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ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 

Τά επτά πατριαρχικά γράμματα πού δημοσιεύονται παρακάτω βρίσκον
ται εκτεθειμένα στό Μουσείο Κανελλοπούλου (χωρίς άρ. εύρ.). Χρονολογικά 
εκτείνονται άπό τό 17 εως τό 19ο αι., τό περιεχόμενο τους δέ είναι ποικίλο 
(ανανεώσεις σταυροπηγιακών προνομίων, διευθέτηση διαφορών, αγοραπω
λησία στασιδίου στον πατριαρχικό ναό του 'Αγίου Γεωργίου στό Φανάρι). 

Συγκεκριμένα τά δημοσιευόμενα γράμματα είναι τά έξης: 

1. Συνοδικό μολυβδόβουλλο γράμμα τοΰ οικουμενικού πατριάρχη Παρ
θενίου Δ'-'Απρίλιος, ίνδικτιών 12 (1659). 'Ανανέωση τών σταυροπηγιακών 
προνομίων της μονής τοΰ 'Αγίου Δημητρίου τοΰ Μυροβλήτου στην Σκύρο. 

2. Συνοδικό γράμμα τοΰ οίκουμενικοΰ πατριάρχη Γαβριήλ Δ'-'Ια
νουαρίου 25, ίνδικτιών 2 (1784). 'Επικύρωση αγοραπωλησίας ενός στασι
δίου στον πατριαρχικό ναό τοΰ 'Αγίου Γεωργίου στό Φανάρι. 

3. Συνοδικό γράμμα τοΰ οίκουμενικοΰ πατριάρχη Νεοφύτου Ζ' - 'Ιού
λιος, ίνδικτιών 10 (1792). 'Ανανέωση τών σταυροπηγιακών προνομιών τής 
μονής τής Θεοτόκου τής Ύψηλοτέρας στίς Έγκαρές τής Νάξου καί διορι-
ρισμός τοΰ Γεδεών Κόκκου ως ηγουμένου της. 

4. Συνοδικό γράμμα τοΰ οίκουμενικοΰ πατριάρχη Νεοφύτου Ζ' - 'Ο
κτώβριος, ίνδικτιών 11 (1792). 'Ανανέωση τών σταυροπηγιακών προνομίων 
τής μονής τής Θεοτόκου τής Ύψηλοτέρας στίς Έγκαρές τής Νάξου- ακύ
ρωση τοΰ διορισμοΰ τοΰ Γεδεών Κόκκου ώς ηγουμένου καί διορισμός τοΰ 
Θεοφίλου Κόκκου. 

5. Συνοδικό γράμμα τοΰ οίκουμενικοΰ πατριάρχη Νεοφύτου Ζ' - Φε
βρουάριος, ίνδικτιών 12 (1793). 'Επικύρωση (τής) παραχώρησης (τοΰ) στα
σιδίου στον πατριαρχικό ναό τοΰ 'Αγίου Γεωργίου στό Φανάρι. 

6. Συνοδικό γράμμα τοΰ οίκουμενικοΰ πατριάρχη Κυρίλλου ΣΤ' - 'Ια
νουάριος, ίνδικτιών 5 (1817). 'Ανανέωση τών σταυροπηγιακών προνομίων 
τής μονής τής Θεοτόκου Ύψηλοτέρας στίς Έγκαρές Νάξου καί επικύρω
ση τοΰ τρόπου διοίκησης τής μονής άπό τήν οικογένεια τών Κόκκων. 

7. Συνοδικό μολυβδόβουλλο γράμμα τοΰ οίκουμενικοΰ πατριάρχη Γρη-
γορίου Ε'- Αύγουστος, ίνδικτιών 7 (1819). Παραχώρηση τής μονής τής 
'Αγίας Τριάδος Χάλκης στον ηγεμόνα τής Μολδοβλαχίας Μιχαήλ Σοΰτσο. 

Καί τά επτά γράμματα είναι πρωτότυπα- ή κατάσταση διατήρησης τους 
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EÌK. 1. Συνοδικό μολυβδόβουλλο γράμμα του οίκουμενικοδ πατριάρχη 

Παρθενίου Δ' (1659). 
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κυμαίνεται από αρκετά καλή εως καλή, οί φθορές είναι ελάχιστες. Είναι 
γραμμένα σέ μεμβράνη από τους πατριαρχικούς γραφείς (ό γραφικός χα
ρακτήρας εϊναι ό ίδιος στά γράμματα αρ. 3 καί Φ τό ίδιο συμβαίνει καί στά 
γράμματα άρ. 6 καί 7). Ό πατριάρχης βάζει μόνο τήν υπογραφή του ή 
τήν τελική μηνολόγια. Σέ όλα τά γράμματα τήν πατριαρχική υπογραφή 
ακολουθούν οί υπογραφές τών συνοδικών. 

Τά έγγραφα δημοσιεύονται κατά χρονολογική σειρά παρόλο πού, 
όπως είδαμε παραπάνω, τά άρ. 2 καί 5 αναφέρονται στην ίδια υπόθεση, 
καθώς επίσης καί τά άρ. 3, 4, 6. Δέν εκδίδονται καί τά επτά: τών γραμμά
των άρ. 2 καί 5 καθώς καί τών άρ. 3 καί 4 δημοσιεύεται μόνον ή περίληψη 
(τά άρ. 3 καί 4 ωστόσο σχολιάζονται στό τέλος του άρ. 6). 'Ολόκληρα εκ
δίδονται (σύμφωνα μέ τή διπλωματική μέθοδο) τά άρ. 1 καί 6 ένώ τό άρ. 7 
αποσπασματικά. 

1. ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΜΟΛΥΒΔΟΒΟΥΛΛΟ ΓΡΑΜΜΑ 
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ Δ' 

'Απρίλιος, ίνδικτιών 12 
1659 

Π ε ρ ί λ η ψ η . Ή μονή τοΰ 'Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου της 
Σκύρου είχε ήδη επί τών προγενέστερων πατριαρχών αναγνωριστεί πατρι
αρχικό σταυροπήγιο. Κατά τή διάρκεια όμως κάποιας πειρατικής επιδρο
μής χάθηκαν τά πατριαρχικά γράμματα του μοναστηρίου μέ αποτέλεσμα νά 
αρχίσουν σιγά σιγά καταπατήσεις τών προνομίων του καί παρενοχλήσεις 
τών μοναχών, οί όποιοι άρχισαν νά φεύγουν. Μπροστά στον κίνδυνο τής 
πλήρους ερήμωσης τής μονής, ό οικουμενικός πατριάρχης Παρθένιος Δ' 
αναγνωρίζει καί πάλι τή μονή ώς σταυροπήγιο, ελεύθερη άπό κάθε επέμ
βαση (ακόμη καί του επισκόπου Σκύρου), μέ μόνη υποχρέωση νά δίνει 
στό πατριαρχείο 120 άσπρα τό χρόνο. 

Πρωτότυπο, Μουσείο Κανελλοπούλου, χωρίς άρ. εύρ. Μεμβράνη, χρώματος ύπο-
κίτρινου, διαστ. 760 Χ 567 χιλ. Μονόφυλλο, φέρει δύο πτυχώσεις κατά τό ϋψος καί τρεις 
κατά τό πλάτος. Κατάσταση διατήρησης σχετικά καλή- μερικές φθορές (οπές) στή δια
σταύρωση τών πτυχώσεων κάτω. 

Τό κείμενο είναι γραμμένο στή μία όψη. Περιθώριο 60 χιλ. Γραφή μέ χαρακτήρες 
μικρούς καί πλατεΐς. (Γιά τήν ταύτιση του γραφικού χαρακτήρα βλ. Μ. Ι. Μ α ν ο ύ σ α-
κ α, 'Ανέκδοτα πατριαρχικά γράμματα (1547-1806) προς τους έν Βενετία μητροπολί-
τας Φιλαδέλφειας καί τήν όρθόδοξον Έλληνικήν 'Αδελφότητα, Βενετία 1968, πατριαρ
χικά γράμματα άρ. 20 καί 22 καί κυρίως τους πίν. 20 καί 22, όπου είναι φανερό ότι ό 
πατριαρχικός γραφέας είναι ό ίδιος μέ αυτόν τοΰ έγγραφου μας). Ή υπογραφή τοΰ πα
τριάρχη, μέ μεγάλα γράμματα καί ζωηρότερο μελάνι, απλώνεται σ' όλη τή σειρά καί 
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στό δεξί μισό τής επόμενης. Οί ιδιόχειρες επισκοπικές υπογραφές είναι διαταγμένες σέ 
τέσσερις, όχι πολύ κανονικές σειρές. 

