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ΝΙΚΟΥ ΓΡ . ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟ
Ο ΜΕΓΑΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΗΣ
ΚΑΙ Η ΤΥΧΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ
(Έκδοση
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\
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ανέκδοτων χειρογράφων)
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ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

Ο ΜΕΓΑΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΣΤΑ ΥΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΗΣ
ΚΑΙ Η ΤΥΧΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ
(Έκδοση

8

ανέκδοτων χειρογράφων)

Είναι γεγονός ότι η έρευνα και η μελέτη σχετικά με τα γενι κότερα θέμα
-τα του βιβλίου και ειδικότερα με εκείνα της συγκέντρωσης και διαφύλα 
ξής τους σε ειδικούς χώρους, τις βιβλιοθήκες, δημόσιες ή ιδιωτικές κ.ά. ,

βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο . Παρόλο, φυσικά, που το βιβλίο έπαιξε τόσο
σημαντικό ρόλο στη διαφύλαξη και διάσωση της γν(ί)σης και συντέλεσε

στην προαγωγή της σοφίας των λαών και στην πρόοδο των επιστημών, εν
το' τοις λίγο απασχόλησε τους επιστήμονες των νεότερων χρόνων, ΠΟύ το

ενδιαφέρον τους ήταν άτονο και όχι εκτεταμένο γύρω από τα θέμα τα για

τα οποία γίνεται λόγος. Οι σχετικές λιγοστές πληροφορίες Ι, που κατά κα 
νόνα έχουμε, μπορεί να είναι πολύ γενικές και μερικές φ ρές αντιφατικές
ή ποικιλόμορφες, χωρίς ιδιαίτερη συνοχή και διαχρονική αντιμετώπιση

και φυσικά, τα συμ περάσμα τά μα ς α κ όμη α β έβ αια .
Το σχετικό, εξάλλου, αντικειμενο έρευνας εί αl

"ετά εκτεταμέ 10, μι

που αναφέρεται σε βιβλιοθήκες ι ιωτtKές, δημ' σιες, μοναστηριακές και

σχολικές I(UI

ια Π ι)

11

περίοδ

•η

οποία πρέπει να διερευνηθεί, εκτείνε·

ται σε πολλούς α ιώνες, αφ ύ η συνεχε ι α πολΛων μέχρι ο iμερ

υφ στάμε

νω ν β ιβλ ιοθηκών χάνεται στο βάθ ς των αιώνων. Η δυσκολία της έρευ
νας, ας ση μ ε ιωθεί εδώ, δε β ρ ί σκεται τόσ

στην π ροσ έγγ ι ση το υ π λη ρ οφο 

ριακού υλικού του σχετι κού με τις βιβ λιοθήκες ε κείνες πο υ έχουν μ αΙ.

Μ &τ ο. ξ" αυτων π υ ασχο lιθη κα\' με ΤΙΙ σχετικά θέματα Τω\' Βιβλιοθηκών είνιιι (11 θη
ναγ όρα ς πρώην Παραμυθία ς, " Η βιj}λιοθήl\ϊl της εν Χάλκη Μονής τη Αγίας Τριάδος» ,
Νέος Ποιμήν 3(1921) 400-408, Μ. Γεδεών , « Λ όγιοι και βlβ λ ιοθliκ α ι τη ς εν Άθ(ο> Μ ονίι ς
το ν lβήρων» , Εκκλησιαστικιί Αλιίθεια 4( 1883) 478-481. Του ίδl υ, «Η βιβλιοθήκη του 01Koυ~ενΙKoύ naΤPIapxeiOU κατά τα τέλη του 160υ αιώνος» ό. π.

4( Ι 84) 566-567,

Tcι" ί

διου. «Η ιτε ρί βιβλιοΟηκιί>ν ε κκλlισlασΤΙΚI; μέριμνφ) ό. π . 25(1905) 235-240. 246·249. 267-

278,

Ε . Δ . Κακουλίδης, «Η βιβλιοθήκη της Μονή ς nροδρόμου Πέτρας στην Κωνσταντι·

νούπολφ>. Ελληνικά 21(1968) 3-39, Χρ . Κωνσταντινίδης, (IΗ εις την -διάθεσιν της Ι. Θεο
λογικής Σχολής βιβλιοθήκη της Μεγάλης Εκκλησίας ... ,), ΟρΟοόοζία 19(1944) 342-354.
Σπ. Λάμπρος, «Περί της β ι βλίοθιiκης του μητροπολίτου Αθηνών Μιχαήλ Ακομινάτο!),
1182-1205», Αθήιιαιον 6(J877) 356, Κ. Μαναφιjς. Α ι εν Κωιισταιιτι\lουπόλει βιβλιοθήκαι,
αυτοκρατορικαί και πατριαρχικαί και περί των εν αυταίς χειρογράφων μέχρι της αλώσεως

\
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Κατά το παρελθόν, και επανειλημμένως, είχαμε την ευκαιρία να παρου

σιάσουμε από τον αμητό του ανέκδοτου αρχειακού υλικού ένα μέρος του

με έκδοσή του και επιστημονική, κατά το δυνατό, επεξεργασία και ιστορι
κή αξιοποίηση. 'Ενα μέρος απ' αυτό ανήκε στο αρχειακό υλικό της νήσου
Σύμης, πόυ φυλάσσεται στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Ρόδου, στο τμήμα
του Ιστορικού της Αρχείου. Απ' αυτό αρυσθήκαμε, όπως παραπάνω ση
μειώσαμε, και τα οχτώ έγγραφα τα σχετικά με τον Σταυράκη Αριστάρχη,

για τα οποία εδώ θα κάνουμε λόγο.
Τα έγγραφα ανήκουν στον υπ' αριθμ.

7 Κώδικα,

«Συλλογή αρχειακού υ

λικού Σύμης», «Αλληλογραφία Μ. Ρουκουνιώτη Φάκ.

Ι

.

κρατίας

-

3»,

«Σειρά Τουρκο

Εκκλησιαστ.», όπως σημειώνεται στο σχετικό βιβλιογραφικό

δελτίο της Βιβλιοθήκης Ρόδου. Στο εξώφυλλο του Κώδικα σημειώνονται
δύο επίτιτλοι του Κώδικα, που ο ένας αποτελεί διόρθωση του άλλου, που
ασφαλώς έγινε από τη φιλόλογο Στεργία Σουρασή

- Λογοθέτη,

που είχε α

ναλάβει με εντολή του Υπουργείου Πολιτισμού να επιμεληθεί τη σχετική

βιβλιοθηκονομική εργασία 5 .
Τα έγγραφα του υπ' αριθμ.

7

Κώδικα είναι αριθμημένα με ενιαίο τρόπο

και σύμφωνα με τον χρόνο έκδοσής τους, με το ίδιο κριτήριο δηλαδή που
τοποθετήθηκαν στον Κώδικα για την συγκρότησή του. Τα πέντε, που το έ
να ακολουθεί στη σειρά το άλλο, φέρουν τους αριθμούς

232-236

και συγ

κροτούν την πρώτη ομάδα των εγγράφων μας με συνεχή αρίθμηση. Μετα
ξύ του 50υ και του 60υ εγγράφου παρεμβάλλεται ένα έγγραφο άσχετο προς
την υπόθεση που εδώ εξετάζομε και α κολουθεί η δεύτερη ομάδα των εγ

γράφων μας, το

60

και

70,

ως υπ' αριθμ.

238

και

239.

Τέλος παρεμβάλλον

ται και πάλι ένδεκα άσχετα προς την υπόθεσή μας έγγραφα, τα υπ' αριθμ.

240-250,

και ακολουθεί ΤΟ τελευταίο,

ως υπ ' αριθμ.

80

έγγραφο που εδώ μας ενδιαφέρει,

251.

Από τα οχτώ έγγραφα τα έξι φέρουν ως αποστολέα τον Σταυράκη Αρι
στάρχη και αποδέκτη τους τον ηγούμενο Γρηγόριο της Ιεράς Μονής Ρου
κουνιώτη της Σύμης, και τα δυο, ως αποστολέα τον ηγούμενο και αποδέ
κτη αντίστοιχα τον Σταυράκη Αριστάρχη. Όλα τα έγγραφα φέρουν προ
σφώνηση, όχι όμως και επίτιτλο, ενώ σημειώνεται σ' αυτά

u

ιύιιυι; ύl..ιY

γραφής τους, η ημερομηνία και ο αποστολέας σ' όλα εκτός από δυο.
Όλα τα έγγραφα φαίνεται ότι είναι αυτόγραφα, από τα οποία όμως το
δεύτερο, που εδώ εκδίδομε, καθώς και το έκτο, είναι τα ίσα εκείνων που
στάλθηκαν. Το δεύτερο μάλιστα είναι πρόχειρα γραμμένο με πολλές διορ

θώσεις ύστερα από διαγραφές, ενώ το έκτο είναι ασφαλώς αντίγραφο, χω
ρίς διαγραφές και διορθώσεις, εκείνου που στάλθηκε στον Σtαυράκη Αρι-

5.

Η φροντίδα της συντήρησης των Κωδίκων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ρόδου είχε ανα

τεθεί στη Δανάη Κυριακίδου
της.

-

Μπακούλη, που με ξέχωρη επιμέλεια επιτ.έλεσε το έργο

Βιβλι6φιλοι καί βιβλιοθήκες .. .
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στάρχη. Τα πέντε, εξάλλου, του Σταυράκη Αριστάρχη είναι καλλιγραφη

μένα, με κανονικά περιθώρια και γενικά επιμελημένα, ενώ το έκτό του,
(υπ' αριθμ.

8 στην

εδώ έκδοσή του), είναι πρόχειρα γραμμένο, χωρίς ιδιαί

τερη προσπάθεια για τήρηση καλλιγραφίας. Πρέπει βέβαια να λάβουμε υ
πόψη ότι το τελευταίο αυτό γράφηκε, όταν πια ο Αριστάρχης ήταν

58

ετών

και άκρως εμπερίστατος, όπως στη συνέχεια θα σημειώσουμε.
Όλα τα έγγραφα είναι γραμμένα σε μονόφυλλα εκτός από το υπ' αριθμ.

6

που συνεχίζεται σε επόμενο φύλλο, χωρίς να έχει τη σχετική αρίθμηση

των σελίδων του Κώδικα. Το κείμενο των πέντε εγγράφων ολοκληρωνεται
στο

recto

του φύλλου και μόνο των δυο συνεχίζεται και στο νerso και μόνο

ενός και στο νerso ενός επομένου φύλλου.

_

Το περιεχόμενο όλων των εγγράφων του Κώδικα έχει σχέση με πρόσωπα

και πράγματα της Μονής Ρουκουνιώτη, άμεσα ή έμμεσα, ενώ των οχτώ
που εδώ εκδίδομε, όπως και παραπάνω σημειώσαμε, αναφέρεται στις

προσπάθειες του Σταυράκη Αριστάρχη να συλλέξει αρχειακό υλικό με τη
μορφή «ίσων», δηλαδή αντιγράφων . Ο Αριστάρχης δίνει ιδιαίτερη σημα
σία στη συγκέντρωση και διερεύνηση των εγγράφων αυτών, γιατί μόνο έ

τσι τονίζει ότι είναι δυνατό να διασαφηνιστεί η ιστορία της Εκκλησί ας 6,
στη ζωή της οποίας αφορούν τα έγγραφα που τον ενδιαφέρουν. Εξάλλου
τον απασχολεί και το γεγονός ότι μεγάλο μέρος του πλούσιου αυτού αρ

χειακού υλικού έχει χαθεί και άλλο βρίσκεται διασκορπισμένο και πολλές

φορές στην κατοχή μοναχών, ιερωμένων και άλλων προσώπων' , χωρίς τη
δυνατότητα εύκολα να εντοπισθεί. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί, στην
προκείμενη περίπτωση, το γεγονός ότι έγγραφα που εκδόθηκαν από το Οι
κουμενικό Πατριαρχείο, στην έδρα του οποίου ο Αριστάρχης διαμένει, τα

αναζητεί στους τόπους που είχαν αποσταλεί. Διερωτάται λοιπόν κανείς τι
συμβαίνει, δεν έχει δηλαδή πρόσβαση ο Μέγας Λογοθέτης της Εκκλησίας
στα πατριαρχικά αρχεία ή τα έγγραφα, που προσπαθεί ν α συλλέξει, δεν υ
πάρχουν πια εκεί; Ο Σταυράκης Αριστάρχης μιλάει για την ανάγκη της

διάσωσης και διαφύλαξης των εγγράφων 8 , χωρίς να δίνει απάντηση στο ε
ρώτημά μας, πράγμα όμως που μας επιτρέπει να σκεφθούμF. ότι η δεύτερη

υποθετική fJπι'ιντηση που παραπάνω σημειώσαμc φαίνεται η πιΟανότεΡI{
Η συγκέντρωση και διαφύλαξη των εγγράφων δεν υπήρξε ο μοναδικός

σχετικός σκοπός του Αριστάρχη, γιατί το ενδιαφέρον του στρεφόταν και

6.
7.
8.
9.

