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ΤΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ RAIK άρ. 171
ΤΟΥ ΡΩΣΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Μέ τήν έκδοση τοϋ Καταλόγου των έλληνικών χειρογράφων πού βρίσκονται σήμερα 
στή βιβλιοθήκη τής ’Ακαδημίας ’Επιστημών τής ΕΣΣΔ στο Λένινγκραντ1 πληροφορηθή- 
καμε καί γιά τήν ύπαρξη τού έλληνικοϋ χειρογράφου RAIK2 3 άρ. 171 ®. Ή συλλογή χειρο

1. Βλ. I. Ν. Lebedeva, Opisanie Rukopisnogo Otdela Biblioteki Akademii Nauk 
SSSR, tom 5: Greceskie rukopisi (= Περιγραφή τού τμήματος χειρογράφων τής Βιβλιοθή
κης τής ’Ακαδημίας Επιστημών τής ΕΣΣΔ, τόμος 5: Τά έλληνικά χειρόγραφα), Λένιν
γκραντ (Nauka) 1973.

2. Πρόκειται γιά τή συντομογραφία τής φράσεως: «Russkij Arheologiceskij Institut 
ν Konstantinopole» (= Ρωσικό ’Αρχαιολογικό ’Ινστιτούτο Κωνσταντινουπόλεως).

3. I. Ν. Lebedeva, ό.π., σ. 189.



K. K. Παπουλίδης, Tò χειρόγραφο RAIK àp. 171 405

γράφων τοϋ Ρωσικοϋ ’Αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου Κωνσταντινουπόλεως1 περιήλθε στή 
Βιβλιοθήκη τής ’Ακαδημίας ’Επιστημών τής ΕΣΣΔ στο Λένινγκραντ τό 19312 3. Ή συλ
λογή αύτή άποτελεΐται από 192 χειρόγραφα8. Τό χειρόγραφο RAIK άρ. 171 αποκτήθη
κε τό 1974 σέ μικροφίλμ άπό τό "Ιδρυμα Μελετών τής Χερσονήσου τοϋ Αίμου4. Τόν Νο
έμβριο τοϋ 1976 διασταυρώσαμε τις πληροφορίες μας άπό έπιτόπια έξέταση.

Τό έλληνικό χειρόγραφο RAIK άρ. 171 (πού είχε παλιότερο άριθμόϋ 17) είναι τοϋ 
τέλους τοϋ 18 ai., χαρτ. με φιλιγκράν. Άποτελεΐται άπό 58 φφ. Έχει διαστάσεις σελίδων 
23,2χ 16,6 καί διαστάσεις κειμένου 17,1χ 11,0 μέ 18 σειρές5. Στό φ. 1 (είκ. 1) ύπάρχει με
ταξύ τοϋ παλιοϋ (D 17) καί τοϋ νέου (171) άριθμοϋ τοϋ χειρογράφου ή φράση: φράγκα 10. 
Ή I. Ν. Lebedeva υποστηρίζει ότι έδώ πρόκειται για τήν άγοραστική άξια τοϋ χειρογρά- 
γράφου6.Στά φφ. 1 καί 58 υπάρχει ή σφραγίδα τοϋ τμήματος χειρογράφων τής ’Ακαδημίας 
’Επιστημών τής ΕΣΣΔ καί στό φ. 58ν, πού είναι λευκό, ύπάρχει ή φράση: Sobranie Arheo- 
logiceskogo Instituta v Konstantinopole 171 (=Συλλογή τοϋ Άρχαιολογικοϋ ’Ινστιτούτου 
Κωνσταντινουπόλεως. Άρ. 171). Τέλος, τό χειρόγραφο αύτό άγοράστηκε τό 1906 άπ’ τούς 
Ρώσους, πού ήταν στό Ρωσικό Αρχαιολογικό ’Ινστιτούτο τής Κωνσταντινουπόλεως7.

