίας ενδόξου όσιομάρτυρος καί άθληφόρου Παρασκευής 
προ έπταετίας έπυρπολήθη, ένεκα δέ καιρικών τινων περιστάσεων εμεινεν ες 
δεύρο άνοικοδόμητον. ’Ήδη δε το έν "Ανδρφ κυριαρχούν αυτό ιερόν μοναστή
ρι ον τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Νικολάου πρόνοιαν λαβόν, έξελέξατο εκ τής 
ολομέλειας των έν αυτω άσκούντων πατέρων τον τό παρόν ήμών έπιφέροντα 
όσιώτατον έν ίερομονάχοις καί αρχιμανδρίτην κύριον Σαμουήλ, έξαπέστειλεν 
αυτόν ώς ανδρα άξιον καί σεμνού βίου δεδοκιμασμένον ώς πληρεξούσιον καί 
ήγούμενον τοΰ ενταύθα έν λόγω ιερού μονηδρίου τής Άγιας όσιομάρτυρος 
Παρασκευής, εις κυβέρνησιν αυτού τε καί των κτημάτων αυτού, δούς αύτφ 
εντολήν τε καί πληρεξουσιότητα εις τό άνεγείραι εκ βάθρων τήν τε ίεράν αυτού 
εκκλησίαν καί άπαντα τά πυρποληθέντα τε καί έκ τοΰ καιρού σεσαθρωθέντα 
δωμάτια. Τούτου χάριν άμα φθάσαντες ενταύθα τής αυτού όσιότητος, πρώτον 
του έργον ήν iva εκβάλη τό τής ένοικοδομής υψηλόν φιρμάνιον, ου φθάσαντες 
ενταύθα μετά καί υψηλών διαταγών των ύψηλοτάτων Αύθεντών ήμών καί Πα
σάδων τοΰ Βιλαετιού ήμών, άνεγνώσθησαν έν τω τοΰ Πασαλιμανίου Διοικητη- 
ρίω, ώστε τά πάντα έτοιμα έστίν εις άνέγερσιν, ήτις σύν Θεω γενήσεται κατά 
τήν προσεχή άνοιξιν τοΰ καιρού ήδη προχωρήσαντος. Ά λ λ ' επειδή καί τά τοι- 
αϋτα ιερά καταγώγια εχουσιν ανάγκην υλικού διά τήν τούτων άνέγερσιν, διά 
τούτο ό ρηθείς άρχιμανδρίτης κ. Σαμουήλ τή ήμών κυριαρχική άδεια τρέχει εις 
τά φιλελεήμονα σπλάγχνα των χριστιανών ήμών χάριν βοήθειας. Όθεν ώς 
γνωρίζοντες ότι ai εις τοιαΰτα ιερά καταγώγια γινόμενοι ελεημοσύναι είσίν ευ- 
πρόσδεκτοι, οί δε συνδραμόντες χριστιανοί λογισθήσονται κτήτορες, μνημο
νευόμενων τών ονομάτων αύτών εν ταΐς προς Θεόν γενησομέναις ίερουργίαις, 
όθεν δεξάμενοι τήν όσιότητά του εύμενώς βοηθήσατε έκαστος καθά δυνάμεως 
έχει καί προαιρέσεως, ώς φέροντα δέ καί κιβώτιον ιερών λειψάνων, οί προαι
ρούμενοι χριστιανοί μετακαλεσάμενοι αυτόν έν τοΐς εύλογημένοις οικοις αυτών 
ψαλλέτω άγιασμόν, iva διά τής βοήθειας υμών ή μεν όσιότης του δυνηθή άνε-



ΒΟΥΡΓΑΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ

yd pai το ιερόν τούτο καταγώγιον, υμείς δέ οί συνδραμόντες καί βοηθήσαντες 
έξετε τούς μισθούς παρά τού μισθαποδότου Θεού ού ή χάρις καί το άπειρον 
ελεος σύν τή παρ' ημών εν Χριστώ καί ευλογία ειη μετά πάντων υμών.

Άλώνη τη 18 7βρίου, 1870.
t ό Προικοννήσου Γεδεών εν Χριστώ απάντων υμών διάπυρος ευχέτης.
Ή εκκλησία τού άνωθεν Μονυδρίου έτελείωσε, μένουσι δε ήδη ϊνα σύν Θεω 

άνεγερθώσι καί τινα δωμάτια εις υποδοχήν προσκυνητών, μετά δε το σύν Θεω 
ελευσόμενον Πάσχα εκτελεσθήσονται καί τά εγγένεια αυτής.

1871, 9βρίου 1.
t ό αυτός Π: Γ: εν Χριστώ ευχέτης.
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’Άνδρος. Μονή Αγίας. 2 Μαρτίου, 1871.
Φάκ. 1, χφ. 5/136, άρ. 5.
Μονόφυλλο 0.24x 0.185 μ. Ή γραφή τού Γεδεών, ή ορθογραφία 

διατηρήθηκε.

Έντιμώτατοι κληρικοί, ευλαβέστατοι ιερείς, τίμιοι γέροντες καί προεστώτες, 
καί λοιποί πάντες ευλογημένοι χριστιανοί τής καθ’ ή μάς χώρας Κουτάλεως- 
χάρις ειη πάσιν ύμίν, έλεος καί ειρήνη παρά Θεού, παρ’ ημών δέ ευχή, ευλογία, 
καί συγχώρησις. ’Επειδή καί προσεγγίζει ό καιρός τής ίεράς καί ψυχοσώστου 
έξομολογήσεως, ό δέ άγιος αρχιμανδρίτης κ. Διονύσιος ώς μή δυνάμενος έλ
θει ν αύτόσε ένεκα τού γηρατίου του, πρόνοιαν λαβόντες κατά χρέος ήμών αρχι
ερατικόν, έγνωμεν έξαποστεϊλαι ύμίν τον τό παρόν ήμών έπιφέροντα, όσιώτα- 
τον εν ίερομονάχοις καί αρχιμανδρίτην κύριον Σαμουήλ, οστις έστ'ι καί ήγού- 
μενος τής ίεράς μονής τής εν τή νήσφ ταύτη Πασαλιμανίου άγιας ενδόξου 
όσιομάρτυρος Παρασκευής, κατά τά άνά χεϊρας του έγγραφα, όντινα δεξάμενοι 
εύμενώς ού μόνον εξομολογηθήτω έκαστος τούς λογισμούς αυτού, ώς είδήμο- 
νος όντας ψυχικώς ΐατρίας, μή περιμένοντες τήν ή μέραν τής καθ’ αυτό Άνα- 
στάσεως, άλλ’ οστις αγαπά ας συνδράμη ταυτοχρόνως καί εις τήν εκ βάθρων 
άνεγερθησομένην ίεράν Μονήν, τήν προ έπταετείαν πυρποληθεϊσαν, καθά δυνά- 
μεως καί προαιρέσεως έχει. Οΰτω ποιήσατε ϊνα καί ή τού Θεού χάρις, σύν τή 
παρ’ ήμών ευχή καί ευλογία, ειη μετά πάντων ύμών.

1871: Μαρτίου 2.
t ό Προικοννήσου Γεδεών εν Χριστώ άπάντων ύμών διάπυρος ευχέτης.
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Φάκ. 76, άρ. 90. 15 Ιανουάριου, 1872.
Δίφυλλο 0.325 X 0.21 μ. Είνοα το αντίγραφο τής άναφοράς τοΰ Σα

μουήλ Ραμπαζή.

Προς τήν Σ.Β. 'Ελληνικήν Πρεσβείαν.

Κύριε επιτετραμμένε!
Ό εύσεβάστως υποφαινόμενος υπήκοος Έλλην καθυποβάλλω προς τήν ΰμε- 

τέραν εξοχότητα, ότι υπάρχει εις τήν νήσον Πασαλιμάνιον μονή επ’ όνόματι 
τής 'Αγίας Παρασκευής καί προικισμένη με ουκ όλίγας γαίας καί άνήκουσα εις 
τήν ίεράν μονήν τοΰ Άγιου Νικολάου εις τάς Ώρας κειμένην εις τήν νήσον 
Άνδρον. Έδέησεν οί εκεί πατέρες προ οκταετίαν να με άποστείλουν εις Πασα
λιμάνιον προς άνοικοδομήν τής προ έννεαετίας πυρποληθείσης μονής καί συν
άμα φροντίσω καί ενοικιάσω τά κτήματα τής μονής iva δυνάμει των ενοικίων 
δυνηθώ καί άνεγείρω τήν πυρποληθείσαν μονήν. Κατά τό έτος 1865 έλθουν εξ 
Άνδρου έμίσθωσα κατά διαταγήν τοΰ Σ. 'Υπουργείου τά Ανήκοντα κτήματα 
τής μονής επί πενταετίαν εις διαφόρους κατοίκους χωρίου Άλώνης, έδρα καθ’ 
ήν κατοικεί ό άγιος Προικοννήσου. Ληξάσης τής πενταετίας έπανακάμψας εξ 
Άνδρου εις Πασαλιμάνι με τόν σκοπόν νά είσπράξω τάς προσόδους από τούς 
μισθωτός καί έπιληφθώ δυνάμει αυτών τήν άνοικοδόμησιν τής μονής, έτος πα- 
ρήλθεν καί δεν ήδυνήθην νά φέρω ούδεν άποτέλεσμα καθότι ή κοινότης Άλώ
νης είσέπραξεν από τούς διαφόρους ένοικιαστάς μου γρόσια 1.000 περίπου, 
άτινα με καθυστερεί επί τφ λόγω φόρους κτηματικούς καί δεν ήρκέσθη εις 
τούτο άλλά άκόμη απαιτεί γρόσια 13.000 καί ώς <έκ> τούτου ή άνέγερσις τής 
μονής καρκινοβατεί. Σχετικώς με τήν κοινότητα Άλώνης έχω καί τήν αύτοΰ 
πανιερότητα ήτις ουκ ολίγα κινητά καί Ακίνητα κτήματα τής μονής πριν τής 
ελεύσεώς μου έπώλησε καί έσφετερίσθη ώς êv ιδιαιτέρου καταλόγφ φαίνονται. 
‘Εκτός τούτου εις τό διάστημα τής επί ενός έτους εις Πασαλιμάνι διαμονής 

μου μοΰ άφήρεσε άπό διαφόρους όφειλέτας μου τό ποσόν περίπου χιλίων γρο- 
σίων χωρίς νά εχη ούδέν δικαίωμα εκτός εκείνα άτινα διαλαμβάνει τό εις χεΐ- 
ρας μου σιγγίλιον τό έκδοθέν παρά τής Μεγάλης ’Εκκλησίας κατά τό έτος τοΰ 
1790. / Τούτων ούτως εχόντων, παρακαλώ υμάς, έξοχώτατε, iva λάβετε ΰπ ' 
οψιν τάς δικαίας Απαιτήσεις μου <καί> ενεργήσετε τα παραιτέρω. Ύποσημει- 
οΰμαι εύσεβάστως ευπειθέστατος υπήκοος Έλλην.

Πασαλιμάνι τή 15 Τανουρίου 1872.
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’Άνδρος. Μονή Αγίας. 3 Απριλίου, 1872.
Φάκελος 1, χφ. 5/136, άρ. 6.
Μονόφυλλο 0.25 X 0.155 μ. 'Η γραφή τού Γεδεών.

Ευλαβέστατοι ιερείς, τίμιοι γέροντες καί προεστώτες, καί λοιποί πάντες ευ
λογημένοι χριστιανοί, των καθ’ ημών χωρίων Κουτάλεως καί Άφουσίας, πα- 
τρικώς από ψυχής εύχόμεθα υμάς, ή Αυτού θειοτάτη Παναγιότης, καί ή περί 
αυτόν Ιερά Σύνοδος ευαρεστηθείσαι εις τήν χριστιανικήν διάθεσιν των εν τή 
υπέρ ημών αναφορά ύπογραψάντων χριστιανών, συνθέσασα συνοδικόν ευχαρι
στήριον καί ευχετικόν προς εύχαρίστησιν των χριστιανών, καί επειδή ή Αυτού 
Παναγιότης γράφουσα ιδίως δι ' επιστολής του διατάττει ή μάς ϊνα ένεργήσωμεν 
τήν άνάγνωσιν αυτού εν άπάσαις ταίς έκκλησίαις τών χωρίων τής επαρχίας, 
διά τούτο άφ’ ου άνεγνώσθη εν τή νήσω ταύτη, ιδού πέμπομεν αυτό επίτηδες 
διά τού όσιωτάτου άγιου αρχιμανδρίτου καί πνευματικού ημών κυρίου Σαμουήλ 
εις άνάγνωσιν καί εν ταίς εύλογημέναις υμών χώραις, οστις καί έκόμισεν αυτό 
εκ Βασιλευούσης. άλλ ’ επειδή καί πλησιάζει το άγιον Πάσχα, οί εχοντες ευχα
ρίστηση’ χριστιανοί εξομολογούμενοι ας εϊπωσι τούς λογισμούς αυτών τή πα- 
νοσιότητί του, ώς άνέκαθεν.

1872: Άπρ: 3:
f ο Προικοννήσου Γεδεών έν Χριστώ ευχέτης.
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Φάκ. 76, άρ. 61. 2 Μαΐου, 1872.
Δίφυλλο 0.23 X 33 μ. γραμμένο καθέτως. Ή γραφή που δεν είναι 

του μητροπολίτη έχει άρκετά σφάλματα.

Οί έν όλη τή καθ’ ημάς θεοσώστω επαρχία έντιμώτατοι κληρικοί, ευλαβέ
στατοι ιερείς, τίμιοι γέροντες καί προεστώτες καί λοιποί άπαξάπαντες ευλογη
μένοι χριστιανοί, τέκνα έν Κυρίψ ήμίν αγαπητά καί περιπόθητα, χάρις εϊη πά- 
σιν ύμΐν, έλεος καί ειρήνη παρά Θεού Κυρίου Παντοκράτορος, παρ’ ήμών δε 
ευχή, ευλογία καί συγχώρησις.