\.

Βλ . υπ ' αριθμ. Ι έγγραφο , στ.
Βλ . υπ' αριθμ.
Βλ . υπ' αριθμ .

2 έγγραφο,
1 έγγραφο ,

στ.
στ .

2 - 4,
8.
5 - 7.

υπ ' αριθμ .

2,

σ.

8-

ΙΟ .

Β λ. Γεδ εών Μ. , ,( Ο ι πατρι α ρ χ ικ ο ί κώδl κεζ» , Α νaτολlκό ι; A σrιίΡ 20 ( 1880-8 1), σ . 28-29.
Το υ ίδιου , "Η βιβλιοθήΚΙ1 του Οικουμ ε νι κ ο ύ Πατρ ι α ρχεί ου κατ ά τ α τέλη τ ου l στ ' αιώ·
νΟζ\> , Εκκλησιαστική Α λ ,ίθε ια. 4 (/884). σ. 568-571, 581 -586. το υ ίδιου. « Ιστορικό α θύρμα
τα». Ανατολικός Αστήρ. ό. π. , σ .
Πατριαρχείον, Βιβλιοθήκαl

-

45-47. 51 -53, 67-69, 75-76

Αρχεία » , ΘΗΕ. τόμο 90Ι; , στ .

Στ αυρ ίδη Β . , " Οl κουμ ε νικόν

843-844.

Νίκου Γρ. Ζαχαρόπουλου
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στη μελέτη των εγγράφων αυτών και τον εμπλουτισμό της ιστορίας με νέα

στοιχεία 10. Προκειμένου να εκπληρώσει το σκοπό του, παρείχε στον ηγού
μενο Γρηγόριο, με τον οποίο επικοινωνεί με αλληλογραφία, σοβαρές υπο 

σχέσεις για βοήθεια, που, φυσικά, ήταν εύκολο να παρασχεθεί λόγω της

. ..

θέσης του ως Μεγάλου Λογοθέτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας
και της διαμονής του στην Κωνσταντινούπολη. Και πραγματικά δόθηκε η
κατάλληλη ευκαιρία να του ζητηθεί η βοήθεια, όταν αυξήθηκε υπερβολικά
το ε τήσιο της Μονής προς το Πατριαρχείο, από
ηγού μ εν ο ς, με επιστολl; του , υπ' αριθμ.

6

50 γρόσια

σε

1000,

οπότε ο

έγγραφο, προς τον Αριστάρχη

που στη συνέ χεια δημοσιεύομε ζητάει την επέμβασή του για τη μείωση της
υψηλής σε χρηματικό ποσό εισφοράς της Μονή ς προς το Πατριαρχείο ll .
Ίσως αυτό να είνα ι το σημείο εκε ίνο που αποτ έλεσ ε το κίνητρο ώστε τόσο
πρόθυμα ο ηγού μ ενος να ανταποκριθεί στΟ α ί Ώιμ α τ υ Μεγάλου Λογοθέ

τ η. Είναι γνωσ τό βεβαίως ότι οι μονές πάντοτε αναζητούσαν προστάτες
που διέμεναν . στην Κωνσ τα ντινούπολη και κατ είχαν μάλιστα υψηλές θέ
σεις στο Πατριαρχείο και γενικότερα στ ην Ελληνική Κοινότητα, για να

διαφεντεύ νται τα συμφέροντ ά τους κυρίως στο Πατριαρχείο αλλά κι απ έ

ναντι στις Τουρκικές Αρχέ ς l 2 . Ποια iμαν τα αποτελέσματα των τυχόν πα
ρεμβάσεων του Αρ ισ τάρχη γ ια μείωση των ετησίων της Μονής δεν φαίνε
ται από τις ε πιστ λές που εκ δίδομε, αυτό όμως που μας ενδιαφέρει εδώ εί
ναι ότι χάρη σ ' αυτή τη σχέσ η δόθηκε

11

δυνατότητα να διασωθούν ορισμέ

να έγγραφα και να εμπλουτίσουν μια διωnκή βιβλιοθήκη.
α έγγραφα που εντ πίστ η καν στη Μ Υ1; Τ \) P01ιlK υνιώτη της Σίιμη ς

και που ο I lΎιιύμt.\ιuς Τ Ι
&τη Σ. ταυράκη

Ι

ής

τέγραψε και έστειλε στο Μ εγάλο

ογο

ρισταρχη, όπως φαίνεται απ' την αλληλογραφία, ήταν

έκα, σπο τα οποία τα OχτCΊ) στάλθη αν ύστερα από τ ην αλληλογραφία,
για την οποια γινεται εδω Λ(}γος, ι:;νώ ιυ.

υυ, ι,

ι

.Π

1

α τα

.).. α(η

των

εr<ιστολών που ε δίδομε lJ . Εφόσον βεβαίως γίνεται ρητός λόγος ότι τα δυ
απ' αυτά ήταν από μ ε μβράνη 14, συμ περαίνει κανείς ότι τα υπόλοιπα οχτώ
ήταν χάρτινα. Απ' αυτά διασώθηκαν, όπως είναι γνωστό l5 , μόνο δυο, ενώ
- ':J.

ΙΟ

Β λ . ιιι( αριθμ. Ι έγγραφο, στ. ~

11 .
12 .

ΒΝ. υπ' αριθμ 2 &ΥΥραφο. οτ . Ι 1<.1:.
Πρl\λ . έγγρ αφο Τ(ι.)\ι κα τοίκω\l Σύμ ης προς τ \ι Μl1τροπολlτη Ι-Ιρακλείας

ελέτιο, υπ ' α·

ρ ιθμ .

ι<ι< λ lι οι(/.οτ .»,

17 ,

Κώδ .

7,

«Συλλογή αρχ ειακου υλικοιι Σύμης» . ,ι

Επιστολή ΟΙΚΟΚ ρα;(Ι)\' Krιι κnρcιβοιωρrι/ωl' Ύδρας προ

ΟΙΙΡΚΌκρατία

-

τον [ωά ννη Bαi. tra. ΟΤl1ν Κων 

οτανTl\lούπολη. οτον Γ . . Κοντογιώργη Κοιιιωvική δlJllσ.μικιί και πολιτικιί αυτοδιοίκησιι.
Οι (i.i. IIlIIx·i;r; ΙζΟ/ιlότητι:ς τη ς Τουρκοκρα τίας, ο . 505- 06 καΙ άλλα όμοιο στις επόμενες
σελίδες .

13 .
14.
15 .

Βλ . υπ ' αριθμ.
Βλ . υπ ' αριθμ .

3 έγγραφο.
2 έγγ ραφο .

Βλ. Αοι<ητού Γ.Α ., Η ειι Σύμη ιερά σταυροπηγιακή μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Ρου

κοιι\·ιώτου. Ροδος
με χρονολογία

1797.

196 1. ο . 16. όπου γ ίνεται μνεία των σιγιλλίων που διασώθηκαν, το ένα
1712 , του πατριά ρχη Κύριλλου ΔΌ και το άλλο του Γρηγόριου Ε', του

./
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διαπιστώθηκε από τον Αριστάρχη, από εσωτερικές των εγγράφων μαρτυ

ρίες, ότι είχαν εκδοθεί και άλλα πατριαρχικά σιγίλλια πριν από το πρώτο
που διασώθηκε, του έτους

1797.

1712,

και ένα, πριν από το τελευταίο, του έτους

Ο Αριστάρχης κατονομάζει τους εκδότες τους, τον πατριάρχη Ματ

θαίο ΒΊ6

(1769 - 1773), Νεόφυτο Β' (1600 - 1612),
(1769 - 1773), ενώ σημειώνει ότι

και Θεοδόσιο Β'

Κύριλλο Α'

(1614 - 1638)

υπήρξαν και άλλα l7 •

Κατά τη μεταγραφή, εξάλλου, παρουσιάστηκε κάποια δυσκολία και κυ
ρίως ως προς τις υπογραφές και χρονολογίες, ημερομηνίες και ινδικτιώ
νες. Για το λόγο αυτό ζητάει ο Αριστάρχης από τον ηγούμενο να αποτυπώ

σει σε διαφανές χαρτί, που του στέλνει, τα σχετικά στοιχεi'α, ώστε αυτός,
ασφαλώς με τις ικανότητες που διέθετε, να το μεταγράψει ευκολότερα και
ορθότερα.

Ο Αριστάρχης, εκτός από τα έγγραφα αυτά, ενδιαφέρθηκε να πάρει αν
τίγραφα και πατριαρχικών αποδείξεων που αφορούσαν στις πληρωμές

των ετησίων της Μονής προς το Πατριαρχείο. Είναι γνωστό βεβαίως ότι ό
χι μόνο οι αποδείξεις αυτές στέλνονται τακτικά από το Πατριαρχείο, αλ

λά και αλληλογραφία σχετική υφίσταται μεταξύ μονών και Πατριαρχείου

ή μητροπολιτών ή εκπροσώπων των μονών στην Κωνσταντινούπολ η 18. Ο
Αριστάρχης, με την πρόθυμη ανταπόκριση του ηγουμένου Γρηγορίου, ό

πως φαίνεται από την αλληλογραφία που εκδίδομε, έλαβε αρκετά «ίσα»
πατριαρχικών εγγράφων και επιχείρησε να διευκρινήσει κάποια προβλή

ματα που δημιουργούνταν εξαιτίας της ύπαρξης διπλών αποδείξεων.
Η χαρακτηριστικότερη πληροφορία, που λαμβάνει ο μελετηΤ1Ιζ των ι;γ
γράφων, είναι εκείνη που παρέχεται από τον Αριστάρχη, η σχετική με την

απόληξη της βιβλιοθτΊκης του. Η πληροφορία δίνεται μετά δεκαπέντε έ τη Ι9
αιιυ ι ιιν ιψο ιι;λι;υιιιία ι>ιιιστυλη ΙUυ Αριστάρχη προς τον ηγούμενο

1 ρηγό

ριο. Φαίνεται ότι η αλληλογραφία τους είχε διακοπή για αρκετό χρονικό
διάστημα , αλλά η στενή σχέση τους διατηρήθηκε έτσι cοστε ο Αριστάρχης

16.

Ο Γ.Α. Ασκητής, ό .π., διατείνεται ότι, επειδή το όνομα του πατριάρχη εκφέρεται YOJpiC
το δΙ « ΚΡΙΙΙΙΙ'ό (Ι ΗΗχειl1 'ης "8φΙΙζ 1\(1) ~ι.τέχε, ΙΙΓτιιξίι τι,)ν ομ(,)\· · μro\' πατριαρχών, πρό
κειται περϊ του 1ατθα ίου Α ' , που, όπως είναι γνωστ ' • ιιατρ ιά ρχευοε ιιπό το έτος 1391
μέχρι το 1410. Η άποψη αυτή φαίνεται αρχικώς ορθή, αν λάβει μάλιστα κανείς υπόψη ό.

