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Β Α Ρ Β Α Ρ Α Σ Τ Σ Ι Ο Υ Ρ Α Κ Η 

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΙΓΙΟΥ 

Ή μονή Ταξιαρχών κείται εις τα ΝΔ. τού Αιγίου και είδικώτερον 
άνωθι τής δεξιάς όχθης τού ποταμού Σελινούντος, εις τους προς Δυ
σμάς πρόποδας τού όρους Κλωκού (Κερυνείου). 

Αύτη φέρεται Ιδρυθείσα υπό τού οσίου Λεοντίου, ό οποίος ήκ
μασε κατά το πρώτον ήμισυ τού 15ου ai.x Ή μονή έγνώρισεν άρκε¬ 
τάς καταστροφάς, κυρίως εκ πυρκαϊάς, ως τό πρώτον κατά τό έτος 
15003. Βραχύ χρονικόν παραδίδει, ότι ή μονή άνεκαινίσθη μετά τήν 
καταστροφήν ταύτην υπό τού έκ Κορίνθου άρχοντος Ιωάννου Τσέρ

ι . Λ. Π ο λ ί τ η , Ή Μονή Ταξιαρχών Αιγίου, «Ελληνικά» 11 (1939), σ. 
72. Πρβλ. Σ π. Λ ά μ π ρ ο υ , Παλαιολόγεια και Πελοποννησιακά, τ. Β', Αθήναι, 
1912-24, σ. λη' κ. έ., ένθα καί τα σχετικά συμπεράσματα τού Ι.Κ. Βογιατζίδη 
περί τής εποχής, κατά τήν οποίαν ήκμασεν ό έν λόγω όσιος. Ή κυριωτέρα βιβλιο
γραφία δια τήν μονήν : Λ. Π ο λ ί τ η, Ή Μονή Ταξιαρχών Αιγίου, «Ελληνικά», 
£νθ. άν., σ. 67 - 80. Τ ο ύ α ύ τ ο ύ, Χειρόγραφα Μοναστηριών ΑΙγίου και Καλα
βρύτων, ί>νθ. av., σ. 81 - 108. Θ ε ο δ . Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , 'Ιστορία τής 'Ιεράς 
Μονής Ταξιαρχών, έφ. «Έρευνα» ΑΙγίου, αρ. φ. 757 τής 3.1.1937 κ.έ. Α β. Πα
π α δ ο π ο ύ λ ο υ , Ό Αγιος Λεόντιος Παλαιολόγος Μαμωνάς, ή Μονή Ταξιαρ
χών ΑΙγιαλείας, Θεσ/νίκη, 1940. Γ ε ω ρ γ . Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , La Riche Bi
bliothèque des Taxiarques et de A. Demetrakopoulos, «Le Messager d' Athè
nes», τής 28.1.1953. M. Σ. Θ ε ο χ ά ρ η, Έ ν νέον Σιγίλλιον τής 'Ιεράς Μονής 
Ταξιαρχών Αίγιαλείας, «Πελοποννησιακά» 5 (1962), σ. 180-189. Π. Πανίτσα¬ 
Π. Παπαθεοδώρου, Τό μοναστήρι τών Παμμεγίστων Ταξιαρχών ΑΙγια¬ 
λείας, Αϊγιον, 1966. 