Στό κάτω μισό τής μεμβράνης κρέμεται από μεταξωτή κλωστή που σχηματίζει 
μολύβδινη σφραγίδα, διαμ. 385 χιλ., πάχ. 6 χιλ.· άπό τή μιά πλευρά φέρει αρκετά φθαρ
μένη παράσταση Παναγίας Βρεφοκρατούσας καί άπό τήν άλλη τήν επιγραφή : ΠΑΡΘΕ-
NIOC ΕΛΕ/Ω ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΚΚΟΠΟβ / ΚΩΝ0ΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕ/Ω0 / NEAC 
ΡΩΜΗϋ ΚΑΙ I OIKOYMENIKOC / ΠΑΤΡΙΑΡΧ[ΗΟ] 

f Παρθένιος ελέω θεον αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 'Ρώ

μης και οικουμενικός πατριάρχης./2 Πρώτον και πάντων εξαίρετον Ιδίωμα 

πάσης αρχής και εξουσίας καί πάντων μάλιστα της πνευματικής, εύεργετικόν 

είναι τον πολλών προϊστάμενον καί μεταδοτικόν, τών πολλών υπερέχοντα και 

χορηγητίων χαρίτων, / 3 τον δύναμιν τοιαύτην παρά Θεοϋ κεκτημένον, άει 

εΐ και πρότερον τυγχάνει τις χάρις και δωρεά, βραβευθείσα τε και χορηγηθείσα 

και προσηκόντως άπονεμηθεισα παρά τών κατά καιρούς προϊσταμένων, / 4 

τής τοιαύτης αρχής και εξουσίας προσθήκας τε επινοειν ταύτη καί όση δύνα-

μις επιβεβαιοΰν καί άσφαλεστέραν άποκαθισταν εις το μετέπειτα· ομοίως γάρ 

εστίν ευεργετικός ό βραβεύων χάριτας οίς προσήκει / 5 ώσπερ και δ έπικυρών 

τάς βραβευθείσας καθά προσήκει. Φαίνεται λοιπόν ότι κατά τήν επισκοπήν 

Σκύρου μονύδριον εύρισκόμενον, τιμώμενον επ ονόματι τοϋ άγιου ενδόξου 

μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοϋ / 6 μυροβλήτου, τή πατριαρχική εξουσία και 

δωρεά γράμμασι σιγγιλιώδεσιν εις αταυροπήγιον πατριαρχικόν τιμηθεν παρά 

τών προ ημών πατριαρχευσάντων άοιδί)μων πατριαρχών, μεμαρτυρημένον 

και γινωσκόμενον υπό / ' πολλών και συμβάντος αίχμαλωτισθήναι τήν νή-

σον ταύτην, κρίμασιν οίς οίδε Θεός υπό τών θαλαττίων ληστών και τών πραγ

μάτων πάντων τών έκείσε χριστιανών άρπαγέντων και άφανισθέντων μετά 

τούτων, και τα /ρά/ψατα / 8 εκείνου τα σιγγιλιώδη έγένοντο αφανή, όθεν και 

ήρξαντο κατεπεμβαίνειν τούτου και τα προνόμια τοϋ πατριαρχικού σταυροπη-

γίου καταπατεϊσθαί τε καί άθετεΐσθαί τε, άφ' ου συμβαίνει και τους αύτώ 

ενασκούμενους / 9 πατέρας ζήν ζωήν ταραχώδη, και ουδαμώς ήρεμεΐν και 

ήσυχάζειν καί επομένως μεν άναχωρεϊν αυτούς τής μονής, ταύτην δε έρη-

μοϋσθαι. "Οπως βουλόμενοι συστήσασθαι καί εκ μέσου τής ερημώσεως / 1 0 

άφαρπάσαι και εις τήν προτέραν κατάστασιν επαναγαγεϊν και τήν σταυρο-

πηγιακήν δωρεάν τών προ ημών πατριαρχών επικυρώσαί τε καί επικρατύναι 

και τους ήδη κατεπανιστημένους τούτου κατεπεμβαίνειν /η άναχαιτίσαι, δεϊν 

εγνωμεν καί δι' ημετέρων γραμμάτων εν μεμβράναις σιγγιλιωδών σταυροπή-

γιον πάλιν επιδεϊξαι καί κατά τα προνόμια πάντων τών πατριαρχικών στανρο-

πηγίων καί τούτο άποκαταστήσαι / 1 2 πάντη ελεύθερον δηλονότι, παρά παν

τός προσώπου, σημεϊον υποταγής μόνον παρέχον προς τήν καθ' ημάς τοϋ Χρί

στου μεγάλην Έκκλησίαν άσπρα εκατόν είκοσι- τούτου χάριν καί γράφοντες 

άποφαινόμεθα / 1 3 εν άγίω Πνεύματι συνοδικώς, γνώμη και τών παρατυχόν-
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των ιερωτάτων αρχιερέων κάί ύπερτίμων των εν άγίω Πνενματι αγαπητών 

ημών αδελφών και συλλειτουργών ίνα το κατά την έπισκοπήν Σκύρου / 1 4 

αυτό εύρισκόμενον μονύδριον επ ονόματι τιμώμενον τοϋ αγίου ενδόξου μεγά

λο μάρτυρος Δημητρίου τον μυροβλήτον πρόπαλαι ανακαινισθέν επί πατριαρ

χικά) σταυροπηγίω και δια γραμμάτων / 1 5 σιγγιλιωδών των προ ημών άοιδή-

μων πατριαρχών τα προνόμια πάντα τών πατριαρχικών σταυροπηγίων κεκτη-

μένον επιβεβαιούμενοι την δωρεάν έκείνην και πατριαρχικήν εύεργεσίαν και 

επικυροϋντες / 1 β εϊη και πάλιν πατριαρχικον στανροπήγιον και λέγοιτο και 

έπονομάζοιτο πάντη ελεύθερον, άκαταζήτητον και άνενόχλητον παρά παντός 

προσώπου, Ιερωμένου τε και λαϊκού, αρχοντικού τε και / 1 7 Ιδιωτικού, μηδενί 

μηδέν όφεΐλον διδόναι, μήτε τω νϋν θεοφιλέστατα) επισκοπώ Σκύρου, ει μη 

μόνον κατ έτος τη καθ" ημών τού Χριστού μεγάλη 'Εκκλησία παρέχειν τα 

εκατόν είκοσι προρρηθέντα άσπρα / 1 8 και τούτο σημεΐον υποταγής' ωσαύτως 

και οι αντώ ενασκούμενοι πατέρες ανενόχλητοι εΐεν, άκαταζήτητοί τε και 

άκαταδούλωτοι παρά παντός προσώπου, και αυτού τοϋ επισκόπου / 1 β αδειαν 

έχοντος μηδεμίαν δηλονότι ζητείν τι παρ αυτών, πολύ ή ολίγον, και πατείν 

τά πατριαρχικά σταυροπηγιακά δρια, εν εκκλησιαστική παιδεία μνημονεύ

οντας τοϋ ημετέρου / 2 0 πατριαρχικού ονόματος, και τών μεθ' ημάς κατά και

ρούς πατριαρχών ην δε τις χρεία γένηται χειροτονίας, προσκαλούμενοι δν αν 

βούλωνται αρχιερέα, και εκτελεϊν την χειροτονίαν, μηδενός·/2,1 έχοντος αδειαν 

ή εξουσίαν, ενοχλειν τούτοις και τά άφιερωθέντα ή άφιερούμενα παρά τών ευ

σεβών και ορθοδόξων χριστιανών κινητά τε και ακίνητα πράγματα και κτή

ματα / 2 2 άρπάζειν ή εκποιεϊν ή την έπίδοσιν αυτών κωλνειν και ανξησιν 

δς δ' αν υπό εμφύτου κακίας και σατανικής πλεονεξίας ορμώμενος βουληθείη 

επαναστήναι τής μονής τής πατριαρχικής / 2 3 και σταυροπηγιακής, και τά πα

ρόντα άνατρέψαι και δλως ενοχλήσαι τους εν αυτή πατέρας, τών Ιερωμένων 

μεν ό τοιούτος αργός εϊη πάσης αρχιερατικής ενεργείας και τάξεως, / 2 4 κατα-

φρονών δε και άφωρισμένος άπα θεού ώς υπόδικος τη τελεία καθαιρέσει, τών 

λαϊκών δε άφωρισμένος υπό τής άγιας και ομοουσίου και ζωοποιού και αδι

αιρέτου και ασύγκριτου Τριάδος / 2 5 τοϋ ενός τη φύσει μόνου θεού και κατη-

ραμένος κάί ασυγχώρητος και άλυτος μετά θάνατον εν τω νϋν άίώνι και εν 

τω μέλλοντι, και τής συνοδικής κάί πατριαρχικής αράς υπόδικος και εξω τής 

τών / 2 β χριστιανών εκκλησίας και όμηγύρεως. "Οθεν και εϊς βεβαίωσιν και 

διηνεκή την άσφάλειαν και ενδειξιν [ ] τής πατριαρχικής [ / 

τε και επικυρώσεως γραφεν το παρόν / 2 7 πατριαρχικον σιγγιλιώδες εν μεμ-

βράναις γράμμα δοθείη τή σε/ΐασ^ια ταύτη πατριαρχική και σταυροπηγιακή 

μονή τοϋ άγιου ενδόξου μεγάλο μάρτυρος Δημητρίου τοϋ μυροβλήτου και δη 

τοις ενασκουμένοις αύτω αχνθ' άπριλίου ίνδικτιώνος ιβ'. 

