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Ιίρϊν από λίγα χρόνια είχε έκφρασθή μια σκέψη άπά τον ηγούμενο Πο
λύκαρπο Ιίάϊκο να γραφή ή Ιστορία της μονής Άγιας Ααύρας Καλαβρύτίον. 
Ζητήθηκε τότε άπο το Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών ν' άναλάβη ενα 
παρόμοιο έργο. 

'Ωστόσο ή εργασία αυτή δεν ήταν εύκολη' ή έλλειψη ϊσως επαρκών 
πηγών, το πέρασμα τοϋ χρόνου, είχαν συντελέσει ώστε τα ιστορικά γεγονότα 
και ή παράδοση νά δεθοϋν στενά και αξεδιάλυτα. Ό ιστορικός εντούτοις, 
εκείνος πού θα αναλάμβανε υπεύθυνα ενα παρόμοιο εγχείρημα θά έπρεπε 
νά εχη στη διάθεση του δσο το δυνατό περισσότερα και εξακριβίομένα στοι
χεία γιά νά προχώρηση προς τη σύνθεση. 'Αλλά τη σύνθεση θά την βοηθούσαν 
εργασίες αναλυτικές. "Επρεπε δηλαδή νά συγκεντρουθοϋν καί νά γίνουν προ
σιτές στον ερευνητή όλες οι συ/ζόμενες πηγές, υλικά γνωστά ή άγνωστο, 
πού τεκμηριώνει τα συγκεκριμένο θέμα. 

Με το πνεύμα αυτά τα Κέντρο, παρακινημένο αρχικά άπο την επιθυμία 
τοϋ ηγουμένου Πολυκάρπου καί, στη συνέχεια, με την πρόθυμη συμπαρά
σταση τοϋ διαδόχου του Άνθιμου, ανε'λα/ίε νά επεξεργαστή και νά παρουσίαση 
σε μία σειρά εκδόσεων τα υλικά πού φυλάγεται σήμερα στα Μοναστήρι,, δ,τι, 
απόμεινε άπο τις αλλεπάλληλες καταστροφές καί δηώσεις, πολύτιμο τεκμήριο 
γιά την ιστορία της Λαύρας. 

Ό Κώδικας τής Μονής, τά χειρόγραφα καί έντυπα βιβλία τ?/ς με τις 
παρασελίδιες σημειώσεις ή άλ?,ες ενθυμήσεις, τά ποικίλα ελληνικά και ξενό-
γλωσσα έγγραφα τοϋ Αρχείου καί ακόμα άλλα στοιχεία όπ(ος οι επιγραφές, 
έγιναν αντικείμενο μελέτης άπο τους συνεργάτες ή τους φιλοξένουμένους 
ερευνητές τοϋ Κέντρου. Γιά νά όλ>οκλ>.ηρ€θθή βέβαια τά έργο θά πρέπει νά γί
νουν ανάλογες εξαντλητικές μελέτες και άπα άλλους ειδικούς γιά τά κειμήλια, 
σκεύη, εικόνες, καί αρχιτεκτονικά μνημεία πού διασώζονται. 'Ωστόσο ή 
έρευνα τών συνεργατών τοϋ Κ.Ν.Ε. δεν περιορίζεται εκεί- παράλληλα με τά 
λ.αυριώτικο υλικά πού πρόκειται νά παρουσιάσουν, προχωρούν σε ανιχνεύσεις 
σε άλλα άρχεϊα επιζητώντας συμπληριοματικά στοιχεία και προβαίνουν σε 
συσχετίσεις με άλλες παρόμοιες πηγές. Ό σχολιασμός λοιπόν τοϋ ποικίλου 
αύτοϋ υλικού, αν δεν λύνη πάντα, θέτει συχνά τά πολύμορφα προβλήματα 
πού προβάλλουν μέσα άπα τά εκδιδόμενα κείμενα. 

Ό σκοπός τοϋ Κ.Ν.Ε. και τών συνεργαζομένων στά πλαίσια του ερευνη
τών είναι, με τη συλλογική αυτή εο^ασνα, διπλός. "Από τή μιά μεριά επιδιώ
κεται νά φωτισθή ή Ιστορία της συγκεκριμένης μονής και δ ρόλος πού δια
δραμάτισε στην περιοχή Καλαβρύτων. \4πο τήν άλλη, οι συνεργάτες άποβλέ-
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πουν, μέσα άπό το συγκεντρωμένο και ποικιλόμορφο υλικό ενός μοναστικού 
ιδρύματος να συμβάλουν στη μελέτη της ιστορίας τοϋ μοναστηριακού θεσμού, 
ειδικά, άλλα και να προχωρήσουν στη γνώση και την προβληματική των Ιστο
ρικών δεδομένοι τής τουρκοκρατίας γενικώτερα άπο κοινωνική, οικονομική 
και πνευματική άποψη. 

'Ωστόσο, τα κέντρα αυτά τοϋ μοναχισμού, οι τόποι δηλαδή οπού ((δ 
συναξάμενος Κυρίω τω θεώ ζυγον μονήρη άραι καθίσεται κατά μόνας καϊ 
σιωπήσει» δεν παρέμειναν στην περίοδο τής τουρκικής κυριαρχίας μόνον ώς 
καταφύγια δσων επιθυμούσαν ν* άφιεριοθοΰν στο θεό' υπήρχαν και εκείνοι, 
που, πιεζόμενοι άπο τις δυσχερείς βιοτικές συνθήκες και τήν τυραννία κατέ
φευγαν επίσης στή μοναστική ζωή. Ή ένταξη σ ένα θεσμό, που αποτελούσε 
μεγαλύτερη εγγύηση για τήν προσοίπική ασφάλεια, έδινε ακόμα τήν δυνατό
τητα σ δσους ενδιαφέρονταν ν' αναπτύξουν ανετοηερα την πνευματική τους 
καλλιέργεια. 

"Αν δμως τά Ιδεώδη και οι πνευματικοί προσανατολισμοί τοϋ μοναχι
σμού δεν άλλαξαν, είναι φυσικό τά μοναστικά κέντρα, εντεταγμένα καθώς 
ήταν και στενά δεμένα με τον δλο ιστορικό βίο τού ελληνικού λαού, νά υπο
στούν τις συνέπειες τής ξένης δουλείας, τήν γενική κατάπτωση τού ελληνισμού. 

Στα πλαίσια αυτά, ή σύγχρονη ιστορική έρευνα δεν αντιμετωπίζει τή 
μοναστική κοινότητα μόνον ώς θεσμό στενά θρησκευτικό' τή συνδέει με τή 
ζωή τού ελληνικού λαού στην περίοδο τής τουρκοκρατίας κάί εξετάζει τά 
μοναστήρια ώς κέντρα πού έπαιξαν ένα βασικό ρόλο ώς φορείς τού πνευ
ματικού, κοινωνικού και οικονομικού βίου. 

Γιατί, χώρια άπο επισφαλείς γενικεύσεις, δύσκολα μπορεί κανείς ν' άρ-
νηθή τήν εξέλιξη αυτή πού πήραν τά μοναστήρια με το πέρασμα τού χρόνου 
και ιδιαίτερα κάτω άπο τις ειδικές ιστορικές συνθήκες πού επικράτησαν στον 
ελληνικό χώρο. "Αλλά και ή κοινωνική προέλευση των μοναχών μπορεί νά 
δώση σε μια μονή τά Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της: το ανθρώπινο στοιχείο 
μέσα στους γενικώτερους ιστορικούς δρους τής εποχής συντελεί, παρά τους 
Κανόνες καϊ τίς Διατάξεις, στή διαφοροποίηση τής κάθε μονής. "Ηδη άπο τή 
σ\?νταξη των Τυπικών, οι ιδρυτές και ανακαινιστές προδιαγράφουν αμέσως 
άπο τήν αρχή τον Ιδιαίτερο προορισμό τής μονής. "Αλλωστε, σύμφοινα με τά 
παραγγέλματα τοϋ Μεγ. Βασιλείου, κάθε μοναχός είναι υποχρεωμένος νά 
σιη>εισφέρη με τήν προσωπική του εργασία — στο μέτρο τής διανοητικής ή 
σωματικής του δύναμης — στις ανάγκες τής μονής τής μετανοίας του. "Ετσι 
ή δραστηριότητα ενός δυναμικού ηγουμένου, ή ύπαρξη ενός λογίου μοναχού 
κ)ύΐ., ή αντίθετα ή προσέλευση μοναχών από αγροτικούς πληθυσμούς με χα
μηλό επίπεδο παιδείας και άλλοι παρόμοιοι παράγοντες αποτελούν τους κα
θοριστικούς συντελεστές για τήν διαμόρφωση μιας μονής καϊ τήν επιρροή της 
στο άμεσο περιβάλλον της ή τήν ευρύτερη ακτινοβολία της. 

Τά μοναστήρια δεν στάθηκαν μόνο φορείς πνευματικής ζο^ς στην τουρ
κοκρατία και χώρος δπου αναπτύσσεται ανάμεσα στ' άλλα ή εθνική συνείδηση 
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τον νπόδονλον ελληνισμού. Παράλληλα με την εύρυθμη λειτονργία μιας μονα
στικής κοινότητας, οι ιδρυτές και γενικά οι ηγούμενοι μερίμνησαν πάντοτε 
νά διασφαλίσουν την οικονομική της επιβίωση. Ή διαφύλαξη, λοιπόν, και ή 
επαύξηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας τών μονών αποτέλεσε μια 
από τις κυριώτερες φροντίδες δσων διαχειρίζονταν τά μοναστηριακά πράγμα
τα, γεγονός πού είχε σαν επακόλουθο νά γίνουν τά μοναστήρια φορείς οικο
νομικής δραστηριότητας. Οι σχετικές καταγραφές στους Κώδικες τών μονών 
και οι άφθονες δικαιοπραξίες πού βρίσκονται ανάμεσα στο σωζόμενο αρχειακό 
υλικό μαρτυρούν για τον οικονομικό βίο τών θρησκευτικών αυτών ίδρυμάτοίν. 

Ή επεξεργασία και πρώτη παρουσίαση τον ιστορικού υλικού τής Άγ. 
Λαύρας άρχισε με τη συστηματική ταξινόμηση και φωτογράφηση του 'Αρ
χείου τής Μονής. Το ταξινομικό του διάγραμμα μαζί με τον αναλυτικό κα
τάλογο τών εκκλησιαστικών εγγράφων δημοσιεύτηκε το 19701. Παράλληλα 
έγινε προσπάθεια ν' άνευρεθούν, νά συγκροτηθούν σε σώματα και νά ταυτι
σθούν τ à σωζόμενα χειρόγραφα και σπαράγματα2. 

Με γενικό τίτλο (('Αγία Λαύρα Καλαβρύτων» τό Κέντρο Νεοελληνικών 
Ερευνών εγκαινιάζει τώρα μια νέα σειρά εκδόσεων ή οποία έχει ώς αντικεί
μενο την μελέτη και έκδοση τού υλικού πού σώζεται στο ομώνυμο μοναστήρι. 

Τό πρώτο δημοσίευμα τής σειράς άφορα στον Κώδικα τής Μονής και είδι-
κώτερα σε τρία κείμενα που περιέχονται σ αυτόν: τό «Κτιτορικό» και τό 
«Χρονικό τής Άλβανοκρατίας» δπιος τά τιτλοφόρησε ο επιμελητής τής εκ
δόσεως Κ. Λάππας, καθώς και ή 'Ακολουθία τον "Αγ. 'Αλεξίου, προστάτη 
τοΰ μοναστηριού. "Αν και ό Κώδικας τής Μονής με τ à περιεχόμενα τον είναι 
ήδη γνωστά από παλαιότερες δημοσιεύσεις^, κρίθηκε απαραίτητη για τήν 
αξιοποίηση τους από τήν ιστορική έρευνα, ή νέα παρουσίαση και συστηματική 
περιγραφή τον Κώδικα και, ακόμα, ή κριτική επανέκδοση τών κειμένων στή 
πλήρη τονς μορφή. Τά κείμενα αυτά, γραμμένα στα τέλη τον 18ον αι. από 
τόν Κύριλλο Λανριώτη τον Πατρέα αποτελούν κατά κάποιο τρόπο μια ενό
τητα και ξεχιορίζουν από τις άλλες καταγραφές τού Κώδικα πού αφορούν 
κυρύος στα περιουσιακά τής Μονής, θειορήθηκε σκόπιμο λοιπόν νά μελετη
θούν καΐ νά παρουσιασθούν σε μια αυτοτελή έκδοση με επίκεντρο τά ιστορικά 
τής Μονής. Βέβαια ή συνεχής αύξηση τής κινητής και ακίνητης περιουσίας 
τής σταυροπηγιακής αυτής Μονής δπιος εμφανίζεται μέσα από τά περιεχό
μενα τον Κώδικα και τά άλλα δικαιοπρακτικα έγγραφα αποτελεί και αύτη τμήμα 

1. Λ. Αρούλια-Χρ. Μαλτέζον, «Το Άρχεΐον τής ιεράς μονής 'Αγίας Λαύρας Κα-
λαβρντο»'», Σύμμεικτα ΚΒΕ/ΕΙΕ 2 (1970), σσ. 378-398, και σε άνάτντιο. 

2. Παναγ. Γ. Νιχολόπονλος, «Τα χειρόγραφα τής ιεράς μονής 'Αγίας Λαύρας Κα-
λαβρύτίον. Ένεστώσα κατάστααις», Σύμμεικτα ΚΒΕ/ΕΙΕ 2 (1970), σσ. 399-415, και 
σε άνάτντιο. 

3. Βλ. τιαρακάτίο Εισαγωγή, νποσημ. 2, 10, 56. 
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της ιστορίας τον μοναστηριού άφον ή οικονομική της επιφάνεια την κατασταί-
νει ένα αξιόλογο οικονομικό κάί κοινωνικό φορέα της περιοχής. 'Ωστόσο τα 
θέματα αυτά θ' αποτελέσουν ξεχ/οριστες μελέτες πού θα συνοδεύουν την έκ
δοση τοϋ αντίστοιχου ύλικοϋ. 

"Οπως σημειώνει στην Εισαγωγή του 6 Κ. . [άππας «ή συμβολή τον Κτι-
τορικοϋ και τοϋ Χρονικού στην ιστορία της Λαύρας, είναι πολύτιμη)). Απαρι
θμώντας τις πήγες απ οπού άντλησε τις γνώσεις του δ Κύριλ?>.ος για την 
σύνταξη τών κειμένων, ο επιμελητής της εκδόσεως προσφέρει μια συνοπτική 
άλ?Λ εξακριβο^μένη βιογραφική σκιαγραφία τοϋ λόγιου μονάχου, τον οποίου 
ή παρουσία κάί ό δεσμός με την 'Αγ. Λαύρα στάθηκαν ωφέλιμοι και στον 
πνευματικό τομέα: τα βιβλία, όσα άφιέρο>σε ό Κύριλλος στη Μονή αποτέλε
σαν τον πυρήνα της σημερινής Βιβλιοθήκης. "Οσο για τα ιστορικά αφηγήματα 
τον Κυρίλλου, βασισμένα σε πληροφορίες από τον προγενέστερο Κώδικα, τα 
παλαιά έγγραφα άλλα και την παράδοση — για την περίοδο τών αλβανικών 
επιδρομών δ συγγραφέας υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας — δεν επιβεβαιώνεται 
σ όλες τις περιπτώσεις ή ιστορική τους ακρίβεια άφοΰ λείπει ή απαραίτητη 
τεκμηρίωση που απαιτείται από την επιστημονική δεοντολογία. 'Ωστόσο με 
την Εισαγωγή κάί τον σχολιασμό τών κειμένου ό κ. Λάππας διαγράφει 
τα σημερινά όρια τών γνώσεο'ίν μας πάνω στο συγκεκριμένο θέμα της ιστορίας 
της Μονής και ταυτόχρονα διατυπώνει οσα προβλήματα προβάλλονται μέσα 
από τα ϊδια τα κείμενα. Ή έκδοση αυτή πιστεύουμε ότι ανοίγει τον δρόμο 
καΐ θα προκαλέση την έφεση για νέες έρευνες γύρο) από το καλαβρυτινο αυτό 
μοναστήρι. 

Στην ϊδια σειρά τοϋ Κ.λΤ.Ε. έχουν ήδη προγραμματισθή κ al άλλα δημο
σιεύματα: δ Κατάλογος της Βιβλιοθήκης της 'Αγ. Λαύρας που βρίσκεται 
ήδη υπό εκτύπωση καΐ ή έκδοση τών ελληνικών δικαιοπρακτικών, τών βενε
τικών και τών τουρκικών εγγράφων. 

Λ. Λ. 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα κείμενα πού εκδίδονται εδώ είναι καταχωρισμένα στον Κώδικα της 
'Αγίας Λαύρας Καλαβρύτων και χρονολογούνται στο τέλος του 18 αι. Πρό-
κειται για το Κτιτορικο του μοναστηριού, Ινα Χρονικό της Άλβανοκρα-
τίας (1770-1770) και την Ακολουθία του άγιου 'Αλεξίου1. Συντάχτης και των 
τριών κειμένων είναι ό Λαυριώτης αρχιμανδρίτης Κύριλλος άπο την Πάτρα. 
Ή έκδοση αύτη δεν είναι ή πρώτη: το Κτιτορικο και το Χρονικό εκδόθηκαν 
το 1905 άπο τον προηγούμενο της Α γ ί α ς Λαύρας Δαμασκηνό 'Αποστολίδη, 
ενώ ή 'Ακολουθία είχε τυπωθεί άπο το 1847 στη Βενετία. Ή σημερινή επανέκ
δοση κρίθηκε απαραίτητη για το λόγο, Οτι ή έκδοση και τών τριών αυτών κει
μένων, οποος θα δοϋμε παρακάτο:», απομακρύνεται σημαντικά άπο τον Κώδικα, 

Ή συμβολή του Κτιτορικοϋ και του Χρονικού στην ιστορία της Λαύρας, 
άλλα και ευρύτερα του καλαβρυτινοΰ χώρου, είναι πολύτιμη: μέσα άπο τις 
σελίδες του Κτιτορικοϋ, πού καλύπτει δύο αιώνες ζωής του μοναστηριού, 
περνούν οι κυριότεροι σταθμοί της ιστορίας του, οι τύχες του σ' εποχές κρί
σιμες για τον τουρκοκρατούμενο Ελληνισμό, καθώς και στοιχεία χρήσιμα για 
τή μελέτη της οικονομικής ζωής τής Λαύρας καί τής περιοχής Καλαβρύτων. 
Τα στοιχεία αυτά αφορούν τή χτηματική περιουσία, τους αγώνες τών Λαυριω-
τών για τή διασφάλιση της άπο τις τουρκικές καταπατήσεις, τήν πρόσκτηση 
καί κατανομή τών μοναστηριακών μετοχιών κλπ. Χρήσιμες εϊναι και οι πληρο
φορίες πού μας δίνουν καί τα δύο κείμενα για ιστορικά γεγονότα, δπως τήν εισ
βολή τών Τούρκων στην Πελοπόννησο το 1715 καί κυρίως τήν Άλβανοκρα-
τία, ή οποία περιγράφεται μέ πολλές λεπτομέρειες στο Χρονικό. 

Τήν έ'κδοση τοϋ Κτιτορικοϋ καί τοϋ Χρονικού συνοδεύουν σχόλια. Α κ ο 
λουθεί ένας πίνακας μέ τά ονόματα τών ηγουμένων της Λαύρας άπο το 1600 
ως το 1821, καταρτισμένος μέ βάση τον Κώδικα κι άλλες σχετικές πηγές. 
Τήν έ'κδοση κλείνει σύντομο γλωσσάρι, πού περιλαμβάνει όσες λέξεις θα μπο
ρούσε να δημιουργήσουν προβλήματα ερμηνείας στον αναγνώστη. 

Γύρω άπο τήν ιστορία τής Λαύρας 

Το μοναστήρι τής 'Αγίας Λαύρας είναι γνωστό περισσότερο άπο τή συμ
μετοχή του στην Επανάσταση τοϋ 1821 καί λιγότερο άπο τήν προγενέστερη 
Ιστορία του, πού εϊναι ωστόσο καί μακρά καί ενδιαφέρουσα. Είναι χτισμένο 

1. ΟΙ τίτλοι τών κειμένων: Κτιτορικο, Χρονικό καί 'Ακολουθία δεν υπάρχουν στον 
Κώδικα, άλλα δόθηκαν συμβατικά άπο τον έκδοτη. 



«y ΑΠΑ ΛΑΥΡΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 

σ' ενα πλάτ(υμα, γύρω στα πέντε χιλιόμετρα νοτιοδυτικά και πάνίυ άπο τα 
Καλάβρυτα2. Ή σημερινή του θέση είναι αρκετά νεώτερη. 'Αρχικά είχε χτ ι 
στεί 300 μέτρα ψηλότερα, στη ρίζα ενός πανύψηλου βράχου, εκεί οπού σή
μερα σώζεται το λεγόμενο «Παλιομονάστηρο». Ή εποχή κατά την οποία 
έγινε ή αρχική του σύσταση είναι ανεξακρίβωτη κι αντιλεγόμενη: το Κτιτο-
ρικο την ανεβάζει στο 961 , στο έτος δηλ. πού ό δσιος 'Αθανάσιος έχτισε την 
ομώνυμη Ααύρα του 'Αγίου "Ορους, άλλα οι υπάρχουσες ιστορικές μαρτυρίες 
δεν επιβεβαιώνουν τή χρονολόγηση αυτή3. Το 1585, σύμφωνα πάντα με το 
Κτιτορικό, το μοναστήρι πυρπολήθηκε άπο τους Τούρκους, μέ αποτέλεσμα να 
μείνει έ'ρημο ως το 1600, οπότε ξαναλειτούργησε. Στα τέλη του 17 αϊ. ό ηγού
μενος Ευγένιος μετέφερε το μοναστήρι χαμηλότερα, πάνω στο πλάτωμα δπου 
βρίσκεται και σήμερα' άπο τή δεύτερη αύτη περίοδο σώζεται μόνο το καθο
λικό, δηλ. ό λεγόμενος σήμερα «'ιστορικός ναός». 

Μια γενική άποψη της Λαύρας τοϋ Ευγενίου μας δίνει ενα ωραίο σχέδιο, 
καμωμένο το 1745 άπο το Ρώσο μοναχό Barsk i j 4 . Σ ' αυτό παριστάνονται μέ 
λεπτομέρειες το τρίκογχο, αγιορείτικου τ!>που, καθολικό του, οι τέσσερεις 
διώροφες πτέρυγες μέ τα κελλιά και τις αποθήκες, ό πύργος πάνω άπο την 
εξωτερική πύλη, τα διάφορα χτίσματα απέξω κ.ά. Ή παράσταση του τοπίου 
γύρω άπο το μοναστήρι είναι ειδυλλιακή: κήποι και οργωμένα χωράφια, το 

2. Για την ιστορία της Λαύρας βλ. τα παρακάτω βασικά 2ργα: Γ. Παπανδρέου, 
«Περί της εν Καλαβρύτοις ιστορικής μονής τής 'Αγίας Λαύρας», ΔΙΕΕ 3 (1889-1891) 
428-445. Δαμασκηνός 'Αποστολίδης, Κτιτορικυν ήτοι Ιστορία τής ιεράς μονής Λαύρας τής 
εν Καλαβρύτοις, 'Αθ. 1905. Χρ. Εύαγγελατος, Άγια Λαύρα, ιστορία τής ιεράς μονής, 
961-1961, έν.δ. Δ', 'Αθ. 1971. Στο 'Αρχείο Κ. Οικονόμου, φάκ. XXXVI, ε' μοναστηριακά, 
αριθ. 1 ('Ακαδημία 'Αθηνών), υπάρχει σ' ένα δίφυλλο περίληψη τοϋ Κτιτορικοϋ τής 'Αγίας 
Λαύρας, συνταγμένη το 1868 άπο το ήγουμενοσυμβούλιο, μέ τίτλο: ((Ή Μοναστηριακή 
αρχαιολογία τής 'Ιεράς Μονής Λαύρας τής εκ Πελοποννήσου των Καλαβρύτων». 

3. Ή πρώτη Ιστορική μνεία τής 'Αγίας Λαύρας δεν είναι παλαιότερη άπο το 16 αί. 
Το 1587 ό Θεοδόσιος Ζυγομαλας σημειώνει δτι στην Πελοπόννησο υπάρχουν τρία μεγάλα 
μοναστήρια: το Μέγα Σπήλαιο, οί Ταξιάρχες (Αιγίου) και ή Παναγία. Το τελευταίο μονα
στήρι, καθώς μάλιστα συναριθμεϊται μέ τα δύο άλλα τής 'Αχαΐας, πρέπει να είναι ή 'Αγία 
Λαύρα, ή οποία ήταν αφιερωμένη στην Παναγία 'Οδηγήτρια. Κ. Ι. Δυοβουνιώτης, «Θεο
δόσιος Ζυγομολας», Θεολογία 1 (1923) 258. Μια επιγραφή στο νάρθηκα τοϋ παλαιοΰ καθο
λικού τής Λαύρας διαβάστηκε άπο το Γεώργιο Σωτηρίου ως έξης: «1576, 'Απριλίου 8, ήλθα 
και επροσκύνησα την Παναγία, ό Πατριάρχης Ιερεμίας». («Ή μονή τής 'Αγίας Λαύρας», 
ΗΜΕ 1925, 191). Άλλα ή ανάγνωση αυτή, δσον άφορα τουλάχιστο το όνομα τοϋ πατριάρ
χη 'Ιερεμία, δεν φαίνεται ακριβής. Ή επιγραφή, λίγο κατεστραμμένη σήμερα, είναι ή ακό
λουθη: «(. . . )6 απριλιου- 8 ήλθα και επροσκύνησα την πανάγια εγω ο παρ ιερ νεζ λ». 
"Οπως φαίνεται άπο έδώ, ή ανάλυση τοϋ «παρ ιερ» σέ ((πατριάρχης Ιερεμίας», θα ήταν 
παρακινδυνευμένη. 

4. Βασίλειος Γρηγόροβιτς Μπάρσκυ, Ai περιηγήσεις τοϋ Βασιλείου Γρηγόροβιτς 
Μπάρσκν εις τους 'Αγίους Τόπους τής 'Ανατολής άπο τον 1723 μέχρι τοϋ 1747, τ. IV, 
Πετρούπολις 1887, ανάμεσα στις σ. 137-139 (ρωσικά). Φωτογραφία τοϋ σχεδίου βλ. στο 
τέλος τοϋ βιβλίου, έκτος κειμένου. 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ te' 

πλακόστρωτο αλώνι, οπού ένας καλόγερος αλωνίζει, ή βρύση κοντά στον aìco-

νόβιο πλάτανο και στο βάθος, πίσω άπό τα βουνά, ό «δυτικός ήλιος». 
Στα χρόνια της 'Λλβανοκρατίας, Οπως αναφέρει τό Χρονικό πού εκδίδε

ται εδώ, τό μοναστήρι έπαθε ανυπολόγιστες καταστροφές: αρπάχτηκε ή κινη
τή περιουσία του, πυρπολήθηκε, αποδυναμώθηκε άπό ικανά στελέχη του, 
πού βρήκαν τό θάνατο στα χέρια των 'Αλβανών. Τα γεγονότα στή Λαύρα τό 
Μάρτιο του 1821, γύρω άπό τα όποια υπάρχουν, καθώς είναι γνωστό, ποικίλες 
αμφισβητήσεις, δεν είναι δυνατό να μας απασχολήσουν α αυτήν εδώ τή σύν
τομη ιστορική επισκόπηση. 'Εκείνο πάντίος πού πρέπει να σημειωθεί είναι, 
ότι ή 'Επανάσταση βρήκε τή Λαύρα σε καλή οικονομική κατάσταση, γεγονός 
πού της επέτρεψε να συμβάλει άμεσα στις ανάγκες του 'Αγώνα, κυρίως με 
τήν παροχή χρημάτοον και τρο^ίμω^ στα επαναστατικά στρατεύματα5. Τό 1826 
τό μοναστήρι καταστράφηκε άπό τον Ίμβραήμ και ξαναχτίστηκε τό 1828. 
Τό καθολικό του, αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου, κατασκευάστηκε 
τό 1839, άλλα Ινας σεισμός, πέντε χρόνια αργότερα, τό έκανε άχρηστο* πολύ 
αργότερα, τό 1850, κατεδαφίστηκε κι ανοικοδομήθηκε άπό τήν αρχή. Είναι 
γνωστή ή τύχη του μοναστηριού" στα χρόνια της γερμανικής Κατοχής: Τό 
Δεκέμβριο του 1943 ο'ι Γερμανοί, άφοΰ κατέστρεψαν τα Καλάβρυτα κι εκτέ
λεσαν τον ανδρικό πληθυσμό της πόλης, ανέβηκαν καί στή Λαύρα, σκότωσαν 
όσους καλόγηρους βρήκαν έκεΐ καί τήν πυρπόλησαν. Μετά τήν άπελευθέρο>ση 
άρχισε πάλι ή ανοικοδόμηση της, πού ολοκληρώθηκε περί τό 1950, με τήν αρ
χιτεκτονική εποπτεία τοϋ καθ. Ά ν . 'Ορλάνδου6. 

Τα χτηματικά τής Λαύρας 

Ή 'Αγία Λαύρα σ' όλες τις περιόδους της ζωής της αποτέλεσε σπουδαίο 
κοινωνικό καί οικονομικό κέντρο για τήν περιοχή Καλαβρύτων. Ή επιρροή 
της ήταν απλωμένη ως τα μακρινότερα χωριά της επαρχίας, όπου κατείχε 
χτηματικη περιουσία καί σπίτια, παρά τό γεγονός Οτι στην ϊδια περιφέρεια 
βρισκόταν καί τό Μέγα Σπήλαιο, ένα άπό τα μεγαλύτερα καί πιό φημισμένα 
μοναστήρια τής Πελοποννήσου, με πλούσια ακίνητη περιουσία. 'Αθρόες ήσαν 
σ' όλες τις εποχές οι αφιερώσεις χωραφιών, πού δεν περιορίζονταν μόνο στον 
καλαβρυτινό χώρο, άλλα επεκτείνονταν καί σε πολύ ευρύτερες περιοχές, στην 
Πάτρα, στα Λεχαινά τής 'Ηλείας, στην Κο^νσταντινούπολη. Θα ήταν χρή
σιμο, λοιπόν, να βλέπαμε σε γενικές γραμμές τό άπλωμα καί τήν εξέλιξη της 
περιουσίας της Λαύρας, με βάση τα στοιχεία πού δίνει κυρίως ό Κώδικας. 

5. Δαμ. 'Αποστολίδης, οπ. παρ., σ. 89-111 καί Χρ. Εύαγγελατος, δπ. παρ., σ. 64-
91, δπου δημοσιεύονται σχετικά έγγραφα· 

6. ΕΕΒΣ 19 (1949) 381· 20 (1950) 383· 21 (1951) 343. Εύστ. Στίκας, «Άνα-
στήλωσις της ύπο των Γερμανών πυρποληθείσης ιστορικής μονής 'Αγίας Λαύρας Καλα
βρύτων», Πελοποννησ. Πρωτοχρονιά 4 (1960) 148-150. 



ις ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 

Οί μαρτυρίες για την ιστορική παρουσία, καί επομένως και για τα χ τη -
ματικά της Λαύρας, είναι ελάχιστες πριν άπα το 17 cd. Πάντως πριν άπο το 
1585 πού πυρπολήθηκε άπο τους Τούρκους εξουσίαζε, σύμφο^να με το Κτιτο-
ρικό, αρκετή περιουσία στην επαρχία Καλαβρύτων κι εν α μετόχι στά Λεχαι
νά7. Ά π ο το τέλος τοϋ 17 αι. ή χτηματική περιουσία της Λαύρας φαίνεται 
να σημειοίνει εξαιρετική άνοδο. Στα Καλάβρυτα κατέχει εκτεταμένες περιοχές, 
σκορπισμένες στα χ/υριά Κραστικοί, Βυσωκά, Κούτελη, Κέρτεζη κ.ά. Το 
1689 αρχίζει να συγκροτείται το μετόχι της Πάτρας με αρχικό πυρήνα ενα 
σπίτι και δυο χαμοκέλλες, πού αφιέρωσε στο μοναστήρι ή Πανώρια 'Αποστό
λη Καλπατζή8. Σιγά-σιγά το μετόχι αυτό θα γίνει το πλουσιότερο της Λαύρας, 
με σταφίδες, ελιές, ταβέρνα κτλ. Το 1715, κατά τήν εισβολή τών Τούρκων 
στην Πελοπόννησο, ή Λαύρα δοκιμάστηκε σκληρά άπο τις λεηλασίες, άρπα
γες καί καταπατήσεις της περιουσίας της, γεγονός πού είχε σαν αποτέλεσμα 
να μείνει «με πολλά ολίγα γωράφια και κτήματα»9. 

Στα τέλη του 18 αι., παρά τή θύελλα τών αλβανικών επιδρομών πού γνώ
ρισε ή Λαύρα για μια σχεδόν δεκαετία, ή περιουσία της διατηρήθηκε σταθερή: 
φαίνεται οτι οί ζημιές πού έπαθε μέσα στην περίοδο της Άλβανοκρατίας αφο
ρούσαν κυρίως τήν κινητή περιουσία της κι Οχι τή χτηματική, πού κατόρθοοσε 
να τή σώσει με τήν πρόθυμη υποταγή της στους 'Αλβανούς: όπως ακριβώς 
ιστορεί το Χρονικό, μαζί μέ τα άλλα μοναστήρια της περιοχής ((κατά μέρος 
επορεύοντο καί προσκυνοχάρτια ελάμβανον))10. Δύο νέα μετόχια αποχτά ή 
Λαύρα υστέρα άπ' αυτές τις περιπέτειες. Το 1781 ή συντεχνία τών μπακάλη-
δων της Πόλης παραχωρεί στή Λαύρα το μοναστήρι του Ά γ ι ο υ Γεωργίου 
Κουδουνά στην Πρίγκιπο1 1, ενώ λίγο πριν άπο το τέλος του 18 αι. ένιονεται 
μέ τή Λαύρα ή μονή Φιλοκάλη, κοντά στην Κάτίο 'Αχαΐα Πατρών. Ή ένωση 

7. Κωδ., 8. ΟΊ σχετικές παραπομπές άπο εδώ και κάτω γίνονται στις σελίδες τοϋ 
Κώδικα της Λαύρας. 

8. Κωδ., 201. Χρήσιμα στοιχεία για τήν έκταση καί τή γεωγραφική κατανομή της 
χτηματικής περιουσίας της Λαύρας στα χρόνια της Βενετοκρατίας μας δίνει μια απογραφή 
τοϋ τέλους τοϋ 17 αι. Κων. Ντόκος, ((Ή έν Πελοποννησω εκκλησιαστική περιουσία κατά 
τήν περίοδον της Β' Ενετοκρατίας», Byzant.- Neugriechische Jahrbücher 21 (1971-1974) 
120. 

9. Κωδ., 24. 
10. Κωδ., 574. Ενδεικτική για τή στάση τών μοναστηριών απέναντι στους 'Αλβα

νούς είναι ή μαρτυρία ένος κειμένου τοϋ τέλους τοϋ 18 αι., σχετικά μέ το γειτονικό Μέγα 
Σπήλαιο: ((Το Σπήλαιον, λέει, δεν το εχάλασαν επειδή καί δεν άντιστάθησαν, άλλα επήγαν 
στο Άνάπλι τρεις καλόγεροι καί επροσκύνησαν. . .)>' καί παρακάτω, οί καλόγεροι ((άπα 
ενα παράθυρον με ενα κοφίνι εμοίραζον τροφάς τών Αλβανών». Π. Χριστόπουλος, «Ή 
περί τον Κορινθιακον περιοχή κατά τα τέλη τοϋ IH' αιώνος», Έπετ. Έταιρ. Στερεοελλ. 
Μελετ. 3 (1971-1972) 451. 'Ωστόσο, παρά τή δήλίοση υποταγής, δέν ήσαν λίγες οί κατα
στροφές πού £παθε το Μ. Σπήλαιο άπό τους Αλβανούς. Βλ. Σωκ. Κουγέας, Χρονικά έν-
θυμητικά άπο το Μέγα Σπήλαιον, Πελοποννησ. Πρωτοχρονιά 2 (1958) 9. 

11. Κωδ., 42 κ. εξ. Βλ. καί παρακάτω σχόλ. 76. 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ομως δεν κράτησε πολύ* το 1807 με σιγίλλιο του πατριάρχη Γρηγορίου Ε' 
ή μονή Φιλοκάλη ξαναβρήκε την αυτονομία της12. 

Ό Κώδικας της μονής 

Κάθε μοναστήρι, όπως είναι γνίοστό, διατηρούσε τον Κώδικα του, μέσα 
στον όποιο κατέγραφε τήν κινητή κι ακίνητη περιουσία του. Ή χρήση τοϋ 
Κώδικα, τήν καθιέρωση του οποίου πρέπει να αναζητήσουμε στο Βυζάντιο13, 
επιβάλλεται βασικά από τήν ανάγκη διασφάλισης της μοναστηριακής ίδιοχτη-
σίας άπο κινδύνους σφετερισμού" παράλληλα, παρέχει σε κάθε περίπτωση 
και τή δυνατότητα ελέγχου της υπάρχουσας κινητής περιουσίας, δηλ. των 
ζώων, σκευών, αμφίων, είκόνοον, βιβλίων κλπ. Οι περιουσιακές καταγραφές 
πλαισιώνονται, κατά κανόνα, άπο τα σχετικά έγγραφα, σιγίλλια, χρυσόβουλλα 
κ.ά. "Οχι σπάνια, στους μοναστηριακούς Κοόδικες καταχωρίζεται κι άλλο υλι
κό πού δεν υπηρετεί τους παραπάνω πρακτικούς σκοπούς, όπως ιστορικές 
ενθυμήσεις, 'Ακολουθίες αγίων, σύντομα ή εκτενή χρονικά, φιλολογικά κείμε
να κ.ά. Στην τελευταία αυτή κατηγορία πρέπει να κατατάξουμε και τον Κώ
δικα της 'Αγίας Λαύρας. 

'Αρχίζει να συντάσσεται το 1797 κι ανανεώνει άλλον, προγενέστερο 
του, Κώδικα. Ή ανανέωση συνίσταται κανονικά στή μεταφορά δλου του υλι
κού του παλαιού Κώδικα στον νέο, ή τουλάχιστο τοϋ μέρους εκείνου πού άφορα 
τήν υπάρχουσα μοναστηριακή περιουσία. 'Αλλά è συντάχτης του Κώδικα τοϋ 
1797 δεν αρκείται στή μεταφορά αυτή' παράλληλα, με βάση κυρίως το υλικό 
τοϋ παλαιοϋ, συνθέτει το Κτιτορικό, τήν ιστορία δηλ. της Λαύρας, και τήν 
καταγράφει στον Κώδικα, μαζί με το Χρονικό της 'Αλβανοκρατίας και τήν ' Α 
κολουθία τοϋ άγιου 'Αλεξίου. 

12. Λ. Δρούλια - Χρ. Μαλτέζου, «Το Άρχεϊον της ίερας μονής Αγίας Λαύρας 
Καλαβρύτων», Σύμμεικτα ΚΒΕ/ΕΙΕ 2 (1970) 389, 393-394, αριθ. 12, 22-26. Κ. Τριαν
τάφυλλου, 'Ιστορικόν Λεξικον των Πατρών, Πάτραι 1959, σ. 688-689. Σ' ένα κατάστιχο 
της Λαύρας, χρονολογημένο στο 1797, βρίσκουμε μια συστηματική περιγραφή της ακίνητης 
και κινητής περιουσίας της: συνοπτικά, αποτελείται άπο 1368 στρέμ. χωράφια, αμπέλια 
καΐ σταφίδες, 600 λιόδεντρα, 1396 ζωα μικρά και μεγάλα κι αρκετά σπίτια κι εργαστήρια 
('Αρχείο Άγιας Λαύρας, φάκ. Η', αριθ. 1). 

13. Ή σύνταξη των Κωδίκων, τών «βρεβίων», στο Βυζάντιο γινόταν συνήθως άπο 
τους ιδρυτές ή ανακαινιστές τών μοναστηριών, αμέσως μετά τή σύνταξη του «Τυπικού». 
"Ηδη άπο το 861 ή τήρηση τους φαίνεται οτι ήταν υποχρεωτική. Κ. Μανάφης, Μοναστηρια
κά Τυπικά-Διαθήκαι, Άθ. 1970, σ. 8-10, 115-119. ΈπΙ Τουρκοκρατίας ή χρήση τών Κω
δίκων, πού μπορεί και νά υπερβαίνουν τον ένα, είναι καθολική. Ή πιστή τήρηση τους δέν 
φαίνεται νά είναι άσχετη μέ τον έλεγχο πού άσκοϋν κατά καιρούς επί της μοναστηριακής 
περιουσίας το Πατριαρχείο καΐ οι τοπικές εκκλησιαστικές αρχές. Στην Όλυμπιώτισσα, 
λόγου χάρη, ανάμεσα στα 1801-1806 άρχεται ό πατριαρχικός ίξαρχος Σταγών Παισιος 
και καταγράφει τά ακίνητα πράγματα, τα χτήματα και τα εισοδήματα της· τήν καταγραφή 
αυτή τή βρίσκουμε περασμένη στον Κώδικα της μονής. Εύαγγ. Σκουβαρας, Όλυμπιώτισσα, 
Άθ. 1967, σ. 146, 414. 
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Ή χρήση του Κώδικα της Λαύρας κλιμακίόνεται άπο το 1797 ώς τα 
πρόσφατα χρόνια, μολονότι άπο το τέλος του 19 αι. δεν ένημερ6>νεται ταχτικά. 
Κατά το μεγαλύτερο μέρος του περιέχει έγγραφα, ολόκληρα ή σέ περίληψη, 
πού αφορούν αγορές, πωλήσεις, αφιερώσεις κι ανταλλαγές χτημάτων. Τις 
παλαιότερες δικαιοπραξίες, άπο το τέλος τοϋ 17 αι. ώς το 1797, τις μεταγρά
φει άπο τον παλαιό Κώδικα ό ί'διος ό συντάχτης του Κτιτορικοΰ14. 

Ή καταχώριση των εγγράφων γίνεται χίοριστά για κάθε μετόχι ή ευρύ
τερη αγροτική περιοχή, έτσι ώστε να υπάρχει ή δυνατότητα για μεταγενέ
στερες σχετικές προσθήκες. Εξαιρετ ικά αναλυτικές είναι οί πληροφορίες για 
το πλούσιο μετόχι της Π. Πάτρας: πότε κι άπο ποιον ιδρύθηκε, ποιος ήταν 
ο αρχικός πυρήνας του, ή έκταση του, τα ονόματα των κατά καιρούς μετο-
χιάρηδων κλπ. 

Κοντά στα περιουσιακά στοιχεία, εξίσου χρήσιμοι είναι και οί ετήσιοι 
λογαριασμοί εσόδων των μετοχιών, καθώς και τα κατάστιχα με τις εισπράξεις 
των «ταξιδιών», πού επιχειρούσαν εντεταλμένοι μοναχοί σέ διάφορες περιοχές 
της Πελοποννήσου. Τον Κώδικα συμπληρώνει ένα ποικίλο ακόμη υλικό: γ ια 
τά χτίσματα του μοναστηρίου, τα αθρόα αφιερώματα των προσκυνητών, το 
Λάβαρο της Επανάστασης του 1821, την κάρα του αγίου 'Αλεξίου, καθώς και 
μια πραγματεία γύρω άπο τά γεγονότα πού συνέβησαν στα Καλάβρυτα το 
Μάρτιο του 1821, βασισμένη κυρίως σέ προφορικές διηγήσεις Λαυριωτών 
γερόντων15. 