Τά περιεχόμενα τοϋ χειρογράφου: 

φ. 1 [Ή έπικεφαλίδα τοϋ έργου]:

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ / Παιδαγωγία, / ('Ήτοι, /
Λόγος περί παίδων καλής ’Αγωγής, / ’Ανα
τροφής τε, καί Συναναστροφής, / 
τής παρά Γονέων εύσεβών, καί Έ / ναρέτων 
Διδασκάλων γίνεσθαι ό/φειλομένης) /
Σνγγραφεϊσα / Παρά εν μοναχοϊς ελάχιστου

1. Βασική βιβλιογραφία γιά τά πρώτα χρόνια λειτουργίας τοϋ Ρωσικού Αρχαιολογι
κού ’Ινστιτούτου Κωνσταντινουπόλεως βλ. στό περιοδικό όργανο τοϋ ίδιου τοϋ ’Ινστιτού
του: «Izvestija Russkago Arheologiceskago Instituta v Konstantinopole»(= IRAIK) άπό τόν 
πρώτο τόμο (1896) κ.έ. καθώς καί στό περιοδικό: «Βυζαντινά Χρονικά - Vizantijskij Vre- 
mennik» (= VV) I (1894) 259-260 (= σχετικά μέ τήν ίδρυσή του), καί 456-460 (= διά
φορες πληροφορίες καί τό Καταστατικό τοϋ ’Ινστιτούτου)· 2 (1895) 489-492 καί 723-725· 3 
(1896) 224-225 καί 735-736' 4(1897) 303-305 καί μετά τή σελ. 768: Prilozenie k IV tomu Vi- 
zantijskago Vremennika σ. 1-48 (άνεξάρτητη σελιδαρίθμηση)· 5 (1898) 354-355' 6 (1899) 
293-308· 7 (1900) 574-588 καί 588-590.

2. Βλ. E. Ε. Granstrem, Greceskie Srednevekovye rukopisi v Leningrade, VV 8 
(1956) 194. M. Richard, Répertoire des bibliothèques et des cataloques des manu
scripts grecs, Παρίσι2 1958, σ. 112 καί 135. ’Εξάλλου, γιά τήν όλη διοργάνωση τών σοβιε
τικών άρχείων μετά τό 1917 βλ. Patricia Kennedy Grimsted, Archives and 
Manuscript Repositories in the USSR, Moscow and Leningrad, Princeton, New Jersey (Prin
ceton University Press) (1972), σ. 23-60.

3. Βλ. I. N. L e b e d e v a, δ.π., σ. 3. Ό M. R i c h a r d (δ.π., σ. 112 καί 135) άνα- 
φέρει 195 χειρόγραφα.

4. Εύχαριστίες οφείλονται στους ύπεύθυνους τής Βιβλιοθήκης τής Ακαδημίας Έπι- 
τημών τής ΕΣΣΔ τοϋ Λένινγκραντ γιά τήν άποστολή τοϋ μικροφίλμ.

5. Γιά λεπτομέρειες στήν περιγραφή βλ. I. Ν. Lebedeva, δ.π., σ. 189.
6. I. Ν. Lebedeva, δ.π., σ 189.
7. 1RAIK 14 (1909) 135 καί I. Ν. Lebedeva, δ.π., σ. 189.
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Γρηγορίου, τοϋ / εκ Πατρίδος Μολδαβίας.
Καί υπό τον εν άρί/στοις Διδασκάλοις,
Κυρίου Νικοδήμου Να/ξίου έπιμελώς 
θεωρηθείσα, προς ώφέ/λειαν παντός 
’Ορθοδόξου Συστήματος1

φ.1ν ’Επίγραμμα εις την βίβλον
διά στίχων πολιτικών'
Ή βίβλος αϋτη, πρόκειται Δ ιδασκαλειον φίλε!
Γονεΰσι' Διδασκάλοις τε, καί Παιδίοις όμοντε.
Έν ταυ τη γάρ διδάσκονται, Γονείς πώς δει παιδείαν 
Τά φίλτατα κατά Χριστόν, ώς Παύλος παραγγέλλει'
Διδάσκαλοι μανθάνονσι, τώ τρόπο) δει διδάσκειν 
Τούς Πρωτοπείρους μαθητάς, ’Ορθοδοξίας Πίστιν,