/ 2 8 Παρθένιος ελέω Θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώ

μης κάί οικουμενικός / 2 9 Πατριάρχης. 
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/ 3 0 f Ό Καισαρείας "Ανθιμος. — f Ό 'Ηράκλειας Μεθόδιος. — f'O 

Νικομήδειας Τιμόθεος. — f'O Νικαίας Φιλόθεος. — / 3 1 f Ό Τραπεζοϋντος 

Λαυρέντιος. — f [ ]. f Ό 'Αδριανουπόλεως Νεόφυτος. — f Ό Διδυ

μοτείχου Ιάκωβος / 3 2 — f Ό Παροναξίας Μακάριος. — f Ό Σκύρου επί

σκοπος Γερμανός. — f Ό Σηλυβρίας [ ] — f Ό Ζερβενοΰ Γαβριήλ 

/ 3 3 [ ]· 

ΣΧΟΛΙΑ 

"Η μικρή μονή του 'Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου της Σκύρου, διαλυμένη ήδη 
από τόν περασμένο αιώνα καί σήμερα μισοερειπωμένη, βρίσκεται περίπου στό κέντρο 
τοϋ νησιοϋ. Χτίστηκε κατά πάσα πιθανότητα κατά τά τέλη τοϋ 16ου αι. (άπό επιγραφή 
του μοναστηρίου μαθαίνουμε ότι τό 1611, χρονολογία κατασκευής του περιβόλου, ηγού
μενος ήταν κάποιος Κύρος· επομένως τό καθολικό θά πρέπει ήδη νά υπήρχε), ένώ οί τοι
χογραφίες τοϋ καθολικού είναι περίπου έναν αιώνα μεταγενέστερες (1691 σύμφωνα μέ 
μιά επιγραφή πού δέ σώζεται σήμερα) (βλ. σχετικά Β. Ά τ έ σ η, 'Ιστορία τής εκκλη
σίας τής Σκύρου, 'Αθήναι 1961, σ. 175, 196 κ.έ.). 

Φαίνεται δτι ή μονή, όπως μαρτυρεϊται καί άπό τό έγγραφο μας, παρά τό γεγονός 
ότι βρισκόταν σέ σημείο μακριά άπό τή θάλασσα, είχε επανειλημμένα υποστεί τίς συνέ
πειες τον πειρατικών επιδρομών, οί όποιες παρουσιάζουν μεγάλη ένταση κατά τό 17ο 
αι. καί οί όποιες άλλωστε συντελούν στην ερήμωση ολόκληρου σχεδόν τοΰ νησιού (1631) 
(Α. Β α κ α λ ό π ο υ λ ο ς , 'Ιστορία τοϋ Νέου 'Ελληνισμού, Θεσσαλονίκη 1976, Β' (1453-
1669), σ. 139). 

Ή ανανέωση τών προνομίων τής μονής καί ή αναγνώριση της καί πάλι ώς πατριαρ
χικού σταυροπηγίου άπό τόν Παρθένιο τόν Δ' (α' πατριαρχία: 1657-1662), ίσως νά συνέ
βαλαν σέ κάποια άνθηση τής μονής εφόσον κατά τά τέλη τοΰ Που αι. τοιχογραφεΐται 
τό καθολικό· παρ'όλα αυτά ήδη στίς αρχές τοϋ 18ου αι. (1717) ό περιηγητής Pittori de 
Tournefort τήν αναφέρει ώς μικρή καί φτωχή (βλ. καί Β. Ά τ έ σ η, ο.π., καθώς καί 
Ξ. Ά ν τ ω ν ι ά δ η, Ή Σκύρος στους περιηγητές καί γεωγράφους (1400-1900), 'Αθήνα 
1977, σ. 137, 188 καί 218), άπό τίς λιγοστές δέ μαρτυρίες πού υπάρχουν φαίνεται ότι σέ 
καμιά περίοδο τής ιστορίας της δέ θά πρέπει νά είχε πολλούς μοναχούς. Τό 1834 ή μονή 
διαλύεται (ελλείψει ακριβώς τοϋ απαιτούμενου άριθμοϋ τών μοναχών) καί περιέρχεται 
στην κατοχή τοϋ εκκλησιαστικού ταμείου. 

Ό επίσκοπος Σκύρου Γερμανός δέ μαρτυρεϊται πουθενά άλλου, μιά καί κατά τά 
χρόνια 1649-1660 δέν έχουμε μαρτυρίες γιά τους επισκόπους τής Σκύρου (βλ. καί Β. 
Ά τ έ σ η , Ή επισκοπή Σκύρου άνά τους αιώνας, ΕΕΒΣ ΙΕ' (1939). 

2. ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ 
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΓΑΒΡΙΗΛ Δ' 

Ιανουαρίου 25, ίνδικτιών 2 

1784 

Π ε ρ ί λ η ψ η : Οί κληρονόμοι του Δημητράκη Ρωμανού Τάρκα Ρω-

μανή, Έλεύκω Ρωμανή, Μανωλάκης Ρωμανός, Γεωργάκης Ρωμανός, Ευ-
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φροσύνη Ρωμανή δηλώνουν μπροστά στον οικουμενικό πατριάρχη (Γα
βριήλ Δ', 1780-85) οτι πούλησαν ενα γυναικείο στασίδι στον επάνω όροφο 
τοϋ γυναικωνίτη του πατριαρχικού ναοϋ (τοϋ 'Αγίου Γεωργίου στό Φανάρι) 
στην Αίκατερηνίτζα, σύζυγο του Χατζή 'Ασλάνη αντί 500 γροσιών. Τής 
παραχωρούν επίσης καί τό γράμμα τοϋ οικουμενικού πατριάρχη Νεοφύ
του ΣΤ', μέ τό όποιο επικυρωνόταν ή κατοχή τους. Τό παρόν πατριαρχικό 
συνοδικό γράμμα επικυρώνει τήν τωρινή πώληση. 

3. ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ 

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΝΕΟΦΥΤΟΥ Ζ' 

Ιούλιος, ίνδικτιών 10 
1792 

Π ε ρ ί λ η ψ η . Ή σταυροπηγιακή μονή τής Θεοτόκου Ύψηλοτέρας, 

ιδρυμένη άπό τήν οικογένεια των Κόκκων στην τοποθεσία Έγκαρές τής 

Νάξου, έμεινε απροστάτευτη μέ αποτέλεσμα νά ερειπωθεί καί νά συληθεί. 

Γι" αυτό τό λόγο ό πατριάρχης ανανεώνει τά σταυροπηγιακά προνόμια της 

μονής καί διορίζει ηγούμενο τόν ιερομόναχο Γεδεών Κόκκο καί επιτρό

πους τόν ποστέλνικο Χουρμουζάκη καί τό Γιαννάκο. Ή μονή θά είναι ελεύ

θερη άπό κάθε επέμβαση (ακόμη καί τοϋ μητροπολίτη Παροναξίας, ό 

οποίος θά καλείται μόνο γιά τίς τυχόν χειροτονίες), θά υπόκειται δέ μόνο 

στό οικουμενικό πατριαρχείο, στό όποιο θά δίνει κάθε χρόνο ενα χρυσό 

φλωρί. 

4. ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ 

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΝΕΟΦΥΤΟΥ Ζ' 

'Οκτώβριος, ίνδικτιών 11 
1792 

Π ε ρ ί λ η ψ η . Τό σταυροπηγιακό μοναστήρι τής Θεοτόκου Ύψηλο

τέρας στίς Έγκαρές τής Νάξου πρέπει, σύμφωνα μέ έναν άπό τους όρους 

τής διαθήκης του ιδρυτή του 'Ιακώβου Κόκκου, νά διοικείται άπό τους κα

τευθείαν απογόνους του. Ό Δημήτριος Κόκκος (του Μιχελλέτου Κόκκου) 

παρουσιάζει στον πατριάρχη αντίγραφο τής διαθήκης, άπ' όπου φαίνεται 

οτι ή μονή ανήκει σ' αυτόν κληρονομικά. Είχε ήδη διορίσει ώς ηγούμενο 

τόν αδερφό του ιεροδιάκονο Θεόφιλο- επειδή όμως πρόλαβε καί έφτασε 

διορισμένος άπό τήν εκκλησία ώς ηγούμενος ό ιερομόναχος Γεδεών Κόκ

κος (ό όποιος δέν ήταν κατευθείαν απόγονος τοϋ Ιακώβου) δημιουργήθηκαν 
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προστριβές. Κατόπιν τούτου ό πατριάρχης ακυρώνει τό διορισμό τοΟ Γε-

δεών ή θέση του ηγουμένου περιέρχεται στό Θεόφιλο καί ή επιστασία στό 

Δημήτριο Κόκκο. 'Ανανεώνονται τά σταυροπηγιακά προνόμια- τό μονα

στήρι ορίζεται ελεύθερο από κάθε επέμβαση, ακόμη καί του μητροπολίτη 

Παροναξίας, υποχρεώνεται όμως νά πληρώνει 10 γρόσια τό χρόνο στό πα

τριαρχείο. Καθορίζεται επίσης καί ή σειρά διαδοχής στό μοναστήρι: μετά 

τό θάνατο του Δημητρίου καί του Θεοφίλου Κόκκου, αν δέν υπάρχει στε

νός συγγενής τους ιερωμένος, ή διαδοχή θά περιέλθει στό Γεδεών Κόκκο 

καί τους απογόνους του, μέχρι νά εμφανιστεί ιερωμένος απόγονος τοϋ Δη

μητρίου καί του Θεοφίλου Κόκκου. 

5. ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ 

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΝΕΟΦΥΤΟΥ Ζ' 

Φεβρουάριος, ίνδικτιών 12 
1793 

Π ε ρ ί λ η ψ η . Ή Αΐκατερηνίτζα, χήρα τοϋ Χατζή 'Ασλάνη παραχω

ρεί τό στασίδι πού αγόρασε άπό τους κληρονόμους του Δημητράκη Ρωμα

νού στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου, στην κόρη της Ρωξάνδρα. 