’Επειδή καί ό τό παρόν ήμών έπιφέρων όσιώτατος έν ίερομονάχοις καί αρχι
μανδρίτης κύριος Σαμουήλ ηγούμενος τού ενταύθα κειμένου ιερού μοναστηριού 
τής 'Αγίας όσιομάρτυρος Παρασκευής τού Παραδείσιου επιλεγομένου, άνήγει- 
ρεν εκ βάθρων τήν προ χρόνων πυρποληθεϊσαν εκκλησίαν τού ρηθέντος Μονα-
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στηρίου, την οποίαν καί προτίθεται iva κατά τον προσεχή Αύγουστον εγκαινί
αση, καί επειδή άπαιτοΰνται έξοδα προς τον εγκαινιασμόν τής εκκλησίας καί 
προς επισκευήν καί επιδιόρθωσιν μερικών δωματίων προς ήσυχίαν καί άναψυ- 
χήν των προσκυνητών, διά τοΰτο συνιστώμεν αυτόν προς πάντας ύμάς τούς 
φιλελεήμονας χριστιανούς, iva έκαστος τών χριστιανών παρέξη προς τήν δσι- 
ότητά του τήν γενναίαν καί κατά προαίρεσιν συνδρομήν προς έπίτευξιν τού 
ιερού τούτου σκοπού, καταγράφοντες συνάμα καί ονόματα ζώντων τε καί τε- 
θνεώτων άτινα θέλουσι τεθή υπό τής άγιας τραπέζης εντός τού φυτού εν καιρώ 
τών εγκαινίων iva άεννάως μνημονεύωνται. Καί τοΰτο ποιοΰντες εξετε τον μι
σθόν εκατονταπλασίωνα παρά τού μισθαποδότου Θεού ον ή χάρις καί το άπει
ρον ελεος συν τή παρ' ήμών ευχή καί ευλογία εϊη μετά πάντων υμών.

Τή 2 Μαΐου, 1872.
t ό Προικοννήσου Γεδεών εν Χριστώ απάντων ύμών διάπυρος ευχέτης.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ I. ΠΟΛΕΜΗΣ
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Φάκ. 78, άρ. 14. 4 Μαΐου, 1873.
Δίφυλλο 0.365 X 0.25 μ. ’Ανάμεσα στίς υπογραφές τα αποτυπώ

ματα 5 τουρκικών σφραγίδων καί μιας έκτης διαμέτρου 0.03 μ. πού στο 
μέσο έχει αραβικά γράμματα και κυκλικώς f Ο ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΜΗΤΡΟ

ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΡΟΙΚΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΔΕΩΝ,ΑΩΞΑ’.

Aιά τού παρόντος πιστοποιητικού έμμαρτύρου εγγράφου ίσχύοντος ώς γεγο
νότος επί δημοσίου αρχής γίνεται δήλον, ότι ό νεοδιορισθείς αρχιμανδρίτης καί 
ήγούμένος τής ενταύθα ίεράς μονής τής όσιομάρτυρος Αγίας Παρασκευής κύ
ριος κύριος Σαμουήλ, διορισθείς καί ελθών προς άνέγερσιν τής ρηθείσης Μο
νής, ήτις πριν ήτον ό μέγας στολισμός καί ή καλύτερα προσκύνησις όλων τών 
περιχώρων καί συνάμα ή τερπνότερα θέσις τής νήσου ταύτης καί οικία φιλοξε
νίας όλων τών φίλων τής άνθρωπότητος, καί ήδη πυρποληθεϊσα προ ετών καί 
εις παντελή ερήμωσιν ελθοϋσα καί ύστερηθείσα παντός σχεδόν εισοδήματος, 
εδέησε προς άνόρθωσιν καί επισκευήν αυτής, iva άδεια καί τής κραταιάς ήμών 
Βασιλείας άνορθώση αυτήν, μεταξύ δε τών κόπων καί τών δαπανών άτινα ήδυ- 
νήθη έπρομηθεύθη καί δέκα πρόβατα εκ συνεισφοράς σχεδόν τά πλείστα προς 
όφελος τής Μονής καί τών έπισκεπτομένων αυτήν περίοικων. Καί επειδή άνέ- 
καθεν οί προκάτοχοι αυτού δεν έπλήρωναν επί τών προβάτων φόρον δηλ. 
σαΐμη καί τανΰν ενοχλείται, καί τούτων ένεκα πιστοποιοΰμεν καί μαρτυρούμεν 
είλικρινώς καί έν βάρα συνειδότος, ότι τά περί ού ό λόγος πρόβατα δεν έπρο-
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μηθεύθησαν προς εμπόρων καί κερδοσκοπίαν άλλ’ ώς εϊρηται προς φιλοξενίαν 
προ πάντων των επισκεπτομένων την ρηθεϊσαν Μονήν καί περίοικων.

Διό δίδεται τό παρόν iva τω χρησιμεύση όπου δει καί ύποφαινόμεθα. 
Πασαλιμάνι τή 4 Μαΐου, 1873.

οί κάτοικοι τής χώρας Άλώνης 
παπά ’Αναστάσιος σακελλάριος βεβαιώ.
Νικολάκης Μανόλη.
Γεώργιος Σπόρου.
Παντελής Μανόλη.
Σκουλής Παναγιώτου.
Λημήτριος Δροσινοΰ.
Σιμός Κωνσταντίνου.

οί κάτοικοι τής χώρας Σκουπίων 
χα(τζή) Άναγν. Παναγιώτου. 
χ(ατζή) Γεωργάκη<ς > Ίωάννου. 
χ(ατζή) Στεφανάκη<ς > Νικολάου.

οί κάτοικοι τής νήσου [sic] Πασαλιμανίου 
Άγγελής Μανόλη.
Βασίλειος Θεοδωρίδης.
Δημήτριος Λεμονή.
Κωνσταντίνος Βαρσαμή.
1Αναγνώστης Φώτη.

χώρας Χουχλία 
Σταυράκης.
Χριστόδο<υ >λος.
ΆΘανάση<ς> χα(τζή). 
παπά [...]
’Ιωάννης

χωρίον Βόρι
ό δήμαρχος ’Αναγνώστης, 
παπά Σαμουήλ.
’Αναγνώστης Μιχάλη.
Μιχαλιός Παναγιώτη.

ό Προικοννήσου Γεδεών ύποβεβαιοι.
ό παρά τής αύτοΰ Σεβασμιότητος επίτροπος Κωνσταντίνος Βαλασίδης επι- 

κυρώ τό γνήσιον των υπογραφών.
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Φάκ. 76; άρ. 46-47. 7 ’Ιουνίου, 1875.
Αντίγραφα τού Σαμουήλ Ραμπαζή.

Άριθ. πρωτοκόλλου 3526
Ίερώτατε μητροπολίτα Προικοννήσου, ύπέρτιμε καί έξαρχε πάσης Προπον- 

τίδος, εν άγίω πνεύματι άγαπητέ άδελφε καί συλλειτουργέ τής ημών μετριότη
τας, κύριε Γεδεών, καί τιμιώτατοι προεστώτες καί πρόκριτοι του καζά Πασα- 
λιμανίου, τέκνα εν Κυρίφ ήμών άγαπητά, χάρις ειη ύμΐν καί ειρήνη παρά Θεού.

Ή εν Κωνσταντινουπόλει Βασιλική 'Ελληνική Πρεσβεία διεβίβασεν άρτιος 
τή Έκκλησίφ παράπονα έκ μέρους τοΰ ίερ ο μονάχου Σαμουήλ Ραμπαζή, ηγου
μένου καί επιστάτου τοΰ αυτόθι ίεροΰ μονυδρίου τής ’Αγίας Παρασκευής 
Παραδείσι, καί των όσιωτάτων πατέρων τής εν Άνδρψ ίεράς μονής τοΰ ’Αγίου 
Νικολάου άφ’ ής έξαρτάται το εν λόγω Μονύδριον, κατά τά όποια ή Ιερά αύτη 
Ιδιοκτησία κινδυνεύει πεσείν εις χεϊρας φιλαρπάγων τινών κατοίκων των χω
ρίων Άλώνης καί Σκουπιών, πολυειδώς έπηρεαζόντων καί άνησυχούντων αυ
τόν, προς δε καί βλάβην ου την τυχοΰσαν έπιφερόντων εις τούς αγρούς καί 
σπαρτά καί μέραν τινα μοναστηριακόν προσπαθούντων άποσπάσαι άπό τής κυ
ριότητας τής Μονής. ’Επειδή δε ή φιλόδικος διαγωγή των τοιούτων άνευλαβών 
χριστιανών, μηδόλως ανεκτή ούσα τή άξιοχρέφ υπέρ τής άκεραιότητος των 
μοναστηριακών κτημάτων εκκλησιαστική προνοία, εξαναγκάσει ημάς εις χρή- 
σιν αυστηρών κατ’ αυτών μέτρων, διά τούτο γράφοντες διά τής παρούσης πα
τριαρχικής καί συνοδικώς ήμών επιστολής έντελλόμεθα καί προτρεπόμεθα τήν 
τε αυτής ιερότητα καί τήν ύμών τιμιότητα, όπως τήν δέουσαν προσοχήν καί 
έπαγρύπνησιν καταβάλλοντες τοΰ λοιπού εις προστασίαν καί ύπεράσπισιν τών 
περί ών ό λόγος μοναστηριακών κτημάτων, εάν τις τολμήση χείρα ίερόσυλον 
βαλείν επ’ αυτών οφείλετε καταγγεΐλαι τούτον προς ή μάς iva τιμωρηθή αύστη- 
ρώς έκκλησιαστικώς τε καί πολιτικώς. Ή δέ τοΰ Θεού χάρις καί τό άπειρον 
έλεος ειη μεθ ' ύμών.

,αωοε', ’Ιουνίου ζ'.

t ό Κωνσταντινουπόλεως εν Χριστώ αγαπητός άδελφός καί ευχέτης. 
t ό Κυζίκου Νικόδημος εν Χριστώ Αγαπητός άδελφός καί ευχέτης. 
t ό Νίκαιας Ίωαννίκιος εν Χριστώ αγαπητός άδελφός καί ευχέτης. 
t ό Χαλκηδόνος Καλλίνικος έν Χριστώ Αγαπητός άδελφός καί ευχέτης. 
t ό Λαρίσης ’Ιωακείμ εν Χριστώ Αγαπητός άδελφός καί ευχέτης. 
t ό Σερρών Νεόφυτος έν Χριστώ Αγαπητός άδελφός καί ευχέτης. 
t ό Βελεγράδων Άνθιμος έν Χριστώ άγαπητός άδελφός καί ευχέτης.
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Φάκ. 76, άρ. 94. 9 Ιουνίου, 1875.

Δίφυλλο 0.29 X 0.205 μ. Το κείμενο, μαζί με διαβιβαστικά τής 
Ελληνικής Πρεσβείας και τοΰ 'Υπουργείου τών ’Εκκλησιαστικών, σώ
θηκε σε έπίσημο αντίγραφο τοΰ Ηγουμενοσυμβουλίου τής μονής τού 
'Αγίου Νικολάου που εστάλη στον Σαμουήλ Ραμπαζή. ’Άλλο άντί- 
γραφο στον ίδιο φάκ., άρ. 45.

Άρ. 3126
Έξοχώτατε!
Ή Α. Έ. ό προκάτοχος Αυτής κ. Ε. Σιμός εν τφ ύπό ημερομηνία ιδ' τοΰ 

παρελθόντος Μαϊου υίικώ αυτοΰ γράμματι, έπισυνάψας δύο έγγραφα επί επι
στροφή τοΰ τε ίερομονάχου Σαμουήλ Ραμπαζή, επιστάτου τοΰ έν Πασαλιμανίψ 
ίεροΰ μονηδρίου τής Αγίας Παρασκευής, καί τών όσιωτάτων πατέρων τής έν 
Άνδρφ ίεράς μονής τοΰ 'Αγίου Νικολάου, άφ ' ής έξαρτάται το εν λόγω Μονή- 
δριον, συνέστησεν ήμιν τήν θεραπείαν παραπόνων τινών τής όσιότητός των 
κατά τινων κατοίκων τών χωρίων Άλώνης καί Σκοπιών, ώς άνησυχούντων 
αυτόν καί βλάβην ού τήν τυχοΰσαν προξενούντων εις τους αγρούς καί τά λοιπά 
αυτής κτήματα.

Κατά συνέπειαν σπεύσαντες διεβιβάσαμεν τφ ίερωτάτφ / μητροπολίτη Προι- 
κοννήσου καί τοίς έκεΐ δημογέρουσι εντόνους διαταγάς iva προστατεύσωσι τά 
συμφέροντα τοΰ ρηθέντος ίεροΰ σκηνώματος, άποκρούοντες πάσαν επήρειαν 
τών τολμηθησομένων τοΰ λοιπού ύφ ’ οίουδήτινος τών κατοίκων καί καταγγέλ- 
λοντες τή ’Εκκλησία τους τοιούτους προς αυστηρόν αυτών τιμωρίαν. Όθεν 
κατά τήν άξίωσιν τής εκείνου Έξοχότητος, έπιστρέφοντες τά έπισυναφθέντα, 
ώς είρηται, έγγραφα περίκλειστα εν τφ εύ<χε>τικώ ήμών τωδε, δραττόμεθα 
τής ευκαιρίας ταύτης τοΰ έπιδαψιλεΰσαι τή Ύμετέρα Έξοχότητι τάς πατρικός 
ήμών ευλογίας καί διατελοΰμεν μετά τής προσηκούσης ύπολήψεως καί εγκαρ
δίου αγάπης.

,αωοε' ’Ιουνίου θ'.

Τής Ύμετέρας έν Χριστώ περισπουδάστου ήμΐν Έξοχότητος διάπυρος ευχέ
της προς Θεόν καί όλος πρόθυμος

f ό Κωνσταντινουπόλεως Ιωακείμ.
Προς τήν Αυτοΰ Εξοχότητα 
τόν Κύριον Α.Γ. Κουντουριώτην,
Έκτακτον Ά πεσταλμένον Πληρεξούσιον 'Υπουργόν 
έν Κωνσταντινουπόλει κλ. κλ. κλ.
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’Άνδρος. Μονή Αγίας. 28 Δεκεμβρίου, 1878.
Φάκ. 1, χφ. 5/136, άρ. 7.

Μονόφυλλο 0.35 X 0.235 μ. με πολλές φθορές.

Ό Προικοννήσου Διονύσιος εν Χριστώ ευχέτης.
Ευλαβέστατοι κληρικοί, τίμιοι προεστώτες καί πρόκριτοι καί λοιποί άπαζά- 

παντες ευλογημένοι χριστιανοί, χάρις εϊη ύμίν καί ειρήνη παρά Θεού, παρ’ ήμίν 
δε ευχή καί ευλογία καί συγχώρησις.

Κορωνίς πασών τών άρετών είναι ή ελεημοσύνη, ήτις γίνεται εις τούς δεομέ
νους άπό τούς φιλελεήμονας χριστιανούς, ή γάρ ελεημοσύνη μίμησις εστίν άν- 
θρώποις κατά τό δυνατόν προς τον έλεήμονα Θεόν, καί ιδίως οπότε αύτη γίνε
ται εις ιερά καταγώγια καί σεβάσμια μοναστήρια, εις τά όποια κατ’ έξαίρετον 
τρόπον υμνείται καί δοξάζεται ό Θεός άκαταπαύστως ψαλμοϊς καί ύμνοις καί 
φδαϊς πνευματικαΐς.