2. Σ π. Λ ά μ π ρ ο υ , «Βραχέα Χρονικά», εκδ. Κ. Αμάντου, Αθήναι, 1932, 
σ. 35-37: «...Έν ετει, ,ζηω' επήραν ol αυτοί (Τούρκοι) τήν Μοθοκορωνην Αυγούστου 
&. Το αυτό έτος εγινεν ό εμπρησμός τοϋ μοναστηρίου τοϋ Μεγάλου Ταξιάρχου ήγουν 
τοϋ Γέροντος, τα απάνω τής Βοστίτζας èv τψ δρει τοϋ Κλοκοϋ κείμενον Αυγονστψ 
ter*'» (σ. 37). 
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νώτα, ό οποίος μάλιστα ετάφη εκεί κατά τό έτος 1531 3. Νέα πυρκαϊά, 
«δι' επήρειας τον μισοκάλου»'1, άπετέφρωσε τήν μονήν, επί πατριαρ¬ 
χείας Κυρίλλου Α' τού Λουκάρεως (1623- 1630). Ενεκα τούτου έγκα¬ 
τελείφθη τό παλαιόν κτήριον καί άνηγέρθη ή νέα μονή εις τήν θέσιν, 
εις τήν Οποίαν σφζεται μέχρι σήμερον. Τότε ακριβώς κατέστη δια σι¬ 
γιλλίου σταυροπηγιακή6. Έτερα σιγίλλια μή σωζόμενα, άλλ' αναφε
ρόμενα είς τήν σταυροπηγιακήν άξίαν τής μονής, εξέδωσαν ωσαύτως 
καί οί πατριάρχαι Διονύσιος Γ' (1662- 1665) καί Ιερεμίας Γ' (1716¬ 
1726), σώζονται δε τά άργότερον απολυθέντα σιγίλλια υπό τών Πα
τριαρχών Κυρίλλου Ε' (1749) 6, Σωφρονίου (1775)7 καί Γρηγορίου Ε' 
(1798) 8. Δια πάντων τούτων, τό μοναστήριον «... γιγνώσκεται πατριαρ¬ 
χικόν, σταυροπηγιακόν, ελεύθερον, άδούλωτον, άκαταπάτητον, αύτόνομόν 
τε και αύτοδέσποτον και πάντχ\ άσύδοτον και άκαταζήτητον, άνενόχλητον 
καί ανεπηρεαστον παρά παντός προσώπου είτε αρχιερατικού εϊτε εξάρχου 
πατριαρχικού» 9. 

Κατά τήν διάρκειαν τού πολέμου τών Τούρκων κατά τών Ενετών 
(1714-1718) προς κατάληψιν τής Πελοποννήσου, ή μονή παρεδόθη 
εκουσίως εις τους αλλόπιστους εισβολείς. Ω ς έκ τούτου εϊλκυσε τήν 
εύνοιαν τών Τούρκων, ώς μαρτυρεϊται έκ σουλτανικού φιρμανίου τού 
έτους 1749, δια τού Οποίου παρεχωρήθησαν φορολογικά! τίνες άπαλ¬ 
λαγαϊ υπέρ τής μονής 10. 

Παρά ταύτα παλαιότερον ή μονή εϊχεν ήδη καταστή κέντρον ύπο¬ 
θάλψεως επαναστατικών ενεργειών. Είς τάς εναντίον τών Τούρκων 
σχεδιαζόμενος κινήσεις, προ τής ναυμαχίας τής Ναυπάκτου (1571), 
ενεπλάκη καί ό ηγούμενος τής μονής Ισαάκ 1 1 . Οδτος ανέλαβε τον 
συντονισμόν τής δράσεως τών επαναστατών τού Αιγίου. 

3. Σ π. Λ ά μ π ρ ο υ , Βρ. Χρ., ένθ. άν., σ. 37 : «... εν ërei ,ζλθ μψί ΜαρτΙφ ιε 
ήμερα etî' απόθανεν δ ευσεβέστατος άρχων ό ανακαινιστές τον άνωθεν μοναστηρίου κύρ 
'Ιωάννης ό Τζερνοτάς εις τήν Κόρινθον εις τήν Πάλαιαν Χώραν και ετάφη είς τό αύτοϋ 
μοναστήριον». 

