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Η Δ I A. Θ Η K II
ΤΟΓ ΟΣΙΟΓ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΓ ΘΕΣΣΑΑΟΝΙΚΕΩΣ
Δημοσιεΰομεν κατωτέρω αΰτούσιον μετά υποσημειώσεων καί τής σχε
τικής βιβλιογραφίας καί κατ’ αντιγραφήν εκ τοΰ κώδικος τής μονής την
αχρονολόγητον διαθήκην τοΰ οσίου Νικάνορος1 τοΰ Θεσσαλονικέως, ίδρυτοΰ τής σταυροπηγιακής καί πατριαρχικής μονής τής Μεταμορφώσεως τοΰ
Σωτήρος Χριστοΰ (Ζάβορδας) εν τφ Καλλιστράτφ δρει παρά τον 'Αλιάκμο
να, άντιγραφεΐσαν μετά πολυαρίθμων σφαλμάτων υπό τίνος Ίωάννου Ζω
γράφου εξ Ίωαννίνων το έτος 1692 εκ τοΰ άρχικοΰ πιτακίου (εϊκών 1).
Ή εκκλησία τής μονής, ρυθμοΰ βυζαντινοΰ, σχήματος σταυροΰ
(Εϊκών 2), είναι αφιερωμένη εις την Μεταμόρφωσιν τοΰ Σωτήρος, ως ανα
γράφεται εν τή σφζομένη κτιτορική επιγραφή, ήτις ευρίσκεται εντοιχισμένη
επί τής ανατολικής πλευράς τοΰ κωδωνοστασίου, ως καϊ εις την σελίδα 197
τοΰ κώδικος τής μονής μνημονεύεται, έχουσα οΰτω :
ήγειρεν ναόν εκ βάθρων τφ σωτήρι
Νικάνωρ προστάτης τε μονής τής θείας
συν τή άδελφότητι ψυχής εκ πόθου
τοΰτοις λόγε δώρησας 2 πταισμάτων λΰσιν
έν ετει ζμβ ινδικτιώνος β 3
1 Ή μνήμη του εορτάζεται έν τή Δυτική Μακεδονίςι τήν 7ην Αύγουστου μέ
ιδιαιτέραν ακολουθίαν, μή περιλαμβανομένην εις το Μηναΐον. Ή ακολουθία του
έξεδόθη πολλάκις. Βλέπε α') Bibliographie des acolouthies grecques, Louis Pe
tit, έκδόσεως 192G σελ. 205. β') Κατάλογος έντυπων Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζά
νης Ν. Π. Δελιαλή εκδοσις 1948, σελ. 19, άρ. 67. ’Επίσης είς έτερον βιβλίον ακο
λουθιών σφζεται χειρόγραφος ακολουθία διάφορος των προηγουμένων. Βλέπε ίδιον
κατάλογον σελ. 19, άρ. 66. γ') Τέλος όμοια των υπό τοΰ Louis Petit μνημονευομένων έξεδόθη τφ 1953 έν Κοζάνη υπό τοΰ Δ. Γκαβανά.
3 Γρ. δώρησαι.
3 ζμβ = 7042 από κτίσεως κόσμου = 1534 άπό Χρίστου γεννήσεως. "Επί
τής ανωτέρω ήμερομηνίας δέν αντιστοιχεί δεύτερον έτος ινδικτιώνος, αλλά έβδο
μον. ’Επί τοΰ κώδικος τής μονής τό «μ» =40 φαίνεται ξαναγραμμένον ως ♦κ»=20,
δημιουργουμένης νέας χρονολογίας (7022) = 1514, είς τήν οποίαν αντιστοιχεί δεύτερον
έτος ινδικτιώνος.
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Ν. Π. Αελιαλη

