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ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΑΡΧΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΗ 
ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (ΣΚΗΤΗ) ΒΕΡΟΙΑΣ

Η μελέτη* αυτή ασχολείται με τα προνόμια, με την οικονομική κατάστα
ση, με ηγούμενους και με αδελφούς της μονής Τίμιου Προδρόμου κατά την 
περίοδο της τουρκοκρατίας* 1. Ειδικότερα εξετάζει κατά χρονολογική σειρά τα 
αφορώντα σ’ αυτήν γεγονότα, όπως αυτά προκύπτουν από επιστολές που 
βρέθηκαν στους κώδικες της Πατριαρχικής Αλληλογραφίας του Αρχείου του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου από το έτος 1692 μέχρι το 19092.

Τα πρώτα τρία πατριαρχικά έγγραφα («σιγίλια»), τα οποία αναφέρονται 
στη μονή επικυρώνουν τα σταυροπηγιακά δίκαιά της.

Το πρώτο έγγραφο3, το οποίο χρονολογείται το Μάρτιο του 1692, εκδό- 
θηκε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Καλλίνικο Β' τον Ακαρνάνα (1689- 
1693)4. Στο κείμενό του γίνεται αναφορά και για άλλα «γράμματα παλαιγε- 
νή, πατριαρχικά, δηλαδή συνοδικά σιγιλιώδη, των πάλαι αοιδίμων πατριάρ
χων τοϋ άποστολικοϋ καί πατριαρχικού οικουμενικού θρόνου τής Κωνσταν

* Η μελέτη αποτελεί συμπληρωματική προσθήκη στη διπλωματική μου εργασία στον Ιστο
ρικό Κλάδο του Μεταπτυχιακού Τμήματος της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., η οποία εκδόθη- 
κε το 1995 στη σειρά εκδόσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Βέροιας και Ναούσης, έπειτα από πρό
ταση του σεβασμιωτάτου κ. Παντελεήμονος. Θα ήθελα επίσης από τη θέση αυτή να ευχαριστήσω 
θερμά, για μια ακόμη φορά, το διακεκριμένο ιστορικό της Βέροιας κ. Γ. Χιονίδη, ο οποίος, πρό
θυμος πάντοτε για συνεργασία, μου παρείχε τις πολύτιμες υποδείξεις και συμβουλές του.

1. Για τα προνόμια, την οικονομική κατάσταση και τους ηγούμενους και αδελφούς της μο
νής κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας βλ. Δημ. Αγγ. Παπάζης, Ιστορία της Ιεράς Μονής Τί
μιου Προδρόμου (Σκήτη) Βέροιας, Βέροια 1995, σσ. 91-120.

2. Η παρούσα έρευνα βασίζεται σε 75 συνολικά ανέκδοτες επιστολές που βρέθηκαν στους 
κώδικες της Πατριαρχικής Αλληλογραφίας, για την προσέγγιση των οποίων χάριτες πολλές 
οφείλω στην Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίο, το 
διευθυντή του ιδιαίτερου Πατριαρχικού Γραφείου μητροπολίτη Σεβαστείας κ. Δημήτριο και το 
σεβαστό αρχειοφύλακα, οικονόμο κ. Νικόλαο Πετροπέλλη. Ευελπιστώ ότι με την ευλογία του 
σεβ. μητρ. Βέροιας κ. Παντελεήμονος θα μπορέσω να προβώ στην έκδοση όλων των σωζόμενων 
εγγράφων της μονής.

3. Βλ. Κώδικα Πατριαρχικής Αλληλογραφίας (στο εξής Κ.Π.Α.), τ. Γ',σ. 6· πρβλ. Αιμι- 
λιανός Τσακόπουλος, «Πατριαρχικά σιγίλλια εν τοις κώδιξι του αρχειοφυλακίου του Οικου
μενικού Πατριαρχείου», Ορθοδοξία 34 (1959) 474.

4. Το διάστημα αυτό συμπίπτει με τη δεύτερη πατριαρχία του Καλλινίκου Β ' του Ακαρ- 
νάνος. Για τις άλλες δύο πατριαρχίες του (1688) και (1694-1702) βλ. Γ. X. Χιονίδης, Σύντομη 
ιστορία του χριστιανισμού στην περιοχή της Βέροιας - Τα Μοναστήρια της περιοχής της 
Βέροιας, Βέροια 1961, σσ. 50-5Γ Π. Δ. Πύρινος, Ανέκδοτα έγγραφα αφορώντα εις τας μονάς 
Τίμιου Προδρόμου (Σκήτη Βέροιας) και Μουτσιάλης, Θεσσαλονίκη 1975, σ. 11 σημ. 3-7- Δ. 
Παπάζης, ό.π., σ. 92.
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τινουπόλεως», γίνεται μάλιστα μνεία των δικαιωμάτων του «εν μέν του μα
καρίτου γέροντος κύρ Κυρίλλοιύ, έτερον δέ τοϋ προ ημερών έμπροσθεν, κύρ 
Διονυσίοιfi τοϋ γέροντος, διαλαμβάνοντα, περί των κατά τήν επαρχίαν Βερ- 
ροίας ευρισκομένου ίεροϋ καί σεβασμίου μοναστηριού, επ’ όνόματι τοϋ αγίου 
ενδόξου Προφήτου Προδρόμου, καί Βαπτιστοϋ Ίωάννου, τοϋ καλούμενου τής 
σκήτης ώς άνέκαθεν σταυροπηγιακόν συνετελέσθη ... καί νϋν, καί μετέπειτα 
ώς καί πρότερον, μέχρι τής τοϋ παντός συντέλειας ... πάντα ελεύθερον καί 
άδούλωτον παρά παντός προσώπου, καί άσύδοτον, καί άκαταπάτητον πάσης 
ενοχής, καί διενοχλήσεως καί άπαιτήσεως άπηλλαγμένον, μόνω τφ πατριαρ
χικά) οικουμενικά) θρόνο) υποκείμενον, καί νπ’ αϋτοϋ μόνον άνακρινόμενον 
διεξαγόμενόν τε καί διοικούμενον, μνημονευομένου εν αύτφ διηνεκώς, τοϋ 
πατριαρχικού ονόματος, εν πάσαις ταΐς ίεραίς τελεταίς, καί μηδενί, μηδέν 
όφεΐλον παρεΐχον μέχρι καί οβολού, εί μή μόνον δύο χρυσά φλωρία κατ’ έτος 
τή καθ’ ημάς τοϋ Χριστού μεγάλη Εκκλησία, χάριν υποταγής, ώς νενόμισται 
πάσι τοΐς σταυροπηγιακοΐς μοναστηρίοις, καθάπερ εξ αρχής διετάχθησαν, 
καί εν τοΐς πατριαρχικοΐς προεσημειώθησαν γράμμασι καί πάντοτε οί εν 
αύτφ τω σταυροπηγιακφ μοναστηρίφ συνασκούμενοι πατέρες διάγωσιν ελεύ
θεροι, καί άσύδοτοι, καί άκαταζήτητοι, φροντίζοντες τής αύξήσεως, καί βελ- 
τιώσεως, καί ειρηνικής καταστάσεως τοϋ ίεροϋ αϋτοϋ μοναστηριού, μηδενός 
ποτέ, τών απανταχού, μήτε τοϋ κατά τόπον άρχιερέως, άδειαν εχοντος, κατε- 
πεμβαίνειν τοϋ σεβασμίου αϋτοϋ μοναστηριού, καί ένοχλεΐν καί έπηρεάζειν 
αύτό καί ζητεΐν λαβεΐν τό όμονοεΐν, εν πλεονεξίμ, μήτε άφαιρεΐν τι, τών προ
σόντων αύτφ, ώς άμα τφ μοναστηρίφ, καί πάντων τών κτημάτων, καί αφιε
ρωμάτων αϋτοϋ κινητών τε καί ακίνητων ύπάρχειν, παντ’ ελευθέρων, πάσης 
καί παντοίας δόσεως, άπηλλαγμένων τε, καί άκαταζητήτων εις τό παντελές, 
ότε δε χρεία γένηται αύτοΐς, ηγούμενον καταστήσαι, μηδενί έξέστω έξωθεν, 
μήτε τφ μητροπολίτη Βερροίας ... άλλ’ οί πατέρες τοϋ μοναστηριού μόνοι 
εχωσι τήν εξουσίαν ταύτην, τοϋ έκλέγειν, καί καθιστμν τόν ίδιον αϋτών καθη
γούμενον ώσαύτως καί έν ταΐς χειροτονίας αϋτών, άδειαν εχωσι οί πατέρες 
προσκαλεϊν ον αν έθέλωσι άρχιερέα, και επιτελεϊν, έν τφ σφών μοναστηρίφ 5 6

5. Πρόκειται για τον πατριάρχη Κύριλλο Λούκαρη (1612-1638), χωρίς όμως να προσδιο
ρίζεται η χρονολογία του σιγιλίου του- βλ. Γ. X. Χιονίδης, ό.π., σ. 50' Δ. Παπάζης, ό.π., σ. 92.

6. Κατά τις πατριαρχίες του Διονυσίου Δ' Μουσελίμη-Κομνηνού (1671-1673, 1676-1679, 
1683-1684, 1686-1687) δεν προσδιορίζεται πότε συντάχτηκε το σιγίλιο. Ο Διονύσιος διετέλεσε 
πατριάρχης και αργότερα, στα 1693-1694. Βλ. Γ. X. Χιονίδης, ό.π., σσ. 50-51· Π. Πύρινος, ό.π., 
ci. 11 σημ. 3-7- Δ. Παπάζης, ό.π. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συνεχείς αλλαγές πα- 
τριαρχών της περιόδου αυτής, για τις οποίες βλ. Ν. Ζαχαρόπουλος, Ιστορία των σχέσεων Εκ- 
κλησίας-Πυλιτείας στην Ελλάδα, τεύχ. Α', Θεσσαλονίκη 1991, σ. 70 σημ. 28, όπου επισημαί- 
νεται ότι το διάστημα 1670 μέχρι το 1678 είχαμε έξι αλλαξοπατριαρχίες, ενώ από το 1623 μέχρι 
το 1700 πενήντα, γεγονός που υποδηλώνει, κυρίως, τις παρεμβάσεις της τουρκικής εξουσίας 
στα εκκλησιαστικά πράγματα των χριστιανών της Ανατολής.
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τάς χείροτονίας αυτών άνεμποδίστως, κατά τήν επικρατούσαν τάξιν πάσι 
τοίς σταυροπηγίοις δςδ’ εκ των πατέρων ουδέποτε, ενάντιος φαν fi τοίς εν τφ 
παρόντι γράμματι γεγραμμένοις, καί τήν ελευθερίαν τοϋ σταυροπηγιακού 
αυτού μοναστηριού, επιχείρηση διασπασαι καί επηρεάσαι τούς εν αύτφ πατέ
ρας διενοχλήσαί τε καί ζημίαν τινά προστρέψαι αύτοΐς όποιας αν ταξεως, 
ών καί όποιου βαθμού, ό τοιοΰτος άφωρισμένος ύπάρχη από τού κυρίου παν
τοκράτορας καί κατηραμένος, καί ασυγχώρητος καί άλυτος μέχρι θανάτου, 
εν τφ νϋν αίώνι, καί εν τφ μέλλοντι καί εϋροι τον Θεόν μαχόμενον αύτφ εν 
τή ήμέρμ τής κρίσεως».