4. Α β. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ , ένθ. άν., σ. 61. 
5. Πρβλ. Σιγίλλιον τού Πατριάρχου Σωφρονίου περί τής Μονής Ταξιαρχών 

παρά τό Αΐγιον, «Νέος Έλληνομνήμων» 6 (1909), σ. 290. 
6. Α β. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ , ένθ. άν., σ. 60 - 64. 
7. Ν έ ο ς Έ λ λ η ν ο μ ν ή μ ω ν , ένθ. αν., σ. 289 - 294. 
8. Μ. Θ ε ο χ ά ρ η, ένθ. άν. 
9. Α β. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ , ένθ. άν., σ. 61. 
10. Θ. Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ, ένθ. άν., αρ. φ. 762 τής 7/2/1937. 
11. Ι. Κ. Χ α σ ι ώ τ η, ΟΙ Έλληνες στίς παραμονές τής Ναυμαχίας τής Ναυ

πάκτου, Θεσ/νίκη, 1970, σ. 59 κ. έ. Ταυτίζεται ό ηγούμενος 'Ισαάκ προς τον συγ-
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Πολύ άργότερον, μετά τήν άποτυχίαν τών Όρλωφικών, ώς Ιδιαι
τέρως πληγείσα περιοχή εμφανίζεται ή Βοστίτσα (Αϊγιον), τής Οποίας 
οί κάτοικοι εϊχον υψώσει τήν σημαίαν τής Επαναστάσεως δια τού 
Μητροπολίτου Πατρών Παρθενίου από τού Μαρτίου 177012. Δια νά 
αποφύγουν τήν έκδικητικήν μανίαν τών Τουρκαλβανών οί έπαναστα¬ 
τήσαντες κατέφυγον είς τήν μονήν τών Ταξιαρχών. Ενταύθα πολιορ¬ 
κηθέντες καί καταληφθείσης τής μονής κατόπιν δόλου, σχεδόν άπαν
τες κατεσφάγησαν13. Πληροφορίαν περί τής μεγάλης καταστροφής 
άντλούμεν καί έκ τού αρχαιοτέρου κωδικός τής μονής, σχεδόν συγχρό
νου προς τα τραγικά ταύτα γεγονότα, τού έτους 177514. 

Αξιόλογος άλλωστε υπήρξε ν ή δράσις τών μοναχών καί κατά τήν 
διάρκειαν τών αγώνων δια τήν Έθνικήν άνεξαρτησίαν. Ούτω είς τήν 
κατά τόν Ίανουάριον τού 1821 διεξαχθεϊσαν είς Βοστίσαν σύσκεψιν 
έλαβε μέρος καί ό ηγούμενος τής μονής Σάββας Βερσοβίτης15. Ολί
γον δε άργότερον δι' αποφάσεως τού προκρίτου Α . Λόντου ή μονή 
τών Ταξιαρχών θα έχρησιμοποιεΐτο ώς αποθήκη τροφών καί πολεμε¬ 
φοδίων, ή δε γυναικεία μονή Πεπελενίτσης (μετόχιον τής μονής Τα
ξιαρχών) θά έχρησίμευεν ώς πρόχειρον νοσοκομείον ι6. Πάντως έκ τής 
δίνης τής Επαναστάσεως ή μονή έξήλθεν ανέπαφος. 

γραφέα τού υπ' αρ. 9 κωδικός τής μονής, τού περιέχοντος κατάλογον Βυζαντινών 
αυτοκρατόρων καί τών πρώτων Τούρκων Σουλτάνων, ώς καί ολίγας πληροφορίας 
περί τής καταλήψεως τής Κύπρου καί τής ναυμαχίας τής Ναυπάκτου. Βλ. καί Ι. 
Κ. Χ α σ ι ώ τ η , Ανέκδοτο «βραχύ χρονικό» για τή ναυμαχία τής Ναυπάκτου 1571, 
«Ελληνικά» 19 (1966), σ. 105 - 108. 