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΤΗ2 ΔΙΑΘΗΚΗΣ

f νεόφυτος1 ελεώ Θεοϋ αρχιεπίσκοπος τής πρ όιης ιουστινιανής | βουλγαρίας σερβίας άλβανίας κα'ι των λοιπών : —
f νικάνωρ ιερομόναχος καί πνευματικός πατήρ, καί ηγούμενος τής εν
τή μο|νή τής σεβαςμίας του σωτήρος χριστού, ός γεγονεν καί κτίτωρ τής
αυτής μονής. | κατά άποκάληψιν δεοΰ γενομένου εν ταΐς εσχάταις ήμέραις,
καί πολυ'κίνδυναις τοϋ ογδόου αίώνος. τοις ευρισκομένοις μοναχοΐς.
ίεροδιακόνοις | τε καί ίερομονάχοις τε. καί πνευματικοΐς. μετά καί τοϋ
δευτεραρίου 2 του λεγομένου δι|καίου. καί τον μέλλοντα κατά καιρόν την
ηγουμενίαν αναδέχεσθε εν κυρίφ J χαίρειν. εγώ αδελφοί εβουλώμειν γράψ τι διαθίκην πλατήτερον. διιήλαμβάνουσα τα πάτρια τής μονής, πώς
έκτίστικεν μεθόσον κόπον, καί κίν]δυνον, καί μέ πόσης παλίκης 3 καί συν
δρομής, έπεριποιήΟησαν τα με|τόχια 4 καί πάντα τα έν αυτής καί έβουλώμειν γράψαι κιά πόσα δηνά έστϊν | έν τή συλογή των μοναχών, καί
οΐα κατεπαλεσα πικρά, άλλ’ ο καιρός βιά|ζει με εις έ'τερα. επιδεί έπιχειρίσθειν τήν έν τφ καλλιστράτψ όρη ώκοισιν | καί την ανακτισιν τής σεβα
ςμίας μονής τής εις όνομα τιμώμενον άγιον γε|ωργίον.5 κακείθεν μετανα
στεύω συχνά άπ’ όρους εις όρους, καί από του καλλι|στράτου ερχόμενος άπάνο εις τήν κορυφήν, ευρών πεπαλαιομένον καί χιήλαςμένον θέμελιον. καί
τόπος δίςβατος καί λόγκος πολύς διά άποκάλυ|ψιν θεού ερχομένου μου ά1 Δέν μνημονεύεται υπό του Άμασείας ’Ανθίμου Άλεζούδη, Έννλησ. ’Αλή
θεια 1888, τόμ. 9ος, σελ. 158 160.
2 δευτεράριος : βιβλιοκράτης, διαχειριστής.
8 ιταλική : πάλη (;)
4 μετόχια : κτήματα, κυρίως αγροτικοί εκτάσεις.
5 “Αγιος Γεώργιος: ό κοινώς λεγόμενος Σκήτη, δστις εύρίσκεται επί τής
Ν.Δ. άποκρήμνου κλιτύος τοΰ Καλλιστράτου όρους καί άνωθεν πυκνής βλαστήσεως.
Ή μετάβασις είς τούτον τήν εποχήν τοϋ Αγίου έγίνετο διά στενωπού. Κατόπιν κατερρίφθησαν οί βράχοι καί ή μετάβασις γίνεται μέχρι καί σήμερον δΓ άναβατήρος (καρούλι), άπό τών υπωρειών τοϋ όρους. Έκ τής θέσεως ταύτης διακρίνονται
τά παράθυρα, ή είσοδος καί ή άχυβάς τού ιερού μετά τοΰ όδοντογεισώματος, πεποικιλμένου διά τεμαχίων κεράμων, ώς επίσης καί ό κρίκος τού άναβατήρος. Λόγω
τοΰ άποκρήμνου εδάφους Iti μακράν σειράν ετών δέν έγνωρίζομεν τό εσωτερικόν
τοΰ ναού. ’Εσχάτως όμως ό καθηγητής τής θεολογίας εν τφ γυμνασίω Γρεβενών
κ. Ίωάν. Ζιώγας, άνελθών διά τοΰ άναβατήρος, μάς πληροφορεί ότι τό εσωτερικόν
γέμει τοιχογραφιών, α'ίτινες δέν ευρίσκονται είς καλήν κατάστασιν, ’Επίσης μάς άπέστειλε προς δημοσίευσιν τήν σωξομένην επιγραφήν τής άνακαινίσεως τοΰ ναού, ήτις
εχει ώς εξής: 1793 ’Ιουνίου 17 Διά συνδρομής Ζαχαρίου Ίερομονάχου καί εξόδων
λοιπών πατέρων καί τέκτονος εκ Μιλανή.
Μιλανή ή Μυλισκό ή Μελέντσικον ή Μελανή, τέως βυζαντινόν χωρίον

