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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΥΠΕΡ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΗΣ

Μεταξύ των σωζομένων χειρογράφων τής εν Θεσσαλονίκη Τέρας Μο
νής των Βλατάδων1 εύρίσκεται καί δ ύπ’ άριθμ. 66 κωδιξ1 2, ό όποιος περιέ
χει 103 εν συνόλιρ έγγραφα, εκ των οποίων 50 είναι έπιστολαί του Επισκό
που Καμπανίας Θεοφίλου προς διάφορα πρόσωπα, κληρικούς καί λαϊκούς, 
ένω τά υπόλοιπα είναι έπιστολαί προς τόν Θεόφιλον καί διάφορα άλλα κεί
μενα3.

1. Περί της Μονής ταύτης όρα Γεωργίου Α. Στογιόγλου, Ήέν Θεσσα
λονίκη πατριαρχική Μονή των Βλατάδων, Θεσσαλονίκη 1971.

2. f του πρ. Λ. Σωφρονίου, Κατάλογος των έν τη Μονή των Βλατάδων ά- 
ποκειμένων κωδίκων, «Γρηγόριος ό Παλαμάς» 3(1919) 77.

3. Το χειρόγραφον τούτο εδρε τό πρώτον τό 1896 ό B. Α. Μυστακίδης, ό ό
ποιος έξέδωκεν έξ αύτοϋ έπιστολιμαίαν διατριβήν τοϋ Θεοφίλου «προς τόν Πελαγωνίας 
Νεκτάριον περί τοΟ άν èv τη Προηγιασμένη λειτουργία μέλλων ό ίερεύς να κοινωνήση 
τόν προηγιασμένον άρτον, εχοντα τό σώμα τοϋ Χρίστου καί τό αίμα, έν οίς γενομένης τής 
λειτουργίας προς ήμερών, έβάλθη τό ζέον, πρέπει να βάλλη άλλο ζέον ή ού;», Λειτουργι
κά. «Εΐ χρεία τοϋ ζέοντος καί έν τη Προηγιασμένη Λειτουργία», «Εκκλησιαστική ’Αλή
θεια» 17(1897) 78-80, 85-87. Όλίγον μετά ταϋτα ό αυτός B. Α. Μυστακίδης, Διά
φορα περί Θεσσαλονίκης σημειώματα. Ή Μονή τών Βλαταίων καί τά έν αυτή έγγραφα, 
Μητροπολΐται Θεσσαλονίκης, ’Επίσκοποί, κ.λ., «Ό έν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός 
Φιλολογικός Σύλλογος σύγγραμμα περιοδικόν, Πρακτικά καί έκθέσεις τών ΛΕ', ΛΣΤ', 
ΛΖ' Συλλογικών έτών 1895-1899» 27(1895-1899), έν Κωνσταντινουπόλει 1900, σ. 384-385, 
άνεφέρθη έκ νέου εις τό χειρόγραφον τοϋτο καί έξέδωκεν έξ αύτοϋ έπιστολήν τοϋ γραμμα- 
τέως τοϋ Θεοφίλου Καμπανίας, Γεωργίου όνομαζομένου, προς τόν είς ’Επίσκοπον Ίερισ- 
σοΰ προαχθέντα άρχιδιάκονον τής Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης ’Ιγνάτιον. Άργότερον 
ό Μητροπολίτης πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρόνιος Εΰστρατιάδης, καταγράφων τά έν τη Μο
νή άποκείμενα χειρόγραφα, έμελέτησε καί τόν κώδικα τοϋτον. ’Επί τή ευκαιρία ταύτη, 
εύρών είς τήν άλληλογραφίαν τοϋ Θεοφίλου καί τινας έπιστολάς, σχέσιν έχούσας πρός 
τήν έν Όλύμπφ Τεράν Μονήν τοϋ 'Αγίου Διονυσίου, έθεσε ταύτας είς τήν διάθεσιν τοϋ 
Γενναδίου, Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, Ή 'Ιερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγια
κή Μονή τοϋ 'Αγίου Διονυσίου τοϋ έν Όλύμπφ, «Γρηγόριος ό Παλαμάς» 2(1918) 56-59, 
άσχοληθέντος 6ν έτος προηγουμένως διά μακρών μέ τήν συγγραφήν τοϋ βίου τοϋ 'Αγίου 
Διονυσίου καί τήν ίστορίαν τής ύπ’ αύτοϋ ΐδρυθείσης Μονής ταύτης, Ή Ιερά Πατριαρχι
κή καί Σταυροπηγιακή Μονή τοϋ 'Αγίου Διονυσίου τοϋ έν Όλύμπφ, «Γρηγόριος ό Παλα
μάς» 1(1917) 515-528, 545-560, 593-604. Ό Σωφρόνιος Εύστρατιάδης είς νε- 
ωτέραν μελέτην του, Ό Καμπανίας Θεόφιλος ό έξ Ίωαννίνων, «’Ηπειρωτικά Χρονικά» 
2(1927) 54-97, 245-268, συνεκέντρωσε τά άφορώντα είς τόν Θεόφιλον Καμπανίας καί προ-
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"Εν έκ των εγγράφων τούτων, τό όποιον περιέχεται είς τό φ. 87<*-β, εί
ναι εγκύκλιος τής Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, άπευθυνομένη προς τον 
κλήρον καί τον λαόν της. Δι’ αυτής επιτρέπεται εις τον Ιερομόναχον Ίωά- 
σαφ Κοσφινιτζιότην νά περιέρχεται επί τριετίαν τήν Μητρόπολιν Θεσσα
λονίκης μετά των χωρίων καί τσιφλικίων, τά όποια άνήκουν είς αύτήν, προς 
συλλογήν βοηθείας υπέρ τής Ίεράς αύτοϋ Μονής Είκοσιφοινίσσης. Ό Ίωά- 
σαφ κατά τήν μακράν ταύτην περιφοράν του θά εφερε μεθ’ έαυτοϋ μέρος 
του Τιμίου Σταυρού καί μέρος των λειψάνων Γρηγορίου τού Θεολόγου, Δι
ονυσίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, τού Μεγάλο μάρτυρος Χαρα- 
λάμπους, τού 'Αγίου Μερκούριού, τού 'Αγίου Τρύφωνος καί τής 'Αγίας Με- 
γαλομάρτυρος Παρασκευής. Διά τής αύτής εγκυκλίου έπετρέπετο είς τόν 
Ίωάσαφ νά φορή έπιτραχήλιον, νά επιτελή άγιασμούς, νά γράφη τεσσαρα- 
κονταλείτουργα καί νά έξομολογή τούς χριστιανούς. Τέλος προτρέπονται 
οί κληρικοί καί λαϊκοί τής Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης νά ενισχύουν «λό- 
γφ καί εργφ» τήν περιφοράν ταύτην τού Ίωάσαφ, διά νά βοηθηθή ή εχουσα 
μεγίστην άνάγκην τής ένισχύσεως Μονή του1.

"Εντιμότατοι κληρικοί τής καθ" ημάς ταντης / άγιωτάτης μητροπόλεως 
Θεσσαλονίκης, / ευλαβέστατοι Ιερείς, και λοιποί πάντες / ευλογημένοι χριστι
ανοί, χάρις εϊη νμΐν, / καί ειρήνη παρά Θεόν και κυρίου παντο / κράτορος, παρ" 
ημών δε ευχή, ευλογία / και συγχώρησις' γνωστόν έστω πάσιν / νμΐν, δτι δε- 
δώκαμεν καί ανθις τό / ταξίδιον τής Θεσσαλονίκης μετά των εν I αυτή περιε
χομένων χωρίων, τζιψλικί/ ων τω όσιωτάτω εν ίερομονάχοις κυρ I "Ιωάσαφ 
Κοσφινιτζιότη επί τριετία / φέρει δέ εμθ" αυτόν προς τοντοις μέ /ρος τίμι
ου και ζωοποιού ξύλου, μέρος λειψά /νου Γρηγορίου τού Θεολόγου, μέρος Δι
ό Ινυσίου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, / έτι δέ καί τυϋ άγιον μεγα
λομάρτυρας I Χαραλάμπους μέρος, καί τού άγιου Μερκου /ρίον, μέρος δε τού 
άγιον Τρύφωνος και μέ /ρος τής άγιας μεγάλο μάρτυρος τού Χρι / στον Πα
ρασκευής’ δίδομεν άδειαν / προς τούτοις αύτω έπιτραχήλιον φορεϊν, / άγια- 
σμούς ψάλλειν, γράφειν τεσσα /ρανταλείτουργα, προθέσεις παρά \ των προαι-

έβη είς εύρεΐαν άνάλυσιν τοϋ άκεφάλου, ατελούς, άχρονολογήτου καί κολοβού τούτου 
χειρογράφου. Τέλος, ό εύρών τό χειρόγραφον τούτο B. Α. Μ υ σ τ α κ ί δ η ς, έξ άφορ- 
μής της ώς άνω έργασίας τού Μητροπολίτου Σωφρονίου, ήσχολήθη έκ νέου μέ αυτό, έ- 
σχολίασεν ώρισμένας των έπιστολων καί έξέδωκε 13 έξ αύτών, Θεοφίλου Καμπανίας, Έρ 
γα καί Ήμέραι, «Θεολογία» 7(1929) 49-60, 110-123. Ό Πέτρος Ν. Παπαγεωργί- 
ο υ, Ή έν Θεσσαλονίκη μονή των Βλαταίων καί τά μετόχια αύτής, «Byzantinische Zeit
schrift» 8(1899) 402-428, ούδέν περί αύτού άναφέρει, καίτοι είς τάς σ. 402-407 άναφέρεται 
είς τά χειρόγραφα τής Μονής τ&ν Βλατάδων.

1. Περίληψιν τής έγκυκλίου ταύτης δίδει καί ό Σωφρόνιος Εύστρατιά- 
δ η ς, Ό Καμπανίας Θεόφιλος, 6,ά., σ. 258.
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ρέσει, καί εύλαβεία φερο Iμενών είς το αυτό μοναστηριον καί / άποδέχεσθαι 
τούς διαλογισμούς των / μετ’ αύλαβείας αντω προσερχομέ/νων συνδράμετε 
τοιγαροϋν, και βο /ηθήσατε αύτω λόγω καί έργα), καί è /λεημοσύνην επίδοτε, 
Iva και ο μι /σθαποδότης Θεός, άποδώση τούς / μισθούς ημών μυριοπλασίους' 
οντω I ποιήσατε τοίνυν τέκνα, αγαπητά Iκαι περιπόθητα, ha καί η τοϋ / Θε
ού χάρις, σύν τη παρ’ ημών ευ βχη και ευλογία ειη μετά πάντων / υμών, ,αψ^α 
Σεπτεμβρίου a .

Έκ τής αρχής τής εγκυκλίου ταύτης καθίσταται σαφές ότι έγράφη υπό 
του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, περί τοϋ ονόματος τοϋ όποιου ούδεμία 
υπάρχει ενδειξις. 'Οπωσδήποτε όμως έκ τής χρονολογίας, 1 Σεπτεμβρίου 
1791, είναι βέβαιον ότι πρόκειται περί τοϋ Γερασίμου, ό όποιος ήρχιερά- 
τευσεν άπό τοϋ Αύγούστου τοϋ 1788 μέχρι τοϋ Νοεμβρίου τοϋ 18101.

Ό Γεράσιμος, υιός Ίωάννου τινός, κατήγετο έκ τής Κρήτης1 2, διετέλε- 
σέ ποτέ διδάσκαλος είς σχολεΐον τής Κύπρου καί εϊτα είς Κωνσταντινού- 
πολιν3. 'Ως γνώστης των πραγμάτων τής Κύπρου ελαβεν ενεργόν μέρος είς 
τό έκκλησιαστικόν πρόβλημα τής Κύπρου, τό όποιον έξεδηλώθη τό 1783 
έξ αίτιας των αυθαιρεσιών τοϋ τότε διοικητοΰ τής Κύπρου Χατζή Μπακκή, 
διαβαλόντος πρός τόν Μέγαν Βεζύρην τόν Αρχιεπίσκοπον τής Κύπρου 
Χρύσανθον (1767-1810) καί τούς λοιπούς τής νήσου ’Αρχιερείς, καί διά των 
άστοχων ένεργειών του, πατριαρχεύοντος τοϋ Γαβριήλ Δ' (| 29.6.1785), 
κατεδαπάνησε πολλά διά νά φέρη είς πέρας τήν αποστολήν του, νά έπανέλ- 
θουν δηλαδή είς τάς θέσεις των οί ως άνω Αρχιερείς καί νά απομακρυνθούν 
οί παρανόμως έκλεγέντες ως διάδοχοί των4.

1. Έλπίζομεν ότι προσεχώς θά δημοσιεύσωμεν είδικήν περί τοϋ Γερασίμου μελέτην.
2. Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Άνάλεκτα ίεροσολυμιτικής σταχυο- 

λογίας ή συλλογή ανεκδότων καί σπανίων έλληνικών συγγραφών περί τών κατά τήν Έ- 
φαν ορθοδόξων έκκλησιών καί μάλιστα τής τών Παλαιστινών, τόμος τρίτος, Πετρούπο- 
λις 1897 (Bruxelles 1963), σ. 200, 206, 259, 288, 343-344, 354.

3. ’Αθανασίου Κομνηνοϋ Ύψηλάντου, ’Εκκλησιαστικών καί πολι
τικών τών είς δώδεκα βιβλίον Η', Θ', καίΓ, ήτοι τα μετά τήνάλωσιν (1453-1789). (’Εκ χει
ρογράφου άνεκδότου τής ίεράς μονής τοϋ Σινά). Έκδιδόντος Άρχιμ. Γερμανοΰ Άφθονί- 
δου Σιναΐτου, έν Κωνσταντινουπόλει 1870, σ. 686.