Την πρώτη συνοπτική περιγραφή τοϋ Κώδικα της Λαύρας έκανε ό Χρ. 
'Ηλιόπουλος, ενώ μια άλλη εκτενέστερη ό Λ. Πολίτης16. Σώζεται στην 'Αγία 
Λαύρα σέ καλή κατάσταση. Είναι δεμένος μέ χοντρό χαρτί κι έχει διαστάσεις 
3 1 , δ Χ 21,5. "Εχει 759 αριθμημένες σελίδες άπο τις όποιες οί 518 είναι άγρα
φες, ενώ ένα φύλλο (σ. 752-753) έχει εκπέσει* ή σελιδαρίθμηση σέ ορισμένα 
σημεία δεν είναι κανονική. "Ενα φύλλο είναι τοποθετημένο αργότερα, πιθα
νώς το 1894, σαν έσώφυλλο. Το εξώφυλλο έχει τον τίτλο: ((Κώδηξ 'Ιεράς 
Μονής Άγιας Λαύρας 1866». "Ενας παρόμοιος τίτλος μπήκε το 1894 στην 
πρώτη σελίδα του έσωφυλλου. Τήν πρώτη αριθμημένη σελίδα του Κώδικα 
καταλαμβάνει μια αφιερωτική ενθύμηση του 1703, γ ια τήν οποία θα μιλήσου
με πιο κάτοο. 

Τά περιεχόμενα τοϋ Κώδικα κατά σελίδα είναι τά ακόλουθα: 
σ. 3-55, Κτιτορικό* οί αριθμοί των σ. 20, 33 και 35 επαναλαμβάνονται. 
σ. 56, αγορές και έργα στο μοναστήρι άπο το 1806 ως το 1810. 
σ. 55, 56, 61 , διαγραμμένες (λανθασμένη σελιδαρίθμηση). 

14. Κωδ., 146-151, 170-180, 201-208, 223-225, 251, 295-314. 
15. Δ. 'Αποστολίδης, δπ. παρ., σ. 59 κ.εξ. 
16. Χ. Ηλιόπουλος, «Παλαιά χειρόγραφα», Πινακοθήκη 11 (1911-1912) 229-230. 

Λ. Πολίτης, «Χειρόγραφα μοναστηριών Αιγίου και Καλαβρύτων», Ελληνικά 11 (1939) 
93. Πρβλ. και Ν. Βέης, «Έκθεσις παλαιογραφικής και ίστοριοδιφικής εκδρομής εις τήν 
έπαρχίαν Καλαβρύτων», Παναθήναια 9 (1904-1905) 239. 
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σ. 62-70, πραγματεία για την Επανάσταση τοΰ '2:1, τοΰ Δαμ. 'Αποστολίδη. 
σ. 71-144, λευκές. 
σ. 145, αφιέρωση τοΰ 1806. 
σ. 146-155, αγορές και αφιερώσεις χωραφιών στην περιοχή Καλαβρύτων. 
σ. 156, λευκή. 
σ. 157-158, προσφορές χρημάτ<υν το 1802. 
σ. 159-169, λευκές. 
σ. 170-181, αγορές, αφιερώσεις κλπ. στην περιοχή Κραστικών. 
σ. 182-200, λευκές. 
σ. 201-211, αγορές, αφιερώσεις κλπ. στο μετόχι της Π. ΙΙάτρας. 
σ. 212-222, λευκές. 
σ. 223-225, αγορές, αφιερώσεις κλπ. στην περιοχή Κέρτεζης. 
σ. 226-237, λευκές. 
σ. 238-239, διάφορες αφιερώσεις. 
σ. 240-250, λευκές. 
σ. 251-253, αγορές, αφιερώσεις κλπ. στην περιοχή Κβύτελης. 
σ. 254, λευκή. 
σ. 255, αφιέρωση στην Κούτελη. 
σ. 256-274, λευκές. 
σ. 275-277, αγορές, αφιερώσεις κλπ. στην ΙΙέρ« Χώρα. 
σ. 278, λευκή. 
σ. 279, αγορές κλπ. στην Πέρα Χώρα. 
σ. 280, λευκή. 
σ. 281-289, αγορές κλπ. στην Πέρα ΧώρΛ. 
σ. 290, αφιέρωση. 
σ. 291-293, λευκές. 
σ. 294-321, αγορές, αφιερώσεις κλπ. στην περιοχή Σουδενών. 
σ. 322-324, λευκές. 
σ. 325-326, έγγραφα τοΰ 1895. 
σ. 327, λευκή. 
σ. 328-335, αφιερώσεις των ετών 1806-1839* επιστολές τοΰ Θ. Ζαΐμη 

(1894-1895). 
σ. 336-448, λευκές. 
σ. 449, ενθύμηση τοΰ 1863. 
σ. 450-568, λευκές. 
σ. 569-585, Χρονικό της Άλβανοκρατίας. 
σ. 585-592, 'Ακολουθία τοΰ άγιου 'Αλεξίου. 
σ. 593-594, λευκές. 
σ. 595, Κατάλογος βιβλιοθήκης της 'Αγίας Ααύρας τοΰ 1811. 
σ. 596, περί Ά γ . Γεωργίου Κουδουνα. 
σ. 597-680, λευκές. 
σ. 681-683, έξοδα για διάφορα χτίσματα το 1825. 
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σ. 684-699, λευκές. 
σ. 700-709, παράδοση λογαριασμών μετοχιάρηδων Κουδουνά κ.ά. 
σ. 710-718, λευκές. 
σ. 719-741, παράδοση και θεώρηση λογαριασμών άπο μετόχια, έσοδα ταξι

διών κλπ. 
σ. 742-747, λευκές. 
σ. 748, διαγραμμένη. 
σ. 749-754, Κατάλογος της βιβλιοθήκης του Κυρίλλου (1797)' λείπουν οι 

σ. 752-753. 
σ. 755-757, λευκές. 
σ. 758-759, αφιερώσεις κ.ά. 

Οί άλλοι Κώδικες 

Συντάχτης του παλαιότερου Κώδικα ήταν ό ηγούμενος Ευγένιος (1675-
1712), ό ιδρυτής της νέας Λαύρας. Πληροφορίες για τον Κώδικα του Ευγενίου 
μας δίνει ό νεώτερος του 1797' οπωσδήποτε Ομως το περιεχόμενο του δεν 
μπορεί να καθοριστεί με ακρίβεια. Σ ' αυτόν ό Ευγένιος έγραφε «δσα εγένοντο 
εις τον καιρόν τον και πώς ωκοοομησε την άγίαν μονην ταυτην, και εκ ποίων 
εβοηθήθη δια χρημάτίον εις αυτό το έργον, καί πόσα κτήματα εκτήσατο από 
την άρετήν τον, αψιερωσάντων αυτά των ευσεβών χριστιανών»11. Ε π ί σ η ς 
είναι βέβαιο δτι πολλές πληροφορίες για τήν παλαιότερη ιστορία του μονα
στηρίου ό συντάχτης του Κτιτορικοΰ τις αντλεί άπ ' αυτόν, αν και δεν το δη
λώνει πάντοτε, όπως για τον αριθμό των μοναχών στην παλαιά Λαύρα (το 
Παλιομονάστηρο), για τήν πυρπόληση της το 1585 άπο τους Τούρκους με 
τήν κατηγορία της κλεπταποδοχής, τήν επαναλειτουργία της το 1600 κ.ά. 
"Ισως άπο τον Κώδικα του Ευγενίου μεταγράφτηκε και το χρονικό του ηγου
μένου Καλλινίκου (1712-1732), πού αναφέρεται στις ταλαιπωρίες τών Λαυριο>-
τών μοναχών το 1715, όταν μπήκαν οί Τούρκοι στην Πελοπόννησο18. 

Δεν ξέρουμε ως πότε διατηρήθηκε ό Κώδικας του Ευγενίου' πάντως το 
1797, όταν το μοναστήρι αποφάσισε να τον ανανεώσει, βρισκόταν «εγγύς 
αφανισμού». Ά π ο τότε θα έπεσε σε αχρηστία και με τον καιρό θα καταστρά
φηκε. Πάντίος υπάρχει μια ένδειξη, δπο^ς θα δοΰμε παρακάτω, δτι σωζόταν 
το 1866. 

"Ενας τρίτος Κώδικας, για τον όποιο δμως δεν γνωρίζουμε τίποτε συγ
κεκριμένο, αναφέρεται δτι κάηκε μαζί με το μοναστήρι το 15851 9. 

17. Κωδ., 4. 
18. Κωδ., 26-27. 
19. Κωδ., 8. 
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Ό «τυντάχτης των κειμένων 

Συντάχτης του Κτιτορικοϋ της Λαύρας, του Χρονικού καί της 'Ακολου
θίας τοϋ αγίου 'Αλεξίου είναι ό Λαυριώτης αρχιμανδρίτης Κύριλλος, πε
ρισσότερο γνωστός άπο την «Ερμηνεία» του στην 'Αποκάλυψη20. Τα βιογρα
φικά του αντλούνται βασικά άπο την «Ερμηνεία», το Χρονικό κι ενα σύν
τομο αυτοβιογραφικό του σημείωμα, συνταγμένο το 1814 στο Βουκουρέ
στι21. Ό Κύριλλος γεννήθηκε στην Π. Πάτρα γύρω στα 1741-174422. Σέ ηλι
κία 14 ετών οι γονείς του τον αφιέρωσαν στην μονή Γηροκομείου Πατρών, 
δπου κάθισε περί τα τρία χρόνια. Το 1761 έφυγε και ήλθε στην Α γ ί α Λαύ
ρα. Διαδοχικά χειροτονήθηκε ύποδιάκονος, διάκονος καί Ιερέας. Κατά τη 
διάρκεια των αλβανικών επιδρομών εναντίον της Λαύρας ταλαιπωρήθηκε πολύ 
καί κινδύνεψε να χάσει τη ζωή του* 'ίσως το γεγονός αυτό να ήταν Ινας άπο 
τους λόγους πού τον οδήγησαν, προς το τέλος της Άλβανοκρατίας, να εγκα
ταλείψει το μοναστήρι του23. 

Το 1779 ό Κύριλλος βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη· άπο εκεί ήλθε 
στο Βουκουρέστι, οπού για αρκετά χρόνια δίδαξε σέ σπίτια πλουσίων οικο
γενειών24. Μεταξύ τών μαθητών του συγκαταλέγεται κι ό σζρ^άρ^ς Κων
σταντίνος, γιος της "Αννας Dudesca, για χάρη της οποίας το 1789 έγραψε 
ενα εγκώμιο καί το 1790, στο θάνατο της, επιτάφιο καί θρηνητικούς Λόγους25. 
Ό Τρ. Εύαγγελίδης υποστηρίζει, ότι χρημάτισε καθηγητής στη σχολή Βου
κουρεστίου άπο το 1769 ως το 1771, σε μια εποχή δηλ. πού ό Κύριλλος βρι
σκόταν ακόμη στή Λαύρα- προφανώς τον συγχέει μέ το συνο>νυμό του Κύ-

20. Κ. Δυοβουνιώτης, ((Κυρίλλου Λαυριώτου ανέκδοτος Ερμηνεία εις την Άποκά-
λυψιν», Πρακτ. Άκαδ. ΆΘην. 6 (1931) 36-53· τοϋ ίδιου, « Ή 'Ερμηνεία της Άποκαλύ-
ψεως Κυρίλλου τοϋ Πατρέως», Θεολογία 22 (1951) 446-462, 568-576· «Αϊ εν τη Ερμηνεία 
της Άποκαλύψεως τοϋ Κυρίλλου τοϋ ΙΙατρέως θρησκευτικαί γνώμαι και κρίσεις αύτοΰ 
περί διαφόρων προσώπων», Θεολογία 24 (1953) 345-358, 504-519' 25 (1954) 47-57' 
Ίστορικαί ειδήσεις εκ της Ερμηνείας της Άποκαλύψεως τοϋ Κυρίλλου τοϋ ΓΙατρέως», 
θεολογία 26(1955) 441-444, 541-547' 27 (1956) 23-31, 181-195, 357-366. Βιβλιογρα
φικά τοϋ Κυρίλλου βλ. στοΰ Στ. Θωμόπουλου, 'Ιστορία της ττόλεος Πατρών, Πάτραι 
1959, σ. 527-529. 

21. Ν. Iorga, Studii si documente, τ. XI, Βουκουρέστι 1906, σ. 113 κ.ές. 
22. Στο Κτιτορικο ό Κύριλλος γράφει οτι ήλθε στή Λαύρα το 1761, ένώ τρία χρό

νια πρίν, το 1758 δηλ., σε ηλικία 14 χρονών είχε καταταγεί στή μονή Γηροκομείου Ι Ιατρών 
(βλ. παρακάτω). Ά π ο τα δεδομένα αυτά βγαίνει ότι γεννήθηκε το 1744. Στην (('Ερμηνεία» 
του δμως γράφει οτι το 1821 ήταν 80 χρονών, πράγμα πού ανεβάζει τή γέννηση του στο 
1741" λιγότερο πιθανή είναι ή χρονολογία γενν. 1752. Κ. Δυοβουνιώτης, ((Κυρίλλου Ααυ
ριώτου ανέκδοτος Ερμηνεία», δπ. παρ., σ. 48. 

23. Κωδ., 577-578, 584. ΙΙρβλ. καί Ν. Iorga, δπ. παρ., σ. 113. 
24. Κ. Δυοβουνιώτης, δπ. παρ., σ. 49. 
25. Ar. Gamariario-Cioran, Les Academies princieres du Bucarest et de Jassy et 

leurs professeurs, Θεσσαλονίκη 1974, σ. 412. Ν. Camariano, Catalogut man user iselor 
grecesti, τ. Β' , Βουκουρέστι 1940, σ. 177 κ. έξ., αριθ. 1043. 
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ριλλο Λαυριώτη του 'Αγίου "Ορους26. 
Το 1796 ό Κύριλλος επέστρεψε στην 'Αγία Λαύρα' το Φεβρουάριο της 

χρονιάς αυτής άφησε το Βουκουρέστι και δια μέσου Βρασόβου, Σιμπινίου, 
Βιέννης και Τεργέστης έφτασε στη Βενετία, άπ' δπου πέρασε στην Ελλάδα2 7 . 
Την επιστροφή του Κυρίλλου στη Λαύρα αμφισβητούν μερικοί βιογράφοι του2 8, 
άλλα τα επιχειρήματα πού προβάλλουν ανατρέπονται και μόνο άπο τα αυτο
βιογραφικά στοιχεία πού δίνει αυτός ό Κύριλλος στο Χρονικό και τήν « Ε ρ 
μηνεία» του. Γυρίζοντας στή Λαύρα έφερε μαζί του κι αφιέρωσε στο μονα
στήρι τήν πλούσια σε έντυπα και χειρόγραφους κώδικες βιβλιοθήκη του. Τήν 
επόμενη χρονιά, το 1797, «δια προσταγής των άγιων πατέρων», ανανέωσε 
τον Κώδικα της Λαύρας και συνέθεσε το Κτιτορικό, το Χρονικό και τήν 'Ακο
λουθία τοϋ αγίου 'Αλεξίου29. 

Δεν ξέρουμε πότε ακριβώς ξανάφυγε στή Βλαχία ο Κύριλλος, άλλ' αυτό 
πρέπει να έγινε πριν άπο το 1807 · τή χρονιά αυτή βρίσκουμε το ονομά του 
στον κατάλογο συνδρομητών της «Βιβλιοθήκης Ελληνικής» του "Ανθ. Γαζή, 
μέ τόπο διαμονής το Βουκουρέστι. Το 1812 στην ίδια πόλη διδάσκει ώς οίκο-
διδάσκαλος Γραμματική 3 0 . Ά λ λ α ή κύρια απασχόληση του, ήδη άπο το 1792 
ή το 1794, είναι ή συγγραφή και ή αντιγραφή της φημισμένης του « Ε ρ μ η 
νείας» στην 'Αποκάλυψη. Πρόκειται για ενα τεράστιο έ'ργο, πού το σωζόμενο 
αντίγραφο του, το ενδέκατο ώς το 1821, αριθμεί περί τις 5.000 σελίδες. Πα
ράλληλα συνεχίζει πάντα τήν ιδιωτική διδασκαλία, ή οποία ομ<ος δεν καλύ
πτει τις βιοποριστικές ανάγκες του. Για ενα διάστημα δουλεύει ψάλτης31, 
ενώ το 1824 έχει τήν ήγουμενία ενός μοναστηρίου32. 

Το έτος πού πέθανε ό Κύριλλος δεν ήταν ώς τώρα ακριβώς καθορισμένο. 
Ό Σοφ. Οικονόμος στή βιογραφία τοϋ Μάρκου Κυπρίου33 αναφέρει 6τι πέ
θανε το 1827 και τή χρονολογία αυτή επανέλαβαν όλοι σχεδόν δσοι βιογρά
φησαν τον Κύριλλο. Ό Ί ε ζ . Βελανιδιο>της δμως υποστήριξε ότι ζοΰσε το 1828, 

26. Τρύφ. Εύαγγελίδης, ' / / παιδεία επί Τουρκοκρατίας, τ. Β' , Ά θ . 1936, σ. 400. 
Παλαιότερα ό Κύριλλος της ((Ερμηνείας» συγχεόταν ή ταυτιζόταν μέ το σύγχρονο του 
Κύριλλο Λαυριώτη τοϋ "Αθω, δάσκαλο στην ηγεμονική σχολή Βουκουρεστίου και συγ
γραφέα έ'μμετρης χρονογραφίας. Βλ. Γ. Ζαβίρας, λΤέα 'Ελλάς, Ά θ . 1872, σ. 400. Κ. 
Σάθας, Νεοελλ. Φιλολ,ογία, Ά θ . 1868, σ. 607. Μ. Γεδεών «Κυρίλλου Λαυριώτου πατριαρ-
χικον χρονικόν», 'Αθήναιον 6 (1877) 8. Τα δύο πρόσωπα διέστειλε οριστικά ό Αλέξανδρος 
Ααυριώτης, «Βιογραφία Κυρίλλου Λαυριώτου», Έκκλησιαατ. 'Αλήθεια 2 (1886), τχ. 
15, 114-115. 

27. Κ. Δυοβουνιώτης, Θεολογία 26 (1955) 543, 5ΊΊ" 27 (1956) 188, 366. 
28. Στ . Θωμόπουλος, οπ. παρ., σ. 528. 
29. Κωδ., 580, 585. 
30. Χρ. Εύαγγελατος, οπ. παρ., σ. 43-44, δπου δημοσιεύεται σχετικό έγγραφο" το 

πρωτότυπο του υπάρχει στο Αρχείο της 'Αγίας Λαύρας, φάκ. Ε ' , αριθ. 122. 
31. Κ. Δυοβουνιώτης, «Κυρίλλου Λαυριώτου ανέκδοτος Ερμηνεία», οπ. παρ., σ. 49. 
32. Αρχείο Αγ ίας Λαύρας, φάκ. Ε ' , αριθ. 130. 
33. Σοφ. Οικονόμος, Περί Μάρκου τον Κνπρίον, Ά θ . 1843, σ. 34. 
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άφοΰ τή χρονιά εκείνη έκανε την τελευταία θεώρηση στο Α' τόμο της «Έρ-
μηνειας» του"". 

Καί πραγματικά, έγγραφα του 'Αρχείου της Λαύρας επιβεβαιώνουν την 
άποψη του Βελανιδιώτη. Ό Κύριλλος πέθανε στο Βουκουρέστι στις αρχές 
'Ιανουαρίου του 1829' με διαθήκη άφησε την περιουσία του, αποτελούμενη 
κυρίως άπο χρεωστικές ομολογίες καί βιβλία, στη μονή μετανοίας του, την 
Αγία Λαύρα35. 

Χρονολόγηση των κείμενων 

Καί τα τρία κείμενα πού εκδίδονται γράφτηκαν το 1797* ως τα σήμερα 
όμως έχει επικρατήσει να χρονολογείται ό Κώδικας καί το Κτιτορικο μαζί 
στο 1703. Ή παραχρονολόγηση έγινε αρχικά άπο το Γ. Παπανδρέου36 

καί την επανέλαβαν αβασάνιστα καί πολλοί άλλοι. Ό Χ. Ηλιόπουλος, ένας 
φιλόλογος κυριολεκτικά γοητευμένος άπο το «λαμπρό παρελθόν» της Λαύρας, 
χρονολογεί τον Κώδικα άλλοτε στο 17 αι. κι άλλοτε στο 170337. 

Το σφάλμα προφανώς προήλθε άπο πρόχειρη άνάγνο>ση της ενθύμησης 
πού υπάρχει στη σ. 1 του Κώδικα: «1703 Δεκεμβρίου 15. Αφιερώθη ô πα
ρών Κώδηξ τή Ίερα καί Σεβάσμια Movfj Άγιας Λαύρας των καλαβρύτων·, 
'Ηγονμενεύοντος τον πανοσιωτάτον Κυρίου Με^ίου, εις χείρας τον οποίου, 
εοώθ?] υπέρ εμοϋ τον ταπεινού Γεωργίου Μέγαρη38 εκ Κώμης Κερπινής δια 
να καταγράφωνται εν αντω πάντα τα Ίερα κειμήλια τοΰ Άγιου Μοναστηρίου 
και λοιπά πράγματα, κατά την τάξιν τών εν αντω Άγιων πατέρων, καί πα
ρακαλώ τον κατά καιρόν άγιον εφημέριον να με ενθυμήται εν τή αγία προ-
σκομηδή δταν Ιερουργή. fO Κώδηξ δε οϋτως είναι αριθμημένος και έχει Σε
λίδας έπτακοσίας πεντήκοντα εννέα Αριθμός 759 και επικνροϋται παρά τον 
Ήγουμενοσνμβουλίον το 1866 Ετος Ιουλίου 5. Προρφνριος Παπανδρέου. Δα
μασκηνός αποστολίδης. Γεράσιμος Κουμάντος». 

Ή ενθύμηση αυτή του 1703, όπως φαίνεται, γράφτηκε το 1866 με από
φαση τοΰ ήγουμενοσυμβουλίου, χωρίς όμως να έχει θέση σ' αυτό τον Κώδικα* ό 
«παρών Κώδηξ» αποκλείεται να είναι αυτός τοΰ Κυρίλλου, για τον απλούστα
το λόγο οτι το Κτιτορικο, πού είναι το πρώτο κείμενο τοΰ νέου Κώδικα, συντά
χτηκε το 1797. Επομένως μπορούμε να αποδώσουμε μέ βεβαιότητα την έν-

34. 'Ιεζεκιήλ Βελανιδιώτης, «Κύριλλος ό Λαυριώτης», Έκκληπ. Φάρος 1 (1908) 
344, 346. 

35. Αρχείο 'Αγίας Λαύρας, φάκ. Ε ' , αριθ. 117, 133. 
36. Γ. Παπανδρέου, Καλαβρυτινή Έπετηρίς, Ά θ . 1906, σ. 110. 
37. Χ. Ηλιόπουλος, «Παλαιά χειρόγραφα», δπ. παρ., σ. 229- τοΰ ίδιου, Αναμνή

σεις της εν Καλαβρντοις ι. μονής Λαύρας, Ά θ . 1928, σ. 20. 
38. Το Γεώργιο Μέγαρη τον συναντάμε το 1706 να υπογράφει δικαιοπρακτικο έγ

γραφο ώς «γραφεύς και μάρτυς» (Κωδ., 146), καθώς καί σέ έγγραφο τοΰ 1708 ('Αρχείο 
'Αγίας Λαύρας, φάκ. Β ' , αριθ. 19). 
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θύμηση αύτη στον προγενέστερο Κώδικα του Ευγενίου, ό όποιος ήγουμένευσε 
άπό το 1675 ως το 17:12. Το 1866 λοιπόν, κατά το όποιο πρέπει να σοοζόταν 
ό Κώδικας του Ευγενίου, το ήγουμενοσυμβούλιο της Λαύρας μετέφερε την 
ενθύμηση στο νέο Κώδικα, αναγράφοντας επιπλέον και τον αριθμό των σελί
δων του. Ή πράξη αύτη απέβλεπε μάλλον στο να διατηρήσει την ενθύμηση 
της δωρεάς, άφοϋ μάλιστα το μοναστήρι είχε αναλάβει την υποχρέωση να 
μνημονεύει το δωρητή. Έ ξ άλλου το ήγουμενοσυμβούλιο του 1866 έβρισκε 
φυσική τή μεταφορά της ενθύμησης, άφοΰ θεωρούσε τον ενα Κώδικα συνέχεια 
του άλλου. 

Το Κτιτορικο 

"Οπ(υς είπαμε παραπάνω, σαν βασική πηγή του Κτιτορικοΰ χρησίμευσε 
στον Κύριλλο ό Κώδικας του Ευγενίου. Έ π η ρε άπ' αυτόν το διάσπαρτο υλικό, 
πού αφορούσε κυρίως τή χτηματική περιουσία καί τις οικονομικές σχέσεις του 
μοναστηριού καί συνέθεσε τήν ιστορία της 'Αγίας Λαύρας, άπο τις αρχές του 
17 ώς το τέλος του 18 αι. Τα δικαιοπρακτικά έγγραφα του παλαιού Κώδικα 
συνήθως τα χρησιμοποιεί ενδεικτικά, Οσο του χρειάζεται δηλ. για να περι
γράψει, σε γενικές γραμμές, τή δράση των διαφόρων ηγουμένων κάποτε 
δμως τα παραθέτει κι ολόκληρα, κυρίως δταν πρόκειται για κατάστιχα λο
γαριασμών, εξόδων κλπ. 

Μια δεύτερη πηγή του Κυρίλλου ήταν το 'Αρχείο της 'Αγίας Λαύρας39, 
στο όποιο είχαν άποθησαυριστεΐ τα ποικίλα έγγραφα τοϋ μοναστηριού, πολλά 
άπο τα όποια δέν είχαν περαστεί παράλληλα καί στον Κώδικα. Τέτοια έγγραφα 
νομίζω Οτι είναι δύο γράμματα, ενα μητροπολιτικό τοϋ 1779 κι ενα συνοδικό 
του 1780, σχετικά μέ τήν αρπαγή άπο τους 'Αλβανούς κειμηλίων καί λειψά
νων της Λαύρας, τα όποια δημοσιεύει στό Κτιτορικό, καθώς κι ενα σιγίλλιο 
του 1615, τό πρώτο γνωστό υπέρ της Λαύρας, πού τό μνημονεύει απλώς, 
επίσης στό Κτιτορικό40. 

Υπάρχουν επίσης καί οι προφορικές παραδόσεις, διηγήσεις καί μαρτυ
ρίες των μοναχών, τις όποιες ό Κύριλλος χρησιμοποιεί πάντοτε μέ απόλυτο 
σεβασμό. Μια τέτοια προφορική μαρτυρία είναι καί ή σχετική μέ τήν 'ίδρυση 
της 'Αγίας Λαύρας τό 10 αί. άπό τόν αυτοκράτορα Νικηφόρο Φωκά. Τέλος, 
ας σημειωθεί ακόμη ότι ό Κύριλλος, μονάζοντας στην 'Αγία Λαύρα άπό τό 

39. Ή ταξινόμηση τοϋ Αρχείου καί των χειρογράφου κωδίκων της 'Αγίας Λαύρας 
ίγινε άπò τα Κέντρα Νεοελλ. 'Ερευνών καί Βυζαντινών 'Ερευνών τοϋ EIE το Δεκ. 1969 
καί Σεπτ. 1970. Βλ. σχετικά τις εργασίες: Λ. Δρούλια - Χρ. Μαλτέζου, οπ. παρ., σ. 379 
καί Π. Νικολόπουλος, «Τα χειρόγραφα της ιεράς μονής "Αγίας Λαύρας Καλαβρύτων», 
Σύμμεικτα ΚΒΕ/ΕΙΕ 2 (1970) 399. "Ενα μέρος τοϋ 'Αρχείου μελετάται άπο συνεργάτες 
τοϋ Κ Ν Ε / Ε Ι Ε καί πρόκειται να εκδοθεί άπο το 'ίδιο Κέντρο. 

ΊΟ. Κωδ., 15, 49-50, 53-55. 
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1761 ώς το 1779 πού έφυγε στη Βλαχία, είχε την ευκαιρία να γνωρίσει άμεσα 
πρόσωπα και πράγματα του μοναστηριού. 

Το Κτιτορικο αρχίζει με μια τυπική εισαγωγή γύρω άπο τις αρχές και 
τή σκοπιμότητα της Ιστορίας. 'Εδώ, ύστερα άπο γενικές αναφορές στο Θουκυ
δίδη, τήν 'Αγία Γραφή και τις αριστοτελικές κατηγορίες, ό Κύριλλος έ'ρχεται 
να εκθέσει τις σύγχρονες του αντιλήψεις για τή λειτουργία τής ιστορίας σαν 
μέσου ηθικού παραδειγματισμού" οί ιστορίες, γράφει, «δίδόυσι καλόν παρά
δειγμα είς τους μεταγενεστέρους να κάμνωσι και αυτοί τα όμοια»*1. Βασική 
υποχρέωση τοΰ 'ιστοριογράφου θείορεΐ τήν αντικειμενικότητα' ό ιστοριογράφος, 
υποστηρίζει, οφείλει να αποδίδει τα πράγματα «με πασαν άκρίβειαν κάί ψυ-
λάττωντας πανταχού τήν αλήθειαν, μήτε αφαιρώντας άπο αυτήν τι, μήτε προ-
σθέτωντας εις αντήν τι»*2. Ωστόσο κάποιες φορές ή αφοσίωση κι ο σεβασμός 
του προς τις παραδόσεις τοΰ μοναστηριού υπερβαίνουν τήν τελευταία αυτή 
αρχή. 

Ή αφήγηση τοΰ Κυρίλλου, σέ γλώσσα αρχαΐζουσα, διακρίνεται για τήν 
παραστατικότητα και τή ζο^ντάνια της. Περιγράφει με άνεση θαύματα και 
γιορτές, εξιστορεί με γραφικότητα μικρά καί μεγάλα γεγονότα της ζωής 
τοΰ μοναστηρίου, ενώ για τήν ποικιλία τοΰ λόγου χρησιμοποιεί με ευκολία 
εκκλησιαστικά εδάφια. Οί περιγραφές του παίρνουν κάποτε συναξαριακο 
χαρακτήρα, οποος στην περίπτωση τοΰ θανάτου τοΰ ηγουμένου Ευγενίου: 
Λίγο πριν πεθάνει, γράφει, δρισε το διάδοχο του, κατόπιν άκουσε τή θεία 
λειτουργία, μετάλαβε «μετά μεγάλης κατανύξεως κάί ' δακρύων, φαώρώ τω 
προσώπφ», ανέβηκε στο κρεβάτι του, τήν «άσκητικήν παλαίατραν» καί κά
νοντας το σταυρό του παρέδωσε το πνεύμα στο θεό4 3 . 

Συχνά όμως αυτή ή αφηγηματική άνεση τοΰ Κυρίλλου ξεπέφτει σ' έναν 
κενό φόρτο λέξεων, συνέπεια, βασικά, καί καρπός τής σχολικής «ψυχαγο>γικής» 
μεθόδου. "Ενα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οί περιφράσεις πού 
χρησιμοποιεί, μέσα σέ μια μόνο σελίδα44, για να αποδώσει το γεγονός τοΰ 
θανάτου: «προς τάς αιωνίους δε μονάς και τούτου απελθόντος)), «το ζην εκ-
μετρήσαντος καί μεταλλάξαντος αντί των επιγείων τα αιώνια», «το χρεών 
απολιπών», «εζεδήμηαε προν Κύριον», «απήλθε προν Κύριον». Το λεκτικό 
φόρτο επιτείνουν οί συχνοί αυτοσχεδιασμοί του: για κάθε πρόσωπο πού περ
νάει μέσα άπο το Κτιτορικο θε<ορεΐ καθήκον του να ειπεί δυο τυποποιημένα 
λόγια για τήν καταγωγή, το ήθος καί τέλος το θάνατο του. Κοντά σ' αυτά 
ας προστεθούν καί μερικές συνταχτικές αδυναμίες, πού κάνουν το λόγο του 
δύσκαμπτο καί το νόημα ασαφές. 

Το μεγαλύτερο μέρος τοΰ Κτιτορικοΰ είναι αφιερωμένο στις πράξεις, 

41. Κωδ., 3. 
42. Κωδ., 3. 
43. Κωδ., 23. 
44. Κωδ., 16. 
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τα «κατορθώματα», τών ηγουμένων. Θα μπορούσε μάλιστα να ειπεί κανείς, 
δτι ή ιστορία της Λαύρας συνίσταται, ουσιαστικά, στη δράση τών ηγουμένων 
υπέρ του μοναστηρίου, ή οποία εκθειάζεται μέ επαίνους και εγκώμια. Οι 
υπόλοιποι μοναχοί, κατά τη γνώμη του Κυρίλλου, συμβάλλουν βέβαια μέσα 
στα πλαίσια τών δυνατοτήτων τους στην εξυπηρέτηση τών σκοπών του μονα
στηρίου, άλλα ό ρόλος τους είναι ταπεινότερος. Την αντίληψη αύτη προσπαθεί 
μάλιστα να την αναγάγει σε αρχή: «εν παντι πράγματι, καν τε εκκλησιαστικά), 
καν τε πολιτικώ, τα πλέον τιμιώτερα μέρη εις φανέρωσιν τών πραγμάτων 
σημειονσιν οι ιστορικοί και εις μνήμην βεβαίαν, τα δε λοιπά εώσιν από κοινον 
συνεξακονεσθαι»*5'. 

Τα προσόντα πού εκτιμά ιδιαίτερα στους ηγουμένους είναι ή συμβολή τους 
στην αύξηση της μοναστηριακής περιουσίας, το ενδιαφέρον τους για το χτί
σιμο ή την ανακαίνιση εκκλησιών και σπιτιών, ή επίδοση τους στις «ζητεϊες», 
ή επιτυχής αντιμετώπιση δικαστικών ύποθέσεοον. Τον ηγούμενο "Ανθιμο, ό 
όποιος «με την γνώσιν του και με το πολιτικόν τον» υπερασπίζεται τα δικαιώ
ματα της Λαύρας κατά τών χωρικών, καλλιεργητών της περουσίας της, πού 
κατηγορούνται για υπεξαίρεση αγροτικών προϊόντων, τον αποκαλεί «άλλον 
Άλέξανδρον Μακεδόνα»*6. Και παρακάτω απαριθμεί μέ υπερηφάνεια δεκα
τέσσερα ακόμη «κατορθώματα» του. 

Πάντως, πέρα άπό τις οποίες αδυναμίες τοϋ Κυρίλλου δεν μπορεί κανείς 
να μην άναγνο^ρίσει βασικές αρετές του, άπό τις όποιες ή σημαντικότερη 
είναι ή συστηματική κι ευσυνείδητη χρήση πηγών στή σύνθεση του Κτιτο-
ρικου. 

Το Χρονικό 

Το δεύτερο κείμενο του Κυρίλλου, το Χρονικό της Άλβανοκρατίας, πού 
έχει τίτλο «'Αναμνήσεις μερικών πραγμάτων και Ονστνχιών και πικρών 
αλλοιν συμβεβηκότων, απερ εδοκίμασεν ή Ιερά αυτή μονή, εξ ότου περ οι 
'Ρώσσοι ήλθον εις το Νεόκαστρον...», άπό μια πλευρά συμπληρώνει τα ιστορικά 
της Λαύρας, όπως τα εξέθεσε ο 'ίδιος συγγραφέας στο Κτιτορικό. 'Αρχίζει, 
κατά το πρότυπο τών χρονογραφιών, μέ μια σύντομη εισαγωγή στην ιστορία 
του κόσμου άπό τή Δημιουργία του άνθρωπου ως το 1768, έ'τος στο όποιο 
τοποθετούνται τα αι'τια του ρωσοτουρκικού πολέμου. Κατόπιν ιστορεί την 
άφιξη τών Ρώσων στην Πελοπόννησο το 1770, τήν αποτυχημένη πολιορκία 
της II. Πάτρας άπό τους χριστιανούς καί τήν αναχώρηση τών Ρώσων. Το 
μεγαλύτερο μέρος του Χρονικού καταλαμβάνουν οι αλλεπάλληλες επιδρομές 
τών 'Αλβανών κατά της 'Αγίας Λαύρας καί οι περιπέτειες πού γνώρισαν 
τότε οι μοναχοί. Ή απόδοση αυτών ακριβώς τών γεγονότων είναι καί ό κυριό-

45. Κωδ., 17. 
46. Κωδ., 38. 
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τερος σκοπός του Χρονικού του Κυρίλλου: ή «φανέροσις της αρετής καί 
αγώνος των ευρεθέντων εν αντοϊς τοις καιροΐς πατέρίον και αδελφών»*7. 

Το Χρονικό γράφτηκε το 1797, τη χρονιά δηλ. εκείνη πού ό Κύριλλος 
γύρισε άπο τη Βλαχία, άφοΰ έζησε εκεί πάνω άπο 15 χρόνια. Το κενό αύτο 
πού μεσολαβεί άπο τίς αλβανικές επιδρομές ως τη επιστροφή του Κυρίλλου 
άπο τη Βλαχία οπωσδήποτε μειώνει το χαρακτήρα του Χρονικού σαν σύγ
χρονης μαρτυρίας: 15 χρόνια αργότερα τα γεγονότα δέν διατηρούνται πια 
τόσο νίοπά καί, το κυριότερο, είναι ενδεχόμενο, εκ των υστέρων, ό αφηγητής 
τους να αποβλέπει στην εξυπηρέτηση ποικίλων σκοπιμοτήτων. Ωστόσο το 
Χρονικό δέν φαίνεται να απομακρύνεται πολύ άπο τήν ιστορική πραγματικό
τητα. Τα γεγονότα εξιστορούνται μέ ενάργεια καί πυκνή χρήση ονομάτων καί 
χρονολογιών. Έ κ ε ϊ πού ίσως υπερβάλλει κάποτε ό Κύριλλος, μέ σκοπό προ
φανώς τήν έξαρση τών θυσιών της Λαύρας, είναι όταν δίνει έντονα δραματικό 
τόνο στις δοκιμασίες τών μοναχών καί στο μέγεθος τών αλβανικών κατα
στροφών. 

Για τή συγγραφή του Χρονικού ό Κύριλλος στηρίχτηκε κατά κύριο λόγο 
στις προσωπικές του εμπειρίες άπο εκείνα τα χρόνια, άλλα καί στις αναμνή
σεις άλλων Λαυριωτών μοναχών, πού γνώρισαν άπο κοντά τήν αλβανική λαί
λαπα* δπως χαρακτηριστικά γράφει ό 'ίδιος: ((λέξω... εκείνα όπερ εώρακα 
καί πεπείραμαι καί ώνπερ άκήκοα παρ* άλλων παθόντων »iB. Είναι βέβαιο 
επίσης ότι χρησιμοποιεί καί γραπτές ενθυμήσεις, στις όποιες τα γεγονότα 
είχαν σημειωθεί μέ ακριβείς χρονολογικές ενδείξεις. 

'Ενώ στο Κτιτορικο ή αφήγηση είναι σχεδόν ουδέτερη, στο Χρονικό ό 
τόνος του συντάχτη γίνεται αρκετά προσωπικός, κάτι -πού ήταν επόμενο, άφοΰ 
ό ϊδιος ό Κύριλλος συμμετέχει στα γεγονότα πού διαδραματίζονται ή τουλά
χιστο τά γνωρίζει άπο πρώτο χέρι. Μέ δραματικότητα περιγράφει τα προ
βλήματα επιβιώσεως πού αντιμετώπιζαν οι μοναχοί, ύστερα άπο τίς άρπα
γες ακόμη καί ειδών πρώτης ανάγκης: ((και τοσαύτην ενδειαν ελαβον οι ευ
λογημένοι πατέρες, ώστε να ζητοϋν τένζερε να μαγειρεύσονν φακαΐς να πα-
ραμυθοΰν τον εξ(ο ανθρωπον»*9. Συχνά αναφέρεται στον εαυτό του, τον ((δυ
στυχή» καί ((ατυχή» Κύριλλο, πάντα σέ τρίτο πρόσωπο, για να απαριθμήσει 
τίς ταλαιπωρίες πού πέρασε μαζί μέ τους άλλους μοναχούς. 

Ώ ς προς τήν ιδεολογική τοποθέτηση του Κυρίλλου, παρατηρεί κανείς νά 
διατυπώνονται αντιλήψεις πού δέν απέχουν πολύ άπο το άκρους συντηρητικό κλί
μα της «Ερμηνείας» του στην 'Αποκάλυψη. Πριν αρχίσει νά εξιστορεί τά γεγο
νότα του 1770, εκθέτει σ' ενα είδος προλόγου τίς απόψεις του για τή θεία 
πρόνοια, δπου βρίσκει τήν ευκαιρία νά ψέξει μέ χαρακτηριστική οξύτητα Οσους 

47. Κωδ., 569. 
48. Κωδ., 570. 
49. Κωδ., 578. 
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θεωρούν τον κόσμο τυχαίο δημιούργημα50. Την επανάσταση του 1770 τη 
θεωρεί σαν την «μεγαλητέραν μωρίαν)), χαρακτηρισμός ό όποιος δέν πρέπει 
να μας προκαλεί έκπληξη: εκτός άπό τόν άκρατο συντηρητισμό του μονάχου 
και την πίστη του στη θεία πρόνοια, σαν μοναδικού παράγοντα της ιστορίας, 
ό Κύριλλος κρίνει την «αποστασία» τοϋ 1770 άπό την άποψη των συνεπειών 
της· παρόμοιες ήσαν άλλωστε, κατά κανόνα, και οι αντιδράσεις άλλων συγ
χρόνων του51. 

Ή έκδοση Αποστολίδη 

Ή πρώτη έκδοση τοϋ Κτιτορικοΰ και τοϋ Χρονικού έγινε τό 1905 άπό 
τό Δαμασκηνό 'Αποστολίδη, προηγούμενο της 'Αγίας Ααύρας. Στό βιβλίο 
του, εκτός άπό τα κείμενα αυτά, περιέλαβε κι ένα κεφάλαιο για τη συμ
μετοχή τοϋ μοναστηρίου στην Επανάσταση τοϋ ' 2 1 , τεκμηρκομένο με σχε
τικά έγγραφα0'2. 'Αλλά ή έκδοση τοϋ 'Αποστολίδη έγινε χωρίς επιστημονικά 
κριτήρια" οχι μόνο παρέλειψε ολόκληρα κομμάτια άπό τό Κτιτορικο και τό 
Χρονικό, άλλα μετέβαλε συστηματικά και τη διατύπίοση τοϋ Κυρίλλου: 
πρόσθεσε ή αφαίρεσε λέξεις και προτάσεις, όπου τό νόημα δέν τό έβρισκε 
αρκετά εύληπτο, αντικατέστησε λεκτικούς τύπους, λίγο ή πολύ σπάνιους, με 
άλλους χρηστικότερους, μετασχημάτισε ενίοτε τη σύνταξη άπό ύποταχτική 
σέ παραταχτική, διάβασε λανθασμένα λέξεις και χρονολογίες κλπ. Με τις 
επεμβάσεις αυτές Οχι μόνο αλλοιώθηκαν μ.ορφολογικά τα κείμενα, άλλα συγ
χρόνως δημιουργήθηκαν κενά, καθώς ή διάρθρο^ση της αφήγησης είναι χρο
νολογική. 