’Ήθεσι τοίς προσήκουσι, χριστιανοϊς ρνθμίζειν 
Λόγους αυτών κινήματα, σχήμα καί πάσαν πράξιν 
Παιδία δε τά άκακα, εν τούτη οδηγούνται,
Καί Γράμματα τά 'Ιερά, μανθάνειν έκμυοϋνται'
Δ ι ών σοφίζονται εύρεϊν, ψυχής την σωτηρίαν,
Καί μετά θάνατον λαβείν, ούρανών βασιλείαν.

φφ. 2-4ν [άφιέρωση τοϋ έργου]:

Άρχ.: Τφ δι.’ ημάς τούς ανθρώπους, καί 
διά την ήμετέραν σωτηρίαν...

Τελ.: ... φ πρέπει πάσα δόξα, τιμή,
καί προσκννησις, εις τούς αιώνας 
τών αιώνων' ’Αμήν.

φφ. 5-20ν [Tò 1 κεφ. τοΟ έργου]:

Άρχ.: Λόγος περί παίδων καλής αγωγής, 
άνατροφής τε, καί συναναστροφής, 
τής παρά γονέων ευσεβών, καί 
εναρέτων διδασκάλων γίνεσθαι 
όφειλομένης. Κεφάλαιον, α! ...

Τελ.: ... ώστε όπου νά διαβάζωσιν ελεύθερα 
οποίον βιβλίον λάβωσιν εις τάς χεϊράς 
των.

φφ. 20ν-27Τ [Τό 2 κεφ. τοϋ έργου]:

Άρχ.: Κεφ. Β'. Περί τοϋ, οτι τά παιδία, εις 
μεν την πρώτην ηλικίαν, καθ’ ήν όνο-

1. Ή I. Ν. Lebedeva, ο.π., σ. 189, γράφει: «Ή Χριστιανική παιδαγωγία (ήτοι 
λόγος περί παίδων καλής άγωγής, άνατροφής τε καί συναναστροφής, τής παρά γονέων ευ
σεβών καί εναρέτων διδασκάλων γίνεσθαι όφειλομένης), συγγραφεΐσα παρά έν μοναχοΐς 
έλαχίστου Γρηγορίου, τοϋ έκ πατρίδος Μολδαβίας, καί ύπό έν άρίστοις διδασκάλοις κυ
ρίου Νικοδήμου τοϋ Ναξίου έπιμελώς θεωρηθείσα προς ώφέλειαν παντός όρθοδόξου συ
στήματος».
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φ. 27ν-32

μάζονται παιδία, πολεμοΰνται άπό 
αγνωσίαν καί αταξίαν εις δε την 
δεντέραν, καθ’ ην ονομάζονται 
παΐδες, πολεμοννται άπό λαιμαργίαν 
καί άκρασίαν γαατρός! ...

Τελ.: ... δπου είσίν δ κλαυθμός καί βρυγμός 
των δδόντων. Ιδού, εϊπον ύμιν, δτι 
τοΰτο μόνον ήκιστα.

(TÒ 3 κεφ. τοδ έργου):

Άρχ.: Κεφ. γ'. Περί τοϋ, δτι πάνυ ώφέλιμα είσί 
καί τά έξωθεν σεμνά σχήματα καί 
εύτακτα ήθη, καί ταχέως φέρουσι 
τον ένδον ημών άνθρωπον εις προκοπήν, 
καί μίμησιν των παλαιών εκείνων 
άγιων Χριστιανών...

Τελ.: ... με τήν πρέπουσαν ευταξίαν, ενλάβειαν 
καί σεμνότητα εις τά ’Ιερά υμών σχολεία 
προστρέξατε.