’Έστω τοίνυν γνωστόν πασιν ύμίν ότι κατά τήν θεόσωστον ήμών επαρχίαν 
Προικοννήσου διατελεϊ ιερά καί σεβάσμιος μονή επ’ όνόματι τής όσιομάρτυρος 
Άγιας Παρασκευής επιλεγομένης Παραδείσι, καί, ήτις κρίμασιν οίς οίδε Κύρι
ος, άποτεψρωθεϊσα εκ πυρκαϊάς προ καιρού, άνηγέρθη ό ναός έκ βάθρων διά 
μεγάλων αγώνων, θυσιών καί δαπανών τού πανοσιωτάτου ηγουμένου καί αρχι
μανδρίτου Κου Σαμουήλ 'Ραμπατζή, ένεκα όμως τών καιρικών περιστάσεων 
δεν ήδυνήθη iva φέρη εις πέρας τήν ολην άνέγερσιν τής Μονής.

’Επειδή λοιπόν τό εισόδημα αυτής δεν έπαρκεί προς άνέγερσιν δωματίων δι ’ 
άνάπαυσιν τών προσκυνητών καί λοιπών, διά τούτο τοίνυν καί ήμεϊς βλέποντες 
τήν ελεεινήν κατάστασιν τής ρηθείσης Μονής, καί εύελπιζόμενοι εις τά άείποτε 
φιλελεήμονα αισθήματα τών ευσεβών χριστιανών, καί τέλος ύπείκοντες εις τήν 
φωνήν τού ιερού καθήκοντος, πέμπομεν τήν παρούσαν όσιωτάτην Λεοντίαν μο
ναχήν προς σύναξιν ελέους καί βοήθειας τών χριστιανών υπέρ τής ρηθείσης 
Μονής, / ήν ύποδεξάμενοι εύλαβώς, καί μετά τής άνηκούσης δεξιώσεως καί 
φιλοφροσύνης συντρέξετε καί βοηθήσετε αυτή λόγω τε καί εργφ, άποδιδόντες 
ελεημοσύνην πλούσια τή χειρί, καθά έκαστος έκ Θεού φωτισθή, καί τά ονό
ματα υμών θέλουν άεννάως μνημονεύεσθαι, καί, iva διά τής θεαρέστου ταύτης 
έλεημοσύνης καί βοήθειας υμών έξοικονομηθώσι τά τε χρέη καί δαπανήματα 
τής ιερός Μονής, καί εϋχωνται προς Θεόν υπέρ υμών, τόν ώς χάριν τό χρέος 
λαμβάνοντα, καί άντιδιδόντα χάριν άντί χάριτος, διότι καί τών χαρίτων άρχει, 
καί ώς χρέος τάς χάριτας άποδίδωσιν, αυτός δέ ό Πατήρ τής ελεημοσύνης 
Θεός έν δόξη άναληφθείς άφ ' ήμών εις τούς ουρανούς άντικαταπέμψοι ύμίν τά 
πλούσια τά έλέη αυτού έκ τών άκενώτων θησαυρών, καί έν τώ τέλει άξιώσαι
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υμάς καί τής έπουρανίου αυτού βασιλείας, ου ή χάρις καί το άπειρον έλεος σύν 
τή παρ’ ημών ευχή καί ευλογία ή μετά πάντων υμών αμήν.

Έν Πασαλιμανίφ Προικοννήσου την 28 Δεκεμβρίου, 1878.
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Φάκ. 76, άρ. 96. 4 Ιουνίου, 1881.
Δίφυλλο 0.27 X 0.205 μ. ’Αντίγραφο άπο το επίσημο αντίγραφο 

τών πατριαρχικών άρχείων μέ διαβιβαστικά τού 'Υπουργείου τών ’Εκ
κλησιαστικών και τού Έπάρχου ’Άνδρου.

Ιωακείμ έλέψ Θεού ’Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης καί 
Οικουμενικός Πατριάρχης.

Ίερώτατε Μητροπολϊτα Προικοννήσου, ύπέρτιμε καί έξαρχε πάσης Προπον- 
τίδος, έν άγίφ πνεύματι άγαπητε άδελφε καί συλλειτουργέ τής ήμών μετριότη- 
τος κυρ Διονύσιε■ χάρις ειη τή αυτής ίερότητι καί ειρήνη παρά Θεού.

Άνηνέχθη τή Εκκλησία διά τής ενταύθα Βασι<λι >κής 'Ελληνικής Πρε
σβείας, ότι οί Χριστιανοί κάτοικοι τού χωρίου 'Αλώνης υπό σφετεριστικών καί 
φιλαδίκων διαθέσεων ώθούμενοι ήγέρθησαν τό δεύτερον ήδη (αντιποιούμενοι 
τής κυριότητος 860 περίπου στρεμμάτων γής ά νηκαύσης άδιαφιλονεικήτως εις 
τήν ιδιοκτησίαν τής εν Άνδρφ Ιερός μονής τού Αγίου Νικολάου, κατά τά 
διασωζόμενα παρ’ αυτή παλαιγενή εκκλησιαστικά γράμματα· προς δε τούτο αυ
τοδικία καί άσυγγνώστφ αυθαιρεσία χρώμενοι εις άλλας τε άρπαγάς προέβη- 
σαν, καί δή καί εις τήν άρπαγήν ικανής ποσότητος κριθής εκ τών χειρών τών 
εν τοΐς κτήμασι τής είρημένης μονής γεωργών. Ταΰτα μετ’ απορίας γνόντες καί 
εχοντες ύπ’ δψιν ότι καί άλλοτε κατά τήν ε’ ’Απριλίου αωοθ' έτους, οί αυτοί 
κάτοικοι ’έδειξαν όμοίαν σφετεριστικήν τάσιν, δι ’ ήν έπετιμήθησαν προσηκόν- 
τως υπό τής ’Εκκλησίας, γράφομεν καί νυν διά τής παρούσης προτρεπόμενοι 
τήν αυτής ιερότητα, iva συστήση καί συμβουλεύση πνευματικώς τά δέοντα τοις 
ρηθεϊσι χριστιανοΐς αυτής, όπως άπόσχωσι τέλεον τών πλεονεκτικών αυτών 
σκοπών, έν ανάγκη δε καί άπειλήση αυτοΐς ότι ή ’Εκκλησία εν εναντία περι- 
πτώσει προβήσεται εις τιμωρίαν τών ύποκινούντων καί έγειρόντων τοιαύτας 
άδικους άξιώσεις. Ή δε τού Θεού χάρις καί τό άπειρον έλος ειη μετ’ αυτής.

,αωπα Ιουνίου δ'.

Οτι άκριβες άντίγραφον έξαχθέν εκ τών άρχείων τού Πατριαρχικού Πρωτο
κόλλου. τή 8 Ιουνίου 1881.

ό Πρωτοκολλητής 
[υπογραφή]
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Φάκ. 76, άρ. 96. 23 Ιουνίου, 1881.
Μονόφυλλο 29 X 0.205 μ. Πρόκειται για κοινό αντίγραφο τοΰ πρω

τοτύπου πού, όπως λέγεται, ελήφθη τή 25 ’Ιουνίου 1881. ανατίθεται εις την 
Πρωτοσυγγελείαν.

Παναγιώτατε Δέσποτα.
Αμα λαβών την ύπ’ άριθ. πρωτ. 2666 καί άπό 4 ύπερμεσοΰντος Ιουνίου 

χρονολογουμένην πανσέβαστόν μοι αυτής επιστολήν, προσκαλεσάμενος εν τή 
Ιερά Μητροπόλει τούς προύχοντας Άλώνης διεβίβασα τά εν αυτή συστήσας 
αύτοίς κατά καθήκον τά δέοντα. 'Αλλά διαμαρτύρονται πάντες κατά των κατη
γοριών τούτων, λέγοντες, ότι ουδέ σπιθαμήν γής προς τήν εν λόγφ άνηκούσης 
Μονήν άντιποιοΰνται, καί ότι λάθος έπληροφόρησεν τήν Βασκλι >κήν ’Ελλη
νική Πρεσβείαν, περί τούτου· άλλως ή εν Κων/πόλει 'Ελληνική Πρεσβεία δύ- 
ναται διά τοΰ ενταύθα ’Ελληνικού ’Υποπροξενείου ζητήσαι τήν έκδίκασιν τής 
εν λόγφ ύποθέσεως. όσον δ’ άφορά τήν κριθήν δ τότε Δήμαρχος λέγει, ότι τήν 
έλαβεν απέναντι φορολογικών χρεών τής Μονής τοΰ 'Ηγουμένου Σαμουήλ 
Ραμπαζή δυστροποΰντος άποτίσαι ταΰτα. Οθεν επικαλούμενος τάς δεσποτικάς 
εύχάς καί ευλογίας αυτής, βαθυσεβάστως ΰποσημειούμαι

τής ύμετέρα,ς θειοτάτης παναγιότητος η)ως 
πρόθυμος τών διαταγών της 

1881, Ιουνίου 23. f ό Προικοννήσου Διονύσιος.
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Φάκ. 78, άρ. 19. 22 Ιουλίου, 1882.
Δίφυλλο 0.27 X 0.21 μ. ’Αντίγραφο τοΰ 'Υποπροξενείου Πανόρμου.

Οί υποφαινόμενοι αντιπρόσωποι τών χωρίων Πασαλιμανίου, Σκοπιών, Χου- 
χλιών καί Βάρη προσκλήσει τοΰ Μητροπολίτου άγιου Προικοννήσου καί τοΰ 
κ. Ύποπροξένου τής 'Ελλάδος εν Πανόρμφ συνελθόντες εν τή ιερά μονή τής 
'Αγίας Παρασκευής τής επιλεγομένης Παραδείσων, έπεφορτίσθημεν νά επιστα- 
τήσωμεν εις τον καθορισμόν τών συνόρων τής Μονής ταύτης καί άποφανθώ- 
μεν ενσυνειδότως, αν οί κάτοικοι τοΰ χωρίου Άλώνης δικαίως άντιποιοΰσι καί 
καλλιεργοϋσιν αγρούς τής Μονής καί τάς βοσκός αυτής καί αν, ώς ουτοι ίσχυ- 
ρίξωνται, ό 'Ηγούμενος οίκειοποιήται καί καλλιεργή άγρούς ανήκοντας είς τήν
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κοινότητα Άλώνης. Λαβόντες λοιπόν την εντολήν ταύτην, συμπαραλαβόντες 
καί τούς προύχοντες καί τινας χωρικούς τής Άλώνης μετά τού 'Ηγουμένου 
τής Μονής, συμπαρισταμένου καί τού κ. Ύποπροξένου, μετέβημεν επί τόπου 
καί εχοντες ύπ’ όψιν τά σενέτια τής Μονής διεγράψαμεν σπιθαμήν προς σπι
θαμήν τα σύνορα, άρξάμενοι άπό τού πρώτου σημείου αυτών Δρούγας καλου- 
μένου, διατρέξαντες δε τό ξηρόν ρεύμα τού Προφήτου Ήλιου, έφθάσαμεν εις 
έτερον σημείον τό καλούμενον Δαμασκηνού Βρύσις, από τού σημείου δε τούτου 
προχωρήσαντες περί τά 200 βήματα έπατήσαμεν τήν οδόν τής Άλώνης άφ ’ ής 
διεγράψαμεν ευθείαν μέχρι τής κορυφής τού Χονδρού Βουνού ή λόφου έφ’ ού 
διαιρούνται τά ΰδατα κατά τά σενέτια, κατά τήν έννοιαν των όποιων τά μεν 
προς νότον μέρη άνήκουσιν εις τήν Μονήν, τά δε προς βορράν εις τήν Άλώ- 
νην. Άπό δε τού Χονδρού Βουνού ή λόφου φαίνεται τό Μαύρο Αμπέλι, οπερ 
είναι τό τελευταϊον / τού Μέρα. Λοιπόν εκ των επί τόπου παρατηρήσεων ημών 
καί εκ τής γενικής των κατοίκων Πασαλιμανίου, Σκοπιών, Χουχλιών καί 
Βάρη πεποιθήσεως, προταθέντα καί άδιαφιλονίκητα σύνορα τής μονής Παρα
δείσιου είσί τ’ άνωτέρω, όπως δη λ. διαγράφονται έν τοΐς σενετίοις, καί ότι οί 
κάτοικοι Άλώνης άδίκως καί παρανόμως αντιποιούνται μέρη των αγρών καί 
τού Μέρα τής Μονής καί ζημιοΰσι τον 'Ηγούμενον, έμποδίζοντες αυτόν νά 
καλλιεργή άγρούς κειμένους εντός των συνόρων αυτής καί ένοικιάζοντες αυ
τούς εις άλλους ή καλλιεργούντες οί ίδιοι. Η ένστασις αυτών ότι «οδός Άλώ
νης» δεν είναι ή έν τοΐς σενετίοις άναφερομένη καί ή κοινώς παρά τών κατοί
κων τής νήσου παραδεδεγμένη, άλλ’ έτερόν τι μονοπάτιον παρά τή Μονή διερ- 
χόμενον, είναι παράλογος διότι γνωστόν είναι ότι τό μονοπάτιον τούτο χρησι
μεύει συνήθως έν καιρω θέρους καί τρυγητού προς μεταφοράν σταφυλών καί 
άσταχυών έκ τών παρακειμένων αγρών καί αμπέλων, συνάμα δέ διότι έπί τού 
μονοπατιού τούτου δεν διαιρούνται τά ύδατα ώς ρητής άναφέρουσι τά σενέτια 
άλλ’ έπί τής άνωτέρω οδού τής παρ’ όλων τών κατοίκων τής νήσου παραδεδε
γμένης καί γνωστής ώς οδού τής Άλώνης.

Ταύτα ίδια άντιλήψει γνωρίσαντες άποφαινόμεθα όμοψήφως, ότι οί κάτοικοι 
τής Άλώνης ουδέν άπολύτως έχουσι δίκαιον Αντιποιούμενοι άγρούς καί βο
σκός τής Μονής καί σφετεριζόμενοι τούς καρπούς αυτής. Ταύτα δέ καί ταΐς 
ύπογραφαϊς ημών έπιβεβαιοΰμεν καί εν παντί τόπψ δικαιοσύνης πρόθυμοι / 
έσμέν νά καταθέσωμεν.