4. Περί τοϋ ζητήματος τούτου όρα ’Αθανασίου Κομνηνοϋ Ύψηλάν
του, ’Εκκλησιαστικών καί πολιτικών τών είς δώδεκα, ε.ά., σ. 636-638· Σέργιου Μα- 
κ ρ α ί ο υ, 'Υπομνήματα έκκλησιαστικής Ιστορίας (1750-1800), έν Κ. Ν. Σ ά θ α, Μεσαι
ωνική βιβλιοθήκη, τόμος Γ', έν Βενετία 1872, σ. 356-357· ’Αρχιμανδρίτου Κυπριανό ϋ, 
'Ιστορία χρονολογική τής νήσου Κύπρου. Έκδοσις παλιγγενεσίας. Μετά προλόγου ύπό 
Θ. Παπαδοπούλου, έν Λευκωσία 1971 (φωτοτυπική άνατύπωσις τής α' έκδόσεως Ένετίη- 
σιν 1788), σ. 328-329· Ίωάννου Χάκκεττ, Ιστορία τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας τής 
Κύπρου κατά μετάφρασιν καί συμπλήρωσιν Χαριλάου I. Παπαϊωάννου, τόμος Α'. Ίστο-

23
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Τήν 16ην Αυγούστου 1788 άπέθανεν ό Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης 
’Ιάκωβος1 καί τη μεσολαβήσει του δραγομάνου Στεφάνου Δημητρίου Μαυ- 
ρογένους* 1 2 διάδοχός του έξελέγη ό Γεράσιμος, ένφ έπρόκειτο νά μετατεθή 
εις τήν Θεσσαλονίκην ό Μητροπολίτης Ουζίτζης. ΔΓ αυτό ό Ύψηλάντης, 
άναφερόμενος εις τήν εκλογήν του Παρθενίου Παγκώστα ώς Πατριάρχου 
’Αλεξάνδρειάς τήν 13ην Σεπτεμβρίου 1788, μας πληροφορεί ότι κατά τήν 
γενομένην τήν ιδίαν ήμέραν εις το Πατριαρχεΐον Κωνσταντινουπόλεως λει
τουργίαν καί χειροτονίαν του Παρθενίου εις Μητροπολίτην Πηλουσίου, 
ελαβε μέρος καί ό «νεοχειροτόνητος» Θεσσαλονίκης3.

Δέκα ήμέρας μετά ταΟτα, τήν 23ην Σεπτεμβρίου 1788, ό Γεράσιμος ά- 
πηύθυνεν έπιστολήν προς τόν δραγομάνον Νικόλαον Πέτρου Μαυρογένην4, 
διά τής όποιας έζήτει τήν βοήθειάν του καί τήν προστασίαν του5.

ρία τής Κυπριακής ’Εκκλησίας άπ’ άρχής μέχρι τής άγγλικής κατοχής τοΰ 1878, έν Άθή- 
ναις 1923, σ. 301-303- Τοϋ Κιτίου Νικοδήμου, ’Ανέκδοτα ιστορικά έγγραφα, 
«Κυπριακά Χρονικά» 3(1925)175-178' Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, ’Αρ
χιεπισκόπου ’Αθηνών, Αί έκ τής τουρκικής καταδυναστεύσεως άνωμαλίαι έν τή ’Εκκλη
σία τής Κύπρου κατά τόν ΙΗ' καί 1Θ' αιώνα, «Θεολογία» 6(1928) 220-222· Ά ν δ ρ έ ο υ 
Ν. Μ ι τ σ ί δ ο υ, Ή ’Εθνική προσφορά τής Κυπριακής ’Εκκλησίας κατά τήν Τουρκο
κρατίαν (1571-1878). (Άνατύπωσις έκ τοΰ περιοδικού «’Απόστολος Βαρνάβας»), Λευκω
σία 1971, σ. 12· τού α ύ τ ο ϋ, Ή ’Εκκλησία τής Κύπρου, Λευκωσία 1972, σ. 23.

1. Μ. I. Γ(εδεών), Σημειώσεις είς άναγραφάς Μητροπολιτών Θεσσαλονίκης. 
«’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια» 23(1903) 258" L. Petit, Nouveaux évêques de Thessaloni- 
que, «Echos d’Orient» 6(1903) 298. Πρβλ. άλλως Louis Petit, Les évêques de Thessaloni- 
que, «Echos d’Orient» 5(1901-1902) 216-217 καί ’Αλεξάνδρου N. Λέτσα, Ιστο
ρία τής Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1963, σ. 155-156.

2. ’Αθανασίου Κομνηνού ‘Υψηλάντου, Εκκλησιαστικών καί πολι
τικών τών εις δώδεκα, ε.ά., σ. 686. Περί τού δραγομάνου τούτου όρα Βασ. Σφυρόε- 
ρ α, Οί Δραγομάνοι τού Στόλου. Ό θεσμός -οί φορείς, «Έπετηρίς τού Μεσαιωνικού 
’Αρχείου’Ακαδημίας ’Αθηνών» 14(1964), Άθήναι 1966, σ. 129-131· Σέργιου Μ α- 
κ ρ α ί ο υ, Υπομνήματα, ε.ά., σ. 356.

3. ’Αθανασίου Κομνηνού ’Υψηλάντου, ’Εκκλησιαστικών καί πολι
τικών τών είς δώδεκα, ε.ά., σ. 699. Τό βεράτιον τού Γερασίμου, έν Μιχαήλ Ά θ. Κ α- 
λ ι ν δ έ ρ η, Τά λυτά έγγραφα τής Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης 1676-1808, έν Θεσ
σαλονίκη 1951, σ. 78-84.

4. Περί αύτού όρα Βασ. Σφυρόερα, Οί Δραγομάνοι τού Στόλου, ε.ά., σ. 123-
129.

5. t τού Ηλιουπόλεως Γ ενναδίου, Έξέχουσαι έκκλησιαστικαί προσωπι
κότητες τού Οικουμενικού Πατριαρχείου μετά τήν άλωσιν. Γεράσιμος ό Θεσσαλο
νίκης ό κατόπιν Χαλκηδόνος (1788-1810 καί 1810-1820), «’Ορθοδοξία» 25(1950) 76 καίέ- 
ξής, όπου καί πανομοιότυπον τού γράμματος τούτου. ΔΓ έτέρας έπιστολάς τοΰ Γερασί
μου ή πρός τόν Γεράσιμον, όρα Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ίεροσολυ- 
μιτική βιβλιοθήκη ήτοι κατάλογος τών έν ταΐς βιβλιοθήκαις τοΰ άγιωτάτου άποστολικοΰ 
τε καί καθολικού όρθοδόξου πατριαρχικού θρόνου τών Ιεροσολύμων καί πάσης Παλαι-



’Εγκύκλιος τής Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης ύπέρ τής μονής Είκοσκροινίσσης 355

Ό Γεράσιμος, κατά τον χρόνον τής εις Θεσσαλονίκην άρχιερατείας 
του, εζη κυρίως εις τήν Κωνσταντινούπολιν καί διετέλει ώς επί τό πλεΐστον 
μέλος τής ένδημουσης συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ώς τοΰτο 
καταφαίνεται εκ των πολλών πατριαρχικών καί συνοδικών εγγράφων, εις 
τά όποια διασώζεται ή υπογραφή του καί τά όποια δέν θά μνημονεύσωμεν 
ενταύθα. Ώς εκ τούτου, άμα τή εκλογή του ό Γεράσιμος διώρισε τόν πο- 
λιόν Επίσκοπον Καμπανίας Θεόφιλον ώς επίτροπόν του εις τήν Μητρό- 
πολιν Θεσσαλονίκης, ένφ ό ίδιος εις τήν Κωνσταντινούπολιν ελάμβανε 
μέρος εις σοβαράς τής Εκκλησίας υποθέσεις. Οΰτω τήν 9ην ’Οκτωβρίου 
1788 ό Γεράσιμος καί δύο άλλοι ’Αρχιερείς μετέβησαν εις τήν Πύλην καί 
άπέτρεψαν τήν συζητουμένην πτώσιν του Πατριάρχου Προκοπίου1. Ό ί
διος έδάνεισε, κατά τήν 20ήν ’Ιανουάριου 1799,1.000 γρόσια εις τόν εν Κου- 
ρούτσεσμε ναόν τού 'Αγίου Δημητρίου, ό όποιος άνηγέρθη σχεδόν εκ βά
θρων δι’ έκδοθείσης έπί τούτφ αυτοκρατορικής άδειας* 1 2. Επίσης ό Γεράσι
μος έπέδειξεν ενδιαφέρον ύπέρ τής εν Θεσσαλονίκη Μονής τών Βλατάδων3.

στίνης άποκειμένων έλλη νικών κωδίκων, τόμος τρίτος, Πετρούπολις 1897 (Bruxelles 1963), 
σ. 184’ Ίωάννου Οικονόμου Λαρισσαίου (1783-1842), Έπιστολαί δια
φόρων... (1759-1824)... ’Ανέκδοτος χειρόγραφος κώδικας. Μεταγραφή, παρακολούθηση, 
πρόλογος Γιάννη Α. Άντωνιάδη. Φιλολογική παρουσίαση-μελέτη-πίνακες Μ. Μ. Πα- 
παϊωάννου. ’Εκδότης Γιάννης Α. Άντωνιάδης, ’Αθήνα 1964, σ. 517-518 (πρβλ. Λ. Β ρ α
ν ο ύ σ η, Νέαι προσκτήσεις τού Μεσαιωνικού ’Αρχείου: Κώδιξ επιστολών τών έτών 
1759-1824, καταρτισθεΐς ύπό Ίωάννου Οικονόμου (Λογιωτάτου) τού Λαρισαίου καί δω- 
ρηθείς εις τό Μεσαιωνικόν ’Αρχεϊον ύπό Ί. Άντωνιάδη, «Έπετηρίς Μεσαιωνικού ’Αρ
χείου ’Ακαδημίας ’Αθηνών» 14 (1964, Άθήναι 1966, σ. 269)· Σωφρονίου Εύστρα- 
τ ι ά δ ο υ, Ό Καμπανίας Θεόφιλος, ε.ά., σ. 71, 81-86, 93-94, 247-249, 258, 261-263' Β. Α. 
Μυστακίδου, Θεοφίλου Καμπανίας, Έργα καί Ήμέραι, ε.ά., σ. 52 ύποσ. 2, σ. 56-57, 
118-119· Μιχαήλ Άθ. Καλινδέρη, Τά λυτά έγγραφα, ε.ά., σ. 85, 86, 88, 89-90, 
104-105, 108-111, 113-118, 123, 125-126, 126-129, 132-134, 135, 139' Λίνου Πολίτη, 
μέ τή συνεργασία Μ. I. Μανούσακα, Συμπληρωματικοί κατάλογοι χειρογράφων Αγίου 
"Ορους, Θεσσαλονίκη 1973, σ. 206.

1. ’Αθανασίου ΚομνηνοΟ Ύψηλάντου, ’Εκκλησιαστικών καί πολι
τικών τών εις δώδεκα, ε.ά., σ. 701-702.

2. Β. Α. Μυστακίδου, Περί Κουρούτσεσμέ τινα ήτοι τών έκκλησιών, πατρι
αρχείων, σχολείων, αύθεντικών οίκων, κρηνών κ.λ.π., «’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια» (περί
οδος δευτέρα) 1(1885) 398' πρβλ. καί σ. 401. Πρβλ. έπίσης τού αύ τού, Διάφορα περί Θεσ
σαλονίκης σημειώματα, ε.ά., σ. 384' Θεοφίλου Καμπανίας, Έργα καί Ήμέραι,ε.ά.,σ. 
57 ύποσ. Γ ’Επισκοπικοί κατάλογοι, «Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών» 12 
(1936)176.

3. Διον. Α. Ζακυθηνού, ’Ανέκδοτα πατριαρχικά έγγραφα τών χρόνων τής 
Τουρκοκρατίας (1593-1798) έκδιδόμενα έκ παρισιακών κωδίκων, «Ελληνικά» 5(1932) 204’ 
Πέτρου Ν. Παπαγεωργίου, Ήέν Θεσσαλονίκη μονή τών Βλαταίων, ε.ά., σ. 
419" Γεωργίου Α. Στογιόγλου, Ήέν Θεσσαλονίκη πατριαρχική Μονή τών 
Βλατάδων, έ.ά., σ. 278 ύποσ. 3.
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Ό αυτός Γεράσιμος, ώς τε Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης αλλά καί Χαλκη- 
δόνος μετά ταΰτα, μετέσχεν επίτροπων, αί όποΐαι ήσχολήθησαν μέ τήν ά- 
νοικοδόμησιν του πυρποληθέντος ναοϋ του Παναγίου Τάφου καί τής διευ- 
θετήσεως των μεταξύ Ελλήνων καί ’Αρμενίων διάφορων είς τούς 'Αγίους 
Τόπους1.

Ό Γεράσιμος έποίμανε τούς Θεσσαλονικεΐς μέχρι τοϋ Νοεμβρίου τοϋ 
18101 2 3 ότε προεβιβάσθη εις τήν Μητρόπολιν Χαλκηδόνος, εις τήν όποίαν 
παρέμεινε μέχρι του θανάτου του, τον Φεβρουάριον του 1820®.

Εις των άποδεκτων τής ώς άνω εγκυκλίου ήτο καί ό Επίσκοπος Κομ
πανίας Θεόφιλος. Ό Θεόφιλος έγεννήθη κατά τό 1715 είς τά Ιωάννινα «έκ 
γονέων ευπατριδών, έκ τής γενεάς των Παπαφυλαίων». Έμαθήτευσε πλη
σίον του Μπαλάνου Βασιλοπούλου είς τά ’Ιωάννινα καί τού Ευγενίου τοϋ 
Βουλγάρεως, τόν όποιον ήκολούθησεν ύστερον είς τήν Κοζάνην. Μοναχός 
έκάρη είς τήν έν Όλύμπω Μονήν τοϋ 'Αγίου Διονυσίου. Πότε άκριβώς ε- 
γένετο ’Επίσκοπος τής είς τήν Μητρόπολιν Θεσσαλονίκης ύποκειμένης 
’Επισκοπής Κομπανίας, είς τήν όποίαν ήρχιεράτευσε περί τά πεντήκοντα 
ετη, δεν είναι γνωστόν.

Ό Θεόφιλος ικανός θεολόγος, επιφανής νομικός, έξαίρετος εγκυκλο
παιδιστής, φιλελεύθερος όπαδός τοϋ νεοελληνικοΰ διαφωτισμοϋ καί μία 
από τάς πλέον συμπαθείς καί μή έπιζητούσας τήν διάκρισιν καί τόν θόρυ
βον εκκλησιαστικός μορφάς τής τουρκοκρατίας, άπέθανε κατά τά μέσα τής 
τελευταίας δεκαετίας τοϋ 18ου αίώνος4.

1. Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Άνάλεκτα ίεροσολυμιτικής σταχυ- 
ολογίας, έ.ά., σ. 183, 200, 204, 206, 259, 288, 343-344, 359· Άρχιμ. Χρυσοστόμου 
Παπαδοπούλου, 'Ιστορία τής Εκκλησίας Ιεροσολύμων, έν 'Ιεροσολύμοις καί ’Α
λεξάνδρειά 1910, σ. 658, 664, 667, 668.

2. Άρχιμ. Καλλ. Δελικάνη, ’Επισκοπικοί κατάλογοι, «’Εκκλησιαστική ’Α
λήθεια» 28(1908) 317· ’Αρχιμανδρίτου Αίμιλιανοΰ Τσακοπούλου, ’Επισκο
πικοί κατάλογοι κατά τούς Κώδικας των Υπομνημάτων τού ’Αρχειοφυλακείου τού Οι
κουμενικού Πατριαρχείου, «’Ορθοδοξία» 31(1956) 428 Τάσου Άθ. Γριτσοπο ό
λου, Ό έθνομάρτυς μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ’Ιωσήφ Δαλιβήρης ό άπό Δράμας, 
«Μακεδονικά» 4(1955-1960) 481. Πρβλ. Μανουήλ Ίω. Γεδεών, Κανονικοί Δια
τάξεις, τόμος δεύτερος, έν Κωνσταντινουπόλει 1889, σ. 134, όπου καί ό Θεσσαλονίκης 
Γεράσιμος υπογράφει έγγραφον τού Πατριάρχου Ίερεμίου περί προικοδοσιών, τόν Δε
κέμβριον τού 1810. Ότι ό Γεράσιμος παρέμεινεν είς τήν Θεσσαλονίκην μέχρι τού Δεκεμ
βρίου τού 1810 όρα καί f τού 'Ηλιουπόλεως Γενναδίου, Σκιαγραφία τής 
ίστορίας τής Μητροπόλεως Χαλκηδόνος καί ό έπισκοπικός αότής κατάλογος, «’Ορθο
δοξία» 19(1944) 143· τού αύτού, Έξέχουσαι έκκλησιαστικαί προσωπικότητες, έ.ά., 
σ. 79.

3. f τού 'Ηλιουπόλεως Γενναδίου, Σκιαγραφία, ε.ά., σ. 143' τού αύτού, 
Έξέχουσαι έκκλησιαστικαί προσωπικότητες, ε.ά., σ. 79.

4. Περί τού Θεοφίλου όρα έπίσης K. Ν. Σ ά θ α, Μεσαιωνική βιβλιοθήκη, τόμος
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Ή Μονή τής ’Αχειροποιήτου Θεοτόκου, τής έπονομαζομένης Είκοσι- 
φοινίσσης, κεΐται έν μέσφ τριών καταφύτων κορυφών του Παγγαίου ορούς1, 
επί μιας μακρας στενής καί άνωφερους φάραγγος, εις ύψόμετρον 780 μέ
τρων. Ή φάραγξ αυτή, άνοιγομένη προς τα ΒΑ καί τήν πεδιάδα καί πόλιν 
τής Δράμας βλέπουσα, σχηματίζει είς τήν αρχήν της θαυμασίαν τοποθεσί
αν διά του ύπάρχοντος δάσους έκ πανυψήλων δένδρων.

Ή Μονή αυτή, τής οποίας ή ΐδρυσις συνδέεται, συμφώνως προς παρά- 
δοσιν μή δυναμένην νά άποδειχθή, με τον ύπογράφοντα τά πρακτικά τής 
ληστρικής έν Έφέσω συνόδου του 449 καί τής Δ' έν Χαλκηδόνι Οίκουμε- * V

Γ', έν Βενετία 1872, σ. 110, 275· Γεωργίου Βενδότη, Προσθήκη είς τήν ’Εκκλη
σιαστικήν ’Ιστορίαν Μελετίου Μητροπολίτου ’Αθηνών... Τόμος περιέχων τα έν τή ’Εκ
κλησία συμβάντα από τούς χιλίους έπτακοσίους χρόνους τής τού Χριστού γεννήσεως (ί- 
χρι τής σήμερον δηλ. όλου τού παρόντος αίώνος, έν Βιέννη τής Άουστρίας 1795, σ. 223· 
Γεωργίου Ίωάννου Ζαβίρα, Νέα ’Ελλάς ή ’Ελληνικόν Θέατρον. Άνατύπω- 
σις Α' Έκδόσεως. Έπιμέλεια-Είσαγωγή-Εύρετήριον Τάσου Άθ. Γριτσοπούλου, Άθήναι 
1972, σ. 31Γ Παναγιώτου Άραβαντινού, Βιογραφική συλλογή λογίων τής 
Τουρκοκρατίας. Είσαγωγή-Έπιμέλεια Κ. Θ. Δημαρά, ’Ιωάννινα 1960, σ. 68· Άνδρέ- 
ου Παπαδοπούλου Βρετοϋ, Νεοελληνική Φιλολογία, ήτοι Κατάλογος των 
άπό πτώσεως τής βυζαντινής αύτοκρατορίας μέχρι έγκαθιδρύσεως τής έν Έλλάδι βασι
λείας τυπωθέντων βιβλίων παρ’ Ελλήνων είς τήν όμιλουμένην ή είς τήν άρχαίαν έλληνι- 
κήν γλώσσαν, μέρος Α', έν Άθήναις 1854, σ. 200" Μαργαρίτου Κωνσταντι-
V ί δ ο υ, ’Εκ τού ’Αρχείου τής έν Τεργέστη Ελληνικής Κοινότητος: Θεοφίλου έπισκό- 
που Κομπανίας προς Γρηγόριον καθηγούμενον τής παρά τήν Βέρροιαν ιερός μονής του 
Προδρόμου τής Σκήτεως, «’Εκκλησιαστικός Φάρος» 12(1913) 382· Ε. Γ. Παντελά- 
κ η, Θεόφιλος, ό Κομπανίας, «Μεγάλη Ελληνική ’Εγκυκλοπαίδεια Παύλου Δρανδάκη» 
12(1930) 546“ ’Ανωνύμου, Θεόφιλος, Μητροπολίτης Κομπανίας, «Θρησκευτική καί 
Χριστιανική ’Εγκυκλοπαίδεια» 3(1940) 1021 · Μιχαήλ Άθ. Καλινδέρη, Τά λυ
τά εγιραφα έ.ά., σ. 18, 19, 30, 38, 55-58, 60-63, 71-72· Δ η μ. Γκ ί ν η, Τό «Κοινάριον» 
τού Κομπανίας Θεοφίλου, «Πρακτικά τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών» 32(1957) 247-251’ τού 
α ύ τ ο ΰ, «Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών» 27(1957) 403-404· Νομικόν ποιη- 
θέν, καί συνταχθέν είς απλήν φράσιν ύπό τού πανιερωτάτου έλλογιμωτάτου ’Επισκόπου 
Κομπανίας κυρίου Θεοφίλου τού έξ Ίωαννίνων (1788). Κριτική εκδοσις μετά είσαγωγής 
καί ευρετηρίων πινάκων ύπό Δημητρίου Σ. Γκίνη, Θεσσαλονίκη 1960, σ. ε'- 
μθ'· τού αυτού, Ή βιβλιοθήκη τού Θεοφίλου Κομπανίας. (Ό πνευματικός κόσμος έ- 
νός φιλελευθέρου Δεσπότη), «Ό Έρανιστής» 1 (1963 )31-40· Νικ. Λ. Φοροπούλου, 
Θεόφιλος. ’Επίσκοπος Κομπανίας (1749-1795), «Θρησκευτική καί ’Ηθική ’Εγκυκλοπαί
δεια» 6(1905) 405-407.

1. Περί τών διαφόρων όνομασιών τού Παγγαίου όρα Μαργαρίτου Γ. Δήμι- 
τ σ α, ’Αρχαία γεωγραφία τής Μακεδονίας συνταχθεϊσα κατά τάς πηγάς καί τά βοηθή
ματα. Μέρος πρώτον. Χωρογραφία, Άθήνησι 1870, σ. 62-63· Γεωργίου Β. Κα- 
φ τ α ν τ ζ ή, Ιστορία τής πόλεως Σερρών καί τής περιφέρειας της (άπό τούς προϊστορι
κούς χρόνους μέχρι σήμερα), τόμος δεύτερος, Γεωλογία-Γεωγραφία-Ίστορική γεωγρα
φία. Προϊστορικοί καί πρώτοι Ιστορικοί χρόνοι. Μακεδονική καί ρωμαϊκή περίοδος, Σέρ
ρες 1972, σ. 34 κ. έ.
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νίκης Συνόδου τοϋ 451 Επίσκοπον Φιλίππων Σώζοντα1, άνάγει την άρχήν 
της πιθανώς είς τον 9ον ή ΙΟον αιώνα1 2. Ενδείξεις άρχαιολογικοϋ χαρα- 
κτήρος, ώς σύντριμμα άναγλύφου τινός, δυναμένου να άναχθη είς τον Η' ή 
τον Θ' αΙώνα, ή κόγχη του Βήματος, τής όποίας ή τοιχοδομία άνήκει είς 
τόν ΙΑ' αιώνα, καί τό δάπεδον τού Σολέα καί τοϋ Βήματος προ τής Αγίας 
Τραπέζης του ΙΑ' έπίσης αίώνος3, ένισχύουν τήν α.ποψιν ταύτην. Ένισχυ- 
τικά επίσης είναι όσα ό Μερτζίδης άναφέρει. Οδτος υποστηρίζει ότι αντέ
γραψε σημειώσεις τινάς έκ τοϋ άρχαιοτέρου κώδικος τής Μονής ταύτης, 
είς τήν κατοχήν τοϋ μοναχοϋ Δαμασκηνοΰ ευρισκομένου, είς τόν όποιον 
άνεγράφετο ότι ό Φιλίππων Αύξέντιος έχειροτόνησε τό 975 μετά τοϋ Επι
σκόπου Άμφιπόλεως ’Ιωσήφ τόν προηγούμενον τής Μονής Δωρόθεον είς 
Επίσκοπον Χριστουπόλεως4. Είς τόν αυτόν κώδικα άνεφέρετο έπίσης ότι ό 
Φιλίππων Υάκινθος παρητήθη τό 1196, άπεσύρθη είς τήν Μονήν Είκοσι-

1. Mansi, τ. VI, 682, 847, 903,951, 1093. Βλέπε όμοίως Ernest Honig
mann, The Original of the Members of the Council cf Nicaea, the Robber-Synod and the 
Council of Chalcedon, «Byzantion» 16(1942-1943) 35 καί 58 καί Paul Lemerle, Phi
lippes et la Macédoine Orientale à l’époque chrétienne et byzantine. Recherches d’histoire 
et d’archéologie. Texte, Paris 1945, σ. 271 καί ύποσ. 3.

2. V. Laurent, Είκοσιφοινίσσης Μονή, «Θρησκευτική καί ’Ηθική Έγκυκλοπαι- 
δεία»5(1964) 408· Μαρίας Καμπούρη, Νέα στοιχεία άπό τή μεσοβυζαντινή φά
ση τού Καθολικού τής Μονής Είκοσιφοινίσσης, «’Επιστημονική Έπετηρίς τής Πολυτε
χνικής Σχολής τοΟ Άριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» 5(1971-1972), Πα
ράρτημα, σ. 128. Πρβλ. Άρχι(μανδρίτου) Δ(αμασκηνού) Μ(οσχοπούλου), 
Ή ’Ιερά Μονή τής Είκοσιφοινίσσης μετά τών σχετικών πρός τά περί αύτής πόλεων καί 
χωρών. Μελέτη τοπογραφική καί ίστορική, Έκδοσις πρώτη, έν ΚωνσταντινουπόλέΙ 1896, 
σ. 33, όπου ώς πιθανόν χρόνον τής πρώτης συστάσεως τής Μονής ύποθέτει τήν μεταξύ 
τοΰ 1282-1328 έποχήν, καί Σπόρου Κοκκίνη, Τά μοναστήρια τής Ελλάδος. Ό- 
δηγός-Τστορία-Θησαυροί-Βιβλιογραφία, Άθήναι 1976, σ. 62, ό όποιος άναφέρει ότι ή 
Μονή ίδρύθη όχι πρό τού 10ου αίώνος.

3. Ίωάννου Β. Παπαδοποόλου, Τινά περί τής Τέρας Μονής τής ’Αχει
ροποιήτου τής έπιλεγομένης Είκοσιφοινίσσης. (Βιβλιογραφία-Άρχαϊον έλληνικόν τεί
χος παρά τήν Μονήν), «Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών» 5(1928) 385-386. Κα
τά τήν Μαρίαν Καμπούρη, Νέα στοιχεία, έ.ά., σ. 137, 144 καί 145, τό δάπεδον, 
τά γλυπτά καί τό Καθολικόν δύνανται νά τοποθετηθούν είς τά τέλη τού 10ου καί τό α' τέ
ταρτον τού 11ου αίώνος, ότε έκτίσθη ή Μονή έπί τή βάσει τών προτύπων τής μεσοβυζαν- 
τινής άρχιτεκτονικής, χωρίς τούτο νά άποκλείη τήν πρό έκατό καί πλέον έτών δπαρξιν 
τής πρώτης φάσεως τής Μονής.

4. Σταύρου Μερτζίδου, Οί Φίλιπποι. Έρευναι καί μελέται χωρογραφικαί 
ύπό άρχαιολογικήν, γεωγραφικήν, Ιστορικήν, θρησκευτικήν καί έθνολογικήν εποψιν. 
Συνταχθεϊσα έπί τή βάσει τών άρχαίων καί τών νεωτέρων βοηθημάτων μέ τινας νεωτέρας 
άνακαλύψεις καί έπιδιορθώσεις έσφαλμένων καί άντιφαπκών τινων πληροφοριών, έν Κων- 
σταντινουπόλει 1897, σ. 212- πρβλ. Paul Lemerle, Philippes et la Macédonie Ori
entale, έ.ά., σ. 271.
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φοινίσσης, εις τήν όποιαν άφιέρωσε τήν περιουσίαν του, είργάσθη είς αυ
τήν δραστηρίως επί πολλά ετη ώς ήγουμενος, προσέφερε πολλά είς αυτήν 
καί ηϋξησε τον αριθμόν των μονάχων άπό 84 είς 1761.