ι

17.
18.

τι ο πατριάρχιι ς Ματθαίος Α ' υπήρξε ιδιαίτr.ρα δραστήριος κα ι εξέδωσε πολλά π ατριαρ
χικά έ,Ιγραφα, με τα ποί<.ι επ ιχεί ρι ι σε τη διευθέτ ηση πολλών ε κκ λ ιισιαστι~ων ζη τημά
των. Μνεία εΥΥράφων του έχου μ ε στη σuλλ γή του Miklosicll eI MOllcr, AcIa e I Diplomaca
11 , σ. 388,4 10, 414, 429, 45 1, 49 , 505,5 18. Μ ε μόνο όj.Lroς αuτό το επ ιχείρημα δεν είναι
δυνα τΛ νtί f: JlII". . iVF.1 I<'nvr.i c (1τη v Ν πnΗ,t, (f1\Tn .
Βλ. υπ' αριθμ. 3 έγγραφο. Πρβλ. Ασκητού Γ.Α., ό.Π.
Βλ. έγγραφα και στον Κώδικα 7 «Συλλογή αρχειακού υλικού Σύμης», «Τουρκοκρατία _
Εκκλησιαστ.», Φακ.

19.

3.
7 έγγραφο, 5η Επιστολή του Αριστάρχη προς τον ηγούμενο Γρηγόριο,
που γράφηκε στις 21 Μαρτίου 1877, ενώ το υπ' αριθμ . 8, η 6η Επιστολή του Αριστάρχη
Βλ . το υπ ' αριθμ.

προς τον ηγούμενο Γρηγόριο, που είναι και η τελευταία που γνωρίζομε, είναι γραμμένη
στα

\

1892.
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να τονίζει πως από τότε που στερήθηκε των επιστολιμαίων ευχών του η

γουμένου «πολλά κατά της κεφαλής (του) ·επέπεσον δυστυχήματα»; Στο
θάνατι) της μητέρας του Μαρίας, στο ατύχημά του -είχε σπάσει το πόδι
του- προστέθηκε και η απ<ί)λεια όλων των κειμηλίων της οικογένειάς του,
ύστερα από πυρκαγιά που είχε ως συνέπεια να καούν και

12.000 τόμοι

βι

βλίων του 20 •
Είναι πολύ πιθανό η βιβλιοθήκη του να αριθμούσε περισσότερα από

12.000

τόμους βιβλία και φυσικά πολλά αντίγραφα και ίσως χειρόγραφα,

που για την εποχή εκείνη αποτελούσαν αξιόλογο υλικό για τη συγκρότηση
βιβλιοθήκης δημοσίου, κυρίως, φορέα. Πόσα βιβλία διέσωσε από την πυρ
καγιά ή πόσα στη συνέχεια ο Αριστάρχης συνέλεξε, μας είναι άγνωστο.
Πάντως φαίνεται ότι όταν αργότερα

με τη Μικρασιατική καταστροφή, α

ναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Κωνσταντινούπολη, συναποκόμισε κά
ποιους τόμους, που

100 απ '

αυτούς πούλησε στη Βατικανή Βιβλιοθήκη, για

να μπορέσει να αντιμετωπίσει την ·πενία στην οποία περιέπεσε 21 •
Τα κείμενα που εκδίδομε στη συνέχεια αποτελούν αψευδή μαρτυρία για
τις άοκνες προσπάθειές του να συλλέξει αρχειακό υλικό και να το επεξερ
γασθεί καταλλήλως, προκειμένου να εμπλουτισθεί η ιστορία με νέα δεδο
μένα.

Τα κέίμενά μας δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Η γλώσ
σα τους είναι ρέουσα και σαφής σε νοήματα. Δεν εμφανίζουν διπλοτυπίες
και πολλές ανορθογραφίες, όπως θα διαπιστώσει και ο αναγνώστης τους.
Λίγες, εξάλλου, είναι οι δυσανάγνωστες λέξεις και εκείνες που από την

πολυκαιρία και το άτονο της μελάνης δε στό. θηκε δυνατό να μεταγρα
φούν.

Η έκδοση πραγματοποιείται κατά τη διπλωματική μέθοδο . Τα συμβατι

κά σημεία που χρησιμοποιούνται είναι

ι αγκύλες Ι

J.

ανά μεσα στις

π ιε

περ l.κλεί ντ ι προσθήκες δικές μας εκεί όπου έχομε συντετμ ημένες λέ

ξε ις, οι οξυγώνιες αγκύλες
ει ιέν

οι

< >,

που περικλεί υν τις λέξε ι ς και φράσεις του

π ίες έχουν διαγραφεί από το συντάκτη τ

πλές αγκύλες

[[ J],

γ<ί \'ιες

που περικλείου\' λέξεις ή φράσει ς π

γρ

qlOVTfll

ή κάτω από τις κανονικές γραμμές γραφιiς η σ ί α περιθώρια, κα ι τέλος
τελείες

... ,

ι-

πι1ν(ι

ι

που δηλώνουν λέξεις ή φράσεις που δεν στάθηκε δυνατ ' ν α (1-

20. Ο αριθμός των βιβλίων αι) τών του Αριστάρχη κρίνεται ιδιαίτερα υψηλός, για ΤΟ δεδομέ
να της εποχής εκείνης και για μια ιδιωτική μαλιστα βιβλιοθήκη . Γνcι)ρίζoμε ότι φημισμέ

νες της εποχής αυτής PtPAtoeliKEC; αριθμούσαν πολύ λιγότερα από τα βιβλία της βιβλιο
θήκης το\) Αριστίιρσχη. Ο Μ. Γεδεών. Η πνευμαίlιαί κΙ'·ιισις ΤΟΙΙ rc"OIJr; κατά το υ ΙΗ ' ι..-α ι
ΙΘ ' αιώνα, Εκδοτική φροντίδα Άλκης Αγγέλου - Φίλιππος Ηλιού, Αθήνα 1976, σ . 143,
παρέχει την πληροφορία ότι η Βιβλιοθήκη Χίου αριθμούσε μόλις

3.000

τόμους από τους

οποίους όμως πολλοί ήταν πολλαπλά αντίτυπα του ίδιου βιβλίου, ενώ της Πατριαρχικής
Ακαδημίας, κατά το έτος

1830,

ο αριθμός των βιβλίων ανερχόταν σε

τους οποίους ελληνικά γραμμένοι ήταν μόνο

21.

568

τόμοι.

Βλ . Νικολόπουλου Ν.Γ., «Αριστάρχαl», ΘΗΕ, τόμο 10ς, στ .

134.

1408

τόμους από

• Ι

ι·
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ναγνωσθούν και δε μεταγράφηκαν.
Αριθμήσαμε τα κείμενα για λόγους μεθοδικούς και χρηστικούς από το
Νο

1 μέχρι

το Νο

8 και

τα τοποθετήσαμε στην έκδοση κατά τη χρονολογι

κή σειρά τους, όπως, εξάλλου, εμφανίζονται και στον Κώδικα. Πέρα από
τον αριθμό αυτόν σημειώνουμε στα αριστερά και τον αριθμό του φόλλιου,
δηλώνοντας το

recto

και το

verso

του. Ακόμη αριθμήσαμε τους στίχους για

καθαρά και πάλι πρακτικούς λόγους, έτσι ώστε να διευκολύνεται κανείς
στις παραπομπές του στο κείμενο.

ι

ι·
\

.·
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ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Νο

1 (232*)

Πανοσιολογιώτατε πάτερ,
Γνωστόν έστl

rij

υμετέρ~ Πανοσιολογιότητι δτι τα πατριαρχικα ~γγρα

φα ου τυχουσαν παρέχουσι τήν ύπηρεσίαν είς τήν τής έκκλησιαστικής ή
μων ίστορίας διασαφήνισιν.

5

Άλλα μήν γνωστοτέρα τυγχάνει ή τής υμετέρας Πανοσιολογιότητος
φροντΙς καΙ πρόνοια ϊνα μή καΙ τα εν τη καθ' υμάς Ίερ~ Moνij περισωθέν

τα των εγγράφων τούτων τέλεον εξαφανισθωσιν~
Καταγινόμενος δε είς τήν μελέτη ν τής εκκλησιαστικής ήμων ίστορίας,

tχοντες άνάγκην νά συμβουλευθωμεν τα προγονικα ήμων κειμήλια παρα-

10

καλουμεν τήν υμετέραν Πανοσιολογιότητα ϊνα πέμΨΊJ ήμίν πιστα άντίγρα

φα των άπ' άυτων των άρχαίων χρόνων μέχρι τής 'άρχής του παρόντος
αιωνος εκ του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως έκδεδομένων έγγρά
φων, των ευρισκομένων εν τε τij υμετέρ~ ευαγεί

Movij

καΙ περιχώρων εκ

κλησίαις, ώς καΙ παρά τισι τυχόν όσίοις Πατράσι καΙ μοναχοίς.

15

Πεποιθότες επι τήν της ύμετέρας Πανοσιολογιότητος προθυμίαν καΙ συνέργειαν πρός ταχείαν εκπλήρωσιν της υίϊκης ήμών ταύτης άξιώσεως, καΙ
επιθυμουντες να φαινώμεθα πάντοτε χρήσιμοι είς τήν Ίεραν Μονήν, ης ε
παξίως προ'ϊστασθε, εξαιτούμεθα τας πατρικας ύμων μετα των περι υμάς
όσίων Πατέρων εύχας καΙ ευλογίας της ύμετέρας Πανοσισλογιότητος .

20

Τέκνον έν Κ[υρί]φ
όλοπρόθυμον
δ Μέγας Λογοθέτη ς Υ., 'All1nτι'φχης

Έν Νεοχωρίφ τij

29

lOβρίου

1874

Σχόλια

J. «Πανοσιολογιώτατε πάτερ»; Η επιστολή δεν έχει επίτιτλο κι έτσι αντιλαμβανόμαστε αμέ
σως από τη ν π ρο σφώνηση ότι απευθύ νεται σε αρχιμανδρίτη, κα ι με βάση τα στη συνέχεια λε
γόμενα, στο ν ηγούμενο ι εράς μονής, της οποίας μ ά λιστα ((έπαξίως.) αυτός προίσταται. Ο η
γούμ ενος αναμφίβολα ε ίναι ο Γρηγόριος, πράγμα που γ ίνι;ται αντιληπτό, αν λάβει κανείς υ-

* Κατά

την αρίθμηση του κώδικα .
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πόψη τη χρονολογία της επιστολής και συμβουλευθεί τον κατάλογο των ηγουμένων της μο
νής Ρουκουνιώτη (Βλ. Ασκητή Γ.Α .• Η εν Σύμη ιερά σταυροπηγιακή και πατριαρχική μονή Αρ
χαγγέλου Μιχαήλ του Ρουκουνιώτου ...• σ.

21). σε συνδυασμό με τις επόμενες επιστολές που
2 και6. όπου ρητώς σημειώνεται από το συντάκτη τους η παραλαβή των
από «29 ΙΟβρίου π.έ.». 20 Νοεμβρίου 1876. 61ανουαρίου 1877 επιστολών. που είναι η πρώτη. η

εκδίδομε. υπ' αριθμ.

τρίτη και η τέταρτη του Αριστάρχη προς τον ηγούμενο.

2. « ... εΙς

την τής έκκλησιαστικής ήμών ίστορ(ας διασαφήνισιν»: Το ενδιαφέρον για τη μελέτη

της ιστορίας του έθνους υπήρξε έντονο στον ελληνικό πνευματικό χώρο από τους χρόνους
του τέλους της ζωής της βυζαντινής αυτοκρατορίας και ανανεώθηκε κυρίως κατά τους χρό

νους του ελληνικού διαφωτισμού. Το ενδιαφέρον αυτό στράφηκε όχι μόνο προς τα πολιτικά
αλλά και τα εκκλησιαστικά γεγονότα. αφότου μάλιστα η ορθοδοξία. από την πτώση της
Κωνσταντινούπολης και εξής. θεωρήθηκε το στοιχείο εκείνο που ταυτιζόταν με το έθνος (βλ.
Σβορώνου Ν .• Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας ... Αθήνα

1976.