Ό πατριάρχης επικυρώνει μέ τό συνοδικό αυτό γράμμα τήν παραχώρηση. 

6. ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ 

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΥΡΙΛΑΟΥ ΣΤ' 

Ιανουάριος, ίνδικτιών 5 
1817 

Π ε ρ ί λ η ψ η . Αόγω τής ασάφειας της διαθήκης του 'Ιακώβου Κόκ

κου καί παρά τά πατριαρχικά γράμματα πού εκδόθηκαν κατά καιρούς σχε

τικά μέ τό μοναστήρι τής Θεοτόκου Ύψηλοτέρας στίς Έγκαρές τής Νάξου, 

δέν έπαψαν οί διαμάχες μεταξύ των απογόνων τοϋ προαναφερθέντα 'Ιακώ

βου Κόκκου γιά τήν κατοχή τής μονής. "Επειδή ή διχόνοια εντάθηκε μετα

ξύ τοϋ Κωνσταντίνου Κόκκου πρωτονοτάριου καί του Δημητρίου Κόκκου 

καγκελλαρίου, μέ αποτέλεσμα νά καταστρέφεται ή μονή, ό Κωνσταντίνος 

κατέφυγε γιά τήν επίλυση τής διαφοράς στον 'Αχμέτ έφέντη, πληρεξούσιο 

του Καπουδάν πασά, αυτός δέ τήν ανέθεσε στους προκρίτους τής Νάξου. 

Οί πρόκριτοι μέ τό «διαιτητικό» γράμμα του 1815 αποφάσισαν ότι πρέπει 

νά διαχειρίζονται τό μοναστήρι καί οί δύο κλάδοι των Κόκκων, οί όποιοι 

κοινή συναινέσει θά ορίζουν τόν ηγούμενο. "Αν υπάρχουν δύο ιερωμένοι 
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απόγονοι των Κόκκων θά προτιμάται ως ηγούμενος ό απόγονος τοΰ Δημη

τρίου Κόκκου" αν πάλι δέν υπάρχει κανένας θά εκλέγεται κάποιος ξένος. 

Ή απόφαση αυτή επικυρώθηκε άπό τόν 'Αχμέτ έφέντη, τή σφραγίδα τοδ 

νησιού καθώς καί άπό τόν Κωνσταντίνο Μαυρογένη, δραγομάνο τοϋ στό

λου. Κατά παράκληση του Κωνσταντίνου Κόκκου ό πατριάρχης εκδίδει 

τό παρόν γράμμα προς επικύρωση της παραπάνω απόφασης καί ανανέωση 

των σταυροπηγιακών προνομίων της μονής, ή οποία θά υπάγεται στό πα

τριαρχείο (όπως καί πρίν), προς τό όποιο υποχρεώνεται νά πληρώνει 100 

γρόσια τό χρόνο. 

Πρωτότυπο, Μουσείο Κανελλοπούλου, χωρίς άρ. εύρ. Μεμβράνη, χρώματος ύπο-
κίτρινου, διαστ. 704x535 χιλ. Μονόφυλλο, φέρει δύο πτυχώσεις κατά τό ϋψος καί τέσ
σερις κατά τό πλάτος. Κατάσταση διατήρησης σχετικά καλή. Τό κείμενο είναι γραμμέ
νο στή μία όψη. Περιθώριο 20 χιλ. Μελάνι μαΰρο. Γραφή σχετικά κανονική μέ ελαφριά 
κλίση προς τά δεξιά' μοιάζει μέ τή γραφή του πατριαρχικού γράμματος άρ. 7. Μέ τό 
χέρι τοϋ πατριάρχη μόνο ή υπογραφή του, ή οποία εκτείνεται σ' όλο τό πλάτος τής σει
ράς (γραμμένη μέ μεγαλύτερα γράμματα καί ζωηρότερο μελάνι). 'Ακολουθούν σέ τρεις 
ακανόνιστες σειρές οί ιδιόχειρες υπογραφές τών συνοδικών. 

Όπισθόγραφο μέ μώβ μελάνι: 1817 / 'Ιανουάριος 1817. 

f Κύριλλος ελέω Θεοΰ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώ

μης και οικουμενικός πατριάρχης / 2 Τάς συγκνρούσας μεσολλαβήσεις εν ταις 

προς αλλήλους τών ανθρώπων διαφοραΐς και προσφόροις τισι διαιτήσεσι και 

συμβιβασμοϊς εύλόγοις τάς μάχας αυτών διαλυούσας, ταύτας, ως αξίας υπο

δοχής προσαγομένας ή καθ' ήμας τοΰ Χριστού μεγά/3λη 'Εκκλησία ευμενώς 

οίδεν έπικυροϋν, καί δι' εκδόσεως σιγγιλιωδών γραμμάτων κατασφαλίζειν πα-

σαν πρόφασιν διχόνοιας και ετέρας αύθις αμφισβητήσεως αϊρουσα εκ μέσου 

καί τοις όρισθεϊσιν έμμένειν ειρηνικώς καί άραρότως τους πρότε/ίρον διαφε-

ρομένους παρασκευάζουσα· πολλώ δε μάλλον ήνίκα και εξ ετέρας τινός ύπερε-

χούσης δυνάμεως συμβαίνει αυτή το ένδόσιμον καθά δή και επί τοϋ παρόντος' 

εν γαρ τή νήσω Νάξω κατά το χωρίον λεγόμενον Έγκαρες προ / 5 χρόνων 

πολλών δ τής μακάριας λήξεως 'Ιάκωβος Κόκκος, πατήρ τοϋ Φραγκίσκου 

εκείνου ιερέως, μέλους επίλεκτου τοϋ εκεϊσε εύαγοϋς κλήρου ύπάρξαντος, και 

περί τήν θεολογικήν διαπρέψαντος διδασκαλίαν, ανήγειρε μοναστήριον / β εκ 

βάθρων, καθιερώσας επί τω ονόματι τής ύπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτό

κου τής Ύψηλοτέρας, ωτινι και τα προνόμια τής σταυροπηγιακής ελευθερίας 

και χάριτος επεχορηγήθη δι ενθέρμου παρακλήσεως αύτοϋ επί γράμματος 

εν / ' μεμβράναις σιγγιλιώδους εκδοθέντος μεν τό τε συγχρόνως, άνανεωθέν-

τος δε μετά ταϋτα άπαξ και δις προς επισνστασιν και επίρρωσιν αλλ' επειδή 

τοϋ μακαρίτου εκείνου 'Ιακώβου παραπέμποντος εν διαθήκαις τήν κτητορι-

κήν τοϋ μο/%ηδρίου διαδοχήν τοις ιδίοις άπογόνοις, και βεβαιασμένας οίον 

επήν ή συνεσκιασμένας, καί διφορούμενος τάς εννοίας ποιούμενου τής διατά-
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ξεως, δεινή τις ερις και άμφισβήτησις ανεφύη μεταξύ αυτών, δσοι δηλαδή το 