Έγένετο έν τή νήσψ Πασαλιμανίου τή 22 Ιουλίου, 1882.
ό δήμαρχος Πασαλιμανίου Βασίλειος Θεοδώρου, 
οί προύχοντες 
Αυγερινός Βλάση.
Αντώνιος Μαμάκης.
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Κωνσταντίνος ’Αλεξάνδρου.
(τύπος μιχθαρικής Άργύρης Μανόλη.
σφραγίδος)

ό δήμαρχος καί προύχοντες Σκοπιών
Βλαστάρης χα(τζή) Γεωργάκη. 
χα(τζή) ’Αναγνώστης Παναγιώτου.

’.Αθανάσιος Α. Πατάκης.
Φώτιος Κρυσταλίδης.

(τύπος μιχθαρικής Κωνσταντίνος Χριστοδούλου.
σφραγίδος Σκοπιών)

ό δήμαρχος καί προύχοντες Βάρη 
Γεώργιος Μιχάλη.
Μέγος Ευδοξίας.

(τύπος μιχθαρικής Εύαγγελινός Αεονάρδου.
σφραγίδος Βόρη)

ό δήμαρχος καί προύχοντες Χουχλιών 
Σταυράκης Πρόγηκτος.

’Αθανάσιος χα(τζή) Αιασάρη.
Νικόλαος Χρήστου.
Θεοχάρης ’Αναστασίου.

(τύπος μιχθαρικής ’Αναγνώστης Ίωάννου.
σφραγίδος Χουχλιών)

Ο Προικοννήσου Διονύσιος έπιβεβαιοί τό γνήσιον των υπογραφών.

Οτι άκριβες άντίγραφον.
Έν Πανόρμψ τή 2 Αύγούστου, 1882. 

ό υποπρόξενος 
[Τ. Σ.] Γ. Πανώριος.
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Φάκ. 76, άρ. 48’ φάκ. 78, άρ. 20 . 22 ’Οκτωβρίου, 1882.
Άμφότερα σύγχρονα αντίγραφα. Όπως σημειώνεται, ή αναφορά 

έλήφθη στο Πατριαρχείο την 27 Νοεμβρίου, 1882.

Παναγιώτατε Δέσποτα.
01 βαθυσεβάστως υποφαινόμενοι κάτοικοι τού χωρίου Άλώνης τής επαρχίας 

Προικοννήσου, καί πειθήνια τέκνα τής Μεγάλης του Χρίστον Εκκλησίας, μη 
ανεχόμενοι τήν επί ενιαυτούς ολοκλήρους καταδίωξιν ήμών διά τε των εκκλη
σιαστικών καί πολιτικών αρχών, γενομένην κατ' είσήγησιν καί άπαίτησιν του 
εν τώ μονυδρίψ τής Άγιας Παρασκευής, του εξαρτώμένου εκ τής εν Άνδρφ 
μονής τού Αγίου Νικολάου, επιστάτου κ. Σαμουήλ Ραμπαζή, ύποστηρίζοντος 
ότι οί κάτοικοι Άλώνης νοσφίζονται γαίας τού είρημένου Μονυδρίου, βαρέως 
δέ φέροντες τήν διαβουκόλησιν των άνωτέρω άρχών, παραπεισθέντων παρά 
τού Σαμουήλ Ραμπαζή καί φρονούντων ότι σφετεριζόμεθα γαίας τού εν τή 
περιφερεία μας Μονυδρίου καί φιλαδίκως επεμβαίνοντες παραβλάπτομεν και- 
ρίως τά υλικά συμφέροντα αυτού, άπεφασίσαμεν κοινή τή γνώμη ϊν’ άνηνεχθώ- 
μεν εις τήν ύμετέραν Θ. Παναγιότητα καί διατνπώσωμεν τά δίκαια ήμών, άπο- 
κρούσωμεν τάς κατηγορίας τού ένάγοντος, καταδείξωμεν τήν άνικανότητα καί 
τήν πλεονεξίαν του άναξίως τό τού οικονόμου καί επιστάτου τού μονυδρίου τής 
Αγίας Παρασκευής τό όνομα φέροντος Σαμουήλ Ραμπαζή καί είς τήν περί- 
νοιαν τής ύμετέρας θειοτάτης Παναγιότητος τήν ύπόθεσιν ταύτην άφιέμενοι εξ- 
αιτήσωμεν παρ’ αυτής τήν διόρθωσιν των κακώς κειμένων.

Έν πρώτοις έξαιτούμεθα, όπως ή ύμ. Θ. Παναγιότης ποιήσασα τά αναγκαία 
διαβήματα άπαιτήση τήν προσαγωγήν εν επισήμω Αντιγράφω παρά τής κυριάρ
χου εν Άνδρου Μονής των τίτλων καί συνόρων των άφιερωθέντων παρά τών 
πατέρων ήμών είς τό εξ αυτής ήδη έξαρτώμενον μονύδριον τής Άγιας Παρα
σκευής γαιών, δι ’ ών θέλει χυθή φώς άπειρον επί τών άδικων αξιώσεων τού 
Σαμουήλ Ραμπαζή. Ό άξιος οδτος οικονόμος διά τής άπαντωμένης εν τοϊς 
ιδιοκτησίας τίτλοις του Μονυδρίου φράσεως «μέχρι τού χονδρού βουνού» ερ
μηνεύει καί άξιοι, όπως ώς σύνορον έκληφθή ή κορυφή τού βουνού· διατί όμως 
δχι όμως όχι ai ύπώρειαι τού βουνού; Βον) Ό Σαμουήλ Ραμπαζής, ό φρου
ρός ούτος καί φύλαξ τής διαπιστευθείσης αυτώ κινητής καί Ακινήτου περιου
σίας τού Μονυδρίου, καταγγέλεται παρ’ ήμών ώς πωλήσας καί έκποιήσας 
Αγρούς τινας, άλλωστε λόγω Αξίας εις τε συμπατριώτας μας κ.λ. έπαρχιώτας 
προς βλάβην τού ιερού καθιδρύματος. Γον) Ά νο.λαβών τό Μονύδριον προ δω
δεκαετίας Αντί να επαυξήση τά εν αύτώ έπιπλα καί σκεύη, έξεποίησε πάντα 
σχεδόν. Δον) Παραλαβών αυτό συμπαρέλαβεν 18.000 κλήματα Αμπελώνων οϊ-
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τινες έν ταϊς χερσίν αυτού μετεποιήθησαν εις άγρούς. Εον) Ό προκάτοχός του 
άοίδιμος ’Αγάπιος εγκατέλιπεν αύτώ όπως είσπράξη καί είσέπραξε εξ ομολό
γων 15.000 ώς έγγιστα γρόσια πηγάζοντα εκ καθουστερημένων ενοικίων εκ 
τών ενοικιαστών των άγρών τού Μονυδρίου. ΣΤον) Το μονύδριον τής 'Αγίας 
Παρασκευής άποφέρει κατ’ ενιαυτόν 50 λίρας καθαρόν εισόδημα. Ζον) Τί εγέ- 
νοντο, έρωτηθήτω ό οικονόμος καί επιστάτης τού είρημένου Μονυδρίου, τά τε 
καθυστερούμενα καί είσπραχθέντα χρήματα καί ai καθαραί επί τόσους ενια
υτούς πρόσοδοι αυτών;

Ταΰτα, Παναγιώτατε Δέσποτα, ύπ’ οψει τής ύμετ. θειοτάτης Παναγιότητος 
θέμενοι καί πλειστα όσα έπιφορτήσαντες τον δι’ επιστολής μας προς τήν ύμετ. 
Θ. Παναγιότητα ερχόμενον επίτροπον τής Κοινότητος προφορικώς νά έκθεση 
εις αυτήν, έσμεν πρόθυμοι όπως τ' άνωτέρω τρανώς άποδείξωμεν καί συνάμα 
παρακαλοΰμεν αυτήν, όπως, έξακριβούσα τά παράπονά μας καί περί τών συμ
φερόντων τού Μονυδρίου τής Άγιας Παρασκευής κηδομένη, ενεργήση ένθα δει 
προς παΰσιν τού Σαμουήλ Ραμπαζή καί άντικατάστασιν αυτού παρά προσώπου 
φέροντος τάς άποχρώσας εγγυήσεις καί τά άπαιτούμενα συστατικά, δυνάμενον 
ν’ άνταποκριθή εις τόν σκοπόν τών δωρητών τής άκινήτου περιουσίας τού 
είρημένου Μονυδρίου καί τής κυριάρχου Μονής καί προσπαθεί διά τ' άληθή 
συμφέροντα καί τόν ώραϊσμόν αυτού.

Έξαιτούμενοι δε τάς παναγίας αυτής εύχάς καί ευλογίας ύποσημειούμεθα βα- 
θυσεβάστως τέκνα αυτής πειθήνια.

Έν Άλώνη 22 8βρίου, 1882.
ή κοινότης Άλώνης

Σιμός Κωνσταντίνου.
Νικολής Κωνσταντίνου, 
πρωτοψάλτης Ζαχαρίας. 
Κωνσταντίνος Άργυρόπουλος. 

’Αντώνιος Γεωργίου. 
Δημητράκης Δροσινοϋ. 
Παντελής Μανόλη. 
Κωνσταντίνος Δροσινοϋ. 
Γαβρίλης Κωνσταντίνου. 
Κωνσταντίνος Ίωάννου. 
Νικολάκης Μανόλη.
Σπόρος Νικολάου.
Δημήτρης Καριοφύλης. 
Δημήτρης Νικολάου. 
Δημήτρης Δράκου.
Μανόλης Νικολάου.
Μιχάλης χατζή Κυριάκου.

Σάββας ’Αναγνώστου. 
Άποστολάκης ’Αναγνώστου. 
Δημήτρης Ίορδάνου. 
Γρηγοράκης Σιμού. 
Γεώργιος Χρυσοστόμου.
[...] Γιαννακάκη. 
Κωνσταντίνος Ευστρατίου. 

’Αντώνιος Άργύρη. 
Θεοφάνης Γεωργίου. 
Μιχάλης Χρυσοστόμου. 
Γιαννάκης Θεοφάνη. 
Άγγελής Σωτήρη.
’Αντώνιος Άγγελή.
’Ιωσήφ Κωσταντάκη. 
Κωνσταντίνος ’Ιωσήφ. 

’Αναγνώστης Νικολάου. 
Γεώργης Ίωάννου.
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Μιχαήλ Ίωάννου.
Θεόδωρος Ίωάννου.
Δημήτρης Σάββα.
Κωνσταντίνος Άχερά, 
χατζή Μεργουλάς.
Στεφάνής Αντωνίου.
Στυλιανός Αποστόλου.
Ιωάννης παπά Γεώργη.
Δράκος Θαλασσινού.
Στάθης Αποστόλου.
Διαμαντής Ίωάννου.
Σιμός Θεοδωρή.
Χαντζής Αναγνώστου.

Άπολεσθείσης τής σφραγιδος τής 
ανωτέρω υπογραφών.

Γεώργης Άνδριος ή Κουκογιώργης. 
Γεωργάκης Κωνσταντίνου.
Παναγιώτης Ζαχαρία.
Ήλίας Σιμού.
Στράτος Μανόλη.
Άργύρης Μανόλη.
Ά γγελάκης Άνδρέα.
Μαυρουδής Σαββάσουλας.
Θεοδωράκης Βαγγέλη.
Κωνσταντίνος Βαγγέλη.
Γεώργης Άναστάση.
Άναστάσης Δημητρίου.
Δροσινός Νικολάου.

Κοινότητος, κυροΰται τό γνήσιον των

ό δήμαρχος
Παναγιώτης Παπαδόπουλος.
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Φάκ. 77, άρ. 15. 22 Νοεμβρίου, 1882.
Δίφυλλο 0.27 X 0.21 μ. Τήν προσθήκη εγραψε ό Ραμπαζής.

Συμφωνητικόν
Δι’ οδ διαδηλοϋται ότι άφ' ενός ό πανοσιώτατος ήγούμένος τής ίεράς μονής 

τής Αγίας Παρασκευής κύριος Σαμουήλ Ραμπαζής, άφ’ ετέρου ο τε Δημήτριος 
Γιαννάκου καί Βασίλειος Μιχαήλου έσυμφώνησαν τά εξής: Ή Πανοσιότης του 
παραχωρεί εις τον Δημήτριον καί Βασίλειον τό χωράφιον τής Μακρυνάρας, 
τούς μπαξέδες άπό τήν βρύσην τής καρυδιάς μέχρι τής θαλάσσης, τό χωράφιον 
τό κείμενον πλησίον τού Αλωνιού εκ κοίλων δύο. Ταύτα πάντα κτήματα τής 
ίεράς μονής παραχωρεί ή Πανοσιότης του εις τούς ανωτέρω κυρίους διά δύο 
έτη επί λόγω συντροφιάς. Ό δε Δημήτριος καί Βασίλειος υπόσχονται νά καλ- 
λιεργήσωσιν έπιμελώς καί εγκαίρως τάς ρηθείσας γαίας καί φυτεύσωσιν αύτάς 
μποστάνια. Πάσα εργασία προς καλλιέργειαν τών γαιών αυτών καί πάν τό τυ
χόν εξοδον οπερ ήθελε συμβή ώς καί ό φύλαξ τών μποστανίων επιβαρύνει τόν 
τε Δημήτριον καί Βασίλειον χωρίς νά έχωσι τήν παραμικρόν άπαίτησιν παρά 
τού 'Ηγουμένου ούτε καί αυτού τού οβολού είμή μόνον επιβαρύνεται ό ’Ηγού
μενος νά καταθέση τό εν τρίτον τού σπόρου τών μποστανίων καί εν καιρώ τών
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εισοδημάτων όφείλουσι νά παραχωρήσωσιν εις τον 'Ηγούμενον το έ'ν τρίτον εκ 
του εισοδήματος καί τά άλλα δύο νά τά λαμβάνωσιν ό Δημήτριος καί Βασί
λειος οϊτινες ύποχρεοΰνται νά επιμελούνται καί τά ευρισκόμενα δένδρα των 
μπαξέδων, κάρπιμα καί μή, καί φυτεύσωσιν καί ετερα νέα δένδρα κάρπιμα 
χωρίς όμως νά εχωσι το δικαίωμα επί των ευρισκομένων δένδρων τού νά 
λαμβάνωσι καρπούς είτε ξύλα. Εις ταΰτα άμφότερα τά μέρη έμειναν σύμφωνα 
καί έγένετο το παρόν εις δύο όμοια καί έλαβον άνά έ’ν.

Σκουπία τή 22 9βρίου 1882 δύο.
ό ηγούμενος Σαμουήλ ιερομόναχος Αρχιμανδρίτης.
Μήτρος Γιαννάκου βεβαιώ.
Βασίλειος Μιχαήλου βεβαιώ καί ώς άγράμματος υπογράφομαι διά χειρός 

’Αθανασίου Α. Πατάκη όστις καί μαρτυρεί.