12. Α. Γ κ ρ ι τ σ ο π ο ύ λ ο υ , Τα Όρλωφικά, Αθήναι, 1967, σσ. 92, 138, 179. 
13. Α . Φ ρ α ν τ ζ ή , Επιτομή τής 'Ιστορίας τής Αναγεννηθείσης Ελλάδος, 

τ. Α, 1839, σ. 14 - 21. 
14. Α . Π ο λ ί τ η , ένθ. άν., σ. 87 κ.έ. «Κώδιξ ιερός τής ίερας Βασιλικής 

καί Σταυροπηγιακής Μονής τών Παμμεγίστων Ταξιαρχών τής κατά τήν Βοστίτζαν 
τής Πελοποννήσου κειμένης, έν φ καταγράφονται πάντα τά τε κινητά καί ακίνητα 
καί κτήματα τής αυτής μονής δσα διεσώθησαν μετά τόν από τών Αλβανών έμπρη¬ 
σμόν καί καταστροφήν αυτής κατά τό ,αψοβ (1772) έτος από Χ(ριστ)ού έπισυμ¬ 
βδσαν...». Ε ξ άλλου λίαν χαρακτηριστική δια τό κλίμα τής σημειωθείσης ανατα
ραχής κατά τήν περίοδον έκείνην είναι καί ή ένθύμησις έκ κωδικός τής μονής : 
»... ,αψοδ (1774) 'Ιουλίου κατ' ήμερα Σάββατο ήλθεν είς 'Αράχοβα κάγώ ô πατήρ τής 
'Ελένης γυνή τοϋ κύρ 'Αθανασίου 'Ιωάννου Σουσιμάνη οπού σχεδόν είχα χρόνους δώδεκα 
νά απολαύσω τά τέκνα μου, δχι από άμέλειαν καί άσπλαχνίαν, αλλά από ταϊς κατ α
δρό μ α Ι ς καί άνωμαλίαι ς τοϋ νϋν καιροϋ όπου μας εμπόδισαν» (αυτόθι, 
σ. 84). 

15. Θ. Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ, ένθ. άν., αρ. φ. 789 τής 15.8.1937. 
16. Θ. Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ, ένθ. άν., αρ. φ. 790 τής 22.8.1937 καί Π. Κ. 

Ξ ι ν ο π ο ύ λ ο υ , Τό Αίγιον δια μέσου τών αΙώνων, Αθήναι, 1912, σσ. I l l 
καί 105. 
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Κατωτέρω δημοσιεύομεν έγγραφα αναφερόμενα εις τήν Ιστορικήν 
ταύτην μονήν τής Πελοποννήσου. Ε ξ αυτών τα δύο προέρχονται έκ 
τών Αρχείων Βενετίας, το δέ τρίτον έκ τών Γενικών Αρχείων τού 
Κράτους, παρουσιάζουν δέ τινας εΙδήσεις περί τής παλαιοτέρας 
Ιστορίας τής μονής καί προσφέρουν στοιχεία περί τής κτηματι
κής περιουσίας αυτής κατά τήν περίοδον τής Β' Ενετοκρατίας ώς 
καί κατά τήν έποχήν τού Καποδιστρίου, ολίγον μετά τήν άπελευθέρω¬ 
σιν. Ας σημειωθή δέ ότι κατά τήν έκδοσιν διωρθώθη ή ορθογραφία 
καί ή στίξις τών κειμένων, άνελύθησαν δέ σιωπηρώς αϊ βραχυ¬ 
γραφίαι. 
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Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α 

Α'. 

(A.S.V. Provveditori da Terra e da Mar, filza 860,—Dispaccio n. prima. 
Patrasso 16 Agosto 1691 S.N. Domenico Gritti) 