έπώννμον / 9 Κόκκος διαδοχικώς παρειλήφασι, διάφορα κατά καιρούς εξεδό-

θησαν γράμματα εκκλησιαστικά, διαφόρως περί της διοικήσεως τον Ιερόν 

μονηδρίον αποφαινόμενα τήν τε κατάπανσιν της δεινής έριδος και λογομαχίας 

τών σνγ/10κληρονόμων, και τήν διάσωσιν και διαμονήν τοϋ ίεροϋ καταγωγίου 

προνοητικώς λίαν πραγματευόμενα άλλ' ου κατά τον οίκονομικον και προνο-

ητικον τής εκκλησίας σκοπον συνηνέχθη τα πράγματα' μέχρι και γαρ / η τών 

ήδη δύω συγγενών, Κωνσταντίνου φαμεν πρωτονοτάριου Κόκκου και Δημη

τρίου καγκελλαρίον Κόκκου ή διάταξις παραταθεΐσα, και μέντοι επιτάσεως 

ακμήν λαβοϋσα εις άνωμαλίαν μεγίστην και ζημίαν και σχεδόν / 1 2 ερήμωσιν 

παντελή καθυπέβαλε το Ιερόν μοναστήριον, κάντεϋθεν έτερος αυτών, ο πρωτο

νοτάριος, μή άνεκτήν ήγησάμενος τήν παρά τον Δημητρίου πολυειδώς σκοπον-

μένην ολοσχερή κατάκτησιν, άγωγήν έκίνη/13σε προ χρόνου ήδη ενός επί τοϋ 

ενδοξοτάτον 'Αχμέτ εφένδη διβικτάρ πέζη και πληρεξονσίον επιτρόπον τον 

υψηλοτάτου Καποντάν πασά εφέντη μας, προβαλλόμενος τήν κτητορικήν αν-

τοϋ μετοχήν και κατά γενεαλογίαν / 1 4 διαδοχικήν προς εκείνο το μονήδριο 

σχέσιν' ή δι' αντοϋ ενδοξότης άνέθετο τήν διακριβωμένην εξέτασιν κάί άπό-

φασιν τον δικαίου τοις εν τή νήσω Νάξω παρευρεθεϊσι κατ' εκείνο καιρόν 

προεστώσι και προκρί/15τοις αντόχθοσί τε και εκ τών πέριξ νήσων άνδράσιν 

ενηπολήπτοις και άξιοπίστοις, oh ίνες και συνελθόντες πολλάκις επί το αυτό, 

τά τε προβλήματα και τάς απολογίας έκατέρου μέρους τών διαφερομένων πα-

ρεξετασαν/^τες, και τα ava χείρας αντων έγγραφα μετ επιστασίας επεξελ-

θόντες, διεξέθεντο γράμμα διαιτητικον κατά το μωιε σωτήριον έτος κατά 

μήνα ίονλιον γεγραμμένον, και νπογεγραμμένον παρά πάντων αυτών, εν ω / 1 7 

δηλοποιείται, ώς πολυειδώς και πολντρόπως τήν νπόθεσιν ταντην διαβασανί-

σαντες, έκριναν ον μόνον ενλογον, άλλα καί τω ίερώ καταγωγίω ες τα μάλιστα 

σνμφέρον και σνντελεστικώτατον, δπως τό γε νυν έχον έπι/1Βτροπενηται το 

μονήδριον τοντο εξ εκατέρον επίσης τών μερών παρά τε δηλαδή τοϋ Κων-

σταντίνον πρωτονοταρίον Κόκκον, και τον Δημητρίον Κόκκου καγκελλαρίου, 

καθά και υπό τών προγόνων αυτών, και δια κοινής αυτών συναινέσεως / 1 9 

διορίζηται ηγούμενος εν αντώ, δς αν άξιος κριθείη έπιμελονμενος τής επί τα 

πρόσω βελτιώσεως αυτόν και αυξήσεως, και μένη δια παντός ανώτερον τής 

δουλαγωγίας έκατέρου κάί Ιδιοκτησίας μετά πάντων τών κτημάτων αντοΰ 

κατά τήν / 2 0 τοϋ μακαρίτον εκείνον κτήτορος εγγραφον βονλησιν και διάταξιν 

εκ δε τής γενεάς αντών, δστις εις ιερατικον βαθμόν προαχθείη ή εις ασκησιν 

μοναστικοϋ άποβλέψειε βίου, εχη εν αύτώ ακωλντως είσέρχεσθαι, / 2 1 και τήν 

ήγονμενείαν άναλαμβάνειν, άξιος ών, εάν δε τνχωσιν εκατέρωθεν ιερωμένοι, 

είσέρχωνται μεν αμφότεροι επ άδειας νπάρχη δε προτιμότερος δ εκ τής τον 

Δημητρίον γενεάς επί τή διαδοχή τής ή / 2 2 γονμενείας, ώς εν πολλοίς ετεσιν 

νπο τον αντον γένονς προδιοικηθείσης, και οντω παραδίδεται εις αιώνας 
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διεξαγόμενον το μονήδριον διεξαγόμενον υπό τής γενεαλογικής των Κόκκων 

σειράς, ώς προπατορικον αυτών κτητορικον δι/23καίωμα. ' Εκλειπόντων δέ κα-

λογήρων Κόκκων, προσκαλήται κάί ξένον πρόσωπον επί την ήγονμενείαν, 

δια κοινής μέντοι εκλογής και συμφώνου συγκαταθέσεως των εξ έκατέρου 

μέρους λαϊκών και πλησιέστερων / 2 4 συγγενών Κόκκων, εως ότου ή εκ του 

ενός, ή εκ του άλλου φάνεις Ιερωμένος άναλάβη την διοίκησιν αυτή εστίν ή 

έννοια τής έξενεχθείσης παρά τών αίρεθέντων εκείνων κριτών διαιτήσεως, ήτις 

και επεκυρώθη παρά τής / 2 5 εκείνου ένδοξότητος, κάί τής κοινής τής νήσου 

σφραγίδος και παρ' αύτοϋ τοϋ έκλαμπροτάτου και περιβλέπτου πενζαδέ κυ

ρίου Κωνσταντίνου Μαυρογένους, δραγομάνου το τηνικαϋτα υπάρχοντος τοϋ 

ακαταμάχητου βασιλικού στόλου / 2 6 και τή ημών μετριότητι άριδήλως εγνώ-

σθη εκ τοϋ αρτίου εμφανισθέντος απαράλλακτου ϊσου τοϋ διαιτητηρίου εκεί

νου γράμματος· έπεί δε προς άσφάλειαν και έμπέδωσιν τών έκπεφασμένων 

έγένετο θερμότατη έμμεσος / 2 7 παράκλησις προς την 'Εκκλησίαν παρά τοϋ 

είρημένου κυρίου Κωνσταντίνου πρωτονοτάριου και περί εκδόσεως ημετέρου 

πατριαρχικοϋ και συνοδικοϋ σιγγιλιώδους εν μεμβράναις γράμματος, επικυ

ρωτικού τής τε διαιτήσεως / 2 8 και τών προκεχορηγημένων σταυροπηγιακών 

προνομίων, πρόσφορον έπιγνόντες και συμβιβαστικών τον αιτηθέντα, ώς εϊ-

ρηται, τρόπον, και τέλος έχοντα την ώφέλειαν τοϋ Ίεροϋ εκείνου καταγωγίου, 

άλλως τε κάί διαμη/29νύσεως ήμΐν υψηλής επί τούτω γεγομένης, γράφοντες 

άποφαινόμεθα συνοδικώς μετά τών περί ημάς ίερωτάτων αρχιερέων και ύπερ-

τίμων τών εν αγίω Πνεύματι αγαπητών ημών αδελφών και συλλειτουργών, 

ϊνα το / 3 0 διαληφθέν Ιερόν μονήδριον, το εν τή νήσω Νάξω κατά το χωρίον 

Έγκαραΐς κείμενον, κάί έπ ονόματι σεμνυνόμενον τής ύπεραγίας δεσποί-

νης ημών Θεοτόκου τής 'Υψηλότερος, καθώς εξ αρχής, οϋτω και εις τον έξης 

/ 3 1 άπαντα χρόνον ύπάρχη τοις σταυροπηγιακοΐς προνόμιοις πεπλουτισμένον, 

κάί λέγηται, και παρά πάντων γινώσκηται μετά πάντων τών κτημάτων και 

πραγμάτων κάί αφιερωμάτων αύτοϋ κινητών τε και ακινήτων, τών τε / 3 2 ήδη 

όντων κάί τών είσέπειτα προσγενησομένων αν, ήμέτερον πατριαρχικον κάί 

σταυροπηγιακόν, άδούλωτον, άσύδοτον, ελεύθερον, άκαταπάτητον και άκαταζή-

τητον παρά παντός προσώπου ίερο^μένου ή λαϊκού, και μόνω τω / 3 3 καθ' ημάς 

άγιωτάτω πατριαρχικά) αποστολικά) κάί οικουμενικά) θρόνω ύποκείμενον, προ-

σφέρον αύτω ετησίως και λόγω υποταγής γρόσια 100 ήτοι εκατόν, διοικήται 

δέ κατά την εννοιαν άπαραλλάκτως τοϋ παρά / 3 4 τών διαιτητών εκείνων εκ

δοθέντος γράμματος, έχοντος την Ίσχύν και ενέργειαν άπαράτρεπτον εν παντί 

καιρώ, κάί άμεταποίητον, ώς και παρ' ημών εκκλησιαστικώς έπικυρουμένου 

τε και επικρατυνομενού, και γινηται ή α/Λαποκαταστασις των ηγουμένων 

κατά τον εκτεθέντα εν αύτω τρόπον, προτιμώμενων άείποτε τών ιερωμένων 

τών εκ τής τών Κόκκων γενεάς, ώς επί προπατορικά) κτητορικώ δικαιώματι, 

μη δυναμένων μέντοι ίδιοποιηθήναι πολύ ή / 3 6 ολίγον αν των κτημάτων αύ-
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τοϋ, ή άποσπασαι ή άποξενώσαι, ή κατάχρησίν τίνα και ζημίαν αύτφ εμποιή-