Οί παρεμβάσεις αυτές τοϋ 'Αποστολίδη εκφράζουν λιγότερο την άδυνα-

50. Κωδ., 570. Στην (('Ερμηνεία» ό Κύριλλος διευρύνοντας την απόλυτη πίστη του 
στη θεία πρόνοια, φτάνει να καταδικάζει καί κάθε επαναστατική πρωτοβουλία ή κίνηση 
κατά των Τούρκων, την οποία θεο^ρεϊ καταδικασμένη άπό πριν σέ αποτυχία. 'Αντίθετα, 
διδάσκει την υπομονή στή δουλεία, έΌ>ς ότου συμπληρωθεί ή ((ορισθείσα θεόθεν προθεσμία». 
Εΐναι γνωστοί οί υβριστικοί χαρακτηρισμοί πού εκτοξεύει κατά του εθνομάρτυρα Ρήγα, 
ό όποιος θέλησε «ανεν της τον Χριστον ευδοκίας» να ξεσηκώσει τους χριστιανούς κατά 
των τυράννων τους (Θεολογία 24 (1953) 506, 507). Οί αντιλήψεις αυτές τοποθετούν τον 
Κύριλλο στή συντηρητικότερη πλευρά της επίσημης 'Εκκλησίας, πού στα τέλη τοϋ 1 8 αι. 
βλέπει με αυξημένη ανησυχία τή διάδοση των προοδευτικών ιδεών του νεοελληνικού" διαφω
τισμού. 

51. Μια ενθύμηση τοϋ Μεγάλου Σπηλαίου εκφράζει το ϊδιο ακριβώς πνεϋμα: το 
1770 «οί Μωραΐται εμωράνθησαν καί έδιωχναν τοί<ς Τονρκονς». Σέ μια άλλη τοϋ ίδιου 
μοναστηρίου, γραμμένη το 1775, ενώ δηλ. διαρκούσε ακόμη ή αλβανική κατοχή, ό καθη-
γούμενος Ίωνάς επιχειρεί να νουθετήσει τους χριστιανούς, πού πριν άπό πέντε χρόνια ξε
σηκώθηκαν μέ πολλά όνειρα: «Λοιπόν αντά ήψερεν ει; τον τα?.αίπο>ρον Μωρέα ή αμαρτία. 
Προσέχετε ?.οιπον από τέτοια ονείρατα οί μετά ταντα να μην πλανάσθε. . .». Σ. Κουγέας, 
Χρονικά ένθυμητικά άπό το Μέγα Σπήλαιον, Πελοπονν. Πρωτοχρ. 2 (1958) 9, 10. 

52. Πρόκειται για ανάπτυξη της σύντομης πραγματείας του γύρω άπό τήν έναρξη 
της Επανάστασης τοϋ ' 21 , πού ενα μέρος της περιέχεται καί στον Κωδ., 62-70. 
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μία του να αντιμετωπίσει «φιλολογικά» τα κείμενα καί περισσότερο τη θέλη
ση του να τα υποτάξει σε προκαθορισμένους σκοπούς. Δεν τον ενδιέφερε ή 
καθαυτή ιστορία της Λαύρας, σαν ζωντανή δηλ. κοινωνική παρουσία μέσα στο 
συγκεκριμένο χώρο καί χρόνο, άλλα το αφηρημένο παρελθόν της, φορτισμένο 
με «ένδοξα κατορθώματα», θυσίες καί ηρωισμούς* έ'τσι πίστευε ό 'Αποστολίδης 
οτι έδενε σε μια ενότητα τήν προεπαναστατική ιστορία της Λαύρας με τήν θρυ
λική παρουσία της στον 'Αγώνα του 1.821. Με βάση τήν αρχή αύτη, αποφεύγει 
να μεταγράψει άπο τον Κώδικα οικονομικές δοσοληψίες, χτηματικές διενέξεις, 
αφιερώσεις χριστιανών κλπ. 'Επίσης παραλείπει περιστατικά πού νομίζει οτι 
προσβάλλουν τήν ιστορία της Λαύρας, όπως ή λιποψυχία όρισμένο^ν μοναχών 
κατά τήν εισβολή τών Τούρκων στην Πελοπόννησο το 171 δ53 και μια κατά
χρηση χρημάτων του μετοχιοϋ της 17. Πάτρας άπο τον Ιερομόναχο Ζαχαρία 
στα χρόνια της Άλβανοκρατίας54. 

Σημει&>νω εδώ τις σημαντικότερες άπο τις παραλείψεις του 'Αποστολίδη, 
οι όποιες πρέπει να σημειωθεί οτι αντιστοιχούν σε 28 σελίδες, δηλ. στο 4 0 % 
περίπου τών δύο κειμένων, καί τίς λίγες προσθήκες του. Παραλείπονται: 
ή περιγραφή γιορτής του μοναστηρίου στή μνήμη ενός θαύματος55 της Πανα
γίας (σ. 13-15), τα γεγονότα άπο το θάνατο του ηγουμένου Γενναδίου ώς 
τον ήγ. Ευγένιο (σ. 15-18), οι δαπάνες του ήγ. Καλλινίκου για το μοναστήρι 
μετά το 1715 (σ. 25, 26-30), ή διαδοχή τών ηγουμένων άπο τον Τιμόθεο 
ώς το Ζαχαρία (σ. 31-36), τα περί τών ήγ. Μακαρίου καί Χριστόφορου (σ. 
37-38), ενα μεγάλο μέρος άπο τήν ήγουμενία του 'Ανθίμου (σ. 39-41), τα 
σχετικά με τήν κτήση του μετοχιοϋ τοϋ 'Αγίου Γεωργίου Κουδουνά στην Πρίγ-
κιπο (σ. 43-48), κομμάτια άπο το Χρονικό (σ. 573-574, 574-575, 583-584). 
Ή εισαγωγή του Κυρίλλου στο Ιίτιτορικό, ελεύθερα διασκευασμένη άπο τον 
'Αποστολίδη, εντάχθηκε στον Πρόλογο του βιβλίου του (σ. 7 Κτιτορ.). 'Από 
τις προσθήκες του 'Αποστολίδη μία αναφέρεται στον αριθμό τών μοναχών 
της Λαύρας (σ. 12 Κτιτορ.) καί μια άλλη στην αγορά μετοχιοϋ άπο τον ήγ. 
Ευγένιο (σ. 30 Κτιτορ.), 

Ή 'Ακολουθία του άγιου 'Αλεξίου 

Τήν έκδοση της 'Ακολουθίας του αγίου 'Αλεξίου μαζί με τα άλλα δύο 
κείμενα επιβάλλει το γεγονός, οτι καί τα τρία κείμενα του Κυρίλλου γράφονται 
στην ίδια εποχή κι αποτελούν μια ενότητα μέσα στον Κώδικα, καθώς μάλιστα 
ή 'Ακολουθία έ'ρχεται αμέσως μετά το Χρονικό, καί το οτι οι εκδόσεις της 
'Ακολουθίας παρεκκλίνουν εξαιρετικά άπο το αρχικό κείμενο του Κυρίλλου. 

Ή πρώτη έ'κδοσή της έγινε το 1847 στή Βενετία, με τήν επιμέλεια του 

53. Κωδ., 26. 
54. Κωδ., 574-575. 
55. Στο Κτιτορικό του (σ. 22-23) ό 'Αποστολίδης τη συμπυκνώνει σέ μια σημείωση. 
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ΙΙολυχρόνη Φιλιππίδη, γνωστού διορθωτή βιβλίων56. Σ ' αυτήν περιλήφθηκαν, 
έκτος άπο τή σύνθεση του Κυρίλλου, ό παλαιός Κανόνας τοΰ αγίου, γραμμένος 
άπο τον 'Ιωσήφ τον Υμνογράφο5 7, ένας δεύτερος Κανόνας τοΰ ιερομόναχου 
Διονυσίου Λακεδαιμονίου κι ό βίος τοΰ αγίου. Ά λ λ α ή 'Ακολουθία τοΰ Κυρίλ
λου μπήκε στην έκδοση αυτή με πολλές άλαγγές: οχι μόνον αλλοιώθηκαν τα 
περισσότερα τροπάρια, γλωσσικά και νοηματικά, άλλα παραλείφθηκαν περί 
τα δέκα, ενώ παράλληλα προστέθηκαν άλλα. 

Ή θεώρηση της 'Ακολουθίας οφείλεται στον Κωνσταντίνο Οικονόμο, 
καλό γνώστη της χριστιανικής ύμνογραφίας. Το 1842 ό ηγούμενος της Λαύρας 
Καλλίνικος, επιθυμώντας να τυπώσει τήν 'Ακολουθία, έστειλε το χειρόγραφο 
της στον Κ. Οικονόμο, στην 'Αθήνα, μέ τήν παράκληση να το μελετήσει, 
«μήπως σφάλμα της γραφής η άλλο τι ìjQeL· αντιβαίνει είς το ορθόν τον λό
γου»06. Πέντε χρόνια αργότερα ή 'Ακολουθία τυπώθηκε μέ τις παραπάνω 
μεταβολές. Τήν έκδοση αυτή τοΰ 1847 ακολούθησαν δλες οί μεταγενέστερες* 
μόνο σ' εκείνη τοΰ 1967, πού έγινε μέ τήν επιμέλεια τοΰ ήγουμενοσυμβου-
λίου της 'Αγίας Λαύρας, προστέθηκαν και (("Ετερα ανέκδοτα Μεγαλννάρια, 
ευρεθέντα εν χειρογράφω της Μονής»09. 

Τα κείμενα, έκτος άπο τήν 'Ακολουθία, εκδίδονται χωρίς καμμιά ορθο^ 
γραφική επέμβαση: διατηροΰνται επομένως οί ορθογραφικές ιδιοτυπίες του 
γραφέα, ό τονισμός, οί συχνές διπλοτυπίες. Διορθώθηκε μόνο ή στίξη, ιδίως 
δπου ό λόγος ήταν ιδιαίτερα μακροπερίοδος και κεφαλαιογραφήθηκαν τα κύ
ρια ονόματα. Οί λίγες λέξεις πού παραλείπονται άπο αβλεψία τοΰ γραφέα, 
αποκαθίστανται μέσα σέ γωνιώδεις παρενθέσεις. Οί σημειώσεις, γραμμένες 
άπο διάφορα χέρια στο περιθώριο και μέσα στο κείμενο, δηλώνονται μέ αστε
ρίσκο στα σχόλια. 'Από τα δύο γράμματα, το μητροπολιτικό και το συνοδικό, 

56. 'Ακολουθία τον όσιου πατρός ημών ΆL·ξίoυ. . . Νϋν πρώτον εξεδόθη δαπάνη 
μεν των κυρίων Γεωργίου Φαρσή και συντροφιάς, διορθώσει δε άκριβεϊ Πολυχρονίου Φι-
λιππίδου. Έν Βενετία 1847. Για τον Π. Φιλιππίδη βλ. Άριστ. Στεργέλλης, «Χειρόγραφα 
σημειώματα στα βιβλία της παλαιάς βιβλιοθήκης της ελληνικής κοινότητος Βενετίας», 
Θησαυρίσματα 4 (1967) 117 κ. εξ. 

57. Εύτ. Τωμαδάκης, 'Ιωσήφ ο 'Υμνογράφος, βίος και έργον, Άθ. 1971, σ. 150. 
Μηναία. . .διορθωθέντα υπό Βαρθο/,ομαίου Κουτλ^ουμουσιανοϋ, VII, Βενετία 1895, σ. 
63-66. 

58. 'Αρχείο Κ. Οικονόμου, φάκ. V, αριθ. 502, 7.9.1842 ('Ακαδημία 'Αθηνών). 
59. Άσματική 'Ακολουθία, βιογραφία και Παρακλητικός Κανών τοΰ όσιου και θεοφό-

ρου πατρός ημών 'Αλεξίου, Άθ. 1967, σ. 42-44. Για τίς άλλες εκδόσεις της 'Ακολουθίας 
(Βενετία 1847, Πάτραι 1866, 1875, 1875, 1888" Κ. Δουκάκης, Μέγας συναξαριστής, 
Μάρτιος, Άθ. 1891, σ. 287-302) βλ. L. Petit, Bibliographie des Acolouthies grecques, 
Bruxelles 1926, σ. 4-6. Ή παραπάνω έκδοση τοϋ 1967 ξαναβγήκε τον ίδιο χρόνο, πανο
μοιότυπη, μέ δαπάνες «τοϋ εκκλησιαστικού συμβουλίου Κλεισορρευμάτων» καΐ «έγκρίσει 
τοϋ. . . Αιτωλίας καί Ακαρνανίας κ.κ. Θεοκλήτου». Ανατύπωση της έγινε το 1972 άπο 
τη μονή Άγιας Λαύρας. Μια άλλη Ικδ. της Ακολουθίας μαρτυρεΐται το 1933 στο Κιάτο. 
FT. Halkin, Bibliotheca Hagiographica Graeca, τ. Ι, Bruxelles 1957, σ. 18. 
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πού έχουν περαστεί στο Κτιτορικο ελαφρά παραλλαγμένα, το πρώτο (1779) 
εκδίδεται άπο το πρωτότυπο του6 0 πού σώζεται στο 'Αρχείο της Λαύρας. 
Το δεύτερο (1780) εκδίδεται κατευθείαν άπο το Κτιτορικό, γιατί το πρωτό
τυπο του, πού υπάρχει επίσης στο 'Αρχείο61, βρίσκεται σε τόσο κακή κατά
σταση, πού ή χρησιμοποίηση του είναι αδύνατη. 

Κώστας Λάππας 

60. Λ. Δρούλια - Χρ. Μαλτέζου, δπ. παρ., σ. 397, αριθ. 32. Την ανάγκη να εκδο
θεί το γράμμα άπο το πρωτότυπο του είχε τονίσει σε βιβλιοκρισία τοΰ Κτιτορικον τοϋ 
'Αποστολίδη ό Σπ. Λάμπρος (Ν.Ε. 2, 1905, 379). 

61. Λ. Δρούλια - Χρ. Μαλτέζου, δπ. παρ., σ. 385, αριθ. 4. 
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Δέν είναι άλλο έργον έπαινετώτερον από το να γράφη τιναςσ.3 
ιστορίας και συμβεβηκότα όπου τρέχουν εις τον καιρόν του, παραστέ-
νωντας τα πράγματα με πασαν άκρίβειαν και φυλάττωντας πανταχού 
τήν αλήθειαν, μήτε αφαιρώντας από αυτήν τι, μήτε προσθέτωντας εις 
αυτήν τι, ίνα οί μεταγενέστεροι βλέποντες τά γεγραμμένα έχοντα τήν 
αλήθειαν τά μεν καλά και επαινετά και θεία αποτελέσματα μιμώνται, 
τά δέ κακά και ψεκτά και παράνομα έργα μισώσι μέ ολην τους τήν 
σπουδήν. Είναι λοιπόν έπαινετόν έργον το νά γράφη τινάς οσα γίνον
ται εις τον καιρόν του μέ εύταξίαν και πασαν αλήθειαν, αλλά είναι 
έπαινετώτερος εκείνος, όπου ήθελεν άντιγράψη βίβλον τίνα έχουσαν 
βίους και κατορθώματα παλαιών και αρχαίων ανδρών διευθυνόντων 
εις τον καιρόν τους ή πόλιν, ή χώραν, ή κώμην, ή άγίαν μονήν. Ού
τως έγένετο περιώνυμος ό Θουκυδίδης ό του Κολόρου, συγγράψας τον 
πελοποννησιακό ν πόλεμον, χρηματίσαντα εις τον καιρόν του, καί τίνα 
τών προ αύτοϋ γεγονότων ούτως οί θείοι καί ιεροί εύαγγελισταί 
παρέδωκαν τη γραφή τον βίον του Κυρίου ημών Ίησου Χρίστου, 
ούτως ό θεόπτης Μωϋσής υπό του θεοϋ εμπνευσθείς, διετράνωσε τήν 
κοσμογένεσιν καί πάντας τους ανθρώπους διδάσκει θεόν ενα πιστεύειν, 
δημιουργόν του παντός καί κυβερνήτην προνοητικόν καί σωστικόν 
πάντων τών όντων, εμψύχων τε καί άψυχων, λογικών τε καί άλογων 
ζώων ούτω σχεδόν πασαι αί βασιλεΐαι καί άρχαί καί έξουσίαι άντι-
γράφουσι τά παρωχημένα πράγματα μέ πολλήν έπιμέλειαν έκ τών 
παλαιών βιβλίων, καταστρώνουσι τά εις τον καιρόν τους γινόμενα καί 
δίδουσι καλόν παράδειγμα εις τους μεταγενεστέρους νά κάμνωσι καί 
αυτοί τά όμοια· έπαινετόν τοίνυν καί θεάρεστον είναι νά ανανεώνον
ται τά σεσαθρωμένα βιβλία καί νά γράφωνται όσα γίνωνται, καλά τε 
καί κακά, δηλονότι ευτυχή τε καί δυστυχή προς αποφυγήν μέν τών 
αποτυχιών καί μίμησιν δέ καί φυλακήν τών αγαθών. 

Ήμεΐς λοιπόν οί ευρεθέντες πατέρες εν τη παρούση μονή παρα
λαβόντες παρά τών αρχαιοτέρων πατέρων αυτόν τον κο)δικα, ον 
ειχεν ό μακάριος καί θειος εκείνος άνήρ καί κτήτωρ της μονής ημών 
καί σεβασμιώτατος Πατήρ ημών / Κύρ Ευγένιος καί εγραφεν εν αύτω σ.4 
οσα έγένοντο εις τον καιρόν του, καί πώς φκοδόμησε τήν άγίαν μονήν 
ταύτην, καί έκ ποίων έβοηθήθη δια χρημάτων εις αυτό το έργον, καί 
πόσα κτήματα έκτήσατο από τήν άρετήν του, άφιερωσάντων αυτά 
τών ευσεβών χριστιανών, καί πόσα ήγόρασε- παραλαβόντες λοιπόν 
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αυτόν τον κώδικα και ΐδόντες αυτόν εγγύς αφανισμού, έκρίναμεν 
εϋλογον να τον άνανεώσωμεν, δια να μην ήθελον χαθή αί πρώται 
άρχαί της αγίας μονής ταύτης και ήθελε κατηγορηθώμεν, όχι μόνον 
άπό τους ανθρώπους, άπό την άμέλειαν μας, άλλα και από τον θεόν 
ήθέλαμεν τιμωρηθή και έν τη παρούση ζωή και εν τη μελλούση, ώς 
καταφρονηταί τών αρχαίων πατέρων και των πόνων αυτών. Και λοι
πόν αυτά κατά νουν λαβόντες, του θείου έργου ήψάμεθα* παρακα-
λοΰμεν λοιπόν την άνωθεν βοήθειαν να μας βοηθήση να τελειώσω-
μεν τό θείον έργον και να μας φωτίση να μη σφάλλωμεν εις εκείνα 
οπού μέλλομεν να γράψωμεν. 

'Επειδή λοιπόν κάθε μοναστήριον, ή πόλις, ή άλλο τι εύρισκό-
μενον και όρώμενον ύπό των παραπορευομένων έχει αρχάς και αι
τίας και όλα τα περιστατικά όπου συντρέχουν εις κάθε πράγμα, και 
αυτή ή μονή ημών επονομαζόμενη 'Αγία Λαύρα, τιμώμενη έπ' ονό
ματι της Κυρίας ημών Θεοτόκου και άειπαρθένου Μαρίας, της Όδη-
γητρίας τών πιστών είς τα αγαθά, είναι όμολογούμενον οτι έχει αρ
χάς και ολα τα ρηθέντα περιστατικά τοΰ τόπου, του χρόνου, τής αιτίας, 
τοϋ οργάνου καί του προσώπου. "Εχει λοιπόν αυτή ή ημετέρα μονή 
αρχήν και καταβολή ν τό παλαιόν μοναστήριον1, κείμενον ου μακράν 
ταύτης, κατά τό μεσημβρινοδυσικόν, έν τόπω σπηλαίου σεσαθρωμέ-
νου, ύφ' ου σπηλαίου έκκοπέντες λίθοι μέγιστοι κατεκρήμνισαν αυτό, 
ώς όραται σήμερον ύφ' ημών καί πάντων τών προσκυνητών, έμμεινά-
σης μόνης τής 'Εκκλησίας τή χάριτι τής κυρίας ημών Θεοτόκου. Έχει 
λοιπόν ή μονή αύτη ημών πρώτην αρχήν καί καταβολήν τό παλαιόν 
μοναστήριον εκείνο- αυτό δε τό παλαιόν μοναστήριον εγγράφως άπό 
τον μακάριον ημών κτήτορα καί πατέρα Κύρ Εύγένειον δεν παρελά-
βομεν πόθεν έσχε τάς αρχάς τάς πρώτας, καί ποιος έχρημάτισε πρώ
τος κτήτωρ, καί μέ τίνος τήν βοήθειαν ήδυνήθη να τό συστήση, εξω 
άπό ολίγα καί μικρά σημεία όπου εγραψεν είς τον ρηθέντα κώδικα, 
τα όποια εις τον πρέποντα τόπον τούτου τοΰ κωδικός θέλομεν τα 
καταστρώσει εις μαρτύριον τής αληθείας. Ήμεΐς όμως επιθυμούντες 

σ.5 να μάθωμεν τάς πρώτας αρχάς καί μή δυνάμενοι / να έπιτύχωμεν 
τήν εφεσίν μας έλυπούμεθα. 'Αλλ' ιδού ή τών θλιβομένων παρηγοριά, 
ό 'Αγιος Θεός, έξαποστέλλει ήμΐν εξαρχον Πατριαρχικόν τινά προη-
γούμενον τής έν τω Άθω Μεγίστης Λαύρας, Νεόφυτον καλούμενον, 

1. Βρίσκεται στα ΝΔ τής σημερινής Λαύρας, σέ απόσταση 300 μ. περίπου απ* αυτήν, 
καί είναι γνωστό σαν «Παλιομονάστηρο». Εγκαταλείφθηκε στο τέλος τοϋ 17 at., δταν 
ή Λαύρα μετατοπίστηκε στή σημερινή θέση της, άλλα οί μοναχοί δεν έπαψαν ποτέ να 
το συντηρούν. "Ενα χάραγμα στο νάρθηκα του αναφέρει: «1806 ανγονστου πρότι νγού-
μενοζ χρισανθος εμερεμετισα τιν εκλισία δηα γρ. 20». Πρβλ. Γ. Σωτηρίου, «Ή μονή 
τής 'Αγίας Λαύρας», ΗΜΕ 1935, 191. 
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όστις συλλαλήσας ήμΐν, έβεβαίωσεν ότι ή μονή ημών είναι παλαιά 
και από γενεών αρχαίων, άπό μεν κτίσεως κόσμου 6469, άπό δε της 
γεννήσεως τοΰ Κυρίου ημών Ίησοΰ Χρίστου 961. Διηγήσατο δέ ήμΐν, 
οτι έπί του ευσεβέστατου Νικηφόρου τοΰ Φωκά ήν ό μέγας 'Αθανά
σιος, ό της εν τω "Αθω Λαύρας ηγούμενος και κτήτωρ· ούτος μεθ' έτε
ρων δύω, ομοίων τη αρετή καί τη έπιδόσει των εσωτερικών μαθημά
των καί τών θύραθεν, έχων σχέσιν καί φιλίαν προς τον ρηθέντα αυτο
κράτορα Νικηφόρον, προσελθών ήτήσατο δαπάνην, ϊνα οικοδόμηση 
τήν ρηθεΐσαν μονήν έν τω "Αθω. Καί δή λαβών κατά τήν θεάρεστον 
εφεσιν αύτοϋ ήρξατο οίκοδομεϊν. Έν δέ τω οίκοδομεϊν αυτόν αυτήν, 
οι δύω συνάδελφοι αύτοϋ μικρόν λογοτρίψαντες, οΐς κρίμασιν οΐδε 
Κύριος, διεζεύχθησαν ών ό μεν έπορεύθη εις τό Κίοβον της 'Ρωσσίας 
καί φκοδόμησε τήν μονήν, ήτις επονομάζεται Λαύρα, ό δέ έλθών είς 
τήνδε τήν χερσόνησον έδείματο τό παλαιόν μοναστήριον, έπονομά-
σας καί αυτός αυτό Λαύρα, καθώς καί ό μέγας ό έν τω "Αθω 'Αθανά
σιος έκάλεσε τήν κτισθεϊσαν αύτώ μονήν Λαύραν. Καί οΰτω μέν έχει 
τήν όνομασίαν κατά διαδοχήν ή ημετέρα αυτή μονή εκ τοΰ παλαιού 
μοναστηρίου, όνομασθεϊσα ύπό του κτήτορος ημών 'Αγία Λαύρα. 

Είναι δέ όμολογούμενα τα ρηθέντα καί ψεύδους ουκ ανέχονται, 
επειδή ένας άπό τους συνάδελφους ημών, Προηγούμενος τό αξίωμα, 
τήν κλήσιν "Ανθιμος, ευρισκόμενος προεστώς είς τό μετόχιόν μας, 
όπερ αυτός δια της αρετής αύτοϋ έκτήσατο, καλούμενο ν "Αγιος Γεώρ
γιος Κώδωνας, κατά τήν νήσον καλούμενη ν της Πριγγίπου, κειμένης 
αντίκρυ της Κωνσταντινουπόλεως, έδιδάχθη ύπό τίνος χρηματίσαν-
τος διδασκάλου έν τω σχολείω τοΰ 'Αγίου "Ορους καί άναγνόντος 
τάς αρχάς της έν τώ "Αθω Μεγίστης Λαύρας έν τη βιβλιοθήκη αυτής, 
πόθεν ή μονή ημών έλαβε να ονομάζεται ΓΑγία Λαύρα. Καί δή, ϊνα 
μή πολυλογώμεν καί μή φανώμεν βαρείς, είπε καί αυτός ό ρηθείς δι
δάσκαλος, καλούμενος 'Ιωακείμ, ιερομόναχος καί προηγούμενος τοΰ 
Βατοπαιδίου, όσα καί ό προρρηθείς εξαρχος καί προηγούμενος της 
έν τω "Αθω Λαύρας Κύρ Νεόφυτος. 'Ημείς δέ ϊνα βεβαιωθώμεν καί ετι 
μάλλον άναγνόντες επιμελώς καί τον βίον2 τοΰ έν άγίοις Πατρός 

2. Οί βίοι τοϋ οσίου 'Αθανασίου, του ιδρυτή της Μεγίστης Λαύρας τοΰ "Αθω, 
δέν αναφέρουν τίποτε σχετικό μέ οσα διηγείται έδώ ό Κύριλλος, δηλ. οτι ό Αθανάσιος 
είχε δύο συμμοναστές πού κάποια στιγμή ήλθαν σε ρήξη μαζί του καί τον εγκατέλειψαν, 
για νά χτίσουν κατόπιν τις Λαύρες τών Καλαβρύτων καί του Κιέβου. Βλ. I. Pomjalovskij, 
«Zitije prepodobnago Afanasija Afonskago», Zapiski islor- filol. Fak. Imp. S.-Peterburg-
skago Universiteta 35, Πετρούπολις 1895. L. Petit, Analecta Bollandiana 25 (1906) 5 - 89" 
επίσης καί τό «Τυπικον» της Μ. Λαύρας στοϋ Μ. Γεδεών, Ό "Αθως. 'Αναμνήσεις, έγγραφα, 
σημειώσεις, Κωνσταντινούπολις 1885, σ. 245 - 272, όπου περιγράφεται τό χτίσιμο τής 
Μ. Λαύρας. Ώς προς τή Λαύρα του Κιέβου γνωρίζουμε οτι ιδρύθηκε αρκετά αργότερα, 
στο πρώτο μισό τοΰ 11 αι. άπό τον άγιο 'Αντώνιο Πετσέρσκυ. Γ. Τσιοράν, Σχέσεις τών 



4 < I / ΊΑ A. 1ΥI \ I 7\'.-1Λ. ΙΒΙΎΤΩΝ 

ημών 'Αθανασίου του εν τώ Άθω εϋρομεν αληθώς, ότι ό άγιος 'Αθα
νάσιος ούτος ή ν μετά δύω ετέρων πατέρων, ότε ήρξατο οίκοδομεΐν 
την έν τω "Αθω Μεγίστη ν Λαύραν. Λέγει λοιπόν ό συγγραφεύς αυτούς 
μέχρι τίνος, χωρίς να φανέρωση τάς προσηγορίας αυτών3, είτα ά-
φίησιν αυτούς και επιγράφει την οϊκοδομήν εκείνης της μονής προς 

σ.6 μόνον τόν άγιο ν 'Αθανάσιο ν. Γ Ημείς λοιπόν / και έκ του βίου του 
αγίου "Αθανασίου βεβαιωθέντες, πληροφορουμεν τους έντυχόντας τη 
βίβλο) ταύτη, οτι αληθώς ή μονή ημών αύτη έχει τήν όνομασίαν έκ 
του παλαιού μοναστηρίου, όνομασθεϊσα Αγία Λαύρα. 

Καλείται δέ Λαύρα μέν, οτι εϊληφεν το όνομα τής παλαιάς μονής, 
καλείται δ' έτι τω αύτω ονόματι, οτι και πολλούς εσχε τους ένασκοΰν-
τας μοναχούς, και νά εϊπώμεν καθώς παρέδωκεν ήμΐν ό όσιος πατήρ 
ημών και κτήτωρ τής μονής ταύτης εις τόν Κώδικα του, οτι άνέβαινεν 
ό αριθμός τών πατέρων έως εις τόν έννεακόσιον αριθμόν4. "Άξιον δέ 

ρουμανικών χοίρων μετά τον νΑθο, Άθ. 1932, σ. 205. Τήν παράδοση οτι ή 'Αγία Λαύρα 
χτίστηκε το 961 τή συναντάμε για πρώτη φορά σ" αυτό το Κτιτορικό* τίποτε σχετικό δεν 
υπήρχε στον προηγούμενο Κώδικα τοϋ Ευγενίου. Το ζήτημα, καθώς φαίνεται, δημιουρ
γήθηκε στο τέλος τοϋ 18 αι., όταν ένας αγιορείτης μοναχός κι ένας δάσκαλος τής σχολής 
τοϋ "Αθω πληροφόρησαν, όπως γράφει τό Κτιτορικό, μοναχούς τής 'Αγίας Λαύρας οτι 
τό μοναστήρι τους είναι σύγχρονο μέ τή Μεγίστη Λαύρα. 'Αλλά ή χρονολόγηση και ή 
συσχέτιση πού επιχειρείται στο Κτιτορικό δέν επιβεβαιώνονται από καμμιά άλλη σωζό
μενη πηγή· αντίθετα οι πρώτες ιστορικές μνείες τής 'Αγίας Λαύρας δέν πάνε πέρα από 
τό 16 αι. (βλ. Εισαγωγή, σημ. 3). Είναι φανερό οτι ή παραπάνω παράδοση προέκυψε άπλως 
από τή συνωνυμία τών δύο Λαύρων ίσως μάλιστα να οφείλεται σ' αυτόν τό συντάχτη 
τοϋ Κτιτορικοϋ Κύριλλο, έναν τυπικό λόγιο μοναχό, πού αναλαμβάνοντας νά δώσει 
μια απάντηση στο πρόβλημα τής αρχής τοϋ μοναστηρίου του, θεώρησε τή συνωνυμία 
σαν μια καλή ευκαιρία νά τό εμφανίσει σύγχρονο τής φημισμένης Μεγ. Λαύρας, πού 
ή ίστορία της ανέβαινε στα ένδοξα αυτοκρατορικά χρόνια. Ή παράδοση αυτή, πού πιθα
νότατα δέν είναι παλαιότερη άπό τό τέλος τοϋ 18 αϊ., είχε εξαιρετική επίδοση στο χώρο 
τών Καλαβρύτων. Συγκεκριμένα, αναφέρεται οτι τρεις 'Αγιορείτες καλόγεροι έχτισαν 
συγχρόνως τήν 'Αγία Λαύρα και δύο άλλα Καλαβρυτινά μοναστήρια, τόν "Αγιο 'Αθα
νάσιο Φιλίων και τόν Άγιο Νικόλαο Βλασίας. Γ. Παπανδρέου, Καλαβρυτινή Έπετηρίς, 
Άθ. 1906, σ. 84. Σε μια παραλλαγή τής ίδιας παράδοσης μετασκευάζεται ελεύθερα ό βίος 
τοϋ Αθανασίου Άθωνίτη, έτσι πού τά σχετικά μέ τήν ίδρυση τής Μεγ. Λαύρας νά συμ
φωνούν μέ όσα γράφει ό Κύριλλος στο Κτιτορικό. Χαρίλαος Αργύρης, 'Ιστορία τής 
'Αγίας Λαύρας, Μοναστηριακά Χρονικά, Θεσσαλονίκη 1937, σ. 12-13. Ά ς προστεθεί 
οτι στην εποχή τοϋ Νικηφ. Φωκά ανάγεται και ή πρώτη σύσταση τής μονής Αγίου Γεωρ
γίου Κουδουνα τής Πριγκίπου, μια παράδοση πού προφανώς ξεκίνησε άπό τήν Αγία 
Λαύρα, τής οποίας γίνεται μετόχι τό 1781. Άντ. Μαλέτσκου, «Ή έν τή νήσω Πριγκίπω 
ίερά μονή Αγίου Γεωργίου τοϋ Κουδουνα», ΕΕΒΣ 16 (1940) 281. 

3. Είναι χαρακτηριστικό, οτι ένώ δέν αναφέρονται κάν ονόματα μοναχών, συντρό
φων τοϋ οσίου Αθανασίου, ή τοπική Καλαβρυτινή ιστοριογραφία άπό περισσό ζήλο 
θα τους δώσει τά ονόματα Αυξέντιος (τοϋ ιδρυτή τής Λαύρας Κιέβου) καί 'Ιερώνυμος 
(τοϋ ιδρυτή τής Λαύρας Καλαβρύτων). Βλ. Χ. Α. 'Ηλιόπουλος, Χρύσα Ι σελίδες, Άθ. 
1900, σ. 13 καί Ε. Δράκος, «Μοναί έλληνικαί, ή Λαύρα», 'Ιερός Σύνδεσμος 6 (1900) 101. 

4. Ό αριθμός τών 900 μοναχών σ' ενα χώρο τόσο περιορισμένο είναι προφανώς 
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απορίας είναι, πώς εις τοιούτον τόπον κρημνώδη και βραχύν να μο
νάσουν τόσοι μοναχοί; Λύεται δέ ή απορία, ότι δεν ήτον πάντες ύπό 
μιας μάνδρας περιωρισμένοι, αλλ' οί μέν αυτών και πολλά ολίγοι 
ήσαν εν τη μονή εκείνη, οί δέ έξω αυτής ειχον τάς εαυτών καλύβας 
και ήγωνίζοντο τον καλόν αγώνα της μοναδικής πολιτείας. Εντεύ
θεν συμπεραίνομεν ορθώς, οτι όλος ό κρημνώδης τόπος και πλάγιος, 
διήκων μέχρι τών καλουμένων Μηλέων και τών ονομαζόμενων Κορομ-
πηλέων ήν μεστός από καλύβας οσίων πατέρων, λαμβανόντων τους 
κανόνας της ασκήσεως άπό τους κατοικοΰντας εν τη μονή. Είναι δέ 
ταΰτα άξια πίστεως, επειδή βεβαιούνται αυτά και από ένα βεβαιοτι-
κόν γράμμα, τουρκιστί όνομαζόμενον σινέτι, τό όποιον είχον οί τότε 
πατέρες εϊλημμένον άπό τον φύλακα του έπάνωθεν τών Καλαβρύτων 
φρουρείου5, νυν δ' έριπείου, ονομάζεται δέ ό φύλαξ τών κάστρων τουρ
κιστί τζιντάρης. Έν αύτώ λοιπόν τω όμολογητικώ γράμματι ήν αρι
θμός καλογήρων επτακοσίων έξήκοντα πέντε, δια τους οποίους έδίδω 
ή μονή χρήματα και ελάμβανε τάς σπέντζας αυτών. 

Ήτον λοιπόν αΰτη ή θεία μονή κεκοσμημένη μέ τόσην πολυά-
ριθμον χορείαν σεμνών και ιερών πατέρων ύμνούντων τον Κύριον. 
"Αλλ' ό σκόλιος και μισόκαλος και άρχέκακος διάβολος, ίδών τήν 
άρετήν αυτών και τό όφελος όπου προεξενεΐτο εις τους πιστούς, άκούον-
τας και ορώντας τα θεία αυτών κατορθώματα, μή υποφέρων να βλέπη 
τήν τόσην ώφέλειαν, μηχαναται ό κατάρατος έργον, όπου και τό 
άκούση τινας είναι δακρύων άνάμεστον και να τό γράψη λύπης έπά-
ξιον και κλαυθμών, είναι δέ ή μηχανή αύτου αΰτη· εγγύς της μονής 
ταύτης, κατά δυσμάς, ήν Κώμη έχουσα οίκήτορας πονηρούς και κακο
ποιούς άνδρας, Πλέσια6 καλούμενη. Τινές τοίνυν τών οίκητόρων 
αυτής πράγμα εξ άλλων χωρίων άρπάσαντες ληστρικώς, έλθόντες 
εϊς τήν μονήν αυτήν παρέδωκαν εις φύλαξιν τω τότε ήγουμενεύοντι 
αυτής. Αυτός δέ μή γνούς ότι κλεπτικόν ήν, άλλα νομίσας ότι ήτον 
έδικόν τους και πατρικόν τους, έδέξατο αυτό και έφύλαττε ώς παρα-

ύπερβολικός. Πάντως στους βράχους πού υψώνονται σήμερα πάνω άπό τό Παλιομο-
νάστηρο» διατηρούνται μέσα σέ κοιλώματα ασκητήρια, οπού κατά το Σωτηρίου 
εγκαταστάθηκαν οί πρώτοι μοναχοί. "Ενα απ' αυτά είναι αξιόλογο παράδειγμα άσκητη-
ρίου βυζαντινών χρόνων. Γ. Σωτηρίου, on. παρ., σ. 192. Τα ασκητήρια λειτούργησαν και 
μετά τήν ίδρυση της Λαύρας. 

5. Βρισκόταν στά ΒΑ τών Καλαβρύτων σήμερα διακρίνονται ακόμη τά ερείπια 
του. Κατά τον Παπανδρέου, πού τό περιγράφει λεπτομερώς, (δη. παρ., σ. 154-158), 
χτίστηκε άπό τους Φράγκους το 1208, όταν τά Καλάβρυτα αποτελούσαν μια άπό τις βα
ρονίες της Πελοποννήσου. Πρβλ. καί F. Pouqueville, Voyage dans la Grèce, χ. Δ', Paris 
1820, σ. 222. 

6. Χωριό στά δυτικά του Παλιομονάστηρου, μέσα στην πεδιάδα άπ' όπου περνάει 
τώρα ό δημόσιος επαρχιακός δρόμος. Δεν υπάρχει σήμερα. 
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καταθήκην οί άπολέσαντες δε το πράγμα ακριβώς άνερευνήσαντες 
σ.7 τίνες ποτ' ήσαν οί κλέψαντες / την περιουσίαν αυτών, εμαθον δτι εκ 

του ρηθέντος χωρίου ήσαν οί την κλεψίαν ποιήσαντες. Προσελθόν-
τες τοίνυν εις την έξουσίαν των τότε εξωτερικών αρχόντων, δήλους 
εποίησαν τους κλέψαντας. Οί δε τότε καταδυναστεύοντες, άποστεί-
λαντες στρατιώτας ικανούς, συνέλαβον τους ρηθέντας κλέπτας, πα-
ραστήσαντες δ' αυτούς ενώπιον του κριτηρίου παντός και ακριβώς 
έξετάσαντες, πρώτον μεν ουκ ήδυνήθησαν μαθείν ουδέν περί τών 
αφαιρεθέντων πραγμάτων, ύστερον δέ δεινώς βασανίσαντες αυτούς 
πάντα μεμαθήκασιν. 'Ακούσαντες δέ ταύτα παρά τών κλεπτών, παρα
χρήμα, έλθόντες εις τήν μονήν οί ήδη ρηθέντες κρατούντες, έζήτησαν 
τό πράγμα τών κλεπτών. Ό δέ τότε ήγουμενεύων, άνευ υποψίας τινός, 
προθύμως δέδωκεν, όπερ ίδόντες και οί άπολέσαντες και οί κρατούν
τες άπεφήναντο τους πατέρας οτι ήσαν κλεπταποδόχοι. Και δή, τους 
μέν κλέπτας πρώτον θανάτω παρέδωκαν πάντας, είτα τον ήγούμενον 
μετά και άλλων πατέρων τών μειζόνων λαβόντες κατεβίβασαν ύπο-
κάτω της μονής, ένθα κείται ό ναός του 'Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυ-
ρος Γεωργίου7, τανΰν δέ καλούμενος αυτός ό τόπος Πλέσια· πάντας 
αυτούς αγχόνη παρέδωκαν, άπηωρήσαντες αυτούς εκ τίνος δένδρου 
μεγίστου, όπερ φησίν ό πατήρ ημών και Κτήτωρ κύρ Εύγένειος οτι 
έφθασε και οτι έκάλουν αυτό φουρκισμένον δένδρον8. 

Τους γεροντότερους λοιπόν τών άλλων ούτω κακώς θανάτω παρα-
δόντες οί άλητήριοι, εστράφησαν με μανίαν άμετρον εις τους λοιπούς 
πατέρας. Και δή, όσους συνέλαβον άλλως πως του βίου ύπεξήγαγον, 
οί δέ λοιποί πατέρες, ίδόντες τήν καταδίκην, άμεταστρεπτί έφυγον 
και έξέφυγον του θανάτου τήν μάχαιραν. Οί δέ άλητήριοι εκείνοι 
και κύνες ώμοι και μανιώδεις, γυμνώσαντες τήν μονήν από παντός 
κόσμου ίεροΰ και τιμίου, ύστερον πυρί παρέδωκαν αυτήν. Είτα στρα-
φέντες ήλθον εις τό ρηθέν χωρίον και φυγαδεύσαντες τους κατοίκους 
εν αύτω και αυτό όλοκλήρως ένέπρησαν. Μή έμπλήσαντες δέ τήν 
αυτών έπιθυμίαν μέχρι τούτου, ώρμησαν και εϊς τα μετόχια της μο
νής ταύτης, άπερ γυμνώσαντες πάσης ευπρεπείας, εν έρημία είναι αυτά 
κατέστησαν. Εΐχον δέ μετόχιον, καθώς λέγει ό Κώδικας ό παλαιός, 
εις τήν Κέρτεζιν9 άνωθεν, όπου τό λέγουν μέχρι της σήμερον Παλαιο-

7. Ό ναός αυτός, ερειπωμένος σήμερα, μνημονεύεται στο σιγίλλιο τού 1615 πού 
απέλυσε ό πατριάρχης Τιμόθεος υπέρ τής Λαύρας. Βλ. Χρ. Εύαγγελάτος, 'Αγία Λαύρα, 
ΆΘ. 1971, σ. 21. Τό 1688 ό ηγούμενος Ευγένιος διέθεσε ενα χρηματικό ποσόν για τήν 
επισκευή του (Κωδ., 20α). 

8. Ό Δ. 'Αποστολίδης αναφέρει οτι τό δέντρο αυτό υπήρχε ώς τό 1847, φυλασσό
μενο από τους μοναχούς ώς ίερό. Τό 1860 κάποιος τό έκαψε, αλλά απέμεινε στο σημείο 
εκείνο μια εξαιρετική ευωδιά (Κτιτορικον ιεράς μονής Λανρας, ΆΘ. 1905, σ. 15 σημ.). 