Παρόμοιο είναι το περιεχόμενο, το οποίο έχουν και τα επόμενα σιγίλια 
που συντάχθηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Το πρώτο σιγίλιο7, το οποίο μνημονεύει τα ονόματα των πατριάρχων 
Κυρίλλου Λούκαρη, Διονυσίου Δ ' Μουσελίμη-Κομνηνού και Καλλινίκου Β ' 
Ακαρνάνος, έχει ημερομηνία 5 Ιουλίου 1742 και εκδόθηκε κατά τη δεύτερη 
πατριαρχία του Παϊσίου B ' (1740-1743)8.

Το δεύτερο σιγίλιο9 (χρονολογείται στις 3 Αυγούστου 1750, στην πρώτη 
πατριαρχία του Κυρίλλου Ε', 1748-1751)10 επικυρώνει τα προηγούμενα σιγι- 
λιώδη γράμματα και προβαίνει στην ανανέωση των σταυροπηγιακών προνο
μίων της μονής. Τόσο από το περιεχόμενο των παραπάνω σιγιλίων, όσο και 
από άλλα παρόμοια, καθώς και από διάφορες πατριαρχικές επιστολές, δια
πιστώνουμε ότι οι εκάστοτε μητροπολίτες της Βέροιας δεν σέβονταν πάντοτε, 
όπως προβλεπόταν, το αποκλειστικό δικαίωμα που είχε η μονή, να υπάγεται 
απευθείας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ως σταυροπηγιακή.

Πολλά είναι τα πατριαρχικά γράμματα που είχαν ως σκοπό τον έλεγχο 
και, γενικά, τη διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων της μονής. Στο πλαίσιο 
αυτό εντάσσεται και η εγκύκλιος11 προς το μοναστήρι της 12ης Αυγούστου 
1808, σύμφωνα με την οποία όφειλε να καταβάλει κάθε Μάρτιο ετήσια συν
δρομή στη Μητρόπολη Βέροιας και Ναούσης.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το σιγίλιο12 που στάλθηκε στη μονή το 1815 στη

7. Κ.Π.Α., τ. Ε', σσ. 17-18- πρβλ. Αιμ. Τσακόπουλος, «Πατριαρχικά σιγίλλια», ύ.π., σ.
All.

8. Για τις άλλες πατριαρχίες του Παϊσίου Β ' (1762-1732, 1744-1748, 1751-1752), βλ. Γ. 
X. Χιονίδης, ύ.π., σσ. 50-51- Π. Πύρινος, ό.π., σ. 11, σημ. 3-7- Δ. Παπάζης, ό.π..

9. Κ.Π.Α., τ. Ε ', σ. 105- πρβλ. Αιμ. Τσακόπουλος, ό.π., σ. 411.
10. Για την επόμενη πατριαρχία του Κυρίλλου (1752-1754) βλ. Γ. X. Χιονίδης, ό.π.· Π. 

Πυρινύς, ό.π.· Δ. Παπάζης, ό.π..
η.Κ.Π.Α.,τ. ΙΑ',σ. 91.
12. Κ.Π.Α., τ. ΙΒ ', σσ. 243-244- πρβλ. Αιμ. Τσακόπουλος, «Πατριαρχικά σιγίλλια», ό.π., τ. 

35 (1960) 145. Στη συνέχεια, το 1828 ακολουθεί το σιγίλιο του πατριάρχη Αγαθαγγέλου, για το 
κείμενο του οποίου, βλ. Π. Πύρινος, ό.π., σσ. 11-14- πρβλ. Δ. Παπάζης, ό.π., σσ. 90, 92-93, όπου 
γίνεται και σχολιασμός του.



242 Δημήτριος Αγγ. Παπάζης

διάρκεια της πατριαρχίας του Κυρίλλου ΣΤ' (1813-1818), το οποίο εκδόθηκε 
κατόπιν αναφοράς «των εν αύτώ (εν. μοναστηρίφ) θεοφιλώς άσκονμένων 
όσιωτάτων πατέρων, έκτραγωδούντων περιπαθώς τάς εκ τών καιρικών περι
στάσεων έπιγενομένας αύτοίς κακονργίας καί θλίψεις, καί ότι το ιερόν μονα- 
στήριον στερηθέν τής αρχικής αύτοϋ λαμπρότητος καί καλής άρμονίας παρέ- 
πεσεν εις ανωμαλίαν πολλήν καί εις ενοχήν χρέους βαρυτάτου, εξ ον καί 
συνέβη προ καιροϋ άναχωρήσαι πολλούς τών τής ίεράς αυτών συνάξεως», 
και επικυρώνει και πάλι τα προνόμια της μονής.

Στους ηγούμενους και αδελφούς13 της μονής αναφέρονται οι περισσότε
ρες πατριαρχικές επιστολές. Στις 29 Μαΐου 1829 απευθύνθηκε γράμμα14 
προς το μοναχό Συμεών, πρόκριτο του Τίμιου Προδρόμου στη Βέροια, για να 
καταβάλει αυτός και οι ιερωμένοι στη μονή τόσο τον έρανο, που είχε οριστεί 
πριν από τριετία για τη «Μητέρα Εκκλησία», όσο και τους λογαριασμούς της 
μονής. Η προσφώνηση «οσιότατε κύρ συμεών... ό τα πρώτα φέρων» δείχνει 
ότι ήταν ηγούμενος ή ηγουμενεύων, ο οποίος —όπως φαίνεται— δεν υπά
κουε στο μητροπολίτη Βέροιας, και προέβη και σε καταχρήσεις, με αποτέλε
σμα να δεχτεί ορισμένες συστάσεις, όπως χαρακτηριστικά αναφέρονται στο 
κείμενο: «καταμέτρησης αμέσως προς τον άγιον Βερροίας την ποσότητα 
όποϋ είχε ζητήσει ή ίερότης του πρότερον διά τήν εφάπαξ συνδρομήν καί βοή
θειαν προς το κοινόν τής Εκκλησίας καί άπό μέρους σου, καί άπό μέρους 
τών λοιπών μοναστηριακών ιερωμένων, χωρίς νά φανής καθ’ οίονδήποτε 
τρόπον άντιτείνων ή διαστρέφων τό σύνολον, νά παύσης δέ καί άπό τάς κα
ταχρήσεις, καί άτοπίας, τάς όποιας παρεκτρέπεσαι, ώς εμάθομεν, καί νά 
προσέχης καλώς υπέρ τής προθυμίας, καί καλής διεξαγωγής τοϋ ιερού μο
ναστηριού, καί τής θεοφιλούς πολιτείας, καί σεμνοβιότητος τούτου, καί τών 
λοιπών σνμμοναστηριακών άπονεμόντων ώς είκός καί τό προσήκον σέβας 
προς τόν κατά τόπον άρχιερέα είρημένον άγιον Βερροίας προ πάντων δέ έπι- 
τάττομέν σοι, όπως φυλάττης καθαρούς τούς λογαριασμούς τής καταστά- 
σεως, καί λοιπής λογοδοσίας τού ίεροϋ μοναστηριού, καί κατ’ έτος κατα- 
στρώνων αυτούς έν καθαρώ καταστίχω νά τά άποστέλλης ενταύθα προς 
ημάς διά νά τά επεξερχώμεθα κατά τήν τάξιν νά βλέπωμεν τόν τρόπον τής 
οικονομίας σου πρός τό ιερόν μοναστήριον καί νά πληροφορούμεθα περί τής 
καταστάσεως αύτού».

13. Ειδικότερα για τους ηγούμενους και αδελφούς της μονής κατά την περίοδο της τουρ
κοκρατίας βλ. Δ. Αγγ. Παπάζης, «Ηγούμενοι και αδελφοί της Ιεράς Μονής Τίμιου Προδρόμου 
(Σκήτη) Βέροιας κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας»,.Πρακτικά Διημερίδας «Το Μοναστήρι 
του Τιμίου Προδρόμου (“Σκήτη Βέροιας”)», Βέροια 1994, σο. 161-191· πρόκειται για ανακοί
νωση, η οποία εκφωνήθηκε, κατόπιν ευγενικής πρόσκλησής μου από τον πρόεδρο της Εφορίας 
της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας κ. Γ. Χιονίδη, στο πλαίσιο της Διημερίδας 
για τη Μονή Προδρόμου το Μάρτιο του 1993- βλ. του ίδιου, Ιστορία, σσ. 91-120.

14. Κ.Π.Α., τ. ΙΣΤ', σσ. 221-222.
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Την ίδια ημέρα φαίνεται ότι στάλθηκε πατριαρχική επιστολή15 και προς 
τους χριστιανούς της Βέροιας, για να συστήσουν στους ναούς τους υπέρ της 
Μ. Εκκλησίας «κυτία Ελέους».

Ανάλογο της επιστολής προς το Συμεών ήταν και το περιεχόμενο του 
γράμματος16 που απευθύνθηκε, την ίδια ημέρα, προς το μητροπολίτη Βέ
ροιας Μεθόδιο, στο οποίο περιεκλείονταν και οι προηγούμενες δύο επιστολές. 
Όπως προκύπτει από το κείμενο, ο Συμεών είχε αποδώσει ήδη τη συνεισφορά 
που του ζητήθηκε και παραγγελλόταν πλέον ο μητροπολίτης να διαβιβάσει 
αυτήν, καθώς και τη συνδρομή των χριστιανών στο Πατριαρχείο.