Κτήτωρ αυτής είναι ό είς τήν Μονήν τοϋ 'Αγίου Ίωάννου τοϋ Βαπτι- 
στοϋ, είς τήν Παλαιστίνην, μονάσας κατ’ αρχήν Όσιος Γερμανός, του ο
ποίου ό έλλιπής είς τό τέλος βίος1 2 αποτελεί τήν μοναδικήν πηγήν έκ τής ό
ποιας έχομεν πληροφορίας διά τήν ίδρυσίν της. Έκ τής μετονομασίας των 
Σέρβων είς Τριβαλλούς άπό των άρχών του 12ου αίωνος δύναται νά λεχθή 
ότι ό βίος ούτος δέν εγράφη προ τοϋ αίωνος τούτου3, εφ’ όσον είς τον βίον 
αυτόν οί Σέρβοι άναφέρονται ώς Τριβαλλοί. Ή δράσις τοϋ Γερμανοϋ πρέ
πει νά τοποθετηθή κατά τό δεύτερον ήμισυ τοϋ 9ου ή τάς άρχάς τοϋ 10ου 
αίωνος. Είς τήν πρώτην περίπτωσιν ίσως ό Γερμανός, τον όποιον αναφέρει 
ό ’Αρχιεπίσκοπος Άχρίδος Θεοφύλακτος εις τό μαρτύριον των 15 'Αγίων 
τής έν Μακεδονία Τιβεριουπόλεως, ότι ενεφανίσθη είς τήν χώραν των Βουλ
γάρων κατά τήν διάρκειαν τής Βασιλείας τοϋ Βόριδος (852-889)4, είναι λίαν 
πιθανώς ό Γερμανός ούτος, ό ιδρυτής τής Μονής Είκοσιφοινίσσης5.

Τήν μνήμην τοϋ Γερμανοϋ γεραίρει ή Μονή τήν 22αν Νοεμβρίου, μετ’ 
αύτοΰ δε τιμά ώς κτήτορας καί τούς Νικόλαον καί Νεόφυτον, άρχοντας τοϋ 
Βυζαντίου, οί όποιοι έπιστρέφοντες έκ τίνος άποστολής είς τούς Τριβαλ- 
λούς, προς τούς όποιους έστάλησαν παρά τοϋ βυζαντινοϋ αύτοκράτορος,

1. Σταύρου Μερτζίδου, Οί Φίλιπποι, έ.ά., σ. 213· πρβλ. καί Paul L β
ω eri e, Philippes et la Macédoine Orientale, έ.ά., σ. 273. Πρβλ. έπίσης Σταύρου 
Μερτζίδου, Οί Φίλιπποι, έ.ά., σ. 213, 214, 215, όπου άναφέρονται καί άλλοι Αρχιε
ρείς Φιλίππων, οί όποϊοι συνδέονται μέ τήν Μονήν.

2. "Ορα τήν τελευταίαν εκδοσιν αυτού ύπό f τού Δράμας Διονυσίου, Βίο; 
καί πολιτεία τού Όσίου πατρός ήμων Γερμανού, τού ίδρυτοΰ τής 'Ιερός Μονής Είκο- 
σιφοινίσσης έκ χειρογράφου τής Λαυρεντιανής Βιβλιοθήκης τής Φλωρεντίας, «’Εκκλη
σία» 57(1980) 40-42, 69-71. Ό α ύ τ ò ς Μητροπολίτης έξέδωκε καί συνοπτικήν Ιστορίαν 
τής Μονής, Ή 'Ιερά Μονή Είκοσιφοινίσσης, Δράμα 1978, σσ. 47.

3. Daniele Stiernon, Germano, «Bibliotheca Sanctorum» 6(1965) 242. Κατά 
τόν Ά(ρχιμανδρίτην) Δ(αμασκηνόν) Μ(οσχόπουλον), Ή 'Ιερά Μονή 
τής Είκοσιφοινίσσης, έ.ά., σ. 18, ό άνώνυμος βιογράφος, μιμούμενος καθόλου Συμεώ- 
να τόν Μεταφραστήν, έγραψε τόν βίον μετά τόν 13ον αιώνα.

4. PG. 126, 201C: «’Εν δέ τοϊς καιροΐς τούτου, έφάνη μέν ό άγιος Γερμανός έπί τής 
Βουλγαρικής χώρας». Περί τών άγιων τούτων Μαρτύρων όρα ’Αθανασίου ’Αγγε
λο π ο ύ λ ο υ, Οί ΙΕ' 'Ιερομάρτυρες Τιβεριουπόλεως-Στρωμνίτσης. 'Ιστορικά προβλή
ματα καί λατρευτική πραγματικότης, «Μακεδονικά» 20(1980) 463-484.

5. I. D u j c e V, Une ambassade byzantine auprès des Serbes au IXe siècle, «Recueil 
de Travaux de l’Institut d’Études Byzantines», No 7 (=Zbomik Radova Vizantoloskog In
stitut Knj. 7), Beograd 1961, σ. 58-59. Πρβλ. καί Μαρίας Καμπούρη, Νέα στοι
χεία, έ.ά., σ. 144, τό πλέον πιθανόν είναι δτι ό Γερμανός έζησε τόν 9ον αιώνα καί μάλιστα 
πρός τά τέλη αύτού.
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καί συναντήσαντες τόν Γερμανόν, τόσον έγοητεύθησαν ύπ’ αύτοΰ ώστε, 
μεταβάντες είς Κωνσταντινούπολή καί άποδώσαντες λόγον τής άποστο- 
λής των, έπέστρεψαν εις τήν Μονήν καί έγένοντο αδελφοί αύτής. ’Εάν δε- 
χθή κανείς ότι ή ώς άνω άποστολή πρός τούς Σέρβους ήτο, μετά μεγίστης 
πιθανότητος, εργον τού αυτοκράτορος Βασιλείου Α' μεταξύ των έτών 867 
καί 886 καί ίσως μεταξύ των ετών 867 καί 8741, τότε ένισχύεται ετι περισσό
τερον ή άποψις τής ίδρύσεως τής Μονής κατά τό δεύτερον ήμισυ τού 9ου 
αίώνος.

Είναι περίεργον πάντως ότι ούδέν περί τοϋ τάφου τού Γερμανού είναι 
γνωστόν, ού'τε περί τού λειψάνου του, ένώ τουναντίον υπάρχει παράδοσις 
ότι δεν άπέθανεν ô Γερμανός εις τήν Μονήν, αλλά, άναχωρήσας εξ αύτής, 
παρέδωκε τό πνεύμα του είς έτερον τόπον. Ίσως θά έπρεπε νά δεχθώμεν ότι 
κατά τά τέλη τού 10ου αίώνος μετεφέρθησαν τά όστά του άπό τόν τσάρον 
Σαμουήλ (976-1014) είς τό πλησίον τών Πρεσπών κείμενον χωρίον "Αγιος 
Γερμανός1 2.

Ή άρχαιοτέρα περί τής Μονής ταύτης μαρτυρία εύρίσκεται είς πράξιν 
τού Φεβρουαρίου τού 1320, κατά τήν όποιαν ό Βασίλειος Μοδηνός έπώλη- 
σε τά κτήματά του είς τήν Μονήν Χελανδαρίου- παρών είς τήν πώλησιν 
ταύτην ήτο καί ό ήγούμενος τής «Κοσυνίτζης» Συμεών3, ένώ τό πρώτον 
γνωστόν περί αύτής έγγραφον είναι τού Πατριάρχου ’Αντωνίου τού Δ' (Μά
ιος τού 1395), διά τού όποιου ό ’Αντώνιος διηυθέτησε διαφοράν τινα μετα
ξύ τής Μονής ταύτης («τής πανυπεράγνου μου δεσποίνης καί θεομήτορος 
καί έπικεκλημένης τής Κοσινίτζης» ώς άναφέρεται) καί τής εν 'Αγίφ "Ορει 
Μονής τού Βατοπεδίου4. Έκ τού έγγράφου τούτου πληροφορούμεθα ότι ή

1. I. D u j c e V, Une ambassade byzantine, ε.ά., σ. 60· πρβλ. καί Daniele Sti
er no η, Germano, ε.ά., στ. 241.

2. Περί της παραδόσεως, κατά τήν όποιαν τό χωρίον τούτο συνδέεται, όχι όπωσδή- 
ποτε έπιτυχώς, πρός τό όνομα του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Γερμανοϋ Α' (715- 
730), δρα Στυλιανού Μ. Πελεκανίδου, Βυζαντινά καί μεταβυζαντινά μνη
μεία τής Πρέσπας, Θεσσαλονίκη 1960, σ. 7-10, 47-48, 50-53· πρβλ. καί Ν. Μ u t s ο ρ u- 
los, Byzantinische und nachbyzantinische Baudenkmäler aus Klein-Prespa und aus Hl. 
German, «Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher» 20(1970) 49. ΓΙερί τοϋ Γερμανού δ
ρα Otto Meinardus, The Beardless Patriarch: St. Germanos, «Μακεδονικά» 13 
(1973) 178-186 καί ιδιαιτέρως τήν μελέτην τοϋ Lucian Lamza, Patriarch Germanos
I. von Konstantinopel (715-730). Versuch einer endgültigen chronologischen Fixierung des 
Lebens und Wirkens des Patriarchen. Mit dem griechisch-deutschen Text der Vita Germani 
am Schluss der Arbeit, Würzburg 1975, όπου καί βιβλιογραφία.

3. Louis P e t i tj et B. K o r a b 1 e v, Actes de Chilandar (Actes de TAthos. V), 
Βυζαντινά Χρονικά, Παράρτημα τού ΙΖ' τόμου, Πετρούπολις 1911, σ. 130.

4. Fr. Mi k los ich et los. Müller, Acta et Diplomata graeca medii aevi sa
cra et profana, vol. secundum, Vindobonnae 1862, σ. 240-241.
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Μονή τής Είκοσιφοινίσσης ίδρυσε παρανόμως ύδρόμυλον πλησίον του κα
τά τον Πάνακα (Άγγίτην) ποταμόν ύδρομύλου των Βατοπεδινων μονάχων.

Ένω ή ίστορία τής Μονής κατά τήν βυζαντινήν εποχήν δεν είναι επαρ- 
κως γνωστή, διά τήν εποχήν τής τουρκοκρατίας εχομεν αρκετός πληροφο
ρίας. Ή ανθησις τής Μονής κατά τήν περίοδον αύτήν συνδέεται με τήν πα
ραμονήν εις αύτήν τοϋ Οικουμενικού Πατριάρχου Διονυσίου Α' (1467-1472, 
1489-1490). Ό Διονύσιος μετά τήν πρώτην, ώς επίσης καί μετά τήν όριστι- 
κήν άπό του θρόνου παραίτησίν του, άπεσύρθη εις τήν Μονήν, όπου καί ά- 
πέθανε καί έτάφη1. Ό Διονύσιος διά τοϋ έν γένει βίου του είς τήν Μονήν, 
διά των πολλαπλών ύπέρ αυτής ενεργειών του καί τής διαθέσεως ύπέρ τής 
Μονής πασών των οίκονομιων του έπωνομάσθη δικαίως δεύτερος κτήτωρ 
αύτής. Ή Εκκλησία κατέταξε τον Διονύσιον είς τήν χορείαν των 'Αγίων1 2.

1. «ΤαΟτα λέγων ό πάνσεπτος Διονύσιος οδτος
έκ τής Συνόδου έξεισιν ευφραινόμενος, χαίρων, 
καί άπελθών ήσύχασεν εν τινι μονυδρίφ,
Κοσφηνίτσα δ λέγεται καί εύρίσκεται ετι 
έν Μακεδονία καλώς τού Δράμας έπαρχίμ»,

Μανουήλ I. Γεδεών, Κυρίλλου Λαυριώτου πατριαρχικόν χρονικόν νύν πρώτον 
έκδιδόμενον, «Άθήναιον» 6(1877) 21 · Έπαμεινώνδου I. Σταματιάδου, ’Εκ
κλησιαστικά σύλλεκτα, έν Σάμφ 1891, σ. 13-16" Ά(ρχιμανδρίτου) Δ(αμασκηνού) 
Μ(οσχοπούλου), Ή 'Ιερά Μονή τής Είκοσιφοινίσσης, έ.ά., σ. 36-37. Κωνσταντί
νου Κ. Θεοχάρη, Ή Μονή τής Είκοσιφοινίσσης καί ό Οικουμενικός Πατριάρχης 
Διόνυσος Α', «Μακεδονικόν Ήμερολόγιον» 2(1951) 193-199" Τάσου Άθ. Γριτσο- 
π ο ύ λ ο υ, Ό άπό Φιλιππουπόλεως Οίκουμ. Πατριάρχης Διονύσιος Α' ό έκ Δημητσά- 
νης, έν Άγίοις καταλεγόμενος (1446-1472, 1488-1490), «Άρχεΐον τοϋ Θρακικοϋ Λαογρα- 
φικοϋ καί Γλωσσικού Θησαυρού» (περίοδος Β') 20(1955) 3-37.