Β δια&ήκη τον όσιου Ν ικάνορος τοΰ Θεοοαλονιχέως

20

25

30

35

40

419

πάνου εις rò όρος, καί δουλεύοντας τον τόπον ευρών | τήν εικόνα ° τοΰ σω
τήρος χριστού, της μεταμορφώσεως καίκί μέ πολλούς κόπους καί | μόχθους
άνήγειρα τον ναόν τοΰ σωτήρος χριστού, τής μεταμορφώσεως. μετά των |
κελλίων καί τράπεζαν, καί άρχωνταρίκην καί μανκιπίον.67 καί άμπελικαις 8 |
καί τα μετόχια, μετά δυο μοίλους. καί τήν σύνητζα.9 καί τήν λογκά 10 με
τα ό'ρι|ά της. καί μέ τα χωραφια τής κλισοΰρας 11 καί εύρίσκοντε και τήν
σήμερον τ’ αύ|τό πεπαλαιωθέν βούλομαι προςπιάσαι 12 θεού βοηθοΰντος
εάν καί φθάσω | ταΰταις νοών ταίς φροντίσι περιπλακεΐς καί το άπληρωφόρητον τοΰ θανάτου | φοβηθείς έκρινα γράψαι καν μικρόν διαθίκην διά
πολλής τής προς ύ|μάς αγάπης, δθεν παραινώ καί παραγγέλω πάντας, εν τώ
όνόματι τοΰ σωτήρος | χριστού ϊνα κοινωβιακώς πολιτεΰεσθε από τήν σή
μερον εις παν ό'τι καί αν έ|χετε, βρωτα καί πωτά καί ενδύματα, καί εις χρυ
σόν καί άργΰριον. προπάν[των δέ τήν εις θεόν αγάπην, καί τήν εύλάβειαν
καί τήν ευσέβειαν καί τήν είς ά|λλήλους τε πνευματικήν αγάπην καί όμόνιαν.
τιμάτε οΰν άλλήλους. καί ύποτάσε|σθε εν φόβω θεού, καί εκρατεύεσθε εκ
πολλών βρωμάτων. καί μή σπαταλίζε|σθε ώς οί κοσμικοί, καί μή γελάτε ως
τά έθνη, καί μή άργολογεΐτε καί κοφη|ρομιλεΤτε είς τήν ρούγαν 13 14
ως αί πελαί u τών γυναικών, άλλα σιωπάτε καί λέγε[τε κύριε ιησού χριστέ ελέησόν
με. καί μή προδίδετε καί εγκαλίτε άλλήλους ως Ί|ούδας.
καί μή φανερώτε τά μυστηριακά σας είς τούς κοςμικούς ως ’Ιούδας, καί
έμ|πέζετε άλλήλους. ως οί χαναναίοι ,5 τον πατέρα αυτόν καί μήν μεθύσκσθαι I οΐνω ως οί σοδομοίται. καί μή βλασφημεΐτε ως οί ’Ιουδαίοι, καί μή
καί νυν τοπωνύμιον, μεταξύ Ποντινής καί Σαρακίνης Ν.Δ. τοΰ Μπουρίνου όρους, êyκαταλειφθέν παρά τών κατοίκων προ εκατονταετίας, σφζομένης μόνον μιας μικρός
εκκλησίας.
6 Εΐκών Σωτήρος Χριστού : σώζεται άνηρτημένη είς τό δεξιόν μέρος τοΰ 'Ιε
ρού Βήματος, τυγχάνει δέ άργυροκόσμητος, θεωρούμενη εφέστιος τής μονής. Τό
πρόσωπον λόγφ τής φθοράς του χρόνου είναι δυσδιάκριτον.
7 μανκιπίον : άρτοποιεϊον.
8 Άμπελικαις : μετόχιον, δπου διέμεινεν ό οικονόμος τών αμπελώνων, είς δ υ
πήρχε καί αποθήκη τών διά τήν καλλιέργειαν τούτων χρησιμοποιουμένων εργαλείων.
9 σύνητζα.
10 Λογκά : τοπωνΰμιον καί πόρος είς τούς πρόποδας τοΰ Καλλιστράτου όρους
καί έπ’ άμφοτέρων τών οχθών τοΰ Άλιάκμονος. Καλλιεργήσιμον κτήμα τής μονής,
έζευγμένον μέχρι τοΰ πρώτου παγκοσμίου πολέμου διά καλωδίου (καροΰλι). Διά τής
μεθόδου ταΰτης διήρχοντο οί Μακεδονομάχοι. Κατά τούς απελευθερωτικούς πολέ
μους 1912 - 13 ή Πέμπτη Μεραρχία υπό τόν Ματθαιόπουλον έπιχείρησεν άνεπιτυχώς
διέλευσιν διά ζεύξεως αύτοΰ. Βλ. Γ. Β ώ κ ο υ, Βαλκανοτουρκικοί πόλεμοι, σελ. 630.
” Κλεισούρα : τοπωνΰμιον παρά τήν μονήν.
12 βούλομαι προσπιάσαι : θέλω νά επιληφθώ τοΰ έ'ργου.