Serenissimo Prencipe 

Supplito dunque anch'al rilascio de proprii beni verso li partico¬ 
lari di quel territorio, che gl'hanno con legitime prove rilevati, mi son 
preso, prima di movermi per questa parte, la sodisfattione d'appagare 
la propria curiosità, nel portarmi a vedere il Monasterio di S. M i ¬ 
chiel Arcangelo, due hore discosto dal luogo di Vostizza; 
viene pur questo decantato fra li principali del Regno, insignito d'am¬ 
pli privileggi, et era anticamente eretto sopra una dirupe di scoscese 
montagna sino dall'anno 1626, in cui resto d'un casuale incendio in¬ 
tieramente distrutto, a segno, che non ve ne rimane presentemente, se 
non qualche miserabile vestiggia; quello pero, che si rende veramente 
memorabile è, che incenerite, puo dirsi, sin le muraglie, si mantenero 
solamente intatte tre cassete, che contenevano alcune sacrosante reli¬ 
quie, fra quali si venerano specialmente una particella délia Veste in¬ 
consutile di nostro Signor Giesù Christo, portione délia Spongia, un 
framento della Corona di Spine et altro della Santa Croce, che furono 
doni delli figlioli d'Emanuel Paleologo imperatore, edificatori del detto 
primo tempio, confirmata tale verità dalla firma del Patriarca di Con¬ 
stantinopoli, con la legalità del Bailo per la Serenissima Republica di 
quel tempo SebastiaDo Venier, che ne convalida il miracoloso successo, 
quale mosse poi le genti di quei circonvicini luoghi a prestare il poter 
loro per nuovamente riediïicare il monasterio stesso in sito poco lungi, 
e piu comodo al piede d'un alto monte, dove presentemente esiste fa¬ 
bricato, per quello permette la constitutione del paese, assai decorosa¬ 
mente, ornato di pitture moderne, arrichito d'ornamenti distinti, et ad¬ 
dottato di rendite convenienti al mantenimento di quei monaci, ch'al 
numéro di cinquanta sono destinati ad officiarlo; per le quali appro¬ 
vate, che furono con acyrati esarni di loro propria inveterata ragione, 
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le ho rilasciate le solite carte di provisional possesso, in adempimento 
delle publiche riverite prescrittioni in Ducali 12 Agosto inserite. 

Patrasso 16 Agosto 1691 S.N. 
Dominico Gritti Sindico e Catasticatore 

B'. 

(V.A.S. Archivio Grimani dai Servi, Β. 54/157, φφ. 729-730, ca 1700) 

Εδώ γράφομεν τά υποστατικά τού μοναστηρίου 
τού Μεγάλου Ταξιάρχου κείμενο εις τήν Βο¬ 
στίτζα καί είναι σταυροπήγιο τό μοναστήρι. 

Στον Ίδιον τόπον ένα σπίτι δια ξενοδοχείον τό γύρω κήπους καί 
περιβόλι, ένα αμπέλι άξιναρίων 150, Ονομαζόμενο Φυτιά Παλαιά. Ανω
θεν τού μοναστηρίου μετόχι ονομαζόμενο Παραδείσι μέ εκκλησία τού 
Αγίου Αθανασίου καί σπίτια 2 καί τό παλαιό μοναστήρι εκεί πλησίον. 
Αλλο κομμάτι αμπέλι άξιναρίων 50 καί ένα λιτριβεΐο στον ίδιον τόπον, 
όπου Ονομάζεται Μυΐγα. Εδώ μέσα στίς περιοχές είναι έλές ρίζες 365 
καί χωράφια ζευγαριών 3. Έτερα μετόχια τρία : Αγιος Θεόδωρος καί 
Πισκόπου καί Μελίσσια μέ σπίτια 12 καί χωράφια ζευγαριών 12 καί 
εκκλησία τής Ύπεραγίας Θεοτόκου καί αμπέλια άξιναρίων 180 καί έλές 
Ολόγυρα τά μετόχια ρίζες 356 καί ένας μύλος καί μία νεροτριβή έδώ σε 
τούτων τώ<ν> μετοχιών τά σύνορα. Έτερον μετόχι Ονομαζόμενον Πύρ
γος, εκκλησία τής Θεοτόκου μέ σπίτια 2 καί αμπέλι άξιναρίων 100 καί λει¬ 
βάδι καί κήπους μέ καρές καί σκαμνές, ώς καθώς φαίνεται, καί χωράφια 
ζευγαριών 3. Περιέχουν τά σύνορα τού μοναστηρίου ωσάν καί μετοχιών 
όλονών άρχεύον<τας> πλησίον τού μοναστηρίου, όπου είναι τό ποτάμι 
καί πηγαίνει στον Αγιον Σισώη καί ανεβαίνει στην κορυφήν τού 
βουνού Ονομαζόμενος Κλώκος καί είναι εκκλησία τής Ύπεραγίας Θεο
τόκου καί κατεβαίνει στον Αγιον Νικόλαον καί είναι σύνμπληγο στό 
χωριό Φτέρη καί Αρρεβωνίτζα καί στό Τρύπιο Λιθάρι καί στον 
Αγιον Ηλία καί στον Αχλαδιά καί στό ποτάμι. 