Στην επόμενη επιστολή17 (ημερομηνία 5 Οκτωβρίου 1829 και με αποδέ
κτες τους πατέρες της μονής και ειδικότερα το Συμεών και το Μελέτιο) ανα- 
φέρεται ότι ελήφθησαν μέσω του επιτρόπου «κυρ Αντωνάκη» τα εκατόν πενή
ντα γρόσια για το κοινό (Ταμείο) της Μ. Εκκλησίας, η οποία και εξέφρασε 
την ευαρέσκειά της. Παράλληλα όμως επισημάνθηκε η αγανάκτησή της σε 
κάθε παρεκτροπή των πατέρων, οι οποίοι όφειλαν με τα καλά τους έργα ν’ 
αποδεικνύουν ότι ήσαν ψευδή τα κακεντρεχή λόγια που λέγονταν εναντίον 
τους. Με τη βεβαιότητα, επίσης, ότι έχουν την εκκλησιαστική προστασία, πα- 
ροτρύνθηκαν οι πατέρες να επικοινωνούν ελεύθερα με το Πατριαρχείο για 
κάθε μοναστηριακή υπόθεση που τους απασχολούσε. Τέλος, τους ζητήθηκε να 
στείλουν στη Μ. Εκκλησία τους λογαριασμούς εσόδων και εξόδων της μονής 
για έλεγχο.

Τη συνέπεια των μοναχών ως προς τη διευθέτηση των οικονομικών τους 
εκκρεμοτήτων αποδεικνύει το πατριαρχικό γράμμα18 που στάλθηκε, την ίδια 
ημέρα, προς το μητροπολίτη Βέροιας Μεθόδιο. Σύμφωνα με το κείμενό του 
απαλλάχτηκε ο Μεθόδιος από τη φροντίδα αποστολής της οφειλής της μο
νής, αφού είχε αυτή ήδη τακτοποιηθεί. Σημειώνεται μάλιστα χαρακτηριστικά: 
«ή δέ ίερότης σου νά μην ήθελες άπαιτήση παρ’ αυτού πολύ η ολίγον επί τού- 
τφ τφ λόγω τής προς το κοινόν βοήθειας, μάλιστα δ,τι εάν ελαβες καί παρ’ 
αυτών νά τό επιστρέψης εις χεΐρας... τό ιερόν αυτό μοναστήριον ότι εν πολ- 
λαΐς περιστάσεις καί συμφοραίς περιπεσόν, καί τελευταΐον πυρποληθέν»19.

Στο ίδιο κείμενο γίνεται λόγος για καταστρατήγηση των σταυροπηγιακών

15. Κ.Π.Α.,τ. ΙΣΤ',σ. 222.
16. Κ.Π.Α.,τ. ΙΣΤ',σ. 223.
17. Κ.ΠΛ.,τ. ΙΣΤ',σ.239.
18. Κ.Π.Α., τ. ΙΣΤ, σσ. 239-240.
19. Κ.Π.Α., τ. ΙΣΤ', σ. 239. Πρόκειται μάλλον για τη μεγάλη συμφορά που επήλθε το 1822, 

όταν, παράλληλα με την πολιορκία και καταστροφή της Νάουσας, πυρπολήθηκε από τους 
Τούρκους (τη Μ. Πέμπτη, στις 30 Μαρτίου) και η μονή του Τιμίου Προδρόμου. Βλ. γι’ αυτό Δ. 
Παπάζης, Ιστορία, σσ. 81-87, όπου και η σχετική βιβλιογραφία που βασίζεται κυρίως σε μελέτες 
του Γ. X. Χιονίδη, στις οποίες αξιοποιούνται και τα στοιχεία που υπάρχουν σε διάφορες μι
κρές ενθυμήσεις -χρονικά- σημειώματα.
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προνομίων της μονής από το μητροπολίτη Βεροίας-Ναούσης, ο οποίος, μετά 
το θάνατο των μοναχών Θεοφίλου και Μακαρίου, σφράγισε τα κελιά τους 
κληρονομώντας τους. Έλαβε μάλιστα από τον πρώτο δεκατέσσερα «βενετικά 
φλωρία» και εξαργύρωσε χρεωστικές ομολογίες του δευτέρου, χωρίς να προ
σφέρει απολύτως τίποτε στο μοναστήρι. Επισημαίνεται, επίσης, ότι «τα ά
σπρα των δύο άποθανόντων είρημένων καλογήρων άφιεροι ήδη ή κοινότης 
τον ρηθέντος μοναστηριού διά γράμματος αυτών προς το κοινόν τής καθ ’ 
ημάς τοϋ Χριστοϋ Μεγάλης Εκκλησίας, καί πρέπει νά άποσταλώσιν ενταύ
θα, ώς δίκαια γενόμενα αντοϋ τοϋ κοινοϋ, διά τοϋτο γράφοντες έντελλόμεθα 
καί παραγγέλλομέν σοι άμεταθέτως, όπως άμα τψ λαβείν αυτήν, άποστείλης 
εντεύθεν προς ημάς τά διαληφθέντα άσπρα των προαποθανόντων μοναστη
ριακών εκείνων πατέρων τά δεκατέσσερα βενετικά φλωρία δηλαδή, καί τά 
συναχθέντα χίλια γρόσια καί ό,τι άλλο τής καταληφθείσης περιουσίας των 
ώς αφιερώματα όντα προς το κοινόν αναπόσπαστα»10. Τέλος, συστήθηκε στο 
Μεθόδιο να απέχει από τα δίκαια της πατριαρχικής μονής και να βοηθά 
αυτήν διορθώνοντας κάθε προηγούμενη παρεκτροπή του.

Τα προβλήματα όμως στο μοναστήρι δεν σταμάτησαν. Αυτό διαπιστώνε
ται από την πατριαρχική επιστολή20 21 στις 15 Μαΐου 1832 προς τους πατέρες 
της μονής, συστατική του εξάρχου πρώην μεγάλου αρχιδιακόνου Κυρίλλου, 
στον οποίο όφειλαν να παραδώσουν λογαριασμούς και καταγραφή των μο
ναστηριακών κτημάτων και πραγμάτων και να ειρηνεύσουν μεταξύ τους: 
«Μανθάνομεν... οτι εν τφ μοναστηρίω αύτφ έπιπολεύει μία ιδιορρυθμία, καί 
ακαταστασία καί μεσολαβοϋσιν ταραχαί, καί σκάνδαλα μεταξύ τών συνα- 
σκουμένων εκ τών οποίων καί μερικοί άνεχώρησαν». Έτσι, προκειμένου να 
διαρρυθμιστεί το πολίτευμα, ο τρόπος διοίκησης και τα οικονομικά, ελήφθη- 
σαν με την αποστολή του εξάρχου τα παραπάνω μέτρα και παραγγέλθηκε 
στους πατέρες να υποδεχθούν με την πρέπουσα φιλοφροσύνη και υπακοή τον 
Κύριλλο.

Κοινοποίηση του περιεχομένου της προηγούμενης επιστολής έγινε με 
γράμμα22, την ίδια ημέρα, προς το μητροπολίτη Διονύσιο, με το οποίο απευ
θύνθηκε προτροπή προς τον αρχιερέα να υποδεχθεί τον έξαρχο και να συ
μπαρασταθεί στο έργο αποκατάστασης της μονής, στέλνοντας ορισμένους 
έγκριτους χριστιανούς να παρευρεθούν στη θεώρηση των λογαριασμών και 
στην υπόλοιπη καταγραφή.

Τα θετικά αποτελέσματα της εξαρχικής αποστολής του Κυρίλλου επιβε
βαιώνονται με την επιστολή23 που στάλθηκε στους πατέρες της μονής, τέσσε

20. Κ.Π.Α., τ. ΙΣΤ', σα. 239-240.
21. Κ.Π.Α.,τ. ΙΖ',σ 181.
22. Κ.Π.Α., τ. ΙΖ',πα. 181-182.
23. Κ.Π.Α.,τ. ΙΖ’,σ. 210.
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ρις μήνες αργότερα, στις 27 Σεπτεμβρίου 1832: «εΐδομεν καί τήν διάπραξιν 
της ειρήνης καί όμονοίας σας, καί τήν άποκατάστασιν τής εύρυθμίας τοϋ 
ίεροϋ αύτοϋ σκηνώματος». Στο κείμενό της γίνεται, επίσης, αναφορά για την 
ύπαρξη του μοναχού Παϊσίου: «εξεδώκαμεν γράμμα ήμέτερον κοινόν περί 
ελέους δι’ άλας τάς επαρχίας τοϋ καθ’ ημάς άγιωτάτου οικουμενικού θρό
νου, δπερ καί έδόθη διά τοϋ ρηθέντος έξάρχου προς τον ενταύθα διατελοϋντα 
μοναστηριακόν σας Παΐσιον»24.

Η οικονομική κατάσταση της μονής βελτιώθηκε στα τέλη της επόμενης 
δεκαετίας. Στο γεγονός αυτό συνέβαλε η εκλογή του ηγουμένου Αγαθαγγέ- 
λου. Αυτό προκύπτει από την πατριαρχική επικυρωτική της ηγουμενίας επι
στολή25 που απευθύνθηκε στον Αγαθάγγελο και στους πατέρες της μονής 
στις 14 Δεκεμβρίου 1849. Σύμφωνα με το περιεχόμενό της δόθηκαν συμβου
λές στον ηγούμενο: «Γνα διαδεχή άγρυπνος καί προσεκτικός εις τά έπέπειτά 
σοι ιερά καθήκοντα, φροντίζων τής αλήθειας καί βελτιώσεως καί καλής οικο
νομίας τοϋ ίεροϋ μοναστηριού καί τής άπαλλαγής τών χρεών του, καθώς καί 
τής εύσχημοσννης καί καλής πολιτείας των πατέρων, εις τάς όποιας οφείλει 
πρώτος γίνεσθαι καλόν παράδειγμα άρετής καί ζήλου, και στους πατέρες: 
Γνα γνωρίζοντες κεφαλήν υμών τόν διαληφθέντα κανονικόν υμών Ηγούμε
νον, πείθεσθε καί ύποτάσσεσθε ταΐς συμβουλαΐς αύτοϋ καί παραστάσεσι, ώς 
μιμ ψυχή συντρέχητε υπέρ ώφελείας καί επί τά πρόσω αύξήσεως τής μετά
νοιας σας διάγοντες εν όμονοίμ καί αγάπη αδελφική».