13 ρούγα : στενός διάδρομος μεταξύ οικοδομών.
14 πελαί : κοιναί γυναίκες.
16 Χαναναίοι : Βλ. Γέννησις Κεφ. ι' παρ. 6 -18.
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μειεορίζε|σθαι ως οί άσοφοι, αλλ5 ως σοφοί και ορθόδοξοι χριστιανοί καί
μοναχοί, ευσεβώς καί δικαίΙως πολιτεύεσθαι. καί κρατείτε την παράδοσιν
των αγίων πατέρων, δσα εν | τφ νόμφ έγραψαν περί πίστεως. καί περί πο-
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λιτίας καί δσα το τυπικόν τοΰ | αγίου σάββα 16 διακελευη περί τάξεως έκκλησιστικης. και περί αρετής | όντως κρατείτε, καί γυναίκα μη εϊσέλθη εις
τό μοναστήριον. μήτε καλογρε|α. μήτε κοσμική, μηδέ καν βασίλισσα, ή βα
σιλείας μήτηρ ή θυγάτηρ | μηδέ νέον παιδί 17 δεχθείτε από τούς δέκα οκτώ
χρόνους κα'ι κάτφ. ό'σοι δέ | εύρέθησαν πρώτης διαθίκης μαινέτωσαν. εν
τφ μοναστηρίφ. μήτε παιδί|ον κοςμικόν 18 μανθανέτω αύτόθεν γράμματα.
16 Σάββα τυπικόν : Βλ. Παπαδοπούλου Α. Χρυσοστόμου, 'Ιστο
ρία τής Εκκλησίας Ιεροσολύμων, σελ. 181.
17 παιδί:
1 Ή μονή κατά καιρούς έβοήθησε τήν παιδείαν διά δω,β παιδίον κοσμικόν:! ρεών της ή καί μεμονωμένος υπό τών μοναχών ή άποστέλλουσα μαθητάς δι’ εξόδων της είς τό Γυμνάσιον Κοζάνης, ώς έμφαίνεται έκ
τών δημοσιευόμενων στοιχείων:
Νικάνωρ ό Σεβάσμιος, διά τών Πρεσβειών του, νά σάς
άμείψη δι’ εμέ Δοΰλον τον ταπεινόν του.
Ό Μοναχός Γαβριήλ ό Ζαβορδινός.
Καί δι’ εμέ ό ίδιος ’Ανταμοιβήν νά κάμη, καθώς ποθώ
καί εύχομαι έν πάση μου Δυνάμει.
*0 Μοναχός Θεόφιλος ό Ζαβορδινός
(Φιλολογικός Τηλέγραφος 1819 Βιέννης, σελ. 185. Καί Καλλιόπη Βιέννης 1819,
σελ. 192).
Ώ άρχαΐοι Πρόγονοί μας, τής Παιδείας έρασταί,
οί ’Απόγονοί σας τώρα εΐν’ ομοίως Φροντισταί.
ΚΓ άρχισαν νά προχωρώσιν είς Όδόν σας τήν ποτέ,
καί Σχολείων κατά Τόπους είναι Πλήθος συστηταί.
Καί χαρήτε τούς τοιούτους, καί δεχθήτε κοινωνοί,
τής Εύκλειας σας νά γένουν, καί καθείς νά τούς ’παινή.
ό μοναχός Γαβριήλ Ζαβορδινός.
(’Αγγελία. X. Μεγδάνη 1820 Σελ. 24).
Συνεδρίασις τής 9ης ’Ιουνίου 1899
Σήμερον έννάτην τοΰ μηνάς ’Ιουνίου τοΰ χιλιοστοΰ όκτακοσιοστοΰ ένενηκοστοΰ
εννάτου έτους, ημέραν τής έβδομάδος Τετάρτην καί ώραν δεκάτην τής ημέρας τουρ
κιστί συνήλθον τά μέλη τής έπί τής άνεγέρσεως τοΰ Βαλταδωρείου Γυμνασίου επιτρο
πής είς συνεδρίαν έν τή Μητροπόλει υπό τήν προεδρίαν τοΰ επιτρόπου τής Α. Σεβ.
τοΰ Μητροπολίτου αίδεσιμωτάτου οικονόμου κ. Ίωάννου. ’Απαρτίας γενομένης μετά
τήν άνάγνωσιν καί εγκρισιν τών πρακτικών τής προηγουμένης συνεδρίας, άνεγνώσθη
ή υπό ήμερομ. 7 Ιουνίου επιστολή τοΰ πατρός Διονυσίου μοναχού έκ Ζάβορδας,
δωρησαμένου διά τήν άνέγερσιν τοΰ Γυμνασίου δέκα λίρας. Ή έπιτροπή άπεφάσισεν ϊνα έκφρασθώσι τώ δωρητή αί εύχαριστίαι τής έπιτροπής έπί τούτφ, ωσαύτως
δέ αφιέρωσε διά τον αυτόν σκοπόν μίαν λίραν οθωμανικήν καί ό παπά Κωνσταν