Αντικρυς τού μοναστηρίου εκκλησία τού Αγίου Νικολάου, λόγ
γος καί πεύκια όπου κάνουν τό ρετζίνι καί έλές ρίζες 200 στον ίδιον 
τόπον. Τά σύνορα του τό λαγγάδι τής Λαγαρούς καί στα σπηριά τής 
Σπηλιάς καί στΚς> Πόρτες καί κατεβαίνει στού Μαρκουσά τό Μνήμα 
καί στό ποτάμι. 

Στην Βοστίτζα ένα μετόχι Ονομαζόμενο Αγιος Αντρέας· εκκλησία 
του καί σπίτια δύο καί χωράφι κουβελιών 5 καί μύλους 2 Ομπροστά 
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στον 'ίδιον τόπον καί μαγαζιά 3 ανώγια στην άπανωμεριά στην Μουριά, 
στό Φόρο, με περιβόλι ένα, μουριές 5 καί λεμονιές καί άλλα δύο μαγα
ζιά χαμόγια μέ τήν αυλή τους κοντά στα Γαλαίϊκα. Στην μέση τού Φό
ρου ένα λιτριβεΐο- Ολίγο παρακάτω από τόν ίδιον τόπον μαγαζί ένα μέ 
τήν αυλή του καί αμπέλια αξιναρίων 60 καί σταφίδες έλές ρίζες 100 
αναμεταξύ μέ τές άλλες, όπου άγροικιώνται τής Βοστίτζας, ένας μύλος 
στό ποτάμι τής ΒοστΙτζας Ονομαζόμενος Μονοδέντρι καί νεροτριβή. 

Ένα μετόχι όνομαζόμενον Δημητροπούλου στό ποτάμι Ονομαζό
μενο Γαδουροπηνήκτης, βασιλέων αφιερώματα. Έχει το αυτό μετόχι εκ
κλησία τού προφήτου Ήλιου καί σπίτια 5 καί κήπο καί αμπέλι άξινα¬ 
ναρίων 50 μέ έλές ρίζες 10, λεμονές καί νερατζές 9, αλώνια 3, καλύβια 
10, όπου κάθονται οι δουλευτάδες μέ τα ζευγάρια τους καί χωράφια ζευ
γαριών 20. Αρχινά τό σύνορο τού αυτού μετοχίου από τό Δέντρο τού 
άχουριού και κατεβαίνοντας στό ποτάμι τόν Γαδουροπηνήκτη καί 
στην θάλασσα καί από τήν άλλη μεριά στο λαγγάδι στού Παπά τήν 
Λούτζα καί τό λαγγάδι τόν ανήφορο καί στού Μουφετήσι καί στό αλώνι 
τού Σερτάρη καί στό μύλο τού Αύταγά καί στον Αγιον Αθανάσιον 
καί τήν ράχη καί λαγγάδι τού Πένου καί στην Αδραγούστα καί 
κατεβαίνει πάλε στό άνωθεν Δέντρο καί στό ποτάμι. 