9. Χωριό στά δυτικά τών Καλαβρύτων. 
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μονάστηρον, είχε δέ και εκκλησίας δύω, την μίαν τιμωμένην εις το 
όνομα του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ίησοϋ Χρίστου, τήν άλλη ν 
εις το όνομα του εν άγίοις πατρός ημών Νικολάου, αρχιεπισκόπου 
Μύρων της Λυκίας του θαυματουργού, ώντινων και μέχρι της σήμερον 
φαίνονται έρίπεια. Έτ ι είχον και έτερον μετόχιον κατά τήν όδόν 
τοΟ Σερμπανίου10, εις τον τόπον όπου καλείται Φραγκοεκκλησία11. 
"Ετι εΐχον μετόχιον εις τό νυν Πλέσια, το όποιον και σώζεται, όχι 
όμως κατά τήν πρώτην αϋξησιν, / άλλα σχεδόν σημειον εκείνου σ.8 
μόνον δια μαρτυρίαν. Έτ ι είχον μετόχιον εϊς τον "Αγιον Γεώργιον 
μέ δύω κελλία, αντίπερα δέ τοϋ 'Αγίου Γεωργίου και της πέτρινης 
γέφυρας είχε ταβέρναν12, εις τήν οποίαν έπώλουν τό κρασί, διατί 
εΐχον αμπέλους πολλάς. Έν πρώτοις εΐχον αμπελον τήν Χιλιομοδοΰ13, 
τήν οποίαν τήν έχουν σήμερον οί Σπηλαιώται- εΐχον εις τήν Σαλο-
νικίαν14 και εις τον Βροδόν15 και πλησίον της μονής, όπερ φαίνεται 
και μέχρι της σήμερον. Και ίνα εϊπωμεν περιληπτικώς, καθώς λέγει 
ό ιερός Πατήρ ημών κυρ Ευγένιος, εΐχον έκεϊ οί πατέρες και άλ
λους τόπους πολλούς, μετόχια και χωράφια και αμπελώνας, τά όποια 
επειδή και έκάη ό Κώδικας τοϋ μοναστηρίου και αί όμολογίαι και τά 
σινέτια, οτε κατέκευσαν αυτό οί ασεβώς κρατοΰντες, μέ τό να μήν 
εΐχον άπόδειξιν οί μετά ταϋτα συναχθέντες πατέρες να τά εξουσιά
σουν, κατεπατήθησαν και υπό αλλότριων έκυριεύθησαν μέχρι της 
σήμερον. 

Συνάγεται δέ ή αλήθεια, ότι κάτω εις τήν Γαστοϋνιν, πλησίον 
τών Λεχαινών16, εΐχον οί πατέρες μετόχιον μέ ζευγολατεΐον, έν ώ 
και έκκλησίαι δύω έως τήν σήμερον όρώνται, έν αΐς και ή θεία λει
τουργία τελείται πολλάκις τοϋ έτους καθ' ημάς, και σπήτια μέ τρεις 
καπνοδόχους ευρίσκονται του μοναστηρίου τούτου εις τήν έξουσίαν 
του, και αμπέλων μέγας κοντά εις αυτούς, ό όποιος επειδή και ήτον 
μοναχός καί κοντά εις δρόμον και έζημιοϋτο και δέν εΐχομεν τί κέρ
δος έξ αύτοϋ, άφήσαμεν αυτόν καί σπείρεται σήμερον άπό ημάς. 

10. Χωριό στα ΝΔ τών Καλαβρύτων. 
11. Τό όνομα τής περιοχής αυτής προέρχεται από μιά πηγή πού αναβλύζει, κατά 

τήν παράδοση, από τά ερείπια φράγκικης εκκλησίας. Γ. Παπανδρέου, ΰπ. παρ., σ. 184. 
12. Βρισκόταν στα νότια τής Βυσωκάς Καλαβρύτων, κοντά στή σημερινή γέφυρα 

τοϋ Βουραϊκοϋ ('Ερασίνου) πόταμου. Ή ταβέρνα αυτή χτισμένη σέ μέρος επίκεντρο για 
τους ταξιδιώτες, λειτούργησε αδιάκοπα ώς τά τελευταία χρόνια, εφοδιαζομενη άπό τά 
αμπέλια πού κατέχει ακόμη ή Λαύρα στή Βυσωκά (περιοχή Συκιάς). 

13. Περιοχή στή Βυσωκά. 
14. Περιοχή στους Κραστικούς Καλαβρύτων. 
15. Περιοχή τής Βυσωκάς. 
16. Βρίσκεται στο χωριό Μπάστα τής 'Ηλείας κι ανήκει καί σήμερα στή Λαύρα. 

Πρώτη μνεία του υπάρχει στο σιγίλλιο τοϋ Τιμοθέου, τό 1615. Χρ. Εύαγγελάτος, δπ. 
παρ., σ. 21. 
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Έμειναν δέ εις μαρτυρίαν του άμπελώνος συκαΐ, αϊτινες και μέχρι 
της σήμερον καρποφοροϋσι και έσθίουσι τον καρπον οί παρατυχόν-
τες. Μαρτυρεΐται λοιπόν και έκ τούτων των σημείων, οτι το ρηθέν 
μετόχιον ή τον μέγα ζευγολατείον, καθώς είναι ή Μανολάδα των Τα-
ξιαρχιτών17 και τα Μαύρα Βουνά τών Σπηλαιωτών18. Εις τον τόπον 
αύτοΰ του ζευγαλατείου ερριπτον οί πατέρες εκείνοι τα γιδοπρόβατα 
και τα άλογογέλαδα και έξεχείμαζον, καθώς έκ συνήθειας και μέχρι 
της σήμερον ημείς, άκολουθοϋντες τοις αρχαίοις πατράσι, πέμπομεν 
τα ρηθέντα ποίμνια και αίπώλια και βουκώλια και ξεχειμάζουν. Έτι 
μαρτυρεΐται και υπό πολλών Λεχαινιτών, οτι αυτός {ό τόπος) τοΰ 
ρηθέντος ζευγολατείου ήτον τοΰ μοναστηρίου, τον όποιον τόπον αυ
τόν οί μετά τήν πυρπόλησιν του πρώτου μοναστηρίου συναχθέντες 
πατέρες έκτήσαντο δια τα ζωντανά των, καθώς εϊπομεν, ον έλθόν-
τος του αλλοφύλου και τήν Πελοπόννησον πασαν εις εαυτόν ύπο-
τάξαντος, απώλεσαν, άρπάσαντος αυτόν του Χωτουμάναγα19 και έ
χοντος αυτόν μέχρι της σήμερον, μόνον άφήσαντος τα ρηθέντα 
σπήτια και τον προ ολίγων ετών καταφρονηθέντα αμπελώνα, νυν δε 
χωράφιον του μοναστηρίου ημών. Έκαλεϊτο δε ό τόπος άπας αυτός 
Μπάστα, καθώς και τήν σήμερον ούτω προσαγορεύεται. 'Αληθώς 

σ.9 τοίνυν κατά ταύτα ή παλαιά μονή / εκείνη είχε χωράφια πολλά και 
μετόχια πολλά και αμπελώνας πολλούς και μελισσώνας ούκ ολίγους. 
Και ταύτα μεν ούτως έχει. 

Επειδή δέ ήμεΐς, χάριτι θεία, εύρέθημεν εις τήν παρούσαν άγίαν 
μονήν μονάζοντες, και βουλόμενοι καταλιπείν τοις μεταγενεστέροις 
σημεία και αρχάς, πώς αύτη ή μονή συνέστη, και ύπό τίνος ώκοδο-
μήθη, και πόσα κτήματα έκτήσατο κατά καιρούς, ήρξάμεθα τής ιστο
ρίας άνωθεν. Είπόντες δέ τό μακάριον τέλος τών πάλαι πατέρων και 
τήν πυρπόλησιν τής μονής αυτών και τών φυγόντων τον θάνατον πα
τέρων τήν άνεπίστροφον αυτών εις τήν καυθεισαν μονήν αφιξιν, έρ-
χόμεθα τανυν να είπώμεν, πώς αύθις ή ρηθείσα μονή άνεκτίσθη και 
κατωκίσθη και εξ αυτής μετωκίσθησαν οί πατέρες οί τότε εις αυτήν 

17. Μετόχι τής μονής Ταξιαρχών Αιγίου. Ά ρ . Σταυρόπουλος, 'Ιστορία τη; πό
λεως Αιγίον, Πάτραι 1954, σ. 299. 

18. Μετόχι του Μεγάλου Σπηλαίου στην 'Ηλεία, στον άλλοτε δήμο Βουπρασίων. 
Κ. Οικονόμος, Κτιτορικον Μ. ΣπηΡ.αίου, Ά θ . 1840, σ. 96. 

19. Μέλος τής εξέχουσας οικογένειας τών Ottomans πού συγγένευε μέ τό σουλτάνο. 
Το 1715, μετά τήν κατάληψη τής Πελοποννήσου από τους Τούρκους, οί Ottamans έγιναν 
κύριοι τής 'Ηλείας μέ κέντρο τή Γαστούνη· ή δύναμη τους ήταν τόση, πού κάποτε 'έφτα
σαν να παίρνουν μισθωτούς τους ισχυρούς Λαλαίους Τουρκαλβανούς, Βλ. σχετικά Γ. 
Παπανδρέου, Ή Ήλ&ία δια μέσου τών αιώνιον, τ. Α', Ά θ . 1924, σ. 347. Μ. Σακελλαρίου, 
Ή Πελοπόννησος κατά τήν όευτέραν Τουρκοκρατία.!', Ά θ . 1939, σ. 4 6 - 4 7 . Γ. Χρυσανθα-
κόπουλος, ' / / Ηλεία επί Τουοκοκοατίας, Ά θ . 1950, σ. 16, 131. 
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τήν θείαν μονήν, έν ή ημείς τήν σήμερον μονάζομεν. 
Εϊπομεν λοιπόν ανωτέρω, οτι εις τους έννεακοσίους εξήντα ενα 

χρόνους ήλθεν ό εις συνασκητής του αγίου 'Αθανασίου του έν τω 
"Αθω και έκτισε τήν πρώτην μονήν. Έξ εκείνου τοίνυν του καιροΰ, 
εως ότου κατεκαύθη ύπό των ασεβώς κρατούντων, διήλθον ετη εξα
κόσια και είκοσι τέσσαρα περίπου. Δείκνυται δε οτι πάλιν αυτή ή 
πυρποληθεΐσα μονή άνεκτίσθη, δχι ως πρότερον, καθώς θέλομεν διη-
γηθή εις τό έξης, περίπου τω χιλιοστω έξακοσιοστώ έτει άπό Χρίστου 
γεννήσεως. Έμεινε δε έρημον μόνον δεκαπέντε έτη, κατά τα φανερά 
σημεία όπου λέγει ό μακάριος πατήρ ημών Εύγένειος, επειδή λέγει 
οτι ή άμπελος όπου κείται και ευρίσκεται μεταξύ τών δύω μοναστη
ριών, παλαιού τε και νέου, ήτον της παλαιάς μονής. Προς τούτοις 
και δι' έτερου σημείου συνάγεται ή όλίγη έρήμωσις αυτής, επειδή 
γράφει εις τον κώδικα του, οτι ό δεύτερον δειχθείς πρώτος μονάζων 
έν αυτή τη πυρποληθείση μονή δχι εκ θεμελίων άνωκοδόμησε τά τείχη 
αυτής, αλλ' έπεσκεύασε, δηλονότι έμερεμέτησεν, έμπάλωσε τά τείχη 
της κατασκαφείσης μονής, και ούτως έκατφκησε. Έτι και άλλο ση-
μεΐον δείκνυσι τήν άλήθειαν ταύτην, οτι οί αγιογράφοι τής παλαιάς 
εκκλησίας τής έκκαυθείσης μονής γράφουσι τό έτος, καθ' ö έζωγρά-
φισαν αυτήν χαράττουσι δε εις μίαν καμάραν αυτής, ένδον του ίεροΰ 
ναοϋ, οτι έτελειώθη ή αγιογραφία τω χιλιοστω έξακοσιοστώ τεσσα
ρακοστό) πέμπτω ετει20 άπό Χρίστου του Σωτήρος. Φαίνεται λοιπόν 
οτι προ τής αγιογραφίας ταύτης ήτον ωκοδομημένον τό παλαιόν μο
ναστήρι περίπου τό πεντηκοστόν πέμπτον έτος21, διατί άνοίκειον 
ήτον να ζωγραφισθή ευθύς όπου έκτίσθη· οτι δε και ή ζωγραφιά δεν 
ήρμοζε καλώς δια τήν ύγρότητα τών τειχών, και τό άλλο, οτι και έξο
δα ενδέχεται οτι δεν εΐχον να πληρώσουν τους τεχνίτας και να τους 
θρέψουν. Αοιπόν, κατά ταϋτα πάντα, ή παλαιά μονή πρώτον έκτίσθη 

20. Ή επιγραφή, δημοσιευμένη άπό τό Σωτηρίου (υπ. παρ., σ. 188), ει ναι ή έξης: 
('Λνεκαινίσθη;) ό πάνσεπτος (και θείος Ναός οντος της νπερευλογημένης Λεσποί)νης 
ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας δια συνδρομής πόνου τε καί εξόδου τε κυρίου 
'Αρσενίου ιερομόναχου καί καθηγουμένου' ίστορήθη δε δια χειρός κάμοϋ ελαχ,ίστον ζωγρά
φου Άνθιμου ιερομόναχου εκ πόλεως Ροποΰ ,ΖΡΝΓ' (— 71S3 από κτίσεως κόσμου), έτους 
άπό Χρίστου ΛΧΜΕ' (1645)». 

21. Σύμφωνα μέ τόν υπολογισμό αυτόν τό καθολικό χτίστηκε τό 1590 (1645-55), 
ένώ παραπάνω ή οικοδόμηση του τοποθετήθηκε στο 1600. 'Οπωσδήποτε ό ναός είναι πα
λαιότερος άπό τό 1645 πού αγιογραφείται. Ό Γ. Σωτηρίου διαπίστωσε οτι κάτω άπό τις 
τοιχογραφίες του 1645 υπάρχουν λείψανα παλαιότερου στρώματος, τό όποιο ό ζωγράφος 
του 17 αϊ. έκάλυψε ή εξαφάνισε- μερικά άπ' αυτά τά λείψανα μπορούν νά χρονολογηθούν 
στο 14 αιώνα (δπ. παρ., σ. 188). Επ ίσης στην πρόσοψη τοΰ ναού, γύρω άπό τή θύρα, 
υπάρχει κεραμικός διάκοσμος πού, κατά τόν Τ. Γριτσόπουλο, πρέπει νά αναχθεί στα 
βυζαντινά χρόνια (Θ.Η.Ε., τ. 8, σ. 156). Πάντως οί ιστορικές μαρτυρίες για τή Λαύρα 
δέν είναι παλαιότερες άπό τό τέλος τού 16 αϊ. (βλ. Εισαγωγή, σημ. 3). 



ΑΠΑ Α ΑΥΡΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 

υπό του συνάδελφου του αγίου Αθανασίου τω 961 ετει, διήρκεσε μέ 
μοναδικήν πολιτείαν 624 ετη, εμεινεν ερημον 15 ετη, όπου γίνονται 
τα πάντα 1600, και εν τούτω τω ετει, θεού χάριτι, ήρξατο να μονάζη-
ται πάλιν. Πώς δε γέγονεν ή άνάκτησις αύτοϋ και ή κατήκησις λέγο-
μεν εις το εξής. 

Χώρα είναι ώρας μιας απέχουσα τής νέας ημών μονής Λαύρας, 
Καλάβρυτα καλούμενη, ήτις και καθέδρα υπάρχει τών κρατούντων 
έξουσιαστικώς, άνωθεν τον θρόνον τούτον κληρώσαμενη, μέχρι τής 
σήμερον. Έ ν ταύτη τη χώρα τοίνυν ην τις τών ευσεβών χριστιανών, 
'Ιωάννης την προσηγορίαν καλούμενος, γεγεννημένος εκ γονέων 
ευσεβών και άνατεθραμμένος έν πάση αρετή και δικαιοσύνη, παιδευ-
θείς δέ τά ιερά γράμματα καί εργαζόμενος ταΐς ϊδίαις χερσίν, έπορί-
ζετο τόν ϊδιον αρτον τέχνη, ώς δοκεΐ, ραπτική, αλλά το πλείστον 
τη αναγνώσει τών θείων γραφών προσεχών και τους βίους τών αγίων 
'Αποστόλων και προφητών, ιεραρχών, μαρτύρων και οσίων και τών 
δικαίων και τών όμολογητών επιμελώς άναγινώσκων. Έ ν τούτοις 
τοίνυν τοις καλοΐς και θείοις εργοις ενασχολούμενος, ώς έφην, το 
πλείστον, έγένετο ώς το ξύλον το πεφυτευμένον παρά τάς διεξόδους 
τών υδάτων. Έδίδω τοίνυν ό μακάριος τόν πνευματικόν καρπόν πο-
λυπλάσιον και τά φύλλα, δηλονότι την επισκίασιν τών πνευματικών 
χαρισμάτων, έδείκνυε πάντοτε βάλλοντα και ουκ απορρέοντα κατά 
τον προφητάνακτα Δαβίδ. Άλλ ' επειδή, εις μέτρον ανδρός έλθόντα, 
έζήτησαν εις νόμιμον γάμον συνάψαι, επειδή δ' ό γάμος παρά τή 
γραφή ού φευκτός, μάλιστα δ' επαινετός, ώς έξ αύτοϋ τής παρθενίας 
ό καρπός, παρέσχεν εαυτόν πειθήνιον τοις νυμφαγωγοΐς· καί δή συνα
φθείς, έβίω ουχί έν άκρασία μετά τής γαμέτης αύτοΰ, άλλ' έν πάση 
σωφροσύνη καί βίω θεαρέστω. Ούτως ούν πολιτευόμενον καί τω θεώ 
δουλεύοντα ίδών ό μισόκαλος καί αρχαίος όφις, προσέρχεται τή γυναι-
κί αυτού, ώς πάλαι τή προμήτορι ημών Εύα, καί ρίπτει τά τής μοιχείας 
βέλη τα πεπυρωμένα, ώς τή Εύα τους άνθρακας τής ίσοθεΐας. Πολε-
μήσας ούν αυτήν διηνεκώς τε καί θερμώς ημέρας ίκανάς, κατέπεισεν 
αυτήν πεσεϊν εις μοιχείαν. Καί δή, έρασθεΐσα τινός στρατιώτου Άγα-
ρηνου, μίσγεται αύτώ καί τελεί τήν άμαρτίαν. Έν τή αμαρτία τοίνυν 
ταύτη τούτων όντων, ιδού καί εισέρχεται καί ό Ιωάννης εις τόν οί
κον αύτοϋ, φέρων καί κρέας προς τό έψήσαι αυτό τήν γυναίκα αύτοϋ. 
θεασάμενος δέ τήν έαυτοϋ μοιχευομένην, ουδέν άλλο εΐπεν αύτη, 
αλλ', «ή χαίροις γυνή μετά τοϋ σοϋ έραστοΰ, λάβε δή καί τουτί τό 
κρέας καί έψήσασα αυτό γεύθητι μετ" αύτοϋ, εγώ μέν άπό τοϋδε εις 
τοΰτον τόν οίκον ούκ είσελεύσομαι, τής αμαρτίας έργαστήριον γεγε-
νημένον, ον καί προίκα δίδωμι σοι, συ δέ καθίσασα έν αύτώ πράττε, 
όσα αν βούλει». Ταΰτα ειπών, εξήλθε τοϋ οίκου μηδέν έξ αύτοΰ λα
βών. Είδώς τήν ρηθεΐσαν πάλαιαν μονήν πυρποληθεΐσαν προ ολίγων 
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ετών, εις αυτήν ώς διψώσα έλαφος επί τάς πηγας τών υδάτων προσέ-
δραμε. Και πρώτον μέν είχε τήν άναγκαίαν τροφήν από όπώρας τών 
πλησίον φυτών και από χόρτα, είτα δέ, καιρού προϊόντος, και σπέρ
ματα έν τή γή καταβαλών, συνήγε τήν παρηγορούσαν τον έξω άνθρω-
πον τροφήν. 

Ούτως ούν, ίδών θεαρέστως πολιτευόμενον ό τήν γαμετήν αύτοδ 
άπατήσας, κατησχύνθη ό μισόκαλος· ωετο γαρ ό κατάρατος, ότι αυτός 
ό μακάριος έμελλε εξ αποφάσεως τήν γυναίκα αυτού, εύρων μοιχευο-
μένην, (φονεϋσαι;) και ούτως έκατέρους, δηλονότι και αυτόν και 
αυτήν, νά φέρη είς τήν αίώνιον κόλασιν. 'Αλλ' ό μακά/ριος 'Ιωάννης, σ.Π 
πεπαιδευμένος ων κατά τάς θείας γραφάς, ώς εφην, και κατά τους 
βίους τών αγίων, ένέτυχεν ώς δοκεΐ τον βίον του Παύλου του άπλου22, 
δς τήν ιδίαν σύνευνον εύρων μοιχευομένην, ειπών αύτη χαίρειν μετά 
του έραστου εαυτής, καταλιπών και πατρίδα και οίκον και συγγενείς 
και φίλους και κτήματα, προσήλθε τω άγίω Άντωνίω, μαθητής αύτου 
γεγονώς δοκιμώτατος, ώστε και θαύματα έπιτελειν, καθάπερ μαρτυρεί 
αύτοϋ ό βίος. Τούτον λοιπόν μιμησάμενος τον "Απλούν Παυλον ô μα
κάριος Ιωάννης, καταλιπών άπαντα, είς τήν πυρποληθεΐσαν μονήν 
κατέφυγεν ήσυχάσαι και τώ θεώ εύαρέστως δουλεΰσαι. Κατησχύνθη 
τοίνυν ό μισόκαλος και φθ(ο)νερός διάβολος μή ίδών τον μακάριον 
αυτόν 'Ιωάννην φονεύσασαν τήν έαυτοϋ γυναίκα, άλλα κατησχύνθη 
έτι μάλλον, οτε είδεν αυτόν νά έπισκευάζη, δηλονότι νά μερεμετίζη, 
τον τοίχο ν του καυθέντος μοναστηρίου και της εκκλησίας. Και ετι 
διερράγη και κατησχύνθη, οτε και άλλοι, ζηλώσαντες τήν άρετήν 
'Ιωάννου, προσήλθον αύτώ μονάσοντες. Κατ' ολίγον δέ και βραχύ 
ικανοί συναχθέντες, έψηφίσαντο ιδία θελήσει και κοινή τή γνώμη τον 
ρηθέντα "Ιωάννην ήγουμενεύειν αυτών, μεγαλόσχημον προγεγονότα 
και τήν κλήσιν του ιδίου ονόματος μή μεταλλάξαντα, κατά μίμησιν, 
οϊμαι, του έρημοπολίτου 'Ιωάννου τοϋ Προδρόμου γενόμενον, έργα 
της μετανοίας άξια και ποιησάμενον και τοις άλλοις κηρύξαντα τοις 
προσερχομένοις και πάσι τοις έντευξαμένοις αύτώ. 

Ούτως ούν άναγερθείσης της πυρποληθείσης μονής, ώς εΐρηται 
έν τοις έμπροσθεν, τω χιλιοστώ έξακοσιοστω ετει* από της Χριστού 
του Σωτήρος ημών πρώτης έν σαρκί και ταπεινής παρουσίας, ήρξαντο 
οί πατέρες τότε και κτασθαι και κτήματα, χωράφια και άλλα παρό
μοια πράγματα, δηλονότι πρόβατα και βόας, από τά όποια άλλα μέν 

22. Άγιος της εκκλησίας από τήν Αίγυπτο. Τό συναξάρι του αναφέρει ότι μια 
μέρα, επιστρέφοντας από τό χωράφι, βρήκε τή γυναίκα του «μοιχευομένη» και χωρίς κα
θόλου νά οργιστεί τήν εγκατέλειψε κι έφυγε νά μονάσει στην έρημο, κοντά στον άγιο 
'Αντώνιο. Νικόδημος "Αγιορείτης, Συναξαριστής, τ. Β', Βενετία 1819, σ. 192-194. 

* Στό περιθώριο: άνέγερσις της Μονής 1600. 
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ήγόρασαν άπο 'Ρωμαίους και Τούρκους, άλλα δέ αυτοί ήνέωξαν μέ 
τον σκαπτήρα και μέ τήν αξίνην, άλλα και οί χριστιανοί ευλάβεια 
φερόμενοι αφιέρωσαν, γράφοντες τα ονόματα αυτών και των γονέων 
των εις τήν βίβλον της ζωής, δηλονότι εις τήν άγίαν πρόθεσιν και 
έκφώνησιν. Έν τούτω τω καιρώ και θαϋμά τι έγένετο ύπό της ύπερα-
γίας ημών Θεοτόκου προς παιδίον μικρόν, έστι δέ ούτω τό παν του 
θαύματος. Κώμη τις έστιν έν ταΤς Κατζάναις23, Εύρωσθένη καλούμε
νη24, έχουσα ίκανάς οικίας τε και καλύβας. Έν τη Κώμη ταύτη τών 
ευσεβών τις οίκων μετά της γυναικός αύτου, εύπορος χρημάτίον υπάρ
χων, είχε τό ρηθέν μικρόν παιδίον. Μια δέ τών ημερών, ον τό παιδίον 
εκτός τοϋ οϊκου του πατρικού, λύκος έλθών ενώπιον τών οφθαλμών 
του πατρός και τής μητρός αύτου ήρπασεν, άρπάσας δέ εις φυγήν 
έτράπη, οί δέ γονείς του παιδιού ίδόντες τό δράμα, οπίσω αύτοΰ ετρε-

σ.12χον όλολύζοντες και κατα/κοπτόμενοι* και ετρεχεν μέν ό λύκος έμ
προσθεν, ήκολούθουν δ" αυτοί όπισθεν, μέχρις ότου έλθών εστη έκτος 
τής μονής, άφείς τό παιδίον αβλαβές. Οί δέ γονείς, ίδόντες τό ξένον 
του θαύματος, τεσσάρων ωρών διαστήματος οντος, μή βλαβέν τό 
παιδίον ύπό τών οδόντων του λύκου, εκ τής χαράς τής άμετρου πη-
γάς δακρύων τους οφθαλμούς ανέδειξαν. Έν τούτω δέ και ό μακάριος 
'Ιωάννης άποδείξας αύτοΐς, ότι τής Κυρίας ημών Θεοτόκου θαύμα ην 
και έφύλαξε τό παιδίον αβλαβές, ώς ποτέ και τον προφήτην Δανιήλ 
έν τω λάκκω τών λεόντων ό τοϋ ουρανού δεσπότης και Κύριος, κατέ-
πεισεν αυτούς ύμνεϊν και προσκυνεϊν αυτόν και προς αυτόν άποδιδό-
ναι τάς χάριτας έν παντί τώ βίω αυτών. Οί δέ, μή φανέντες αγνώμονες 
περί τον εύεργέτην, απελθόντες εις τήν οίκίαν αυτών και τών πραγμά
των αυτών άλλα μέν πωλήσαντες, όσα ακίνητα ήσαν, τα δέ λοιπά 
λαβόντες, σύν τοις χρήμασιν αυτών εις τήν μονήν τήν σώσασαν τό 
παιδίον προσέφυγον, άρνησάμενοι και κόσμον και κοσμοκράτορα, 
και εις τους πόδας τοΰ ρηθέντος μακαρίου "Ιωάννου προσπεσόντες, 
έζήτουν δεχθήναι και τό μοναδικόν σχήμα αυτούς ένδύσαι, δόντες 
αύτω και τα κομισθέντα χρήματα. Ό δέ τήν προθυμίαν αυτών άποδε-
ξάμενος, τον μέν πατέρα και τον υίόν αύτου έν τη μονή τάξας και ύστε
ρον μετά τήν δοκιμήν άποκείρας, μοναχούς εκλεκτούς απέδειξε, τήν 
δέ μητέρα του παιδιού και αυτήν άντικρυς τής μονής, τόπου οντος 
τότε μέν ονομαζόμενου Παλαιών Κήπων, νυν δέ Δερβενίκη25, άπο-

23. Μέ τήν ονομασία αυτή ήταν γνωστή παλαιότερα ή περιφέρεια τών άλλοτε δή
μων Κλειτορίας και Λευκασίου, στο ΝΑ τμήμα τής επαρχίας Καλαβρύτων. 

24. Χωριό τών Καλαβρύτων, ή σημερινή Βρώσθαινα, στον άλλοτε δήμο Κλειτο-
ρίας. 

25. Πρόκειται για τοποθεσία στο βουνό Κουφολόγγι, 500 μ. δυτικά από τό Παλιο-
μονάστηρο. 
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πέμψας, μετά την δοκιμήν και αυτήν μοναχήν άπέδειξεν. Και ό μεν 
πατήρ και υιός μοναχοί γεγονότες ήγωνίζοντο τον καλόν αγώνα της 
μοναδικής πολιτείας μετά του ρηθέντος 'Ιωάννου και μετά των άλλων 
συνάδελφων, ή δε μήτηρ το θείον σχήμα ένδυσαμένη, ήθλει μετά 
τής γυναικός του ρηθέντος μακαρίου 'Ιωάννου. Αυτή γαρ ίδοϋσα 
τήν άρετήν του ιδίου ανδρός και ζηλώσασα αυτόν, άφήκε μέν τήν 
άμαρτίαν, προσέδραμε δέ ε'ις τήν μετάνοιαν και αυτή, φορέσασα το 
άγγελικόν σχήμα και τόν διάβολον καταισχύνασα. Ό δέ ρηθείς μα
κάριος 'Ιωάννης τα χρήματα τών νεοκούρων λαβών, έδράξατο δικαίας 
αιτίας ζωγραφίσαι τήν έκκλησίαν. Και δή, καλέσας αγιογράφους 
του τότε καιροΰ, έζωγράφισεν ου μόνον τήν έκκλησίαν πασαν ενδο-
θεν, άλλα και τόν νάρθηκα αυτής. Όθεν οί ζωγράφοι το μέν θαΰμα 
τής Κυρίας ημών Θεοτόκου26 και άειπαρθένου Μαρίας εν τω νάρθικι 
έζωγράφισαν, καθάπερ όραται τήν σήμερον, τό δέ έτος εντός τής εκ
κλησίας έπέγραψαν έζωγραφίσθη δέ τω χιλιοστω έξακοσιοστώ τεσ
σαρακοστά» πέμπτω έτει από τής ένσάρκου οικονομίας, καθάπερ 
και αυτό κείμενον όραται τοις άναγινώσκουσιν. / Έστι δέ τούτο σ.13 
άναμφίβολον, επειδή και κείται στήλη μαρτυρούσα ταύτα, ώσπερ 
όμιρικός Στέντορ27 ή σάλπιγξ βροντόφωνος εν τή ρηθείση Κώμη 
Εύρωσθένη· ό τόν παΐδα αφαιρεθείς ύπό του λύκου, χάριν του θαύμα
τος και εις μνήμην αύτου, σπήλαιον τι ον ίκανόν κοσμήσας28, ναόν 

26. Ή παράσταση του θαύματος σωζόταν στο νάρθηκα τοϋ καθολικού ώς τά τε
λευταία χρόνια (Γ. Σωτηρίου, ϋπ. παρ., σ. 191), αλλά σήμερα ελάχιστα διακρίνεται. Ό 
συντάχτης τοϋ Κτιτορικοϋ αναφέρει οτι ή απεικόνιση τοϋ θαύματος §γινε στα πλαίσια 
τής αγιογράφησης τοϋ καθολικού (1645), στα χρόνια της ήγουμενίας τοϋ 'Ιωάννη, άλλα 
ό τελευταίος δέν ζει τό 1645· άλλωστε ή σχετική επιγραφή τοϋ 1645 (βλ. παραπάνω σχόλ» 
20) αναφέρει ώς ηγούμενο τόν 'Αρσένιο. Τήν παράσταση τοϋ θαύματος τή βρίσκουμε καΐ 
σε μια νεώτερη εικόνα πού σώζεται σέ εικονοστάσι τής Βρώσθαινας, πατρίδας τοϋ παιδιοΰ 
πού αρπάχτηκε από τό λύκο. 'Ιστορημένη άπό τόν ιερομόναχο Π. Κατουνακιώτη, παρι
στάνει τους γονείς τοϋ παιδιοΰ (τόν πατέρα σαν παπά) να τρέχουν πίσω άπό τό λύκο, 
πού κρατεί τό παιδί τους στό στόμα. Πάνω δεξιά σέ πλαίσιο είναι ή Παναγία Βρεφοκρα-
τούσα κι αριστερά περιγράφεται τό θαΰμα. (Τή φωτογραφία τής εΙκόνας και τις σχετικές 
πληροφορίες τις οφείλω στό δάσκαλο Γεώργιο Παπαχριστόπουλο, Βρωσθαινίτη). Στην 
επαρχία Καλαβρύτων τραγουδιέται μέχρι σήμερα ενα τραγούδι μέ θέμα τό αρπαγμα τοϋ 
παιδιοΰ άπό τό λύκο, τό έξης: (("Ηλ,ιε μου τι μαρμάρωσες / δεν πάς νά βασιλέψεις ; / Τό 
θαϋμα πού είδα σήμερα / παράξενο μεγάλο, / έπήρ' ό λύκος το παιδί / απ' τήν ποδιά 
τής μάνας' / πάει κι ή μανούλα τον κοντά / κοντά περικαλιώντας, / άσε μου λύκο το 
παιδί J και πάρε 'μέ τή μάνα / γιατί το 'λ,αφογέννησα. . . » Πρβλ. Τ. Γιαννακόπουλος, 
«Τό τραγούδι τοϋ παιδιοΰ και τοϋ λύκου«, εφ. Άζανιάς, φ. 37 (31.7.74), όπου καί ή σχε
τική παράδοση. 

27. Έλληνας ήρωας τής Τροίας, περιβόητος για τήν ισχυρή φωνή του. 
28. Σέ απόσταση 1/4 τής ώρας άπό τή Βρώσθαινα υπάρχει εκκλησία μέ τό όνομα 

«Παναγία στό βράχο», ή οποία μάλλον πρέπει νά ταυτιστεί μέ τό σπήλαιο τοϋ Κτιτορι
κοϋ. Λίγο χαμηλότερα χτίστηκε εικονοστάσι, όπου τοποθετήθηκε ή εικόνα πού περιέ
γραψα πιό πάνω (βλ. σχόλ. 26). 
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τής ύπεραγίας ημών Θεοτόκου και σωτήρος του παιδιού απέφηνε και 
παρέδωκε λειτουργεϊν μεν έν αύτώ, οπότε βούλοιντο, παρέδωκε δέ 
άμεταπτώτως έορτήν έπιτελείν καί προσφέρειν τω Θεώ δώρα τε και 
θυσίας αναίμακτους τη δευτέρα της διακαινησίμου- έν ταύτη γαρ 
τη ήμερα, καθάπερ λέγουσιν, ήρπάγη το παιδίον ύπό του λύκου. 
Έπιτελοΰσι τοίνυν οί Εύρωσθενίται την θυσίαν τώ Θεώ μέχρι της 
σήμερον, άλλα δή και ημείς έκ παραδόσεως τη αύτη ήμερα της δια
καινησίμου, ένδυσάμενοι την ίερατικήν στολήν άπαντες οί ιερομό
ναχοι σύν τοις ίεροδιακόνοις καί ύποδιακόνοις καί άναγνώσταις καί 
πασι τοις μοναχοΐς, μετά θείων εικόνων καί ζωοποιών σταυρών καί 
μετά του θείου ευαγγελίου, έχοντος αυτό του Καθηγουμένου, προπο
ρευόμενων μανουαλίων ήμμένων καί θυμιαμάτων πολλών, πορευόμε-
θα είς τό παλαιόν μοναστήριον ψάλλοντες τον κανόνα της διακαινη
σίμου καί λιτάς ποιοΰντες, ίκετεύοντες τον θεόν υπέρ ειρήνης του 
σύμπαντος κόσμου καί της σωτηρίας τών ψυχών ημών καί ούτως 
εισερχόμενοι είς τον ναόν, τον νυν όρώμενον, τάς "Ωρας ψάλαντες, 
άρχόμεθα της ίερας λειτουργίας, εύφραινόμενοι πνευματικώς, της 
ιεράς δέ τελετής τελειωθείσης, έξερχόμεθα του θείου ναού, καθήμεθα 
όρώντες πέριξ καί τον τόπον δια τήν άσκησιν λίαν θαυμάζοντες. Τέρ-
ψαντες δέ τήν ορασιν ούτως, φορέσαντες πάλιν ως πρότερον τήν ίερα
τικήν στολήν, έρχόμεθα είς τήν μονήν ταύτην ψάλλοντες καί τον 
λοιπόν κανόνα, εξ ού περ είάσαμεν αυτόν, δηλονότι άπό της εβδόμης 
ωδής. 'Ημών δέ καταβαινόντων καί τήν πορείαν ποιούντων είς τήνδε 
τήν μονήν, οί έμμείναντες πατέρες έν αύτη — ού δή γαρ έστιν έάσαι 
αυτήν άνευ μοναχών, δια τους ερχόμενους είς αυτήν πιστούς τε καί 
άπιστους, αλλά δή καί δια το έτοιμάσαι τήν τών αδελφών παράκλησιν, 
όπερ καί κυριώτερον — οί πατέρες τοίνυν οί έμμείναντες τους κώ
δωνας, δηλονότι τάς καμπάνας, πάσας είς δόξαν του Κυρίου ημών 
Ίησοϋ Χριστού καί της μητρός αυτού καί Κυρίας ημών Θεοτόκου 

σ.14 καί άειπαρθένου Μαρίας κτυπώσιν, / ού μόνον δέ ταύτας, αλλά καί 
τον σιδηρούν σημαντήρα καί τους ξύλινους απαντάς, ένθα γίνεται, 
κατά άλήθειαν, «φωνή άγαλλιάσεως καί ήχος έορτάζοντος», ΐν(α) 
εΐπω κατά τον θεοπάτορα Δαβίδ* περιελθόντες δέ τον αμπελώνα είσ-
ερχόμεθα είς ταύτην τήν μονήν καί ούτως είς τον θείον ναόν είσβάν-
τες, άποδιδόαμεν τους ευχαριστήριους ύμνους τη αγία Τριάδι καί τη 
Κυρία ημών Θεοτόκω καί άπόλυσιν της λιτής ποιησάμενοι έξερχό
μεθα του ιερού ναού καί προς γεΰσιν τρεπόμεθα κατά τήν έν τω τυπι-
κώ όρισθεΐσαν παράκλησιν τοις άδελφοΐς· εστί τοίνυν καί αύτη θεία 
λιτή, παραδοθείσα υπό τών πατέρων ημών προς άνάμνησιν του γενο
μένου θαύματος κατά τό άρπαγέν παιδίον ύπό τοΰ λύκου, σύμφωνος 
τη ύπό τών Εύρωσθενιτών τελούμενη. Άλλα ταύτα μέν δια τήν βεβαιό
τητα της παλαιότητος της μονής της παλαιάς καί δια τήν σύστασιν 
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της νέας. Ήμεϊς δέ πρέπον εστί να έλθωμεν εις την τάξιν των πραγμά
των, καθώς έγένοντο, ϊνα θεία χάριτι και τα κατά τους καιρούς ημών 
γενόμενα διηγηθώμεν. 

Ό τοίνυν πολλάκις όσιος Πατήρ "Ιωάννης μακαρίως πολιτευσά-
μενος και θεαρέστως τό μικρόν ποίμνιον αύτοΰ όδηγήσας εις μάνδραν 
ούράνιον και κανόνας αύτω δούς σωτηριώδεις και λόγον περί αγάπης 
θείας εκθεμένος και αρνήσεως κόσμου και σαρκός και κοσμοκράτο-
ρος, τών θείων μυστηρίων μεταλαβών έπ" έκκλησίαις, άπελθών εις 
τήν άσκητικήν του κλίνην και έκτείνας εαυτόν και τον Κύριον έπι-
καλεσάμενος, εφη, «δέξαι Κύριε τό πνευμά μου εν ειρήνη», προχει-
ρισάμενος τοίς άδελφοΐς ήγούμενον τινά τών δοκιμωτέρων και παραγ-
γείλας αύτοϊς ύποτάσσεσθαι αύτω μετά πάσης ταπεινοφροσύνης· 
ταύτα δέ πάντα ποιησάμενος, μετέστη προς Κύριον. Και τό μέν φωτο-
φόρον και θείον πνεύμα αύτοϋ άγιοι άγγελοι παραλαβόντες, εις τον 
τόπον τών δικαίων κατά τήν του Θεοΰ προσταγήν κατέταξαν, χαίρειν 
σύν αύτοις μέχρι της κοινής αναστάσεως, τό δέ πολύαθλον καί άσκη-
τικώτατον σώμα αύτοΰ περιστείλας ό διαδεχθείς τήν προστασίαν της 
ήγουμενίας κατά τήν τάξιν τών μοναχών, τον αμωμον μετά τών άλλων 
πατέρων ασας και απαντάς τους Ψαλμούς του Δαβίδ, προαναγνώντων 
τών ιερομόναχων, λαβόντες αυτόν ένεταφίασαν εν τω ύπό του μακα
ρίου εκείνου οίκοδομηθέντι κοιμητηρίω μετά πολλών δακρύων, τήν 
ύστέρησιν τοιούτου πράου και ταπεινού τη καρδία πατρός όδυρόμε-
νοι. / Ή ν δέ τό κοιμητήριον τό ρηθέν εν ταΐς Μηλέαις, ολίγον μα- σ.15 
κράν της ρηθείσης μονής, εγγύς δέ τοΰ κοιμητηρίου είχεν και εύκτή-
ριον οίκον εκείνος ό μακάριος φκοδομημένον, τιμώμενον έπ' ονόματι 
τών 'Αγίων Πάντων άπό τάς Μηλαίας αύτάς εΐχον εκείνοι οι πατέρες 
και τό ύδωρ της μονής, καθάπερ δείκνυται και ό υδραγωγός μέχρι της 
σήμερον. Ούτω τοίνυν έγένετο ή προς τον θεόν έκδημία του οσίου 
εκείνου ανδρός 'Ιωάννου, ή δέ γυνή αύτοΰ, περί ης εΐπομεν ανωτέρω, 
εύαρέστως τω Θεώ βιώσασα μετέστη προς Κύριον, ωσαύτως δέ και 
ή μήτηρ τοΰ άρπαγέντος παιδιού ύπό τοΰ λύκου, καί αυτή μοναδικώς 
τω Θεώ ύπουργήσασα τον βίον μετήλλαξε. Καί ένταΰθα τελειοΰται 
πας ό βίος τών πρώτων έν τή πάλαια μονή ημών προσελθόντων, έξης 
δέ λεκτέον τα μετά τον μακάριον εκείνον Ίωάννην γεγονότα. 