Την πιο πάνω επιστολή ανέλαβε να διαβιβάσει στον ηγούμενο και στους 
πατέρες ο μητροπολίτης Βέροιας Θεόκλητος. Σύμφωνα με γράμμα26 που την 
ίδια ημέρα απηύθυνε σ’ αυτόν το Πατριαρχείο, του ζητούσε να λάβει από τον 
ηγούμενο το προβλεπόμενο κανονικό δικαίωμα και τον επαινούσε για την 
προθυμία του να παραστεί στη θεώρηση των λογαριασμών της μονής.

Τρεις μήνες αργότερα, στις 17 Μαρτίου 1850, δηλώθηκε με επιστολή27 
προς το Θεόκλητο ότι ελήφθησαν τα 1.191 γρόσια ως δικαιώματα της ηγουμε
νίας του Αγαθαγγέλου.

Πάγια τακτική του Οικουμενικού Πατριαρχείου ήταν η κατά διαστήματα 
αποστολή εξάρχων σε σταυροπηγιακές μονές με σκοπό κυρίως τον έλεγχο 
των λογαριασμών τους. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η αποστολή του μητρο
πολίτη πρώην Τρίκκης Ιωσήφ σε διάφορες πατριαρχικές μονές28, μεταξύ των

24. Μοναχός με το όνομα Παΐαιος υπήρξε στη μονή και το 1754. Βλ. Θ. Παπαζώτος, 
Κειμήλια τυυ Κυλίνδρου, Θεσσαλονίκη 1985, σ. 21 και 23· πρβλ. Δ. Παπάζης, Ιστορία, σ. 80.

25. Κ.Π.Α., τ. ΚΖ ', σσ. 268-269.
26. Κ.ΙΙ.Α.,τ. ΚΖ',σ. 269.
27. Κ.Π.Α., τ. ΚΖ',σ. 298.
28. Οι άλλες πατριαρχικές μονές ήταν των Σουρβίων και Φλαμπουρίου στην επαρχία Δη- 

μητριάόος, Σλατάνου και Κορώνης επαρχίας Φαναριοφαρσάλων, Ξένιός της Λαρίσης και 
Αγίου Στεφάνου Μετεώρων.
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οποίων και η μονή του Τιμίου Προδρόμου, όπως προκύπτει από γράμμα29 
που του στάλθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 1853. Την αποστολή του φαίνεται ότι 
εξετέλεσε ο Ιωσήφ εντός του επόμενου τριμήνου, αφού, σύμφωνα με τον κώ
δικα της μονής 32Ρ-34α συνέταξε έκθεση για το μοναστήρι, και ζήτησε τους 
λογαριασμούς εσόδων και εξόδων της μονής. Ακόμα —όπως γράφει— ζήτη
σε από αρχεία της Ρωσίας τη λήψη αντιγράφων των χρυσοβούλων, τα οποία 
καταστράφηκαν κατά την πυρπόληση του 1822. Τέλος, καταχώρισε τον κανο
νισμό της λειτουργίας της μονής30.

Οι ηγούμενοι της μονής που εξελέγησαν την περίοδο αυτή κατάγονταν 
από τη Βέροια31. Ο Αγαθάγγελος διετέλεσε ηγούμενος για 24 συνολικά έτη 
(1843-1867) και το 1867 τον διαδέχτηκε ο ιερομόναχος και τότε εφημέριος στη 
μονή Μελέτιος, ο οποίος υπήρξε ηγούμενος μέχρι το 1873.

Τον επόμενο Βεροιώτη ηγούμενο της μονής Δανιήλ32 έχει ως αποδέκτη η 
πατριαρχική επιστολή33 με ημερομηνία 28 Ιουλίου 1876. Σύμφωνα με το πε
ριεχόμενό της κλήθηκε ο Δανιήλ να κρατήσει περιορισμένο στη μονή μέχρι να 
μετανοήσει τον ιερέα του χωριού Σελίου παπα-Κώστα Γεωργίου Βλάχο. Ο 
ιερέας, αν και είχε τιμωρηθεί από τον κυριάρχη του μητροπολίτη Βέροιας 
Βενέδικτο με την ποινή της αργίας λόγω απειθούς και αυθάδους διαγωγής, 
εξακολουθούσε να ιεροπραττεί περιφρονώντας την ποινή που του είχε επι
βληθεί.

Τελικά, επειδή έκαναν αίτηση οι χριστιανοί του Σελίου για παύση της 
αργίας του ιερέα και απαλλαγή του από τον περιορισμό, και επειδή έδειξε 
μεταμέλεια ο ίδιος και συγκατάβαση ο αρχιερέας34 που συμπαθούσε αυτόν 
ως πτωχό οικογενειάρχη, αποφασίστηκε η συγχώρηση του κληρικού και η επι
στροφή στην ενορία του.

Από πατριαρχική επιστολή35 προς το Δανιήλ προκύπτει ότι ο αρχιερέας 
αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε να διορι-

29. Κ.Π.Α., τ. Λ ', σ. 45.
30. Γ. X. Χιονίδης, ό.π., σ. 52, όπου και απόσπασμα της έκθεσης. Βλ. σχετικά Δ. Παπάζης, 

Ιστορία, πα. 75, 80, 92, 98.
31. Για τους Βεροιώτες στην καταγωγή ηγουμένους Αγαθάγγελο και Μελέτιο βλ. Δ. Πα

πάζης, «Ηγούμενοι και αδελφοί», ό.π., σ. 175, και του ίδιου, Ιστορία, σσ. 110-111.
32. Ο Δανιήλ διετέλεσε στη μονή ιερομόναχος από το 1848 μέχρι το 1873 και ηγούμενος από 

το 1873 μέχρι το 1898, και από τότε μέχρι τουλάχιστον το 1921, οπότε συμπλήρωσε τα ενενήντα 
πέντε του χρόνια, ήταν μοναχός στο μοναστήρι. Κατά τα έτη της ηγουμενίας του ανέπτυξε ση
μαντική δραστηριότητα και επέδειξε συνέπεια και προθυμία ανταποκρινόμενος στις οικονομι
κές υποχρεώσεις της μονής προς τη Μ. Εκκλησία (βλ. σχετικά Κ.Π.Α., τ. 64, σ. 354 και τ. 66, σ. 
145). Ειδικότερα για το Δανιήλ βλ. Δ. Παπάζης, «Ηγούμενοι και αδελφοί», ό.π., σσ. 175-179, και 
του ίδιου, Ιστορία, σσ. 111-115.

33. Κ.Π.Α., τ. ΚΖ ', σσ. 232-233.
34. Κ.Π.Α., τ. ΜΖ',σ. 308.
35. Κ.Π.Α.,τ. ΝΑ',σ. 122.
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σθεί ως βοηθός του «ό εν Βερροίμ νϋν διατελών οσιότατος εν μοναχοίς κύρ 
’Αγαθάγγελος, ô τέως επί ικανά ετη χρηματίσας εν τή ίερμ ταύτη Μονή, περί 
οϋ ή Εκκλησία άγαθάς έχει πληροφορίας». Η συμπαράσταση του Αγαθαγγέ- 
λου στο Δανιήλ φαίνεται και από ένα ακόμη γράμμα36 της 27ης Ιουνίου 
1879, αυτή τη φορά του ηγουμένου προς το μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Καλ
λίνικο (1878-1882), στο οποίο υπέγραφε ο Αγαθάγγελος ως συμπράττων μετά 
του ηγουμένου του Τίμιου Προδρόμου.

Εκτός από την τακτική της αποστολής εξάρχων, το Πατριαρχείο έλεγχε 
και γενικά επόπτευε τις σταυροπηγιακές μονές με τη λεγόμενη Μοναστη
ριακή Επιτροπή. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η αποστολή γράμματος37 στις 
11 Ιουλίου 1891 προς τον ηγούμενο Δανιήλ, από το οποίο προκύπτει ότι 
ζητήθηκε από τη Μοναστηριακή Επιτροπή, λόγω ελλείψεων, να συμπληρω
θούν με ακρίβεια και να αποσταλούν στο Πατριαρχείο τα κτηματολόγια38 της 
μονής.

Η μεγάλη ακίνητη περιουσία του μοναστηριού γινόταν συχνά αντικεί
μενο διεκδίκησης από τρίτους, με αποτέλεσμα οι σχετικές υποθέσεις να φθά- 
σουν μέχρι τα δικαστήρια. Για μια τέτοια περίπτωση μας πληροφορεί επι
στολή39 της 22ας Αυγούστου 1894 προς το Δανιήλ, ο οποίος είχε ζητήσει από 
τις 15 Δεκεμβρίου 1893 οδηγίες σχετικά με το τι στάση έπρεπε να κρατήσει 
στη δίκη για τη διεκδίκηση της κυριότητας των δασών της μονής και τις σφε
τεριστικές παρεμβάσεις στη γη της από το Χαϊδάρ αγά και από τον X. 
Δήμου.

Για τη διεκδίκηση της κτηματικής περιουσίας της μονής πληροφορούμα
στε και από άλλες επιστολές προς τους μητροπολίτες40 Θεσσαλονίκης Αθα
νάσιο και Βέροιας Κωνστάντιο, όπως και προς τον ίδιο τον ηγούμενο στις 31 
Οκτωβρίου 1895. Τόσο στην πρώτη41, όσο και στη δεύτερη42 γινόταν αναφορά 
για τη δίκη ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, όπου προσέφυγε η μονή 
εναντίον του Αθανασίου Γεωργίου, κατοίκου της Θεσσαλονίκης, ο οποίος

36. Για την επιστολή με αρ. πρωτ. 7832 βλ. Ιστορικό Αρχείο Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσα
λονίκης (στο εξής Ι.Α.Ι.Μ.Θ.), Φακ. Ιερά Μονή Τίμιου Προδρόμου - Σκήτη Βέροιας- βλ. Δ. Πα- 
πάζης, Ιστορία, σσ. 112, 114-115.

37. Κ.Π.Α., τ. 61, σσ. 245-247.
38. Σύμφωνα με τον κανονισμό των σταυροπηγιακών μονών η κινητή και ακίνητη πε

ριουσία καταγραφόταν κατόπιν αίτησης του Οικουμενικού Θρόνου. Βλ. Δ. Παπάζης, Ιστορία, 
σσ. 99-100.

39. Κ.Π.Α., τ. 64, σ. 261.
40. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ήταν τότε ο Αθανάσιος Μεγακλής (1893-1903) για τον 

οποίο βλ. Δ. Αγγ. Παπάζης, Ο μητροπολίτης Αθανάσιος Μεγακλής (1848-1909), Θεσσαλονίκη 
1997 (ανέκδοτη δ. διατρ.). Μητροπολίτης Βεροίας-Ναούσης την εποχή εκείνη ήταν ο Κωνστά- 
ντιος Ισαακίδης (1895-1906), για τη δράση του οποίου αξίζει να γίνει ειδική μελέτη.