σαι έπ ουδεμία αιτία και προφάσει, αλλ' όφειλήν εχόντων άπαραίτητον διοι-

κεϊν τα κατ αυτό πάντα, ώς Θεοϋ άφορώντος, / 3 7 και έπιμελείσθαι εκ παντός 

τρόπου της βελτιώσεως αύτοϋ, και επί τα πρόσω αυξήσεως και της άνεπιμώ-

μου και θεοφιλούς πολιτείας των εν αύτω ασκουμένων ιερέων επί τω διασώ-

ζεσθαι τοιουτοτρόπως συμπαρεκτεινόμενον, άκμαζον τω f38 χρόνω είς δόξαν 

Θεοϋ διηνεκές μνημόσυνον των άοιδήμων αύτοϋ κτητόρων και συνιστόρων και 

ψυχικήν ώφέλειαν των εν αύτω χάριν ασκήσεως προσερχόμενων και πάντων 

των κατοίκων της νήσου εκείνης ευσεβών. / 3 9 Ταϋτα απεφάνθη και κεκνρω-

ται σννοδικώς· δς δ' αν και όποιος τών χριστιανών, είτε εκ τοϋ Ίεροϋ καταλό

γου εϊτε εκ τοϋ λαΐκοϋ συστήματος, βουληθείη καθ' ο'ιονδήτινα τρόπον άνα-

τρέψαι την καλώς ταχθεΐσαν και παρ' / 4 0 ημών εκκλησιαστικώς επικυρωθεϊ-

σαν, ώς εϊρηται, διοίκησιν κάί άρμονίαν τοϋ ίεροϋ τούτου μονηδρίου, ή μέχρι 

κεραίας διασείσαι τα της εποχορηγηθείσης αύτω σταυροπηγιακής χάριτος 

γεραρά προνόμια, και ύποποιηθεΐναί τι τών άκινή/^των και κινητών κτημάτων 

αύτοϋ και αφιερωμάτων, ή ακροθιγώς τούτων αψασθαι, κάί βλάβην αύτω και 

ζημίαν μέχρι και τοϋ ελαχίστου, ή επήρειαν τοις εν αύτω άσκουμένοις πατρά-

σιν όπώποτε προξενήσαι, δ τοιούτος, / 4 2 ώς άλαζών κάί ανευλαβής και τών 

θεαρέστων έργων λυμεών και πολέμιος, άφωρισμένος ύπάρχη άπα της άγιας 

και δμοουσίας και ζωοποιού και αδιαιρέτου μακάριας Τριάδος, τοϋ ενός τη 

φύσει μόνου θεοϋ και κατηραμένος και άσνγ/ί3χώρητος και μετά θάνατον 

άλυτος και τυμπανιαΐος, και πάσαις ταΐς πατρικαίς και συνοδικαίς άραΐς υ

πεύθυνος, και ένοχος τοϋ πυρός τής γεένης κάί τω άιων'ιω άναθέματι υπόδι

κος· δθεν εις ενδοξον και διηνεκή την / 4 4 άσφάλειαν απελύθη και το παρόν 

ήμέτερον πατριαρχικδν κάί συνοδικδν σιγγιλιώδες εν μεμβράναις γράμμα καν 

τώ Ίερώ κώδικι καταστρωθέν τής καθ' ημάς τοϋ Χρίστου μεγάλης 'Εκκλη

σίας εδόθη τώ / 4 5 διάληφθέντι Ίερώ μοναστηρίψ τής ύπεραγίας δεσποίνης ημών 

Θεοτόκου τής Ύψηλοτέρας εν ετει σωτηρίω χιλιοστώ δκτακοσιοστώ δεκάτω 

έβδόμω κατά μήνα ίανουάριον, έπινεμήσεως ε'. 

/ 4 6 f Κύριλλος ελέω Θεοϋ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώ

μης κάί οικουμενικός πατριάρχης. 

/ 4 7 f Ό 'Εφέσου Διονύσιος. — f Ό 'Ηράκλειας Μελέτιος. — f Ό Κυ-

ζίκου Κωνστάντιος. — f'O Νικομήδειας 'Αθανάσιος. — f Ό Νικαίας Ίωαν-

νίκιος. — f Ό Χαλκηδόνος Γεράσιμος (;) — / 4 8 f Ό Δέρκων Γρηγόριος. — 

f Ό Τορνόβον Μακάριος. — f'O Προύσσης Ίωαννίκιος. — f'O Βέροιας Ζα

χαρίας. — f'O Δράμας Παρθένιος ( ; ) . — f [ ] — / 4 9 f Ό Μηθύμνης 

Πανάρετος. — f'O 'Αγχιάλου Ευγένιος. 

ΣΧΟΛΙΑ 

Ή οικογένεια τών Κόκκων καταγόταν από βενετσιάνικη αριστοκρατική οίκογένεια, 
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ή οποία εγκαταστάθηκε στή Νάξο άγνωστο πότε ακριβώς (βλ. σχετικά Μ. Μ α ρ κ ό-
π ο λ ι , Δραματικόν έπεισόδιον της ναξιακής ιστορίας, Νάξος 1893). "Ενα άπό τά πιό 
γνωστά μέλη της οικογένειας υπήρξε ό Φραγκίσκος Κόκκος, απόφοιτος (1601) τοϋ ελ
ληνικού Κολλεγίου τής Ρώμης, τοϋ όποιου υπήρξε έπί τέσσερα χρόνια διδάσκαλος, λό
γιος καί τελικά καθηγητής της πατριαρχικής Μεγάλης τοϋ Γένους Σχολής (γιά τό Φρα
γκίσκο Κόκκο βλ. Ζ. Τ σ ι ρ π α ν λ ή , Τό ελληνικό Κολλέγιο τής Ρώμης καί οί μαθη
τές του, Θεσσαλονίκη 1980, σ. 303-305, όπου καί ή παλιότερη βιβλιογραφία). Προσπα
θώντας νά αποφύγει μιά επιδημία πανώλης στην Κωνσταντινούπολη, θέλησε νά επιστρέ
ψει στή Ρώμη' δέν πρόλαβε ωστόσο νά πραγματοποιήσει τό ταξίδι, γιατί προσβλήθηκε 
άπό τή νόσο στή Νάξο, όπου είχε σταματήσει γιά λίγο. Πεθαίνοντας, κατά πάσα πιθα
νότητα στίς αρχές του 1608 (βλ. Χ ρ υ σ . Τ σ ί τ ε ρ , Τρεις μεγάλοι διδάσκαλοι του 
Γένους, 'Αναστάσιος Γόρδιος, Χρύσανθος Αιτωλός, Φραγκίσκος Κόκκος, 'Αθήναι 1934, 
σ. 46, όπου αναφέρεται ότι ό θάνατος τοϋ Φραγκίσκου Κόκκου τοποθετείται μεταξύ 1607-
1612), άφησε στή διαθήκη του ένα ποσό 300 φλωρίων μέ τήν παραγγελία νά χτιστεί μ' 
αυτά τά χρήματα ενα μοναστήρι στό όνομα τής Παναγίας τής Ύψηλοτέρας (βλ. Χ ρ υ σ. 
Τ σ ί τ ε ρ , ο.π., σ. 46-47, καθώς καί Σ ο φ. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ , Περί Φραγκίσκου τοϋ Κόκ
κου επιστολή, 'Αθήναι 1863, σ. 9, 25, 28). Ό πατέρας του 'Ιάκωβος Κόκκος πραγματο
ποίησε τήν τελευταία επιθυμία τοϋ γιου του ιδρύοντας στην τοποθεσία Έγκαρές τό μονα
στήρι τής Θεοτόκου Ύψηλοτέρας, τό όποιο σώζεται μέχρι σήμερα (βλ. Ν ά ξ ο ς , 'Ελ
ληνική Περιηγητική Λέσχη, 'Αθήναι 1969, σ. 67-68 καί κυρίως Ν. Κ ε φ α λ λ η ν ι ά δ η , 
Ή ιερά μονή Παναγίας τής Ύψηλοτέρας εις Έγκαρές Νάξου («Ό πύργος τής Υψη
λής»), Ναξιακή Πρόοδος, Νάξος 1966. Πρόβλημα αποτελεί τό γεγονός ότι ένώ ό Φραγ
κίσκος Κόκκος φέρεται ότι πέθανε γύρω στό 1608, τό οίκόσημο των Κόκκων στό υπέρ
θυρο τοϋ καθολικοϋ φέρει τή χρονολογία 1600), καί φρόντισε νά κηρυχθεί σταυροπή-
γιο (πιθανώς άπό τόν οικουμενικό πατριάρχη Νεόφυτο ΣΤ', βλ. σχετικά Χ ρ υ σ. Τσί
τ ε ρ , ο.π.). Φαίνεται ωστόσο ότι σέ κάποια περίοδο τής ιστορίας του τό μοναστήρι έ
χασε τά σταυροπηγιακά του προνόμια (βλ. καί Α ι μ ι λ ι α ν ο ύ Μιλήτου, Άρχειοφυ-
λάκιον, Αίθουσα χειρογράφων οικουμενικού πατριαρχείου, Στανμπούλ 1959, άρ. 334: 
«Περί τής αφαιρέσεως τής σταυροπηγιακής χάριτος έν τή νήσω Νάξω κτιτορικής 'Ι
εράς Μονής τοϋ Κ. Κόκκου τής Ύψηλοτέρας λεγομένης»)- τήν εποχή ωστόσο τών δικών 
μας έγγραφων τά έχει ανακτήσει. 