Μετά τήν προς Κύριον έκδημίαν τούτου τοΰ μακαρίου Ιωάννου 
έλαβε τήν προστασίαν τών αδελφών, κατά τήν παραγγελίαν και έν-
τολήν αύτοΰ, Γενάδιος τις ιερομόναχος, τον βίον σεμνός καί τον 
τρόπον κόσμιος καί κατά πάντα ικανός, λόγω τε καί έργω άγαθώ τα 
πάντα ποιών καί μετασκευάζων. Ούτος τοίνυν ό κόσμιος άνήρ καί 
άξιος ιδών τήν μονήν καταπατουμένην ύπό τοΰ κατά τον καιρόν αύτοΰ 
επισκόπου Κερνίτζης, μή όκνήσας τό παράπαν, μή δέ κινδύνους θα
λάσσης φοβηθείς, μηδέ δαπάνης χρημάτων φεισάμενος, τον πλουν 
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έποιήσατο εις Κωνσταντινούπολιν. Και δή, την εύλαβητικήν προσκύ
νηση' τω τότε οικουμενικοί Πατριάρχη Κυρίω Τιμοθέω και Παλαιών 
Πατρών προϋπάρξαντι προσενέγκας, ένεφάνισεν αύτώ τήν ένόχλησιν 
την παρά του επισκόπου Κερνίτζης γενομένην, ειπών οτι το μοναστή-
ριον ήν άνωθεν σταυροπηγιακόν. Ή δε παναγιότης του, έρευνήσασα 
εις τους κώδικας τους πατριαρχικούς, εύρεν αληθή τα υπό τοΰ μακα
ρίου Γεναδίου λεγόμενα. Και δή, γράψας εν μεμβράνη συγκελλοιώδες 
γράμμα29, άνεκαίνισε πάλιν τήν αύτονομίαν της ιεράς μονής ημών 
Λαύρας, ώς φαίνεται πεφυλαγμένον εν τοις λοιποίς αυτής γράμμασιν, 
εκκλησιαστικούς τε και πολιτικοϊς, ναιμήν και όθωμανικοίς, έπιβε-
βαιωμένον πολλαίς ύπογραφαϊς μητροπολιτών, αρχιεπισκόπων τε και 
επισκόπων και τη Πατριαρχική προσηγορία κεκυρωμένον, γεγραμμέ-
νον από κτίσεως κόσμου ,ζρκγ'. Δούς τοίνυν ό Παναγιώτατος το ρηθέν 
συγκελοιώδες γράμμα, άπέπεμψεν αυτόν εις τα ίδια· ό δε λαβών 
προς τους ιδίους κατήλθε, ποιμάνας δέ καλώς καί θεαρέστως τό ποί-
μνιον αύτοϋ, προεστόν τοις άδελφοΐς προχειρισάμενος τών δοκιμω-

σ. 16 τέρων / Συμεών όνομαζόμενον, ος καί αυτός πληρώσας τό μέτρο ν 
τής αρετής ομοίως τοις προκατάρξασιν αύτοϋ, απήλθε προς Κύριον. 
Μετά δέ τήν έκδημίαν αύτοϋ έγένετο ηγούμενος, κοινή γνώμη τών 
τότε πατέρων, 'Αρσένιος, ιερός άνήρ καί σεβάσμιος, εις τοϋ οποίου 
τον καιρόν καί ό μακάριος Εύγένειος καί κτήτωρ τής μονής ταύτης 
έκοινοβίασε, καθώς ομολογεί καί μόνος του, περί τοϋ οποίου μέλλομεν 
να λαλήσωμεν εις τό έξης, εις τον πρέποντα καιρόν, τα ανήκοντα πάντα 
καί δσα έποίησε. Όδηγήσας τοίνυν καί ό ρηθείς Αρσένιος τους αδελ
φούς εις τό κρεΐττον έξεδήμησε προς Κύριον. Μετά δέ τήν έκδημίαν 
αύτοϋ προέστη τών αδελφών πάντων, ψήφω τής κοινότητος πάσης, 
Δανιήλ 'Ιερομόναχος, προς τάς αιωνίους δέ μονάς καί τούτου απελ
θόντος, τήν προστασίαν τής μονής εδέξατο θελήσει τής άδελφότητος 
Παΐσιος 'Ιερομόναχος. Καί τούτου τό ζήν έκμετρήσαντος καί μεταλ-
λάξαντος αντί τών επιγείων τα αιώνια, διάδοχος έγένετο Νεόφυτος 
'Ιερομόναχος, ος τό χρεών άπολιπών, διάδοχον άφήκε Γρηγόριον Ίε-
ρομόναχον, άνδρα συνετόν καί φρόνιμον τον βίον δέ καί αύτοϋ έκ-

29. Το σιγίλλιο τοϋ Τιμοθέου (1615) σώζεται στη Λαύρα, διατηρημένο σέ καλή 
κατάσταση. Εκδόθηκε από το Χρ. Εύαγγελδτο (οπ. παρ., σ. 20 - 23) αλλά με αρκετές 
παραναγνώσεις. Περιγραφή του βλ. Λ. Δρούλια - Χρ. Μαλτέζου, «Τό Άρχεΐον τής ίε-
ρας μονής 'Αγίας Λαύρας Καλαβρύτων», Σύμμεικτα KB E/EIE 2 (1970) 6, αριθ. 1. Ό επί
σκοπος Κερνίτσης πού φέρεται ότι καταπάτησε τα δικαιώματα τοϋ μοναστηρίου είναι ό 
Παρθένιος Λαμπαρδόπουλος από τη Δημητσάνα (1612-1638), κατόπιν μητροπολίτης 
Π. Πατρών. Τ. Γριτσόπουλος, Μονή Φιλοσόφου, Άθ. 1960, σ. 382 κ.έξ. Ήταν συνηθι
σμένο φαινόμενο στα χρόνια τής Τουρκοκρατίας ή καταπάτηση τών σταυροπηγιακών 
μοναστηριών άπό τους πλησιόχωρους αρχιερείς* γι' αυτό καί τό πατριαρχείο αναγκαζό
ταν αρκετά συχνά να τους επικυρώνει το «αύτοδέσποτον καί άκαταπάτητον». 
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μετρήσαντος, της ήγουμενικής αξίας έγένετο διάδοχος ό όσιος Πα
τήρ ημών και κτήτωρ τής μονής ταύτης Εύγένειος Ιερομόναχος, περί 
ού εϊπομεν ήδη ανωτέρω. Τούτου τοίνυν τον βίον και τα κατορθώμα
τα και τα ταξίδια και τους κόπους δέον έκφράσαι σαφέστερον και 
δή, χάριτι θεία, λέγομεν περί αύτοΰ, όσα εκ των αρχαίων γραμμάτων 
άναγινώσκομεν. 

Ού'τος τοίνυν ό όσιος πατήρ ημών Εύγένειος ήτον έκ Κώμης Κου-
τέλης, ούσης έν τη επαρχία ταύτη των Καλαβρύτων, γεννηθείς έκ γο
νέων ευσεβών και ανατραφείς έν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Και 
παιδευθείς τά ιερά γράμματα καί ποτέ άκουσας τό μοναδικόν σχήμα ότι 
είναι αγγελικός βίος καί ότι έσχε πρώτον άρχηγόν τον Πρόδρομον 
Ίωάννην καί δτι έβεβαίωσε τον βίον αύτοϋ καί ό Κύριος ημών Ίησους 
Χριστός, κοινόν βίον διανύσας μετά τών θείων αύτου 'Αποστόλων 
καί κηρύξας, όστις θέλει οπίσω του έλθεΐν, πρέπει να άπαρνηθή τον 
εαυτόν του καί να σηκώση τον σταυρόν επί τών ώμων του καί να άκο-
λουθήση αύτω, παραχρήμα απάντα καταλιπών, έλθών εις τήν πάλαιαν 
μονήν, ήγουμενεύοντος τοϋ κυροϋ 'Αρσενίου30, ύπετάγη αύτω, κοινο-
βιάτης γεγονώς. Χρόνου δε ίκανου παρελθόντος καί δοκιμασθείς, 
κατά τους κανόνας τής μοναδικής πολιτείας καί ευδόκιμος δεχθείς, 
έκάρη τάς τρίχας τής κεφαλής, αντί Εύσταθείου Εύγένειος μετονομα
σθείς. Είτα, προϊόντος του καιρού, καί αναγνώστης καί ύποδιάκονος 
καί / διάκονος καί τελευταΐον εις τό τής ίερωσύνης μέγα αξίωμα άνα- σ.17 
βέβηκε δια τήν αύτοΰ ένοϋσαν άρετήν, εφημέριος χρηματίσας ευλα
βής μέχρι καιρού τινός, δουλεύων τω κυρίω μετά πάσης ευλάβειας 
καί πάση τη άδελφότητι υπάρχων α'ιδέσιμος καί έραστός. 

*Ότε δέ έκοινοβίασεν ούτος ό μακάριος έν τή ρηθείση παλαιά 
μονή, εύρε πατέρας καθώς μόνος διηγείται, τους έξης· πρώτον Άρσέ-
νιον, όστις ην καί καθηγούμενος κατά τήν μαρτυρίαν έν τω κώδικι 
τω παλαίω, δεύτερον τον Δανιήλ, τρίτον τον Παρθένιον, τέταρτον τον 
Κωνστάντιον ούτοι καί οί τέσσαρες ιερομόναχοι ήσαν εύλαβώς πολι
τευόμενοι καί άσκητικώς- μοναχούς δέ Εύθύμιον, Γεννάδιον, Σωφρό-
νιον, Νικάνορα, Βενέδικτον καί Διονύσιον. Πάντες ούτοι, στρατιώται 
τοϋ Χρίστου εκλεκτοί, τον πολυμήχανον έχθρόν παντοδαπώς έκνευρί-
σαντες καί τελευταΐον κατατροπώσαντες, καί τό τρόπαιον κατά τοϋ 
άλάστορος στήσαντες, καί δια τους κόπους καί τους αγώνας αυτών 
τον στέφανον παρά του άγωνοθέτου θεοϋ τής νίκης ένδόξως κομισά-
μενοι, ούτοι ήσαν τών αδελφών πάντων οί δοκιμώτεροι, καί τάς τής 
ιεράς μονής εργασίας έπιτηροϋντες καί διευθύνοντες, τους δ' ήττονας 
αυτών καί τήν άρετήν μικρούς αριθμώ ουκ ήβουλήθη παραδοϋναι. 

30. Πρόκειται για τον ηγούμενο πού μνημονεύεται στην επιγραφή τοϋ καθολικοΰ 
(βλ. παραπόνου σχόλ. 20). 
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Εϋδηλον γάρ, οτι και παίδες ήσαν υπηρετούντες ταΐς χρείαις τής μο
νής, οί μεν έν τή εκκλησία κανοναρχοΰντες, οί δε τοίς πρεσβυτέ-
ροις υπηρετούντες μοναχοΐς και ίερομονάχοις, οί δέ ταίς έξωτερικαΐς 
έργασίαις προσέχοντες, καί πολλά τα τοιαύτα. 'Ωσαύτως δέ και μονα
χοί πρέπον έστι να όμολογήσωμεν οτι ήσαν, οί μέν εις τα πρόβατα, 
οί δέ εις τάς αίγας καί άλλοι εϊς άλλα μέρη. Καθώς γαρ το σώμα είναι 
εν, έχει δέ πολλά μέλη, καί άλλα μέν από αυτά είναι τιμιώτατα, άλλα 
δέ τιμιώτερα καί άλλα τίμια, καί κάθε ενα άπό αυτά εις τον καιρόν του 
είναι το μάλλον εϋχρηστον καί τίμιον, οϋτω καί οί πατέρες τής μονής 
ταύτης ήσαν, ώς εϊπομεν, καί τιμιώτεροι καί τιμιώτατοι καί τίμιοι, 
από τους οποίους κάθε ένας εις τον καιρόν τής εργασίας του μοναστη
ρίου ήτον αναγκαίος. Άλλα έν παντί πράγματι, καν τε εκκλησιαστικά), 
καν τε πολιτικώ, τά πλέον τιμιώτερα μέρη εϊς φανέρωσιν των πραγμά
των σημειοΰσιν οί ιστορικοί καί είς μνήμην βεβαίαν, τά δέ λοιπά έώ-
σιν άπό κοινού συνεξακούεσθαι- ό τοίνυν Πατήρ ημών καί κτήτωρ 
όσιος Εύγένειος τους μάλλον τιμιωτέρους τής μονής τή γραφή παρέ-
δωκε, τους δέ λοιπούς παρείασε συνενοείσθαι έκείνοις. ΤΗσαν τοί
νυν αριθμός ικανών πατέρων έν τή παλαιά, καθάπερ καί τό σιγγε-
λοιώδες πατριαρχικόν γράμμα, τό γενόμενον έν ετει ,ζρκγ« έπί Τιμο
θέου πατριάρχου έπιβεβαιοϊ. 

σ.18 'Επειδή δέ περί τών ευρεθέντων τιμιωτέρων Πατέρων τής παλαιάς 
Μονής διελάβομεν, καθώς παρέδωκεν ήμΐν ό απ' αρχής αυτόπτης καί 
υπηρέτης γενόμενος εκείνων τών θείων πατέρων, εδοξε ήμΐν μή τή 
σιγή παραδοΰναι καί έτερα τίνα, απερ εκείνος ό θείος άνήρ καί Πατήρ 
ημών Εύγένειος διά στόματος καταλέλοιπε τή διαδοχή. Έχομεν τοίνυν 
εκ παραδόσεως, οτι εκείνοι οί τής παλαιάς μονής σεβάσμιοι πατέρες 
εΐχον προς άγιασμόν εαυτών καί τών προσερχόμενων πιστών μέρη 
αγίων λειψάνων, εξόχως τήν πάντιμον Κάραν καί άγίαν κάραν του 
οσίου καί Θεοφόρου πατρός ημών 'Αλεξίου τοΰ άνθρωπου τού Θεού, 
ήτις καθάπερ παρελάβομεν παρά τών αρχαιοτέρων, κάκεΐνοι έκ τών 
προ αυτών, εδόθη τή ίερα μονή τή παλαιά, δηλονότι δώρον ύπό Μα
νουήλ τοΰ Παλαιολόγου, τετάρτου άπό πρώτου τών Παλαιολόγων31. 
Πρώτος γάρ έστι βασιλεύσας έπί Κωνσταντινουπόλεως, μετά τήν κατη-
σχυμένην φυγήν τών Λατείνων, Μιχαήλ Παλαιολόγος, ού μετά τον 
θάνατον διεδέξατο τά σκήπτρα ό υιός αυτού 'Ανδρόνικος, ό μετονομα
σθείς Γέρων, προς διάκρισιν τού έγκόνου αυτού 'Ανδρόνικου, καί πο-
λεμήσαντος αύτώ πολλάκις, ώστε καί τοΰ θρόνου έκβαλεϊν καί τον 
θρόνον άρπάσαι καί έπωνυμίαν λαβόντος καλεΐσθαι νέος 'Ανδρόνικος. 
Τούτου δέ τό ζήν έκμετρήσαντος, διαδέχεται τήν βασιλείαν τέταρτος 

31. Ό Μανουήλ (1391 - 1425) δέν ήταν ό τέταρτος Παλαιολόγος αυτοκράτορας, 
ούτε γιος τοΰ "Ανδρόνικου (Γ'), αλλά τοΰ 'Ιωάννη Ε' (1341 - 1391). 
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τών Παλαιολόγων και υιός αύτοϋ ό ρηθείς Μανουήλ, ος και την θείαν 
κάραν έθησαύρισεν εις τήν πάλαιαν μονήν, φωτισθείς τη χάριτι της 
Κυρίας ημών Θεοτόκου και Θαυματουργού Λαυριωτίσσης. ΤΗν δέ και 
χρυσόβουλον βασιλικόν* φανεροΰν την άφιέρωσιν αυτής, αλλ" ούν 
της μονής πυρί παραδοθείσης ύπό των άθεων 'Αγαρηνών, ώς εφημεν 
εν τοις έμπροσθεν, άμα τοις άλλοις όμολογητικοίς και άποδεικτικοΐς 
περί των χωραφιών και άμπελίων και μετοχιών και αφιερωμάτων και 
αυτό κατενεπρίσθη. "Έχομεν τοίνυν τήν άγίαν κάραν εκ παραδόσεως 
είναι αφιέρωμα του Βασιλέως Μανουήλ του Παλαιολόγου, μη έχοντες 
χρυσόβουλον δια τήν ρηθείσαν αίτίαν, πιστεύομεν δέ αναμφιβόλως, 
τούτο μέν εκ παραδόσεως, τούτο δέ έκ των πολλών και μεγάλων θαυ
μάτων, όπου γίνονται όσημέραι εν τε τή θεία μονή και τοις πέριξ 
αυτής υπ' αυτής τής θείας κάρας, δια πρεσβειών του οσίου Θεοφόρου 
πατρός ημών Αλεξίου32. 

Ταύτην τοίνυν τήν πάντιμον κάραν του αγίου 'Αλεξίου και με- σ.19 
ρικά τών αγίων λείψανα, Θεοϋ ευδοκία, εΐχον δύω ιερομόναχοι, ό εις 
ονομαζόμενος Δοσίθεος και ό έτερος Θεωνάς, καθάπερ παρελάβομεν, 
οϊτινες κατά τήν συνήθειαν τών μοναστηριών πάντων, ίνα μη λέγω 
τήν άποστολικήν, ήσαν ταξιδιώται33, ων ό μέν Δοσίθεος είχε τήν άγίαν 

* Προσθήκη στο περιθώριο: νπείρχε γρναόβονλον άγ. Λλεξίον. 
32. Έκτος από τήν παράδοση πού επικαλείται το Κτιτορικό, δέν υπάρχει άλλη 

γνωστή μαρτυρία για τή δωρεά τής κάρας του αγίου Αλεξίου στή Λαύρα από το Μανουήλ 
Παλαιολόγο, ούτε και για τό χρυσόβουλλο μέ τό όποιο επικύρωσε τή δωρεά. Ό Χρ. 
'Ηλιόπουλος Ç Αναμνήσεις εκ τής εν Καλαβρντοις Ί. μονής Λαύρας,, Ά θ . 1929, σ. 6) γρά
φει ότι ή κάρα αφιερώθηκε στή μετοχιακή μονή τής Πριγκίπου κι από έκεΐ ήλθε στή 
Λαύρα. Ά λ λ α ενώ ή προσάρτηση τής μονής αυτής έγινε τό 1781, ή κάρα βρισκόταν στή 
Λαύρα ήδη κατά τις αλβανικές επιδρομές (1770 κ.έξ.), οπότε αρπάχτηκε και ξαναβρέθη
κε αργότερα. Σχετικά μέ τό έτος τής δωρεάς πλάστηκαν αυθαίρετα διάφορες χρονολο
γίες: 1398 (Ε. Δράκος, δπ. παρ, σ. 101), 1395 (Χρ. "Ηλιόπουλος, δπ. παρ. σ. 6), 1414 (Γ. 
Παπανδρέου, Ko?.. Έπετ., σ. 106). Τή χρονολογία 1398 τή βρίσκουμε χαραγμένη και 
στο κουτί, πού περιέχει σήμερα τήν κάρα, κατασκευασμένο όμως στά νεώτερα χρόνια. Τό 
χάραγμα είναι τό ακόλουθο: «Η ΠΑΝΤΗΜΟΣ ΚΑΡΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΕ ΘΕΟΦΟΡΟΥ 
ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΟΝ ΑΑΕΞΗΟΥ ΤΟΥ ΑΝΟΡΟΠΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΤΗΜΑ 
ΑΝΕΦΕΡΕΤΟΝ ΛΑΒΡΛΣ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΠΣΟΥ ΑΦΗΕΡΟΘΗΣΛ ΠΑ ΙΑ ΤΟΥ 
ΕΥΣΕΒΟΥΣ ΒΑΣΗΛΕΟΣ ΕΜΑΝΟΥΠΛ ΠΑΛΕΟΛΟΓΟΥ EN ETU Α1ΙΟ ΧΡΗ
ΣΤΟΥ 1398 ΛΤΐηΙΙ ΥΠΟ ΧΗΡΟΣ ΠΙΠΘΠΣΑ ΝΠΚΗΛ ΧΡΙΣΟΧΟΥ ΑΑΕΞΟίΙΟΥ-
ΛΟΥ ΖΛΤΟΥΝΑ». 

33. Τα ταξίδια μέ σκοπό τή ζητεία πού επιχειρούσαν τά μοναστήρια, άλλα και οί 
εκκλησίες και τό πατριαρχείο, ήσαν πολύ συνηθισμένα έπί Τουρκοκρατίας. Μοναχοί 
διαπιστευμένοι από τό μοναστήρι τους ή κάποια ανώτερη εκκλησιαστική αρχή μέ ειδικά 
έγγραφα, και κρατώντας λείψανα αγίων ταξίδευαν μέσα σ" όλον τον ορθόδοξο χριστια
νικό χώρο, τήν 'Ελλάδα, τή Μ. "Ασία, τις 'Ηγεμονίες κ.άλ. Οί εισφορές από ζητεϊες 
αποτελούσαν ένα από τά σπουδαιότερα έσοδα τών μοναστηριών. Σέ «Έπιστολάριον» του 
1779 περιέχονται υποδείγματα επιστολών πού κρατούσαν μαζί τους οί ταξιδιώτες μοναχοί: 
«Πώς γράφονται τά πιττάκια περί ελεημοσύνης εις πτωχά μοναστήρια.. .». Βλ. Γ. Λαδάς -
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κάραν, ό δέ Θεωνάς τα μέρη τών αγίων λειψάνων. Τούτων έπί το τα-
ξίδιον περιερχομένων έξω της Πελοποννήσου, ή μονή ένεπρίσθη 
υπό τών ετερογενών και έτεροπίστων, καθάπερ πολλάκις προείρηται. 
Άκούσαντες δέ το πικρον συμβεβηκος και φοβηθέντες άνακάμψαι εις 
τα ίδια, έμειναν εν οΐς τόποις διέτριβον. Ου πολύ δέ το έν μέσω καθάπερ 
φθάντες εφημεν, και ή μονή πάλιν συνέστη δια συνδρομής τοϋ τρισολ-
βίου εκείνου 'Ιωάννου, ού κατά το πρότερον μέγεθος και πληθύν τών 
πατέρων, άλλα πολύ άπολειπομένη της προτέρας εύποτμίας. Ταύτα 
δέ άκούσαντες οί ρηθέντες όσιώτατοι ιερομόναχοι, ουδέ προς ώραν 
εΐρξαντες τη αναβολή, παραχρήμα τήν πορείαν έποιήσαντο κατ' ευθύ 
τής αυτών μονής. Οι και έλθόντες, πρώτον μέν ποταμιδόν τά δάκρυα 
έξέχεαν, τό δράμα το πικρόν θεασάμενοι, ύστερον δέ παραμυθήσαντες 
αυτοί εαυτούς διά τήν πάλιν αυτής άνάκτισιν καί άνοικοδομήν και 
χείρας προς θεόν έκπετάσαντες ίκέτιδας, τω μακαριωτάτω πατρί 
εκείνο) 'Ιωάννη εύλαβώς προσεκύνησαν, αΐδησθέντες τήν ενθεον αύτοΰ 
πολιτείαν καί το άβραμιαΐον εκείνο είδος, όπερ έλαμπεν έν τή όψει 
αύτοϋ. Είτα παραδόντες τους θησαυρούς, ους εϊχον, δηλονότι τά θεία 
λείψανα καί τήν πάντιμον κάραν καί τίνα χρήματα, ού πολύ τό έν 
μέσω προς Κύριον έξεδήμησαν. 

Ταύτη ν τοίνυν τήν Πάντιμον Κάραν του αγίου 'Αλεξίου, του αν
θρώπου του θεοΰ, λαβών ό όσιος πατήρ ημών και κτήτωρ Κύρ Εύγέ-
νειος παρά τών πατέρων, ήγουμενεύοντος του πανοσιωτάτου Κύρ 
Παϊσίου, κοινή γνώμη πάντων τών τιμιωτέρων πατέρων έξήλθεν εις 
ταξίδιον. Καί δή, πολλούς τόπους καί χώρας καί πόλεις περιελθών, 
διακονίαν λαμβάνων, τελευταίον άκουσας τήν εύσέβειαν καί τό φιλό-
χριστον τοΰ Έκλαμπροτάτου καί υψηλοτάτου καί θεοσεβεστάτου Ή-
γεμόνος τής Μολδοβλαχίας31, σπουδή καί προθυμία πολλή άπήλθεν 
προς αυτόν, ένθα αναφανείς καί τήν προσήκουσαν ευχή ν καί πρέποντα 
άσπασμόν άποδούς, ασμενος προσεδέχθη. Έμφανίσας δ' αύτώ τά τε 

σ.20 πατριαρχικά, τά τε τών αρχιερέων, τά τε τής ιεράς καί πα/λαιάς 
μονής συστατικά γράμματα καί παραστήσας αύτώ τήν ένδειαν αυτής, 

Ά θ . Χατζηδήμος, Έλ/.ψηκί) βιβλιογραφία, σνμβολί) στο οέκατο όγδοο αιώνα, Ά θ . 
1964, σ. 155 κ. έξ., 164, 165. Για τή ζητεία γενικώς βλ. Μ. Νυσταζοπούλου - Πελεκίδου -
I. R. Mircea, «Τά ρουμανικά έγγραφα τοϋ 'Αρχείου τής έν Πάτμω μονής», Σύμμεικτα 
ΚΒΕ/ΕΙΕ 2(1970) 263-264. "Απ. Βακαλόπουλος, "Ιστορία τον Νέον Έλληνισμον, τ. 
Β1? Θεσσ. 1964, σ. 186. [Χρ. Πατρινέλης], 'Ιστορία τον ελληνικοί· εΟνονς, τ. Γ, σ. 132. 
Τήν επίδοση τής ζητείας, μέ συνέπεια τήν εκμετάλλευση τοϋ χριστιανικού πληθυσμού, 
καυτηριάζουν μέ οξύτητα κείμενα τής Τουρκοκρατίας διαπνεόμενα από προοδευτικές 
αρχές: Δ. Φιλιππίδης - Γρ. Κωνσταντάς, Εεχογραφία Νεωτερική, εκο. Αίκ. Κουμαριανοϋ, 
Ά θ . 1970, σ. 136. 'Ανώνυμος, 'Ελληνική Νομαρχία, έπιμ. N.B. Τωμαδάκη, Ά θ . 1948, σ. 
135 κ. έξ. 

34. Πρόκειται για τό Βασίλειο Λούπου (1634-1653), ηγεμόνα τής Μολδαβίας. 
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προς δε τούτοις και το κινδυνώδες, όπερ έφοβεϊτο παθείν υπό του 
κεκαυμένου βράχου και τον άφευκτον τών πατέρων θάνατον, έφάνη 
τω ρηθέντι ήγεμόνι, ευδοκία τοϋ Κυρίου ημών Ί η σ ο ΰ Χρίστου καί 
της Κυρίας ημών Θεοτόκου καί Θαυματουργού Λαυριωτίσσης, ευλόγα 
και αναγκαία ζητών. Καί δη μετά πολλάς ομιλίας καί μετά συχνήν 
συναναστροφήν δοκιμασθείς καί άξιος αναδειχθείς μεγάλης αντιλή
ψεως καί χειρός ηγεμονικής, άπήλαυσε παρ" αύτοϋ του ποθούμενου, 
λαβών πλουσίαν την άντίδοσιν τών πόνων του καί τών θεαρέστων ομι
λιών του, ας έποίησε μετά του ήγεμόνος εκείνου, δς δούς έλεος ίκανόν 
έγραψε καί τα ονόματα εαυτού Βασίλειον βοεβόδα*, Αίκατερίνην 
δόμνην, "Ρωξάνδραν, Στέφανον βοεβόδα, Γαβριήλ, Γεώργιον, Μάρθαν, 
"Αννην, Κυράτζαν, Δημήτριον, Γεώργιον, Νικόλαον, Είρήνην, Θεοδο-
σίαν, Ίωάννην βοεβόδα, Κώνσταν, Είρήνην, Ήλ ίγκαν , Κώνσταν, Αί
κατερίνην, Ήλιάναν , Μαρίαν, Άθανάσ ιον νά μνημονεύωνται έν εσπέ
ρα καί έν ορθρω καί έν ταϊς θείαις καί ίεραΐς λειτουργίαις, ώς κτή-
τορες νέοι35. Ααβών τοίνυν ταύτην τήν βοήθειαν ό πατήρ ημών Εύγέ-
νειος, μηδαμώς άναβολήν ποιησάμενος, κατ" ευθύ της μονής έχώρησε. 
Καί δή έν τώ αχοεΦ έτει36 από της του Σωτήρος ημών έν σαρκί παρου-

* Προσθήκη στο περιθώριο: Ήγεμοη< Μολδοβλαχίας Βασίλειο- Βοεβόδα;. ό κτή-
τωρ τής Μονής Λαύρας. 1675. 

35. 'Από τον κατάλογο ονομάτων της ηγεμονικής οικογένειας διακρίνονται : 
ό Βασίλειος Λούπου, ή δεύτερη σύζυγος του Αικατερίνη, ή αδελφή του Marga, οι 
γιοί του 'Ιωάννης βόδας καί Στέφανος βόδας (Ν. lorga, Studii si documente, τ. XI, 
Βουκουρέστι 1906, σ. 114, 115), ή κόρη του Ρωξάνη, ή μητέρα του Ειρήνη (Ν. Iorga, 
«Basile Lupu», Bulletin de la section historique 2(1914) 89, 111), ό αδελφός του 
Γεώργιος (Δ. Φωτεινός, 'Ιστορία της πά?Μΐ Δακίας, τ. Γ', Βιέννη 1819, σ. 109). Ή συν
δρομή τοϋ Βασιλείου προς τή Λαύρα ήταν μέσα στα πλαίσια τοϋ προγράμματος του 
για τήν ενίσχυση της ορθόδοξης Ανατολής: μοναστηριών, πατριαρχείων καί άλλων 
χριστιανικών ιδρυμάτων. 

36. Πότε έγινε τό ταξίδι τοϋ Ευγενίου στή Μολδαβία; Ή χρονολογία 1675 είναι 
προφανώς λανθασμένη, άφοΰ ό Βασίλειος Λούπου είχε πεθάνει από το 1653, δηλ. δώδεκα 
χρόνια πρίν. Ό συντάχτης τοϋ Κτιτορικοϋ Κύριλλος σε αυτοβιογραφικό του σημείωμα, 
συνταγμένο στο Βουκουρέστι το 1814, αναφέρει ότι ή νέα Λαύρα χτίστηκε τό 1675 με 
χρήματα της ηγεμονικής οικογένειας τοϋ Βασιλείου Λούπου. Ό Iorga πού εξέδωσε τό 
κείμενο αυτό (Studii si documente, XI, σ. 113 κ. έξ.) πρότεινε νά διορθωθεί ή χρονολογία 
1675 σέ 1635. Άλλα ή νέα Λαύρα αρχίζει νά χτίζεται, όπως θά δοΰμε παρακάτω, τό 1689. 
Πώς έπεσε σ' αυτές τις ανακρίβειες ό Κύριλλος; Μια εξήγηση είναι ή ακόλουθη: Το Κτι-
τορικό γράφεται τό 1797, δηλ. κάπου 150 χρόνια από τον καιρό τοϋ Λούπου. Ή μνήμη 
τής δωρεάς θά υπήρχε βέβαια, άφοΰ με τή συνδρομή αύτη θά χτίστηκε ή νέα Λαύρα* θα 
υπήρχε ακόμη κι ό κατάλογος με τα ονόματα τής ηγεμονικής οικογένειας, πού τό μονα
στήρι είχε θεωρήσει υποχρέωση του νά μνημονεύει, αλλά θά είχε ξεχαστεί τό πότε δό
θηκε ή βοήθεια. Τό έτος 1675 ίσως είναι επινόηση τοϋ Κυρίλλου, ό όποιος αγνοώντας 
πότε ηγεμόνευσε ό Βασίλειος κι έχοντας ώς δεδομένο δτι με τή δωρεά οικοδομήθηκε τό 
νέο μοναστήρι, τοποθέτησε τό έτος τοϋ ταξιδιού στή Μολδαβία κοντά σ' αυτή τήν επο
χή (1689). "Αν ή υπόθεση αυτή είναι σωστή, πρέπει νά δεχτοϋμε ότι τό ταξίδι έγινε 
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σίας κατέλαβε τήν αύτου μονήν, ένθα φιλοφρόνως και λίαν έρασμίως 
και θεοφελώς υπό του τότε ήγουμενεύοντος Κυρίου Γρηγορίου προσδε-
χθείς και υπό των λοιπών πατέρων, ώς εικός, τιμηθείς, το παν της επι
δόσεως αύτου τη Κυρία ημών Θεοτόκω άπέδωκε, παραδούς τήν δια-
κονίαν τώ ρηθέντι 'Ηγουμένω Κύρ Γρηγορίω, ενώπιον πάσης της 
τιμιωτέρας συνάξεως των μοναχών, οι καθ' ύπερβολήν εύφρανθέντες 
τό τηνικάδε καιρού, τήν ίκανήν αύθεντικήν βοήθειαν παρ' ελπίδα ίδόν-
τες, πρώτον μεν τη άγια Τριάδι ύμνους προσήνεγκαν και τη Κυρία 
ημών Θεοτόκω και Θαυματουργώ Λαυριωτίσση, δεύτερον μεγάλως έτί-
μησαν τον όσιον Πατέρα ημών Εύγένειον, άναδεξάμενον τοσούτους 
πόνους και μη δειλιάσαντα κινδύνους ηπείρου και πειρατάς θαλάσ
σης και καταφρονήσαντα πάντων τών δυσχερών, τρίτον τω ρηθέντι 
Ήγεμόνι Βασιλείω και τω γένει αύτοΰ, εύξάμενοι παν αγαθόν και σω
τήριο ν και ύπό τους πόδας αυτών πάντα έχθρόν και πολέμιον και 
άκλόνητον στερέωσιν επί τοϋ θρόνου αύτοΰ, νέον κτήτορα αυτόν προ-
σονομάσαντες. Και ταΰτα μεν ούτως έγένοντο ύπό τών Πατέρων τη-
νι καυτά. 

Ό δε τών απάντων Κύριος προνόων της μονής και βουλόμενος 
γενέσθαι τήν μονήν γνωριμοτέραν και εις αϋξησιν προελθείν πλείονα 

σ.20α και εις μέτρα ά/ρετής τελειότερα προβήναι, καλεί μέν προς τάς 
αιωνίους μονάς τον τότε ήγουμενεύοντα Κύρ Γρηγόριον, ώς εϊρηται, 
πάνυ γεγηρακότα και πλήρη ημερών γενόμενον και τους αδελφούς 
εύαρέστως τω αύτω όδηγήσαντα, δίδωσι δ' εμπνευσιν πάση τή άδελ-
φότητι θερμώς έκζητήσαι προς πατρικήν και πνευματικήν προστασίαν 
τον ήδη εκ της Μολδοβλαχίας κατελθόντα Κύριον και πατέρα ημών 
Εύγένειον. Ό ς πρώτον μέν παρητήσατο κατά νουν λαβών τό βαρύ 
της έγχειρήσεως και προστασίας· ούτως ήν εκείνος ό θείος άνήρ και 
κόσμιος κατά πάντα και όθεν διαβέβηκε περίβλεπτος και τοις πασιν 
εράσμιος, ταπεινόφρων και άφιλόδοξος· είτα αναγκασθείς ύπό τών 
πολλών δεήσεων τών ευρεθέντων τηνικαϋτα οσίων πατέρων, άκων 
άέκων τήν προστασίαν αυτών έδέξατο. 

Καθηγούμενος δέ γεγονώς, έχων, ώς εϊρηται, τό εκ Μολδοβλα
χίας αύθεντικόν έλεος, ώς κυβερνήτης της μονής ηθέλησε ποιήσαι 
μετόχια και άποκτήσαι χοοράφια και αμπέλους και οσα χρειάζονται 

πραγματικά ανάμεσα στα 1634 και 1653, στα χρόνια δηλ. πού ηγεμονεύει ό Βασίλειος. 
Άλλα έτσι γεννιούνται τα ερωτήματα, αν ό Ευγένιος ήταν εκείνος πού ταξίδεψε στή 
Μολδαβία, άφοΰ πρέπει νά ήταν τότε μικρός (ήλθε στό μοναστήρι περί τό 1645) κι άν 
πραγματικά μέ τα χρήματα της δωρεάς έχτισε ό Ευγένιος τό μοναστήρι, άφοΰ από τότε 
είχαν περάσει σχεδόν 40 χρόνια. Τό πρόβλημα παραμένει πάντοτε. "Ισως τό 1797 πού 
συντάσσεται τό Κτιτορικό υπάρχει απλώς ή ενθύμηση της προσφοράς τοϋ Βασιλείου 
καί, δεδομένου δτι ήταν αρκετά γενναιόδωρη, συσχετίστηκε μέ τήν οικοδομική δραστη
ριότητα του Ευγενίου πού άρχισε τό 1689. 
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εϊς κυβέρνησιν μονής ίκανής. Και δή εν πρώτοις, όντων τών έτερο-
πίστων και αλλοεθνών Τούρκων εξουσιαστών, ήρξατο να οικοδόμηση 
εκ βάθρων μετόχιον εις τήν Κουτέλην τήν πατρίδα του. Και δή μή 
φεισάμενος δαπάνης, όσον είχε πατρικον τόπον ένδον του χωρίου 
εις μετόχιον ήγειρε του μοναστηρίου,* ως φαίνεται τήν σήμερον 
έδαπάνησεν εις τήν οίκοδομήν επτακόσια πενήντα γρόσια. Είχε δέ 
και αμπέλια πατρικά του ξινάρια τεσσαράκοντα, και μή όντων έτε
ρων κληρονόμων, άφιέρωσεν αυτά εις τήν μονήν ταύτην ωσαύτως 
δε και χωράφια είχε τριάντα κουβελιών και αυτά τα άφιέρωσεν εις 
τήν μονήν, και ούτως έγένετο τό μετόχιον τής Κουτέλης. Έν δέ τω 
χιλιοστώ έξακοσιοστώ όγδοηκοστω όγδόω έδαπάνησε χρήματα εις 
τά κελλία του Πλέσια και εις τήν έκκλησίαν του άγιου μεγαλομάρ-
τυρος Γεωργίου γρ. 120, ήτοι εκατόν είκοσι. Έν δέ τω αχπθ' ήρξατο 
να κτίζη τό μοναστήριον τό νέον37, λαβών τήν άδειαν από τους έξο-
χωτάτους συντύχους και καταστιχαδόρους38 και άφθεντός Γρήτη και 
Μαρή Μιχέλι. Ήρξατο λοιπόν έν τω αχπθ' ετει, Μαρτίου ιθ', και έτε-
λείωσε τον τείχον και τάς καμάρας 'Ιουλίου λα', έχει ξυλοδέσεις πριο-
νήσαις μέσα είς τον τοΐχον 3.600 γχ. Έν δέ τω αχί,β', Άπριλλίου 
ιζ', ήρξατο να οικοδομή τήν έκκλησίαν, τό καθολικόν39, έτελειώθη δέ 
'Ιουνίου κ'. Έν δέ τω α(χ)^γ ήρξατο νά κτίζη τήν / έκκλησίαν του σ.21 

* Προσθήκη: μέ τον vaòv τοϋ άγιου Οημητρίον. 
37. Χτίστηκε χαμηλότερα, σε απόσταση 300 μ. από τό Παλιομονάστηρο, σέ θέση 

πού βλέπει προς τήν πεδιάδα τών Καλαβρύτων. Ό Κύριλλος θα προσπαθήσει να δικαιο
λογήσει τήν εγκατάλειψη τοϋ Παλιομονάστηρου (βλ. παρακάτω, Κωδ., 23 - 24) μέ το 
επιχείρημα οτι διέτρεχε τον κίνδυνο νά καταπλακωθεί από έναν τεράστιο βράχο πού υψω
νόταν από πάνω του, κι ό όποιος έπεσε πραγματικά αργότερα. 'Οπωσδήποτε όμως ή μετα
φορά τής Λαύρας από μια τοποθεσία άγρια κι επικίνδυνη σ' ενα πλάτωμα πιο ήμερο 
δείχνει και κάποια υποχώρηση τών αυστηρών ασκητικών κανόνων. Ή εποχή είναι τώρα 
διαφορετική: βρισκόμαστε στά χρόνια τής Βενετοκρατίας, οί τυπικές ελευθερίες εϊναι 
αυξημένες, το χτίσιμο νέων εκκλησιών δεν φαίνεται νά αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες. 
Τήν εποχή αυτή χτίζεται και τό μοναστήρι τής 'Αγίας Τριάδας στο Λιβάρτζι Καλαβρύτων 
(Γ. Παπανδρέου, δπ. παρ., σ. 69) κι ανακαινίζεται ή μονή Όμπλοϋ Πατρών (Λ. Πολί
της «Ή μονή τοϋ Όμπλοϋ κοντά στην Πάτρα», Πελοποννησιακά 1 (1956) 241). Μια 
παράσταση τής νέας Λαύρας μας δίνει τό σχέδιο τοϋ Barskij (1745), για τό όποιο μιλήσαμε 
στην Εισαγωγή. Βλ. φωτογραφία του έδώ, έκτος κειμένου. 

38. Πρόκειται για τους τρεις συνδίκους ή καταστιχάριους (Ιωάννης Ρενιέρ, Μαρί
νος Μικιέλ και Δομήνικος Γρίττι) πού διόρισε ή Βενετική γερουσία στην Πελοπόννησο 
τό 1687, μέ σκοπό τήν πραγματοποίηση διοικητικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων. 
Σπ. Λάμπρος, 'Ιστορικά μελετήματα, Άθ. 1884, σ. 182 - 183. Θ. Κριμπδς, «Ή ένετο-
κρατουμένη Πελοπόννησος», Πελοποννησιακά 1 (1956) 317. 

39. Ό Γ. Σωτηρίου (δπ. παρ., σ. 194) δημοσιεύει επιγραφή, χαραγμένη στα δεξιά 
τής εισόδου του καθολικού, δυσανάγνωστη σήμερα, οπού αναγράφεται οτι ή ανέγερση 
τοϋ ναοΰ έγινε τό 1671 μέ τή συνδρομή τοϋ ηγουμένου Ευγενίου. Έχουμε δηλ. μια διαφο
ρά 21 χρόνων από τή χρονολογία πού δίνει τό Κτιτορικο (1692). Πιθανώς πρόκειται γιά 
παρανάγνωση τοϋ Σωτηρίου, λόγω φθοράς τής επιγραφής: αντί γιά V (90) διάβασε 0'(70). 



24 ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 

Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου εις τήν Γέφυραν ήρξατο λοιπόν να κτίση 
αυτήν Μαρτίου ιε' και έτελείωσεν αυτήν εντός ολίγου. Και νά μή 
πολυλογώμεν, λέγομεν ότι αυτός ό μακάριος έκαμε μέ δαπάνην χρη
μάτων πάντα όσα φαίνονται κάτωθεν και εν πρώτοις : 
Εις το κτήσιμον της μονής εκ θεμελίων 
Εις το εύγάλσιμον του χώματος από τά κατώγεια 
Εις σίδηρα και καρφία 
Εις τον τεΐχον καρφία 
Εϊς το ψωμίον και κρασίον και ξυλοδέσεις και άλλα 

έξοδα 
Εις το κρασί και όξος και έλαιον τά όποια έφερον από τάς 

Πάτρας 
Εις κρέας των μαστόρων 
Εις τυρόν και βούτυρον και άλλα 
Εις πληρωμήν των μαστόρων δια τήν εκκλησίαν 
Είς τό στάρι τους 
Εις τό κρασί τους 
Εις κραίας 
Είς έλαιον και ρακίον και τυρίον 
Εις τήν εκκλησίαν του 'Αγίου Γεωργίου κατά τήν Γέφυραν 
Εϊς σίτον και κρασί και άλλα 
Είς τήν Άγίαν Τριάδα 
Είς τό κελλίον όπου είναι κοντά εις αυτήν 
Είς τάς καμάρας τάς κατά ανατολάς ό παπά Σαμουήλ έδωκε 

δι' αύτάς πληρωμήν 
Είς τό φαγί τους δι' αύτάς 
Εις τάς καμάρας κατά τήν θύραν της μονής 
Είς τάς καμάρας τάς κατά τήν βρύσιν 
Είς τήν φάγναν τους 
Είς τά στασίδια της εκκλησίας και στρώσιμον αυτής 
Εις τό φαγί τους 
Είς τον πολυέλαιον έδωκεν ό προηγούμενος κύρ Ίωάσαφ 

ό Σπηλαιώτης40 

Είς τάς εικόνας της Κοιμήσεως και του Προδρόμου έδωκεν 
ό άγιος Πτολεμαΐδων κύρ Ίωάσαφ άγιοταφίτης 

Εις τάς αγίας εικόνας της Παναγίας και του Χριστού και 
τοΰ αγίου 'Αντωνίου και τοΰ αγίου Δημητρίου γρ. 50 

γρ. 1405 
γ. 0075 
γ. 0104 
γ. 0029 

γρ. 1110 

γρ. 0050 
γρ. 0140 
γρ. 0050 
γρ. 0280 
γρ. 0025 
γρ. 0012 
γρ. 0020 
γρ. 0012 

0043 
0018 
0057 
0065 

γρ. 
γρ. 
γρ. 
γρ. 