2. Περιγραφή τοϋ κατά τήν έπαρχίαν Δράμας καί Φιλίππων ’Ιερού Μοναστηριού τής 
Ύπεραγίας Δεσποίνης ήμών Θεοτόκου τής έπονομαζομένης Κοσφοινίσσης, καί τού γε- 
νομένου θαύματος είς τήν έν αύτή ίεράν καί θαυματουργόν είκόνα τής Θεομήτορος, ή 
προσετέθη καί Παρακλητικός Κανών είς τήν Θεοτόκον έπ’ αΰτώ τφ θαύματι. "Ετι δέ πλή
ρης άκολουθία τού έν άγίοις πατρός ήμών Διονυσίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως· 
άτινα συνηρανίσθησαν έκ παλαιών άντιγράφων, διωρθώθησαν, καί άνεπληρώθησαν πα
ρά τού Πανοσιολογιωτάτου Κυρίου Ίλαρίωνος Σιναΐτου Κρητός, άφιε- 
ρώθησαν δέ τφ Παναγιωτάτφ καί Τρισεβάστω ήμών Δεσπότη τφ Οίκουμενικφ Πατριάρ
χη Κυρίφ Κυρίφ Γρηγορίφ. Έξεδόθησαν έν Κωνσταντινουπόλει, άπό τής έν τοΐς Πατρι- 
αρχείοις τού Γένους Τυπογραφίας, ,αωιθ'. σ. 19-33 ή Άκολουθία τού Αγίου Διονυσίου. 
(Τό φυλλάδιον τούτο έξεδόθη τό δεύτερον δαπάναις τής Ίεράς Μονής Είκοσιφοινίσσης, 
είς σχήμα 8ον καί σελίδας 32, είς τήν Κωνσταντινούπολιν τό 1863 έκ τοϋ τυπογραφείου 
τού Έπαμεινώνδου I. Λαζαρίδου, καί τό τρίτον πάλιν είς τήν Κωνσταντινούπολιν τό 1894 
έκ τού τυπογραφείου Έπ. Σούμα καί Σας, δαπάνη τού ’Αβραάμ Γ. Βαπορίδου, γενικού έ- 
πιθεωρητοΰ τών τυπογραφείων καί έξελεγκτοΰ τών έλληνικών βιβλίων έν τώ Ύπουργείφ 
τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως, πρβλ. Louis Petit, Bibliographie des Acolouthies 
grecques, Bruxelles 1926, σ. 70)· Μ. I. Γ (ε δ ε ώ ν), Κανών είς τόν Άγιον Διονύσιον Πα-
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Έκ τής περιόδου τής τουρκοκρατίας είναι γνωσταί 15 περίπου πατρι
αρχικοί καί συνοδικοί πράξεις περί αυτής άπό τοϋ 1474 (Πατριάρχου Συ
μεών Α' του άπό Τραπεζοϋντος) μέχρι του 1857 (Πατριάρχου Κυρίλλου τοϋ
ζγ.

Τήν 25ην Αύγούστου τοϋ 1507 ή Μονή ύπέστη τήν πρώτην σοβαράν 
δοκιμασίαν έκ μέρους των Τούρκων, οί όποιοι τήν 23ην Αύγούστου τοϋ ί- 
δίου έτους έσφαξαν τούς 172 έν συνόλφ μοναχούς της2 καί άνέκοψαν ούτως * 1

τριάρχην Κωνσταντινουπόλεως, «’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια» 24(1904) 325-328, 332· Τ ό
σου Άθ. Γριτσοπούλου, Ό άπό Φιλιππουπόλεως Οίκουμ. Πατριάρχης Διονύ
σιος Α', ε.ά., σ. 26-37· Κωνσταντίνου Εύθυμίου Τσιάκα, 'Ιστορία τής'Ι
ερός Μονής Είκοσκροινίσσης Παγγαίου μετά Παρακλητικού Κανόνος τής αχειροποιή
του καί ’Ακολουθίας τού Αγίου Διονυσίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, άσκήσαν- 
τος έν τή 'Ιεροί Μονή Είκοσκροινίσσης, Δράμα 1958, σ. 71-86· Δ. Παναγοπούλου, 
'Ιερά Μονή Είκοσκροινίσσης Παγγαίου, Άθήναι 1973, σ. 111-140. Περί τοϋ 'Ιλαρίωνος 
όρα Βασιλείου Βλ. Σφυρόερα, 'Ιλαρίων Σιναΐτης ό Κρής (1765;-1838) καί αί 
δύο έπιστολαί του περί τής μεταφράσεως τών Αγίων Γραφών. (Άνατύπωσις έκ τής «’Επι
στημονικής Έπετηρίδος τής Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου’Αθηνών» τοϋ έ
τους 1969-1970), Άθήναι 1970· Χριστίνας Μπουλάκη-Ζήση, Ό 'Ιλαρίων 
Τυρνόβου καί ή άναγεννητική κίνησις έν Βουλγαρία κατά τάς πρώτας δεκαετίας τοϋ ΙΘ' 
αίώνος, «Θρακική ’Επετηρίδα» 1(1980) 363-371.

1 Α. Παπαδοπούλου Κεραμέως, Έκθεσις παλαιογραφικών καί φιλο
λογικών έρευνών έν Θράκη καί Μακεδονία, γενομένων κατά τό έτος 1885 διά τήν «Μαυ- 
ρογορδάτειον Βιβλιοθήκην», «Ό έν Κωνσταντινουπόλει 'Ελληνικός Φιλολογικός Σύλ
λογος, Παράρτημα τοϋ ΙΖ' τόμου», ’Εν Κωνσταντινουπόλει 1886, σ. 16-24· Αρχιμανδρί
του) Δ(αμασκηνοΰ) Μ(οσχοπούλου), Ή 'Ιερά Μονή τής Είκοσκροινίσσης, 
έ.ά., σ. 34" Γεωργίου Χατζηκυριακοΰ, Σκέψεις καί έντυπώσεις έκ περιοδεί
ας μετά τοπογραφικών, ιστορικών καί αρχαιολογικών σημειώσεων, έν ΆΟήναις 1906, σ. 
159-160· Σπυρ. Π. Λάμπρου, Γράμμα σιγιλλιώδες τής ίεράς μονής Κοσινίτζης, 
«Νέος Έλληνομνήμων» 10(1913) 135-137’ Μητροπολίτου Δράμας Άγαθ αγγέ
λου Μάγνητος, Είκοσιφοίνισσα Παγγαίου Ανατολικής Μακεδονίας. Ήτοι 
Συνοπτική ιστορία καί περιγραφή τής 'Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής τής 'Υπεραγίας Θε
οτόκου, τής έπιλεγομένης Είκοσκροινίσσης, ίδρυθείσης τό 450 μ.Χ. καί άριθμούσης βίον 
πολυκύμαντον καί έθνωφελή δέκα καί πέντε αιώνων, ήτινι συνάπτονται Κατάλογος τών 
χειρογράφων καί έντύπων βιβλίων τής νϋν Βιβλιοθήκης καί τών έν τώ Σκευοφυλακίφ σω- 
ζομένων κειμηλίων, Δράμα 1916, σ 112-115* Κωνσταντίνου Εύθυμίου Τσι
άκα, 'Ιστορία τής Ίεράς Μονής Είκοσκροινίσσης, έ.ά., σ. 28· J. Ο u do t, Patriarcha" 
tus Constantinopolitani Acta selecta, τόμος II, Grottaferrata 1967, σ. 134-137, 184-187· Δ. 
Παναγοπούλου, Ιερά Μονή Είκοσκροινίσσης, έ.ά., σ. 31 · Nomikos Micha
el V a ρ ο r i s, Codex (Γ') Gamma of the Ecumenical Patriarchate of Constantinople, 
Brookline 1974, σ. 102.

2. Μητροπολίτου Δράμας Άγαθαγγέλου Μάγνητος, Είκοσιφοίνισσα 
Παγγαίου, έ.ά., σ. 43-45· πρβλ. Ίωάννου Β. Παπαδοπούλου, Τινά περί τής Ί
εράς Μονής τής Αχειροποιήτου, έ.ά., σ. 38Γ Ανωνύμου, Είκοσκροινίσσης, μονή> 
«Θρησκευτική καί Χριστιανική ’Εγκυκλοπαίδεια» 3(1940) 63· Δ. Παναγοπούλου,



έπί τι διάστημα τήν έκκλησιαστικήν καί εθνικήν δρδσιν τής Μονής, τής ό
ποιας οί μοναχοί περιήρχοντο τάς πόλεις καί τα χωρία τής Μακεδονίας ά- 
γωνιζόμενοι νά διατηρήσουν τήν έλληνικότητα του πληθυσμού, να ένισχύ- 
σουν τό εθνικόν φρόνημά του καί νά άποτρέψουν έξισλαμισμούς.

’Ολίγον μετά ταϋτα ή Μονή ήρχισε καί πάλιν τόν βίον της τή βοηθεία 
μονάχων τής Μονής Βατοπεδίου, οί όποιοι άφιχθέντες εις τήν Μονήν Εί- 
κοσιφοινίσσης καί παραμείναντες εις αυτήν πέραν τής δεκαετίας έπέτυχον 
τήν άναβίωσιν καί άναδιοργάνωσίν της καί τήν συγκέντρωσιν είς αυτήν έ
ως 50 κληρικών καί μονάχων έκ των πέριξ περιοχών. Οί Βατοπεδινοί όμως 
άναχωρήσαντες έκ τής Είκοσιφοινίσσης παρέλαβον μεθ’ εαυτών χειρόγρα
φα καί κειμήλια, τά όποια ζητηθέντα μέσφ τοϋ Πατριάρχου Γερμανού Δ', 
αιώνας υστέρα, τήν ΙΟην ’Ιουλίου 1853, δέν έπεστράφησαν, δικαιολογηθέν- 
των, ώς έλέγετο, τών Βατοπεδινών1.

Τόν Δεκέμβριον του 1542 ό Πατριάρχης Ιερεμίας Α' εύρίσκετο εις τήν 
Μονήν «Κοσινίτσας», όπου καί έξέδωκε σιγιλλιώδες γράμμα υπέρ αύτής* 1 2. 
Εις τήν Μονήν έσώζετο επιγραφή, έπί του έξωτερικοΰ τοίχου τών άνοικο- 
δομηθέντων μετά τήν πυρκαίαν κελλίων τών μοναχών, τοϋ Μητροπολίτου 
Σερρών Παρθενίου, τοϋ έτους 1559/15603. Τόν ’Ιούνιον τοϋ 1570 έπεσκέφθη 
τήν Μονήν ό Οικουμενικός Πατριάρχης Μητροφάνης Γ' καί τόν Νοέμβρι
ον τοϋ 1573 ό έπισκεφθείς ταύτην Πατριάρχης 'Ιερεμίας Β' ό Τρανός έρρύ- 
θμισε τό κοινοβιακόν σύστημα αύτής. Τό 1576, κατά τήν μαρτυρίαν τοϋ Θε
οδοσίου Ζυγομαλά, ό όποιος γράφει προς τόν Στέφανον Γερλάχιον (Ger- 
lach), ή Μονή είχε καί πάλιν 200 μοναχούς4. Τόν ’Ιανουάριον τοϋ 1608 άπέ- 
θανε καί έτάφη εις τήν Μονήν ό Μητροπολίτης Δράμας ’Αθανάσιος5. Τό
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'Ιερά Μονή Είκοσιφοινίσσης, έ.ά., σ. 100-101· ’Επισκόπου Διονυσίου Κ. Κυρά- 
τ σ ο υ, Μητροπολίτου Δράμας, Μνημόσυνα καί Εγκαίνια. Τέσσαρες όμιλίαι, έν Δράμα 
1974, σ. 9-10.

1. ’Α(ρχιμανδρίτου) Δ(αμασκηνοϋ) Μ(οσχοπούλου), Ή ’Ιερά Μονή 
τής Είκοσιφοινίσσης, ε.ά., σ. 37-38· πρβλ. Α. Παπαδοπούλου Κεραμέως, Έκ- 
θεσις παλαιογραφιών καί φιλολογικών έρευνών, ε.ά., σ. 15 ύποσ. Γ t τοϋ πρ. Σω
φρονίου, «Γρηγόριος ό Παλαμάς» 3(1919) 99-100· t του Δράμας Άγαθαγγέ- 
λου, «Γρηγόριος ό Παλαμάς» 3(1919) 196" Ίωάννου Β. Παπαδοπούλου, 
Τινά περί τής Ίερας Μονής τής ’Αχειροποιήτου, ε.ά., σ. 381-382.

2. Σπυρ. Π. Λάμπρου, Γράμμα σιγιλλιώδες, ε.ά., σ. 135-137· X. Γ. Πατρι- 
V έ λ η, Χρονολογικά ζητήματα τής πατριαρχείας τοϋ Ίερεμίου Α' (1522-1546), «Μνημο
σύνη» 1(1967) 261.

3. Κωνσταντίνου Κ. Θεοχάρη, ’Ανέκδοτοι έπιγραφαί τής Ίερας Μονής 
Είκοσιφοινίσσης, «Μακεδονικόν Ήμερολόγιον» 22(1952) 197-198.

4. Κ. I. Δυοβουνιώτου, Θεοδόσιος Ζυγομαλάς, «Θεολογία» 1(1923) 159.
5. Είς τόν τάφον του έλεγειακούς στίχους έπί τής έπιτυμβίου μαρμάρινης πλακός, ή 

όποια έσώζετο είς τήν Μονήν, συνέθεσε τό ίδιον έτος ό Μητροπολίτης Σερρών Θεοφά-
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1610 ό έξαρχικώς έπισκεφθείς τήν Μονήν Μητροπολίτης Μυρέων Ματθαί
ος συνέγραψε τον Κανόνα εις τήν αχειροποίητον εικόνα1. Ίο 1618 έπεσκέ- 
φθη τήν Μονήν ό Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών καί έξαρχος πόσης Ελ
λάδος καί Πελοποννήσου Θεοφάνης, ό άπό Σερρών, ό όποιος έδώρησεν εις 
αυτήν εν ώμοφόριον* 1 2. Τήν Μην ’Απριλίου 1621 έξελέγη είς τήν Μονήν ώς 
Μητροπολίτης Μελενίκου ό ήγούμενος αυτής Γαλακτίων3, ένφ δύο ετη με
τά ταΰτα, τήν 30ήν Μαΐου 1623, ô προηγούμενος αύτής Δωρόθεος έξελέγη 
Μητροπολίτης Περιθεωρίου καί Ξάνθης4. Άποθανόντος τού Δωροθέου, 
τήν 5ην Αυγούστου τοϋ ίδιου έτους Μητροπολίτης Περιθεωρίου καί Ξάν
θης έξελέγη εις τήν Μονήν Είκοσκροινίσσης ό Ιερομόναχος αύτής Σαμου

νης, Τάσου Άθ. Γριτσοπούλου, Ό Στασινός τής Άκοβας καί ή οίκογένεια 
Λαμπαρδοπούλου τής Δημητσάνης, «Ελληνικά» 13(1954) 141-142. Πρβλ.’Α(ρχιμανδρίτου) 
Δ(αμασκηνοϋ) Μ(οσχοποόλου), Ή "Ιερά Μονή τής Είκοσκροινίσσης, ε.ά., 
σ. 42’ Κωνσταντίνου Γ. Ζησίου, Μακεδονίας Χριστιανικά μνημεία. (’Από
σπασμα έκ τών Πρακτικών του 1913 τής έν Άθήναις ’Αρχαιολογικής Εταιρείας), έν Ά- 
θήναις 1914, σ. 81 · Εύαγγέλου Γ. Στρατή, Ή Δράμα καί ή Δράβησκος. 'Ιστορι
κή καί άρχαιολογική μελέτη έκδοθεϊσα γενναίμ δαπάνη τοϋ Δήμου Δράμας, Σέρραι (1923), 
σ. 34-35· Εύστρατίου Ίο. Δράκου, Ιστορία τής Είκοσκροινίσσης Μονής επί 
τοϋ Παγγαίου καί αγιολογία τής Λέσβου, έν Δράμα 1928, σ. 8· Δ. Παναγοπούλου, 
'Ιερά Μονή Είκοσκροινίσσης, έ.ά., σ. 28.