τίνος έκ τής αυτής μονής. Άπεφασίσθη δέ νά δοθώοιν ai ένδεκα αύται λίραι προς
τόν ταμίαν τής έπιτροπής κ. Γ. Πασσιαλήν, δστις καί παρέλαβεν αύτάς.
*0 πρόεδρος
Τά μέλη
Κ. Α. Γκάγκαλης,
Γεώργ. Θ. Πασσιαλή
Νικόλαος Μουμουζιάς,
Θωμάς Τιάλιος
Δημήτρ, Ν. Τσιατσιώνης
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μήδε ανάξιον τινάν χειροτονείτε διάκονον ή πρεσβύτερον. μήτε φθονερόν,
μήτε μέθυσον ή ήυ|ριστήν ή παιδαριστήν. ή φιλοκάβαλον. ή φιλοσυμποσιαστήν. οΰτοι γάρ ερήμιήσαν τα μοναστήρια καί τον κόςμον. και άλλο δεν
παραξείνη τον θεόν ως ανάξιος | ίερεύς ή διάκων, διά τοΰτο οί μελλωντες
γεννέσθε διάκονοι καί ιερείς. | εστοσαν καθαρού και άκαταγνώστου βίου, εχωντας καλήν μαρτυρίαν 2U έσω|θεν από τον πνευματικόν πατέρα, καί έξω
θεν από πάντας ανθρώπους, καί πρώτου χειρο|τονηθείναι κα'ι μετά την χειροτονίαν. να μή δεν τρογοπιναρίζουν 21 μετά | αλλόπιστους, μήτε με λατίνους. μήτε μέ λατίνους μήτε να φαίνουντε | μετ’ αυτούς μήτε φιλίαν ή
αγάπην να έχουν μετ’ αύτους. μήτε είς κρίσιν | να ύπάγη διάκονος ή πρεσβτίτερος. άλλα ταις εξωτεραις κρίσαις καί | ταΐς χοντροδουλίαις. καί ταΐς
άπανδοχαΐς τών αύθεντάδων να ταΐς βλέ|πουν οί ιδιώτες, καί οί γέροντες
τοΰ μοναστηριού μέ πολλήν φόβον καί τρό|μον, καί μέ πολλήν εύλάβειαν
προς τα έξωδα. εί δέ τίς θέληση, να τρο[γοπιναρίζη με αύθεντάδες τοΰ
καιρού τούτου ως είναι οί ίσμαηλείτε.22 καί να δι[άβένη ό λογος εις αύ
τους καί να έχει φιλίαν με ταυτοΰς. ας άφίση την ίε|ροσύνην. καί ούτως
ας διώκει τοιαύταις υπόθεσες, καί ιερομόναχον μή | γινώςκοντας τάς ά
γιας γραφάς ώς πρέπη, ηγούμενον μήν ποιήσειτε. ά|λλά μανθανέτω πρώτερον τον νόμον καί τάς έντωλας, καί τότε γινέσθω δήδασκάλος, καί ήγούμενος. έπιδεί μή οίδώς νόμον πώς διδάξη νόμον. | πώς διορθώση πώς κανο
νίση τυφλός γαρ τυφλόν εάν οδηγεί, άφότεροι | είς βοθενον 23 έμπεσουντε,
φησί ό κύριος, εάν δέ μή εύρεθήναι άξιο γενηθεΐναι | ηγούμενος, απ’ αύτής τής μονής τοΰ σωτήρος χριστοΰ. καί κινδυνεύη το μοναστήρι|ον χωρίς ποι
μένα. σκεψάτωσαν οί γέροντες τοΰ μοναστηριού, καί τής συ|νάξεως. καί ερω(Κώδιξ πρακτικών επιτροπής επί τής διαχειρήσεως διά την άνέγερσιν τοΰ
Βαλταδωρείου Γυμνασίου από 27ης Δεκεμβρίου 1897 - 1900, σελ. 21).
Υποσχετικόν 'Ιερός Μονής Ζάβορδας
Οί υποφαινόμενοι ηγούμενος καί ταμίας τής ιερός Μονής τής Ζάβορδας ύπο·
σχόμεθα να πληρώνωμεν, χωρίς τήν έλαχίστην πρόφασιν καί αναβολήν, τήν είς τα
σχολεία Γρεβενών τριακοντάλιρον τής Ιερός ημών Μονής συνδρομήν ετησίαν είς τρεις
δόσεις ώς εξής : δέκα λίρας κατά Μάρτιος δέκα λίρας κατά Μάϊον καί δέκα λίρας
κατά τήν εορτήν τών αγίων ’Αποστόλων ήτοι τήν 30ήν ’Ιουνίου χωρίς άλλο.
Έν τή Ίερφ Μονή Ζάβορδας τή 8η ’Οκτωβρίου 1903
Ό ηγούμενος
Ό ταμίας
Γερμανός
Νικόδημος
(Κ. Π. Ζαβιτσιάνου, Αρχεία εθνικών ευεργετών, τευχ. Ε', 1930, σελ. 5)