φφ. 32-34ν [Το 4 κεφ. τοΟ 6ργου]:

Άρχ.: Κεφ. δ'. Περί τοϋ, δτι οί τοιοϋτοι
διδάσκαλοι, έχουσιν ακόμη καί τοιαντην 
τάξιν εις τά ’Ιερά αυτών σχολεία'
Καί, ποτέ μεν, οί σεμνοί αυτών 
μαθηταί, μανθάνουσι τά μαθή- 
ματά των ποτέ δέ, κατ’ εξοχήν 
τάς ύτί αυτών τήν ευσέβειαν ποτέ 
δε καί σιωπώντες, ήσυχάζουσιν 
προς ανάπαυαιν τον νοός των...

Τελ.: ... έπειτα, πάλιν ποιουσιν, ώς 
άνωτέρω ερρέθη.

φφ. 34ν-37 [TÒ 5 κεφ. τοδ έργου]:

Άρχ.: (φφ.34ν-35) Κεφ. ε . Περί τοϋ, δτι τά παιδία,

φφ. 37-39

διά το νεαρόν τής ηλικίας των σκιρτώσι. 
καί άγαπώσιν, ή νά παίζωσιν, 
ή νά τραγουδώσιν. "Οθεν, διά νά 
μήν εμπέσωσιν εκ τούτου εις άταξίαν, 
οί καλοί διδάσκαλοι, μεταχειρίζονται 
προς αυτά κάποιας φδάς πνευματικός’ 
καί οϋτως, άναπληροϋντες τον πόθον 
των, εν ταυτώ άποκοιμίζουσι καί 
τον κόπον των, καί τήν άταξίαν των...

Τελ.: ... καί οϋτω γίνεται άπόλυσις.

[Το 6 κεφ. τοδ έργου]:
Άρχ.: Κεφ. στ’. Περί τοϋ, δτι οί άγαθοί διδάσκαλοι, έτι εξ

άπαλών ονύχων γυμνάζουσι τους εαυτών μαθητάς καί εις κά-
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ποια έθιμα τής τον Χρίστον ’Εκκλησίας' καί εν πρώτοις, 
ε’ις ποιας ημέρας κλίνομεν γόνυ εις προσευχήν, καί εις ποιας 
οϋ. Καί πότε τά των κεκοιμημένων μνημόσυνα έπιτελονμεν...

Τελ.: ... καί οϋτω γίνεται άπόλυσις.

φφ. 39-43 [Τό 7 κεφ. του έργου]:

Άρχ.: Κεφ. ζ'. Περί τον, δτι πάνυ ωφέλιμον 
είναι, καί τάς Κυριακάς, καί τάς αλλας 
τον χρόνου έορτασίμους ημέρας,
Δ εσποτικάς καί Θεομητορικός, καί 
άλλων άγιων μεγάλων, να έρχωνται 
τά παιδία εις τά σχολεία των, 
διά να κατηχώνται παρά τών 
διδασκάλων, Iva τον Θεόν 
δοξολογώσιν.

Τελ.: ... ώς άνωτέρω έρρέθη. καί 
γίνεται άπόλυσις.

φφ. 43-45ν [Τό 8 κεφ. του έργου]:

Άρχ.: (φφ. 43~43ν) Κεφ. η'. Περί τον,
δτι, άφ’ οδ τά παιδία φθάσωσιν 
εις την δευτέραν ηλικίαν, καθ’ ήν 
ονομάζονται παϊδες, πολεμοϋνται 
άπό λαιμαργίαν καί άκρασίαν 
τής γαστρός' διά τούτο οι καλοί 
διδάσκαλοι, προλαμβάνοντες, 
κηρύσσουν αύτοίς τό άντιφάρμακον 
ταντης, ήγουν, την εγκράτειαν 
καί νηστείαν' μήποτε εξ άκρα- 
σίας γαστρός έμπέσωσιν ε’ις 
Ακολασίαν ...

Τελ.: ... καί τφ Χριστώ πλησιέστερος 
καί φίλος γίνεται.