\Τήν αυτήν συντροφικήν είμαι καί εγώ σύντροφος ό ’Απόστολος Καψουλά- 
κης κατά τά γραφόμενα τά όπισθεν, συγχρόνως καί τού Δαμασκηνού την βρύ
σην τά χωράφια εξ ήμισείας καί τά έξοδα καί τό υπόλειμμα νά λαμβάνη ό 
καθείς χωρίς καμμίαν εναντιότητα καί φιλονικίαν.

ό ήγούμενος Σαμουήλ ιερομόναχος άρχιμανδρίτης.
Μήτρος Γιαννάκου βεβαιώ.
διά τον αγράμματον ’Απόστολον Καψουλάκην κατ’ αιτησίν του εγώ ό ήγού

μενος Σαμουήλ ιερομόναχος αρχιμανδρίτης.
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Φάκ. 76, άρ. 99. 27 Μαρτίου, 1883.
Δίφυλλο 0.30 X 0.205 μ. Γραμμένο άπο τον ’ίδιο τον ύπογραφόμενο 

επίσκοπο είναι προφανώς αντίγραφο για τή Μονή. Στο τέλος αποτύ
πωμα σφραγίδας τής ’Επισκοπής.

Άριθ. πρωτ. 3044/διεκ. 2044
Τή 27 Μαρτίου 1883 εν Άνδρφ
Ό ’Επίσκοπος Άνδρου καί Κέας

Βασίλειον τής 'Ελλάδος

Τώ επί των ’Εκκλησιαστικών κτλ. Σεβ. Ύπουργείφ.
’Επί τής ύπ’ άριθ 13983 διαταγής περί τής κατά τού έν Πασια Αιμανίφ μονυ- 

δρίου τής Άγιας Παρασκευής επιστάτου Σαμ. Ραμπαξή ίερομονάχου κατηγο
ρίας κ.τ.λ.
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Έπιστρέφοντες τά διά τής εν περιλήψει έπισημειωτικώς διαταγής σταλέντα 
ήμϊν δύο έγγραφα περί τοϋ εκεΐσε επιστάτου καί ηγουμένου από 13 ή 14 ετών 
διατελοϋντος, τοϋ εν τή περιλήψει επίσης κατονομασθέντος μονυδρίου, ώς καί 
τής ενταύθα ίεράς μονής τού 'Αγίου Νικολάου νυν προ ένός έτους καί ήμίσεος 
(l‘/2) εκλεχθέντος ύφ’ άπάσης τής Αδελφότητος τής μονής ηγουμένου άτε μη 
ύπάρχοντος άλλου αδελφού αυτής ικανού διά τε την θέσιν καί την διεύθυνσιν 
των τής κυριάρχου αυτής ίεράς μονής ηγουμένου, καί συνάπτοντες καί τά ζη
τούμενα περί των Ιδιοκτησιών τού εκεΐσε μονυδρίου εν άντιγράφοις δύο ύπο- 
βληθέντα ήμϊν υπό τού Συμβουλίου έγγραφα, προστίθεμεν ότι ύπάρχουσι καί 
άλλα τοιοΰτα οκτώ, άλλά τουρκιστί γεγραμμένα, επομένως Αγνώστου ήμϊν τών 
εν αύτοϊς περι/εχομένων. Είσί δε τά έγκλείστως φδε διευθυνόμενα έγγραφα 
επτά, ών το α' ή άπάντησις τού Συμβουλίου τής ενταύθα κυριάρχου ίεράς μο
νής τού ’Αγίου Νικολάου, οΰτινος τάς παραστάσεις όλας μεν συνιστώ μεν τώ 
Σεβ. Ύπουργείω, ιδίως δε τάς περί ίκανότητος καί ευσυνειδησίας τοϋ επί 12 
έτη διευθύνοντος τά τοϋ μονηδρίου 'Αγίας Παρασκευής, ώς καί vßv προ 1 καί 
lh έτους τά τής ενταύθα κυριάρχου ί<εράς> μ<ονής> τού 'Αγίου Νικ<ολ- 
άου > Σαμ<ουήλ > Ρ<αμπαζή > ίερομ<ονάχου >, τού κατηγορουμένου, ή μάλ
λον συκοφαντουμένου ύπό μόνων τών εκ τοϋ χωρίου Άλώνης κατοίκων, βε
βαίως διότι δεν υποχωρεί αύτοϊς καταπατεϊν καί διαρπάζειν τά κτήματα τοϋ 
εκεΐσε Μονυδρίου, ούτινος πυρποληθέντος προ 15 ετών, καί σχεδόν ερημωθέν- 
τος, άπεστάλη αυτός ό κατηγορούμενος, άναδεξάμενος την όσον ειη επισκευήν 
καί διόρθωσιν αυτού, μετά πολλών κόπων καί δαπανών πάντως, εις έκπλήρω- 
σιν ής άνέλαβεν ύποχρεώσεως καί Αποστολής, διά διαμονής εκεΐσε καί διοική- 
σεως τού Μονυδρίου επί 25 έτη, δυνάμει συμφωνίας μετά τού Συμβουλίου τής 
κυριάρχου μονής, έγκριθείσης ύπό τού επί τών 'Εκκλησιαστικών κ.τ.λ. Αρμο
δίου Σ. Υπουργείου, διά τής από 11 7βρίου 1869 καί άριθ. 3447 διατα/γής 
αυτού.

Μετά τήν μικρόν έκθεσιν περί τής Αποστολής τοϋ συκοφαντουμένου, διαβε- 
βαιοϋντες τό Σεβ. Υπουργείον περί τε τής ίκανότητος καί εύσυνειδησίας αυτού, 
συνίσταμεν αύθις αυτής καί παρακαλοΰμεν συνάμα όπως μηδεμίαν πίστιν εις 
τάς πασιφανώς συκοφαντικός κατηγορίας τών έκ τοϋ χωρίου 'Αλώνης μόνων 
κατοίκων, διαψευδομένας επισήμως ύπό τών χριστιανών κατοίκων τών τεσ
σάρων ετέρων γειτονικών χωρίων τοϋ Μονυδρίου, διά τοϋ φδε συναπτομένου 
εν Αντιγράφω επισήμου εγγράφου Από 22 Ιουλίου π.έ., βεβαιουμένης ύπό τε 
τών εκεΐσε πολιτικών Αρχών, καί τοϋ Άρχιερέως Αγίου Προικοννήσου τής εν 
αύτώ Αλήθειας. Συνταχθέντος βεβαίως εις Απόκρουσιν τής Αρχήθεν άρπακτικής 
προθέσεως τών κατοίκων τοϋ χωρίου 'Αλώνης, προβάντων, τούτου ένεκα, εις 
συκοφαντικός διαβολικός κατηγορίας κατά τοϋ υπερασπίζοντας τά δίκαια καί 
τάς ιδιοκτησίας τοϋ μονυδρίου καί δήθεν ότι έξεποίησε κτήματα εν φ τοιοΰτον 
τι ουδέποτε έπραξεν έκτος μόνον τής Ανταλλαγής δύο κτημάτων δι’ ους έκτί-
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θησι τό Συμβούλων λόγους το μεν άγνοιας το δε ώφελείας εκ των άνταλλαγέν- 
των διά το εν των όποιων έδωκεν 25 γρόσια καί διά το άλλο έλαβεν <έτερον > 
κατωτέρας αξίας οντος κατά την γνώμην των εκτιμητών εδωκε καί 25 γρόσια 
τψ άνταλλακτή, του δε άνωτέρας ελαβεν από τον έτερον άνταλλακτήν 25, έν- 
ήργησε δε τήν άνταλλαγήν αυτών τό μεν εξ ανάγκης διά την άπόστασιν αυτών, 
τό δέ διότι ήγνόει τά εν σελ. 343 τών ’Εγκυκλίων περί άνταλλαγής διατασσό- 
μενα.

Περαίνοντες δέ προστίθεμεν ότι ουδόλως δύναται ή κυρίαρχος ιερά μονή 
άνακαλέσαι τον συκοφαντούμενον ώς άποσταλέντα υπό τόν όρον συμφωνίας 
επισήμου, όπως, δαπανήσας ούτος τά προς επισκευήν καί διόρθωσιν του πυρ- 
ποληθέντος μονυδρίου εξ / ίδιων να διαμένη εν αύτώ επί 25 έτη, άπολαμβάνων 
καί καρπούμενος όλα τά εισοδήματα κ.λ. τυχηρά του Μονυδρίου, καθ’ όλα τά 
όρισθέντα έτη, ήτοι τά 25. ’Ανακαλούσα δε αυτόν ή μονή, ένεκα πασιφανών 
συκοφαντιών μάλιστα, ύποχρεοΰται ν’ άποζημιώση αυτόν, πληρώνουσα αύτώ 
όλα τά τών έλλειπόντων ετών μέχρι τών 25 εισοδημάτων, άνερχομένων εις 
λίρας όθωμαν<ικάς > 600, ήτοι άνά 50 λίρας κατ’ έτος, ώς ενοικιάζονται ήδη 
τά κτήματα τού Μονυδρίου, ενώ ή κυρίαρχος μονή δέν έχει περισσεύματα δυσ
τυχώς εις άπότισιν τούτων, προς δέ καί ό νέος άποσταλησόμενος επιστάτης είς 
τό Μονύδριον πώς οίκονομηθήσεται êàv τώ άφαιρεθώσιν αυτά;

Πεποιθώς ότι ai παραστάσεις μου είσακουσθήσονται ύποσημειοϋμαι
Ευπειθέστατος 

[Τ. Σ. I ό ’Επίσκοπος
Α.Κ. Μητροφάνης.
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Φάκ. 77, άρ. 55. 9 Δεκεμβρίου, 1883.
Μονόφυλλο 0.385 X 0.275 μ. με έντυπο αποτύπωμα τουρκικής 

σφραγίδας καί πιο κάτω άλλο έκτύπωμα παρόμοιας. Στο τέλος μόλις 
διακρίνεται ή μικρή σφραγίδα του Δημάρχου.

ό Προικοννήσου Διονύσιος έπιβεβαιοϊ.
Διά τού παρόντος αυλικού, εκκλησιαστικού καί άνταλλακτικοϋ γράμματος 

δήλον άποκαθίσταται, ότι συνελθόντες σήμερον ενώπιον ήμών ή κοινότης 
Άλώνης καί ό ήγούμενος τής όσιομάρτυρος τού Χριστού Παρασκευής κύριος 
Σαμουήλ Ραμπαζής ώμολόγησαν ίδίοις αυτών χείλεσιν, ότι συνεφώνησαν οί- 
κειοθελώς τε καί άπαραβιάστως καί άπεφάσισαν τά έξης.
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A Ή κοινότης Άλώνης έχουσα υπό τήν κατοχήν τής Σχολής των χωρά- 
φιόν τι εις Άγιον Θεόδωρον κείμενον με σπόριον γην, ώς έγγιστα κοίλων 
τριάντα πέντε, άριθ. 35, καί γειτνιαζόμενον άρχίζον προς δυσμάς μεν με το 
μοναστηριακόν κτήμα το τής ’Αχλαδιάς καί ’Ελεύθερη Νικολάου, προς βορράν 
δέ με τά κτήματα των κυρίων Βασιλείου Μάγου, Θεοχάρη Παναγιώτου, Θωμά 
Σταυρινοΰ, Στεφάνου Άνέστη, Μιχαήλ Χίου καί Κωπιτζάκν εκ δε τής θαλάσ
σης με τά κτήματα χ(ατζή) Χαραλάμπου, Άγκαρίνας Λάκκας καί καθ’ ολον 
το μάκρος τής Μακρυνάρας εκ τής όποιας τήν ανατολικήν άκραν καί το σύν- 
ορον τοΰ ρηθέντος χωραφιού λήγει, αυτό τοΰτο ή κοινότης παμψηφεί καί κοινή 
τή γνώμη άνταλλάζει καί λαμβάνει άντ ’ αύτοΰ εκ τών μοναστηριακών κτημά
των παρά τοΰ πανοσιωτάτου ηγουμένου τοΰ μοναστηριού τής όσιομάρτυρος τοΰ 
Χριστοΰ Παρασκευής κυρίου Σαμουήλ Ραμπαζή δυνάμει τοΰ άνά χείρας του 
επισήμου εγγράφου τοΰ 'Υπουργείου των ’Εκκλησιαστικών το ΰπ’ άριθ. 7547, 
το εις τον Άγιον Θεόδωρον μοναστηριακόν χωράφιον τής Άμπελιάς λεγόμε
νον, συνορευόμενον μετά τοΰ ’Αλεξάνδρου Γρηγορίου καί Σταθή ’Αποστόλου 
προς βορράν, μετά τοΰ Άγιου Θεοδώρου προς νότον καί κάτωθεν με τον κοι
νόν δρόμον τό άνωθεν χωράφιον πλησίον τής Άμπελιάς τό τοΰ Νικούλια λε
γόμενον, συνορευόμενον μετά τοΰ Δημητρίου Ίορδάνου καί Ζαρίφη Σπόρου■ τό 
χωράφιον τοΰ Καριοφιλάκη λεγόμενον εις τό αυτό μέρος καί συνορευόμενον 
μετά τοΰ Αγίου Θεοδώρου· τό χωράφιον τής Μαύρης Σκαμιάς λεγόμενον, 
συνορευόμενον μετά τοΰ ’Αθανασίου Προαστίτου καί Ήλία Σπόρου· τό χωρά
φιον τό εις τήν θέσιν Σκόρδου κείμενον, συνορευόμενον μετά τοΰ Δράκου Θα
λασσινού ένθεν καί ένθεν καί μετά τής χήρας Άλέξαινας- τό χωράφιον τό εις 
τόν ’Επάνω Δρόμον κείμενον, συνορευόμενον μετά τοΰ Κωνσταντίνου Ίωάννου 
καί ’Ιακώβου Σταυρινοΰ· τό χωράφιον τό εις τήν θέσιν Σανούς κείμενον, συν
ορευόμενον μετά τοΰ Κωνσταντίνου Άργυροπούλου καί Δημητρίου Σάββα- τό 
χωράφιον τό εις τήν θέσιν Βάραγκα κείμενον, συνορευόμενον μετά τοΰ Κων- 
σταντινάκη ’Ιωσήφ καί Άγγελή Γιάννη■ τό εις τήν θέσιν Σανούς κείμενον χω
ράφιον, συνορευόμενον μετά τοΰ Γεωργίου Πατζαμανάκη καί Άριστοτέλους 
Νικολάου. Άπαντα ταΰτα κοιλών ώς έγγιστα δεκαπέντε, άριθ. 15, άνταλλάσ- 
σονται με τό τής Σχολής ώς άνωθεν εϊρηται τή συγκαταθέσει καί γνώμη τοΰ 
ηγουμένου Κ. Σαμουήλ 'Ραμπαζή ώστε εις τό εξής τά ρηθέντα χωράφια θέλουν 
είσθαι κτήματα άναπόσπαστα τής Σχολής, καθώς καί τοΰ Αγίου Θοεδώρου 
θέλει είσθαι κτήμα άναφαίρετον τοΰ μοναστηριού τής Άγιας Παρασκευής. 
Ά λλ ' επειδή ή άξια τών χωραφίων υπάρχει άνισος, διά τοΰτο παραδέχεται / ό 
ηγούμενος κύριος Σαμουήλ Ραμπαζής όπως πληρώνη κατ’ έτος τούς βασιλι
κούς φόρους τών ρηθέντων χωραφίων προς τήν Κυβέρνησιν κατά τό ίσον τοΰ 
παλαιού του κοτζανίου, χωρίς ποτέ να θελήση iva έξάξη ταΰτα εξ αυτοΰ ούτε 
αυτός ούτε οι μετ’ αυτοΰ ηγούμενοι καί διαχειρισταί, άλλ ’ αυτοί μεν πληρώνωσι 
τήν άξίαν αυτών, ήμεΐς δέ όπερ δεδώκαμεν. Ούδείς δε έκ τών συμβαλλομένων
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μελών δικαιούται iva μεταμεληθή ή άλλοιώση την γιγνωμένην άνταλλαγήν ώς 
έξ άμφοτέρων των μερών έγένετο ευχαρίστως καί οίκειοθελώς, άλλ’ είναι, θέ- 
λουσι καί διαμένειν εις αιώνα τον άπαντα άνέπαφον καί τετελεσμένην. ’Επί 
τούτφ λοιπόν έγένετο καί το παρόν αυλικόν καί ανταλλακτικόν έγγραφον εις 
δύο ίσα απαράλλακτα τη ήμετέρα επιβεβαιώσει κεκυρωμένον δε καί ταΐς ύπο- 
γραφαΐς άμφοτέρων, κατεστρώθη καί έν τώ ίερφ κώδικι τής Μητροπόλεως καί 
έπεδόθη το μεν τή κοινότητι Άλώνης το δε τώ ήγουμένω κυρ Σαμουήλ 'Ραμ- 
παζή προς ενδειξιν καί Ασφάλειαν.