σ.

23.

πβλ. Δημαρά

Θ.Κ .• Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Αθήνα 31968. σ. 158).

3. « ... τέλεον έξαφανισθώσινιι:

Οι καταστροφές που είχε υποστεί η Μονή ήταν πολλές και ποι

κίλες. Ο ηγούμενος Γρηγόριος σημειώνει στη 2η επιστολή του προς τον Αριστάρχη τις ταλαι
πωρίες της κατά τις πρώτες δεκαετηρίδες του ΙΘ' αιώνα. καθώς κιχι εκείνες της τελευταίας
δεκαετίας. όπως. «ο τρομερός σεισμός του

1869»

που στέρησε το μοναστήρι απ' όλη την πε

ριουσία του .

4.

«Νεοχωρίψ»: Το γνωστό προάστιο της Κωνσταντινουπόλεως.

5. « ... τά

έν

rfi

καθ' ύμάς

MoVfi

περισωθέντα ... »: Κατά το έτος

1874 γίνεται

λόγος για «περισω

θέντωι έγγραφα. πράγμα που δηλώνει ότι ήταν γνωστή η απώλεια των κειμηλίων της μονής.

Για την απώλεια αυτή κάνει αναφορές στις επιστολές του ο ηγούμενος Γρηγόριος πόυ στέλνει
στον Αριστάρχη (Βλ. τα υπ' αριθμ.

6. « ..

2

και

6

έγγραφα).

να συμβουλευΟιuμεl' τά προγονικά lίμιϊ)\' κειμl;λια ... »: Λπό l1~ς εποχίις εκ ε ίνης και μέχρι

σήμερα υπήρχε η δυσκολία να προσεγγίζει ο ερευνητίις το αρχειακό υλικό, κυρίως μάλιστα ε

... ~ίνo

ίLOυ Ρμω ... ύ ων

uω

,(~μΙU ιων ~""λljαιαo ιι"ών αμχών. Ι::ξάλλου υι απωλ~ι~ς των χειρο·

γράφων, για τις οποίες γίνεται λόγος στο κείμενό μας. ιΊταν πολλές (Βλ. πρόχειρα ΓεδεQJν
Μ .• Η πνευματική κίνησις του Γένους κατά τον ΙΗ' και ΙΘ' αιώνα, ό . π. σ.

141).

Για τους λό

γους αυτούς ο Κοραής. σχετικά νωρίς. πρότρεψε το Οικουμενικό πατριαρχείο να επιληφθεί
της υποθέσεως και να συστήσει «Ελληνικόν Μουσείον» για τη φύλαξη και διάσωση των λει
ψάνων της «προπατορικής δόξης» (Βλ. Κουμαριάνου Αικατ., Δρούλια Λουκ.,
Τϋ ιλλΗVIl,:ό βιβλίιJ, ΛΟιΊ ν α

7. « ... ώς καΙ

1986. u. 222.

υιιυυ .

Layton

ΕνΓΟ.

27).

παρά τισι δσίοις Πατράσι καΙ μοναχοίς ... »: Ο Αριστάρχης γνώριζε, φαίνεται. κα

λά ότι μεγάλο μέρος χειρογράφων βρισκόταν διασκορπισμένο και στα χέρια πατέρων και

μοναχών, γι' αυτό και η έκκλησή του γίνεται, για να επισημανθούν και αυτά και του σταλούν
τα αντίγραφά τους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση που αναφέρεται από το Δωρόθεο
Βουλησμά σχετικά με τη συλλογή ανέκδοτων χειρογράφων του Μακαρίου Κορίνθου, του Νο

ταρά. που «δίκην μελίσσης συνεκέντρωσε ταυτα εκ τε των βιβλιοθηκων της Πάτμου. της
Χίου. των νήσων καΙ του 'Άθωνος» (Βλ. Ζαχαρόπουλου Ν., Δωρόθεος Βουλησμάς επί τη βά
σει των ανεκδότων αυτού επιστολών, Θεσσαλονίκη
ό. π., σ.

28, 191

και

221

υποσ.

16.

1969.

σ.

92.

Πρβλ. Κουμαριάνου Αικ ....

Ζαχαρόπουλου Ν .• Η πνευματική κίνηση του

ελληνικό χώρο μέσα από τη χειρόγραφη παράδοση, Θεσσαλονίκη

8. « ...

1984.

σ.

IH' αιώνα στον
44).

επιθυμούντες να φαινώμεθα πάντοτε χρήσιμοι εΙς την Ίεραν Μονήν .. . »: Είναι γνωστό ό

τι κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας τα ιερά καθιδρύματα και τα άτομα που διέμεναν μα-
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lφιά από ' την Κωνσταντινούπολη αναζητούσαν ευυπόληπτα πρόσωπα , κυρίως αξιωματού

XOUc;

της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, που είχαν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται τις

u-

'ποθέσεις τους που σχετίζονταν με τις ε κκλησιαστικές ή πολιτικές Αρχές και να παρεμβαί

VOUv,

προκειμένου η έκ βασή τους να αποβαίνει προς όφελος Τ(ι)ν ενδιαφερομένων. Φαίνεται

ότι α υτό το ρόλο δηλώνει ότι επιθυμεί ο Αριστάρχης να παίξει για τη μονή του Ταξιάρχη. Βλ .
σχετικές περιπτώσεις στο Υψηλάντου Κομνηνού Αθανασίου, Εκκλησιαστικών και Πολιτι
κών των εις δώδεκα, Βιβλίον Η ', Θ ' και Ι' ι;τοι τα μετά την άλωσιν

(/453 -1789) εκ χειρογράφου

ανεκδότου της ιεράς μονής Σινά, εκδιδόντος Αρχιμ. Γερμανού Αφθονίδου ΣιναΤτου, Κωνσταν
τινούπολις

1870,

σ.

350,

Κοντογιώργη Γ.Δ . , Κοινωνική δυναμική και πολιτική αυτοδιοίκηση.

Οι ελληνικές κοινότητες της Τουρκοκρατίας, Αθήνα

9. « ...

1982,

σ.

505).

lίς ΑπαξΙως προΓστασθε... »; Η αναφορά γίνεται στον Αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Καρα

κιοΊλή, τον Σuμαίο

(1873-1896),

που χρημάτισε μαθητής του Ιερόθεου Φωτιάδη , ο οποίος δια

τέλεσε ηγούμενος της Μονής του Πανορμίτη . Η εποχή της ηγουμενίας του Γρηγορίου στη μο

νή Ρουκουνιώτη, υπήρξε πολύ αποδοτική , έτ σι μάλιστα ώστ ε να χο.ρο.κτηρισθεί ως « ο χρυ 
σούς αιιί)ν της Ι . Μονήρ,. Βλ . ΑσΚ11τού Γ. Α., Η εν Σύμη ιερά σταυροπηγιακή και πατριαρχι
κή μονή ... , σ.

22-23.

Νο
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της Ύμ. Έξοχότητος
προς θε[όν] ευχέτης διάπυρ[ος]
και της διαταγης αυτης πρόθυμος
'Εξοχώτατε!
'Ασμένως ελαβον ηΊν απο

λην (της Ύ. 'Εξ.

> 'Υμών

29

lΟβρίου Π.ε. επιστο-

(εξ> [[δι']] ης η Υ. εξ. ζητεΊ μοι πιστα

αντίγραφα τών (πάρ> εν η] Ίερςι μου Μον1) [[έκ του οίκουμ. πατριαρ
χείου

5

εκδοθέντων]]

και

παρά

τισιν

αλλοις

ενταυθα

σωζομένων εγγράφων,
χρησί-

μων Τ1) Υ. εξ . δια την μελέτην της εκκλησιαστικης
<ημών> ίστορίας.

<Προς άπάντησιν σπεύδω να αναφέρω ύμίν
δτι> Κατα συνέπειαν <ϊνα> σπεύδων δπως και εγω

10

δ έλάχιστος φανώ κατά τι συντελεστικος προς τον
ίερΟν. σκοπον της Υ. 'Εξ. αποστέλλω αυΤ1) πιστα
[[άντίγραφα]) όκτω εγγράφων εκδεδομένων ύπο (του> πατριαρχείου
της Κ/πόλεως κατα την <τέλη> ληξιν της παρελθούσης
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και τας (ιρχας της παρούσης έκατονταετηρίδος,

15

τών μόνων διασωθέντων έν ττϊ Ί. Μοντϊ μου
μετα {πολλας έπί> τας διαφόρους καιρικας περιστάσεις,

έξ ών [[πολυ]] και αυτη

<... > ύπέφερεν,

έκτος τών δύο πα

τριαρχικών σιγγιλιωδών <γρα> έν με[[μ]]βράναις γραμ

μένων, ών άντίγραφα πιστα προ πολλοϋ ό κομιστης

20

ταύτης μου [[κ. Δημοσθένης Χαβιαρας]] <σπεύδων> ζητήσας <μαι>
παρ' έμοϋ

Kαl λαβων έπέδωκε Τ1] Υ. Έ.
<Ώς πρός. > Λυπούμενος δε διότι δεν ηδυνήθην
και αλλα τοιαϋτα ~γγραφα να <άνακαλύψω> έξεύρω

25

και παρ' ίδιώταις Τι αλλοις ίερωμένοις τών έν ττϊ νήσφ

<ήμ> ταύτη, εύχομαι έγκαρδίως δπως ή Υ. Έξ. έπιτυχώς περε
ώσ1] το [[σπουδαίον]] ~ργoν φ της

... εχείρησε

προς τιμην αύτης και

δόξαν της Έκκλησίας καΙ τοϋ ~θνoυς.
<Διατελώ μετα β> Μη άπ ... σητε έξοχώτατε την

30

βαθυτάτην προς Ύμας ύπόληψίν μου, μεθ' ής διατελώ
Έκ της έν Σύμ1J ... Ί. σταυροπηγιακης Μονης ττϊ

15

ΜαΤου

1875 .

Σχόλια
]. 1< ... την άπο 29 /Οβρίου π . Ι έπιστολήν ... »: Η απάντηση τ ου Γρηγορίου στην επιστολή του
Αριστάρχη δίνεται μετά περίπου έξι μήνες . Το χρονικό αυτό διάστημα που μεσολάβησε πρέ

πει να θεωρ~θεί εύλογο, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τον αργό ρυθμό διακίνησης των επι 
στολών, που είχε άμεση εξάρτηση από τα μέσα που χρησιμοποιούνταν κι από τα κατάλληλα
πρόσωπα που αναζητούνταν για να χρησιμεύσουν ως μετακομιστές τους .

2. « .. . έκτΟς

τών δύο πατριαρχικών σιγγιλ ιωδών έν μεμβράναις γραμμένων .. . ,,: Η .αναφορά γί

νεται στα σιγγίλια των ετών

1712

και Ι 797 . Το πρώτο εκδόθηκε από τον πατριάρχη Κύριλλο

ΔΌ Σ' αυτό σημειώνεται ο σκοπός της έκδοσής του ' «πρός άπαλλαγην εκ τών καταπιέσεων
και τών άρπαγών τών πραγμάτων τής Μονής και τ(i)ν λοιπό)ν ενοχλήσεων αυτής ... ». Το δεύ
n:μυ uνήκι;ι στον πατριάρχη Γρηγόριο Ε

,

που, όπως είναι γνωστό, εξαπεστειλε πολλα σχετι

κά μ ' αυτό σιγιλλιώδη γράμματα, προκειμένου να επιβάλει τάξη στις ιερές μονές και να απο
καταστήσει τα πράγματα που είχαν κατά κάποιο τρόπο σ ' αυτές διαταραχθεί. Βλ. Ασκητού
Γ . Α., Η εν Σύμη ιερά σταυροπηγιακή και πατριαρχική μονή ... . σ.

3. « ... τών μ6νων
1712 γίνεται

16

Κ.ε .