41. Κ.Π.Α., τ. 65, σσ. 381-382.
42. Κ.Π.Α., τ. 65, σ. 382.
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σφετερίστηκε αγρό της. Συστηνόταν, μάλιστα, στους δύο προαναφερθέντες 
μητροπολίτες να συμβουλεύσουν το Δανιήλ να συνεχίσει τους δικαστικούς 
αγώνες.

Σχετικά προβλήματα για την περιουσία της μονής δεν έπαψαν να πα
ρουσιάζονται και αργότερα. Αρκετές φορές, προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
οι υπάρχουσες οικονομικές δυσχέρειες, προέβαιναν οι μοναχοί σε εκποιή
σεις43 ζώων, γεννημάτων και άλλων κινητών πραγμάτων. Μια τέτοια περί
πτωση πληροφορούμαστε από πατριαρχική επιστολή44, της 24ης Σεπτεμβρίου 
1898, με αποδέκτη τον ηγούμενο της μονής Κωνστάντιο (1898-1900). Σύμφω
να με το περιεχόμενό της γινόταν σύσταση στον ηγούμενο: «τούντεϋθεν εις 
μηδεμίαν προβαίνη τοιαύτην πράξιν μονομερώς καί άνευ τής λήήιεως τής νε- 
νομισμένης άδειας ... ότι εσται υπεύθυνος διά πάσαν τυχόν προσγενησο- 
μένην εις τήν ίεράν Μονήν ζημίαν».

Φαίνεται ότι ο Κωνστάντιος απάντησε στο Πατριαρχείο με επιστολή του 
στις 28 Σεπτεμβρίου. Αυτά προκύπτουν από το γράμμα45, που απευθύνθηκε 
στον ηγούμενο στις 19 Οκτωβρίου, βάσει του οποίου διατάχτηκε: «όπως εν 
συνεδριάσει πάντων τών πατέρων τής Μονής καί εν συνεννοήσει μετά τοΰ 
επόπτου έκλέ'ξη ήγουμενοσυμβούλιον εκ τεσσάρων ή εν άνάγκη εκ δύο αδελ
φών καί ϋποβάλη εΐτα ήμίν τήν γενησομένην εκλογήν προς εγκρισιν».

Για την εκλογή ηγουμενοσυμβουλίου και την υποβολή της εκλογής προς 
έγκριση στάλθηκε την ίδια ημέρα επιστολή46 και στο μητροπολίτη Κωνστά- 
ντιο, από τον οποίο ζητήθηκε να ενημερώσει πώς ακριβώς είχε η κατάσταση 
στη μονή. Ακόμη ορίστηκε: «τούντεϋθεν ϊνα μηδέν μονομερώς, άλλά τά πάν
τα μετά σκέψιν και άπόφασιν τοϋ ηγουμενοσυμβουλίου, ώς προσήκει, διε
νεργή, έξαιτονμενος επί τών σπουδαιοτέρων και τήν γνώμην τής αυτής 
Ίερότητος ώς επόπτου».

Στο Βεροίας-Ναούσης Κωνστάντιο απευθύνθηκε και η επόμενη πατριαρ
χική επιστολή47 στις 23 Οκτωβρίου 1898, η οποία αναφέρεται στην παρέμ
βαση του αρχιερατικού επιτρόπου για την εκμίσθωση του υδρομύλου48 της

43. Η μεγαλύτερη εκποίηση περιουσίας της μονής έγινε το 1819 μετά από εντολή του στρα
τηγού Μεχμέτ Εμίν πασά (Λουμπούτ-ροπαλοφόρου), με σκοπό την κάλυψη των εξόδων της εκ
στρατείας του. Βλ. I. Κ. Βασδραβέλλης, Ιστορικόν Αρχείον Βέροιας (εκλογαί), Θεσσαλονίκη 
1942, κείμ. αρ. 77, σ. 98, στ. 52-54, και Γ. X. Χιονίδης, «Τα ληφθέντα υπό των Τούρκων μέτρα 
κατά των επαναστατών τον 1821 εις την Μακεδονία», ανάτυπο ανακοίνωσής του σε ημερίδα 
της Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών, το κείμενο της οποίας συμπεριελήφθηκε στον εκδοθέντα 
συλλογικό τόμο, Θεσσαλονίκη 1971, σ. 131. Βλ. Δ. Παπάζης, Ιστορία, σσ. 95-96.

44. Κ.Π.Α., τ. 889, σσ. 379-380.
45. Κ.Π.Α., τ. 889, σ. 411.
46. Κ.Π.Α., τ. 889, σσ. 411 -412.
47. Κ.Π.Α., τ. 889, σ. 418.
48. Είναι χαρακτηριστικό του πλούτου της μονής ότι διέθετε, 13 υδρόμυλους, όπως ση

μειώνεται σε κατάστιχο του 1899. Βλ. Γ. X. Χιονίδης, Σύντομη ιστορία, σ. 51- Π. Πύρινος, ό.π.,
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μονής, ο οποίος βρισκόταν στο χωριό Μελική. Όπως προκύπτει από το κεί
μενο, μετά από δημόσιο πλειστηριασμό και ενοικίαση του υδρόμυλου με μί
σθωμα 57 λ.τ., ο αρχιερατικός επίτροπος εμπόδισε την παράδοση του μύλου 
από τον προηγούμενο στο νέο ενοικιαστή, πράξη για την οποία είχε συναινέ- 
σει ήδη το Πατριαρχείο. Για το λόγο αυτό η επέμβαση του επιτρόπου κρίθηκε 
ως υπέρβαση του καθήκοντος του με ζημία του μοναστηριού, και ο Κωνστά- 
ντιος κλήθηκε να του κάνει παρατήρηση και κατόπιν να πληροφορήσει σχε
τικά την Ιερά Πατριαρχική Σύνοδο. Το περιεχόμενο της επιστολής κοινοποιή
θηκε και στον ηγούμενο την ίδια ημέρα με πατριαρχικό γράμμα49.

Την 1η Νοεμβρίου 1898 ο ηγούμενος Κωνστάντιος έστειλε επιστολή50 στο 
Πατριαρχείο επισυνάπτοντας και το πρακτικό εκλογής των μελών του ηγου
μενοσυμβουλίου. Μαθαίνουμε τούτο από το απαντητικό προς αυτόν γράμμα 
με ημερομηνία 16 Ιανουάριου 1899, σύμφωνα με το οποίο εγκρινόταν και το 
υποδεικνυόμενο μέτρο: οι πατέρες που διατηρούν αιγοπρόβατα στην περιοχή 
της μονής να πληρώνουν για τη συντήρηση και μισθοδοσία των ποιμένων. 
Εκφράστηκε, ακόμη, η ευαρέσκεια για την αποστολή στο Πατριαρχείο κατα
λόγου με την καταγραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας του μοναστη
ριού. Τέλος, συστήθηκε τα επίσημα έγγραφα που έστελνε η μονή προς το Πα- 
τριαρχείο να έχουν εκτός από την υπογραφή του ηγουμένου και τη σφραγίδα 
της.

Μια σημαντική υπόθεση της μονής, που απασχόλησε το Πατριαρχείο, 
ήταν η εκούσια απομάκρυνση του προηγουμένου Δανιήλ από τον τόπο της 
μετάνοιας του, διότι ζητούσε να του δίδεται ετήσιο χορήγημα ύψους 2.700 γρ. 
λόγω δικαιώματος διακονίας. Για το λόγο αυτό είχε διαβιβάσει στο Πα
τριαρχείο δεκάμηνο ισολογισμό της διαχείρισής του στο μοναστήρι, ο οποίος 
παραπέμφθηκε στο Διαρκές Εθνικό Μικτό Συμβούλιο. Όλα αυτά τα πληρο
φορούμαστε από επιστολή51 που στάλθηκε τη 16η Ιανουάριου 1899 στο μη
τροπολίτη Κωνστάντιο, ο οποίος διατάχθηκε να δηλώσει στον προηγούμενο 
ότι ενέκρινε η Ιερά Σύνοδος την απαίτησή του: «ϊνα επανέλθη εις τήν Μονήν 
καί έφησυχάση έν αυτή άναγνωρίζων τάς καθεστηκυίας άρχάς ύπακούων 
αύταΐς και σνμμορφούμενος τή μοναστηριακή τάξει».

Ανάλογο γράμμα52, την ίδια ημέρα, απευθύνθηκε και προς τον ηγούμενο 
Κωνστάντιο, ο οποίος είχε ενημερώσει νωρίτερα το Πατριαρχείο για χρεω
στικές ομολογίες της μονής (που έφεραν την υπογραφή του προηγουμένου 
Δανιήλ και τη σφραγίδα της), οι οποίες θεωρούνταν πλαστές. Έτσι, συστή-

σσ. 42-43, έγγρ. αρ. 8. Πρβλ. Δ. Παπάζης, Ιστορία, ο. 100.
49. Κ.Π.Α.,τ. 889,0.418.
50. Κ.Π.Α., τ. 909, ο. 14.
51. Κ.Π.Α.,τ. 909, σ. 13.
52. Κ.Π.Α., ό.π.
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θηκε στον ηγούμενο να ελέγξει το έγκυρο ή άκυρο των ομολογιών και να 
στείλει αντίγραφά τους στο Πατριαρχείο. Επιπλέον ενημερώθηκε ότι απορρί- 
φθηκε το αίτημα του Δανιήλ, αλλά του γινόταν υπόδειξη να επανέλθει στη 
μονή και γι’ αυτό απευθυνόταν προτροπή στον ηγούμενο να τον υποδεχθεί με 
αγάπη.

Ο προηγούμενος για τον έλεγχο των λογαριασμών της μονής είχε κατη
γορήσει με αναφορά του τόσο τον πατριαρχικό έξαρχο, όσο και τον ηγούμενο, 
γι’ αυτό εγκρίθηκε η πρόταση να προσκληθεί ο Δανιήλ στην Κωνσταντινού
πολη, για να δώσει τις απαραίτητες διασαφήσεις. Υπεύθυνος για να αναγ
γείλει τούτο ορίστηκε ο ηγούμενος Κωνστάντιος, όπως προκύπτει από επιστο
λή53 που του στάλθηκε την 11η Μαΐ'ου 1899. Με δεύτερο γράμμα54 προς τον 
ίδιο, τη 2α Ιουνίου, διατάχθηκε ο Κωνστάντιος να καταβάλει, από το ταμείο 
της μονής, τα απαιτούμενα έξοδα για τη μετάβαση του Δανιήλ στο Φανάρι.