Αλώνη τή 9 Δεκεμβρίου, 1883.
ό ηγούμενος Σαμουήλ 'Ραμπαζής ιερομόναχος αρχιμανδρίτης.

’Επειδή άπωλέσθη ή κοινή σφραγίς έπικυροΰται διά τής ιδιαιτέρας σφραγίδος 
τού δημάρχου Δημητρίου Δροσινοΰ
Νικολάκης Μανόλη. [Τ. Σ.]
χ(ατζή) Μεργουζή χ(ατζή) Κωνσταντίνου.
Κωνστ. Άργυρόπουλος.
Θωμάς Σταυρί νοΰ.
Νικόλαος Κωνσταντίνου.
Παντελής Μανόλη.
Παναγιώτης Παπαδόπουλος.
Βασίλειος Γεωργίου.
Δράκος Θαλασσινού.
Σταυράκης ’Αντωνίου.

’Ιωάννης Δανιήλ.
Μανόλης Νικολάου.
Ίω. Βαλασίδης.
Α. Γεωργιάδης.
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Φάκ. 78, άρ. 90. 27 Σεπτεμβρίου, 1893.
Μονόφυλλο 0.36 X 0.235 μ.

Προς τον πανοσιολογιώτατον ηγούμενον τής I.M. τού Αγίου Νικολάου κ. 
Σαμουήλ Ραπαζήν.

Τρία κατά συνέχειαν έτη εξακολουθώ τακτικώς νά σοί γράφω τά τού Μονυ- 
δρίου τής Αγίας Παρασκευής καί την διάθεσιν τών κατοίκων οί όποιοι βασι
ζόμενοι, ώς λέγουν, έπί έγγράφων ήθελον νά κυριεύσουν τό Μονύδριον μετά 
τών κτημάτων. ’Αλλά μέχρι τοΰδε έμειναν μόνον με τούς λόγους των. Πέρυσιν,
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ώς σάς εγραφον, ήλθεν κάποιος Γεδεών μέλος τής Μεσαιωνικής 'Εταιρείας 
φέρων μεθ’ αύτοΰ καί συστατικά πατριαρχικά διά νά άντιγράψη τούς κώδικας 
τής Μητροπόλεως καί των 7. Μονών, ό άνθρωπος αυτός διά νά κολακεύση 
τούς κατοίκους νά γίνουν συνδρομηταί εις το πόνημά του αρχισεν νά γράφη εις 
τήν εφημερίδα (’Ανατολικός ’Αστηρ) διατριβάς εναντίον τού Μονυδρίου καί 
έρεθίζων τούς κατοίκους. ’Επειδή καί εγώ ένεκα των κακουχιών ας ύπέστην 
έπαθεν ή ύγεία μου, άναγκάζομαι νά μεταβώ εις Κων/λιν προς περίθαλψιν τής 
υγείας μου, ο,τι κάμεις κάμε, με πρώτον άτμόπλοιον σε περιμένω νά έλθης νά 
μείνης εις το Μονύδριον διά νά μήν μένη μόνον καί λάβουν Αφορμήν οί κάτοι
κοι [να] ζητήσουν νά επέμβουν διότι εν όσφ διαμένει καλόγηρος δεν δύνανται 
νά κάμωσι τίποτε. ’Επαναλαμβάνω καί πάλιν νά σε γράψω αν δεν ήμπορής νά 
έλθης μόνος σου, ας φροντίση ή Ί. Μονή νά στείλη έναν Αδελφόν με πρώτον 
Ατμόπλοιον διότι ο,τι καί αν συμβή / θά είσαι αίτιος τής καταστροφής καί τής 
ζημίας τής Ί. Μονής διότι τό Μονύδριον αν τά είσοδήματά του είναι γλίσχρα, 
ή Αξία του όμως είναι μεγάλη καί λάβετε τά μέτρα σας. ’Εγώ άν δεν φανή 
εντός ολίγου κανείς αδελφός Από αύτοΰ θά τό άφήσω νά φύγω καί έστω προς 
εϊδησίν σου. Ταΰτα διά τελευταίαν φοράν καί μένω

τής ύμετέρας πανοσιολογιότητος 
όλως πρόθυμος 

Δαμασκηνός Μ. Καΐρης.
Έν Πασά Λιμανίφ τή 27 7βρίου, 1893.
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

Στην 'Αλώνη καί ιδίως κατά την παλαιότερη εποχή τό οικογενειακό 
επώνυμο δέν ήταν σέ χρήση καί οί κάτοικοι άναφέρονται, καί ύπογρά- 
φουν, συνήθως μέ τό βαπτιστικό τους καί τό όνομα τοϋ πατέρα ή σπανι- 
ώτατα τής μητέρας. Τό πατρωνυμικό αύτό πού είναι σέ γενική πτώση δέν 
μεταδίδεται στά παιδιά καί έτσι σέ καμιά περίπτωση δέν μπορεί νά θε- 
ωρηθή επώνυμο. Κάποτε παρουσιάζεται κάποιο παρωνύμιο πού προφανώς 
κατά τά μετέπειτα χρόνια εξελίχθηκε σέ επίσημο επώνυμο.

Στό Εύρετήριο τά πρόσωπα άναγράφονται, εάν δέν πρόκειται γιά κα
θαρά επώνυμα ή έστω καί γιά παρωνύμια, μέ βάση τό βαπτιστικό καί τό 
πατρωνυμικό, εάν άναφέρεται.

Οί παραπομπές γίνονται στον αΰξοντα άριθμό των έγγράφων.

(ο) ΤΟΠΟΙ

Άγκαρίνα Λάκκα 69 
'Αλώνι 49, 67 · 'Αλώνια 43 
'Αλώνη [χωριό] 3, 4, 9- 11, 13, 22, 32, 33, 

38, 40, 41, 43, 44, 47, 49, 51, 54, 56, 
59-61, 63-66, 68, 69, κάτοικος 
Άλωνιάτης 33

"Αμμον (είς τον) 1Τ εις τήν "Αμμον 41
Άμπελάκι 41
Άμπελιάς (τής) 69
’Αμυγδαλιά 40, 41, 50- Μυγδαλιά 6
’Απιδιά 2Ç'
Άρτάκη 28 
Άστοιβή 50 
Άφουσία [νήσος] 57 
’Αχλαδιά 11, 22, 40, 41, 50, 69

Βάραγκα 69· Βάρακα 41 
Βελεγράδων μητροπολίτης 60 
Βόρι 2Α, 2Η, 10, 18, 44, 59, 65- κάτοικος 

Βορινός 2Ζ, 24
Βουλγάρο(ν) ή Βουργάρο(ν) 2, 3, 10, 11, 

17, 21, 40, 52 -----*■ καί Πασαλι
μάνι

Γεφύρι 11, 36, 40, 41, 50

Γιάμα 40, 41 
Γρίπος 41

Δαμασκηνού ή βρύση (τοϋ) 11, 15, 41, 65, 
67

Δέντρο 21, 18- Παναγία τών Δέντρων 50

Έλμπιζλί 26 
’Επάνω Δρόμος 69

'Ιερά [νήσος] 11, 39, 40· Γερρά 41 
Ίμπορειό [Άνδρος] 40

Καβάλι 11
Καλάμι 2Γ, 2Δ, 2Ζ, 11, 41
Κάμπος 37, 40
Καστράκι 11, 22
Κατές 40- Κατής 41- Καδετή 36
Κοκκινόνηση 25
Κομνενόν (είς τον) 27
Κούνια 2Η
Κούταλις [νήσος] 55, 57 
Κύζικος 26, 60
Κυρούλια (είς τά) 11, 22- Κερούλια 41 · 

Κερβούλια 40' Κερύλια 36
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Κωνσταντινούπολή 7, 35, 43, 45, 46, 61, 
65, 70- Βασιλεύουσα 57

Λαγγάδα 11, 22 
Λαγγάδι 5 
Λαγκαρίνα 41 
Λάκκον (εις τόν) 11, 41 
Λαρίσης μητροπολίτης 60 
Λιβάδι 9 
Λιμαριά 40 
Λίμνην (εις) 40, 41

Μακρυνάρα 67, 69· Μακρονάρα 11, 41- 
Μακρονάρη 40 

Μανάρα ή Ρωδιό (τού) 9 
Μαρμαρινάκαινας (τής) 22 
Μαυραμπέλι 11, 41 · Μαύρο ’Αμπέλι 65 
Μαύρη Σκαμιά 69 
Μαΰρον 36
Μερράς 11, 65- Μοίρας 40 
Μικρά ’Ασία 39, 40 
Μπαϊράκι 40, 41 
Μπάνια 11, 24, 28, 30, 40, 41 
Μυγδαλιά ---- «- ’Αμυγδαλιά

Νίκαιας μητροπολίτης 60 
Νικούλια (τού) 69 
Νιμπορειός---- ► Ίμπορειό

Παλαιούς Μύλους (στις) 2ΙΑ 
Πάνορμος 65
Πασαλιμάνι [νήσος] 10, 13, 44-46, 52,

54-56, 60, 62, 65, 68, 70· [ = Βουρ- 
γάρο] 2Β, 2Γ, 21, 3, 17, 34, 36, 37, 
41, 44, 48, 49, 59, 65 

Πελά (στοϋ) 1 
Ποταμιά 4, 11, 41
Προικόννησος 37, 39-41, 43, 46-47, 61, 

62

Ρούμπα 11, 17, 41

Σανούς 42, 69 
Σέπτι τού Δένδρου 18 
Σημαντήρι 31 
Σκηποκάλα 2Θ 
Σκόρδου 69
Σκουπιά (Σκουπία) 10, 20, 21, 22, 44, 59- 

61, 65-67- κάτοικος Σκουπιώτης 
48- δρόμος σκουπιώτικος 22 

Συκαμινέα 41- Σκαμιά 40 
Συκιά 40, 41, 50

Τιμόνι 40, 41, 50 
Τράβα 11

Φάραγγα (στό) 32
Φουρνάκι 3- Φορνάκια 20- Φουρνάτσα 41 
Φώταινας (τής) 11, 22

Χαλκηδόνος μητροπολίτης 60 
Χοντρόν Βουνόν 11, 22, 41, 65 
Χουχλιά (Χουχλία) 10, 44, 59, 65 
Χώρα [ = Άλώνη] 43
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(β) ΠΡΟΣΩΠΑ

Αγάπιος (διάκονος) 12
Αγάπιος (προηγ.)---- ► Κροκόδειλος,

Άγάπ.
Αγγελάκης 11
Αγγελάκης, χατζή 10, 11, 22 
Αγγελάκης Άνδρέα 66 
Αγγελάκης Άτιμα 44 
Αγγελάκης του Περπόλια 22 
Αγγελάκης Σωτηράκη 51 
Αγγελάκης χατζή Άναστάση 34 
Αγγελής, χατζή 16 
Αγγελής του [...J 22 
Αγγελής τού Γιαννακάκη 9 
Αγγελής Γιάννη 69
Αγγελής Μανόλη (’Εμμανουήλ) 41, 44, 59 
Αγγελής Σωτήρη 66 
Αγιανός 6 
Αθανάσης 2Θ
Αθανάσης Ίωάννου Σάμιος 49 
Αθανάσιος —» Παλαιολόγος, "Αθ. 
Αθανάσιος χατςή Διασάρη 65 
Αθανασίου, Παναγιώτης 39-41, 43, 44-47 
Αλέξαινα, χήρα 69 
Αλεξανδρής Βασιλείου 44 
Αλεξανδρής Δρακάκη 2Γ, 2Ε, 4, 6 
Αλέξανδρος βουτζας 44 
Αλέξης 9
Αλιβίζης, Διαμαντάκης 22 
Αλιγιαζιτζόγλους, χαντζή Μουσταφάς 28 
Αναγνώστης 2A 
Αναγνώστης (δήμαρχος) 59 
Αναγνώστης τού ποτέ Άντώνη 32 
Αναγνώστης τού Γιακουμή 2Β, 2Γ, 2Ç' 
Αναγνώστης Δημητρίου 44 
Αναγνώστης τού Διαμαντάκη 11 
Αναγνώστης Ίωάννου 65 
Αναγνώστης Μανόλη 44 
Αναγνώστης Μαντζολάκη 51 
Αναγνώστης Μιχαήλου 10, 20 
Αναγνώστης Μιχάλη 59 
Αναγνώστης Νικολάου 44 
Αναγνώστης Παναγιώτου (Παναγιωτάκη), 