γρ. 0070 
γρ. 0040 
γρ. 0045 
γρ. 0045 
γρ. 0040 
γρ. 0035 
γρ. 0012 

γρ. 0015 

γρ. 20 

40. Ίσως πρέπει να ταυτιστεί μέ τον Ίωάσαφ πού ήγουμενευει στο Μ. Σπήλαιο το 
1715, οταν οί Σπηλαιώτες πήγαν να προσκυνήσουν τους Τούρκους πού έμπαιναν στην Πε
λοπόννησο. Κ. Οικονόμος, δπ. παρ., σ. 78. 
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Είς το στρώσιμον της τραπέζης και των Α γ ί ω ν 
"Αποστόλων 

Εις τον μέγαν φούρνον και εις τους μικρούς των 
μαστόρων 

Εις τήν πόρταν του μοναστηρίου σίδηρον και τεχνικά 
Εις τήν μέσα βρύσιν 
Εις τήν εξω βρύσιν 
Εις τό στρώσιμον του άλωνίου 

Εις τό κτίσιμον του αχουρίου με το φαγί τους και ολα 
Εις τό στρώσιμον των ταρατζών, μαστορικά και καρφία 

και φαγί 
Εις τόν πύργον έπάνωθεν της πόρτας των μαστόρων εδωκεν 

έλεος ό επίσκοπος Κερνίτζης Κύρ Αεόντιος4 1 

Εις κεραμίδια, ξυλικήν καρφία και φαγόποτον 
Εις τήν στέρνα του κρασιού 
Εις τό βαγένιον τό μέγα 
Εις έτερον μέγα βαγένιον 
Εις τα αμπάρια 
Εις τόν ληνόν της Βισοκκας 
Εις τό νερόν όπου εφερον από του Φλαμπουργιάρι4 2 

Εις τό φαγόποντόν τους και άλλα 
Εις τήν μάνδραν του κήπου με ολα 
Εις τήν ίστορίαν της εκκλησίας εν τω αχ*,*/ ετει43 

Εις τό ψωμί τους, κρασί τους, κηρόν, ασβέστη ν και 
λινάρι 

Είς τον κουμπέν της εκκλησίας 
Εις τόν τόπον όπου εϋγαλαν ρίζας δια άμπέλιον και έξοδα 

άλλα 
Εις τόν χορόν της εκκλησίας και είς τόν σταυρόν κ.τ. 
Εις τήν πληρωμήν του ζωγράφου δι' αυτά και φαγί και 

χρυσάφι 

σ.22 
γρ. 

γρ. 
γρ· 
γρ. 
ΥΡ· 
γρ. 
γρ. 

ΥΡ· 

γρ. 
γρ. 
γρ. 
γρ. 
γρ. 
γρ. 
ΥΡ· 
γρ. 
γρ. 
ΥΡ· 
γρ. 

γρ. 
γρ. 

γρ. 
ΤΡ

ΙΟ 
35 
45 
17 
26 
75 

55 

40 
50 
20 
25 
25 
40 
20 
218 
105 
39 
150 

90 
15 

33 
83 

γρ. 

41. Κατά τον Παπανδρέου (οττ. παρ., σ. 76) έγινε επίσκοπος τό 1690. Το 1710 
τον βρίσκουμε νά υπογράφεται σε δικαιοπρακτικά έγγραφα ('Αρχείο Λαύρας, φάκ. Β', 
αριθ. 25 - 27). Τή χρονιά αυτή πέθανε και τήν επόμενη (1711) τον διαδέχτηκε στο θρόνο 
της Κερνίτσας ό Ηλίας Μηνιάτης, εκλεγμένος άπο τό Νοέμβριο του 1710. °ΑΘ. Καρα-
θανάσης, «Συλλογή βενετικών έγγραφων για τον 'Ηλία Μηνιάτη», 'Ελληνικά 25 (1972) 
331, 332. 

42. Πηγή στή θέση Τρικοκιά, ΝΑ τοϋ μοναστηρίου, πού σήμερα ποτίζει τα περι
βόλια του. 

43. Το τελευταίο V πήρε άπο απροσεξία τοϋ γραφέα τή θέση άλλου ψηφίου δηλω
τικού μονάδας. "Υπενθυμίζω δτι ή οικοδόμηση τοϋ καθολικοΰ περατώθηκε τόν "Ιούνιο 
τοϋ 1692 (βλ. παραπάνω σχόλ. 39). 
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112 
45 
70 
100 
10 
10 
14 
34 
20 
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Εις τα γεφύρια τά τέσσαρα τα εις τήν Κέρτεζιν 
Εις τρεις φοράδας 
Εις ετέρας επτά 
Εις ετέρας δώδεκα 
Εις έτέραν μίαν 
Εις έτέραν μίαν 
Εις ένα άλογον και μίαν φοράδα 
Εις δύω κάδες μεγάλαις όπου είναι εις τον ληνόν 
Είς το μέγα βαγένι το κατά τήν Κουτέλην 
Αυτά και άλλα πλείονα κτησάμενος ό μακάριος εκείνος άνήρ Εύγέ-
νειος και μέχρις τέλους ζωής καμών είς κοσμήσαι τήν νέαν μονήν 

σ.23 ταύτην, και τοις πόνοις της άνέ/σεως έγκαρτερήσας, επλεξεν ιδίοις 
χερσί και δικαίοις τον λαμπρότατον έν ούρανοίς άμαράντινον στέφα-
νον τους αδελφούς δέ στηρίξας είς τον φόβον τοΰ Θεοΰ δουλεύειν 
αύτώ μετά πάσης ταπεινοφροσύνης και μεγίστης υπομονής, δούς εαυ
τόν ύπογραμμόν και τύπον έμψυχον αρετής καί πάσης θεοσέβειας 
και ανυπόκριτου και άγογγύστου προς τους μείζονας καί έναρετωτέ-
ρους υπακοής, άφήκε καλόν διάδοχον αύτοΐς τον πανοσιώτατον έν 
ίερομονάχοις Κυρ Καλλίνικον. Ούτω δέ ποιήσας καί εις τον τοΰ 
Θεοΰ ναόν καταβάς, άκουσας τήν θείαν λειτουργίαν, μη λειτουργή-
σας διά τό είναι αυτόν κατά τους οφθαλμούς άμβλύν, πλείστον όσον 
γεγηρακώς κατά τον πατριάρχη ν Ισαάκ, μετέσχε των άχραντων καί 
ζωηρών καί αθανάτων Μυστηρίων μετά μεγάλης κατά νύξεως καί δα
κρύων φαιδρω τω προσώπω. Τούτων δέ των αθανάτων δωρεών αξιωθείς, 
άναβάς είς τήν άσκητικήν αύτοΰ κλίνην, μάλλον δέ άσκητικήν πα-
λαίστραν, τον σταυρόν τοΰ Χρίστου καί Σωτήρος ημών έν ολω τω 
σώματι αύτοΰ σημειώσας, έφη μετά πολλής ευλάβειας, «Κύριε είς χεί
ρας σου παρατίθημι τό πνεΰμά μου»· καί ούτω όσίως τε καί δικαίως 
τό ζήν έξεμέτρησε. Ό δέ διάδοχος αύτοΰ Κύρ Καλλίνικος μετά τών 
άλλων αδελφών κοπετόν κινήσαντες, ώσπερ ποτέ οί Ίσραηλίται 
πάντες διά τον ίδιον πατέρα αυτών 'Ιακώβ, πάντα τά επί τή έκδημία 
τών μοναχών ποιήσαντες ένεταφίασαν αυτόν ένθα τό κοιμητήριον 
εστί τανΰν. Καί τό μέν σώμα αύτοΰ οΰτω τέθαπται, τήν δέ φωτοφόρον 
καί θείαν αύτοΰ ψυχήν ό Κύριος ημών καί Θεός τών όλων μετά τών 
οσίων 'Αντωνίου καί Σάββα καί τών ομοίων κατέταξε, τους αυτούς 
αγώνας εκείνου τοΰ τρισολβίου ποιήσαντος αύτοϊς. Έγένετο δέ ή έκ
δημία αύτοΰ προς Κύριον έν τω αψιβ', Σεπτεμβρίου ε'. 

Ίστέον δέ, ότι τινές λέγουσιν ήτον ώφελιμώτερον νά ήθελεν 
άφήση τό μοναστήρι είς τον τόπον, όπου ή ν τό πρότερο ν, παρά όπου 
τό έκτισεν εδώ, όπου είναι νΰν. Άποκρινόμεθα είς αυτούς, ότι καί 
εκείνος ό τρισόλβιος άνήρ δέν ήθελεν έλθη εις τόσην προπαίτειαν καί 
άπόνοιαν, ώστε να καταφρόνηση τήν γνώσιν τόσων προτέρων οσίων 
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και αγίων πατέρων, όπου έσώθησαν εις την πάλαιαν μονήν και ευδο
κίμησαν εν παντί έργω άγαθώ. "Αλλά βέβαια, καθώς οί προ αύτοϋ 
πάντες ήρκέσθησαν εκεί, εύχαριστηθέντες εις ολα τα δυσχερή του 
τόπου εκείνου, οΰτω και ό μακάριος εκείνος πάντως ήθελεν άκολου-
θήση τοις ϊχνεσι των προ αύτοϋ και ήθελε μείνη μέχρι τέλους και 
καθεξής οί μετ' αυτόν. 'Αλλ' επειδή θεασάμενος τον βράχον, οτι ην 
έτοιμος να πέση και να άπο/κτείνη πολλούς, μάλιστα δε και πάρα- σ.24 
κινηθείς υπό τών τότε ευρεθέντων πατέρων και λίαν παρακαλεσθείς, 
συγκατένευσε εις τάς βούλας αυτών. Και δή έλθών εις τον τόπον συν 
τοις προκρίτοις τών πατέρων και θεασάμενος τον τόπον πολύ καταλ-
ληλότερον τοϋ τόπου τής παλαιάς μονής, θεού βοήθεια, ώκοδόμησεν 
αυτήν, ώσπερ εϊρηται. Και έλθόντες πάντες οί έκεΐσε ενασκούμενοι 
πατέρες, έχοντες όδηγόν τον άνωθεν πατέρα ημών Κύρ Εύγένειον, 
έμόνασαν ενταύθα· έθηκε δέ ορον ό μακάριος εκείνος να μήν αφήσουν 
έκείνην τήν προτέραν μονήν παρεωραμένην, αλλά να πηγαίνουν δις 
τής εβδομάδος να λειτουργώσι, και ει δυνατόν και καθ' έκάστην, 
όπως και ή χάρις τής Κυρίας ημών Θεοτόκου εΐη μετ" αυτών, όπερ 
και μέχρις ημών γίνεται, Θεοΰ συνεργοϋντος. Έλθόντων τοίνυν τών 
πατέρων ενταύθα πάντων και μονασάντων, ου πολύ τό εν μέσω, ή επι
κείμενη μεγάλη πέτρα διαραγείσα τοϋ λοιποϋ σώματος κατέπεσε 
καί τα ύποκάτωθεν κελλία αυτής πάντα κατέστρεψε. Όραται δέ αυτή 
μέχρι τής σήμερον, κειμένη ύποκάτωθεν τών εξω τειχίων τής παλαι
άς μονής· άγαν ούν καλώς καί λίαν νουνεχώς ό μακάριος εκείνος 
άνήρ ωκοδόμησε ταύτην τήν μονήν. Εντεύθεν μέν αυτός επαινείται 
δια τήν πρόγνωσιν, οί δέ λέγοντες οτι κρείττον ην είναι τήν μονήν, 
οπού ήν τό πρότερον, ουκ ΐσασιν, ο,τι αν λέγωσιν. 

Έτ ι ίστέον καί ταϋτα, οτι εκείνος ό όσιος Πατήρ ημών Εύγένειος 
δειμάμενος ταύτην τήν μονήν, ούκ ήμέλησε να άποδείξη αυτήν ΐκα-
νήν μέ χωράφια καί μέ αμπέλια καί με σπήτια καί με μυλωνάς, όθεν 
καί εις όρια τοϋ Καλαβρύτου έκτήσατο χωράφια, άλλα μέν λαβών 
μέ χρήματα, άλλα δέ οί χριστιανοί αφιέρωσαν γράφοντες τα ονόματα 
των ομοίως καί οίκους καί εργαστήρια μέσα εις τα Καλάβρυτα είχεν 
έξ αφιερωμάτων ωσαύτως καί εϊς τα όρια τής Βισοκκας καί τής Κερ-
τέζης καί τής Κουτέλης καί τών Κραστικών44 καί τοϋ Λαγοβουνίου45 

καί τών Σουδενών46 εΐχεν χωράφια καί τάλλα, καθώς εϊρηται, άπό τα 

44. Στό Καλαβρυτοχώρι αυτό ή Λαύρα είχε σημαντική χτηματική περιουσία, ναό 
τών Ταξιαρχών, σπίτια καί πύργο για τήν αποθήκευση σιτηρών, πού πυρπολήθηκαν ολα 
άπό τον Ίμβραήμ το 1826. Δ. 'Αποστολίδης, οπ. παρ., σ. 80. 

45. Χωριό τών Καλαβρύτων κατά το Γ. Παπανδρέου (οπ. παρ., σ. 186) πρωτο-
χτίστηκε στή θέση Βαρδιά, μισή ώρα ψηλότερα άπό τή σημερινή θέση του, από γεωργούς 
τής Λαύρας, τής οποίας φαίνεται οτι ήταν μετόχι. 

46. Χωριό στα νότια τών Καλαβρύτων. 
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όποια τα μεν χρήμασιν έξωνήσατο. τα δέ αφιερώσει των πιστών έκτή-
σατο. 'Αλλ' , ώ τής δυστυχίας! των Βενετικών διωχθέντων από πάσης 
της Πελοποννήσου, οι έλθόντες εις τα Καλάβρυτα έτεροεθνεΐς πάντα 
κατέλαβον, καταπατήσαντες και τους γνησίους τόπους, ους εΐχεν ό 
μακάριος εκείνος ανήρ δι' άργυρύον ήγορασμένους. Και τότε μεμένη-
κεν ή μονή με πολλά ολίγα χωράφια και κτήματα, καθώς θέλομεν 
φανερώσει αυτό εις τον τόπον του, όμοία ώσπερ πετεινόν του αέρος 
άνευ πτερών ή πλοϊον άνευ ίστύον. Και ώδε μεν τελειοϋται τα κατά 
τον κτήτορα ημών, έξης δέ λεκτέον τά κατά τον διάδοχον αυτού κύρ 
Καλλίνικον γινόμενα. 

σ.25 Ούτως τοίνυν ό σεμνότατος και γενναίος άνήρ λαβών, ώς εϊρη-
ται, τήν προστασίαν των πατέρων και αδελφών, ούκ ήρετήσατο εχειν 
άνάπαυσιν, ούτε ηθέλησε παρεκτραπήναι τών πατρικών ιχνών, 
αλλ' αληθής Ισραηλίτης υπάρχων κατά τον Σωτήρα, πάντα οσα έλεγε 
και πάντα οσα έπραττε κατά τους κανόνας ους περ έώρακε και παρέ
λαβε παρά τών αρχαιοτέρων έποίει, και ήν, όλως ειπείν, πυρ πνέων 
και ζήλου θείου υπέρ τής νέας μονής ταύτης και τών ταύτης κτημάτων 
κινητών τε και ακινήτων ού μόνον γαρ έν οσω ή τών Ούενετών εξου
σία ήν θερμός άντιλήπτωρ τής μονής ταύτης, άλλα κάκείνων άποδιω-
χθέντων και τοις έτεροεθνέσι πολλάκις ήνωχλήθη και πολλά δεινά 
ύπέμεινεν. Άλλα ταύτα μέν ύστερον έρούμεν, παρακατιόντες, νυν δέ 
καταστρώσομεν, όπόσην ποσότητα χρημάτων και αυτός υπέρ τής 
συστάσεως τής μονής ταύτης έδαπάνησεν, και έν πρώτοις· 
Εις τον ληνόν τής Συκιάς47, δια ξυλικήν, κεραμίδια, πόρτες, 

καρφία 
Εις τό φύτευμα τής φυτείας κατά τήν Συκήν 
Εις τάς καμάρας τού πύργου και εις τό καμπαναρίον αύτοΰ 
Διά τά χωράφια, όπου έκρίθημεν με τον Καλίμαρχον48, 

όπου είναι είς τά γιοφύρια γρ. 88 
Εις τό άνοιγμα όπου έφυτεύσαμεν τήν φυτείαν μέσον τών 

δύω αμπελιών γρ. 19 
Είς τό σπήτι τής Κουτέλης μέ τήν μάνδραν, ξυλικήν, 

κεραμίδια, καρφία και σίδηρα γρ. 543 
"Οσον να στεραιωθούν τά άγκεΐα, οί κάδες δηλονότι και τα 

βαγένια τής Κουτέλης γρ. 6 
Είς μίαν κάδην καινήν δενδρίνην είς τήν Κούτελην γρ. 11 

47. Περιοχή στα δυτικά τής Βυσωκδς, όπου υπήρχαν τα αμπέλια τής Λαύρας· το 
1826 τό μετόχι αυτό κάηκε άπό τους Τούρκους ((μετά πάντων τών οινοδοχειων και τοΰ 
παρακειμένου ναοϋ "Αγιος Τρύφων». Δ. 'Αποστολίδης, δπ. παρ., σ. 80. 

48. Μια άλλη δικαιοπραξία του 1709 ανάμεσα στο μοναστήρι και τον 'Αθανάσιο 
Καλλίμαρχο αναφέρεται στον Κωδ., 148. 

γρ. 
ΥΡ· 
γρ. 

118 
9 

14 
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Μέχρι τοϋδε τοίνυν διφκει την Πελοπόννησον πασαν των Ενε
τών ή άριστοκρατεία και ήν τα πάντα έν ησυχία και χαρά. Έν δέ τω 
αψιε', Ίαννουαρίου α'49, ή κραταιά βασιλεία των 'Οθωμανών καθελοΰ-
σα εκείνους ύπηγάγετο πασαν την χερσόνησον υπό τους πόδας αϋτοΰ, 
έκαλεΐτο δ' ούτος το κύριον όνομα Μεχεμέτης50. Ό σ α δέ δεινά ύπέ-
μεινεν ή Πελοπόννησος πάσα, λέγει ό ρηθείς Ηγούμενος Κύρ Καλ
λίνικος, δεν είναι ικανός ό νους του νά τά ένθυμηθή και ή χειρ αύτοϋ 
να τα παραδώση εις χάρτη ν, εν μεν ότι ελληνικής παιδείας ή ν πάνπ] 
άγευστος, άλλο δέ οτι και εις γήρας βαθύ έλάσας και τό φως τών ομ
μάτων δέν έβοήθει και ή χειρ έτρεμε. Τούτο δέ μόνον γραπτέον, 
ö λέγει, οτι ήν τηνικαΰτα άπασα ή Πελοπόννησος δακρύων άνάμεστος 
και κλαυθμών άλλος μέν έθρήνει δια τους γονείς, όπου άπεχωρίσθη 
ζών, αιχμαλωτισθείς, οι δέ γονείς δια τους δορυκτήτους, οτι και 
είς δουλείαν ύπέπεσον οί παίδες αυτών, και τό κινδυνοδέστερον, οτι 
και άσεβεία έδιδάσκοντο ύποπεσεΐν, άλλος δέ ώδύρετο τόν σφαγέν-
τα συγγενή ή φίλον. Και ό μέν εκλαιεν άπαρη/γορήτως τήν όρφα-σ.26 
νίαν, ό δέ τήν άρπαγήν τών υπαρχόντων αυτού, κινητών τε και ακινή
των, και άλλος τήν βλάβην τοΰ σώματος, όπου ελαβεν ή από πολεμι-
κόν όργανον, ή από άλλο περιστατικόν, πείνης δηλονότι ή ασθενείας, 
φεύγων τους εχθρούς τής πίστεως και ώς θηρίον διαιτώμενος έν τοις 
ορεσι και σπηλαίοις και ταΐς όπαίς τής γής, καθάπερ φησίν ό μακά
ριος Παύλος εις τήν προς Εβραίους έπιστολήν. Πολλοί δέ τηνικαΰτα 
από τήν πείνην άπέθανον και πολλοί άπό τήν ψύχραν καί πολλοί 
άποβαλόντες τήν προτέραν δίαιταν καί άλλην έντυγχόντες, προ και
ρού τό ζην απώλεσαν. Πολλοί δέ τών κοσμικών, αφέντες τους οίκους 
αυτών καί τήν πατρίδα είς άλλοδαπάς πόλεις καί χωρία καί χώρας 
κατέφυγον, εξω τής Πελοποννήσου51. Καί πολλοί άπό τους ενασκού
μενους πατέρας καί αρετή ευδόκιμησαντας, όκλάσαντες καί φοβη-
θέντες λειποτάκται έγένοντο, στερηθέντες τής αιωνίου ζωής δια τήν 
πρόσκαιρον άνάπαυσιν. Ταύτα γαρ λέγει ό ρηθείς πανοσιώτατος Κα-
θηγούμενος, αύταϊς χερσί τή χάρτη παραδούς. 

Καλόν δέ καί επωφελές παράδειγμα καί αρίστη διδασκαλία προς 

49. Ή χρονολογία είναι σχηματική· τά τουρκικά στρατεύματα μπήκαν στην Πελο
πόννησο τόν 'Ιούνιο του 1715 καί συμπλήρωσαν τήν κατάκτηση της τό Σεπτέμβριο τοδ 
ίδιου έτους, μέ τήν κατάληψη τής Μονεμβασιάς. Μ. Σακελλαρίου, «Ή άνάκτησις τής 
Πελοποννήσου ύπό τών Τούρκων έν ετει 1715», 'Ελληνικά 9 (1936) 227, 239. 

50. Πρόκειται για τό σουλτάνο 'Αχμέτ Γ'. Μ. Σακελλαρίου, δπ. παρ., σ. 223. 
51. Οί φυγάδες κατέφυγαν κυρίως στα Εφτάνησα, όπου οί Βενετοί τους παραχώρη

σαν χτήματα. Άπ. Βακαλόπουλος, 'Ιστορία τοΰ Νέου 'Ελληνισμού, τ. Δ', θεσσ. 1973, σ. 
79. "Ενας άπ' αυτούς, ό Δημήτριος Πετριτσόπουλος άπό τά Καλάβρυτα, πού κατέφυγε 
τότε στην Κέρκυρα καί κατόπιν στή Λευκάδα, ήταν παππούς του συνωνύμου του λογίου 
(1764- 1833). Κ. Σάθας, Νεοελλ. Φιλολογία, Άθ. 1868, σ. 674. 
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την των έπιγινομένων ψυχικήν ώφέλειαν αυτούς εκείνους τους λόγους 
γράψαι, ίνα μή δόξωμεν αλλότρια καταστρωννύειν. Φησί τοίνυν 
«ημείς δια τήν άγάπην ταύτης της μονής ύπεμείναμεν πάσας τάς επε
λεύσεις των έχθρων τής πίστεως, μηδαμώς αφέντες αυτήν ερήμην 
άπό ανθρώπους· όθεν ού μόνον βρωμάτων και πομάτων άναγκαίαν 
συνάθροισιν ύστερήθημεν, αλλά και ενδυμάτων, αλλά και χρημάτων, 
άλλα και κτημάτων κινητών και ακινήτων. Πάντα γαρ τα ζωντανά μας 
εφθάρησαν, τα μεν άρπαγέντα ύπό των εχθρών τής πίστεως καί υπό 
των θελόντων πιστών έναντιωθήναι αύτοΐς, τα δ' αποθανόντα. Καί ού 
μόνον αυτά ρωμαλαίως ήνέγκαμεν, άλλα καί ύβρεις άνυποίστους καί 
πληγάς καί μάστιγας εδοκιμάσαμεν, καί ταύτα παθόντες κρείττον 
είλόμεθα καί αύτου τοΰ ζην στερηθήναι ή τής μονής ταύτης κατα-
φρονήσαι, άφ" ής καί το ευ είναι έλάβομεν καί τήν εύσέβειαν έδιδά-
χθημεν καί ίερωσύνη έτιμήθημεν καί πάσι τοϊς τον έσω άνθρωπον 
συνιστώσιν έκοσμήθημεν. "Αλλ' ού πάντες μέχρι τέλους τον αγώνα 
τούτον τον καλόν ήγωνίσαντο, αλλ' ώσπερ ό εις των τεσσαράκοντα 
μαρτύρων, ύπομείνας πάντα τά πρότερα δεινά καί εγγύς ών τών στε
φάνων όκλάσας, άπήλθεν εις τό βαλανεΐον, όπως σωθείη, μή σωθείς, 
άλλα διαρραγείς καί τακείς ώσεί κηρός, ούτω καί εντός μικρού ύπο-
μείναντες τά δεινά, ύστερον φυγάδες έγένοντο, φθαρέντες ψυχή τε 
καί σώματι, μή μείναντες κατά τήν ενώπιον τοΰ Θεοΰ καί τών αγγέλων 
αύτοΰ δοθεΐσαν ύπ' αυτών όμολογίαν, τό μοναχικόν σχήμα ύποδύν-
τες, ών καί προσηγορίας ού βούλομαι τή γραφή παραδοΰναι, ουδέ 
γαρ άξιοι τούτου, μιμούμενος τήν θείαν ίστορίαν τής γραφής, μή 
λεγούσης τάς κυρίας κλήσεις τών φαύλων, καθάπερ τους γονείς τοΰ 
Μελχισεδέκ καί άλλων. 

Ταΰτα δέ λέγομεν αδελφοί όχι ένεκεν επαίνου καί τιμής, μή γέ
νοιτο Χριστέ βασιλεΰ νά θελήσωμεν ημείς έπαινον έξ ανθρώπων, 
άλλα, Κύριε, σύ ό είδώς τήν προθυμίαν έκαστου καί τον πόνον, άντί-
δος ήμΐν τήν άφεσιν τών παραπτωμάτων ημών, δια τους κόπους καί 
κινδύνους, ους ύπέστημεν, ένεκεν τής αγάπης τοΰ θείου σου τούτου 
ναοΰ. Δέν γράφομεν λοιπόν, άγιοι πατέρες καί αδελφοί, αυτά προς επαι
νον, άλλα δια δύω αιτίας παραδιδόαμεν ταΰτα τή διαδοχή* μίαν μέν 
νά μας ένθυμήσθε καί νά μας μνημονεύητε δια τής τών κινδύνων με
γάλης υπομονής, άλλην δέ δια νά μας μιμηθήτε, νά ύπομένητε καί ύμεΐς 
άνίσως ποτέ ήθελον άκολουθήση τοιαύτα λυπηρά καί κινδυνώδη 
περιστατικά καί νά δουλεύητε εκ ψυχής μέχρι τής τελευταίας ανα
πνοής, έχοντες καλόν παράδειγμα ήμας. Διατί καί ήμεΐς μήτε ξύλον, 
μήτε λίθος όπου νά μήν αίσθανώμεθα τών κακών, άλλα ήμεθα άνθρω
ποι καθώς καί ύμεΐς. Άνίσως λοιπόν ήμεΐς, άνθρωποι οντες, πάντα 
τά φοβερά κατεπατήσαμεν δια τής χάριτος τοΰ θεοΰ καί δια τής υπο
μονής, καί ύμεϊς άνθρωποι υπάρχοντες, έάν μόνον εχητε τήν ελπίδα 
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υμών εις τον δυνάμενον σώσαι και άπολέσαι Θεόν, πάντα ύπομενεΐτε, 
μηδέν τής ψυχής υμών άπολέσαντες. Ει γαρ και τα περί τον άνθρωπον 
πράγματα στερηθήτε, ου δέον λυπεϊσθαι, ταύτα γαρ ουκ άνθρωπος, 
αλλ' εξωτερικά. Ό τ ε γαρ έγεννήθημεν έκ τής μητρικής νηδύος, ουδέν 
τών του κόσμου συνεφέρομεν γυμνοί τοίνυν έξήλθομεν τής μητρός 
ημών, γυμνοί και άπελευσόμεθα, εν δε μόνον ϊδιον ημών ή ψυχή. 
Ταύτης τοίνυν φροντιστέον και μάλλον αυτής ουδέν τιμητέον. Δου
λεύετε τοίνυν αδελφοί και πατέρες έκ ψυχής εις τήν ίεράν ταύτην 
μονήν μέχρι τέλους ζωής θεαρέστως, ϊνα και τών στεφάνων τής δόξης 
άξιωθήτε. Ό δ' άμελήσας και καταφρονών τής μονής και βλάπτων 
και ζημιών αυτήν, κατ' εκείνο όπου δύναται νά κάμνη και δέν τό 
κάμνει, αυτός τών αιωνίων αγαθών έκπεσεΐται, κατά τον άπόστολον 
Παυλον λέγοντα, «ό φθειρών τον ναόν του Θεού, φθαρεί τούτον ό 
Θεός». "Εως ώδε είναι λόγια καθ' αυτό του μακαρίου εκείνου ανδρός 
Καλλινίκου, έξης δέ ρητέον τί πεποίηκεν άφ' ού εϊσέβη ό Βεζύρης 
εις τήν Πελοπόννησον ταύτην και εν πρώτοις : 
Εις δώρα του βεζύρι52 όπου τον έπροσκυνήσαμεν 
Εις τους ταχρηντζίδας 
Εϊς τήν άγοράν τών χωραφιών εις τό Καλντερίμι και 

Γέφυρας 
Εις τα χαντάκια τών αυτών χωραφιών 
Εις τήν άδικίαν όπου μας εκαμεν ό Τζιλιμίγκρας53 

Εις τον Όσουμάν Πασαν έδώκαμεν 
Εις δύω κάδες καινάς και εις τρία βαγένια όπου έπήραμεν 
Εις τό αχοΰρι του Πλέσια 
Είς τα χωράφια άπό τα Σουδενά και εις τα τής Κατζάνης 

52. Καθώς οί Τούρκοι μπαίνουν νικητές στην Πελοπόννησο (1715), αντιπροσωπείες 
πολιτικών και εκκλησιαστικών αρχόντων πάνε νά προϋπαντήσουν τους νέους κυριάρχους, 
αποβλέποντας βασικά στή διασφάλιση τής χτηματικής περιουσίας κι άλλων κεκτημένων 
προνομίων τους. Έτσι ενώ οί Τούρκοι βρίσκονται ακόμη στην Κόρινθο, μοναχοί τοϋ 
Μ. Σπηλαίου και τών Ταξιαρχών Αιγίου φτάνουν, μέ υπόδειξη τής Παναγίας, στο τουρ
κικό στρατόπεδο'και προσφέρουν τήν υποταγή τους. Κ. Οικονόμος, δπ. παρ., σ. 78-80. 
Τήν ίδια στάση θα κρατήσουν και οί μοναχοί τής μονής Όμπλοΰ Πατρών, πού σπεύδουν 
νά προσκυνήσουν τον 'Οσμάν πασά, <(ανθρο)πον δικαιότατοι' και φίλον άκρον τοΓ> ραγιά». 
Λ. Πολίτης, υπ. παρ., σ. 242. 

53. Κατά τό Κτιτορικό του Μ. Σπηλαίου (Κ. Οικονόμος, δπ. παρ., σ. 80-81) τό 
1717 ό διοικητής τής Πελοποννήσου Όσμάν διέταξε τό Δελήμπαση Μουσταφά, έπονο-
μαζόμενον Τζιλιμίγκρα, νά καταδιώξει τους πειρατές, οί όποιοι είχαν αποβιβαστεί στην 
Πελοπόννησο κι επιχειρούσαν επιδρομές ώς τις ενδότερες περιοχές της. Τότε επειδή 
κατηγορήθηκε τό Μ. Σπήλαιο ότι «έψώμισε» τους πειρατές, ό Τζιλιμίγκρας έστειλε ενα 
λοχαγό του για νά επιβάλει κυρώσεις στους μοναχούς. "Ισως για τον ίδιο λόγο νά κατηγο
ρήθηκε και ή Λαύρα και νά τής επιβλήθηκε ή αναφερόμενη τιμωρία. 
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όπου έκρίθημεν με τους Σουδενιώτας έδαπανήσαμεν 
Εις τό καινόν μετόχιον των Παλαιών Πατρών54 

Εις τό περιβόλιον αύτοΰ αγορά 

Εις δύω κάδες του μετοχίου τών Πατρών 
Εις δύω πληθάρια 
Εις στήσιμον τών βαγενίων του μετοχίου τών Πατρών 

και άλλα 
Εις το χοντζέτιον του μετοχίου τών Πατρών 
Εις την άγοράν του άμπελίου μαζί με τάς έλαίας 
Εις τό άνοιγμα του χανδακίου και εις τον κατή ν έξοδα 

Εις τό χωράφιον του Χασάν ΛαφίΓ>5 

Εις το χωράφιον τών Βλαχέων εις την Σαλονικίαν 
Είς τους μύλους κατά τα Καστριά56 έξοδα 

1297 
Αυτήν μόνην τήν δαπάνην τών χρημάτων εύρομεν έν τω παλαίω κώ-
δικι και αυτήν μόνην και ήμεΐς άντεγράψαμεν. 'Ανάγκη δε είναι να 
όμολογήσωμεν, ότι και άλλα πολλά αργύρια έδαπάνησεν αυτός ό 
θείος άνήρ Κυρ Καλλίνικος εις τάς χρείας της θείας μονής, διότι αυτή 
ούσα οίκος, όσον να ήθελεν είναι μικρά, εξ ανάγκης θέλει από ολα 
ϊνα συσταθή και νά περιποιήται τους έν αυτή ενασκούμενους πατέρας. 
Όθεν πρέπει νά όμολογήσωμεν αυτόν τον θείον άνδρα δεύτερον από 
τον πατέρα ημών κυρ Εύγένειον και τρίτον άπό τον θεοσεβέστατον 
αύθέντην τής Μολδοβλαχίας Κύριον Βασίλειον, επειδή οχι μόνον 
τήν μονήν ταύτην έφύλαξε με τον ϊδιον αίμα καθ' ήμέραν αποθνήσκων, 
κατά τον άπόστολον Παΰλον, άλλα αφ' ού ήρπασαν οί εχθροί τής 
πίστεως ημών πάντα και χωράφια και αμπέλια και μύλους και ζώα 
και παν πράγμα κινητόν τε και άκίνητον, αυτός τή τοϋ θεοϋ βοήθεια 
έκτήσατο ίκανά, ώστε δύνασθαι και τους πατέρας αυτής βιώναι έν 
αυτάρκεια και τους παρατυχόντας πιστούς και απίστους δέχεσθαι 
και άναπαύειν αυτούς. 'Εντεύθεν είσβάλλομεν, ότι έδαπάνησε πλήθος 
αργυρίων προς άγοράν πολλών χωραφιών και άμπελίων και οίκων 

54. "Ενα από τα πλουσιότερα μετόχια τής Ααύρας, πού άρχισε να συγκροτείται 
τό 1689, έπί τής ήγουμενίας του Ευγενίου. Σχετικά μέ τήν ακίνητη περιουσία του βλ. 
Κωδ., 201 -211 . "Αρχείο 'Αγίας Ααύρας, φάκ. Η', αριθ. 1. Κ. Τριαντάφυλλου, 'Ιστορικόν 
Λεξικον τών Πατρώη>, Πάτραι 1959, σ. 17. Ν. Γ. Παπαδόπουλος, Κατακαημένου Μοριά 
σελίδες τον 1821, τ. Α', Ά θ . 1974, σ. 329. Έπί Ίμβραήμ τό μετόχι τής Πάτρας είχε τήν 
ϊδια τύχη μέ τή Ααύρα: πυρπολήθηκαν τά σπίτια του, αμπέλια, δύο ελαιοτριβεία, ταβέρ
νες κτλ. Δ. 'Αποστολίδης, ö.-r. rtao., σ. 75. 

55. Πρβλ. Κωδ., 149. 
56. Χωριό στην περιοχή Κλειτορίας Καλαβρύτο>ν. 
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και μυλώνων, προς κτήσιν προβάτων, αιγών, βοών, ίππων και μελισ
σιών, προς ύπηρεσίαν τής μονής και τών μετοχιών αυτής' συναγομεν 
οτι κατηνάλωσε πολλά χρήματα να προίκιση τήν μονήν μέ λέβητας, 
μέ τεντζε/ρέδες, μέ σαάνια και τα παραπλήσια, μέ ξινάρια, μέ τζε- σ.29 
κούρια και μέ κάθε όργανον όπου χρειάζεται ενα σπήτι, μέ ρούχα, 
δηλονότι στρώματα, προσκεφάλαια, άνδρομίδας, παπλώματα, βελέν
τζας και τα παρόμοια, μέ ιερά, δηλονότι φαινόλια, στιχάρια, πετρα
χήλια, δυσκοπότηρα και τα όμοια τούτοις, μέ Μηναία, μέ συναξά
ρια, μέ κανδήλια και τα παραπλήσια αύτοΐς, μέ δαπάνην χρημάτων 
πολλών, όπου έβγαλε τόσα σινέτια δια τα χωράφια όπου φαίνονται 
εις τον παλαιόν κώδικα. Δέν εϊναι λοιπόν μόνον αυτά τα ήδη ρηθέν-
τα έμπροσθεν έξοδα, αλλά είναι και άλλα πολλά, τα όποια εκείνος ό 
μακάριος άνήρ σιγή παραδέδωκε- μηδείς τοίνυν θαυμαζέτω δια τήν 
όλιγότητα. 

Προς τούτοις κάκεΐνο δέον είδέναι, ότι εί και εις τον βίον του 
μακαρίου πατρός ημών Εύγενείου έρρέθη οτι ώκοδόμησε τό μετόχιον 
τής Κουτέλης και τον ληνόν εις τήν Συκήν και εγινεν αρκετή ποσό-
της χρημάτων εις αυτά, και ήθελεν εϊποι τις, οτι προσθήκη είναι τά 
αργύρια όπου παρέδωκεν ό Κύρ Καλλίνικος δια αυτά εϊς οίκοδομήν 
αυτών. Ημείς λέγομεν εις τον συλλογιζόμενον ταύτα, οτι αληθώς ό 
Κύρ Εύγένειος έδαπάνησε χρήματα εις εκείνα τά μετόχια ικανά και 
είναι πρώτος όπου κατέβαλε τά θεμέλια, άλλ' ου και εις τήν τελειό
τητα έφερεν αυτά. Όθεν άναγκαΐον ην εις τον διαδεξάμενον αυτόν 
Κύρ Καλλίνικον να άποτελέση όλα τά ελλείποντα. Λοιπόν άνίσως 
φαίνεται οτι έξωδίασεν εις αυτά και ό Κύρ Καλλίνικος, έξωδίασεν διά 
να κάμη τά αναγκαία και πάντα τά χρήσιμα και εις τοΰτο είναι επαι
νετός. Διατί δέν είναι μόνος αυτός πρώτος εις τούτο, άλλα σχεδόν 
πάντες οί βουλόμενοι γενέσθαι καλοί οικονόμοι τών πραγμάτων, 
ούτω μεταχειρίζονται- εντεύθεν και τά πράγματα υπό τών καλών 
οικονόμων από τοΰ μικρού εις τό μέγα και έκ του χείρονος εϊς τό 
κρεΐττον προάγονται. 

Ούτος τοίνυν ό θείος άνήρ μετά τήν φυγήν τών Ενετών και τήν 
ελευσιν και τυραννίδα τών εχθρών του σταυρού έμεινε μόνον μέ τρεις 
κήπους, καθώς γράφουσι τά σινέτια όπου έδωκεν ό δεύτερος μετά τον 
ταχριτζήν έλθών εις βεβαίωσιν τών γινομένων καλώς υπ' αύτου. 
Άπό γαρ τον ταχριντζήν είχε βεβαιωμένα ικανά χωράφια και κτήματα 
ό μακάριος εκείνος, άλλ' έλθών ό δεύτερος εκείνου θεωρός, ώς έφη-
μεν ήδη, πάντα άνεΐλεν, έπαναστάντων τών εχθρών και μισούντων 
ήμας, δόντων χρήματα πλείονα τοΰ ανδρός Κύρ Καλλινίκου και τά 
σινέτια ψευδή έγκαλεσάντων57, ö και εις μαρτυρίαν αληθώς κατέστη. 

57. Ή καταπάτηση τής περιουσίας τής Λαύρας, όπως περιγράφεται στο Κτιτορικό, 
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Καί ού μόνον έζημιώθη ό όσιος πατήρ εκείνος, άλλα και ύβρίσθη 
ώς ψευδή ραπτών και κατασκευάζων. 

σ.30 Ούκ έδείλιασεν ομως αυτός ό ρωμαλαίος την ψυχήν και άκαταγώ-
νιστος, αλλ' ώς άλλος Ίώβ προσκαρτερήσας τη υπομονή και τη έλπί-
δι, πλείω τών πρώτων έκτήσατο, καθάπερ φαίνεται εν τω πρώτω κώ-
δικι, άπερ και ημείς ίσως βοήθεια Θεοΰ καταστρώσομεν έν τώδε 
προς μαρτυρίαν τοΰ πόθου του μακαρίου εκείνου ανδρός και τών 
αγώνων αύτοΰ. 

'Αλλ' επειδή και αυτός, άνθρωπος ων, έδει τό ζην άπολιπεΐν και 
εις τους προ αύτοΰ όσίως μεταστάντας συγκαταλεχθήναι, άσθενήσας 
μικρόν και τών θείων δωρεών μετάσχων, τοις πατράσιν τα δέοντα 
παραινέσας, έδωκε τήν θείαν έκείνην ψυχήν εις χείρας Θεοϋ, κατά 
τό σολομόντειον εκείνο, «ψυχαί δικαίων έν χειρί Θεοϋ και ού μή 
άψητοι βάσανος», τω χιλιοστώ έπτακοσιοστώ τριακοστω δευτέρω 
έτει, τα πάντα ήγουμενεύσας έτη 32. Έν γαρ τω 1712 έτει προς Κύ-
ριον έξεδήμησεν ό πατήρ ημών και κτήτωρ Κύρ Εύγένειος, έξ εκείνου 
δε μέχρι της έκδημίας προς τον Κύριον 32 έτη58 καταριθμούνται· μι-
μητέον τοίνυν τήν άρετήν και μή όκνητέον, ίνα και τών ίσων στεφά
νων μέτοχοι γένωνται οί μιμησάμενοι. Και ενταύθα μέν τελειοΰται 
ή περί τον μακάριον αυτόν διήγησις, έξης δέ ρητέον τα ακόλουθα. 

Οί τοίνυν ευρεθέντες πατέρες τοινικαύτα τη γη παραδόντες τό 
πολύαθλον σώμα μετά πολλών δακρύων, τήν όρφανίαν τοιούτου 
καλού ποιμένος και πατρός στερηθέντες, κοινή γνώμη πάντων, τήν 
προστασίαν της ήγουμενείας ένεχείρισαν évi τών πρεσβυτέρων ιερο
μόναχων. ΤΗν δέ τότε πάντων τών έν ίερωσύνη κοσμουμένων μοναχών 
Παΐσιος τις, προβεβηκώς ημερών. Τούτου τήν πολιάν εύλαβηθέντες, 
ήγούμενον αυτόν προεχειρίσαντο, ος ήγουμενεύσας δύω μόνον έτη 
καί μή δυνηθείς ύπομείναι τό βάρος της προστασίας ταύτης, παρη-
τήσατο έπιστατεϊν δια τάς πυκνάς ασθενείας αύτοΰ, μάλλον έλόμενος 
ήσυχάζειν έν τώ κελλίω αύτοΰ ή προεξάρχειν τών πατέρων έν παντί 
έργω εκκλησιαστικό) τε καί βιωτικώ. Έν τω καιρώ δέ τούτου ουδέν 
άξιον εύρίσκομεν γεγονέναι δια τήν άδυναμίαν αύτοΰ, καθάπερ εΐρη-
ται, δι" όπερ καί ούκ έσημειώσαμεν. 'Αλλά περί μέν τούτου ίστάσθω 
ό λόγος, έροΰμεν δέ περί τοΰ μετ* αυτόν γεγονότος. 

Επειδή λοιπόν καί αυτός ό ήδη ρηθείς κύρ Παΐσιος αφέθη της 
ήγουμενείας, κοινή γνώμη πάντων τών τότε ευρεθέντων Πατέρων καί 
αδελφών, προέχειρίσθη ηγούμενος 'Ιερομόναχος τις τήν κλήσιν Τι-

άπηχεΐ τήν αναστάτωση πού επικρατούσε στην Πελοπόννησο μετά τό 1715: οί Τούρκοι, 
προσκομίζοντας τίτλους ίδιοχτησίας, ξαναπαίρνουν από τους χριστιανούς τή γη πού 
κατείχαν πριν από τήν ολιγόχρονη Βενετοκρατία. Άπ. Βακαλόπου?»ος, ό'.-τ. .-ταο., σ. 80. 