Στή Παλαιά Πάτρα, στό Βλατερό, ενορία τής Θεοτόκου, ένα μετόχι 
μέ σπίτια 7 μέ τήν αυλή τους καί κλήματα 2, μέ περιβόλι περιτοιχι
σμένο μέ λεμονές καί νερατζές 20 καί σκαμνές καί άλλα δεντρικά, 
ώς φαίνεται, λιτριβεΐο μέ τό μαγαζί του καί αυλή του. Στην ενορία τού 
Αγίου Κωνσταντίνου χωράφια κουβελίων 60, κομμάτια 10, καί αξινα
ρίων αμπέλια 200, έλές ρίζες 200 κείμενες είς τους άνωθεν τόπους χω
ραφιών καί άμπελίων. 

Στό Παυλόκαστρο χωράφια κουβελίων 10 καί στή ΧαλατρΙτζα σπί
τι ένα καί χωράφι κουβελίων 6 αφιέρωμα τής Γωγιάταινας στους 1617. 

Είς τό τερρετόριον τής Γαστούνης, αφιερώματα βασιλέων, μετόχια 
δύο : Μανωλάδα Καπελέτου, Μπάλη. Εκκλησία τής Παναγίας Μανωλά¬ 
δας, χωράφια καματερά ζευγαριών 28 καί σπίτια 4 καί ό λοιπός τόπος 
αδούλευτος καί λόγγος άγριος δια τήν βοσκήν τών γοβαλιών, γελα
διών άλογων καί γιδιών - προβάτων. Περιέχουν τα σύνορα τών αυτών 
τόπων όλονών αρχής από τό Δίχαλι καί στον Μπόρο τής Βέργας 
καί τήν Αμαξητή καί στό Κληματζίδι καί στίς Τρείς Βρύσες καί στίς 
Λεύκες καί στον Κουβέλη, στην Συκιά καί στον Πρινιά καί στό Κου¬ 
νουπέλι. Αύτού μέσα καί ένας μύλος καί αμπέλι αξιναρίων 100 βαλ
μένος στους 1697. 

Είς τα Λεχαινά σπίτι 1 καί χαμώγια 2 μέ τήν αυλή τους καί χω
ράφι κουβελίου 1, άγροικιέταν αφιέρωμα τής Ακριβής θυγάτηρ τού 
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ποτε παπα-Πανάγο Βλάση. Ετερα σπίτια 2. Το πρώτο μετόχι σύνπλη¬ 
γος ό Ζαφείρης Σοτέλας· άξιναρίων αμπέλια 100 κείμενα στα Λεχαινά 
και χωράφια στρέμματα 4. 

Στην Γαστούνη μέσα στο Φόρο μαγαζιά 5 μέ τές αυλές τους όπι¬ 
σωμεριά. Γουβάλια 150, γελάδια 100, άλογα 80, πρόβατα 700, γίδια 300. 
Αυτά άγροικιούνται τά υποστατικά τού μοναστηρίου τού Μεγάλου Τα
ξιάρχου. 

Γ'. 

(Γ.Α.Κ. Υπουργείον Θρησκείας, φάκ. 19. Μοναστηριακά. 
Φεβρουάριος 1829, σ. 143 - 147) 

Μοναστήριον τών Ταξιαρχών, κείμενον έν τή Επαρχία Βοστίτζης. 

Ιερά Σκεύη. 

3 δισκοπότηρα αργυρά. 
1 εύαγγέλιον άργυροσμαρτωμένον. . . 
1 σταυρός μεγάλος άργυροσμαρτωμένος. 
1 σταυρός μικρότερος σμαλτωμένος. . 
1 μία πόρτα τών Αγίων Παθών αργυρά. 
2 θυμιατά αργυρά 
1 μία κανδήλα μέ 7 μικρά κανδήλια. . 
3 κανδήλια αργυρά 
1 κατζί άργυρούν 
1 αρτοκλασία 
2 σημαίας 
2 αρχιερατικός στολάς 

10 Ιερατικάς στολάς 
1 κουτί τών Αγίων Παθών 
1 κουτί αγίων λειψάνων άργυρούν. 
6 κουτία αγίων λειψάνων ζεντεφένια. 