Η υπόθεση του προηγουμένου έληξε τελικά υπέρ του ιδίου, όπως προκύ
πτει από πατριαρχική επιστολή55 προς τον ηγούμενο την 26η Ιουλίου 1899. 
Μετά από εξέταση των σχετικών αναφορών και ανάκριση εγκρίθηκε από την 
Ιερά Σύνοδο να εγκατασταθεί ο Δανιήλ στο μοναστήρι και να του χορηγηθεί 
η διακονία που είχε και πριν. Εντέλλονταν μάλιστα όλοι οι μοναχοί να του 
δείχνουν την πρέπουσα τιμή και ειλικρινή αγάπη, η οποία ταιριάζει σε συνα- 
σκητές.

Για μια οικονομική εκκρεμότητα, ύψους 2.884 γροσίων, του πρώην ηγου
μένου Δανιήλ προς διαφόρους χριστιανούς και Οθωμανούς πολίτες της Βέ
ροιας (σύμφωνα με έκθεση του μητροπολίτη Κωνστάντιου) μας πληροφορεί 
επιστολή56 με ημερομηνία 17 Αυγούστου 1899 προς τον ηγούμενο Κωνστά- 
ντιο, που διατάχτηκε να φροντίσει για την εξόφληση του χρέους, το οποίο 
κρίθηκε ότι επιβάρυνε τη μονή. Στο ίδιο επίσης κείμενο δόθηκε παραγγελία 
στον ηγούμενο να συμβουλεύσει (και αν χρειαζόταν, να χρησιμοποιήσει μέχρι 
και πειθαρχικά μέσα) το μοναχό Ιωακείμ, ο οποίος, αν και μέλος του ηγου
μενοσυμβουλίου, δεν πολιτευόταν ορθά, βλάπτοντας την τάξη και την πει
θαρχία της μονής.

Μετά τον Κωνστάντιο ηγούμενος ανέλαβε ο Νεόφυτος57. Από επιστο
λή58, που του απευθύνθηκε την 28η Φεβρουάριου 1900, πληροφορούμαστε για 
τη δεινή οικονομική κατάσταση, στην οποία βρήκε τη μονή, και για τα μέτρα

53. Κ.Π.Α., τ. 909, σ. 152.
54. Κ.Π.Α., τ. 909,ο. 194.
55. Κ.Π.Α., ό.π.
56. Κ.Π.Α., τ. 909, σ. 277.
57. Από πρακτικό επίσης του 1901, που αφορά λογαριασμούς της μονής, διαπιστώνεται 

ότι το 1900 την ηγουμενία ανέλαβε ο Νεόφυτος. Βλ. Γ. X. Χιονίδης, Σύντομη ιστορία, σσ. 39-40, 
52-54· Δ. Παπάζης, Ιστορία, α. 116.

58. Κ.Π.Α., τ. 910, σ. 61.
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που ο ίδιος πρότεινε για την οικονομική ανόρθωσή της. Σύμφωνα με το κεί
μενό της εγκρίθηκε: «ή προτεινομένη υπό τής !Αδελφότητος έκποίησις τοϋ 
ποιμνίου τής μονής υπό τον όρον όπως μέρος αύτοϋ κρατηθή προς ανα
σχηματισμόν αυτού, επίσης ένεκρίθη ή συνομολόγησις προχείρου δανείου εκ 
πεντήκοντα λιρών καί τούτο δέ υπό τον όρον όπως έξοφληθή άμα τή εκποιή
σει τοϋ ποιμνίου».

Δόθηκε η άδεια στο Νεόφυτο να χρησιμοποιήσει, εκτός από τα οικονομι
κά, και μέτρα διοικητικά, όπως προκύπτει από γράμμα59 της 17ης Μαΐου 
1900 προς αυτόν. Σε τούτο υποδεικνύεται στην οσιότητά του: «ο.) να συμπλή
ρωσή τό ήγουμενοσυμβούλιον διορίζουσα δύο άλλους είσέτι συμβούλους εκ 
των έγκριτοτέρων πατέρων, β) άναθή εις εν εκ των μελών του ηγουμενοσυμ
βουλίου, τό όποιον απολαύει τής εμπιστοσύνης τών πατέρων καί τής αυτής 
όσιότητος, χρέη ταμίου, καί γ) έγχειρίση τά τρία τεμάχια τής επισήμου σφρα- 
γίδος τής Μονής εις τρεις έκ τών συμβούλων, έξαιρουμένου τοϋ προηγου
μένου Δανιήλ, διατηρουμένου ούχ ήττον επί τοϋ παρόντος, εν τφ ηγουμενο
συμβούλια>, τό τέταρτον δέ τεμάχιον μετά τής λαβής κράτηση αυτή».

Ένα μήνα αργότερα, την 25η Ιανουάριου (1900), ο ηγούμενος Νεόφυτος 
ζήτησε με αίτησή του την επάνοδο στη μονή των διαγραφέντων μοναχών Ιω
ακείμ και Νεοφύτου. Όπως μαθαίνουμε από την απαντητική προς αυτόν επι
στολή60 της 25ης Αυγούστου, η αίτησή του δεν έγινε αποδεκτή λόγω της 
διαγραφής που ήδη είχε προηγηθεί, των δύο μοναχών από το μοναχολόγιο με 
συνοδική απόφαση.

Το ίδιο συνέβη αργότερα (15 Αυγούστου 1900) και με το αίτημα του ηγου
μένου και των πατέρων για παροχή συγγνώμης στο μοναχό Ιωακείμ, το 
οποίο απορρίφθηκε (πατριαρχικό γράμμα61 της 28ης Αυγούστου 1900).

Η οικονομική ανόρθωση της μονής άρχισε την επόμενη χρονιά με τη 
δράση της λεγόμενης «Διαχειριστικής Επιτροπής», η οποία ορίστηκε κατά τη 
διάρκεια της δεύτερης πατριαρχίας του Ιωακείμ Γ' (1901-1912). Τα μέλη της 
επιτροπής καθώς και απεσταλμένοι (έξαρχοι) του Πατριάρχη στη μονή 
ασκούσαν σ’ αυτή περιοδικά έλεγχο και το μέτρο είχε θετικά αποτελέσματα62. 
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η ανάθεση στο Γ. Κύρτση του έργου να 
ελέγξει τους λογαριασμούς που είχαν γίνει όσο καιρό είχε τη διαχείριση ο 
ηγούμενος Νεόφυτος. Ο Γ. Κύρτσης σε συνεργασία με το μητροπολίτη Βε-
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59. Κ.Π.Α., τ. 910, σσ. 172 και 224.
60. Κ.Π.Α., τ. 910, ο. 268.
61. Κ.ΠΛ.,τ. 910, σ. 287.
62. Για την εύρυθμη λειτουργία της μονής, το Πατριαρχείο, με τη σύμφωνη γνώμη της Συ

νόδου, διόρισε τη «Διαχειριστική Επιτροπή» του μοναστηριού (1895-1905), που την αποτελού
σαν τέσσερα μέλη, από τα οποία τα δύο ήταν λαϊκά. Βλ. σχετικά Π. Πύρινος, ό.π., σσ. 42-43, 
έγγρ. αρ. 8, και Γ. X. Χιονίδης, Σύντομη ιστορία, σσ. 53-54· πρβλ. Δ. Παπάζης, Ιστορία, σσ. 101, 
119.
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ροίας Κωνστάντιο ανέλαβε να υποβάλει στην Εκκλησία σχετική έκθεση, όπως 
προκύπτει από πατριαρχική επιστολή63 της 8ης Αυγούστου 1901 προς το Γ. 
Κύρτση, η οποία κοινοποιήθηκε64 στον Βεροίας-Ναούσης Κωνστάντιο και 
στάλθηκε άλλο γράμμα65 στον ηγούμενο Νεόφυτο.

Ωστόσο, εξαιτίας σοβαρού κωλύματος του Γ. Κύρτση και κατόπιν υπό
δειξης του ιδίου, διορίστηκαν66 από το Πατριαρχείο σ’ αντικατάστασή του οι 
συγγενείς και έμπιστοί του Χ.Χ. Πετρίδης και Γ. Σαμαράς, κάτοικοι και οι 
δύο της Νάουσας. Την ίδια ημέρα στάλθηκε επιστολή67 στο Γ. Κύρτση, σχε
τική με την αντικατάστασή του και του ζητήθηκε να διαβιβάσει τα προαπο- 
σταλέντα σ’ αυτόν έγγραφα στους Χ.Χ. Πετρίδη και Γ. Σαμαρά.

Στο μεταξύ έγινε δεκτή68 η παραίτηση του Νεοφύτου από την ηγουμενία 
και διατάχτηκε ο μητροπολίτης να μεσολαβήσει, ώστε να παραδώσει αυτός 
στον απεσταλμένο της Μητρόπολης καταγραμμένα όσα ανήκαν στη μονή. 
Ζητήθηκε επίσης από τον Κωνστάντιο να καταβάλει στον αρχιμανδρίτη Νεό
φυτο ό,τι είχε να λαμβάνει από το μισθό του μέχρι την κοινοποίηση της απο
δοχής της παραίτησής του.

Ωστόσο, εξαιτίας του αιφνίδιου θανάτου του Νεοφύτου, στάλθηκε επι
στολή69 στον Κωνστάντιο με την οποία του ζητήθηκε να καταγράψει και να 
εξασφαλίσει την περιουσία του αποθανόντος: «γνωστοποιονμεν τή αυτής ίε- 
ρότητι ότι κατ’ εγκρισιν συνοδικήν οφείλει ϊνα ζητοϋσα παρά τοϋ Οικονόμου 
τοϋ εν Βουλτσίστη Μετοχιού70 τής Μονής τήν εκείσε κομισθεΐσαν ύπό τοϋ μα
καρίτου περιουσίαν καταγράψη καί άσφαλίση ταύτην ώς καί τήν εν τή Ί. 
Μονή άποληφθεΐσαν, πληροφόρηση δέ ακολούθως περί ταύτης τήν Εκκλη
σίαν διά τά περαιτέρω».

Μετά το θάνατο του Νεοφύτου αντικαταστάθηκαν71 ύστερα από υπόδειξη 
των προηγουμένων τα δυο λαϊκά μέλη της «Διαχειριστικής Επιτροπής» με 
τους Βεροιώτες Στ. Κόρτη και Δημήτριο Ζορμπά. Παράλληλα ζητήθηκε από 
τον Κωνστάντιο να ανακοινώσει το διορισμό τους και να συνεργαστεί μαζί 
τους στην εξεύρεση του κατάλληλου για την ηγουμενία προσώπου.