58. 'Από το 1712 ώς τό 1732 συμπληρώνονται 20 χρόνια, όχι 32. 
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μόθεος εκ Κώμης Βισσοκκυς, το γένος Βερρίνης, τω 1735 ετει από Χρι
στού γεννήσεως. Ούτος αναμεταξύ εις τα άλλα πολλά οπού εκαμεν 
εις τήν μονήν ταύτην, έφύτευ/σεν ενα αμπέλι εις την Συκήν εξ ξι-σ.31 
ναρίων, το δέ χωράφιον ήτον πατρικόν του' και επειδή έφύτευσεν 
αυτό το αμπέλι έκαμε και εν γαβένιον δια το κρασίον αύτοϋ, το όποιον 
μέχρι της σήμερον όνομάζουσιν οί πατέρες το βαγένιον του Τιμοθέου. 
Προς τούτοις ήγόρασε μέ άσπρα του μοναστηρίου εν χωράφιον, όπου 
ονομάζεται του Νταβίλη μέχρι της σήμερον. "Έτι αυτός ενήργησε 
και έγένετο και ό άμβλων της εκκλησίας και ίστορήθη και ό έξω νάρ-
θηξ59. Ούτος έκαμε και ενα σταυρόν δωδεκάορτον μαλαμοκαπνισμένον 
και κουμπελίτικον. Εις τον καιρόν της ήγουμενείας αυτού έγένετο 
και το τέμπλεον δια κοινών χρημάτων τών ευρεθέντων πατέρων, ώσπερ 
και το χρύσωμα τοϋ χορού, καθάπερ δείκνυνται και τα ονόματα αυτών, 
γεγραμμένα έν αύτώ. Εις τόν καιρόν αύτοϋ τοϋ ηγουμένου ήτόν τις 
ιερομόναχος εις τάς Παλαιάς Πάτρας ονόματι Νεόφυτος60 εκ Κώμης 
Τζετζεβό01, μετοχιάρης, και είχε τήν κατοικίαν του, δηλαδή τό μετό-
χιον, εις τόν μαχαλάν της Αγίας Αικατερίνης· και σήμερον λέγεται 
μαχαλάς της 'Αγίας Τριάδος. Αυτόν τόν οίκον αφιέρωσε χριστιανή 
τις ονόματι Πανώρια. ΤΗν λοιπόν αυτός ό όσιώτατος ιερομόναχος 
ζηλωτής και αληθής πνευματικός της αγίας μονής ταύτης, τοϋ οποίου 
όσα έκτήσατο έν ταΐς Παλαιαϊς Πάτραις κατά τό μετόχιόν μας, οτε 
λαλήσομεν δια τό μετόχιόν αυτό, τότε φανερώσομεν και τήν έπίδο-
σιν αύτοϋ. Νϋν δέ λεκτέον όσα εις τό μοναστήριον έφερεν: Πρώτον 
μέν έφερε τήν Κοίμησιν* της ύπεραγίας ημών Θεοτόκου και αειπαρθέ-
νου Μαρίας62, κεντισμένην δια μαγκάνου και ενα αέρα έπιτάφιον καί 
αυτόν δια μαγκάνου, και δύω πετραχήλια ομοίως δια μαγκάνου καί 
εν εύαγγέλιον άσιμωμένον καί θυμιατήριον άργυροϋν εν. 'Αλλά 

59. Ό έξωνάρθηκας τοϋ καθολικού δέν σώζεται σήμερα, αλλά διακρίνεται στο σχέ
διο τοϋ Barskij σαν στοά μέ δύο πλάγιες πόρτες. "Ετσι εξηγούνται καί τα λείψανα τοιχο
γραφίας πού υπάρχουν στην πρόσοψη τοϋ ναοϋ. Γ. Σωτηρίου, on. τταο., σ. 196 -197" 
βλ. φωτογραφία έδώ, έκτος κειμένου. 

60. Πρβλ. Κωδ., 203 - 204. 
61. Xcopiò τών Πατρών στην ανατολική πλευρά τοϋ Παναχαϊκού. 
* Στο περιθώριο: γοάφη òià τήν Κοίμηοί/ν. 
62. Γύρω από τό Λάβαρο της Κοίμησης της Θεοτόκου πλάστηκαν αρκετοί θρύλοι, 

πράγμα πού ήταν αναπόφευκτο: μιά σημαία πού στά χέρια τοϋ Π. Πατρών Γερμανού ση
μάδεψε τό ξεκίνημα τοϋ Αγώνα, έπρεπε να έχει καί μιά αντάξια ιστορία. "Ετσι μιά παρά
δοση λέει οτι τό Λάβαρο ύφάνθηκε τό 1721 από μιά ωραία Σμυρνιά καί δωρήθηκε στή 
Λαύρα μέ τήν ευχή νά δώσει τήν ελευθερία στην πατρίδα. Β. Παπαγεωργίου, uTò Λάβα-
ρον της Επαναστάσεως τοϋ 1821», Έττετηοί; τών Καλαβρύτων 3 (1971) 42. Ή ιστορία 
τοϋ Λαβάρου θά φτάσει νά γίνει ολόκληρο μυθιστόρημα 2.000 σελίδων (Χρ. "Ηλιόπου
λος, "Αναμνήσεις, σ. 28). Δέν θά μας απασχολήσει εδώ ούτε ή μυθοποίηση τοϋ Λαβάρου, 
ούτε τά προβλήματα γύρω άπό τήν ϋψωσή του στή Λαύρα ή τήν ταυτότητα του (βλ. γένι-
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περί μέν του κυρ Νεοφύτου εν άλλοις έρουμεν, οτε και καταλληλό-
τερον, νυν δε περί τοο ρηθέντος καθηγουμένου κύρ Τιμοθέου λεκτέον. 
Ούτος τοίνυν προστάς της ήγουμενίας 12 έτη, έποίησε παραίτησιν, 
μετά δέ ταύτην διορισθείς υπό της κοινότητας μετοχιάρης εις τάς 
Παλαιάς Πάτρας, κάκεΐθεν μετά δύω ετη έλθών ενταύθα το πνεύμα 
τω Κυρίω παρέθετο. 

Μετά δέ την παραίτησιν του ήδη ρηθέντος Κύρ Τιμοθέου, υπό 
των πατέρων και αδελφών διωρίσθη εις την προστασίαν των αδελφών 
Ιερομόναχος τις τοϋνομα Χρύσανθος, έκ Κώμης Δημιτζάνης. Ούτος 
ήν αληθώς Ισραηλίτης, εν ω δόλος ουκ ην, όλος πνέων ζήλου θείου, 
όλος θερμός εις τα θεία. Ήγουμένευσε δέ τω 1746, Ίαννουαρίου 6, 

σ.32 όλος ζηλωτής και συνδρομητής / δια τήν κοσμιότητα του ίερου 
ναού και τον στολισμόν και ένίσχυσιν όλης τής ίερας μονής. ΤΗν 
καθ' ύπερβολήν έραστός πάσι, ενάρετος και πολιτικός άκρως, σχεδόν 
κεκοσμημένος κατά πάντα. Έ ν πρώτοις εις τήν αρχήν τής ήγουμε
νίας αύτου, επειδή και τό νερόν του μοναστηρίου κατά πολλά μέρη 
του υδραγωγού ένεποδίζετο, έκαθάρισεν όπου επρεπεν και άνεκαίνισεν 
οπού έχρειάζετο. Έτι έκαμε και τό αλώνι τό παλαιόν, όπου είναι 
εις τό μετόχιον τής Βάρδιας63 άπό επάνω από τα σπήτια. Έτ ι έκόσμη-
σε και μερικών αγίων λείψανα μέ κουτία σφυριστά τέσσαρα, καθάπερ 
δείκνυνται μέχρι τής σήμερον. Έτι έκαμε και ενα σταυρόν κουμπελί-

κά έφ. Καιροί φ. 186, 23.3.1884 και φ. 188, 25.3.1884. Δ. 'Αποστολίδης, υπ. παρ., σ. 113. 
Μ. Πρωτοψάλτης, « Ή σημαία των Παλαιών Πατρών Γερμανού», 'Αχαϊκά 2 (1938) 9-11) · 
μόνο ο,τι έχει σχέση μέ τήν προέλευση καί τήν τύχη του έπί Άλβανοκρατίας.'Εκεΐνο πού 
γνωρίζουμε ασφαλώς για τό Λάβαρο είναι ότι μεταφέρθηκε στή Λαύρα άπό τό μετοχιάρη 
τής Πάτρας Νεόφυτο (1722-1737). Δέν στηρίζεται σέ καμμιά πηγή ή υπόθεση τοϋ Χ. 
'Ηλιόπουλου οτι προέρχεται άπό δωρεά Σμυρναίων ομογενών, οΰτε ή χρονολόγηση του 
στο 16 αϊ. (Χρνσαϊ σελίδες, σ. 14). Τό ίδιο αστήριχτη είναι καί ή γνώμη δτι τό 1736 ό 
ηγούμενος Χρύσανθος έστειλε τό Λάβαρο στή Σμύρνη για ανακαίνιση μέ τον ιερομόναχο 
Νεόφυτο {υπ. παρ.). Είναι φανερή ή συσχέτιση τής φανταστικής αυτής αποστολής μέ τό 
γεγονός τής μεταφοράς τοϋ Λαβάρου άπό τήν Πάτρα στή Λαύρα, πού έγινε ακριβώς 
άπό τον ίερ. Νεόφυτο. Ή Μ. Θεοχάρη, σέ άρθρο της για τό Λάβαρο, υποστήριξε οτι 
τό έφερε στο μοναστήρι ό Ευγένιος άπό τή Μολδαβία μαζί μέ άλλα δώρα τής οικογένειας 
Λούπου (έφ. Καθημερινή 25.3.1967), αλλά τουλάχιστο τό Κτιτορικό δέν αναφέρει τίπο
τε σχετικό- ή ίδια σέ ανακοίνωση της (έφ. Καθημερινή 18.8.1966) τό θεωρεί μικρασιατικό 
έργο. Τό 1779 τό Λάβαρο αναγράφεται σέ κατάστιχο, μαζί μέ άλλα κειμήλια τής Λαύρας 
πού άρπαξαν οί "Αλβανοί, ίσως τό 1773, κατά τήν επιδρομή του Ζένιου Χάρου εναντίον 
τοϋ μοναστηρίου (Κωδ., 52, 577). Τήν ίδια χρονιά ό ηγούμενος ό "Ανθιμος ήλθε στή Ρού
μελη, όπου είχαν πουληθεί τά κειμήλια, και κατόρθωσε νά τα ξαναπάρει* τότε θά ξανα
γύρισε καί τό Λάβαρο στή θέση του. Δέν επιβεβαιώνεται όμως άπό πουθενά ή άποψη οτι 
έπί Άλβανοκρατίας τό Λάβαρο έφτασε, υστέρα άπό περιπέτειες, στην Κωνσταντινού
πολη, τή Μολδοβλαχία καί τήν "Ηπειρο. Χρ. 'Ηλιόπουλος, υπ. παρ., σ. 14, 15. Χρ. Εύαγ-
γελάτος, οπ. παρ., α. 93. 

63. Βρισκόταν στο χωριό ΛαγοβούνΓ κάηκε τό 1826 άπό τον Ίμβραήμ μαζί μέ τό 
ναό τοϋ 'Αγίου Νικολάου. Δ. 'Αποστολίδης, ο.τ. παρ., σ. 80. 
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τικον άσιμοχρυσωμένον και τρεις αγίας στείρας αργυράς και μίαν 
βοϋλαν άργυραν της ελεημοσύνης, με την οποίαν σφραγίζουσι τα 
πιτάκια. Τω αύτω έτει άφιέρωσεν ό Παπάς Νικόλαος Βισοκκίτης τα 
αμπέλια του όποΟ εΐχεν εις την Συκήν, οσα ώριζε, και 'ένα κομμάτι 
χωράφι εις τήν Χιλιομοδοϋ, μισαδίων 15. Έτι και ό Ιωάννης Βασι
λόπουλος άπό Κουτέλην αφιέρωσε είς τό μοναστήριόν μας τα υπάρ
χοντα του, οσα εξουσίαζε, οίκους δηλονότι, αμπέλια, χωράφια και 
έγένετο καλόγηρος μετονομασθείς Γεράσιμος. Έτ ι ώκοδόμησε και 
τήν μάνδραν του κοιμητηρίου δια κοινών εξόδων. Έτι έκαμε και τα 
παρμάκια ολα, καθώς φαίνονται το γυρον όλης της ταράτζας. Έτι 
έπάτωσε και τον πυργον όπου είναι επάνω είς τήν πόρταν και τον έκό-
σμησε, καθώς φαίνεται σήμερον, με τό δεύτερον θυτατζίκον, όπου 
είναι έξωθεν, καί τήν ταράτζαν με τα παρμάκια της όπου φαίνονται 
εως τής σήμερον. Ταύτα λοιπόν έκαμε καί κατεσκεύασεν είς τον 
καιρόν της ήγουμενίας του. Ήγουμενεύσας δέ δύω έτη καί θέλων 
τήν αυξησιν της μονής καί τήν κοσμιότητα αυτής, παραιτήσας τήν 
προστασίαν αυτής, ήγάπησε να ύπάγη είς τήν Κωνσταντινούπολιν 
είς διακονίαν. Καί δή, διορισθείς υπό της κοινότητος ελαβεν συνερ
γούς των πόνων τής διακονίας δύω ιερομόναχους, ών ό μεν έκαλείτο 
Μακάριος εκ Κώμης 'Επάνω Ποτάμιας04, ό δε Γεράσιμος εκ Κώμης 
Ζατούνης. Έβαλε τοίνυν μετάνοιαν, άφ' ου ήγουμένευσε δύω ετη, 
καί εκαμεν είς τήν Κωνσταντινούπολιν ετη πέντε δια τήνκυβέρνησιν 
τοΟ μοναστηρίου. Έλθών δ' οπίσω, παρέδωκεν εις αυτό εν πρώτοις 
εν δυσκοπότηρον άργυρουν μέ ολα τα συνακόλουθα, ετι εν εύαγγέ-
λιον άσιμοχρυσωμένον, εν κατζί άργυρουν μέ τήν Κοίμησιν τής 
Κυρίας ημών, εν θυμιατήριον άργυρουν, δύο κουτεϊα ασιμένια δια σ.33 
να βάλλουσι τα άγια λείψανα, κανδήλας αργυράς εξ, δσα κουτεϊα 
αργυρά ευρίσκονται σήμερον μικρά σφυριστά, αυτός δια των χρυ
σοχόων κατεσκεύασε* μανδίον άρχιερατικόν μέ τήν πατερίτζαν του, 
ιερά άμφια ζευγάρια εξ μέ ολα τα συνακόλουθα αυτών, προς τούτοις 
καί χαλκώματα πολλά, άπό τα όποια ην καί ένας σοφράς, περί τον 
όποιον έκάθοντο δώδεκα άνθρωποι μέ εύρυχωρίαν καί άλλα πολλά. 
Προς δε τούτοις παρέδωκε καί άρκετήν ποσότητα χρημάτων, άπερ 
ΐδόντες οί τότε πατέρες μεγάλως εύχαριστήθησαν. 'Αναπαυθείς δέ 
μερικόν χρόνον, πάλιν έξέβη είς τήν Πελοπόννησον ταύτην εις δια
κονίαν καί εύδοκιμήσας είς αυτήν, ως άνθρωπος, οΐς κρίμασιν οΐδε 
Κύριος ό Θεός, παρωκύνθη μετά τής άδελφότητος. Όθεν μεγάλως 
λυπηθείς άνεχώρησεν έκ τής μονής καί έγένετο τοΰ 'Αγίου Τάφου 
υπηρέτης, δι' όν μεγάλως αγωνισθείς καί πλείστον εύδοκιμήσας καί 
μέγας δειχθείς, έγένετο αρχιμανδρίτης Άνδριανουπόλεως. Μετά δέ 

64. Χωριό τών ΚοΛαβρύτων πού σήμερα ανήκει στην Αιγιαλεία. 
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τούτο, τόν πλουν ποιησάμενος εις τους 'Αγίους Τόπους και παραδούς 
την διακονίαν αύτοΰ πάλιν ύπερετιμήθη, όθεν λαβών οϊκον πρέποντα 
τη αύτοϋ προκοπή ησυχάζει. "Ενθα μαθών τήν γύμνωσιν της μονής 
ταύτης, ην υπέστη υπό των Άλβανιτών εν τω καιρώ της μεγάλης θλί-
ψεως, έπεμψε μίαν ζυγήν ίερατικήν και μίαν ζυγήν ίεροδιακονικήν 
από τάς καλάς. "Ετι επεμψεν εν θυμιατήριον άργυρουν και γρ. 200, 
ετι γρ. 200 από τα όποια τα 100 εις άνακαινισμόν του κοιμητηρίου, 
τα δε λοιπά 100 νά άγοράσωμεν γελάδες και φοράδας. "Ετι έπεμψε 
τεσσάρας κανδήλας εκ Παύλου, καθώς φαίνονται είς τήν έκκλησίαν65. 

σ.33α φυτεύσας και τέκνα πολλά ποιησάμενος πνευματικά και τήν στείραν 
γήν έκείνην μητέρα επί τέκνοις εύφραινομένην άποδείξας, υπό των 
αδελφών τής αγίας μονής ταύτης κληθείς πόθω πολλώ και νόμοις 
μοναδικοΐς, άφείς σωματικώς τά πνευματικά αύτοϋ τέκνα, μη χωρι
σθείς αυτών δια τών σοφών και θείων αύτοϋ υποθηκών, προσήλθεν 
εϊς τήν καλεσαμένην αύτοΰ μονήν και μητέρα, τήν τό γάλα αυτόν 
ποτίσασαν και τοίς καρποίς τής αθανασίας θρέψασαν καί είς μέτρον 
ηλικίας τοϋ πληρώματος τοϋ Χρίστου άποκαταστήσασαν. Έλθών δε 
καί τόν αυχένα αύτοΰ ύπό τόν ζυγόν τοϋ Χρίστου θείς ήροτρία τήν 
μυστικήν χώραν, πολύν τόν άμυτόν τής αρετής συγκομισάμενος. 
Ούτω δέ τρέχων, τοις όπισθεν έπιλανθανόμενος, τοίς δε έμπροσθεν 
επεκτεινόμενος εφθασεν είς τήν άκρώρειαν τής αρετής. 'Ενταύθα δέ 
γενόμενος, μικρόν άσθενήσας καί πάντα τά προς έκδημίαν λογικής 
ψυχής άπεργασάμενος, συγχωρήσας πάσι τοις πατράσι καί υπ' αυτών 
τά όμοια απολαβών, άπειπών αύτοΐς τρέχειν τόν αγώνα τής αρετής, 
μετέστη προς Κύριον66. 'Αλλά περί μέν τούτου καί άλλοι λεγέτωσαν, 
ήμεΐς δέ τής κατά σειράν ιστορίας ολίγον εαυτούς διαστήσωμεν, ίνα 
καί τά ελλείποντα άναπληρώσωμεν. 

"Εστί δέ ταΰτα, ότι πας έντευξόμενος τη βίβλω ταύτη άπορήσειεν 
γε είκότως, πώς τοιοΰτοι άνδρες ού μέχρι τής εσχάτης πνοής ένέμει-
ναν έν τη επιστασία τής αυτών ήγουμενίας, κατά τόν άπόστολον 
Παϋλον λέγοντα, «έν ω εκλήθη έκαστος εκεί καί μενέτω»; Λέγομεν 
δ' είς τοΰτο, ότι επειδή καί ή μονή αύτη έκ του έλάττονος εις τό κρειτ-
τον προϋβαινεν, ερχομένων ετέρων ιερομόναχων είς μέτρον ηλικίας, 
άλλως δέ καί δουλεύσεις έπαινετάς καί προφθανούσας τάς τής μονής 
χρείας ποιούμενων, έκοντί ό κατά καιρόν ήγουμενεύων, βουλή καί 

65. Ή σ. 33 είναι γραμμένη κατά τά 2/3" τό υπόλοιπο της έμεινε άγραφο, αλλά ή 
μετάβαση στην επόμενη σ. 33β δεν γίνεται κανονικά. 'Υπήρχε ενδιάμεσο φύλλο καί εξέ
πεσε; 

66. Τό όνομα του ηγουμένου πού πεθαίνει εδώ θά υπήρχε στο κενό τής σ. 33. 
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τής λοιπής άδελφότητος, παρεχώρει της τιμής τώ άξίω ταύτης· έγίνετο 
δ' εν ταύτω και ή τιμή προς τον άξιον, και ή τιμή ή αυτή ούκ άποδιί-
στατο τοϋ διαστάντος αυτής, άλλ' άμα και ô ένδυσάμενος το ίμάτιον 
τής προστασίας και ό άποδυσάμενος τα ϊσα έκαρποΰντο και καρπούν
ται. Τούτο μόνον πλεονεκτεί ό προϊστάμενος, το εχειν τάς φροντίδας 
πάντων και μηδέν τών μεγίστων και αναγκαίων άνευ τής των αρχαιοτέ
ρων και προ αύτοϋ τάς ήνίας λαβόντων ποιεϊν. "Αλλως δέ ού με(μ)πτέοι 
τοΰτο ποιοϋντες οί πατέρες τής μονής ταύτης, μιμησάμενοι μη μόνον 
τάς μείζους μονάς ταύτης τής Πελοποννήσου, τοΰτο ποιούσας, αλλά και 
αύτάς τάς τοϋ άγιωνύμου "Ορους τοϋ "Αθω. "Εκ του Καλλινίκου τοί-
νυν και έξης μέχρι τοΰδε το ήγουμενεΐον μετέπιπτεν εξ ενός προσώ
που ζώντος εις έτερον, μόνος δέ εκείνος ό τρισόλβιος Καλλίνικος, 
μετά τον μακαριώτατον πατέρα ημών κύρ Εύγένειον, ηγούμενος τώ 
θεώ το πνεύμα παρέθετο. Και περί τούτου μεν άλις, ημείς δέ άρξώμεθα 
πάλιν τής ιστορίας. 

Μετά τήν παραίτησιν τοίνυν του ήδη ρηθέντος Ζαχαρίου67 προ- σ.34 
εχειρίσθη 'Ηγούμενος Σαμουήλ τις ιερομόναχος, άνθρωπος πράος 
και ταπεινός τή καρδία, κατά τό εύαγγελικόν αξίωμα, εραστής και 
αυτός διάπυρος τής εκκλησιαστικής ακολουθίας και θερμός και άκα-
τάπληκτος στρατιώτης τοϋ Χρίστου, νικήσας τον πολυμήχανον έχθρόν 
και πάντα τα όχυρώματα αύτοϋ κατασκάψας και τό τρόπαιον στήσας 
και τήν αδελφότητα εις χλόη ν πνευματική ν και ζωηράν όδηγήσας, 
τοις ιδίοις αύτοϋ παραδείγμασιν, έργω διδάξας αυτούς τό πλέον ή λόγω, 
έμπροσθεν αυτών πορευόμενος και κράζων. Ούτος πληρώσας τό μέ-
τρον τής ήγουμενίας αύτοϋ, προσετάγη εις Κωνσταντινούπολιν άπά-
ραι, χάριν διακονίας. Ααβών δέ συγκοινωνούς τών κόπων αυτής δύω 
ιερομόναχους, τους δοκοϋντας άξιους τής διακονίας ταύτης, άνήχθη 
έκεΐσε, σπουδάσας οτι πλείστον μιμηθήναι τους πρότερον έκεΐσε 
άπάραντας, Κύρ Χρύσανθον, σύν τώ Γερασίμω και Μακαρίω, και τού
τον σύν τω Ζαχαρία Τοΐτη (περί ων και έροϋμεν έξης) και εύδοκιμή-
σαντας. "Αλλ' ω τοϋ πονηροϋ δαίμονος, ού μόνον ούκ άπέδωκε κατ' ε
κείνους, άλλα και τό ζην έξεμέτρησε σύν τοις δυσίν αύτοϋ ίερομο-
νάχοις, τής πανώλης αυτών τάς βούλας πάσας έκκοψάσης, οΐς κρί-
μασιν οίδε Κύριος. Και μικροϋ δείν και τα άγια λείψανα, άπερ μεθ' εαυ
τών εΐχον προς άγιασμόν τών πιστών και προς βοήθειαν τής μονής 
ταύτης, άπίολέσθησαν, ει μη τις εκ τών πατέρων σταλείς, "Ανθιμος 
προηγούμενος, μετά πολλού κόπου και ίδρώτων και λόγων άνεκτή-

67. Έόώ ό συντάχτης τοϋ Κτιτορικοΰ κάνει λάθος: ό Ζαχαρίας, όπως θά δοΰμε 
παρακάτω, διαδέχεται τον ηγούμενο Μακάριο περί το 1762. Ό ηγούμενος πού αναφέρε
ται οτι παραιτείται εδώ πιθανώς είναι ό Χρύσανθος, πού τον είδαμε παραπάνω να ταξι
δεύει μέ δυο άλλους μοναχούς στην Κωνσταντινούπολη (περί το 1748). 
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σατο, περί ού έροϋμεν εν τω προσήκοντι καιρώ και τόπω. Ουδέν 
δ' άλλο εχομεν ειπείν περί τοΰ προκειμένου μακαρίου Σαμουήλ, 
αλλ' ή ότι επεμψεν έκ Κωνσταντινουπόλεως δύο αναλόγια ζεντεφέ-
νια. Ή ν τοίνυν και ούτος μία πέτρα αγαθή τών θεμελίων τής μονής 
ταύτης, κρατήσας αυτήν μή πεσεΐν τοις ιδίοις ίδρώσι και πόνοις· 
και πληρωθέντος του ορού τής ζωής αυτού απήλθε προς Κύριον. 

Δέχεται δέ τήν τής ήγουμενίας ποιμαντικήν ράβδον και βακτη-
ρίαν μετά τον ρηθέντα 'Ιερομόναχος τις, Άνανίας καλούμενος, έκ 
κώμης Κάτω Ποτάμιας68, κοινή βουλή πάντων τών τηνικαϋτα ευρε
θέντων πατέρων. ΤΗν δ' ούτος ολίγος εις τήν παίδευσιν τών ιερών 
γραμμάτων και ετι μάλλον ολίγος εις τα συνειθισμένα άσματα τής 

σ.35 εκκλησίας, πολύς δε εις τάς εργασίας / τάς έξωτερικάς τής μονής, 
δηλονότι αμπελώνας και κήπους, άλλ' ετι μάλλον πολύς καί, ϊν(α) 
εϊπω συντόμως, εϊς τήν γεωργικήν έπιστήμην αμίμητος και εις τάς 
πάχνας και χιόνας καί ομβρους καρτερικώτατος, ρωμαλαΐος εις το 
σώμα, ώστε φέρειν καί βίας πνευμάτων καί καύματα θέρους καί παν 
τό προστυχόν εν τη εργασία αυτού. ΤΗν αγαθός τον τρόπον, ήσυχος 
τήν όμιλίαν, εχθρός τής μεγαλαυχίας, υιός τής ταπεινοφροσύνης, 
άπλους τον τρόπον, απλούστερος τό ίμάτιον, απλούστατος τήν τρο-
φήν. Συμπαθής αύτοπροαίρετος τοις ποτέ πταίσασιν άδελφοΐς, ήγάπα 
την αυτών τιμήν έσπούδαζε, όσον οίον τε, κρύπτειν τα αυτών πταί
σματα, εΐποτε πέσοιεν, άλλα καί ποτέ τινι έλθόντι ειπείν περί τίνος 
καί έγκαλέσαι, άπέπεμπεν αυτόν σοβαρώ τω προσώπω λέγων, «σκόπει 
σαύτόν μή καί σύ πειρασθής». Αύτάς τοίνυν τάς άρετάς έχων, ήν 
αγαπητός ού μόνον παρά πάσης τής άδελφότητος, αλλά καί πάντων, 
όσοι συνελάλησαν αύτω* ταυτά τοι καί ραδίως έπετέλει, ο,τι είργά-
ζετο. Ούτος τοίνυν καί εις τάς Πάτρας διορισθείς μετοχιάρης ευδοκί
μησε παρά τοις έκεϊσε ούσι, άλλα πολλω μάλλον παρά τω Μητροπο
λίτη αυτών δια τήν αυτού ακριβή έμπειρίαν τών νομικών. Ταυτά τοι 
καί τάς μάλλον συμπεπλεγμένας διαφοράς τών πιστών ό Μητροπολί
της αφ' εαυτού άφαιρών, εις αυτόν άπετίθει. Ό δέ καί ολίγος ών εις 
τήν τών ιερών γραμμάτων παιδείαν, ώς έφημεν, διέλυε μέντοι ταύτας 
ως ίστόν αράχνης καί έδίδου έκάστω τό δίκαιον. Ού μόνον δέ ταύτα, 
έκεϊσε ών, προσειργάζετο, άλλα καί τών πραγμάτων τοΰ μετοχίου 
έπεμελειτο- ών γαρ γεωργός δοκιμώτατος καί ταύτα έποίει κάκεινα 
ουκ άφίη. Ταυτά τοι καί πολλά καί αγαθά καί αυτός έκεϊσε ποιησά-
μενος, φυτείαν σταφίδος καταβαλλόμενος καί άσθενήσας βαρέως, 
τα τη τών χριστιανών πολιτεία πρέποντα έπετελέσεν, εύλογήσας δέ 
καί αύξάμενος τω θεώ προς αυτόν έξεδήμησε, πλήρης ήμερων γενό
μενος. 

68. Χωριό τών Καλαβρύτων πού σήμερα ανήκει στην Αίγιαλεία. 
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Λαμβάνει δέ τήν σφραγίδα τής Ήγουμενείας Μακάριος ιερομό
ναχος εκ Κώμης Επάνω Ποτάμιας, ψήφω πάντων των αδελφών και 
πατέρων. Ούτος ην τα ίερά γράμματα πεπαιδευμένος και δι' αυτών 
γέγονεν τωόντι μακάριος ό Μακάριος, τήν προσηγορίαν κτησάμενος 
ομοίως τοις μακαρίοις αύτοΰ κατορθώμασιν. ΤΗν υπήκοος προ του σ.35α 
ήγουμενεΰσαι τοις πατράσιν ώς ουδείς άλλος, άφιλόνεικος τον τρόπον, 
πάντας υπερβάλλων τους άλλους· και τοσούτον ην πράος ό αείμνη
στος, ώστε και εϊτις αυτόν δέροι εις πρόσωπον, ούκ ήθύμει, ούδ' έβλα-
σφήμει, διηνεκώς αυτόν ή πνευματική φαιδρότης κατέλαμπεν εις τό 
πρόσωπον αύτοΰ. Ούκ οίδα πόθεν έκτήσατο τό τοιούτον επιθυμητόν 
δώρον, όπερ ούκ ολίγοι ποθοΰντες ούκ άπολαμβάνουσιν, τών ευγενών 
επί τα τοιαΰτα έπτοημένων, και ταΰτα εκείνου τοΰ άοιδήμου υπάρχον
τος εκ γένους ταπεινοΰ και χωρικού. Οΐμαι δε ότι ή χάρις τοΰ παναγίου 
Πνεύματος έξέχεε τήν φαιδρότητα έκείνην, ώσπερ ποτέ τω προφήτη 
Μωϋσή, ίνα φανέρωση ό θείος Παράκλητος τήν ένδομυχοΰσαν αύτώ 
άρετήν. «Οία γαρ ή μορφή», εφη τις που τών αρχαίων φιλοσόφων, 
«τοιαύτη και ή ψυχή». Και ταΰτα μεν είχε κτώμενος δια τής αρετής προ 
τής ήγουμενίας, εν αυτή δέ διορισθείς ούκ ελαττον τοϊς αύτοΐς συνήν. 
Δι' ö ερχόμενοι προς αυτόν οί τα πέριξ ημών κατοικοΰντες έθαύμαζον 
αυτόν δια τα είρημένα, όρώντες αύτοΰ τό άόργητον και τό άκακον 
υπέρ τήν περιστεράν και τό φρόνιμον τοΰ οφεως, κατά τον δεσποτικόν 
λόγον, εχαιρον δέ και οί πατέρες τοιοΰτον μέγαν άνθρωπον πλουτή-
σαντες, τωόντι αύθεντά<ν)θρωπον και οχι κοινόν κατά τους άλλους. 
Έ ν μεγαλοψύχως φέρων τάς συμφοράς και εύθύμως, ποδαλγίας γαρ 
αυτόν τυραννούσης δριμέως, ουδέποτε στεναγμόν εκ τοΰ στόματος 
προέπεμψε και όσον παρεξετάζετο τοις πόνοις, τοσοΰτον έχαιρεν 
άπεκδεχόμενος τάς άντιδόσεις τών πόνων του έν τη επιφάνεια τοΰ 
Κυρίου και Σωτήρος ημών Ίησοΰ Χριστού. Τοιούτος τοίνυν ην ό θαυ
μάσιος, ος δια τήν ένοΰσαν αύτώ άρετήν, ώς εφημεν, προ τοΰ ήγεμο-
νεΰσαι προσετάγη άπαραι εις Κωνσταντινούπολιν υποτακτικός, τό 
τοΰ ιερομόναχου τελών ύπούργημα τοΰ περικλεοΰς εκείνου Κύρ Χρύ
σανθου, ώς φθάς ό λόγος περί αύτοΰ μικρόν ανωτέρω διείληφεν. Τελέ-
σας δέ πασαν ύπακοήν προς αυτόν και εύδοκιμήσας κατήλθε σύν αύτώ, 
οτε αυτόν προσεκάλεσαν οί τής μονής προεστηκότες. Παραδόντος 
δέ τοΰ γέροντος αύτοΰ Κύρ Χρύσανθου τήν διακονίαν αύτοΰ τοις 
πατράσι, εκρίθη δίκαιον τον τόπον αύτοΰ λαβείν τον πάση υποταγή 
και σεμνή πολιτεία αύτώ πειθάρχησαντα. Και οή, βαλών μετάνοιαν, 
έλαβε σύν αύτώ συνεργόν / τών τής διακονίας καμάτων ίερομόναχόν σ.36 
τίνα Ζαχαρίαν 'Ροΐτην, περί ού έξης τα πάντα δηλώσομεν. Άπελθών 
δ' εις τήν βασιλεύουσαν Πόλιν ώς μάλα εύδοκίμησεν. Τελειώσας 
γαρ τήν ώρισμένην προθεσμίαν κατήλθεν εις τήν μονή ν ταύτη ν, 
παραδώσων τήν διακονίαν αύτοΰ. Και δή παρέδωκε μεν ίερά άμφια, 
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παρέδωκε δε και αργυρά της εκκλησίας πράγματα, παρέδωκε δέ τοι 
και αργύρια ίκανά και κανδήλας μεν αργυράς πλεΐον τών εϊκοσιν, 
έκτος του πολυκανδήλου, αργυρού και αύτοΰ υπάρχοντος. Δύω έξα-
πτέρυγα αργυρά και ενα σταυρόν μέγα αυτών, ενα δέ σάκκον άρχιε-
ρατικόν χρυσουν βαρύν και εξ ζυγάς ιεράς, τιμαφλείς και χρυσας, 
με τα συνακόλουθα αυτών, γρόσια δέ μετρητά χίλια και άλλα πολλά, 
τα όποια παρατρέχομεν. Τοιούτος τοίνυν και πάσχων υπό της ποδαλ-
γίας αφέθη της τών μοναχών προστασίας. 'Επί της αύτοΰ ήγουμενίας 
έγένετο ό οίκος ό καινός εις την Συκήν και ό μύλος ανεκτίσθη εις την 
Κέρτεζιν έκ θεμελίων. Καλώς ούν πολιτευσάμενος και φθάσας τό 
τεσσαρακοστόν τέταρτον έτος, διορθωθείς κατά μοναδικήν πολιτείαν, 
άπέλιπε μεν τα εγκόσμια και επίγεια, κατέλιπε δέ τοις άδελφοΐς μέγαν 
τον όδυρμόν και τον πόνον τοις είδόσιν αυτόν πολύν. 

Μετά δέ την παραίτησιν του ήδη ρηθέντος τωόντι Μακαρίου, 
άνέβη εις τον τής ήγουμενίας θρόνον ιερομόναχος τις Ζαχαρίας προ-
σαγορευόμενος, ό προ μικρού βηθείς συνωδός και συνοπαδός εις τους 
αγώνας τής κατά τήν Κωνσταντινούπολιν διακονίας. Ούτος ήν έκ 
Κώμης Τογούς69, μοναχός όντως δοκιμώτατος και τής αρετής εργάτης 
προθυμότατος, τής εκκλησιαστικής ακολουθίας εραστής διάπυρος 
και τής εγκράτειας υίός, πολιτικός καθ' ύπερβολήν, νομικός εμπειρό
τατος και πνευματικός λίαν ευδόκιμος καί, ώσπερ ό Χρυσόστομος, 
προς μετάνοιαν ελκών καί τον λιθοκάρδιον τοις πνευματικοΐς καί θείοις 
αύτοΰ ρήμασι. Ούτος καί τον ήδη ρηθέντα Κύρ Μακάριον εις τήν τής 
Κωνσταντινουπόλεως διακονίαν μέγα ύψωσε καί, ει μή τούτον εΐχεν 
εκείνος, ούκ αν εις τοσούτον επιδόσεως ήν ή αύτου παράδοσις. Έφθα-
σεν αυτός γενέσθαι πνευματικός καί τους λογισμούς άναδέχεσθαι, 
ού μόνον τοΰ τότε Μακαριωτάτου πατριάρχου τών 'Ιεροσολύμων, 
άλλα καί αύτοΰ τοΰ Οικουμενικού. Ού δει λέγειν περί αύτοΰ, τοσοΰτον 
δέ ειπείν, ότι σεβαστός ή ν παρά πασι τοις εν Κωνσταντινουπόλει 
άρχουσι καί έντίμοις δια τήν ένοΰσαν αύτω άρετήν. Ούτος αποθανόν
τος τοΰ τότε Κερνίτζης έζητήθη παρά τής επαρχίας ποιμήν ποιμαναι 
τα λογικά πρόβατα, άλλα ταπεινόφρων ων ούκ ηθέλησε, τό τοιούτον 

σ.37 αξίωμα / λογιζόμενος τό μέγα αξίωμα. Ούτος τοσοΰτον ήν ρωμαλαΐος 
τήν ψυχήν καί διάπυρος εραστής τής μονής καί μεγαλόψυχος, ώστε 
ηθέλησε καί τήν μονήν ταύτην πασαν μέ δεύτερον πάτωμα κατασκευά-
σαι. Καί δή έκβαλών πδσαν τήν ξυλικήν, όσης δηλονότι εχρηζεν ή 
οικοδομή, έχων συμβοηθους καί συμπράκτορας τους τότε τών Καλα
βρύτων προεστώτας, μάλιστα τών περιφανέστατον καί θεοσεβέστατον 
Κωνσταντΐνον Ζαΐμην, τον παρά τοΰ έν τή Τριπολιτζα πόλει τότε 
ήγουμενεύοντος τό τής αδείας γράμμα έκβαλόντα, έκωλύθη, οΐς κρί-

69. Χωριό στα βόρεια τών Καλαβρύτων. 
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μασιν οΐδεν ό Κύριος, εν τη αρχή της ακμής, θανάτω πικρώ άρπαγείς, 
άπελθών εις τάς αιωνίους μονάς και δια την άρετήν του και δια την 
προς την οϊκοδομήν της μονής προθυμίαν. Ει γαρ και έργω ούκ φκο-
δόμησεν, άλλα λόγω και σημείοις οικοδομής το έργον αυτό έτελειώ-
σατο ό μακάριος. Τοσούτω δέν ήν άξιος, ώστε τής ξυλικής άπάσης 
έτοιμης ούσης και πάσης τής ύλης και του γράμματος έκδεδομένου, 
οί μετ' αυτόν προεστώτες και προηγούμενοι ούκ έτόλμησαν τής έγχει-
ρήσεως άψασθαι, δεινόν και μέγα κρίναντες τό εγχείρημα. Και άπώ-
λετο πάσα εκείνη ή ετοιμασία, φευ, αδίκως, εις ουδέν έργον δαπανηθεΐ-
σα τής μονής καλόν, τούτου μέν άπό Καλάβρυτα, εκείνου δ1 από 
άλλο χωρίον λαβόντος, την μέν δανεικώς, την δέ χρήμασιν. "Επλεε 
τοίνυν ό μακάριος ούτος του βίου τό πέλαγος τούτο τό πολυτάραχον, 
έχων τά ιστία άπαντα εκτεταμένα μέ ούρον άνεμον και ώρατο εν τή 
θαλασσή ταύτη ώς μέγα ορός διατέμνων τά κύματα τής θαλάσσης 
παραδόξως. 'Αλλ" οϊμοι, έμβάς εις τον λιμένα, όθεν έδει σωθήναι, 
εκείθεν άπόλλυται, ύποστάς ναυάγιο ν σύμψυχον, άπολέσας ού μόνον 
τον φόρτον άπαντα, ού μόνον την ναυν, αλλά και εαυτόν μη δυνηθείς 
υπεράνω του ύδατος γενέ(σθαι), άλλ' υποβρύχιος γενόμενος κατέλιπε 
τοις μετ' αυτόν μέγα πένθος. Και ούτως έχει τά περί τούτου, αυτός 
μόνος μετά τόν μακάριον Καλλίνικον έν τη ήγουμενία τό πνεύμα 
τω Κυρίω παραδούς. 

Καθίσταται δ' άντ' αύτου 'Ιερομόναχος τις Χριστόφορος, εκ κώμης 
Επάνω Ποτάμιας, γνώμη των ευρεθέντων ιερών πατέρων. Ούτος ήν 
άνήρ πρόθυμος εις τάς υπηρεσίας τής μονής, άλλα μάλλον εις τήν δια-
κονίαν τήν έν Χριστώ, ος άφ' ού διεπέρασε πάντα τά διακονήματα 
τής μονής και υπηρέτησε τώ ναώ του θεού εφημερεύων, εδόθη εις τά 
ταξίδια τής Πελοποννήσου, ώστε όπου εως έγινε καθηγούμενος ουδέ
ποτε άνεπαύθη, άλλα άεί έκοπίαζε δια τό συμφέρον του μοναστηρίου. 
Ούτος και / τό μετόχιον τών Λεχαινών κατά τρόπον τινά έκόσμησε σ 
και γνωριμώτερον άπέδειξεν. ΤΗν δέ και έστι μιμούμενος τόν άπόστο-
λον Παϋλον, γινόμενος τοις πασι τά πάντα, τό κρεΐττον μέρος άεί 
προαιρούμενος. *Ην δέ και συνετός, ακολουθών τοις καιροΐς, άκουσας 
ώς οΐμαι τό «καιρώ δουλεύειν» και «θεός ών εμαθον» και τό «έπου 
καιρώ». Εις βαθύ δέ γήρας έλάσας, ησυχάζει νυν καλλιεργών τήν 
άρουραν τής εαυτού ψυχής, ίνα θερίση και πολύχουν τόν άσταχυν 
έν τώ θέρει τής δευτέρας παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χρίστου. 
Διελθών δέ και αυτός τόν βαθμόν τής ήγουμενίας, παραίτησιν έποιή-
σατο ώς οί προ αύτου. 