διασωθέντων έν τΥ Ί. ΜονΥ μου ... »: Από το περιεχόμενο του σιγιλλίου του

σαφές ότι είχαν προηγηθεί αυτού και άλλα σιγίλλια, όπως ένα προ εκατό περίπου

ετών, το οποίο επανακύρωνε τα σταυροπηγιακά δικαιώματα της μονής, άλλου προηγουμέ
νου, που είχε εξαπολυθεί από τον Πατριάρχη Ματθαίο . Εξάλλου είναι γνωστό ότι η Μονή σε
ορισμένες περιόδους ακμής της είχε συγκεντρώσει αξιόλογο αριθμό κειμηλίων , χειρογράφων

ι

1-

και βιβλίων, τα οποία όμως, όπως και ο ηγούμενος Γρηγόριος τονίζει, λόγω των «καιρικών
περlστι;tσεων» απωλέσθηκαν. Μεγάλη απώλεια κειμηλίων είχαμε και κατά την ανατίναξη
της Μεγάλης Παναγιάς του Κάστρου από τους Γερμανούς κατακτητές, κατά την
βρίου

]944,

24

Σεπτεμ

στην οποία φυλάσσονταν κειμήλια της Κοινότητας και της Μονής. Βλ. Ασκητού

Γ.Α., Η εν Σύμrι ιερά σταυροπηγιακή και πατριαρχική μονή .... σ.

7, ]], ]2, 15

Κ.ε.,

34.
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ιι ... ό /(ομιστι)ς ταύτης μο υ κ. Δημοσθένης Χαβιαρας .. . »: Πρόκειται για το γνωστό λόγιο

συγγραφέα που ασχολιiθηκε κυρίως με θέματα της νήσου Σύμης. Αναγραφή άρθρων του βλ.

- Ποπαευαγγέλου n., Ελληνική
(1860-1960). Θεσσαλονίκη 1963.

στο Τζώγι.ι Χι.ιρ.

κατονταετία.ς

Νο
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Πανοσιολογιώτατε πάτερ,

Μόλις τέως περιήλθον εΙς χείρας μας ή από

15

Μαίου έ.έ. έπιστολή αυ

της μετα των έμπερικλειομένων όκτω Cι.ντιγράφων πατριαρχικων έγγρά
φων δι (iπερ καί έκφράζω τήν έγκάρδιον ευγνωμοσύνην μου πρός την ύμε-

5

τέραν φιλόμουσον πανοσιολογιότητα. 'Επειδή δε εκ της επιστολης Α' της
κατάδηλος γίνεται ό της υμετέρας πανοσιολογιότητος ζηλος όπερ τών πα
τρCΡων κειμηλίων, λαμβάνω ... δπως εξαιτήσωμαι σαφεστέρας τινά ς πλη

ροφορίας περί τε τών νυν καΙ περΙ τών πρότερον σταλέντων μοι δύο άντι
γράφων δια του Κυρίου Δημοσθένους Χαβιαρα. 'Εν τοις έγγράφοις τούτοις

10

γίνεται μνεία άρχαιοτέρων σιγιλλίων του πατριάρχου Ματθαίου Β'

1603)

Νεοφύτου

Β'

(16UU-1612)

Κυρίλλου Α'

(1614-1638)

(1591-

Θεοδοσίου Β '

-1773) κτλ. περί της άνευρέσεως τούτων παρακαληται ί1 Ύμετέρα

(17

Ι αν σιολ γι τι ς να κ ταβάλη τήν {(παιτ ιιμένην πρ νοιαν καΙ δι βιβάση

μοι άμέσ

15

ς (ιντΙγραφα. επίσης δέ ύπογραφαί τινες άρχιερατικα\ τών στα-

λέντων μοι έγγρά.φων δεν ήδυνήθησαν

ιά το δυσανάγνωστον

v'

άντιγρα

φώσιν. επομένως ή ύμετέρα πανοσι λογιότη ς ά ς άγαΘυνθ~ ν α θέσ1] έπ τών
εν λόγφ ύπογραφών διαφανή χάρτην καί απε ι κονίσασα αύτάς πανομοιοτύ
πως μοΙ διαβιβά.σΊ;l σ η μειουσα καί
ύπογραφαι του άπα

20

1797

Tb

~γγραφoν εΙς δ άνΤ;κ υσιν. εΙσ\ δε

1\

κατα Δεκέμβριον Σιγιλλίου του πα τΡιάρχου Γρη-

γορίου του Ε' καί του άπα

1801

Δεκεμβρίου α' γράμματος του πατριάρχου

Καλλινίκου Ε'.

'Επί τΏ ελπίδι δε δη ή ύμετέρα πανοσιολογιότη ς Οέλει εξα ολ υθεί έρειι
νώσα πρός άνεύρεσιν καί άλλων πατριαρχικων πρό του

1821 εγγράφων εν

οΙαδήποτε τών Σποράδων νιισων fvθα διατηρεΊ σχέσεις ... Αύτήν τε καί την

25

περί Αυτήν όσίαν άδελφότητα δπως εν ταίς προς τον Κύριον προσευχ.αΊς
Α.ύτης μέμνηται καί της ήμών κατ' οίκον έκκλησίας.
Τής ύμετέρας πανοσιολογιότητος
εν Νεοχωρίφ
τύ

28

'Ιουλίου

1875

.. ,

καΙ πειθήνιον

ό Μέγας Λογοθέτης Σ. 'Αριστάρχης

Βιβλιόφιλοι καί βιβλιοθήκες, ,.

213

Σχόλια

Ι.

« ...

ή άπα

15 Μα/ου

Ιέ. έπιστολή ... »: Απαντητική επιστολή, ευχαριστήρια του Αριστάρχη

προς τον ηγούμενο Γρηγόριο που αντάποκρίθηκε στο αίτημά του και του απέστειλε τα αντί
γραφα των πατριαρχικών εγγράφων.

2. «...

μετό. τών εμπερικλειομένων όκτω άντιγράφων πατριαρχικών έγγ'ράφων ... καΙ περΙ τών

πρότερον σταλέντων μοι δύο άνΤΙΥράφων ... »: Ανάμεσα σ' αυτά συγκαταλέγονται τα δυο μο
λυβδόβουλλα του

1712 και 1797 των Πατριαρχών Κυρίλλου Δ' και Γρηγορίου
1801, όπως φαίνεται από το κείμενο της επιστολής.

Ε ' και του Καλ

λινίκου Ε' του έτους

3. « 'Εν

τοϊς έΥγράφοις τούτοις γ{νεται μνεία αρχαιοτέρων σιγιλλίων ... »: Με βάση τα σιγίλλια

αυτά επιχείρησε να επισημάνει ο Γ.Α. Ασκητή ς, ό.π., σ .

15

Κ.ε., το χρόνο καθιέρωσης της

Μονής σε σταυροπήγιο. ανάγοντας το γεγονός στα τέλη του 140υ ή τις αρχές του 150υ αιώνα.

4. « ... τού πατριάρχου Ματθαίου Β' (1591-1603) ... »: Στο σιγίλλιο σημειώνεται μόνο το όνομα
του πατριάρχη, χωρίς να δηλώνεται η σειρά του ανάμεσα στους ομώνυμο&ς του. Ο Αριστάρ
χης, όπως φαίνεται, ταύτισε τον Ματθαίο με τον Ματθαίο Β', ενώ ο Γ.Α. Ασκητής, ό.π., σ.

17,

νομίζει ότι πρόκειται για τον Ματθαίο Α', μια που η μνεία του γίνεται στο σιγίλλιο χωρίς

την προσθήκη γράμματος ενδεικτικού της σειράς του μεταξύ των ομωνύμων του. Η χρονολο
γική διαφορά πατριαρχίας Ματθαίου του Α' α π ό τ ον Μα τ θαίο Β' είναι σημαντική, είναι περί
που δύο αιώνες, και έτσι η σύμπηξη της Μονής ως σταυροπηγίου κατά την άποψη του Ασκη

τή μετατίθεται, με βάση τις υπάρχουσες μαρτυρίες, κατά δύο αιώνες νωρίτερα. Αν αποδε
χθούμε την άποψη του Γ. Ασκητή, τότε παρατηρούμε ότι ανάμεσα στο τελευταίο και προτε
λευταίο σιγίλλιο, που εμφανίζεται στη σχετική πηγή μας, παρουσιάζεται μεγάλο χρονικό διά
στημα, κατά το οποίο δεν είχαμε ανανέωση των προνομιών της Μονής, πράγμα που δεν πα

ρατηρείται στη συνέχεια, κατά τους με'τέπειτα δηλαδή χρόνους.
Οι χρονολογίες της πατριαρχίας του Ματθαίου Β', που ο Αριστάρχης παραθέτει στο Νο
έγγραφο, δεν είναι εξολοκλήρου ακριβείς. Το έτος

1596,

3

μετά το θάνατο του πατριάρχη Ιερε

μία Β', ψηφίσθηκε από δέκα μητροπολίτες πατριάρχης του Οικουμενικού θρόνου, στον οποίο
όμως παρέμεινε μόνο επί είκοσι μέρες, γιατί τελικά δεν αναγνωρίσθηκε ως έγκυρη η εκλογή

του. Μόνο κατά το έτος

1598,

μετά από την πατριαρχία του Γαβριήλ Α, Θι;οφάνη Α' και την

«επιτηρητεία» του θρόνου από τον Μελέτιο Πηγά, κλήθηκε ο Ματθαίος Β' από το Άγιο Ό
ρος και ανέλαβε εκ νέου τα καθήκοντα του Οικουμενικού Πατριάρχη και μέχρι του έτους

1602.

Υφίσταται πληροφορία κατά την οποία πατριάρχευσε για τρίτη φορά μόνο για λίγες μέ

ρες το έτος

1603

(Βλ. Μελετίου Αθηνών, Εκκλησιαστική ιστορία, Γ, Βιέννη

1784,

σ.

403

και

Γερμανού, μητροπολίτου Σάρδεων, Συμβολή εις τους πατριαρχικούς καταλόγους Κωνσταντι
νουπόί.εως από της αί. ώσεως και εζής, Α, Kωνσιανιινυίιιιuλιι,

5. « ...

Νεοφύτου Β'

(1600-1612) ... »:

1935, u. 72).

Ο Νεόφυτος Β', ο από Αθηνών, ανήλθε στον πατριαρχικό

θρόνο, όταν αποχώρησε ο Ματθαίος Β' που ενδύθηκε το μεγάλο σχήμα και εγκαταστάθηκε
στο Άγιο Όρος, το έτος

1603.
1612,
6. « ...

1602.

Η διάρκεια της α' πατριαρχίας του υπήρξε σύντομη,

Αποκαταστάθηκε στον Οικουμενικό Θρόνο το έτος

1607

1602-

και παρέμεινε ως το έτος

οπότε και πάλι απομακρύνθηκε και αντικαταστάθηκε από το Ραφαήλ ΒΌ
Κυρίλλου Α'

(1614-1638) ... »: Η αναφορά
1612 η «επιτηρητεία»

στον οποίο ανατέθηκε το
Νοεμβρίου

1620,

στον γνωστό πατριάρχη Κύριλλο Λούκαρη,
του θρόνου Κωνσταντινουπόλεως και στις

4

ύστερα από εκλογή, παραδόθηκαν οι οίακες της Ορθόδοξης Εκκλησίας της

νέας Ρώμης, σε μια περίοδο ιδιαίτερα ανώμαλη και ταραγμένη. Η πατριαρχία του είχε διάρ

κεια δέκα οχτώ ετCΊ)ν περίπου, μέχρι το έτος

1638,

αφού προηγουμένως καταβιβάσθηκε από

το θρόνο πέντε φορές, ωσότου και οδηγήθηκε στο θάνατο.

.
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Θεοδοσίου Β'

7. « ...

τι από το έτος

8. «.,.

τού άπό

1769

(1769-/773) ... »:
μέχρι το

Ο Θεοδόσιος από Θεσσαλονίκης πατριάρχευσε πράγμα

1773.