63. Κ.Π.Α.,τ. 961,αα.231-232.
64. Κ.Π.Α., ό.π.
65. Κ.Π.Α.,τ. 961,0.232.
66. Κ.Π.Α., τ. 961, σσ. 255-256 (επιστολή 23ης Αυγούστου 1901 προς το μητροπολίτη Κων- 

στάντιο).
67. Κ.Π.Α.,τ. 961,σ. 256.
68. Κ.Π.Α., τ. 961, ο. 431 (επιστολή 29ης Νοεμβρίου 1901).
69. Κ.Π.Α., τ. 961, σ. 447 (επιστολή 5ης Δεκεμβρίου 1901).
70. Όπως προκύπτει από το κατάστιχο του 1899 η μονή είχε τρία μετόχια στους πρόποδες 

του όρους, πέρα από τον Αλιάκμονα και τη Βέροια. Βλ. Π. Πύρινος, ό.π.· Δ. Παπάζης, Ιστορία, 
σσ. 100-101.

71. Κ.Π.Α., τ. 961, σσ. 461-462 (επιστολή 13ης Δεκεμβρίου 1901).
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Ο μητροπολίτης Κωνστάντιος ανέλαβε72 επίσης να εισπράξει από τον 
οικονόμο Γρηγοριάτη μοναχό Ανδρέα το ποσό των 39 λιρών, που είχε κατα
θέσει ο αποθανών ηγούμενος στο μετόχι της Μονής Προδρόμου Βούλτσιστα, 
και να λάβει από εκεί το κιβώτιο με τα προσωπικά αντικείμενα. Με δεύτερη 
ακόμη επιστολή73 ζητήθηκε να επισημάνει ο Κωνστάντιος στο μοναχό ότι, αν 
δεν αποδώσει την οφειλή του στη μονή, θα ληφθούν από την Εκκλησία αυ
στηρά μέτρα εναντίον του.

Ο μητροπολίτης Κωνστάντιος ανέλαβε να εισπράξει και να αποστείλει 
τα εξαρχικά δικαιώματα, όπως και να εξοφλήσει τις κανονικές δόσεις που ο 
εκλιπών ηγούμενος όφειλε προς το «Εθνικόν Ταμείον»74 (του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου).

Το έργο της «Διαχειριστικής Επιτροπής» της μονής δεν επιδοκιμαζόταν 
πάντοτε από όλους. Για μια τέτοια περίπτωση-εξαίρεση πληροφορούμαστε 
από πατριαρχικό γράμμα75 με ημερομηνία 3 Μαΐου 1903 προς τον Κωνστά- 
ντιο, από τον οποίο ζητήθηκε να εξετάσει την αίτηση που υπέβαλε η Μόρφω 
Κ. Ιατρού, κάτοικος Βέροιας, κατά της «Διαχειριστικής Επιτροπής».

Στην επιτροπή αυτή αναφέρεται και το επόμενο, προς τον Κωνστάντιο, 
πάλι, γράμμα76 της 25ης Φεβρουάριου 1904, και συγκεκριμένα στην ανά
κληση της παραίτησης των δύο λαϊκών μελών αυτής Στ. Κόρτη και Δημ. 
Ζορμπά, από τους οποίους ζητήθηκε να παραμείνουν στη διαχείριση για μια 
διετία ακόμη. Ζητήθηκε μάλιστα από τον Κωνστάντιο να παρέχει την αρχιε
ρατική του σύμπραξη. Την παράκλησή της για τη σύμπραξη απηύθυνε μέσω 
του Γ. Κύρτση η Εκκλησία και με επιστολή77 την ίδια ημέρα προς τα μέλη 
της επιτροπής.

Όπως προκύπτει από άλλο γράμμα78 (1 Σεπτ. 1905), εκφράστηκε η ευα
ρέσκεια της Εκκλησίας προς τους Στ. Κόρτη και Δημ. Ζορμπά, επειδή παρέ- 
μειναν79 στην επιτροπή. Ζητήθηκε, όμως, κατόπιν υπόδειξης της Μοναστη
ριακής Επιτροπής, που είχε την έδρα της στο Φανάρι, να αποστέλλουν με 
τους λογαριασμούς της μονής συμπληρωμένα και κτηματολογικά διαγράμ
ματα80 της ακίνητης περιουσίας.

72. Κ.Π.Α., τ. 961, α. 470 (επιστολή 17ης Δεκεμβρίου 1901).
73. Κ.Π.Α., τ. 962, σσ. 108-109 (επιστολή 14ης Μαρτ. 1902).
74. Κ.Π.Α., τ. 962, σ. 308 (επιστολή 27ης Ιουλίου 1902).
75. Κ.Π.Α., τ. 963, σ. 257.
76. Κ.Π.Α.,τ. 965, σ. 70.
77. Κ.Π.Α., τ. 965, σσ. 70-71.
78. Κ.Π.Α., τ. 966, σ. 226.
79. Ο διορισμός τους ανανεώθηκε στις 20.12.1904. Βλ. Δ. Παπάζης, Ιστορία, σ. 119.
80. Ως γνωστό, εκτός από την καταγραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας σε κατά 

καιρούς απογραφές, οι μονές ήταν υποχρεωμένες να στέλνουν στο Πατριαρχείο ακριβή κτημα
τολογικά τους διαγράμματα (τους όρους των οποίων καθόριζαν ειδικές εγκύκλιοι), με αναφο
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Ειδικότερα συστήθηκε81 προς τους Στ. Κόρτη και Δημ. Ζορμπά να τα 
μεταγράφουν στο λογιστικό κώδικα της μονής «χάριν τής ιστορικής σειράς 
καί λοιπής άπαραιτήτου τάξεως καί ακρίβειας συνεχίζοντες καί έν τφ μέλλο- 
ντι τήν εν αύτω καταχώρησιν πάσης τάξεως». Για το λόγο αυτό προτρά- 
πηκε82 ο μητροπολίτης Κωνστάντιος να παραδώσει το λογιστικό κώδικα της 
μονής στη «Διαχειριστική Επιτροπή» της.

Στις λογιστικές αρμοδιότητες της επιτροπής ανήκε και η φροντίδα για 
την αποστολή των οφειλών της μονής προς το Πατριαρχείο. Σχετική είναι η 
επιστολή83 που στάλθηκε την 27η Απριλίου 1906 προς μέλη της και αφορούσε 
την είσπραξη χρέους του μοναστηριού, ύψους 800 λιρών.

Σε άλλο πατριαρχικό γράμμα84 εκφράστηκαν τα συγχαρητήρια για το 
έργο της επιτροπής και ταυτόχρονα η λύπη για τη δήλωση της παραίτησης 
των λαϊκών της μελών. Με άλλη επιστολή85 διατάχτηκε ο νέος μητροπολίτης 
Βεροίας-Ναούσης Απόστολος να ζητήσει από τους Στ. Κόρτη και Δημ. Ζορ
μπά να του υποδείξουν τα κατάλληλα πρόσωπα ως διαδόχους τους.

Την 20ή Ιανουάριου 1907 στάλθηκε πατριαρχικό γράμμα86 προς τους Στ. 
Κόρτη και Δημ. Ζορμπά, με το οποίο επαναλήφθηκε η ευαρέσκεια της Μ. 
Εκκλησίας για την παραμονή τους στην επιτροπή και παροτρύνθηκαν να 
συνεχίσουν τη συνεργασία τους με το μητροπολίτη Απόστολο ως πρόεδρο αυ
τής. Σχετική είναι και η αντίστοιχη επιστολή87, που απευθύνθηκε την ίδια 
ημέρα προς το μητροπολίτη.

Το θετικό έργο της επιτροπής αναγνωρίσθηκε με νέα πατριαρχική επι
στολή88 προς το μητροπολίτη Απόστολο, από την οποία προκύπτει ότι η οικο
νομική κατάσταση της μονής ήταν εύρωστη. Το γεγονός αυτό, έπειτα και από 
σύμφωνη γνώμη της Μοναστηριακής Επιτροπής, έδωσε την ευκαιρία στον 
Οικ. Πατριάρχη να ζητήσει να αυξηθούν τα ορισμένα επιδόματα από τη μονή 
προς τις σχολές της Βέροιας, προς τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης και προς

ρές στις ονομασίες των τοποθεσιών και των συνόρων των κτημάτων, προκειμένου ν’ αποκτή
σουν τους τίτλους ιδιοκτησίας αυτών, οι οποίοι συχνά χάνονταν. Για μια τέτοια περίπτωση 
της μονής Προδρόμου βλ. Π. Πύρινος, ό.π., σσ. 40-41, έγγρ. αρ. 6.

81. Κ.Π.Α., τ. 967, σ. 47 (επιστολή 15ης Φεβρουάριου 1906)· πρβλ. σχετικά Π. Δ. Πύρινος, 
Τα αχολεία της Βέροιας (1901-1912) και η Ιερατική Σχολή Τίμιου Προδρόμου Βέροιας (1909- 
1915), Θεσσαλονίκη 1989, σσ. 46-47, όπου γίνεται για δεύτερη φορά λόγος για τον κώδικα λογα
ριασμών της μονής. Για την πρώτη αναφορά στον κώδικα βλ. Γ. X. Χιονίδης, Σύντομη ιστορία, 
σ. 52.

82. Κ.Π.Α., τ. 967, σ. 47 (επιστολή 18ης Φεβρουάριου 1906).
83. Κ.Π.Α.,τ. 967, σ. 119.
84. Κ.Π.Α., τ. 967, σσ. 330-331 (επιστολή 10ης Νοεμβρίου 1906).
85. Κ.Π.Α.,τ. 967, σ. 331.
86. Κ.Π.Α.,τ. 968, σ. 19.
87. Κ.Π.Α., τ. 968, σ. 19.
88. Κ.Π.Α., τ. 968, σσ. 455-456 (επιστολή 20ης Νοεμβρίου 1907).
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το Εθνικό Ταμείο.
Για τους λογαριασμούς του μοναστηριού και την αποστολή των οφειλο- 

μένων του προς το Εθνικό Ταμείο μας πληροφορεί και ένα άλλο γράμμα89 
προς το μητροπολίτη. Σ’ αυτό, μεταξύ άλλων, γράφονται και τα εξής: «έπα- 
φίεται εις τήν κρίσιν τής αυτής ίερότητος, ϊνα, εάν νομίση ότι ό συνιστώμενος 
διορισμός εξελεγκτικής επιτροπής ... προβή εις τον καταρτισμόν τής υποδει
κνυόμενης εξελεγκτικής επιτροπής, άλλως δέον ϊνα έπιστρέψη τό έγγραφον 
τής Μοναστηριακής Επιτροπής, άφ ’ οϋ ενεργήση τά τής αύξήσεως των όριζο- 
μένων επιδομάτων ύπέρ των σχολών Βερροίας, υπέρ τής έν Χάλκη Ίεράς 
Θεολογικής Σχολής καί υπέρ τοϋ Έθνικοϋ Ταμείου».