20 μαρτυρίαν : συμμαρτυρίαν χειροτονίας.
21 τρογοπιναρίζουν : συνεστιάζονται.
22 Ίσμαηλείτες (Ίσμαηλΐται) : ’Οθωμανοί.
25 βόθενον (βόθυνον) : Βλ. Ματθαίου, κεφ. ΙΒ', παρ. 11, κεφ. ΙΕ', παρ. 14,
ώς καί Λουκά κεφ. <ϊ"1 παρ, 39.
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τάτωσαν μετά άκριβίας καί τούς ίδιώτας.23 24
καί εάν εύρεθή | πρόσωπον είς
την μονήν τού σωτήρος χριστού τού μετεώρου, προςκαλεσάσθωσαν αυτόν
καί ποιήσουσιν ηγούμενον, καί αν δεν εύρεθη εκεί ας έξεζητήσωσιν εκ | τής
μονής τού βαρλαάμ. καί εάν κα'ι άπέκει γένη ύστέρισις. να πηγένετε | εις το
μοναστήρι τού τιμίου προδρόμου, τού εν τη σκήτι τής βερροίας. είς το |
κτίριον τού εμού αδελφού και συνασκητού κυρ διονυσίου. μετά πολλών |
80
δακρύων, καί όμογών καί στεναγμών, να προσκαλεσετε τίμιον πρόσωπον |
διά ηγούμενον, εάν δέ μη εύρεθή πρόσωπον άξιον λόγφ καί έ'ργφ, είς τάς |
προειρημέας μονάς. ποιησάτωσαν καί τον τυχώντα εν τή μονή μόνον ε|στφ
ευλαβείς καί σόφρον. καί άξιος ίερεύς. παραγγέλω δέ καί τούτο, ίνά μη γέ|νειτε χειροτονιτώς ηγούμενος τού αγίου αρχιερέως. διότι ό χειροτονηθείς
85
ηγούμενος παρά αρχιερέως, ώφείλη μέχρει θανάτου είναι ηγούμενος | καί ή
παρούσα γεναιά μικρόψιχος ούσα. ου δήνατε τούτο υπομείναι. καί | διά
τούτο άτοί τους οί μοναχοί ποιησάτωσαν τον ηγούμενον, καθώς ήδα|μεν καί
εις το άγιον δρος. καί είς τάς αγίας μονάς τού μετεώρου, μόνον ερωτά|τωσαν τον αρχιερέα καί λαμβανάτωσαν συγχώρησιν. καί όταν μέλλουσιν | ποιή
90
σουν ηγούμενον, προςκαλεσάσθωσαν τόν ευρισκόμενον ηγούμενον | εν τφ
μετεώρφ. ή εν τφ βαρλαάμ. ή εκ τής αγίας μονής τού τιμίου προδρό|μου.
ίνα μέτά τόν μνημονευθήναι παρά τού ίερέως τόν μέλλωντα γενέΙσθε ηγού
μενον. καί πάρη την πατερίτζαν ό εύρεθής ηγούμενος από τα τρίΐα μονα
στήρια α προεγράψαμεν. από την αγίαν εικόνα τού δεσπότου χριστού | καί
95
δίδωσι τόν νέον ηγούμενον τού σωτήρος χριστού τής μεταμορφώσεως. καί
άσπαζετε | την χείρα τού εύρεθέντος ηγουμένου, δ νέος ηγούμενος, καί λαμ
βάνει την πατεΙρίτζαν. καί όταν καθίση είς τον θρόνον, άσπαζετε δ εύρεθής
ηγούμενος την | χείρα τού νέου ηγουμένου, καί δίδωσιν την διαθίκην εις τάς
100 χείρας αυτού λέγων | αυτόν, βλέπε αδελφέ μη παρέβης την εντολήν, μήπως
έξης το τής παρακοής | κρίμα, αλλά άνδρίζου καί κραταιούσθω ή καρδία
σου. καί πρόςθες μάλλον επί | καλόν τό καλόν, καί καθεξής άσπάζοντε δλοι
οί αδελφοί τόν καθηγούμενον.21 παραγγέλω δέ καί τούτα, ίνα μην άπέρχωντε είς τάς πανηγύρεις τών κοςμικών | οί μοναχοί, μήτε από τό μοναστήρι
105 μήτε άπό τα μετόχια, δτι λέγει δ θείος | νόμος άββάς εις λιτήν 25 26
κοςμικών
καθήσας, ως νεκρόν λογείζετε αυτόν δ θεός | ίνα δέ καί εργοχειρούν οί μο
ναχοί έν τοίς κελλίοις αυτών, καί ά'λλος εν άμπέλω, καί άίλλως έν κήπφ. καί
ετερος εν περιβολίφ εργαζέτωσαν. καί μή καθεζέτωσαν δίλην τήν ημέραν επί