1. Ίλαρίωνος Σιναΐτου Κρητός, Περιγραφή, έ.ά., σ. 9-12· Κω νστ αν
τί ν ο υ Εϋθυμίου Τσιάκα, Ιστορία τής Τέρας Μονής Είκοσκροινίσσης, ε.ά., 
σ. 67-70· Δ. Παναγοπούλου, 'Ιερά Μονή Είκοσκροινίσσης, ε.ά., σ. 141-148. Τούς ή- 
ρωελεγείους στίχους είς τήν εικόνα τής Θεοτόκου, έν 'Ιλαρίωνος Σιναΐτου 
Κρητός, Περιγραφή, έ.ά., σ. 7-8· Μητροπολίτου Δράμας Άγαθαγγέλου Μ ά- 
γ ν η τ ο ς, Είκοσιφοίνισσα Παγγαίου, έ.ά., ο. 129-131 · Κωνσταντίνου Εύθυ- 
μίου Τσιάκα, 'Ιστορία τής 'Ιερας Μονής Είκοσκροινίσσης, ε.ά., σ. 65.

2. Κωνσταντίνου Γ. Ζησίου, Μακεδονίας χριστιανικά μνημεία, έ.ά., σ. 
72· Εύαγγέλου Γ. Στρατή, Ή Δράμα καί ή Δράβησκος, έ.ά., σ. 35· Τάσου 
Άθ. Γριτσοπούλου, Ό Στασινός τής Άκοβας, ε.ά., σ. 149’τοϋ αύτοϋ, Ό έ- 
θνομάρτυς μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ’Ιωσήφ, έ.ά., σ. 473.

3. Ά(ρχιμανδρίτου) Δ(αμασκηνοϋ) Μ(οσχοπούλου), Ή 'Ιερά Μονή 
τής Είκοσκροινίσσης, ε.ά., σ. 43-44. Πρβλ. άλλως ’Ελευθερίου Ταπεινό ϋ, ’Εκ
κλησιαστική 'Ιστορία τής έπαρχίας Μελενίκου, «’Εκκλησιαστική Αλήθεια» 11(1891- 
1892) 319" Πέτρου Σ. Σπανδωνίδου, Μελένικος ό νεκρός μακεδονικός άκρι
τος, Θεσσαλονίκη 1930, σ. 47· Theodoros Ν. Vlachos, Die Geschichte des by
zantinischen Stadt Meienikon, Thessaloniki 1969, σ. 86.

4. Τό κείμενον τοϋ υπομνήματος έκλογής τοϋ Δωροθέου, έν Νομική Συναγωγή Δ ο- 
σιθέου 'Ιεροσολύμων, φ. 198α. Πρβλ. t Μητροπολίτου Σάρδεων Γέρ
μα ν ο ϋ, ’Επισκοπικοί κατάλογοι των έπαρχιων τής Άνατολ. καί Δυτ. Θράκης. (Άπό 
τής άλώσεως γενικώς, άλλ’ ίδίως άπό τοϋ ιζ' αίώνος καί έξής), «Θρακικά» 6(1935) 107- 
108· Πέτρου Α. Γεωργαντζή, Συμβολή είς τήν ιστορίαν τής Ξάνθης, Ξάνθη 
1976, σ. 205.



‘Εγκύκλιος τής Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης ύπέρ τής μονής Εϊκοσιφοινίσσης 365

ήλ1. Επίσης ό τον Μάιον τοΰ 1639 παραιτηθείς Μητροπολίτης Νικομήδει
ας Νεόφυτος (1618-1639), ό άπό Δράμας, άπήλθεν είς τήν Μονήν τής Είκο- 
σιφοινίσσης διά νά έφησυχάση καί άφιέρωσεν εις αυτήν εν έπιγονάτιον1 2.

Πάντα ταΰτα άλλά καί πέραν τούτων ή τοιχογράφησις του ναού των 
'Αγίων ’Αναργύρων τής Μονής, ή οποία έγένετο, συμφώνως προς τήν κτη- 
τορικήν έπιγραφήν, τό 1553, καθώς επίσης καί ή άναγραφή του Μητροπο
λίτου Δράμας ’Ιωακείμ, συμφώνως προς μαρμαρίνην έπιγραφήν του 1555, 
ως άνακαινιστοϋ πτέρυγος τοϋ κτηριακού συγκροτήματος τής Μονής3, δει
κνύουν σαφώς ότι ή Μονή τής Εϊκοσιφοινίσσης μετά τήν σφαγήν τού 1507 
συνεκροτήθη εκ νέου, άνεπτύχθη έξαιρέτως καί άπέκτησεν ιδιαιτέραν καί 
πάλιν αϊγλην ούτως ήδυνήθη νά έπαναλάβη τό σπουδαϊον εργον αυτής. Είς 
τό πλαίσιον αυτό τοποθετείται τό διάβημα τοΰ Κυπρίου μοναχού Θεοκλή
του, προηγουμένου τής Μονής (’Ιούλιος 1632) προς τον δούκα τής Σαβοΐας 
Κάρολον Εμμανουήλ, νά συνεργήση προς άπελευθέρωσιν τής Κύπρου άπό 
τον τουρκικόν ζυγόν4. Τήν εποχήν αυτήν, κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Θεοκλή
του, ή Μονή εϊχεν 150 μοναχούς.

Τό 1655 ή Μονή έπλήγη εκ νέου άλλά τήν φοράν αυτήν εκ τής πανώ- 
λους, ή όποια έλυμαίνετο τήν περιοχήν εντός ήμισείας έβδομάδος άπέθα- 
νον είκοσι μοναχοί5 6.

Τήν 28ην Σεπτεμβρίου 1726 έπεσκέφθη τήν Μονήν χάριν προσκυνή- 
σεως ό Μητροπολίτης πρφην Ναυπάκτου καί Άρτης Νεόφυτος Μαυρομ- 
μάτης8. Τήν 22αν ’Ιουλίου 1730 έπεσκέφθη έπίσης τήν Μονήν ώς πατρια-

1. ’Α(ρχιμανδρίτου) Δ(αμασκηνοϋ) Μ(οσχοπούλου), Ή 'Ιερά Μονή 
τής Εϊκοσιφοινίσσης, 6.ά., σ. 44. Πρβλ. f Μητροπολίτου Σάρδεων Γερμανού, 
Επισκοπικοί κατάλογοι, ε.ά., σ. 108· Πέτρου Α. Γεωργαντζή, Συμβολή, ε.ά., 
σ. 205.

2. Τάσου Άθ. Γριτσοπούλου, Ό Στασινός τής Άκοβας, 6.ά., σ. 149,150* 
τοϋ α ύ τ ο 0, Ό έθνομάρτυς μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ’Ιωσήφ, ε.ά., σ. 473.

3. Θ. Π α π α ζ ώ τ ο υ, Ή χρονολόγηση των έπιχρισμένων τοιχογραφιών τοΰ ναού 
τών Άγιων Αναργύρων τής ΕΙκοσιφοίνισσας τοϋ Παγγαίου, έν «Ή Καβάλα καί ή περι
οχή της. Α' Τοπικό Συμπόσιο. Πρακτικά», Θεσσαλονίκη 1980, σ. 421-423. Πρβλ. καί Μη
τροπολίτου Δράμας Άγαθαγγέλου Μάγνητος, Είκοσιφοίνισσα Παγγαίου, 
ε.ά., σ. 29, 154-155' Εύαγγέλου Γ. Στρατή, Ή Δράμα καί ή Δράβησκος, έ.ά., σ. 
35.

4. Fr. Miklosich et los. Müller, Acta et Diplomata, vol. tertium, Vindobon- 
nae 1865, σ. 274-275· Κωνσταντίνου N. Σάθα, Τουρκοκρατουμένη Ελλάς. Ι
στορικόν δοκίμιον περί τών προς άποτίναξιν τοϋ οθωμανικού ζυγοϋ έπαναστάσεων τοϋ 
έλληνικοϋ έθνους (1453-1821), Άθήνησι 1869, σ. 192-193. Πρβλ. Άποστ. Ε. Βακα- 
λοπούλου, Ιστορία τής Μακεδονίας, 1354-1833, Θεσσαλονίκη 1969, σ. 116.

5. Ά(ρχιμανδρίτου) Δ(αμασκηνοϋ) Μ(οσχοπούλου), Ή Ιερά Μονή 
τής Εϊκοσιφοινίσσης, 6.ά., σ. 44.

6. Ά(ρχιμανδρίτου) Δ(αμασκηνοϋ) Μ(οσχοπούλου), Ή Τερά Μονή τής
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χικός εξαρχος ό έκ Πάτμου Μητροπολίτης Λιτίτζης Μεθόδιος1 καί τήν 
22αν Μαρτίου 1743 ομοίως ό Λίνδιος Μητροπολίτης Λήμνου Παρθένιος* 1 2. 
Καί ό Πατριάρχης Γρηγόριος Ε' ήλθεν είς τήν Μονήν ώς έξόριστος μετά 
τήν πρώτην πατριαρχείαν του καί παρέμεινεν εις αυτήν έπί 9 μήνας· εκ τής 
παραμονής του ταύτης σώζονται δικηροτρίκηρα άφιερωθέντα ύπ’ αύτου είς 
τήν Μονήν3 4.

Μετά τα μέσα του 18ου αίώνος τήν Μονήν έπεσκέφθη καί ό γνωστός 
λόγιος μοναχός Καισάριος Δαπόντες (1714-1784), ό όποιος αναφέρει τά έ- 
ξής δι’ αύτήν:

Στην επαρχίαν Δράμας δε ή Παναγία πάλιν, 
ή και 5Αχειροποίητος, καί είς μονήν μεγάλην 
Κοσσυφινίτζα λέγεται, δτι κοσσύφι ένα 
έδειξ" εκεί ένα νερό' θαϋμα βεβαιωμένο, 
θαϋμα της Παναγίας μον καί τοντο δίχως άλλο' 
διό πανηγνρίζεται με πλήθος καί μεγάλο11.

Είκοσιφοινίσσης, ε.ά., σ. 44. Περί τοϋ Νεοφύτου όρα Άρχιμ. Ναυκρατίου Τσουλ. 
κ α V ά κ η, Ό Μητροπολίτης "Αρτης Νεόφυτος Μαυρομμάτης καί αί σχέσεις του προς 
τό κατά Πάτμον Φροντιστήριον Μακαρίου τοϋ Καλόγερό, «Κληρονομιά» 9(1977) 88- 
132, ένθα καί ή λοιπή βιβλιογραφία.

1. Ά(ρχιμανδρίτου) Δ(αμασκηνοϋ) Μ (ο σ χ ο π ο ύ λ ο υ), Ή 'Ιερά Μονή 
τής Είκοσιφοινίσσης, έ.ά., σ. 44. Ό Μεθόδιος ήτο αδελφός τής έν Πάτμοι Ίερϋ.ς Μονής 
'Αγίου Ίωάννου τοϋ Θεολόγου, Βασιλείου Γ. Άτέση, Μητροπολίτου πρ. Λή
μνου, Συμβολή είς τήν ιστορίαν τής έν Πάτμψ 'Ιερός Μονής τοϋ Εϋαγγελιστοϋ Ίωάννου 
τοϋ Θεολόγου. Άρχιερεις-άδελφοί αυτής άπό τοϋ 1550 καί έντεϋθεν, «’Εκκλησιαστικός 
Φάρος» 59(1977) 187’ πρβλ. καί σ. 163.

2. Α. Παπαδοπούλου Κεραμέως, Έκθεσις παλαιογραφικών καί φιλο
λογικών ερευνών, ε.ά., σ. 30. Ό ’Α(ρχιμανδρίτης) Δ(αμασκηνός) Μ (ο σ χ ό π ο υ- 
λ ο ς), Ή Ιερά Μονή τής Είκοσιφοινίσσης, έ.ά., σ. 44, έχει 23 Μαρτίου. Περί τοϋ Παρ
θενίου όρα f Βασιλείου Γ. Άτέση, Μητροπολίτου πρ. Λήμνου, Ή Ιερά Μη- 
τρόπολις Λήμνου διά μέσου των αιώνων, «Άρχεΐον Έκκλησιαστικοϋ καί Κανονικού Δι
καίου» 12(1957) 153-156. 'Ο κατάλογος τοϋ Νομικού Μ. Βαπόρη, Συμβολή είς 
τόν έπισκοπικόν κατάλογον τής Μητροπόλεως Λήμνου, «Γρηγόριος ό Παλαμάς» 60(1977) 
38-51, φθάνει μέχρι τοϋ Ίωαννικίου (1707-1727).

3. Ά(ρχιμανδρίτου) Δ(αμασκηνοϋ) Μ(οσχοπούλου), Ή Ιερά Μονή 
τής Είκοσιφοινίσσης, ε.ά., σ. 44' Άρχ. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, 
’Επιστολή Δωροθέου Βουλισμα προς τόν Πατριάρχην Γρηγόριον Ε', «Γρηγόριος ό Πα- 
λαμάς» 3(1919) 922· Τάσου Άθ. Γριτσοπούλου, Ό έθνομάρτυς μητροπολί
της Θεσσαλονίκης ’Ιωσήφ, ε.ά., σ. 473. Τόν Σεπτέμβριον τοϋ 1827 κατόπιν άποφάσεως 
τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου, ό Δομενίκου καί Έλασσόνος Σαμουήλ έκηρύχθη έκ
πτωτος καί περιωρίσθη είς τήν αύτήν Μονήν, Γρηγορίου Παν. Βέλκου, Ή 
Επισκοπή Δομενίκου καί Έλασσώνος, ’Ελασσόνα 1980, σ. 191.

4. Καισαρίου Δαπόντε, Άπαρίθμησις τών όνομαστών ναών καί μονών τής
Παναγίας καί περί τοϋ σχολείου τοϋ Αγίου Όρους, Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente
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Άργότερον, κατά τάς άρχάς τοϋ 19ου αίώνος, τήν Μονήν έπεσκέφθη 
καί ό Γάλλος Κουζινερύ (1747-1833)1.