φφ. 45ν-56ν [Τό 9 κεφ. τοΰ έργου]:

Άρχ.: (φφ. 45ν-46) Κεφ. θ'. Περί τοΰ, δτι
άφ’ οδ οι παϊδες έξωθεν καλώς 
άποστηθίσωσι τά περί τής χριστιανικής 
πίστεως ρηθέντα Κατηχητικά βιβλία, 
ετι δέ καί τους Δαβιδικονς ψαλμούς, 
καί εντελώς γνμνασθώσι, καί μάθωσι 
πάντα εκείνα, όπου άνωτέρω 
ερρέθησαν' τότε οι ευσεβείς γονείς 
των έρχονται καί τά παραλαμβάνουσιν 
εκ τών χειρών τών διδασκάλων 
των. Πριν δέ τά παραλάβωσιν, 
ό καθ’ εις διδάσκαλος εν τω 
αύτοϋ σχολείφ κατηχεί καί διατίθεται
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εντολάς τοις έαυτοϋ μαθηταις...
Τελ.: ... ’Αμήν. «Άνήρ αφρων, ού 

γνώσεται καί άσύνετος, ον 
συνήσει ταντα»1.

φφ. 57-58 Άρχ.: Τροπάρια ωφέλιμα, ψαλλόμενα, εί δυνατόν, 
καθ’ έκάστην υπό των παίδων εν 
τοις σχολείοις αυτών ...

Τελ.: ... όταν καυθή διά τάχους ώς 
πυρ ό θυμός αυτόν.

Ή άρχική παρατήρησή μας νομίζω ότι πρέπει να γίνη για τα πρόσωπα τών συγγρα
φέων. Βασικά δέν γνωρίζουμε περισσότερα πράγματα για τον μοναχό Γρηγόριο, έκτος άπό 
τό γεγονός ότι κατάγεται άπό τή Μολδαβία2. Γνωρίζουμε όμως πολλά γιά τόν δεύτερο άπό 
τούς συγγραφείς, τόν Νικόδημο άπό τή Νάξο. Είναι ό Άγιος Νικόδημος ό Αγιορείτης 
(1749-1809)3. Μέχρι σήμερα όμως, άπ’ όσο γνωρίζουμε, κανείς άπ’ όσους ασχολήθηκαν 
μέ τήν προσωπικότητα του Αγίου Νικοδήμου τού Αγιορείτου δέν άναφέρθηκε καί στό 
χειρόγραφο RAIK άρ. 171. Αξιοσημείωτο είναι ότι ό Γρηγόριος άναφέρεται ώς μοναχός 
καί ό Νικόδημος ώς διδάσκαλος. Άπό τήν έσωτερική έξέταση τού χειρογράφου δέν μπο
ρούμε νά γνωρίσουμε σέ τί άκριβώς έγκειται ή συμβολή τού Αγίου Νικοδήμου τού 'Αγιο
ρείτου, άλλα πρέπει νομίζουμε νά άρκεσθούμε στή φράση... έπιμελώς θεωρηθεϊσα...

Άλλη βασική παρατήρησή μας είναι στό περιεχόμενο τού χειρόγραφου. Βέβαια πρό
κειται γιά έργο παιδαγωγικού περιεχομένου, όπου άπό τήν πρώτη ώς τήν τελευταία σελί
δα κυριαρχούν οί θρησκευτικές παιδαγωγικές άντιλήψεις4. Εκείνο όμως πού θά είχε νά 
παρατηρήση ό έρευνητής στό περιεχόμενο τού χειρογράφου είναι κυρίως οί δοξασίες των 
Κολλυβάδων. Καί αυτή νομίζουμε είναι ή βασική σημασία τήν όποια έχει τό χειρόγραφο 
RAIK άρ. 171. Τό παιδαγωγκό αύτό έργο: Χριστιανική παιδαγωγία, γραμμένο άπό δύο μο
ναχούς τού κύκλου των Κολλυβάδων, περιέχει γιά παιδιά τίς ιδέες των Κολλυβάδων. Ή 
πρώτη θέση των Κολλυβάδων στό ζήτημα τής γονυκλισίας καί τά μνημόσυνα άναφέρεται 
στό 6 κεφ. τού έργου (φφ. 37-39) καί ή δεύτερη στό ζήτημα τής συχνής Θείας Κοινω
νίας στό 8 κεφ. τού έργου (φφ. 43-45ν)5.