χατζή 44, 50, 59, 65 
Αναγνώστης Τζαννή 9· Τζαννόγλους 11 

’Αναγνώστης Τριανταφύλλου 10, 20

’Αναγνώστης Φώτη 59
Άνανίας, Προικοννήσου 9, 10. 12-14,

45
’Αναστασία 2Δ 
Άναστάσης 2Α, 2Γ 
Άναστάσης Δημητρίου 66 
Άναστάσης τού ’Ιωάννη 5 
Άναστάσης ’Ιωάννη, παπά 6 
Αναστάσιος σακελλάριος, παπά 42, 43, 59 
Άνθιμος, Βελεγράδων 60 
Άντωνάκη ρεΐζης 10 
Άντωνάκης, χατζή 10 
Άντωνάκης Σταθόρη 44 
Άντώνης 2Θ, 10 
Άντώνης, μάστρο 48 
Άντώνης, χατζή 32 
Άντώνης τού Παρσιανοϋ 20 
Άντώνης Ρέτζου 9 
Αντώνιος Άγγελή 66 
Αντώνιος Άργύρη 66 
Αντώνιος Γεωργίου 66 
Αντώνιος Δομεστίχου 51 
Αντώνιος Κωνσταντίνου 37, 49 
Άξιώτης, Θεόδωρος ποτέ Δημ. 42 
Άξιώτογλους, Πέτρος 9, 11, 13 
Άποστολάκης Αναγνώστου 66 
Αποστολής Βγένου 17 
Αποστολής Σωτήρη 30 
Απόστολος Σταθή 48, 51 
Άργύρης Μανόλη 65, 66 
Άργυρόπουλος, Κωνσταντίνος 51, 66, 69 
Αριστοτέλης Νικολάου 69 
Αρτεμίου 36 
Αυγερινός Βλάση 65 
Αύγουστής 34 

Άχμέτ έφέντης, χατζή 12

Βαλασίδης, ’Ιωάννης 69 
Βαλασίδης Κωνσταντίνος 59 
Βαρσαμής 42
Βαρσαμή ρείζης τού ποτέ Κοσμά 25, 29, 

30
Βασίλειος Γεωργίου 69 
Βασίλειος Θεοδώρου (δήμαρχος) 65 
Βασίλειος Μιχαήλου 67
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Βασίλης τοϋ Καστρινοΰ 31 
Βασίλης Πέτρου 51 
Βασίλης Ρέτζου 9 
Βασιλιοπούλα 2Η 
Βγενόπουλος τοΰ Μοσχάκη 2Β 
Βγενόπουλος τοΰ Μοσχολιοΰ 2Δ, 2Ç' 
Βενετζιάνα ποτέ Μιχάλη 27 
Βερζιανός Νικολάκη 2Β 
Βλαστάρης 2Β
Βλαστάρης χατζή Γεωργάκη 65 
Βλαστάρης, Αύγερινός 34

Γαβριήλ ---- ► Παλαιολόγος, Γαβριήλ
Γαβρίλης Κωνσταντίνου 66 
Γαϊτανιώ 9
Γαϊτανιώ σύζ. Εύαγγελινοΰ 2Δ 
Γαρδέλης, Διονύσιος 52 
Γεδεών, ποτέ αρχιμανδρίτης 3 
Γεδεών, προηγούμενος 16
Γεδεών----- ► Χαζάπης, Γεδεών
Γεδεών, Προικοννήσου 34, 45-47, 49, 50, 

53-60
Γεδεών, Μανουήλ I. 70 
Γεωργάκης 2Θ, 10 
Γεωργάκης, χατζή 10 
Γεωργάκης Άγγελάκη 43, 51 
Γεωργάκης Άργύρη 23 
Γεωργάκης ποτέ Άργύρη 17 
Γεωργάκης τοΰ Γιαννάκη, χατζή 16 
Γεωργάκης Ίωάννου, χατζή 44, 59 
Γεωργάκης Κωνσταντίνου 66 
Γεωργάκης Κωσταντά 50 
Γεωργάκης τοΰ Μιχάλη 4, 6 
Γεωργάκης Παναγιωτάκη 44 
Γεώργης Άναστάση 66 
Γεώργης Άνδριος ή Κουκογιώργης 66- 

Γεώργιος Άντριώτης 51 
Γεώργης Ίωάννου 66 
Γεώργης ποτέ Στρατή ρείζη 17 
Γιώργης σακελλάριος, παπά 5, 6 
Γεωργιάδης, Α. 69 
Γεωργικής τοΰ Αυγερινού 22 
Γεώργιος ’Αναγνώστου 43, 51 
Γεώργιος Άνδιά 48 
Γεώργιος Δημητρίου 34 
Γεώργιος έκδικος 7 
Γεώργιος Μιχάλη 65 
Γεώργιος Σπύρου 59

Γεώργιος Χρυσοστόμου 51, 66
Γεώργος τοΰ Ντάνη 4
Γεώργος τοΰ Ντατίνη 6
Γεωργούσης 10
... Γιαννακάκη 66
Γιαννακάκη ρείζης 10
Γιαννακάκης τοΰ Νικόλα, χατζή 20
Γιαννάκης 21
Γιαννάκης Θεοφάνη 66
Γιαννάκης Μανόλη 44
Γιαννάκης σακελλαρίου 51
Γιαννάκης ποτέ Στρατή ρεΓζη 17
Γιαννάκης Χριστοδούλου 44, 51
Γιαννακός, σιόρ 33
Γιάννης Άντριώτης 21
Γιάννης τοΰ Νίκου πατέρας, μάστρο 6
Γιάννης Φώτη 48
Γκόλφης 2ΙΑ
Γούναρης, Γιαννούλης 40
Γρηγοράκης Σίμου 66
Γρηγοράσκος, ποτέ 29
Γρηγόριος Ç' (πατριάρχης) 53
Γρηγόριος (άρχιδιάκονος) 12
Γριπιώτη ρείζης 3

Δαμηράλης, I. Μ. 40
Δανιήλ Άντριώτης, παπά 16, 19----

καί Κόκκινος. Δανιήλ 
Δημητράκη Δροσινοΰ 51, 59, 66 
Δημητράκης τοΰ Λεμονή 2Γ, 2Ç', 4, 6 
Δημητρακούλης 2Δ 
Δημήτρης Δράκου 66 
Δημήτρης Ίορδάνου 66, 69 
Δημήτρης Νικολάου 66 
Δημήτρης Σάββα 66, 69 
Δημήτριος Γιαννάκου 67 
Δημήτριος Διαμαντάκη 51 
Δημήτριος Καριοφίλη 51 
Δημήτριος Λεμονή 59 
Διαλεμένος 10 
Διαλεμένος του Σγούρου 2Θ 
Διαλεμένος τοΰ Σταμάτη 14 
Διαμαντάκης 9, 10
Διαμαντής τοΰ Άβραμιλιώτη, γέρο 15 
Διαμαντής Δημητράκη 51 
Διαμαντής Δράκου 51 
Διαμαντής Ίωάννου 66 
Διοματάκης τοΰ Βγενόπουλου 13, 17

147



ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΣ I. ΠΟΛΕΜΗΣ

Διονύσιος (άρχιμανδρίτης) 54 
Διονύσιος, Προικοννήσου 62-65, 69 
Δόξης 6
Δόξης, χατζή 10
Δόξης τού χατζή 2Β, 2Δ, 2Ε, 2Ç'
Δόξης χατζή Μέγου 31
Δόξης τού Νικολάκη 4
Δόξης τού χατζή Παναγιώτου 2Γ, 13
Δούκας, χατζή 31
Δράκος, χατζή 37
Δράκος Άναστάση 51
Δράκος Θάλασσινού 66, 69
Δρονινάκης, Νικόλας 42
Δροσινός Νικολάου 66
Δροσινός, Δημήτριος (δήμαρχος) 69

Ελένη 2Ζ
’Ελευθέριος Νικολάου 69, 43, 44 
’Ελευθέριος τού Μποσινάκη 11 
Εύαγγέλης 36 
Ευαγγελία 2Α
Εύαγγελινός 2Γ, 16- Βαγγελινός 6 
Εύαγγελινός Λεονάρδου 65 
Εύδοκιάδης, Γερμανός (ίερομ.) 39, 40, 46, 

50, 52
Ευθύμιος (ίερομ.) 21, 24 
Εύπραξία 41 
Ευστράτιος 17
Εύστράτιος οικονόμος, χατζή παπά 5Θ

Ζάνος, Π. Α. 46 
Ζαρίφης 13 
Ζαρίφης Σπύρου 69 
Ζαφειράκης 10 
Ζαφείρης, χατζή 10 
Ζαφειρίτζα 16 
Ζαφειρώ 2Ç'
Ζαχαρίας (πρωτοψάλτης) 66 
Ζαχαρίας Ληγοράκη 44 
Ζερπούλης 9, 16
Ζερπούλης τού Γαρύφαλου 11, 22 
Ζερπούλης τού Πολύχρονη 18 
Ζιρλίκος, Μιχαλάκης 31 
Ζωίτζα ποτέ Κωσταντίνου 23

Ήλίας Σίμου 66 
Ήλίας Σπύρου 69

Θανάσης τού Γαρύφαλου 9, 22

Θανάσης τού ποτέ Κοσμά, ποτέ 25 
Θεοδόσης Διασούρη 17 
Θεοδόσης χατζή Κωνσταντίνου 44 
Θεοδόσιος (πατριάρχης) 7 
Θεοδόσιος, προηγούμενος 25, 27, 29 
Θεοδωράκης 21, 10 
Θεοδωράκης, χατζή 17, 24 
Θεοδωράκης ’Αναγνώστου 17 
Θεοδωράκης Βαγγέλη 66 
Θεοδωράκης Χρυσοστόμου 44 
Θεοδωρίδης, Βασίλειος 59 
Θεόδωρος 43 
Θεόδωρος Ίωάννου 66 
Θεόκλητη 21 
Θεολόγος 9, 10 
Θεολόγος τού Νικόλα 11, 22 
Θεοφάνης τού Δημητράκου 24 
Θεοφάνης Γεωργίου 66 
Θεόφιλος 52 
Θεοχάρης 10 
Θεοχάρης χατζή (...) 44 
Θεοχάρης Αναστασίου 65 
Θεοχάρης Κανέλου 24 
Θεοχάρης Παναγιώτου 49, 69 
Θεόχριστος 34
Θεόχριστος τού Καδήλογλου 11 
Θεόχριστος τού Πέτρου 22 
Θωμάς 26
Θωμάς Αντωνίου 51 
Θωμάς Σταυρινού 51, 69

’Ιάκωβος Σταυρινού 69 
Ίμπραΐμ άγάς 11 
’Ίσαρης, Παρθένιος 50 
’Ισμαήλ αγάς 18
’Ιωακείμ Β' (πατριάρχης) 60, 61, 46 
’Ιωακείμ Γ' (πατριάρχης) 63, 64 
’Ιωακείμ, Λαρίσης 60 
’Ιωάννης [...J 59 
’Ιωάννης Άναστασάκη 44 
’Ιωάννης παπά Γεώργη 66 
’Ιωάννης Δανιήλ 69 
’Ιωάννης Χρυσογόνου 43, 44 
’Ιωσήφ ό Καλαφάτης 24 
’Ιωσήφ Κωνσταντ(ιν)άκη 51, 66

Καζουρίδης, Παρασκευάς 31 
Καΐρης, Δαμασκηνός Μ. 70
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Καλαφατάκη, σύζυγος Σταυράκη 37 
Καλλίνικος, Χαλκηδόνος 60 
Καλλονάς 15 
Καλλονάς Διαλεμένου 9 
Κανέλης Αύλωνιάτης 5 
Κανέλης Βορινός 2ΙΑ, 24 
Κανέλος του Μήτρου 2Β 
Καραγιάννης. 2Δ, 2Ε, 2Ç', 3 
Καραγιάννης ποτέ Κωνσταντή ρεΐζη 5 
Καρατζά, Ταρσίτζα σύζυγος Νικολάου 7 
Καρατζάς 2Ç'
Καριοφιλάκης 69 
Καριοφίλης 41 
Καριοφίλης, Δημήτρης 66 
Κατζαμάκης, Γεώργιος 49 
Καψουλάκης, ’Απόστολος 49, 67 
Κιραμιδάρη, Μαρία τοϋ 31 
Κλινάς, Γιαννάκης 34
Κόκκινος, Δανιήλ 52 ---- »- καί Δανιήλ

Άντριώτης
Κομνενάκης Διενόπλου 23 
Κουζούνης, γέρο 4, 6, IX 
Κουκίτζας, Μεργουζής 22
Κουκογιώργης----»- Γεώργης Άνδριος
Κουμαριανός, Γεώργιος 48 
Κουντουριώτης, Α.Γ. 61 
Κουρεχάκης, ’Αγάπιος (ίεροδ.) 42-47,

52, 66
Κουρεχάκης, Βασίλειος Ί. 42 
Κροκόδειλος, ’Αγάπιος 17-19, 28, 32, 52 
Κροκόδειλος, Λαυρέντιος (ίερομ.) 41, 46, 

52
Κρυσταλίδης, Φώτιος 65 
Κυριάκης Νικολάου 49 
Κυριάκος, χατζή 10 
Κωνσταντίνος, χατζή 44 
Κωνσταντίνος ’Αλεξάνδρου 65 
Κωνσταντίνος ’Αχερά 66 
Κωνσταντίνος Βαγγέλη 66 
Κωνσταντίνος Βαρσαμή 59 
Κωνσταντίνος του Βασιλάκη 2Β, 2Ζ 
Κωνσταντίνος Δροσινοΰ 66 
Κωνσταντίνος Ευστρατίου 66 
Κωνσταντίνος Ίωάννου 66, 69 
Κωνσταντίνος ’Ιωσήφ 66, 69 
Κωνσταντίνος Νικολάου, χατζή 43, 44, 

51
Κωνσταντίνος του Πατεράκη 27

Κωνσταντίνος Χριστοδούλου 65 
Κωπιτζάκις 69 
Κωσταντάκης Άστέρη 44 
Κωστής Παναγιώτου 43, 44

Λαμπαδάραινα 32 
Λαμπαδάριος 10 
Λεμονής 24, 29, 30 
Λεμονής Άργύρη 17, 25, 27 
Λεμονόγλους Δημητράκη ρεΐζη 5 
Λεοντία (μοναχή) 62 
Λεόντιος, παπά 8 
Λευτέρης 10, 18 
Λινάρδος Σταμάτη 44 
Λογοθέτης 2Α 
Λογοθέτης του Ζερπουλή 4 
Λύγκα, Γιαννάκος Χρήστου 34