Έπί Σωφρονίου, ενός έκ των πλέον δραστήριων ήγουμένων τής Μο
νής, ό όποιος ειργάσθη μετά ζήλου καί έπιτυχίας καί άπήλλαξε τήν Μονήν 
πολλών δυσχερείων, κατεσκευάσθη, πλήν άλλων, υπό προς τούτο προσκλη- 
θέντων υπ’ αύτοϋ Χίων τεχνιτών, τό είκονοστάσιον τοϋ Καθολικού τής Μο
νής. Ή εργασία αΰτη ήρχισε τό 1781 καί συνετελέσθη μετά πάροδον 22 έ- 
τών* 1 2. Επίσης ό από τοϋ έτους 1806 ήγούμενος αυτής Κωνστάντιος, ό όποι
ος είχε καί ΐατρικάς γνώσεις, συνετέλεσε μεγάλως είς τήν άνακαίνισιν καί 
έπέκτασιν τής Μονής.

'Όπως όλαι αί Μοναί ού'τω καί ή Μονή Είκοσιφοινίσσης δεν ύστέρη- 
σεν είς τήν θεραπείαν των γραμμάτων. Ή Μονή μέχρι τοϋ 1843 διετή ρει 
μόνον Σχολήν των λεγομένων κοινών γραμμάτων, ενώ άπό τοϋ έτους 1844 
οί μοναχοί ίδρυσαν καί έλληνικήν Σχολήν. Είς τήν Μονήν έφοίτησαν με
ταξύ άλλων ό έκ Πρώτης (Κιούπ-κιοϊ) καταγόμενος ’Ιωακείμ Παπακων
σταντίνου (Οικουμενικός Πατριάρχης Νεόφυτος Η' 1891-1894)3 καί ό α
δελφός του Άνδρέας (διάκονος Μελέτιος) ’Αριστόβουλος, διευθυντής τής 
έν Καϊρω Άμπετείου Σχολής4. Παρά τήν ϊδρυσιν τής έλληνικής Σχολής, ή 
Μονή τής Είκοσιφοινίσσης δεν έπαυσε να ενισχύη καί μετά τό 1843 τήν 
έλληνικήν Σχολήν Άλιστράτης5.

privatoare la Istoria Românilor, Volumul XIII. Texte grecisti privatoare la Istoria Române- 
asca culese çi publicate zu introducere si indicele numelor de A. Papadopulos-Kerameus, 
Bucurejti 1909, σ. 290.

1. Μ. E. M. Cousinéry, Voyage dans la Macédoine contenant des recherches 
sur Thistoire, la géographie et les antiquités de ce pays, tome premier, Paris 1831, σ. 205-206, 
tome deuxième, Paris 1931, σ. 51.

2. ’Α(ρχιμανδρίτου) Δ(αμασκηνοΟ) Μ(οσχοπούλου), Ή Τερά Μονή 
τής Είκοσιφοινίσσης, έ.ά., σ. 4· Μητροπολίτου Δράμας ’Αγαθάγγελου Μ ά- 
γ V η τ ο ς, Είκοσιφοίνισσα Παγγαίου, ε.ά., σ. 46-49. Ό Σωφρόνιος ήτο ήγούμενος 
καί κατά τό έτος 1805 ώς έμφαίνεται εκ τίνος επιγραφής έπί μαρμάρινης πλακάς, Π έ - 
τρου Ν. Παπαγεωργίου, Αί Σέρραι καί τά προάστεια τα περί τάς Σέρρας καί ή 
Μονή Ίωάννου τοϋ Προδρόμου. (Συμβολή ιστορική καί άρχαιολογική), «Byzantinische 
Zeitschrift» 3(1894) 291.

3. Τριαντ. Δ. Θεοδωρίδου, Ή 'Ιερά Μητρόπολις Ζιχνών καί οί Μητροπο- 
λϊται της, «Σερραϊκά Χρονικά» 1(1953) 168· Βασιλείου Θ. Σταυρίδου, Οί Οι
κουμενικοί Πατριάρχαι 1860 - σήμερον. Α' Ιστορία, Θεσσαλονίκη 1977, σ. 324.

4. Περί Είκοσιφοινιτών εύπαιδεύτων άνδρων, δρα Εύστρατίου Ίω. Δρά
κου, "Ιστορία τής Είκοσιφοινίσσης, ε.ά., σ. 8-10.

5. Περί τής Σχολής ταύτης, δρα ’Αθανασίου Γιομπλιάκη, Ή Κεντρική 
Σχολή ’Αλιστράτης, «Μακεδονικά» 4(1955-1960) 383-390' πρβλ. Φώτη Τριάρχη, 
Ή παιδεία στον Νομό Δράμας 1840-1899, «Δραμινά Χρονικά», Δράμα 1980, σ. 94-95, καί
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’Από του 1844 τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον διώρισεν επόπτην καί 
έξελεγκτήν έπί τής Μονής τον Μητροπολίτην Δράμας ’Αθανάσιον. Ή έ- 
ποπτεία αυτή διήρκεσε μέχρι τοϋ 1894, δτε ή έποπτεία καί έξέλεγξις τής 
Μονής, τή αιτήσει της, μετηνέχθη εις τον Επίσκοπον Έλευθερουπόλεως. 
Τήν 23ην Φεβρουάριου 1854, επί ήγουμένου Παγκρατίου, συνέβη φοβερά 
πυρκαϊά, ή όποία άπετέφρωσε τό πλεΐστον μέρος τής δυτικής πλευράς τοϋ 
κυρίου κτηρίου τής Μονής καί τό ήμισυ τής βόρειας. Τον Μάρτιον τοϋ 1864, 
πατριαρχική άποφάσει, τρία χωρία, τό Παλαιοχώριον, ή Νικησιάνη καί ή 
Κορμίστα (Χωρομίστα), είς τήν δικαιοδοσίαν τής Μονής άνήκοντα ανέ
καθεν, μετεβιβάσθησαν εις τήν τοιαύτην τοϋ ’Επισκόπου Έλευθερουπόλε
ως Μελετίου, ϊνα συμπληρωθή, διά τής εισφοράς καί των κατοίκων των τρι
ών αύτών χωρίων, τό επισκοπικόν επίδομα τοϋ Έλευθερουπόλεως1. Κατά 
τόν ρωσοτουρκικόν πόλεμον, τό 1877, ή Μονή καί πάλιν ύπέστη καταστρο- 
φάς, τό ίδιον συνέβη κατά τόν Μακεδονικόν ’Αγώνα, κατά τάς άρχάς τοϋ 20οϋ 
αΐώνος, καί κατά τούς πολέμους τοϋ 1912 καί 1913. Τό 1877 ή Μονή είχε 85 
περίπου μοναχούς καί δοκίμους, εκ τών όποιων ώρισμένοι ήσαν διασκορ
πισμένοι είς τά είς διάφορα μέρη ευρισκόμενα μετόχιά της* 2, τό 1885 70 πε
ρίπου3, τό 1900 35 μοναχούς καί ετέρους 30 κοσμικούς4 5, τό 1906 32 μοναχούς 
καί 28 κοσμικούς®, τό 1913 υπέρ τούς 30 μοναχούς καί 25 κοσμικούς είς τήν 
υπηρεσίαν της6, τό 1915 30 ώς 337 καί τό 1928 25 μοναχούς, εκ τών οποίων 
9 ιερείς καί 4 διάκονοι, καί 35 ύπηρέτας8.

Κωνσταντίνου Β. Χιώλου, Ή Άλιστράτη Σερρών. Μία Θρησκευτική, Πνευ
ματική καί Εθνική έπαλξη, Άθήναι 1981, σ. 21.

1 Πρβλ, ’Αθανασίου ΆγΥελοποόλου, Ή διαμόρφωσις τών ορίων τής 
Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου, έν «Ή Καβάλα καί ή περιοχή της. Α' 
Τοπικό Συμπόσιο. Πρακτικά», Θεσσαλονίκη 1980, σ. 176-177 καί 196-197.

2. Νικολάου Γ. Φιλιππίδου, Περιήγησις τών έν Μακεδονία έπαρχιών 
Δράμας, Ζίχνης καί Έλευθερουπόλεως, «Παρνασσός» 1(1877) 134.

3. Α. Παπαδοπούλου Κεραμέως, Έκθεσις παλαιογραφικών καί φιλο
λογικών έρευνών, ε.ά., σ. 13.

4. Λαζάρου Χαρισιάδου, Ή έν τή έπαρχίμ Δράμας ‘Ιερά Μονή τής «Εί- 
κοσιφοινίσσης», «Μακεδονικόν Ήμερολόγιον» 4(1911) 229.

5. Γεωργίου Χατζηκυριακοϋ, Σκέψεις καί έντυπώσεις, ε.ά., σ. 160.
6. Τρύφωνος Ε. Εύαγγελίδου, Νέα Ελλάς ήτοι Ιστορική, γεωγραφική, 

τοπογραφική καί άρχαιολογική περιγραφή τών νέων Ελληνικών χωρών: Ηπείρου, Θεσ
σαλίας, Μακεδονίας, νήσων καί όδηγός σαφής καί άκριβής τών ταξιδιωτών καί περιηγη
τών κατά τό Γερμανικόν τοϋ Καρόλου Μπαίδεκερ καί Meyer καί τό γαλλικόν τοϋ Guide 
Joanne - Isambert, έν Άθήναις 1913, σ. 133.

7. Μητροπολίτου Δράμας Άγαθαγγέλου Μάγνητος, Είκοσιφοίνισσα 
Παγγαίου, ε.ά., σ. 27, 152.

8. Εύστρατίου Ίω. Δράκου, Ιστορία τής Είκοσκροινίσσης, ε.ά., σ. 13.



Το 1896 άπεστάλη αδελφός εκ μέρους τής Μονής εις τήν Ρωσίαν προς 
συλλογήν εράνων υπέρ αυτής καί ό πρ. Πατριάρχης Νεόφυτος Η', Είκοσι- 
φοινίτης, άπαντών είς επιστολήν, εκ τής νήσου ’Αντιγόνης, εις τόν ήγού- 
μενον τής Μονής Μακάριον, αναφέρει ότι θά όμιλήση προς τόν έν Κων- 
σταντινουπόλει πρεσβευτήν τής Ρωσίας Ίωάννην Νελίδωφ διά νά παρατα- 
θή ή είς Ρωσίαν παραμονή του μονάχου1. Ίο 1900 έπτώχευσεν ή Μονή, δι’ 
ενεργειών όμως τοϋ Μητροπολίτου Δράμας Χρυσοστόμου ήνωρθώθησαν 
τά οικονομικά της1 2.

Μέχρι του 1917 ή Μονή κατείχε πλουσίαν βιβλιοθήκην μέ μεγάλης α
ξίας χειρόγραφα καί πολύτιμα κειμήλια. Τήν 27ην Μαρτίου όμως τοϋ έ
τους τούτου οί Βούλγαροι κομιτατζήδες, εχοντες επί κεφαλής τόν διαβόη- 
τον Πανίτσαν καί τόν αυστριακής καταγωγής καθηγητήν τής ’Αρχαιολο
γίας είς τήν Σόφιαν Βλαδίμηρον Σίς, είσέβαλον είς τήν Μονήν, συνέλαβον 
καί έκακοποίησαν τούς μοναχούς καί τούς είς αύτήν εργαζομένους, διήρ- 
πασαν άπασαν τήν κινητήν περιουσίαν τής Μονής, τά χειρόγραφα άπό τήν 
Βιβλιοθήκην, τά κειμήλια άπό τό Σκευοφυλάκιον καί τά άμφια, τά έφόρ- 
τωσαν εις 18 ήμιόνους καί τά μετέφεραν είς τήν Δράμαν καί άπό εκεί είς τήν 
Βουλγαρίαν3. Μεταξύ αυτών τό σπουδαιότερον ήτο χειρόγραφον Εύαγγέ-
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1. Εύστρατίου Ί α>. Δράκου, Ιστορία της Είκοσιφοινίσσης, ε.ά., σ. 6.
2. Κωνσταντίνου Εύθυμίου Τσιάκα, Ιστορία τής Ίεράς Μονής Εί- 

κοσιφοινίσσης, ε.ά., σ. 30.
3. Γ. Α. Σωτηρίου, Αί βυζαντιναί σπουδαί. Διάλεξις γενομένη κατά τήν έπί- 