Ή ασάφεια όμως τών όρων τής διαθήκης τοϋ 'Ιακώβου Κόκκου, σχετικά μέ τήν 
ήγουμενία τοϋ μοναστηρίου, έχει ώς αποτέλεσμα τις συνεχείς διαμάχες μεταξύ τών απο
γόνων του πού προκαλούν τήν επέμβαση τοϋ πατριαρχείου, τό όποιο μάταια προσπαθεί 
νά κατευνάσει τά πνεύματα. Τέλος, ό Κωνσταντίνος Κόκκος, πρωτονοτάριος καί ό Δη
μήτριος Κόκκος, καγκελλάριος, καταφεύγουν στον 'Αχμέτ έφέντη (βλ. Δ. Ζ α κ υ θ η
ν ο ΰ, Κατάλογος τής συλλογής Π. Ζερλέντη, ΕΕΒΣ ΙΓ' (1937), σ. 263, 283), αντιπρό
σωπο τοϋ Καπουδάν πασά. (Τόσο τόν Κωνσταντίνο όσο καί τό Δημήτριο Κόκκο τους 
βρίσκουμε συχνά νά υπογράφουν σέ έγγραφα τής εποχής· βλ. σχετικά Δ. Ζ α κ υ θ η ν ο ϋ , 
δ.π., σ. 232, 262, 263, 281, 282, 291. Α. Μ ά ρ ο υ λ η, Ναξιακά έγγραφα (1723-1883), 
Έπετηρίς 'Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών 4 (1964), σ. 401 κ.έ. Β. Σ φ υ ρ ό ε ρ α , Κώ
δικες έκ Νάξου, ΕΕΒΣ 33 (1964), σ. 215-216. Τ ο ϋ ι δ ί ο υ , Κυκλαδικά έγγραφα έξ 
Ιδιωτικών συλλογών. Σειρά πρώτη - Ναξιακά, Έπετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελε
τών 5 (1965-66), σ. 635 κ.έ. Ι. Δ έ λ λ α ρ ό κ α, Τό δίκαιον τής Νάξου κατά τους χρό-
.νους τής Τουρκοκρατίας, Έπετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών 7 (1968), σ. 426-
481. Μ. Τ ο υ ρ τ ό γ λ ο υ, Περί τής ποινικής δικαιοσύνης έπί Τουρκοκρατίας, Έπετη
ρίς Κέντρου Έρεύνης 'Ιστορίας τοϋ 'Ελληνικού Δικαίου 15 (1968), σ. 1-38). Εκείνος 
τους συμβουλεύει νά απευθυνθούν στους προκρίτους τής Νάξου καί νά λύσουν τή δια-
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μάχη τους μέ διαιτησία. Τήν απόφαση των προκρίτων υπογράφουν ό 'Αχμέτ έφέντης, 
ό Κωνσταντίνος Μαυρογένης, τότε δραγομάνος τοΰ στόλου, καί σφραγίζεται μέ τή 
σφραγίδα του νησιού ένώ ό πατριάρχης απλώς επικυρώνει τήν πράξη. Ό Κωνσταντί
νος Μαυρογένης υπήρξε δραγομάνος τοΰ στόλου άπό τό 1811-1816" φρόντισε ιδιαίτερα 
γιά τήν απονομή τής δικαιοσύνης (βλ. καί Β. Σ φ υ ρ ό ε ρ α, Οί δραγομάνοι του στό
λου. Ό θεσμός - οί φορείς, 'Αθήναι 1965, σ. 163-166). 

7. ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΜΟΛΥΒΔΟΒΟΥΛΛΟ ΓΡΑΜΜΑ 
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 

Αύγουστος, ίνδικτιών 7 

1819 

Π ε ρ ί λ η ψ η . Ή παμπάλαια μονή τής 'Αγίας Τριάδος στή Χάλκη, 

άλλοτε πλούσια, έχει σχεδόν ερημώσει καί καταρρεύσει (σώζεται μόνο ή 

εκκλησία καί μικρό μέρος τοΰ μοναστηριού)· τή φροντίζουν μόνο ένας 

ηγούμενος καί δύο μοναχοί. Γιά νά επαναφέρει τή μονή στην προηγούμενη 

κατάσταση της ό πατριάρχης τήν θέτει ύπό τήν προστασία του ηγεμόνα 

τής Μολδοβλαχίας 'Ιωάννου Μιχαήλ Γρηγορίου Σούτζου: στό έξης τό μο

ναστήρι τής 'Αγίας Τριάδος μέ ολη του τήν περιουσία θά ανήκει στον προ

αναφερθέντα ηγεμόνα καί στους απογόνους του, οί όποιοι θά έχουν τό δι

καίωμα νά ορίζουν επιστάτες, ηγουμένους κτλ. καί τήν υποχρέωση νά φρον

τίζουν γιά τήν καλή του διαχείρηση καί τήν αύξηση τής περιουσίας του. 

Πρωτότυπο, Μουσείο Κανελλοπούλου, χωρίς άρ. εύρ. Μεμβράνη, χρώματος ύπόλευ-
κου, διαστ. 758x538 χιλ. Μονόφυλλο, φέρει δύο πτυχώσεις κατά τό ΰψος καί τέσσερις 
κατά τό πλάτος. Κατάσταση διατήρησης καλή. Τό κείμενο είναι γραμμένο στή μία όψη. 
Πλάτος περιθωρίου 20 χιλ. Γραφή κανονική, μέ ελαφριά κλίση προς τά δεξιά, όμοια μέ τή 
γραφή τοΰ πατριαρχικού γράμματος άρ. 6. Μέ τό χέρι τοΰ πατριάρχη μόνο ή υπογραφή 
του, ή οποία, γραμμένη μέ μεγαλύτερα γράμματα καί ζωηρότερο μελάνι, εκτείνεται σχε
δόν σέ όλο τό πλάτος τής σειράς. Άκολουθοΰν οί υπογραφές τών συνοδικών σέ τρείς, 
όχι πολύ κανονικές σειρές. 

Τό έγγραφο στό κάτω μέρος σχηματίζει γλωσσοειδή προέκταση άπό όπου περ
νάει ή κλωστή (σέ σχήμα Τ) άπό τήν όποια κρέμεται μολύβδινη σφραγίδα, διαμ. 62 
χιλ., πάχους 8 χιλ. Άπό τήν μιά πλευρά φέρει παράσταση Παναγίας Βρεφοκρατούσας 
καί άπό τήν άλλη τήν επιγραφή rPHPOPIO[S] / ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ AP/XIEIlISKOnOS 
ΚΩΝ/STANTINOYnOAEÜS / NEAS PQMHS K(AI) OIKOY/MENIKOS ΠΑΤΡΙ-
AP/XHS 1797 (ή σφραγίδα προέρχεται άπό τήν α' πατριαρχία τοΰ Γρηγορίου τοΰ Ε' 
(1797-98). 

t Γρηγόριος ελέω Θεοϋ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώ

μης καί οικουμενικός πατριάρχης. 

/ 2 Οί τών άνωθεν παρά του πατρός τών φώτων τελείων δωρημάτων à-
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Είκ. 2. Συνοδικό μολυβδόβουλλο γράμμα τοΰ οικουμενικού πατριάρχη 
Γρηγορίου Ε' (1819). 
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ξιωθέντες φωτοειδή τα κατορθώματα έπιδείκνυνται και χάρισιν έξαστράπτοντα 