/797 κατα Δεκέμβριον Σιγιλλίου

τού πατριάρχου Γρηγορίου τού ΕΌ .. »: Το σιγίλ

λιο έχει εκδοθεί στο Παπαδοπούλου Γ., Τα κατά τον αοίδιμον πρωταθλητήν του ιερού των
Ελλήνων αγώνος τον πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριον Ε' . Συλλεγέντα δε και εκ
δοθέντα υπό Γ.Π. Αγγελοπούλου, Αθήναι

9. « ...

1865/1866,

τόμος

2.

τού πατριάρχου Καλλινίκου Ε 'ι>: Στον Πατριαρχικό Θρόνο Κωνσταντινουπόλεως είχε

εκλεγεί κανονικώς στις
Θρόνο από

10. « ...

10

17

Ιουνίου

Σεπτεμβρίου

1808

1801,

μέχρι

παραιτήθηκε το

23

Απριλίου

1806
1809.

και αναβιβάσθηκε και πάλι στο

όσίαν αδελφότητα ... »: Είναι γνωστό ότι η αδελφότητα της μονής κατά το

18

αιώνα α

ριθμούσε ογδόντα μοναχούς. Αν λάβει κανείς υπόψη ότι η εποχή της ηγουμενίας του Γρηγο
ρίου υπήρξε μια από τις λαμπρότερες, κατά την οποία πολλοί εργάτες εργάζονταν στα κτή
ματα της Μονής και φρόντιζαν το ποίμνιό της και ότι άκμασε ιδιαίτερα η ελαιοφυτεία, η δεν
δροφυτεία, η μελισσοκομία, η γεωργία και η κτηνοτροφία, και ότι τέλος κατασκευάστηκε

πλακόστρωτος δρόμος από το γιαλό μέχρι τη Μονή, πρέπει να υποθέσουμε ότι η αδελφότητα
αυτή και πολυάριθμη ήταν και ιδιαίτερα δραστήρια (Βλ. Ασκητή Γ.Α., Η εν Σύμrι ιερά σταυ
ροπηγιακή και πατριαρχική μονή ... , σ.

23).

Νο

4 (235)

ΠανοσιολογΗίΗατε πάτερ,

Μόλις τέως ελαβον ηΊν άπα

25

'Οκτωβρίου ε.ε. επιστολην της Ύμετέ

ρας πανοσιολογιότητος μετα των πανομοιοτύπων των ύπογραφων των σι

γιλλίων Γρηγορίου Ε' άπα

5

Δεκεμβρίου

1801

ρί της πληρωμης

του

1819.

1797 κατα Δεκέμβριον, καΙ Καλλινίκου Ε' άπα 1
22 πατριαρχικων άποδείξεων πε
Tcl)V ετησίων της Ίεράς ύμcl)\, Μονης άπα του 1798 εως

ώς καΙ των άντιγράφων

Άδυνατω δε να εκφράσω άποχρώντως πρας την Ύμετέραν πα

νοσιολογιότητα την εμην ακραν ευαρέσκειαν καΙ ευγνωμοσυνην, δι' ην

προθυμίαν καΙ ζηλον επεδείξατο πρας εκπλήρωσιν της εμης άξιώσεως.

10

Έπιτραπήτω δέ μοι να καθικετευσω την ύμετέραν πανοσιολογιότητα

πως ερωτήσασα άκριβέστερον μοΙ σημειώσΏ

άποδείξεις άπα

0-

1) αν ύπάρχωσιν άληθως δύω

1794, Μαρτίου 1 ή μεν πατριάρχου Νοεφύτου Ίνδ. β' ή δε

πατριάρχου Καλλινίκου

(;)

Ίνδ. ζ'

(;)

ώς καΙ δύω άποδείξεις άπα

1

Μαρ

τίου

1807 ή μεν πατριάρχου Καλλινίκου Ίνδ. ιγ' ή δε πατριάρχου Γρηγο15 ρίου Ίνδ. ι' 2) αν άποδείξεις άπα Μάρτίου 1801 καΙ άπα] Μαρτίου 1808 καί
του 1820 καΙ 1821 δεν ύπάρχωσιν ώς καΙ άρχαιότεραι του ]798 .

wEn

δε παρακαλείσθε να μοι πέμψητε πανομοιοτύπως τας δια χειρας

Βιβλιόφιλοι καί βιβλιοθήκες ...
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πατριαρχικας Ίνδικτιωνα ς των έξης αποδείξεων -ητοι της από

1798
20 1803

της από Ι Μαρτίου
της από

1 Μαρτίου

1 Μαρτίου
1801 της από Ι Μαρτίου \802 της από 1 Μαρτίου
1807 καΙ της από Ι Μαρτ(ου 1809 ετι δε καί τό πα

νομοιότυπον τής χρονολογ(ας καΙ ήμερομηνίας, ώς κείται επί της σφραγί

δος nfnptaPXlKOi) [τί]τλου της από

1 Μαρτίου 1807

αποδείξεως επί τούτφ

δε έζιωκλείεται καί διαφανής χάρτης δπως ... επ\ τήν χρονολογίαν κλπ.

235 V καΙ μαΙ αποσταλωσιν αυται πανομοιοτύπως απεικονισμένων δια μελάνης
25 i\ μΟλυβδοκονδύλου .
.:. Ταυτοχρόνως δε αναμένω καΙ δσα άλλα αντίγραφα δυνηθΌ να π ερ ισυνα
γάΎη

ti ύμετέρα φιλόμουσος πανοσιολογιότης εϊτε έκ των διαληφθέντων ώς

ε'ίρηται εΙτε άλλων τινων πατριαρχικών εγγράφων πρό του

1821 ,

κεκρυμ

μένων εν Σύμυ fι εν αλλυ τινΙ τών Σποράδων νήσων .

30

Έπερειδόμενος δε της τών προς τον ϋψιστον δεήσεις Αυτης τε καΙ τας

περΙ Αύt1Ίν όσίας 'Αδελφότητος ύπερ έμο\) τε καΙ της έμης κατ' οίκον εκ
κλησίας, διατελώ
της ύμετέρας πανοσιολογιότητος

τέκνον εν Κ[υρί]φ πειθήνιον

ΕνΝεοχωρίφ

τΌ

35

6 Ίαν

υαρ{ου

ό Μέγας Λογοθέτης Σ. 'Αριστάρχης

1876

Σχόλια

1.11 ... ώι; /(αί rtiJl' ι!v'Ι'ΙΥρι!φ(JJV 11 nατριαρχ ι/((i'ι,ι (ιποQεfξt:ωv... Ι: Πι:φα τ ηρεί ται ότ ι ένα μ εγάλο
_ιερ ο ς η lζ α λληλΟΎραφΙας μεταξύ lιηrρoπυλεων κι.ι,ι μονω

στην απ οστολή των «ετησιων

>. η

.

κα ι πατρ ιαΡΧΕίου αναφέρεται

ήλ(ι}(Τη π αρα αβiΙ ζ απο ι:ίξεων ή τ έλος το διακανονισμο

ΤΙ!)ν οφει λών . Στον κώδll\α πο υ aV!lKOUV τ α κεψενα, που Ε κοιδομε, ΠΟλλα εΥΥραφα αναφε

ροντω σ το Ο έμα τω ν ετησ ίων κ αι τω ν απ oδειξtών τους, όπως τα υπ' ο, ριθ μ .

192, 197, 199,207,208.211, 21 1 ,223 , 224

και

225 .

Ο ό ρος

( απόδειξις»

φέ ρεται σ ε σημείωση για οικονομικό θέμα και όχι . σ ε mpaIρ

πο

174, 189. 190, 19 1,

εδ(ο οπωσδήποτε ανα

στε). όταν απ · το Πα

τριαρχείο ως εγκύκλιος με την ευκαφία των εορτών του Πάσχα. ή των Χριστουγέννων.

2.

(,ύν ίιπιfΙΙX(ι)σι ,ι fr ), IIO(ίx; γι/ω ιiπoδεTζειι; άπό

1794 ... »: Φ αινεται οη επανεΙλ ημ μ ένα παρου

σ ιάζοντ αν διαφορές ως προ ς τις οφειλές μεταξύ μητ ροπολιτών και μον!ί>ν ή απευθείας μον(ί}ν
και Πατριαρχείου. Το γεγονός οφειλόταν στη δυσκολία ή δυστροπία να εκπληρ(ί>νονται οι οι
κονο μικές υποχρεώσεις των μονών προ ς το Πατρια ρ χείο , η έλλειψη συσTlΗιαTlκή ς παρακο 
λοuθ,iοεως ιων ο ι

νομικών και το ευμετάβλη το τ(l)ν απαιτή σ εων, του οποίου ο διακανονι

σμός πραγματοποιόταν πολλές φορές ύστερα απ ' π ιέ σεις και διαμεσολαβήσεις .
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Πανοσιολογιώτατε πάτερ,

'Αναφερόμενος είς η'1ν άπό

6

'Ιανουαρίου έ.έ. έπιστολήν μου περΙ τών

προσταλέντων μοι άντιγράφων, παρακαλώ την ύμετέραν πανοσιολογιότη
τα, όπως μοΙ σημειώστι τά έξης.

5

αΌ "Αν ύπάρχωσιν άληθώς δύο άποδείξεις από

1799 Μαρτίου αΌ ή μεν πα
(;) 'Ινδ. ζ' (;), ως

τριάρχου Νεοφύτου 'Ινδ. βΌ ή δε πατριάρχου Καλλινίκου

καΙ δύω αποδείξεις άπό α'. Μαρτίου

1807.

ή μεν πατριάρχου Καλλινίκου

'Ινδ. ιγ·. ή δε πατριάρχου Γρηγορίου 'Ινδ. ι'.

β'. "Αν άποδείξεις από α' Μαρτίου

10

δείξεις του

1820

καΙ

1821

1801.

άπό α'. Μαρτίου

1808.

καΙ άπο-

δεν ύπάρχωσιν, ως καΙ άρχαιότεραι του

1798.

Συνάμα δε παρακαλείσθε να μοΙ άπεικονίσητε έπΙ του έσωκλείστου δια
φανους χάρτου τα δια χειρός πατριαρχικης 'Ινδικτιώνος τών έξης άποδεί
ξεων:

αΌ της άπο α' Μαρτίου

15

βΌ της άπό α' Μαρτίου
γ'. της από α' Μαρτίου
δ'. της άπο α' Μαρτίου
ε'. της άπο α' Μαρτίου

1798.
1801.
1802.
1803.
1807. μετα

της χρονολογίας καΙ ήμερομηνίας αυ

της, καΙ του έν άρχτί πατριαρχικου αυτης τίτλου.

20

στ'. της άπό α' Μαρτίου

1809.

'Εαν δε καΙ άλλα άντίγραφα πατριαρχικών προ του

1821

έγγράφων άνε

κάλυψεν ή ύμετέρα πανοσιολογιότης έν τφ διαστήματι τούτφ, άς εόδοκή
σ1J να μοΙ διαβιβάσ1J καΙ τούτων άντίγραφα.
Πεποιθως δέ, ότι έν ταίς προς τον Κύριον έντεύξεσιν Αυτης ή ύμ. πανο-

25

σιολογιότης μετα τών περΙ Αυτην δσίων πατέρων μέμνηται έμου τε καΙ της
έμης οίκογενείας, διατελώ
τέκνον έν Κ[υρί]φ πειθήνιον
δ Μέγας Λογοθέτης Σ. 'Αριστά[ρχης]

'Εν Νεοχωρίφ,

ττί

20

Νοεμβρίου

1876

Σχόλια

1. « Ά ναφερόμενος

είς την άπό

αυτής είναι εκείνα της από
δίνονται στην υπ' αριθμ.

6

6

'Ιανουαρίου έ.έ .... »: Σχεδόν όλα τα αιτήματα της επιστολής

Ιανουαρίου. Ως προς την απαίτηση να σημειωθούν Ινδικτιώνες

5 επιστολή

περισσότερες και σαφέστερες λεπτομέρειες.