σημον έμφάνισιν τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών έν τω «Παρνασσφ» τή 26 ’Ιανουά
ριου 1919, έν Άθήναις 1920, σ. 11 · Σ. Β. Κουγέα, Κώδιξ του πατρικίου Σαμωνα (μεθ’ 
ένός πανομοιοτύπου), «Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher» 5(1926) 198-199. Περί 
τής Βιβλιοθήκης τής Μονής öpu Σταύρου Μερτζίδου, Αί χώραι του παρελθόν
τος καί αί έσφαλμέναι τοποθετήσεις των. Έρευναι καί μελέται τοπογραφικαί ύπό άρχαι- 
ολογικο-γεωγραφικο-ϊστορικήν εποψιν συνταχθεϊσαι έπί τή βάσει τών άρχαίων καί τών 
νεωτέρων βοηθημάτων, μέ τινας νεωτέρας άνακαλύψεις καί μέ έπιδιορθώσεις τών τέως 
έσφαλμένων καί αντιφατικών, περί τών τοιαύτης ύλης πραγματευομένων διαφόρων Συγ
γραμμάτων, έν Άθήναις 1885, σ. 83-84" Α. Παπαδοπούλου Κεραμέως, Έκ- 
θεσις παλαιογραφικών καί φιλολογικών έρευνών, ε.ά., σ. 25-53" πρβλ. Ά(ρχιμανδρίτου) 
Δ(αμασκηνού) Μ(οσχοπούλου), Ή 'Ιερά Μονή τής Είκοσιφοινίσσης, 6.ά., 
σ. 55" Μητροπολίτου Δράμας Αγαθάγγελου Μάγνητος, Είκοσιφοίνισσα 
Παγγαίου, ε.ά., σ. 108-111" Σπυρ. Π. Λάμπρου, Ενθυμήσεων ήτοι χρονικών ση
μειωμάτων συλλογή πρώτη. (Άρ. 1-562), «Νέος Έλληνομνήμων» 7(1910) 159, 186" Pa
ul Maas, «Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher» 2(1912) 219-220" Σπ. Λάμ
πρου, Κατάλογος τών έν τή Βιβλιοθήκη τής ίεράς Μονής τής Είκοσιφοινίσσης εύρισκο- 
μένων βιβλίων είς μεμβράνας, χειρόγραφα, χαρτί καί είς τύπον, «Νέος Έλληνομνήμων» 
17(1923) 306-311" Otmar Schissei, Kataloge griechischer Handschriften, Graz 1924, 
σ. 21, 71" Κατάλογοι έλληνικών κωδίκων έν Έλλάδι καί ’Ανατολή, «Έπετηρίς Εταιρεί
ας Βυζαντινών Σπουδών» 11(1953) 369"Albert Ehrhart, Überlieferung und Bestand der
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λιον επί περγαμηνής δίστηλον, ιδιόχειρον του αύτοκράτορος Ίωάννου Καν- 
τακουζηνοϋ, τό όποιον ί'.γραψεν ώς μοναχός Ίωάσαφ τό 13731 ή τό 1378* 1 2. 
Τό Εύαγγέλιον τούτο, βάρους 9 οκάδων, ήτο καλλιγραφικώτατα γεγραμμέ- 
νον, είχε βαρύτιμον περίβλημα καί ήτο πεποικιλμένον διά πολυτίμων λί
θων. Τότε οί πατέρες τής Μονής όχι μόνον έβασανίσθησαν καί έξωρίσθη- 
σαν άλλά καί υπεβλήθησαν είς την Βουλγαρίαν είς καταναγκαστικά πρός 
θάνατον έργα. Επίσης οί Βούλγαροι διήρπασαν έκ Δράμας όλα τά έγγραφα 
καί τούς κώδικας τής Μητροπόλεως, όλα τά χειρόγραφα3 καί ολόκληρον 
τήν βιβλιοθήκην του Μητροπολίτου Δράμας Άγαθαγγέλου Μάγνητος, κα
θώς καί όλα τά άντίτυπα τού εν Δράμα έκδοθέντος τό 1916 έργου του περί 
τής Μονής Είκοσιφοινίσσης4. Δυστυχώς οί Βούλγαροι, παρά τούς όρους

hagiographischen und homiletischen Literatur der griechischen Kirche von den Anfängen bis 
zum Ende des 16. Jahrhunderts. Erster Teil. Dei Überlieferung. I. Band, Leipzig 1937, σ. 
XXXIX-XL, LIV- Marcel Richard, Répertoire des Bibliothèques et des Catalogues 
de manuscrits grecs, Paris 19582, σ. 86-88' L. P ο 1 i t i s, Eine Schreiberschule im Kloster 
των 'Οδηγών, «Byzantinische Zeitschrift» 51(1958) 271, 277-278, 280-281.

1. Δημητρίου Μ. Σάρρου, Παλαιογραφικός έρανος. (Άνατύπωσις έκ του 
ΛΓ' τόμου του Περιοδικού τού έν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού ΦιλολογικοΟ Συλλό
γου), έν Κωνσταντινουπόλει 1914, σ. 104-105.

2. Γεωργίου Χατζηκυριάκου, Σκέψεις καί έντυπώσεις, έ.ά., σ. 154-155* 
Κωνσταντίνου Γ. Ζησίου, Μακεδονίας χριστιανικά μνημεία, ε.ά., σ. 74-75- 
Γ. Α. Σωτηρίου, Αί βυζαντινοί σπουδαί, ε.ά., σ. 11 - Δ. Π α ν α γ ο π ο ό λ ο υ, ‘Ι
ερά Μονή Είκοσιφοινίσσης, έ.ά., σ. 33.

3. Έκθεσιν πρός τόν Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης Γεννάδιον περί όλων αυτών ύ- 
πέβαλεν έκ Δράμας, τήν 12ην ‘Οκτωβρίου 1918, ό τοποτηρητής τής Μητροπόλεως Δρά
μας Επίσκοπος ©εουπόλεως Γεννάδιος, «Γρηγόριος ό Παλαμάς» 2(1918) 645-656- 
Κωνσταντίνου Εύθυμίου Τσιάκα, Ιστορία τής Τέρας Μονής Εΐκοσκροι- 
νίσσης, ε.ά., σ. 34-37, όλίγας δέ ημέρας μετά ταύτα, τήν 28ην ‘Οκτωβρίου 1918, ό ήγού- 
μενος τής Μονής Ιερομόναχος Νεόφυτος είς χρονολογικήν εκθεσίν του, γραφεΐ- 
σαν είς τήν Δράμαν, περιγράφει κατά χρονολογικήν σειράν τά άπό 1ης Αύγουστου 1916 
μέχρι 23ης ’Ιουνίου 1917 μαρτύρια των πατέρων τής Μονής καί τήν καταστροφήν τής Μο
νής, παραθέτων έν τέλει κατάλογον των κειμηλίων καί θησαυρών τής Μονής, καθώς καί 
τών ζημιών τής Μονής, «Γρηγόριος ό Παλαμάς» 2(1918) 685-698- Κωνσταντίνου 
Εύθυμίου Τσιάκα, Ιστορία τής Τέρας Μονής Είκοσιφοινίσσης, ε.ά., σ. 3747. 
Μέρος τής έκθέσεως ταύτης έδημοσίευσε καί ό Δ. Παναγόπουλος, 'Ιερά Μονή 
Είκοσιφοινίσσης, ε.ά., σ. 36-44.

4. Πρβλ. κριτικήν τής μελέτης αύτής t το6 πρ. Λ. Σωφρονίου, «Γρηγό
ριος ό Παλαμάς» 3(1919) 92-100. Έκ τής μελέτης αύτής περιεσώθησαν μόνον πέντε σώ
ματα, ώς άναφέρει ό ίδιος t ό Δράμας ’Αγαθάγγελος, «Γρηγόριος ό Παλα
μάς» 3(1919) 191-196, άπαντών είς τήν ώς άνω κριτικήν τού ποτέ μαθητού του είς τήν 'Ιε- 
ράν Θεολογικήν Σχολήν τής Χάλκης Μητροπολίτου πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εύ- 
στρατιάδου. ’Επειδή δέν κατέστη δυνατόν νά εύρωμεν τήν μελέτην ταύτην, συνεβουλεύθη- 
μεν διά τήν παρούσαν έργασίαν τό δακτυλογραφημένον άντίγραφον αύτής, τό όποιον ύ- 
πάρχει είς τήν Δημοσίαν Βιβλιοθήκην Δράμας.
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τής Συνθήκης του Νεϊγύ (Neuilly), ήρνήθησαν, πλήν έλαχίστων εξαιρέσε
ων, να έπιστρέψουν τα κλαπέντα, παρ’ ότι τον Μάιον τοϋ 1923 προς τούτο 
μετέβη εις Σόφιαν ό τότε Διευθυντής τοϋ Βυζαντινού Μουσείου Γεώργιος 
Σωτηρίου1.

Κατά τόν Β' παγκόσμιον πόλεμον, ή Μονή έγνώρισε διά μίαν ακόμη 
φοράν τήν καταστροφικήν μανίαν των Βουλγάρων. Τήν 12ην Ιουλίου 1943 
κατέκαυσαν τα οικοδομήματα τής Μονής, ή όποια ως έκ τούτου μετεβλήθη 
εις σωρόν έρειπίων, διασωθέντος μόνον τοϋ κυρίως Ναοϋ των Είσοδίων τής 
Θεοτόκου. Ίο 1946 κατεβλήθη ή πρώτη προσπάθεια διά τήν άνοικοδόμη- 
σιν τής Μονής, τό 1957 έγινε μία άκόμη μικρά προσπάθεια, τό 1963, άπό 
τοϋ ’Ιουλίου μέχρι τοϋ Δεκεμβρίου, εγένοντο άναστηλωτικαί έργασίαι υπό 
τής Εφορείας Αρχαιοτήτων ΙΕ' Περιφερείας1 2, εκτοτε δέ ήρχισε συστημα
τική προσπάθεια άνοικοδομήσεώς της, χάρις εις τάς άοκνους προσπάθειας 
τοϋ καί νϋν Μητροπολίτου Δράμας Διονυσίου, ή όποια άπέδωκεν όντως έξ- 
αιρέτους καρπούς. Σήμερον ή Μονή λειτουργεί ώς γυναικεία με υπέρ τάς 
10 μοναχάς.

Άπό τά τίμια καί ιερά λείψανα, τά όποια άναφέρονται εις τήν έγκύ- 
κλιον τής Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης καί τά όποια θά έφερε μεθ’ έαυτοΰ 
ό Ιερομόναχος Ίωάσαφ Κοσφινιτζιότης, είς τήν Ίεράν Μονήν Είκοσιφοι- 
νίσσης άναφέρεται, άπό τούς κατά καιρούς άσχοληθέντας μέ τήν Μονήν, 
ότι ύπήρχον τοϋ 'Αγίου Διονυσίου3, τοϋ 'Αγίου Χαραλάμπους4, τοϋ 'Αγίου

1. Κωνσταντίνου Εύθυμίου Τσιάκα, 'Ιστορία τής 'Ιερας Μονής Εί- 
κοσκροινίσσης, έ.ά., σ. 47-49· πρβλ. Λίνου Πολίτου, Ειδήσεις, «Ελληνικά» 4 
(1931) 525-526.

2. Δ η μ. I. Λ α ζ α ρ ί δ ο υ, ’Αρχαιότητες καί μνημεία Άνατολ. Μακεδονίας-Θρά- 
κης, «’Αρχαιολογικόν Δελτίον» 19(1964), Μέρος Β' 3-Χρονικά, Άθήναι 1967, σ. 374-375.

3. Σταύρου Μερτζίδου, Αί χώραι του παρελθόντος καί αί έσφαλμέναι τοπο
θετήσεις των, ε.ά., σ. 85" Ά(ρχιμανδρίτου) Δ (α μ α ο κηνοϋ) Μ(οσχοπούλου), Ή 
'Ιερά Μονή τής Είκοσιφοινίσσης, έ.ά., σ. 37, 40,55 · ΓεωργίουΧατζηκυριακοΟ, 
Σκέψεις καί έντυπώσεις, ε.ά., σ. 156, 157· Ευαγγέλου Γ. Στρατή, 'Ιστορία τής 
πόλεως των Σερρών άπό των αρχαιότατων χρόνων μέχρι τών καθ’ ήμάς καί ή δράσις τής 
έν αύτή Ελληνικής Κοινότητος κατά τούς μετά τήν άλωσιν αιώνας, έν Κωνσταντινου- 
πόλει 1909, σ. 89· Λαζάρου X α ρ ι σ ι ά δ ο υ, Ή έν τή έπαρχίςι Δράμας 'Ιερά Μονή 
τής «Είκοσιφοινίσσης», ε.ά., σ. 229· Κωνσταντίνου Γ. Ζησίου, Μακεδονίας 
χριστιανικά μνημεία, ε.ά., σ. 70-71· Μητροπολίτου Δράμας Άγαθαγγέλου Μ ά- 
γνητος, Είκοσιφοίνισσα Παγγαίου, ε.ά., σ. 16, 52, 142· «Γρηγόριος ό Παλαμάς» 2 
(1918) 695, 696" Τάσου Άθ. Γριτσοπούλου, Ό άπό Φιλιππουπόλεως Οίκουμ. 
Πατριάρχης Διονύσιος Α', ε.ά., σ. 21-22· Κωνσταντίνου Εύθυμίου Τσιά- 
κ α, Ιστορία τής Τέρας Μονής Είκοσιφοινίσσης, ε.ά., σ. 20, 45, 46, 52· Δ. Π α ν α γ ο- 
π ο ύ λ ο υ, 'Ιερά Μονή Είκοσιφοινίσσης, ε.ά., σ. 42.

4. Κωνσταντίνου Γ. Ζησίου, Μακεδονίας χριστιανικά μνημεία, ε.ά., σ.
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Τρύφωνος1, του 'Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου* 1 2 καθώς καί μέρος τού Τι- 
μίου Ξύλου3.

Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης αποςτολος αθ. γλαβίνας

SUMMARY

Apostolos Glavinas, Circular of the Metropolis of Thessalo
niki for the Aid of the Holy Monastery of Eikosifinissa.

On the first of September 1791, the Metropolis of Thessaloniki sent a cir
cular letter to all its clerics and laics, introducing the Hieromonk Ioasaph Ko- 
sfinitziotis. Ioasaph was going to travel through the Metropolis of Thessalo
niki for three years, carrying part of the Holy Cross and the sacred relics of 
some Saints. His purpose was to collect offerings for the financial support of 
the Monastery of Eikosifinissa.

The present work aims at publishing this brief circular. The work com
prises a short introduction to Codex 66 of the Monastery of Vlatades which 
contains the circular, and the circular itself.

The circular is followed by some information on the Archbishop of Thes
saloniki, Gerasimos the Cretan (1788-1810), on whose prelature the circular 
was issued, and on the Bishop of Campania, Theophilos, who was one of the 
bishops of the Metropolis ot Thessaloniki when the circular was issued and 
the one who preserved the document.

Finally a broader discussion on the Monastery of Eikosifinissa of Pag- 
gaion is made, concerning mainly its history from its foundation (second half 
of 9th century) till today.

71 · «Γρηγόριος ό Παλαμάς» 2(1918) 695“ Κωνσταντίνου Εύθυμίου Τσιά- 
κ α, 'Ιστορία της 'Ιεράς Μονής Είκοσιφοινίσσης, ε.ά., σ. 46, 52· Δ. Παναγοπού- 
λ ο υ, 'Ιερά Μονή Είκοσιφοινίσσης, ε.ά., σ. 42.

1. «Γρηγόριος ό Παλαμάς» 2(1918) 696· Κωνσταντίνου Εύθυμίου Τσι- 
ά κ α, 'Ιστορία τής 'Ιερός Μονής Είκοσιφοινίσσης, 6.ά., σ. 46, 52· Δ. Π α ν α γ ο π ο ύ- 
λ ο υ, 'Ιερά Μονή Είκοσιφοινίσσης, ε.ά., σ. 42.

2. Κωνσταντίνου Ευθυμίου Τσιάκα, Ιστορία τής 'Ιεράς Μονής Εί- 
κοσιφοινίσσης, ε.ά., σ. 52.

3. «Γρηγόριος ό Παλαμάς» 2(1918) 694.
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