παντοίαις, δι' ων αυτός ό επουράνιος Πα/3τήρ δοξαζόμενος τους δοξάζοντας 

άντιδοξάζεί' φωτός γαρ υιοί άτεχνώς γεγονότες, φωτοβολοϋσιν έργα της άνω 

φρυκτωρίας έχόμενα, ούχ υπό τον μόδιον τον λύχνον τιθέμενοι, άλλ' επ αυ

τήν /* εκείνην ύψοϋντες την τηλαυγή λυχνίαν της ψυχικής αυτών κατ' άρετήν 

τελειότητος κάί τοις πέρασιν άκτινοβολοϋντες, πάντας εις τήν άπόδοσιν τών 

μετά κρότων ανηκόντων επαίνων εικότως κινοϋ/5σι και εις μίμησιν διεγεί-

ρουσιν, ως δήλον εσται και εκ τών εφεξής· το γαρ εν τή νήσω Χάλκη, κατά τήν 

έπαρχίαν Χαλκηδόνος, επάνω τοϋ βουνοϋ τοΰ άπα τής θαλάσσης ύπερτεί-

/6νοντος κείμενον εκ παλαιού τοϋ χρόνου Ιερόν μονήδριον, το κλεϊζόμενον επ' ο

νόματι τής ίωαρχικής Τριάδος, καίτοι ανέκαθεν γεραρον και σεβάσμιον, και 

εν αγαθή πάλαι ποτέ κατα/7στάσει διάγον, και διακυβερνώμενον άποχρώντως, 

διαφόροις όμως περιπεσον από τίνος καιρού μεταβολαΐς και υπό διαφόρων 

προσώπων διοίκησιν περιελθόν, έκπέπτωκε τής ης επλούτει / 8 εύροίας καί 

λαμπρότητας, και εγγύς αφανισμού ήλθε, συναποβαλον καί όλον όμοϋ το σχή

μα τής εσωτερικής αύτοΰ καταστάσεως, και τον ρυθμον τής αναλογούσης αύτώ 

μοναστικής πολι/9τείας, καί ύπο ενός μόνον ηγουμένου και δύω σύν αύτώ 

ετέρων άνθρώπο>ν άγόμενον και φερόμενον ώστε μηδενός δντος τοϋ έπιμελη-

σομένον καί το πλείστον μέρος αύτοϋ κατασαθρωθεν κατη/10δαφίσθη, τής 

εν αύτώ Ιεράς εκκλησίας μετά τίνος ολίγον μέρους μόλις περισωθείσης. Τοϋτο 

γοϋν και άλλοτε πρότερον καί ήδη εσχάτως εν τοιαύτη καταστάσει όρώντες 

ύπορρέον κα/ητά μικρόν, κάπί το χείρον όσημέραι ύποφερόμενον, και χρέεσι 

προσέτι είδότες αυτό καταβεβαρνμένον εκ τής προϋπαρξάσης κακής οικονο

μίας και διοικήσεως, άναγκαιοτάτην εκ / 1 2 τών πραγμάτων έπέγνωμεν τήν 

ουσιώδη ενέργειαν άνυπερθέτου, θεοσεβοϋς καί φιλοχρίστου τίνος αντιλή

ψεως, σννδρομον έχονσης και τή προαιρέσει τήν δύναμιν, οιαν καί έλπίσαντες 

καν τοις / 1 3 παρελθοϋσι καιροίς, ίδείν δμως ουκ ήξιώθημεν έμελλε γαρ και 

τοϋτο, ύπο τής διεξαγούσης πανσόφως τα ημέτερα φιλαγάθου παρουσίας άπο-

ταμιευθέν τής αναγκαίας τυχεϊν θεραπείας ήδη / 1 4 νϋν εν εύθέτω καιρώ και 

άρμοδίω, επί τής πανευκλεοϋς φαμέν ήγεμονείας τοϋ ευσεβέστατου και υψη

λοτάτου αύθέντου και ήγεμόνος πάσης Μολδοβλαχίας μεγαλοπρεπέστατου 

υίοϋ ήμϊν / 1 5 εν Χριστώ τω Θεώ λίαν αγαπητού καί περιποθήτον κυρίου κυ

ρίου 'Ιωάννου Μιχαήλ Γρηγορίου Σούτζου βοεβόδου άσνγκριτον μεν και άπα-

ράβλητον ζήλον διατρέφοντος περί τα θεία σκηνώματα, / 1 6 ύπέρμαχον δε εν 

ήθει μεγαλόπρεπε! και ήρώω φρονήματι προβαλλομένου τήν προστασίαν περί 

πάντα τά προς κοινήν ώφέλειαν τής εκκλησίας και τοΰ γένους άφορώντα σπου-

δάσματα, καί έξαι/ιηρέτω ηγεμονική πρόνοια περιθάλψεως παντοίας μεγαλό

πρεπους άξιοϋντος τα εν τοις προλαβοϋσι καιροίς ένδεια προμηθείας αναλό

γου κάί επισκέψεως κακωθέντα καί τής οικείας έκσταν / 1 8 δυνάμεως' μετά 

γαρ τήν θείω έλέει έπανάκλησιν ημών καί τρίτον αύθις άνίδρυσιν επί τον ά-
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γιώτατον οικουμενικοί· τούτον θρόνον, εύρόντες το ιερόν εκείνο μονήδριον εν 

/ 1 9 τοιαύτη άθλιότητι, και εκ πείρας πολυειδοϋς επιγνόντες ώς μόνης της γεν

ναίας και ευεργετικής χειρός καί φιλότιμου ηγεμονικής αύτοϋ αντιλήψεως έργον 

ή διάσωσις και άνάκλησις προή/'20χθημεν εκ προνοίας οφειλετικής καί θερ-

μήν αϊτησιν καί άξίωσιν συνοδικήν περί τούτου τω θεοστηρίκτω αύτοΰ ϋψει 

προσηνέγκαμεν, ώς επί μόνη τη αυθεντική αυτοϋ προμήθεια και / 2 1 περιθάλ

ψει σαλεϋον και το Ιερόν αυτό καταγωγών άποδείξαντες, ατε κινδύνευαν ε-

ρείπιον γενέσθαι μετά τής εν αύτω Ιεράς εκκλησίας και διόλου εξίτηλον. Ή 

δε μεγαλόπρεπε/^στάτη αυτοϋ ύψηλότης νλην εύράμενος φιλοκαλίας πρόσφο-

ρον καί κατάλληλον, ευμενώς την ενθερμον ημών αϊτησιν και άξίωσιν άπεδέ-

ξατο καί προς ταϊς ένδείξεσι τών ύπερψυών / 2 3 και ευθέων ύπερτερημάτων, 

τών την θεοστεφή ψυχήν αυτοϋ κατακαλλυνόντων, και το εκ φύσεως ήγεμο-

νικον παριστώντων, προθέμενος άριδηλοτέραν την ενδειξιν τής προς Θεον και 

/ 2 4 περί τα θεία σκηνώματα εξαίρετου ευλάβειας ποιήσασθαι, εγνω δίκην α

παρχής τών παρ' αύτω εξαίσιων καλών, τω συμπάντων τών αγαθών χορηγώ 

καί δοτήρι την άνόρθωσιν τοϋ ίε/25ροϋ τούτου μονηδρίου προσενεγκεϊν, κατά 

το «Ένέγκατε τω Κυρίω υιοί Θεοϋ δόξαν καί τιμήν, ενέγκατε τώ Κυρίω 

δόξαν ονόματι αυτοϋ». Καί δη μεγαλοπρεπώς άπεφήνα/26το προς τή εξοικο

νομήσει τών κατ' αύτω το ιερόν μονήδριον χρειωδών καί τήν οίκονομίαν τοϋ 

χρέους, δπερ καθάπαξ ή μεγαλοπρεπέστατη αυτοϋ ύψηλότης άνεδέξατο 

ΣΧΟΛΙΑ 

Ή μονή τής 'Αγίας Τριάδος, χτισμένη στό λόφο τής 'Ελπίδας στή Χάλκη, ιδρύ
θηκε κατά τους βυζαντινούς χρόνους, ίσως στό α' μισό του 9ου αι. Ό πατριάρχης Φώτιος 
είναι ό πρώτος πού τήν ανακαινίζει' τό παράδειγμα του ακολουθεί τό 1540 ό Μητροφά
νης (ό μετέπειτα οικουμενικός πατριάρχης Μητροφάνης Γ'). Τό 1781 ό πατριάρχης Γα
βριήλ Δ' (1780-85), μετά από παράκληση του ηγουμένου τής μονής Σαμουήλ, τήν ανα
γνωρίζει πατριαρχικό σταυροπήγιο. (Ή βιβλιογραφία ή σχετική μέ τό μοναστήρι τής 
'Αγίας Τριάδος στην Χάλκη είναι αρκετά εκτεταμένη, ιδίως όσον άφορα τή μεταγενέ
στερη εποχή, άπό τό 1844 οπότε λειτούργησε ώς Θεολογική Σχολή. 'Ενδεικτικά σημειώ
νουμε: ' Α θ η ν α γ ό ρ α ς (πρώην Παραμυθίας), Ή ιστορική μονή τής 'Αγίας Τριάδος 
έν Χάλκη, Νέος Ποιμήν 2 (1920), σ. 353-405, 561-592, 609-624, 689-704, 721-736 καί ό 
ί δ ι ο ς , δ.π. 3 (1921), σ. 115-128, 167-172. Β. Σ τ α υ ρ ί δ η ς , Ή ίερά Θεολογική Σχο
λή τής Χάλκης, 'Αθήναι 1968). 

Τό 1819 φαίνεται ότι ή μονή είχε περιέλθει σέ παρακμή· γι' αυτό ό Γρηγόριος ό Ε', 
ό όποιος ήδη τό 1797, κατά τήν πρώτη του πατριαρχία, είχε ενδιαφερθεί γιά τίς πα
τριαρχικές σταυροπηγιακές μονές καί είχε ορίσει πατριαρχικούς έξάρχους γιά τόν έλεγ
χο καί τήν αναδιοργάνωση τους (βλ. σχετικά Μ. Ι. Μ α ν ο ύ σ α κ α, "Αγνωστα κεφά
λαια τής παλαιότερης ιστορίας του 'Αρκαδίου, Νέα 'Εστία 80 (1966), τεϋχ. 944, σ. 1503-
1518, Π. Ζ ε ρ λ έ ν τ η , Περί τών πατριαρχικών γραμμάτων τής έν Παρισίοις εθνικής 
τών Γάλλων βιβλιοθήκης, Βυζαντίς Β' (1911-12), σ. 438-448, Τ. Γ ρ ι τ σ ό π ο υ λ ο υ , 
Μονή Φιλοσόφου, 'Αθήναι 1960, σ. 325 σημ. 3) αποφασίζει νά τήν παραχωρήσει στον 
ηγεμόνα τής Μολδοβλαχίας Μιχαήλ Σούτσο, ό όποιος θά είχε ίσως περισσότερες (χρήμα-
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τικές) δυνατότητες γιά νά τή συντηρήσει. Φαίνεται ωστόσο ότι ή κατάσταση της μονής 
δέν καλυτέρευσε' τό 1820 ή 1821 μιά πυρκαγιά συντελεί στή μερική καταστροφή της καί 
ή μονή παραμένει έρημη μέχρι τό 1842, οπότε τήν επισκέπτεται ό οικουμενικός πατριάρχης 
Γερμανός Δ' (α' πατριαρχία 1842-45), ό όποιος καί αναλαμβάνει τήν ανοικοδόμηση των 
κτιρίων καί τήν ανακαίνιση της εκκλησίας πού ήταν ετοιμόρροπη άπό σεισμό- τό 1844 
γίνονται τά εγκαίνια της εκκλησίας καί της Θεολογικής Σχολής τής Χάλκης, ή οποία 
στεγάζεται στό μοναστήρι. 

ΕΡΣΗ ΜΠΡΟΥΣΚΑΡΗ 

R I A S S U N T O 

LETTERE PATRIARCALI DEL MUSEO DI CANELLOPULOS 

Nel presente studio vengono pubblicate sette lettere patriarcali (originali, 

Museo di Canellopulos, Atene), di varia data (17. - 19. sec). Le lettere sono 

state emesse dai patriarchi ecumenici di Costantinopoli Partenio IV, Gabriele 

IV, Neofito VII, Cirillo VI e Gregorio V e si riferiscono, per la maggior parte, 

alla rinnovazione di privilegi concessi a monasteri. 

ERSI BRUSCARI 
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