Στις 23 Οκτωβρίου του ίδιου έτους μαθαίνουμε από επιστολή90 προς το 
μητροπολίτη ότι έγινε αποδεκτή η αίτησή του για αναβολή του ελέγχου των 
λογαριασμών της μονής και ζητήθηκε να μεσολαβήσει για την αποστολή των 
ετήσιων οφειλών της.

Αξιόλογη και με ιστορική σημασία είναι η πρόταση του Οικ. Πατριάρχη 
για τη σύσταση ιερατικής σχολής στη μονή, όπως προκύπτει από γράμμα91 
που απευθύνθηκε στο μητροπολίτη την 20ή Μαρτίου 1909. Εξαιτίας της οικο
νομικής ευχέρειας της μονής υποδεικνυόταν η ίδρυση τριτάξιας ιερατικής 
σχολής92, στην οποία θα φοιτούσαν απόφοιτοι αστικών σχολών και θα είχε 
αρχικά μία ή δύο τάξεις. Ο μητροπολίτης όπως προκύπτει από την απαντη
τική προς τον πατριάρχη επιστολή93 της 22ας Ιουνίου, με την οποία συμφώ
νησε για την ίδρυση της σχολής και για τη σύσταση ειδικής τετραμελούς εφο
ρίας υπό την προεδρία του. Από πατριαρχικό γράμμα94 προς το μητροπολίτη 
της 17ης Αυγούστου 1909 προκύπτει ότι εγκρίθηκε ο κανονισμός, τον οποίο 
πρότεινε, με κάποια μόνο προσθήκη στο τέταρτο άρθρο του. Διευκρινίστηκε 
μάλιστα ότι για την έκδοση άδειας λειτουργίας της σχολής αρκούσε απλή 
αναγγελία προς την επιτόπια τουρκική αρχή. Λήφθηκε επίσης η δέουσα φρο
ντίδα για την εξεύρεση κατάλληλου προσώπου για τη διεύθυνση της σχολής. 
Ενημερώθηκε και ο ηγούμενος της μονής Σφίνιτζας και του ζητήθηκε η παρο
χή του ετήσιου επιδόματος στη σχολή.

Από επιστολή95 που στάλθηκε στον επίσκοπο Κίτρους Παρθένιο την 22α 
Σεπτεμβρίου 1909 πληροφορούμαστε ότι ορίσθηκε και οι σταυροπηγιακές μο

89. Κ.Π.Α., τ. 969, σσ. 177-178 (επιστολή 2ας Απριλίου 1908).
90. Κ.Π.Α., τ. 969, σ. 452.
91. Κ.Π.Α., τ. 970, σσ. 82-83· πρβλ. Π. Πύρινος, Τα Σχολεία, σ. 42 σημ. 48.
92. Για την Ιερατική Σχολή του Τίμιου Προδρόμου- βλ. Π. Πύρινος, Τα Σχολεία, σ. 42 κ.ε· Γ. 

X. Χιονίδης, Σύντομη ιστορία, σσ. 53-54· Δ. Παπάζης, Ιστορία, σσ. 155-164.
93. Κ.Π.Α., τ. 970, σσ. 241-242· πρβλ. Π. Πύρινος, Τα Σχολεία, σ. 42, σημ. 50· Δ. Παπάζης, 

Ιστορία, σ. 156.
94. Κ.Π.Α., τ. 970, σσ. 347-348.
95. Κ.Π.Α., τ. 970, σσ. 403-404.
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νές των Κανάλων, Πέτρας και Αγίου Διονυσίου του Ολυμπου να συμβάλουν 
στα έξοδα λειτουργίας της Ιερατικής Σχολής του Προδρόμου.

Παράλληλα τόσο ο μητροπολίτης, όσο και η «Διαχειριστική Επιτροπή» 
δεν έπαψαν να ασχολούνται επιτυχώς με το έργο της διοίκησης και της δια
χείρισης της μονής. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η αποστολή πατριαρχικού 
γράμματος96 προς τα λαϊκά της μέλη Στ. Κόρτη και Δημ. Ζορμπά, με το 
οποίο ζητήθηκε, μετά από πρόταση της Μοναστηριακής Επιτροπής, να σταλεί 
στο Πατριαρχείο άλλο κτηματολόγιο της μονής συνταγμένο με βάση τις υπο
δείξεις σχετικής εγκυκλίου. Σε απάντηση στην αίτηση για την επιστροφή δύο 
αντιγράφων φιρμανίων του σουλτάνου Μεχμέτ Γ ', τα οποία ήταν κτήμα του 
μοναστηριού αλλά βρίσκονταν στο Πατριαρχείο, συστήθηκε να διεξαχθεί 
έρευνα γι’ ανεύρεση των πρωτοτύπων τους στη μονή, στους πρώην ηγου
μένους ή στη Μητρόπολη.

Το σημαντικότερο όμως θέμα στην περίοδο αυτή ήταν, βέβαια, η λει
τουργία της Ιερατικής Σχολής του Προδρόμου και η πλήρωση της θέσης του 
διευθυντή της. Από πατριαρχική επιστολή97 της 27ης Οκτωβρίου 1909 προς 
το νέο μητροπολίτη Βέροιας Λουκά πληροφορούμαστε ότι διορίστηκε διευθυ
ντής (1909-1911) ο ιεροδιάκονος Αστέριος Π. Αστεριού, ο οποίος καταγόταν 
από το Μεγάροβο Μοναστηριού και ήταν απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής 
της Χάλκης98. Η επιλογή του έγινε μετά από πρόταση του μητροπολίτη 
Βέροιας Αποστόλου, ο οποίος μετατέθηκε, στη συνέχεια, στη μητρόπολη των 
Σερρών.

Τελικά, ο διευθυντής ήρθε σε ρήξη με τη «Διαχειριστική Επιτροπή». Εν
διαφέρουσα είναι η σχετική αλληλογραφία99 με αφορμή τη διένεξη, που δη
μιούργησε προβλήματα τόσο στη λειτουργία της σχολής, όσο και στην ίδια τη 
μονή.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓ. ΠΑΠΑΖΗΣ

96. Κ.Π.Α., τ. 970, σσ. 451-452 (γράμμα 13ης Οκτωβρίου 1909).
97. Κ.Π.Α., τ. 970, σο. 477-478- ιτρβλ. Δ. Παπάζης, Ιστορία, π. 157.
98. Πρόκειται προφανώς για τον Αοτέριο Παπααατερίου, ο οποίος κατά το Β. Σταυρίδη, 

Η Ιερά Θευλογική Σχολή της Χάλκης, Θεσσαλονίκη 21988, σ. 171, αποφοίτησε το 1907 από τη 
σχολή, στην οποία εκπόνησε διατριβή με θέμα: «Απολλινάριος Λαοδικείας και η καινύδοξος 
αυτού διδασκαλία».

99. Τμήμα της αλληλογραφίας αυτής, που βρίσκεται στο Ι.Α.Ι.Μ.Θ., έχει ήδη δημοσιευθεί 
(βλ. Δ. Παπάζης, Ιστορία, σσ. 158, 181-193), ενώ μεγάλο ανέκδοτο μέρος αυτής, που αφορά τη 
μετέπειτα ιστορία της μονής μέχρι την άρση της υπαγωγής της στη δικαιοδοσία του Οικου
μενικού Θρόνου, ελπίζουμε να δημοσιεύσουμε στο εγγύς μέλλον.



SUMMARY

D. A. Papazis, Unpublished Archival Material Relating to the Monastery 
(Skete) of St John the Baptist at Veria.

This study looks at the privileges, the financial affairs, and abbots and 
monks of the monastery in the Ottoman period as reflected in 75 unpublished 
patriarchal letters, dated between 1692 and 1909.

To begin with, we are informed that the coenobitic Monastery of St John 
the Baptist was always stauropegic (directly subject to the Oecumenical Thro
ne), but paid an annual subscription not only to the Patriarchate, but also to 
the Metropolitanate of Veria.

However, owing to the circumstances of the time and also to the mis
conduct of some of the monks, the monastery was frequently in danger of 
losing all its inmates and running heavily into debt, which meant that it had 
difficulty in meeting its commitments. At these times, the Christian communi
ty of Veria came to the monastery’s aid, unlike some of the metropolitans, 
who violated the patriarchal foundation’s rights at various times.

Owing to the monastery’s continuing problems, and in order to regulate 
its constitution, its manner of administration, and, above all, its financial 
affairs, various patriarchal exarchs were sent to the monastery from time time 
to set it on its feet again. An important part in restoring and improving the 
monastery’s affairs was also played by the election of capable abbots, who 
were frequently natives of Veria and co-operated amicably with the various 
metropolitans. The fact that insubordinate clerics were physically confined to 
the monastery and kept under surveillance by the Abbot shows how well 
organised the monastic life was there.

Apart from sending exarchs, the Patriarchate also monitored the stauro
pegic monasteries by means of the so-called Monastic Commission, which was 
responsible for recording the monastery’s estate in the land registry. Third 
parties frequently laid claim to monastic property and the cases had to be 
settled in court.

The monks also addressed their financial problems by selling animals, 
crops, and other movable objects. At the same time, the Patriarchate advised 
the abbots to take administrative measures, such as selecting capable monks 
to sit on the Abbatial Council. But the greatest contribution to the monastery’s
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proper administration and, above all, to its economic recovery was made by 
the Management Committee, which consisted of the Metropolitan (as chair
man), the Abbot, and two laymen.

The Committee’s work was repeatedly acknowledged by the Oecumenical 
Throne, and one of its achievements was to increase the financial contributions 
the monastery was able to make to the schools of Veria and the ecclesiastical 
funds of the Patriarchate. Another was to establish a seminary in the 
monastery, a historic event for the circumstances of the time and the region of 
Macedonia.
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