Τέλος, μέ τό περιεχόμενο αυτού τού χειρογράφου επιβεβαιώνεται άκόμη μιά φορά ότι 
τό κίνημα τών Κολλυβάδων είχε έπεκταθή καί σ’ άλλες χώρες τής Βαλκανικής Χερσονήσου6.

1. Βλ. «Άνήρ άφρων ού γνώσεται, καί άσύνετος ού συνήσει ταΰτα» (Ψαλ. 91, 7).
2. "Ισως είναι ό κόλλυβας ιερομόναχος Γρηγόριος πού έγραψε έπιστολή άπ’ τό Βου

κουρέστι στή Μονή Ίβήρων τού Άγιου Όρους. Βλ. τό κείμενο τής έπιστολής στον Κωδ. 
τής Μονής Κουτλουμουσίου άρ. 530, φφ. 255-275.

3. Προβλ. K. Κ. Παπουλίδη, Nicodème L’Hagiorite (1749-1809), «Θεολογία», 
37 (1966) 294-313, 390-415, 575-590 καί 38 (1967) 95-118, 301-313' τού ίδιου, Περί- 
πτωσις πνευματικής έπιδράσεως τού Αγίου Όρους εις τόν Βαλκανικόν χώρον τόν 18 αί·> 
«Μακεδονικά» 9 (1969) 278-298.

4. Πρβλ. στό φ. 45ντή φράση: «... άποστηθίσωσι τά περί τής χριστιανικής πίστεως 
ρηθέντα Κατηχητικά βιβλία, έτι δέ καί τούς Δαβιδικούς ψαλμούς...».

5. Βλ. κυρίως X. Σ. Τ ζ ώ γ α, Ή περί μνημοσύνων έρις έν Άγίφ Όρει κατά τόν 
ΙΗ' αΙώνα, Θεσσαλονίκη 1969, K. Κ. Παπουλίδη, Τό κίνημα τών Κολλυβάδων, 
Αθήνα 1971.

6. Γιά περισσότερα βλ. Κ. Κ. Παπουλίδη, Περίπτωσις πνευματικής έπιδρά
σεως τού Αγίου Όρους είς τόν βαλκανικόν χώρον τόν 18. αί., έ.ά., σ. 278-298.



Ν. Κοσμάς, Ένα φιρμάνι γιά τήν 'Αγ. Παρασκευή Μπαλάφτσας 411

Ό μοναχός Γρηγόριος1 βέβαια μπορεί να ζούσε στο Άγιον Όρος, στήν πατρίδα του 
ή άκόμη καί στήν Κωνσταντινούπολη, άλλα καί το γεγονός δτι τό χειρόγραφο άγορά- 
στηκε τό 1906 άπ’ τούς Ρώσους, πού ήταν στο Ρωσικό Αρχαιολογικό ’Ινστιτούτο Κων
σταντινουπόλεως άποδεικνύει ακόμη μια φορά ότι κολλυβαδικά κείμενα κυκλοφορούσαν 
έξω άπό τό Άγιον Όρος2.

"Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου τού Αίμου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ κ. ΠΑΠΟΤΛΙΔΗΣ

ΕΝΑ ΦΙΡΜΑΝΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΤΗΣ ΜΠΑΛΑΦΤΣΑΣ (ΚΟΛΧΙΚΟ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τό φιρμάνι πού δημοσιεύω παρακάτω3 4 5 άναφέρεται στήν έκκλησία τής Αγίας Παρα
σκευής τού χωριού Μπαλάφτσα, τώρα Κολχικό, τής έπαρχίας Λαγκαδά τού νομού Θεσσα
λονίκης. Είναι μιά διαμαρτυρία τών κατοίκων τού χωριού μέσω τού μητροπολίτη Θεσ
σαλονίκης σχετικά μέ τις συνηθισμένες καταπατήσεις έκκλησιών άπό τούρκους στρατι
ωτικούς.