Μάγος, Βασίλειος 69 
Μακάριος (ίερομ.) 15 
Μαλάμα του Στεφάνου 9 
Μαλτέζος χατζή Δημήτρη 44 
Μαμάκης, ’Αντώνιος 65 
Μανολάκης τής Λυγερής 17 
Μανόλης ποτέ Άργύρη 17 
Μανόλης του Άργύρη 27 
Μανόλης ποτέ χατζή Δανιήλ, ποτέ 8 
Μανόλης Νικολάου 66, 69 
Μαρία ποτέ Κωνσταντίνου 23 
Μαυρουδή 2Η
Μαυρουδής Σάββα (Σαββάσούλας) 51, 66 
Μέγος Ευδοξίας 65 
Μεϊμέτ άγάς 2Α 
Μένεος, χατζή 30 
Μεργουζής 2Γ, 2Ε, 2Ζ, 4, 6, 10 
Μεργουζής τού Άνεγνώστη 11 
Μεργουζής χατζή Κωνσταντίνου, χατζή 

69
Μεργουλάς, χατζή 66 
Μερτζανιώ 25
Μητροφάνης, Άνδρου καί Κέας 68 
Μητροφάνης (ίερομ.) 4 
Μιχαήλ Ίωάννου 66 
Μιχαήλος Παναγιώτου 44 
Μιχάλης τζορμπατζής 32 
Μιχάλης χατζή Κυριάκου 66 
Μιχάλης Χρυσοστόμου 66 
Μιχαλιός Παναγιώτη 59
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Μιχαλής του Κατζίκα 9 
Μνοστή 3
Μνοστή σύζυγος Βαρσαμή 2Η 
Μνοστούλα ποτέ Ματζόλια 9 
Μόρφης τού Βασίλη 2Γ 
Μπαλάνος, Δημήτριος 35 
Μπαλάσης, χατζή 37 
Μπαρμπούνης (Παρπούνης) 18 
Μπεϊγλής, Σταμάτης 2Α 
Μπίστης, Νεόφυτος 46, 52 
Μποσινάκης, Λευθέρης 22

Νέγρης, Παγκράτιος 52 
Νεόφυτος (πατριάρχης) 12 
Νεόφυτος, Σερρών 60 
Νικηφόρος, Προικοννήσου 17 
Νικηφόρος Ίβηρίτης, προηγούμενος 9 
Νικόδημος, Κυζίκου 60 
Νικολάκης 10, 18 
Νικολάκης Κούτης(;) 2Ε 
Νικολάκης Μανόλη 43, 59, 66, 69 
Νικολάκης (Νικόλας) του Παναγιώτη 2Α, 

6
Νικόλαος (Νικόλας) Γρηγόρη 34, 44 
Νικόλαος Κωνσταντίνου 69 
Νικόλαος Χρήστου 65 
Νικόλας 2Ε, 9, 23 
Νικόλας του Γιαννάκη 4 
Νικολής Κωνσταντίνου 66

Ξανθή 2ΙΑ

Όρνέτα 32

Παίσιος Χωρηνός (ίερομ.) 7 
Παλαιολόγος, ’Αθανάσιος 20, 52 
Παλαιολόγος, Γαβριήλ 28, 52 
Παλαιολόγος, Νείλος 3, 5, 6, 9, 10, 13, 

14, 45, 52
Παναγιώτης 2Α, 21Α, 10 
Παναγιώτης Ζαχαρία 66 
Παναγιώτης ποτέ Μιχάλη 27 
Παναγιώτης παπά σακελλαρίου 49 
Παντελής Μανόλη 51, 59, 66, 69 
Πανώριος, Γ. 65 
Παπαδάτος, ’Ιωάννης 28 
Παπαδόπουλος, Παναγιώτης 69 
Παπάζογλου, Γεωργάκης 17

Παρησιανός ρεΐζης 10
Παρπούνης τού ποτέ Θωμά 15---- ► καί

Μπαρμπούνης
Παρσιανός Χριστοδούλου 15 
Πασχάλης ποτέ Ματζόλια 9, 22 
Πασχάλης, Δημήτριος 40 
Πασχάλης, ’Ιωακείμ Π. 39, 40 
Πασχαλιά ποτέ Στρατή ρεΐζη, χατζή 17 
Πατάκης, ’Αθανάσιος 65, 67 
Πατζαμανάκης, Γεώργιος 69 
Παυλή, χήρα τού 16 
Παυλής 9
Πετρής τού Νεραντζή 25, 29, 30
Πέτρος 32
Πέτρος, γέρο 10
Πέτρος, γέρο 48, 49
Πέτρος Γεώργου 49
Πέτρος του Γκόλφη 2ΙΑ
Πλάτωνος, σύζυγος ’Ελευθερίου 40
Πλούμης 3
Πλούσιος 20
Ιίολυζώνης Σεργιώτου 48, 49 
Πολύκαρπος, προηγούμενος 20 
Πολύχρονης κουτζός 15 
Ποτλής, Μ. 40 
Πουσπουνής, Λευθέρης 31 
Πραΐμης τού Χατζάγα 22 
Προαστίτης, ’Αθανάσιος 69 
Πρόγητος, Σταυράκης 65

Ραμπαζής, Σαμουήλ 39-41, 47, 49, 53-62, 
64-70

Ρέτζος-----»■ Άντώνης, Βασίλης
Ρήγας 11
Ρήγας τού Πέτρου 22 
Ρόδης τού Άλεξανδρή 27 
Ροδιά 17 
Ροδοσταλένια
Ροξάνδρα θυγάτηρ ποτέ Άντωνάκη 13 
Ρουδίτης, Άντώνης 31

Σάββας ’Αναγνώστου 66 
Σαμουήλ, παπά 59 
Σαρτίρης 41 
Σγούρος 2Θ
Σεβαστάρης, Δημήτρης 26 
Σεραφείμ, προηγούμενος 30 
Σέργιος Διαμαντή 51
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Σίμος Θεοδωρή 66 
Σίμος Κωνσταντίνου 43, 59, 66 
Σίμος, Ε. 61 
Σκοπιώτης 48 
Σκουλής Παναγιώτου 59 
Σκουρλίσης, Σταυρής 48 
Σορόπουλος, Νικολός 1 
Σουλτάνα 3
Σουρμεγιώ ποτέ Ματζόλια 9 
Σούφ κελεπής 1 
Σοφία ποτέ Ματζόλια 9, 22 
Σοφιανός βουτζάς 2Δ 
Σοφιανός τού Γιακουμάκη 11 
Σοφιανός τής Τέλιας 22 
Σοφίτζα ποτέ Ματζόλια 9 
Σπόρος Νικολάου 66 
Στάθης ’Αποστόλου 66 
Σταθόρης 9 
Σταμάτης 10
Σταμάτης του Χριστοδούλου 11, 22 
Σταμάτιαλης, Γεώργιος 48, 49 
Σταυράκης 42, 59 
Σταυράκης ’Αντωνίου 69 
Σταυριανός ποτέ χατζή Δανιήλη 8 
Σταυρινός Ρήγα 23 
Σταυρινός ποτέ Στρατή ρείζη 17 
Σταυρινός, ’Αναγνώστης 44 
Στεφανάκης Νικολάου, χατζή 44, 59 
Στεφάνής ’Αντωνίου 66 
Στεφανίδης, Ε. Ε. 48-50 
Στεφανίδης, Χαράλαμπος 49 
Στέφανος Άνέστη 69 
Στέφανος τοΰ Γιοβάνη 11, 22 
Στρατηγάκης 21
Στρατήγης (Στρατήγος) Μαυρίκη 5, 6 
Στρατής, παπά 26 
Στράτης Κρουστάλη 44 
Στρατής ποτέ Μιχάλη, ποτέ 27 
Στρατής (Στράτης) του Παναγιώτη 4, 6 
Στρατιώτης τοΰ Άντώνη 20, 32 
Στράτος Μανόλη 66 
Στυλιανός ’Αποστόλου 66 
Στυλιανός Δημητρίου 44 
Συμαχόντζας 37 
Συνόδης 2Η

Συνόδης Κελαδηνοΰ 2Ζ 
Συνόδης τοΰ Μήτρου 4 
Συνόδης μπακάλης 2Ζ 
Συριάνος ΖΗ 
Σωτήρης, ^χατζή 10, 15 
Σωτήρης μπακάλης 2Α 
Σωτήρης τοΰ ’Αναγνώστη 11, 22

Ταβουλάριος 10, 13 
Ταβουλάριος, Νικόλαος 17, 19
Τζαννόγλους -----*■ ’Αναγνώστης Τζαν-

νόγλους
Τζεκλέρη, Γιάννης του ποτέ Δημήτρη 

τζεκλέρη 21
Τζίπουραςβ), Άναστάσης 2Α 
Τριαντάφυλλος 9

Φαγητάς, Λευθέρης 31 
Φαμελίτης, Γιώργης 1 
Φιφής, Γιαννούλης 40 
Φονιάς, ’Αναγνώστης 2Α 
Φραγκής, Λαμπαδάριος 16 
Φώτης Γρηγοράσκου 23, 30

Χαζάπης, Γεδεών 26, 33, 52 
Χαζάπης, Ίωαννίκιος (ίερομ.) 41, 50, 52 
Χαντζής ’Αναγνώστου 66 
Χαράλαμπος, χατζή 69 
Χαστάς, Νικολάκης 11, 22 
Χίος, Μιχαήλ 69
Χιωτάκης Σκουπιώτης, Δημήτριος 49 
Χουρμούζης του Νικολάκη 2Β, 4 
Χουρμούζης τοΰ Τριαντάφυλλου 15 
Χρήστος ’Αντωνίου 44 
Χριστοδουλιά Βορινή 2Ζ 
Χριστόδουλος 10 
Χριστόδουλος 59 
Χριστόδουλος Ίωάννου 49 
Χριστούλιας 23
Χριστούλιας τοΰ ποτέ Άντώνη 21 
Χριστούλιας Ζαχαρία 17
Χρομούζης-----► Χουρμούζης
Χρυσαφένια 16
Χρυσογόνος τοΰ ποτέ Άντώνη 21 
Χρυσόστομος Ίωάννου 48
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(γ) ΜΟΝΑΙ ΚΑΙ ΝΑΟΙ 
ΜΟΝΑΙ

Αγία Παρασκευή (Παραδείσι) 7, 10-16, 
20, 21, 28, 32, 35-38, 40, 41, 44-56, 
58-62, 65-70

Αγιος Γεώργιος (Άφουσία) 9

Άγιος Νικόλαος (Άνδρος) 1-6, 9-11, 17, 
18, 23-25, 27, 29-31, 34, 36, 37, 
39-41, 45, 46, 48, 50, 52-54, 56, 60, 
61, 68

ΝΑΟΙ

Άγιος Αρχιστράτηγος----»- Ταξιάρχης
Άγιος Ήλίας-----»- Προφήτης Ήλίας
Άγιος Θεόδωρος 11, 41, 69 
Άγιος ’Ιωάννης 29

Θεοτόκος (Ιερά) 11 
Παναγία (Αχλαδιά) 22 
Προφήτης Ήλίας 2Β, 11, 23, 41, 65 
Ταξιάρχης 11, 37, 41
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(6) ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ

άγελάδια 11
αίγιαλός 11----- ». καί γιαλός
άλιβερδίζω 2S 
άμπελάκι 30
άνημπορεύω ( = ασθενώ) 8
άπόγαμβρος 9
άτός του ( = ό Ιδιος) 20, 21

βαρέλες 11
βαρελοποιός 31
βεκίλης ( = αντιπρόσωπος) 7
βιλαέτι 54
βόδια του ζευγαριού 11 
βούλλα 12
βούτες ( = μικρά βαρέλια) 11 
βουτζιά ( = βαρέλια) 11, 37, 41

γαδούρα 11
γιαλός 30-----► καί αίγιαλός

δεκέλια 11 
διαβεργιά 37
διαφεντεύω ( = έξουσιάζω) 30 
διάφορον ( = τόκος) 10, 13 
δίκερα -—► τίκερα 
Δραγομανία, Μεγάλη 7

έλαιόπραμα ( = κτήμα μέ έλιές) 31

ζαμπίτης 12

θανατικόν 33

ίπραϊσχά άμή ΐσταβατάν 31 
ίσχέτι 31

κάδοι 11, 41 
καζάνι τής ζύμης 11 
καζανιάτικα 36 
καζάς 60
κάπες τής κοιμησιάς 11 
καπικιαχαγιάς 13 
κασμάδες 11 
καταβολάδες 40
κατακέφαλα ( = στό άπάνω μέρος) 17, 18, 

22, 27, 30, 32

κατής ( = καδής) 12 
κοκόνα 13 
κοτζάνι 69

Λαμπρά ( = Πάσχα) 10 
λεγενόμπρικον 11

μαγαζίον 34
μαξούλι ( = εισόδημα) 17 
μαστορικά 12 
Μεγάλη ’Εκκλησία 12, 45 
μετακεντρίζω 40
Μητρόπολις (Προικοννήσου) 12, 34, 4- 

3-45, 69, 70 
μιχθαρική σφραγίς 65 
μούλκι ( = τελεία ιδιοκτησία) 1, 9, 20, 21, 

24, 25, 27, 29 
μπαξέδες 67 
μποστάνι 67 
μυγδαλιά 5

ξηρόρευμα 11, 40

οβελός ( = λεπτόν) 30 
όντάδες 32 
ούσούρια 36

πολύμια 11
προγνωρίζω ( = προβλέπω) 8 
προυκί 29 
πρωτοσύγκελλος 9

ραγιάς 52
ρακοκάζανον 11, 41
ρείζης ( = καπετάνιος) 3, 4, 10, 17, 25
ρετζιπέρηδες 12

σαγίτα 21 
σαχάνια 11
σερέκος ( = σορόκος) 22 
σίγουρα τής γής 19 
σινί 11
σοινίκι ( = μονάδα μετρήσεως κτημάτων) 

22
στόφινα 11
συκαμινομορεόδενδρα 39, 40
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Σχολή 69

ταξίλι 26 
ταψί 11
τζορμπατζής ( = προεστός) 32, 49- τζορ- 

μπατζήδες 10, 18, 20 
τράφος 37 
τρυγητικά 36 
τρύγος 19, 36

ύπομάνικα 11

φαμελιάτικα ( = είδος δοσιμάτων) 12 
φελώνια 11,41
φιλοτιμία ( = δόσιμον, δώρον) 10, 36' φι- 

λότιμον 36 
φλωρί 10

χαμόκλαδα ( = θάμνοι) 40 
χοτζέτι ( = τίτλος ιδιοκτησίας) 12
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