75

28 ίδιώτας:

προσκυνητάς.
24 Καθηγούμενον : παλαιότερον συνήρχοντο οί μοναχοί είς tò ήγουμενεΐον καί
έξέλεγον τόν ηγούμενον τήν Ιην έκαστου έτους. Άπό 20ετίαν ό ηγούμενος διορίζε
ται υπό του μητροπολίτου Γρεβενών, είς ον υπάγεται ή Μονή.
26 λιτήν : πανήγυριν, έορτήν.
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την λόζαν2β άργολογοΰντες. χείρα νά μην απλώσει κανίς εις | άλλον καί τύψει
τον. είδε τίς τολμίσει, διοχθείτω τής μονής, καί άφίνω λοιπόν τό μοίναστήριον ελεύθερον καί αυτεξούσιον, είς καταδιαδοχήν μοναχών, από μονα|χούς
εις μοναχούς, καί από ηγούμενον είς ηγούμενον, καί τινάς κοςμικός νά | μην
τό ορίζει, μηδέ να τό διακρένει. καί τον αρχιερέα νά τιμάτε καί νά τον μνη|μονεύετε. καί νά τον αγαπάτε, καί μήτε νά έγκαλεΐσθε εις αυτόν, μήδε νά κρίνεσθαι μήδε είς άρχωντας. άλλ’ ari σας διακρίνεσθε. καί διορθοϋσθε. καί |
τιμάτε πάσαν άνθρωπίνην σειράν καί πάσαν γλώσσαν, καί τινάν μηδέν | ηΰρίζετε. καί τινάν μηδέν διαβάλετε, καί μηδέν συκοφαντήτε. καί είς | τήν εορ
τήν μή καλήτε τινάν. μόνον εΐτις έ'λθη άτός του καί εκείνον καί δέχεσθε | καί
τα μετόχια όπου έπεριποιήθειμεν, μετά πολλών κόπων καί μόχθων καί | έξώδων, μην τα άφίσετε καί χαλάσουν, τα άνωθεν γεγραμμένα. ταΰτα | τα προ
ειρημένα φιλάξατε. καί από άλλα μοναστήρια μην δέχεσθε πλέΙων ήμερών
τριών, ταύτα φιλάξατε ως έφην. ίνα ή τοϋ θεού χάρις, καί τό έλεως | εΐη
μετά πάντων υμών αμήν : είδέ τίς τολμήσει- καί μελετήσει διά δριθ|μίαν.27
καί έχει αυτόθι πεκούλιον 28 χοριστόν καί πέρνη από ψιχοδωσήματα όπου
δίIδουν οί χριστιανοί διά πρόθεσας. σαρανταλειτουργα 29 ή μνημόσυνα, ή
καί οί I μοναχοί ή ιδιώτες, όπου διακρατοΰν τα μούλκια 30 τοϋ μοναστηρι
ού. καί γίνονίτε κονόμοι καί παρακονόμοι. καί χαρακαρέοι 31 καί μοιλονάδες, καί πιστικοί,32 καί τζέλίνικοι,33 εις πρόβατα καί γελάδια, ή καί ό ευρι
σκόμενος ηγούμενος καί προηγούμενος | ή καί δ λεγώμενος δοχειάρης.3"1 αν
πουλούν ή γένημα κριφά άπό τον ηγούμενον. | ή άλλα τίποτες, ή κρασί ή
οσπρήματα. ή χαλκοί'ς πουλή σηδερικά. ή μουτά|φης 35 *από τήν τέχνην του
κριφά. ή τζαγκάρις πουλή παπούτζια, ή άλλην | τινάν ποδεσιά, καί όδοχειάρης κρίβει ιίποιίς από τό δοχείον ή ό ράπτης εΙπέρνη ραπτικά, από καλο
γέρους. ή ράπτη ξένα καί πέρνη ραπτικά | καί δέν τα δίδει είς τό μοναστήρι. άμή τα διακρατεί χώρια καί λέγει από τήν τέχΙνην μου τα έχω, καί
δέν τα βάνη είς τό μέσος, ή ιναι τινάς όπου έχει ιδιώτου άς|πρα,3β ή πα28 λόζαν (λόντζα) : ακάλυπτος χώρος προ τού ηγουμενείου, ένθα υπάρχουν