Ή ορθή όνομασία τού χωριού είναι αύτή πού άναφέρεται στο φιρμάνι «Μπαλιφτσός». 
"Ετσι άποκαλοΰνταν καί άπό τούς κατοίκους τών γύρω χωριών, Λαγκαδά, Σωχοΰ, Όσσας, 
Προφήτη, Λητής. Τό όνομα «Μπαλάφτσα» έπικράτησε μετά τήν άπελευθέρωση τού 1912.

Τό φιρμάνι πού έκδόθηκε άπό τό σουλτάνο Μαχμούτ Β' (1808-1839) άπαγορεύει τις 
έπεμβάσεις καί τις βιαιοπραγίες τών κρατικών οργάνων στις έκκλησίες καί είναι στοι
χείο χρήσιμο στήν έρευνα τών προνομίων.

Τό φιρμάνι είναι πρωτότυπο (βλ. είκ. 1). Είναι γραμμένο μέ μαύρη μελάνη σέ χαρτί 
διαστάσεων 0,54 χ0,77μ. Διατηρείται σέ άρκετά καλή κατάσταση. Μόνο σέ τρία σημεία 
πού διπλώνει είναι φαγωμένο. Στήν πίσω έπιφάνεια, στήν άρχή, έχει σημείωση δυσανά
γνωστη. Πιό κάτω μέ άλλη γραφή γράφει: «Φιρμάνι 'Ιερού Ναού Άγιας Παρασκευής Μπα
λάφτσας νΰν Κολχικοΰ». Στή μέση έχει τήν ύπογραφή άξιωματούχου.

Μαχμούτ, γιος τον Άβδούλ Χαμίτi, πάντοτε νικητής.
Ό ενδοξότατος τών μουσουλμάνων κριτών, ο κάλλιστος τών μονοθεϊστών, τό μεταλ

λείο σοφίας καί ορθολογισμού, αυτός που υψώνει τις σημαίες τοϋ ιερόν νόμου καί τής θρη
σκείας, δ κληρονόμος τών γνώσεων τών προφητών καί τών απεσταλμένων τοϋ Θεόν, αυ
τός πού τοϋ άνήκει ή μεγάλη ευσπλαχνία τοϋ άρωγοϋ Βασιλιά, ό κύριός μας, δ καδής τής 
Θεσσαλονίκης, ας αυξηθούν οι αρετές του.

Μόλις φτάση ή αύτοκρατορική υψηλή γραφή, ας γίνη γνωστό δτι6... ή σύνοδος τών 
μητροπολιτών πού διαμένει στήν εύδαίμονα πρωτεύουσα μου υπέβαλε στο αύτοκρατορικδ 
μου Ντιβάνι αίτηση σφραγισμένη. Τό περιεχόμενό της κάνει γνωστά τά έξης: σύμφωνα

1. Πρβλ. στο φ. 1: «...έκ πατρίδος Μολδαβίας...»
2. Γιά περισσότερα βλ. K. Κ. Παπουλίδη, Τό κίνημα τών Κολλυβάδων, ε.ά.,

σ. 84-94. /
3. Τό φιρμάνι, πού τό έχω καταθέσει στο Αρχείο χειρογράφων τής Εταιρείας Μα

κεδονικών Σπουδών, τό έχει μεταφράσει ό Διευθυντής τού Ιστορικού Αρχείου Μακεδονί
ας κ. Βασίλης Δημητριάδης, τόν όποιο εύχαριστώ θερμά καί άπό δώ·

4. Μαχμούτ B' 1223(1808)-1255(1839).
5. Τό κείμενο κατεστραμμένο.
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