Κτήματα 

1 μετόχι όνομαζόμενον πλησίον τών Ταξιαρχών 
μέ χωράφια ζευγαριών 4 
χωράφια ποτιστικά στρέμματα ως 80 
χωράφια ξερικά στρέμματα ώς 50 
αμπέλια στρέμματα 22 

Μετόχι Αγιος Θεόδωρος 
χωράφια ποτιστικά στρέμματα , 35 
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αμπέλια στρέμματα 40 
έλαιόδενδρα 15 

Μετόχι Μελίσσια 
χωράφια ποτιστικά στρέμματα ως 120 
χωράφια ξερικά στρέμματα 90 
έλαιόδενδρα 410 
έλαιοτριβεΐον πλησίον τού μοναστηρίου 
χωράφια ποτιστικά στρέμματα 
1 μύλος 
1 νεροτριβή 

χωρεκκλησία Α γ ι ο ς Νικόλαος 
χωράφια ξερικά στρέμματα ώς 35 
έλαιόδενδρα νεόφυτα 600 
αμπέλια εις τα όρια Κουνινάς και Παρασκευής 

στρέμματα 30 
Μετόχι Μερτίδι 

χωράφια ξερικά στρέμματα 
εις τα όρια Τούμπας αμπέλια στρέμματα . . . . 3 

Μετόχι Δημητρόπουλος 
χωράφια ποτιστικά στρέμματα ώς 70 
χωράφια ξερικά 55 
έλαιόδενδρα 160 
1 νερόμυλος 
σταφίδα Ανάκολης στρέμματα 80 
αμπέλι στρέμματα 5 
χωράφια ποτιστικά πλησίον τής σταφίδος στρέμ

ματα 120 
Μητρόπολις Βοστίτζης 

σταφίδα στρέμματα 25 
αμπέλια στρέμματα . . . . · 50 
1 νερόμυλος 
1 έλαιοτριβεΐον 
1 μίαν έκκλησίαν πυρπολημένην μέ εν μετόχι . . 
9 εργαστήρια πυρπολημένα 
έλαιόδενδρα 180 

1 μετόχι είς Π. Πάτρας Ιωάννης Θεολόγος 
χωράφια ποτιστικά στρέμματα ώς 10 
χωράφια ξερικά ώς 60 
αμπέλια στρέμματα 25 
έλαιόδενδρα . . , . , . . , , , . , . , . , , 30 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρίας Μελέτης Νέου Ελληνισμού



174 Βαρβάρας Τσιουράκη ι 'Ανέκδοτα έγγραφα περί της Μονής Ταξίαρχων Αιγίου 

1 έτερον μετόχι είς Πάτρας μέ 2 χαμοκέλλας πυρπολη
μένος χωράφια στρέμματα . 150 

1 μετόχι είς Γαστούνη, Μανωλάδα 
τόπος ζευγαριών 25 
αμπέλια στρέμματα 30 

1 γυναικεΐον μονή δ ριον πλησίον τοϋ Μοναστηρίου Ταξιαρχών 
500 αιγιδοπρόβατα 
10 άγελάδια 

5 μουλάρια . . . . 

ΟΙ μονάζοντες 

ό ηγούμενος Προκόπιος Ιερομόναχος 
4 προηγούμενοι 
10 σύμβουλοι 
17 Ιερομόναχοι 
2 Ιεροδιάκονοι , 

30 μοναχοί 
28 δόκιμοι . 
18 μισθωτοί 
Χρέος είς διάφορα μέρη μέ Ομολογίας κεφάλαιον γρόσια 169.208. 
ΤΟ μοναστήριον τούτο έσώθη. 
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