Βιβλιόφιλοι καί βιβλιοθήκες .. .
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Νο

Έξοχώτατε,

Μόλις απαντήσας εις την απο
λαβον την απο

20

6

'Ιανουαρίου ε. π. έπιστολην της υ. έξ. ε

παρελθόντος Νοεμβρίου έτέραν αύτη ς, δι' ης ή υ.εξ. α

ναφερομένη εις την προηγουμένην της έπαναλαμβάνει να

5

Tij

αποστείλω δ-

σας καΙ προλαβόντας ήξίωσε πληροφορίας καΙ πανομοιότυπά τινα έκ τών
έν

Tij

Ι

Movij

μου σωζομένων πατριαρχικών έγγράφων.

την επιθυμίαν της υ.έξ. ε{χον έκπληρώσει καίτοι λίαν βραδέως αποστεί
λας συγχρόνως αύτij καΙ αντίγραφα αλλων τινών πατριαρχικών έγγρά
φων, ατινα ανεϋρον έν

10

Tij

Ί.

Movij

μου. Πιστεύων δε δτι ή απάντησίς μου

χρονολογουμένη απο της

* περιηλθεν ηδη είς χείρας της υ.εξ.
την συγνώμην αύτης έπΙ
πιβαλούσ1)

Tij

Tij

επαναλαμβάνω να εξαιτήσωμαι

βραδύτητι της απαντήσεώς μου εκείνης, ώς ε

υ.εξ. τον κόπον να μοΙ έπαναλάβ1) δσα έν

Tij

προηγουμέν1)

της αναφέρονται.

15

Πεποιθώς δε έπΙ

Tij

έπιεικείC! καΙ

Tij

αγαθότητί της καΙ δραττόμενος της

εύκαιρίας, τολμώ ϊνα έπικαλέσωμαι την γενναίαν προστασίαν της υπερ
της ίερας

238 v

Μονης ταύτης, επειδη ή κοινη Μήτηρ Μεγάλη τοϋ Χριστοϋ Έκκλησία

20

ηϋξησεν εσχάτως τα ετήσια τών σταυροπηγιακcον Μονών καΙ δη το της ε

ΠΡΟTlΟεμένη τον κουφισμον τών μεγάλων αναγκών τοΟ έθνικοΟ Ταμείου
μης, αναβιβάσασα αύτο απο

50

εις

1000

γρόσια.

Έξοχώτατε,

Ή Μονη αϋτη το πάλαι έκέκτητο περιοuσίαν τινά, έξ ης διετηρεΊτο ανέ
τως. Άλλ' αί κατα τας πρώτας δεκαετηρίδας τοϋ αιώνος τούτου καιρικαΙ

25

περιστάσεις, τα κατα την τελευταίαν δεκαετίαν αλλεπάλληλα έπισκίψαν
τα εΙς τους κατοίκους της νήσου δυστυχήματα καΙ τέλος δ τρομερος σει
σμός τού

1869

την έστέρησαν άπάσης τf!ς περιοuσίας της εκτός όλιγ{στων

κτημάτων, την κατηρείπωσαν καΙ την έβύθησαν καΙ εΙς χρέος. ΠερΙ τού
των επληροφόρησε την Μεγάλην τοϋ Χριστοϋ Έκκλησίαν καΙ ή έντολij

30

πατριαρχικij έπισκεψαμένη την Μονην τφ

1873

εΙδικη έπιτροπή. Έν συν

τόμφ δε οί πόροι αύτη ς οϋτω αμφίβολοι καΙ γλίσχοι τυγχάνουσιν, ωστε
συντηρείται εκ μόνων τών συνδρομών τών κατοίκων, θεωρούντων αύτην
ως τι κειμήλιον καΙ λείψανον ίερόν. Έννοεί αρα ή Ύ . έξ. πόσφ υπέρογκος

καΙ αδύνατος υπάρχει ή πληρωμη ετησίως Γρ.

35

1000

υπο τοιαύτης Μονης,

αποδιδούσης καΙ έτέραν συνδρομην εις την Θεολογικήν Σχολήν, κατ' ό
φειλην δε συντρεχούσης καΙ τα εκπαιδευτικα της Νήσου καταστήματα;
ΠερΙ τοσούτφ βαρέως έτησίου εξεθέμην τα δέοντα

Tij

άγ. καΙ Μεγάλη

τοϋ Χριστοϋ Έκκλησίq.. Έπειδη δε ή Ύ.έξ. εχει γνώσιν καΙ τοϋ ίστορικοϋ

Ι.
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τών έτησίων της Μονης έκ τών σιγιλλίων καΙ τών άλλων πατριαρχικών έγ-

40

γράφων, τολμώ να παρακαλέσω αύτήν, δπως εύαρεστηθύ καΙ δι' ού οίδε
τρόπου ύποδείξη τύ ΜητρΙ 'Εκκλησίζ( το ύπέρογκον του ληφθέντος μέτρου

καΙ μη άπαξιώσ1] να άπαλλάξ1] την Ιεράν μου Μονην τών μεγίστων οικονο
μικών δυσχερειών.
Πεποιθως δτι Τι Ύ. έξ. θέλει προθύμως άποδεχθύ την ταπεινην παράκλη-

45

σίν μου, διατελώ μετα βαθυτάτης ύπολήψεως
της ύμετέρας έξοχότητος καΙ της . εύκλεους αύτης οίκογενείας
προς θεον εύχέτης διάπυρος
καΙ ταίς διαταγαίς αύτης πρόθυμος
'Εν Σύμ1]

50

τύ

Φεβρουαρίου

12

1877
άλλη κόλλα
χωρίς αρίθμηση

Σχόλια

1. « ...

καΙτοι λΙαν βραδέως ... »: δόθηκε απάντηση στην από

6

Ιανουαρίου

1876

επιστολή του

Αριστάρχη, η οποία όμως δεν περιλαμβάνεται στα έγγραφα του κώδικά μας και ούτε αλλού
από μέρους μας εντοπίστηκε. Η απάντηση δεν είχε περιέλθει στα χέρια του Αριστάρχη μέχρι

20

Νοεμβρίου

1876,

δηλαδή περίπου μετά ένα ενδεκάμηνο διάστημα. Όπως γίνεται αντιλη

πτό από το επόμενο έγγραφο η απάντηση αυτή είχε γραφεί στις

2. « ...

2

Οκτωβρίου

1876.

dντfγραφα άλλων τιν(ίιν πατριαρχικών έγγράφων ... »: Η επιμονή του Αριστάρχη να ζη

τάει και άλλα αντίγραφα που τυχόν ο ηγούμενος θα ανεύρισκε στη Μονή του ή σε άλλες μο
νές των Σποράδων νήσων ή στα χέρια μοναχών και κληρικώl' είχε ανταπόκριση. Ο ηγούμε
νος βρήκε και άλλα τέσσερα έγγραφα, όπως φαίνεται από την υπ' αριθμ.

•

7

επιστολή.

Μεσολαβεί μικρό κενό, στο οποίο ασφαλώς ήταν σημειωμένη η ημερομηνία της απαντητι

κής επιστολής του ηγουμένου Γρηγορίου στην από

6

Ιανουαρίου

1877

επιστολή του Αριστάρ

χη.

3. « ...

προτιθεμένη τόν κουφισμόν τών μεγάλων dναγκών τού Έθνικού Ταμείο!).

.. »:

Γίν~ται α

ναφορά στο «Ταμείον τού Κοινού», που ονομαζόταν και «κάσσα τού Κοινού» και απλώς

«Κοινόν». Από το 1564, όταν πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ήταν ο Ιωάσ'αφ Β', συστάθη
κε οικονομική επιτροπή, για να αντιμετωπίζει τα σχετικά ανακύπτοντα ζητήματα και να δια
χειρίζεται τα χρήματα του Κοινού των Ορθοδόξων. Παρόμοιες επιτροπές συναντάμε και σ'
άλλες εποχές, όπως στα

1635,1643,1651,1673,1676,1740-1755

κ.ε. Βλ. σχετικά στο Δελlκά

νη Κ., Περιγραφικός κατάλογος των εν τοις κώδιξι του πατριαρχικού Αρχειοφυλακίου σωζο
μένων επισήμων εκκλησιαστικών εγγράφων ... , τόμο Γ, Κωνσταντινούπολις

736,

1902-1905,

σ.

Στεφανίδου Β., «Το χρέος του Κοινού και η οικονομική επιτροπή του Οικουμενικού Πα

τριαρχείοω), στο Συμβολή εις την εκκλησιαστικήν ιστορία ν και το εκκλησιαστικόν δίκαιον,
Κωνσταντινούπολις

1921,

Σταυρίδου lω., Συλλογή πατριαρχικών και Συνοδικών Εγκυκλίων,

Πατριαρχικών αποδείξεων και εγκυκλίων της Μεγάλης Πρωτοσυγκελλίας, Κωνσταντινούπο
λις

1900,

σ.

19-20.

Πρβλ. Ζαχαρόπουλου Ν., Γρηγόριος Ε', Σαφής έκφρασις της εκκλησιαστι

κής πολιτικής επί Τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη

1974,

σ.

106

Κ.ε.

Βιβλιόψιλοι καί βιβλιοθήκ ες ...

4. ιι .. .

ό.ναβ,βάσασα αύτό όοπό

219

50 εΙς 1000 γρ6σια»:

Από επιστολή του μητροπολίτη Ρόδοιι Σιι

νεσίοιι προς τον ηγούμενο Γρηγόριο της Μονή ς Ρου κοιινιώτη , Κώδ .

δου, ,( Συλλογή αρχειακού υλικού Σύμης») , έγγρ .

225,

της

10

7,

(ουνίου

Ιστορικού αρχείου Ρό

1871,

γίνεται φανερό ότι

πράγματι το ε τήσιο της Μονής προς το Πατριαρχείο ανερχόταν στο ποσό των
τησίως, γιατί σ' αυτό γί νεται λόγος για τα ετήσια των ετών
ανέρχονταν στο ποσό των

350

1865· 1871 ,

50 γροσίων ε

που όφειλε η Μο νή και

γροσίων.

Η αύξηση του ποσού των 50 γροσίων σε 1000 για το ετήσιο, φαίνεται αρκετά παράδοξη , ε
κτός και αν λάβει κανείς υπόψη την καταπληκτική ανοδική πορεία των οικονομικών της
Μονής κατά την περίοδο αυτή. Από έγγραφο του έτους

J 877,

ποιι απευθύνεται από τον μη

τροπολίτη Ρόδοιι Γε ρμανό προς τοιις Εφόρους της μονής Τα ξιαρχών, Κώδ.

7, ό.π. , έγγρ . 242,

ΥΊνεται φανερό ότι η Μονιi ε ίχε αναλάβει την υποχρέωση να καταβάλλε ι χρηματ ικά ποσ ά όχι
μόνο για το Εθνικό Ταμείο αλλά και γ ια τη Θεολογική Σχολή της Χό.λκης , που αφορούσαν

1875-76

στα έτη

και

5. (ι Ή Μο νl) α ύ rιί

J871 -77

αντιστοίχως και ανέρχονταν στα

1050 γρόσια.

το π άλ αι tκtκτητο περιο υσίαν τι νά ... >Ι: Ή ταν συνη θισ μένο το φ α ινόμ ενο να

επ ιχειρούν ο ι ηγούμ ενοι των σταιιροπ η γίω ν με πολλούς και διαφόροιις τ ρόποιις να μειώ σουν
τα ετήσια τηι; μ ονή ς τουι; πρ οι; τ ο Οικουμ ενικό Πα τ ριαρχείο . Οι κύ ριοι λόγοι τους οποίου ς ε

πικαλούνταν ήταν οι «καιρικές » σιινθήκ ει; και η μείωση της περισιισίας των μονών τους.
Η εποχίl κατά τ ην οποία διαμαρ τ ύρετα ι ο ηγούμ ε νο ς για την α ύξηση του ε τήσιοιι είναι ε κ ε ί

νη κα τ ά τ η ν οποία η Μονή β ρ ι σ κ ό τ αν σε οι κονομική α κμή . (Βλ . Ασ κ η τ ή Γ. Α ., Η εll Σύμη ιερά
σταυρο πηγιοκιί και πατριαΡΧικιί μονή ... , σ .