πεζούλια.
27 άριθμίαν: παράβασιν τοϋ τυπικού τής μονής.
28 πεκούλιον : ατομικόν βαλάντιον.
29 σαρανταλειτουργα : υπονοεί τάς επί 40 ημέρας διδομένας προσφοράς τών
συγγενών τοϋ ί) ανόντος.
30 μούλκια : κτήματα τής μονής (γαιώδεις εκτάσεις).
81 χαρακαραΐοι : σφαγείς ζώων.
32 πιστικοί : ΰπηρέται μέ συμφωνίαν (ποιμένες).
33 τζέλνικοι : τσελιγκάδες.
34 δοχειάρης : άποθηκάριος.
35 μουτάφης : κατασκευαστής ταπήτων !κ τραγομάλου (μουτάφια)
86 άσπρα : τουρκικά νομίσματα.
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τρικά του καί τα διακρατεί χώρια του, καί δεν τα κοινοβιάζη. ότί ούτος | να
δόση τον θάνατόν τοΰ ανανία καί τής σαπφήρας,37 και εκ τής μονής εξωριζεσθω | ή είναι τιναΐς όποΰ γεύουν να ισάζουν αΰφεντίκαΐς δουλίαις τοΰ
μοναστηριού. | καί εξωδιάζει ολίγα καί εις τον λογαριαςμόν ρίχνη πολλά,
διά να κρατεί εκείνα | διά πεκουλιον. από αύτοΰνοΰς δλους όπου επροείπα
κα'ι έγραψα, καν μιΙκρός ή μεγας κάμη ζαβίαν 38 εις το μοναστήρι, καί πουλή καί κρεμήζει. κα'ι κλέπτει | διά να έχει πεκουλιον. ή δεχθή σπανόν από
δεκαοκτώ χρόνον κα'ι κάτω. | ή παιδίον μανθάνη κοςμικόν. ή γυναίκα άφίσει εισελθεΐν εν τώ μοναστηρίιρ. ή | χειροτονίσουν ανάξιον διά χειροτονίαν.
ή ΐναι τινάς ανάξιος καί καταφρονεί | τον θεόν καί λειτουργά, ή άπέλθη
καί έγκαλέση το μοναστήριον. εϊς τους κρατούντας | τους λεγομένους ισμαη
λίτας, ή εις άρχωντας, ή εις αρχιερέαν, ή περιπαΐτή εϊς πανηγύρια κοςμικά,
έξω από ανάγκη τοΰ μοναστηριού, ή ζιτίαις 39 κάΙμουν άβουλα τών πατέρων
έξω από ολίγον οίνον όπου διετάξαμεν συνάζείσθαι διά τό θέρρος εϊς τον
κόςμον. καί εις την εαυτόν στάδιαν ήγουν εις την εορίτήν τοΰ σωτήρος. καί
ολίγον σήτον εϊς τό γρεβενώ. καί άλλω εις άλλαις χώρες καί άπανίταχοΰ.
εϊδέ εΐτις παρέβη την παρούσαν μου διαθίκην. καί εΰγη έξω | από τα άνω
θεν γεγραμμένα άπερ έγραψα, καί επαρήγγειλα. καί καταφρόνηση τους θεί
ους νόμους τών αγίων πατέρων, έχω αυτόν άφορεσμένον | καί άσειγχώρητον. παρά θεοΰ παντοκράτωρος. καί παρά τής όμοουσίου καί [ αδιαιρέτου
τριάδος. καί εν τφ νΰν αϊώνι, καί εν τφ μέλλωντι. καί ήμερείς αυτού | μετά
τοΰ προδότου ϊοΰδα. έχέτω δέ καί τάς άράς τών τριακοσίων δέκα | καί οκτώ
θεοφόρων πατέρων, τών ενικαία συναθρισθέντων αμήν :
Έν μηνί δκτωμβρίφ.

ϊνδικτιώνος, β
Ν. Π. ΔΕΛΙΑΛΗΣ

91 σαπφήρας : Βλ. Έγκυκλ. Πυρσού, τόμ. Δ’, σελ. 536, στήλη Α\
38 ζαβίαν (ζαβιάν) : δόλον.
98 ζητίαις : εράνους.
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