23).

Κατ ά την εποχή αυτή άκμ αζε

1\

ελαιοφιιτεία,

η δενδ ρο κο μ ί α, η μελι σ σοκο μ ία και αυτίl η κτηνοτροφία στη Μονή, παρόλο που αιιτή δεν πα 
ρουσίαζε ιδιαίτερη ανάπτυξη στο νησί.

6. « Ά λ λ . σΙ κα τά

τάς πρώτας δεκα ετηρfόας του αΙώ νοι; τoιJτoυ κ αιρικαΙ περιστάσι'ις ... 11: Η α

ναφ ο ρ ά ασφαλώς γίνεται στα γεγονότα της ελλη νικής επαν άσταση ς. Ο ι δυσ κολίες, π{)υ σ υ
νάντησαν τότε οι Συμαίοι και οι Καστελλοριζιώτες, τους ανάγκασαν για κάπο ιο χρονικό διά
στη) α να δη 6)σΟlΝ υποταγή στ υς Τ ύρκ υς , ενώ υπ έφερ α ν από τις μεγ λες εισφο ρές π ου

έ πρεπε να

ατ αβάλουν γ ια τον αγώνα ή από τις πιέσεις που δέ:χθηκο.ν από τους επάρχ υς που

είχε επ ιβάλει το ελληνικό κράτος. Βλ. τα σχετική έγγραφο τ
υλl ού Σύμης,'

Υγραφα επαναστασεως», Φακ .

της ΙU ΛυΥουοτου

αριθμ .

1822,

12

J82.I,

l1ρι μ.

της.5 Δεκεμβρίου

αριθμ .

23

της

ση, τόμο Β', Αθήναι

25

1821,

1Ιις

10

αριθμ .

Δεκεμβρίου

1967,

σ.

1823
272-273.

1;,1

12,

αριθμ .

lψβρic\ι

1821,

Κώδ .
της

α ιθμ.

15 της 16 Απριλίο υ 1822,
Κ . ά. Πρβλ . Κόκκινου

8

2,

ι(Συλλογη αρχειακου

ΛΙΙΥυ(ιστου

iJ

111ς

αρ ιθμ .

1821, αριθμ. 6
29 OI({roPpiOU 1821,
18 της 5 εκε μβρίο

ιον., Η Ελληνικι; επ ανάστα

7. « ... καΙ ι; έντολο narpIOPXI/(f! έιι ισκι;ψαμfll" τι}ν Μο νl) ν τιjJ 1873 ε/δικι} tπ/rpοπή... ιι: Ο Ρό
/)ου l.uvcoιoc; απηυ υνε ε πισ τολή, OtH, 6 l υυλίυl.ι 1873. προ.; το\' 1)Υοίιμε\'Ο Γρηγόριο της μονή ς
Ρουκοuνιώτη, για να του καταστήσει γνιι)στό ότι επιτ ροπη απο τους

υρ.

Ο ήρα και Λ. Ο ι 

κονόμο θα. επι σκεφτόταν τη Μ ονή και ότι όφε ι λε να τους δεχθεί με την αρμόζουσα στην περί
σταση η μή . Βλ . Κώδ .

7,

Ισ τορικού αρχείου Ρόδου, ιιΣυλλ ογιί αΡΧΒιακο ύ υλ ικού Σύμηςιι,

« Τουρκοκρατία Εκκλησιαστ. », Φακ.

8.

3,

έΥΥΡ.

227.

ΙΙ ... κ α τ' όφΒιλ ή ν όέ συν τρεχούσης καΙ τά έκπα ιόευτιι·;ό, της Νι/σου καταστήματα.,,: Ε ί ναι

γνωσ τό ότ ι η Σύμη , χάρη στα lδια.ίτε ρα προνόμι α που τη ς είχαν ε κ χωρηθοί απ ό τις Του ρκι κές

Αρχές, παρουσίασε ιδια ί τ ε ρη δραστηριότητ α και α κ μή σ τ ο εμπ ό ριο και τη να.υτι λί α . Το γεγο 
νός αυτό είχε ω ς ε πακόλοιιθ ο τη δημιουργία εφεσης γ ια σπουδή και φυσ ι κά τη λειτουργία
πνευματικών ιδρυμάτων για την καλλιέργεια των Ύρα.μμάτων. Η συμβολή των εκκλησιαστι
κών ιδρυμάτων στη δημιουργια πνευματικών κέντρων και στη συντήρησή τους με οικονομι
κές παροχές υπήρξε αξιόλογη Βλ . Βεργωτή Γ. , Η εκπαίδευσις εις την Σύμη ν, [σ τορικl; έκθεσις
από του

1765

μέχρι σήμερον, Ρόδος

1968,

σ.

9.

..

220

Νίκου Γρο Ζαχαρόπουλου

Νο

7 (239)

Πανοσιολογιώτατε πάτερ,

Ευγνωμόνως έδεξάμην την άπα

2

Οκτωβρίου ποεο έπιστολην της Ύμετέ

ρας Γιανοσιολογιότητος διασαφηνίζουσαν μεν τας προταθείσας άπορίας

μου εμ,περικλείουσαν δε τάς τε αΙτηθείσας πανομοιοτύπους χρονολογίας,
5 (πλην tη\;,;'πό 1 Μαρτίου 1798 ην άναμένω), καΙ τα τών έξης εγγράφων άντίγραφαο
Ο

α ο 'Αποδείξεως άπα

1

Μαρτίου

βο ο 'Επ[ι]τιμίου Παϊσίου Β

Ο

18000

κατα Νοέμβριον 'Ινδο ι" ο

γ"ο 'Επιστολης Νεοφύτου ΖΟ τή

18

δ ο 'Επιστολης Καλλινίκου ΕΟ άπα
Ο

10

Δεκεμβρίου

17990
18020

Νοεμβρίου

2

Παρακαλώ δε την Ύμετέραν Πανοσιολογιότητα και την περΙ Αυτην δ
σίαν t'xδελφότητα δπως εν ταίς πρας ταν Κύριον εντεύξεων Ύμών μέμνη
σθε εμοϋ τε και της εμης οΙκογενείας διατελώο
της Ύμετέρας Πανοσιολογιότητος

15

τέκνον εν Κ[υρί]φ πειθήνιον
δ Μέγας Λογοθέτης Σο 'Αριστ[άρχ]ης
Μέγας Λογοθέτης

239 ν

Σταυράκης 'Αριστάρχης
εν Νεοχωρίφ

20

Τή

21

Μαρτίου

1877

Σχόλια

10 «000

έδεξάμην την άπα

2

'Οκτωβρίου π ο εο έπιστολήνοοο»: Η επιστολή αυτή δε βρέθηκε στο

αρχεί οο

20 « Έπιτ(μιον Παϊσίου Β Ό",,: Ο Παίσιος Β' ανήλθε στον πατριαρχικό θρόνο τέσσερες φορές
1726-1732, 1740-1743, 1744-1748 και 1751-17520 Βλο Γενναδίου Ηλιουπόλεως, «ο OΙKOυμεVΙ
κός πατριάρχης Παίσιος Β'", Ορθοδοξία 25 (1950), σο 250-2610
3ο « Έπιστολής Νεοφύτου

1799»: Η επιστολή
1789-1794, β' 1798-1801)0 Ο Μ ο

Ζ' τfί ΔεκεμβρΙου

πατριαρχίας του Νεοφύτου Ζ Ο (α'

ανήκει στην περίοδο της 6ης
Γεδεών εξέδωκε έγγραφά του

σε διάφορα δημοσιεύματά του καθώς και τις κανονικές διατάξεις του Νεοφύτου Ζ Ο στο Κανο
νικαί διατάξεις, Επιστολαί, λύσεις, θεσπίσματα των αγιωτάτων πατριαρχών Κωνσταντινουπό-

, λεως

από Γρηγορίου του Θεολόγου μέχρι Διονυσίου του από Α δριa νου πόλεως, που δημοσιεύ

θηκε στην Κωνσταντινούπολη σε

2 τόμους,

Ο

Α τόμος,

1988

και Β

Ο

τόμος,

18890

40 « Έπιστολής Καλλινίκου Ε ' άπα 2 Νοεμβρfου 18020 »: Ο πατριάρχης Καλλίνικοι:; Ε' είχε δύο
πατριαρχίες (α ' 1801-1806 και β' 1808-1809) κατά τις οποίες, κατά τον Αθανάσιο Κομνηνό Υ'ο

Βιβλιόφιλοι καί βιβλιοθήκες ...
ψηλάντη, Τα μετά την άλωσιν

221

(1453-1789),

Κωνσταντινοϋπολις

1870,

σ.

618

και τον Κωνσταν

τίνο Κούμα, Ιστορίαι των ανθρωπίνων πράξεων, τόμο ΙΒ', Βιέννη 1832, σ. 509, τίποτε το εξαι
ρετικό δεν παρουσίασε ως άνθρωπος μικρών ικανοτήτων.

Νο

8 (251)
'Εν Νεοχωρίφ τΌ

28

8βρίου

1892

Πανοσιολογιώτατε πάτερ,

Άφ ' δτοι:> έστερήθην τών έπιστολιμαίων εόχών τη ς Ύμετέ ρα ς Πανοσιο

λογ ιότη τος, π ολλα κ α τα τη ς κεφα λή ς μοl.> επ έ πεσον δυστυχήμα τ α . ' Απώ

λεσα την άοίδιμον Μητέ ρα μου Μαρίαν , υπέρ ά ναπαΟσεως της ψυχης τη ς

5

όπ οΙα ς δέε σθε, π α ρα κα λώ , τοΟ Ύ ψ ίσ τ ου. Ε δ ον την ε κ

12000

τόμων συγ

κειμένην βιβ λιοθ ήκη ν μ ου μετα τώ\! ά ρχαίω ν κε ιμη λίων κ αΙ λοιπών πραγ
μάτων μου κατασ τ ραφείσαν έκ Π lJρ κ αΗίς . ΚαΙ έπι τέλους τΌ

12

Μαρτ ίου

έ . ΙΙ όλ ισθή σας καθ ' δδόν καΙ π ε σων κατά π ετρών έθραυσα τ όν δεξ ιό ν μου

π όδα' εκτοτε αφ ιέρωσα έμαυτ ν κl.φίως μέν Ις τ
νος

• εσύ,

εΙτα δέ

ί

τη

ίέχ

1

ελε ς του π ανοικτ ί ρ μο

όκτώ χειρούργων καΙ Ιατρων, ύποβλη εΙς

εις δαπάνα ς άνΙJπολογίστου ς .
' Η Οεραπεία μου, χ.άρη! θεί~, όλονεν προοδεύει' άλλ' υπερ της ταχείας
κα ι τελειας μοι αναρρώσεω ς έπικαλοϋμαι τας τελεσφόρους ευχας Αυτης
τε καΙ της περΙ Αυηιν όσίας ' Αδελφότητος, διατελών

της Ύμετέρας Πανοσιολογιότητος

15

τέκνον εν Κ[υρί]φ πειθήνιον
ό Μέγας Λογοθέτης Σ. Άριστ[άρχ]ης

Σχόλια

Ι.

« 'Αφ' ότου

έστερήθην τών έπιστολιμαΙων ... »: Ενώ αρχικά η αλληλογραφία του Αριστάρχη

με τον ηγούμενο Γρηγόριο παρουσίαζε μια χρονική πυκνότητα, μεσολάβησε ένα χρονικό διά

στημα

15

ετών κατά το οποίο διακόπηκε, ίσως γιατί πια ο ηγούμενος δεν μπορούσε να προ

σφέρει τις καλές υπηρεσίες το.υ στο έργο του Αριστάρχη .