Δέχεται δέ τώ αψξδΦ ετει άπό Χρίστου γεννήσεως, Δεκεμβρίου 
κς*', ιερομόναχος τις Θεόκλητος, μετονομασθείς "Ανθιμος, εκ Κώμης 
Λαγγάδια τής Καρυτένης, έλθών άπό Σμύρνης, ών έκεΐσε ταξιδιώτης. 
Λαμβάνει τοίνυν αυτός τήν τής ήγουμενίας ποιμαντικήν ράβδον και 
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εισέρχεται εις τους αγώνας της μονής, ώσπερ τις μέγας στρατηγός ή 
μάλλον ειπείν ώς άλλος 'Αλέξανδρος Μακεδών ό του Φιλίππου και 
ΐστησι μεν την τηνικαϋτα ροπήν εις τα χείρω της μονής και δίδωσιν 
αύτη το θάρρος έλπίζειν κρείττω, ανατρέπει δέ τους εχθρούς τής μονής 
και όλετήρας καί αποδιώκει αυτούς έκ των ορίων και ελευθερώνει 
μεν τα χωράφια, όπου ήσαν εις τα σύνορα του Καλαβρύτου με την 
γνώσιν του καί με το πολιτικόν του, αποσοβεί δέ και άπό το σύνορον 
των Κραστικών τους πατουντας τον τόπον του μοναστηρίου καί βάνει 
έκεΐσε ζευγίτας του μοναστηρίου* πλατύνει το μετόχι τής Βαρδίας 
καί άποδείκνυσιν αυτό καρποφορώτερον, επιμελείται τών αμπελώ
νων καί φυτεύει φυτείας καί απολαμβάνει καρπόν εξ αυτών καί ίερουρ-
γεΐται ό αμνός του θεού ύπό τό είδος του οίνου, κτίζει οίκους πρέπον-
τας τώ ήθει του καί τη μεγαλοπρέπεια του- καί ταύτα μέν συλληπτι-
κώτερον, ούκ άχαρι δέ ειπείν καί κατά μέρος τα κατορθώματα αύτοΰ. 
Ά φ ' ου λοιπόν αυτός εύδοκίμησεν εις τα διακονήματα τής μονής 
καί εις την έφημερίαν, διωρίσθη ταξι(δι)ώτης τής Γαστούνης, τα 
πάντα δέ εις τό μετόχιον τών Λεχενών οίκονομήσας καί τους ποι
μένας τής ποίμνης ημών καί τους βουκόλους τών βοών έκθρέψας 
δια τής προκοπής του, έλθών παρέδωκε τήν διακονίαν του ενώπιον 
τής συνάξεως. Έπαινηθείς δέ δια τήν καλήν οίκονομίαν καί κυβέρ-
νησιν όπου έκαμε, διωρίσθη ταξιδιώτης είς την Σμύρνην. Κςικεΐ δέ 

σ.39 ώς ξένος καί πάροικος πολλά καμών, εως ότου έγνωρίσθη τό ίκα/νόν 
τής μονής ταύτης ποιησάμενος, παρεγένετο είς αυτήν, ένθα παραδούς 
τήν διακονίαν του άνέβη εις τον τής ήγουμενίας θρόνον. Ου πολύ 
δέ τό εν μέσω εγείρονται τίνες τών αλλογενών καί ζητοΰσι να άποξε-
νώνωσι τα χωράφια του μοναστηρίου, όπου είναι είς τοϋ Βλάχου 
τα χανδάκια καί εις τον Βροδόν καί εις τον Προφήτην Ήλίαν70, 
έχοντες καί γράμματα αποδεικτικά. Ούτος δέ ό γενναίος μηδέν φοβη
θείς αυτούς τό σύνολον, προσελθών τω πανευγενεστάτω καί ίσχυρο-
τάτω αρχοντι Κωνσταντίνω Ζαΐμη71, ανέφερε πάντα τα γινόμενα, 
παρακαλέσας αυτόν ϊνα βοηθήση τη μονή έν αυτή τη ώρα, ει μη γαρ 
άπόλλυται πάντως. Καί δή, συνεργεία του Θεού, έλθόντων του βοϊβό-
δα καί του καδή μετά πάντων τών ομογενών αυτών, τών μέν ζητούντων 

70. Ναός πού βρισκόταν απέναντι άπό τήν Λαύρα, στο ύψωμα όπου σήμερα υπάρ
χει το «Ήρώον τής Επαναστάσεως». 

71. Ή μεσολάβηση τοϋ Κ. Ζαΐμη υπέρ τής Λαύρας θα έγινε στις αρχές του 1765, 
δεδομένου ότι ό Άνθιμος γίνεται ηγούμενος στίς 25 Δεκ. 1764 και ό Κ. Ζαΐμης θανατώ
νεται, όπως αναφέρει ενθύμηση τοο Μ. Σπηλαίου, στις 11 Μάρτ. 1765. Σ. Κουγέας, 
«Χρονικά ένθυμητικά σημειώματα άπό τό Μέγα Σπήλαιον», Πελοπον. Πρωτοχρ. 2 (1958) 
8. Για τή θανάτωση τοϋ Κ. Ζαΐμη πρβλ. καί Καν. Δεληγιάννης, 'Απομνημονεύματα, τ. 
Α', ϊκδ. Γ. Τσουκαλά, Άθ. [1957], σ. 19 - 20 καί Κ. Δυοβουνιώτης, Θεολογία 27 (1956) 
359. 
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ώς πατρικά, των δέ μαρτυρούντων, ύπερίσχυσεν ούτος ό μέγας άνήρ 
πάντας, πρώτον με το θέλημα και δεύτερον μέ τήν συνέργειαν τοΟ ρη-
θέντος Ζαΐμη. Και έχάρησαν μέν οί της μονής πατέρες, έλυπήθησαν 
δέ σφόδρα και κατησχύνθησαν πάντες οί αντικείμενοι, έξ εκείνου 
δέ μέχρι της σήμερον έμεινεν ή μονή αύτη ανενόχλητος. Τούτο εί
ναι πρώτον μέγα κατόρθωμα τοΰ ρηθέντος Ηγουμένου. 

Δεύτερον δέ ή όμοιον αύτώ ή μείζον, κρινέτωσαν οί δεινοί περί 
τα τοιαύτα, είναι ότι επειδή και είχεν ή μονή χωράφια εις τό χωρίον 
όνομαζόμενον Κραστικούς καί τα εκαμνον οί Κραστικιώται και έπερ-
νε τό μοναστήρι τό τρίτον, έγίνετο πολλάκις κλοπή από τους ιδίους 
τους Κραστικιώτας, καί αντί να λάβη ή μονή αύτη λόγου χάριν δέκα 
μισάδια γένη μα, ελάμβανε δύω. Καί ού μόνον τούτο τό κακόν καί 
όλέθριον έγίνετο, άλλ' αυτοί οί ϊδιοι Κραστικιώται, έχοντες χρείαν 
χρημάτων, προσήρχοντο καί έπώλουν τα χωράφια τοΰ μοναστηρίου 
εϊς Τούρκους. Ταύτα τοίνυν άναλογισάμενος ό ρηθείς Κύρ "Ανθιμος 
καί μη ύπομείνας τήν ζημίαν, κάμνει τέσσαρα σπήτια καί βάνει ζευ-
γίτας μέσα καί πέρνει τα χωράφια από τους Κραστικιώτας καί τα 
δίδει εις τους εδικούς του ζευγίτας72, καί εστη τό κακόν. Τούτο είναι 
δεύτερον κατόρθωμα τοΰ Κύρ 'Ανθίμου. 

Τρίτον δέ καί μεγαλήτερον, ότι επειδή οί ζευγΐται οί ρηθέντες 
έλαβον τα χωράφια, φθονήσαντες οί Κραστικιώται ήλθον εις τους 
Καλαβρυτινούς Τούρκους καί διήγειραν αυτούς, οτι έπάτησε τό 
μοναστήρι τα χωράφια τους καί τα έδωκε εις τους εδικούς των ζευγί
τας καί τά κάμνουν όπερ άκούσαντες εις θυμόν διηγέρθησαν καί δή 
εξελθόντες τών οϊκων αυτών, ήλθον μέ τον βοϊβόνδα καί καδήν εις 
τους Κραστικούς, οντος καί του όηθέντος ανδρός Κύρ 'Ανθίμου, 
γίνεται ακριβής έξέτασις τών χωραφιών πάντων καί λαμβάνει τό μονα-
στήριον τα εδικά του μέ γράμματα βεβαιωτικά, ομοίως καί οί Τούρκοι 
γείτονες τά εδικά τους / μέ γράμματα βεβαιωτικά. Καί έφάνησαν μέν σ.40 
οί Τούρκοι πολύ κατώτεροι άπό τάς ελπίδας των, έδείχθη δέ καί τό 
μοναστήρι πολύ άνώτερον άπό τήν προσδοκίαν του, μέ τό μέσον πρώ
τον τοΰ θεοΰ καί δεύτερον τοΰ ρηθέντος Καθηγουμένου Κύρ 'Ανθί
μου. Έδώ πρέπει να στοχασθή τινας τήν δύναμιν αυτού, πόσον ϊσχυ-
σεν, είς γαρ μόνος μετά τοΰ Θεοΰ έπάλαισε μέ ολην τήν Τουρκίαν τοΰ 
Καλαβρύτου καί ένίκησεν αυτούς 

Τέταρτον κατόρθωμα τοΰ ρηθέντος Κύρ 'Ανθίμου είναι οτι, επειδή 
καί τό γένημα τών Κραστικών έγίνετο εϊς πλήθος καί έδυσκολεύετο 
να φερθή εις τήν μονήν, άλλο δέ οτι καί άνίσως ήθελεν έλθη δέν 
έχωρούσεν είς τάς άποθήκας, διατί τό αραποσίτι γίνεται πολύ, προς 

72. Δύο Λαυριώτικα ζευγολατειά, κατοικούμε να άπό 50 ελληνικές οικογένειες, 
είδε το 1815 ό Pouqueville, καθώς έμπαινε στα Καλάβρυτα (ό'π. παρ., τ. Δ', σ. 314). 
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δέ τούτοις άνίσως και βαλθή εις άποθήκην αμπαριού άνάπτει και 
φθείρεται, οικοδομεί οίκον μεγαλώτατον εις τους Κραστικούς με δύω 
οντάδες εκλεκτούς, το έναν εις την μίαν άκραν και τον άλλον εις την 
άλλην, και εις την μέσην αυτών μαγαζίον. Και ταύτα μεν επάνω, το 
κατώγειον δέ έχει μισοχωρισμένον, και εις το ήμισυ μεν έχει βαγέ-
νιον εν και δύω βουτζία και άλλα πράγματα αναγκαία, το δ" άλλο 
ήμισυ το διώρισεν εις αχούρι των ζώων το τοίνυν γένημα, πρώϊμον 
και οψιμον, οί πατέρες λαμβάνοντες από τους ζευγίτας το θέτουν εκεί. 
Άλλα τόσον τό πρώϊμον δέν έχει χρείαν, οσην έχει τό οψιμον, επειδή 
με τό να είναι τό σπήτι* μεγάλο τό απλώνουν και δέν άνάπτει. Είναι 
λοιπόν ενα μεγάλο κατόρθωμα τούτο, επειδή πέρνει τό μοναστήρι 
από αυτό τό ζευγαλατεΐον υπέρ τά χίλια μισάδια γένημα, πρώϊμον 
και οψιμον, όπου πρότερον επερνε μόλις πολλά ολίγον. Ενταύθα 
τοίνυν δείκνυνται δύω μεγάλα καλά, ενα μέν ότι πέρνει τό μοναστήρι 
άπό έκεϊ τό ρηθέν γένημα, άλλο δέ ότι απλώνεται τό οψιμον και δέν 
χαλά* θεωρείται δέ και τρίτον, ότι αναπαύεται και όποιος καλόγηρος 
υπάγει εκεί, έχων κατοικίαν ένδοξοτάτην μέ όλα τά συνακόλουθα**. 

Πέμπτον δέ κατόρθωμα αυτού είναι, ότι αυτό τό σπήτι όχι μόνον 
μέ ταράτζαν, δηλονότι χαγιάτι, τό κατεσκεύασε, αλλά καί μέ μαγει-
ρεϊον, αλλά και μέ αύλήν, αλλά καί μέ χαμοκέλλας, αλλά καί μέ έκ-
κλησίαν των Ταξιαρχών ονόματι, ήτις κατά τό παρόν είναι άνευ 
εγκαινίων δια τον φόβον των αλλογενών73. Αυτού κατόρθωμα είναι 
καί τό αλώνι τό πέτρινον, όπου κείται έπάνωθεν τοΰ ρηθέντος οίκου, 
εις άκρον τέχνης κατασκευασθέν καί εις τελειότητα τόπου επιτηδείου 
τεθέν. 

"Εκτον κατόρθωμα αυτού είναι, ότι εις τά αμπέλια των Κραστι-
κιώτων έκτήσατο άμπέλιον καί έφύτευσεν εως εξ στρέμματα όλον, 
ώστε τό άμπέλιον τό ήγόρασε εξήντα γρόσια, τό δ' άλλο έφύτευσε, 

σ.41 άπό τό όποιον αμπέλι λαμβάνουν οί πατέρες / τό κάλλιστο ν κρασίον 
άπό ολα τά κρασία όπου έχουν. Ήγόρασε δέ καί κάδην δια αυτό (τό) 
κρασίον καί έχει αυτήν έκεϊ εις τό μετόχιον τών Κραστικών. 

"Εβδομον κατόρθωμα είναι αυτού, ότι επειδή έβαλε ζευγίτας εις 
τά ρηθέντα σπήτια καί έμελλον νά δουλεύσουν αυτοί καί βάλτον, 
δέν λυπεϊται τά έξοδα, αλλά θαρσαλαίως βγάνει χανδάκια καθώς άπαι-

* Προσθήκη στο περιθώριο : το παρόν σπήτι έχει και αμπάρια. 
** Προσθήκη : τα όπυ'ια ασζιρα είναι εξ οικειον τον και είναι χίλια εξακόσια εβαο-

μήντα τρία. 
73. Είναι γνωστές οί απαγορεύσεις πού επέβαλλαν οί Τούρκοι σχετικά μέ τό χτίσι

μο νέων εκκλησιών. Μια παράδοση άπό τό Αιβάρτζι Καλαβρύτων αναφέρει μέ τί τέχνα
σμα οί κάτοικοι τοΰ χωριού μπόρεσαν νά ξεγελάσουν τό βοεβόδα Καλαβρύτων καί νά 
αποπερατώσουν τό ναό του 'Αγίου Γεωργίου τό 1768. 'Αθ. Αέλος, Ιστορία αρχαία; Ψω-
φίΟοζ καί Αειβαρτζίοΐ', "Αθ. 1953, σ. 118. 
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τεΐ ή χρεία, και ούτως έδουλεύθη ό βάλτος και καρπόν πολυπλά-
σιον ήνεγκε. 

Όγδοον κατόρθωμα είναι αύτοΰ, ότι δεξιά του άμπελώνος εις την 
Συκήν ην χωράφι κατά τό ριάκιον της Βισοκκάς, έως 5 στρέμματα-

αυτό τό χωράφι πρώτον τό καθαρίζει άπό τάς πέτρας, είτα τό φυτεύει 
και έγινε φυτεία εξαίρετος και κάμνει οίνο ν πολύν και καλόν*. 

Ένατον κατόρθωμα είναι αύτοϋ, ότι επειδή κρασί έγίνετο πολύ 
εις την Συκήν και ό ληνός ήτον μικρός, αυξάνει αυτόν και ϊστησιν 
ένδον αύτοϋ μίαν καρούταν καινήν και μίαν κάδην, όπου δεν ήτον 
πρότερον, και ούτως έγένετο εν ευρυχωρία ή είσοδος του οίνου. 

Δέκατον κατόρθωμα αύτοϋ είναι ό πύργος όπου είναι επάνω εις 
τήν Άγίαν Τριάδα- ήτον πρότερον οχι όντας δι' ανθρώπων κατοικίαν, 
αλλά φυλακή δια κακούργων τιμωρίαν. Τοϋτον τον όντάν αυτός ολίγον 
μεν ύψωσε, έκόσμησε δέ παράθυρα τέσσαρα κάτωθεν και τέσσαρα 
άνωθεν και εις όλα τέθεικε τζάμια, έκαμε μαγειρείον έξωθεν, έκαμε 
τήν ταράτζαν με τήν σκάλαν της, έκαμε τον δεύτερον όντα όπου είναι 
πλευρά είς τήν Άγίαν Τριάδα με τό τζάκι του, και δια να μή πολυλο
γώ, έκαμε σπήτιον να άναπαυθή ένας μεγάλος και ένδοξος άνθρωπος 
με όλους τους ανθρώπους και είς τοϋτο είναι μάρτυς αυτός ό οίκος, 
καθώς φαίνεται σήμερον. 

Δέκατον πρώτον κατόρθωμα αύτοϋ είναι, ότι επειδή τό μοναστή-
ριον ήτον με καμάρας τό κάτωθεν μέρος πέτρινας και έφαίνετο ένα 
σκότος και μία αηδία μεγαλωτάτη, ευρίσκει τεχνίτας, κρημνίζει τάς 
καμάρας και βάνει είς τον τόπον αυτόν τους ξύλινους στύλους, καθώς 
φαίνονται είς τά τρία μέρη τοϋ μοναστηρίου, τό μεσημβρινόν δηλο
νότι, τό βορεινόν και τό δυσικόν. Και ούτως έφωτίσθη τό μοναστή-
ριον και άνοίχθη ή αυλή της μονής και φαίνεται όπωσοϋν ευρύχω
ρος, όπου πρότερον ότι μάλιστα μικρά και στενή και σκοτεινή. 

Δέκατον δεύτερον, επειδή και έκινδύνευεν τό κουτί τών αγίων λει
ψάνων όπου είχεν ό μακάριος προηγούμενος Κύρ Σαμουήλ, περί τοϋ 
οποίου εϊπομεν έν τοις έμπροσθεν, οτε τέθνηκε μετά τών δύω ιερομό
ναχων, αναβαίνει είς Κωνσταντινούπολιν, ευρίσκει τό κουτί και έκ-
βάλλει αυτό και λαμβάνει. Διατρίβει αύτοϋ δεκαοκτώ μήνας, κατα
βαίνει είς τήν μονήν, παραδίδει τό κουτί, παραδίδει δ' έτι και γρόσια 
τετρακόσια και πράγμα 350, μίαν κανδήλαν άργυραν, δύω κουτία ζεν-
τερένια, δύω φερμάνια, τό ένα δια να μή κληρονομούν οί συγγενείς 
τους καλογήρους μετά τον θάνατον τους, τό άλλο / δια να μή κό
πτουν οί ξένοι τον λόγκον της μονής και να μή ρίπτουν τά πρά
γματα τους τά ζωντανά εις τον τόπον της μονής και ένα συνοδικόν 
έπί Σαμουήλ Πατριάρχου είς τό να τρώγουν οί πατέρες κρέας, άναιρε-

* Προσθήκη : ηγοράσθη (ίντυς ό τόποζ άπα τυν Σπήλιον παποντζη Βισοκαΐτ 
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τικόν του πρότερον οντος εις το να μη τρώγουν. Αύτοϋ του κυρ 'Ανθί
μου είναι δούλευσις και τά δύω μεγάλα φανάρια, όπου είναι σήμερον 
εϊς την έκκλησίαν του καθολικού. 

Δέκατον τρίτον αύτοϋ κατόρθωμα είναι οτι, επειδή το ώμόν γένος 
των Άλβανιτών εκαυσε τους οντάδες έξω και τό άχοΰρι, αυτός μέ τό 
πολιτικόν του και μέ τήν έπιτηδειότητά του καταπείθει τους τότε 
μπελουμπασάδες74, πρώτους όντας, και κατανεύουσιν εις τό ζήτημα 
του. Και δή ώκοδόμησε μέ άσβεστον τους οντάδες, όπου φαίνονται 
σήμερον, άσυγκρίτως κρείττους και μείζους των προτέρων εκείνοι 
γαρ ήσαν μέ λάσπην, αυτοί δέ μέ άσβέστην, εκείνοι ήσαν,* οι δέ σή
μερον όντες είναι πέντε. Και ούτως έγένετο τό χειρότερον καλλίτερον 
και τό μικρότερον μεγαλήτερον. 

Δέκατον τέταρτον κατόρθωμα αύτοΰ είναι, ότι επειδή οί σκληροί 
'Αλβανίται έλθόντες εδώ έγύμνωσαν τήν μονήν και επήραν άπαντα 
τα ιερά κειμήλια αυτής75, μηδέν άφήσαντες, ούτε κανδήλαν, ούτε ιε
ρόν άμφιον, ούτε άγιο ν λείψανον, άφείς τό γηρατεΐον και ενδυθείς 
τήν νεότητα, διαβαίνει εις τήν 'Ρούμελιν από τήν Πελοπόννησον μέ 
γράμματα συστατικά, παρίσταται εις αρχιερείς, ομιλεί έμβριθώς μέ 
άρχοντας τοΰ τόπου εκείνου, αλιεύει τάς γνώμας τών κοινών ανθρώπων, 
μανθάνει τους ανθρώπους όπου εΐχον τά άγια λείψανα, μανθάνει τά 
πρόσωπα όπου εΐχον τήν άγίαν κάραν του αγίου 'Αλεξίου, τοΰ ανθρώ
που του Θεού και άλλα ιερά άμφια, κάμνει τρόπους πολιτικούς, οικο
νομικούς και κάθε τέχνην, ελευθερώνει τά κειμήλια και μερικά άπό 
τά ιερά άμφια και αποστέλλει αυτά εις τό ιερόν τούτο μοναστήριον, 
άλλ' όχι ολα, αλλ' όσα ήδυνήθη και εύρεν. 

Δέκατον πέμπτον κατόρθωμα αύτοΰ είναι, ότι ταύτα ποιήσας ούκ 
ήμέλησεν, άλλα λαβών τον άγιον Άλέξιον ανέρχεται εις τήν Κωνσταν-
τινούπολιν, προσκυνεί τον παναγιώτατον Κύρ Γαβριήλ, μετέρχεται 
αυτόν πολλαχώς διαφόροις τρόποις εύγενικοΐς και μοναδικοΐς, κτάται 
και υποτάσσει εις τό μοναστήριον τούτο δια μέσου τοΰ πατριάρχου 
εν άλλο μοναστήριον, τιμώμενον έπ' ονόματι τοΰ αγίου Γεωργίου, 

74. Οί μπελουμπασάδες (μπουλουκμπασήδες). 'Αλβανοί στην καταγωγή κυρίως, 
ήσαν αρχηγοί στρατιωτικών αποσπασμάτων και υπηρετούσαν κάτω από τις διαταγές του 
βοεβόδα. Ή εκλογή τους γινόταν μέ τη συγκατάθεση τών κοτζαμπάσηδων τοΰ τόπου. 
Γ.Βλαχογιάννης, Κλέφτες τον Μοριά, Άθ. 1935, σ. 27, 127. Άνδ. Μάμουκας, Τα κατά 
τήν αναγέννησα' της 'Ελλάδος, τ. ΙΑ', Άθ. 1852, σ. 314. 'Εδώ όμως δέν φαίνεται οτι έχου
με αξιωματούχους μπουλουκμπασήδες, άλλα 'Αλβανούς καπετάνιους— αρχηγούς ληστρι
κών σωμάτων πού περιέτρεχαν τό Μοριά μετά τό 1770. 

* Παραλείπεται από λάθος ό αριθμός. 
75. Περιγραφή τών επιδρομών κατά της Ααύρας βλ. παρακάτω στο Χρονικό, Κωδ., 

575 κ. έξ. 
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επονομαζομένου Κώδωνα, κατά την νήσον της Πριγγίπου76. Κατα-
στένει εκεί μετοχιάρην μέ ιερομόναχους τεσσάρας, δίδωσιν αύτω 
την παράδοσιν ταύτης της νεωστί ληφθείσης μονής πασαν, δηλονότι 
παραδίδει αμπέλια, χωράφια, κήπους, άσιμικά της εκκλησίας καί ιερά 
άμφια, ευαγγέλια, δυσκοπότηρα, ολα αργυρά, βιβλία τής εκκλησίας, σ.43 
ολα τα συνακόλουθα οντάδων ικανών, δι' ανθρώπους ευγενείς καί 
περιφανείς, ολα τα συνακόλουθα να δουλευθοϋν τα αμπέλια καί σχε
δόν μοναστήριον μέ ολα του τά παρεπόμενα. Δίδει λοιπόν κατάστιχον 
εις τον ρηθέντα μετοχιάρην, ό Μελέτιος δέ ή ν ούτος, περί ου έξης 
όηθήσεται, καί πέρνει κατάστιχον καί έρχεται εις τήν μονήν. Τό δέ 
κατάστιχον, όπερ παρέδωκε του άνωθεν Κύρ Μελετίου έστι τό κάτω
θεν, ως αυτός ό ίδιος εδωκεν εις χείρας του ρηθέντος Καθηγουμένου 
Κύρ 'Ανθίμου. Καταστρώνομεν δ' αυτό εις ένθύμησιν καί γράφωμεν 
αυτό ως εκ προσώπου του ήδη ρηθέντος Κύρ Μελετίου. 

Έ ν τω αψπς', 'Ιουνίου πρώτη, κάμνω ένθύμησιν εγώ προηγού
μενος τής Λαύρας Μελέτιος, νυν δέ ηγούμενος τοϋ αγίου Γεωργίου 
Κουδουνα, δια ο,τι περιλαμβάνω άπό τον άγιον προηγούμενον τής 
Λαύρας Κύρ "Ανθιμον. Καί πρώτον ομολογώ οτι ελαβον : 
φαινόλια 7 πύλας 7 
στιχάρια 9 μπόγους 14 
πετραχήλια 14 σεντόνια εξω άπό τήν έκ-
έπιμανίκια ζυγαΐς 10 κλησίαν 5 
περιζώνια μέ τά κολάνια μαξιλάρας καινάς 5 

τους 4 μπόγους ετέρους 5 
αέρας 8 ζυγή ίερά κατεφένια τής με-
καλύμματα 15 γάλης Τεσσαρακοστής 1 

76. Τό μοναστήρι τοΰ 'Αγ. Γεωργίου Κουδουνα προσηλώθηκε στην Άγια Λαύρα 
το 1781, έπί πατριαρχίας Γαβριήλ Δ' (1780 -1785). Δέκα χρόνια πρίν, το 1760, επειδή 
αντιμετώπιζε σοβαρά οίκονομικά προβλήματα, είχε προσαρτηθεί στή Μ. Λαύρα τοϋ 
"Αθω. Το 1773 τήν επιτροπεία τοϋ Κουδουνα ανέλαβε τό ρουφέτι των μπακάληδων τής 
Κων/πολης από τους οποίους τό 1781 πέρασε στην 'Αγία Λαύρα. Άντ. Μαλέτσκου, «Ή 
έν τή νήσω Πριγκίπω ίερά μονή Άγ. Γεωργίου Κουδουνα», ΕΕΒΣ 16 (1940) 287 κ.έξ. 
Στο παραχωρητήριο γράμμα (1781, Μαΐου 8), επιβεβαιωμένο άπό τό μητροπολίτη Χαλ
κηδόνος Παρθένιο, οί μπακάληδες δηλώνουν ότι επειδή δέν μποροϋν να συντηρήσουν τό 
μοναστήρι, τό όποιο μάλιστα κινδυνεύει να ερημωθεί, τό αφιερώνουν στην "Αγία Λαύρα" 
στο έξης θα αποτελεί μετόχι της καί μόνο αυτή θα καρπώνεται τά εισοδήματα του (οπ, 
παρ., σ. 292 - 293). Τήν ίδια χρονιά (1781) θα επικυρώσει τήν παραχώρηση κι ό πατριάρ
χης Γαβριήλ Δ' μέ τους ακόλουθους όρους: να μνημονεύεται ό μητροπολίτης Χαλκηδό
νος καί να καταβάλλονται 10 χρυσά φλωριά τό χρόνο στή μητρόπολη του, ή οποία θά 
επικυρώνει τά οικονομικά τοΰ μετοχιοϋ, θά χειροτονεί τους μοναχούς κτλ. (δπ. παρ., 
σ. 293 - 296). Τό 1782 έγινε επίσημα ή παράδοση τοϋ Κουδουνα στον ηγούμενο τής Λαύ
ρας "Ανθιμο, μαζί μέ τά σχετικά έγγραφα (δπ. παρ., σ. 296 - 297). Πρβλ. καί Δρούλια -
Μαλτέζου, δπ. παρ., σ. 385 - 386, 397, αριθ. 5, 33. 
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δυσκοπότηρον άσιμένιον με 
όλον του το κλίφι 

στέφανος αργυρούς του ά
γιου 

και έτερος χρυσούς 
ή είκών ολη του άγιου αρ

γυρά και ό ίππος του 
και ή είκών τοϋ άγιου 
Άντίπου, τοΰ άγιου στε
φάνι και χέρι άσιμένιον 

της Παναγίας Βραχέρνας 
στέφανος άργυροος 

ευαγγέλιο ν άσιμοχρυσωμέ-
νον 

κανί άργυροϋν 
κανδήλας αργυράς 
φαινόλια λευκά 
στιχάρια λευκά 
δυσκοπότηρον σκέτο ν 
σινδόνας με των εκκλησιών 

και μπόγους 
σεργούτζι τοΰ αγίου 
δτερον άσιμοχρυσωμένον 
ό πήχυς ό ήμισυς της άγιας 

όσιομάρτυρος Ευγενείας, 
άσιμοχρυσωμένος με το 
κρέας της 

επιτάφιος 
κουτί ζεντεφένιον με άγια 

λείψανα ανώνυμα άσι-
μωμένα, κομάτια 

σταυρός αργυρούς 

πινάκι και χουλιάρι του γλυ-
1 κου αργυρά 1 

ζάρφια 8 
1 ώρα μεγάλη της εκκλησίας 1 
1 παπλώματα 23 

μαξιλάρας τοϋ ΰπνου 66 
μιντέρια 31 
μαξιλάρας μεγάλας 53 
μικρά μαξιλάρια 23 
στρώμα τοϋ ύπνου χωρίς 

τής εκκλησίας 1 
1 κολομίντερα 4 

σινδόνας τοϋ ύπνου 10 
1 μακάτια πάνινα 10 
1 μπεγιλίκια 10 
4 κιλίμια 4 
5 λεκάνας, σαάνια και έτερα 
3 χαλκώματα 206 
1 μπρικολέγενα 5 

τεντζερέδες 23 
11 τηγάνια 4 

1 καζάνια 3 
1 σεντοϋκι κάρινο καλό 1 

σεντούκια κυπαρισένια με
γάλα 2 

μικρό σεντοϋκι 1 
1 τζάμι σεντούκια 2 
1 βαρέλι τοΰ κρασιού 1 

πέρνει μέτρα 8 
έτερον μέτρα 70 

5 έτερα τέσσαρα περνούν μέ-
1 τρα 60 

σ.44 και δύω άπό 
τέσσαρα άπό 
βαρέλι δια ξύδι μέτρα 
έτερον μικρόν 
τοϋ κρασιού μικρόν και με-

γάλον 
άλογόμυλος με ολα του, 

μουλάρι 
γελάδας 

40 έτερα βαρέλια, όπου έκαμα 
25 εγώ, πέρνει οκάδες τό 
60 καθ' ενα 100 

1 έτερον 50 
έτερον 20 

2 αμόνι 1 
τζιμπίδας των κατζιβέλων 4 

1 δρεπάνια 4 
2 λισγάρια 8 
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μπαλτάδας 2 
τζαλοκόπια 2 
τζάπας 3 
σκεπάρνια 2 
σιδεριά μία 1 
βαρεία δια τάς πέτρας 1 
λοστούς 2 
πόρτας σιδηράς μπετάλι-

κας*, μικρή και μεγάλη 2 
αμπάρια δια σιτάρι 2 
βούταις 2 
πιθάρια 4 
κεψέ χαλκοματένια 1 
μεσάλα της ζύμης Ι 

πιάτα, δίσκους 
μαστραπάδες του νερού μπα-

κιρένιους 
χωνία 
μπακρότζι 
πεσκίρια τοϋ σοφρα 
σανμουντάνια μέ τα ψαλίδια 

τους 
κλαδεπτήρια 
μαχαιροπίρουνα ζυγαΤς 
λαμπίκο μέ το καππάκι του 
σοφράδες 
σούμα χάλκωμα οκάδες 

2 
2 
Ι 
3 

5 
3 
6 
1 
8 

226 

Αυτό λοιπόν το κατάστιχον εδωκεν ό ρηθείς κυρ Μελέτιος εϊς 
τάς χείρας του άνωθεν Κύρ "Ανθίμου εις ένδειξιν και φύλαξιν τών ήδη 
γραφέντων πραγμάτων. Nov δε γράφομεν οσα έξοδα έδαπάνησεν εως 
να έξουσιάση το ρηθέν μοναστήριον και να τό πάρη από ένα όπου 
έλέγετο γέρων 'Ησαΐας, όστις <ήτο) διωρισμένος εκεί ηγούμενος 
άπό τους μπακάλιδες της Πόλεως77- εν πρώτοις: 
τού ρηθέντος Ήσαΐου και πεσχέσια εις τους μπακάλι

δες και ζιαφέτι δι' αυτούς 
τω άγίω Χαλκηδόνος78 έξω άπό τό αϊτήσιον 
πεσχέσια εις αυτόν 
πεσχέσια εις τον άρχον<τα) σπαθάρι Άλέξανδρον 
του εφημερίου παπα Τίτου δντος μέ τον Ήσαΐαν 
τού στοιχητού 'Αθανασίου 
του Μάρκου Μπεκζί τού αμπελιού 

του γέρο Ήσαΐου εις τό Κουρί 
οτε ήλθεν ό γέρων 'Ησαΐας μέ τον Μπελιγραδίου και 

Αγίας Τριάδος ήγούμενον κάτω είς τό αμπέλι του 
έδωκα γρ. 40 

γρ. 
γρ. 
γρ. 
γρ. 
γρ. 
γρ. 
γρ. 

γρ

ι 56 
60 
12 
35 
16 
24 
165 
468 
18 

* "Ισως μπατάλικας. 
77. Είναι ό κτίτορας τοϋ 'Αγίου Γεωργίου Κουδουνο, ηγούμενος από το 1752 ώς 

το 1781, πού το μοναστήρι παραχωρήθηκε στή Λαύρα. Τό σιγίλλιο τοϋ Γαβριήλ Δ' (1781) 
τον μνημονεύει ώς γέροντα «κεκμηκοτα ήδη και τη ηλικία προβεβηκοτα», άνίσχυρον 
πια να διοικήσει το μοναστήρι (οπ. παρ., σ. 294). Δεν είναι ορθό οτι ό Ησαΐας διορί
στηκε ηγούμενος τοϋ Κουδουνά από τή συντεχνία τών μπακάληδων, άφοϋ αυτός είναι ό 
Ιδρυτής τοϋ μοναστηρίου. 

78. Πρόκειται για τό μητροπολίτη Χαλκηδόνος Παρθένιο Γ' (1777-1790). 
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γρ. 10 
536 

γρ. 40 

γρ. 100 

εις το Βλάχ Σαράϊ79, οτε έπήγαμεν με τόν παπά. 
Γρηγόριον 

σ.45 δια να πάρω εξοφλητικό ν από τον γέρο 'Ησαΐα ν με 
προσταγήν τοΰ Χαλκηδόνος 

έδωκα του Χαντζή Γιοβάνου, μπακάλι ταρσαμπά*, 
χρέος τοϋ γέρο Ήσαΐου με προσταγήν της Με
γάλης Εκκλησίας 

δια άδειαν από τόν σούμπασι δια να κτήση τό μοναστήρι 
με τήν μάνδραν του 

του σούμπασι και άγιάνι της Χαρδαλιμής 
δια το σιγκίλιον και έτερον αύλικόν γράμμα 
του αγίου Νικομήδειας βούτυρον και μέλι και λοιπά 
του άγιου Σμύρνης δώρα 
του αγίου Χριστιανουπόλεως δώρα 
τοϋ αγίου Δερκών δώρα 
του αγίου προοτοσυγγέλλου δώρα 
τοΰ άρχιδιακόνου και δευτερεύοντος 
του μυστικού γραμματικού 
τζερεμές δια τόν κερεστέν τοϋ σμιτιανοϋ80 καραβιού 

εις τό βεζίρι 

σούμα 

Αυτά λοιπόν τα έξοδα έκαμε ό ρηθείς Κύρ "Ανθιμος εως να πάρη 
τό μοναστήριον τοΰ Κωδουνα και ίσως φανοΰν εις μερικούς ολίγα* 
αλλ' εάν τις αναλογίσηται ακριβώς και βαθυτέρως θέλει ευρη άλλα 
τόσα και περισσότερα καί χωρίς τους κόπους και τους ίδρωτας και 
τάς αγρυπνίας και τάς νόσους όπου ύπέμεινεν ό γενναιότατος τήν ψυ-
χ ή ν δέν τα έγραψε δε πάντα, ίνα μη δόξη εις τους πατέρας της μονής 
καί αδελφούς οχληρός. Άλλ ' εΐποι τις πόθεν έσωδίαζεν, επειδή καί 
έξωδίαζεν; Άρκεΐ μόνον να πιστεύση οτι δύναται ό θεός τα αδύνα
τα να τα κάμνη δυνατά και ετι άρκεΐ, οτι με όλον έδαπάνησε τοσαΰ-
τα καί μαζί με αυτά καί τήν ύγείαν του, δέν έζήτησεν από τό μοναστή
ριον μήτε ενα όβολόν, μάλιστα δε καί εδωκεν εις αυτούς αρκετά, 
καθώς θέλομεν φανερώσει ακολούθως. Έν πρώτοις καταβάς εδώ εις 

γρ. 
γρ. 
γρ. 
γρ. 
γρ. 
γρ. 
γρ. 
γρ. 
γρ. 
γρ. 

γρ. 
ΤΡ· 

676 

800 
20 
29 
25 
9 
4 
5:20 
3 
5 
2:20 

500 
765 

2065 

79. Μοναστήρι στην Κων/πολη, αφιερωμένο στό Μ. Σπήλαιο (1769) άπό τό βοε-
βόδα της Βλαχίας Γρηγόριο 'Αλεξάνδρου Γκίκα. Κ. Οικονόμος, οπ. παρ., σ. 106 - 107. 

* Ίσως ταρσανά. 
80. Άπό τή Νικομήδεια (= Ίσμίτ). 
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την μονήν, επειδή αφ" ου έβγαλεν τά άγια λείψανα και τήν άγίαν 
κάραν έδιάτριψε εις τήν Λάρισσαν μέ αυτήν και παρέδωκε δ' αυτήν 
άπο τήν ίεράν διακονίαν της Λαρίσσης και 'Ρουμελίας γρ. 800 
όσον πράγμα παρέδωκεν εις τον Κυρ Μελέτιον εϊς τήν 

Πόλιν, κατά το κατάστιχον όπου έγράφη, στένει 
όλον γρ. 4180 

έφερε και εδώ εις το μοναστήρι γρ. 2245 
έγινε ολη ή σούμα της παραδόσεως του 7225 

Τα άσπρα όπου έφερεν εδώ εις τό μοναστήρι είναι, πρώτον μέν 
αγορά του σπητίου του Μουσουλάγα εις τό μετόχιον της ΠάτραςS1, 
είναι δεύτερον χαλκωματικά, είναι τρίτον κανδήλας, είναι κηρίον, 
είναι ή ώρα της εκκλησίας, είναι ίερά, δηλονότι φαινόλια, στιχάρια, 
πετραχήλια και άλλα τοιαύτα, έπί πασι δέ τούτοις είναι και ή αγία 
κάρα του αγίου Φιλάρετου του ελεήμονος μέ κουτί ζεντεφένιον, άσι-
μοχρυσωμένη, τήν οποίαν έκτήσατο / μαζί μέ τό ρηθέν μοναστήριον σ 
τοϋ Αγίου Γεωργίου Κώδωνα. Ίδόντες τοίνυν οί ευρεθέντες πατέρες 
ταϋτα πάντα και εύχαριστηθέντες, έτίμησαν αυτόν καθώς έπρεπε, 
προς τούτοις ύπεσχέθησαν να δίδουν εις αυτόν δια τους κόπους του 
γρόσια πεντήκοντα κατ" έτος, άνευ τινός άντιλογίας, επειδή παρέ
δωκε τό μοναστήρι του Κώδωνα μέ όλα του τά πράγματα, κινητά 
και ακίνητα. Τά δέ πεντήκοντα γρόσια αυτά έχει να τά λαμβάνη 
από τό μοναστήρι του Κωδοονά, οί δέ πατέρες λαμβάνοντες εκείθεν τήν 
παράδοσιν δίδουν τη πανοσιότητί του εδώ ταύτα. Ιδού και αί ύπογρα-
φαί αυτών 1787, Ίαννουαρίου 25. Προηγούμενος Παρθένιος και οί σύν 
έμοί έν Χριστώ αδελφοί έπιβεβαιώ. Προηγούμενος "Ανανίας έπιβεβαιώ. 
Προηγούμενος Χριστόφορος έπιβεβαιώ. Προηγούμενος Ζαχαρίας 
έπιβεβαιώ. Παγκράτιος ιερομόναχος έπιβεβαιώ. Γρηγόριος ιερομό
ναχος έπιβεβαιώ. Δαμιανός ιερομόναχος έπιβεβαιώ. Νεόφυτος ιερο
μόναχος έπιβεβαιώ. Συμεών μοναχός έπιβεβαιώ. 

Και ούτω μέν οί πατέρες επιβεβαίωσαν τά όσα έπραξεν ό ρηθείς 
Κυρ "Ανθιμος και ήλπιζον ότι μέλλει νά καθίση εις τό έξης και να 
άναπαυθή, αλλ' αυτός, όλος πνέων ζήλου διά τήν μονήν ταύτην, 
ουκ έδωκεν ΰπνον τοις όφθαλμοϊς και άνάπαυσιν τοις κροτάφοις, 
άλλα και προς άλλας κτήσεις έτράπη. Και πρώτον μέν έλαβε δύω 
στρέματα αμπέλι από τήν Καλιτρόπην Έγκολφόνημφην, τό όποιον 
είναι εις τήν Συκήν, κοντά εις του Μιχαήλ τό καλύβι. Έτερα έλαβε 
δύω στρέμματα άμπέλιον του Μιχάλι μέ τό καλύβι. Έτερον έλαβε 
αμπέλι της Στραβοσκούφενας, μερικόν όπου ειχεν. "Ετερον άμπέλιον 
από τήν θυγατέρα του Γιαννάκι Τομαρά ένα στρέμα. Έτερον άμπέ-

81. Πρβλ. Κωδ., 207, όπου σημειώνονται άλλες σχετικές δικαιοπραξίες. 
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λιον έλαβε από τον Άντώνιον Τομαρόπουλον, το μερίδιον του αδελ
φού του, δέκα ξινάρια φυτεία κοντά εις αυτά. Έτερον άπο τον Δημή-
τριον Μίτζον, ενα ήμισυ στρέμα. Έτι έλαβε χωράφια εις το βουνόν 
της Βισοκκάς εις τόπον λεγόμενον Κάκκαβον, από τάς θυγατέρας 
του Σκαλιπάτη, Μακαρίαν τήν ποτέ Στάθεναν άπο Καλάβρυτα και 
από τήν κυράν Έλένην, έγκόνην του άνωθεν Σκαλιπάτη, το μερίδιον 
τους όσα και αν ώριζον. "Ετι έλαβε εις τα Καλάβρυτα του Μαστρο-
γιάννη το σπήτι 'Αθηναίου82, μέ δύω οντάδες και με κατώγεια δύω 
και χαγιάτι και εξ στρέματα χωράφι κατά τοΰ Σαλιάγα τήν μάνδραν 
και μέ τον κήπον του και τα δενδρικά οπού έχει μέσα* ήγόρασεν αυτά 
ό άνωθεν Κύρ "Άνθιμος δια γροσιών 250. Τα έπώλησαν αυτά ολα 
τά αδέλφια του, όταν ήλθον άπο τάς 'Αθήνας να τον κληρονομήσουν, 

σ.47 επειδή άπέθανεν ό ρηθείς Μαστρογιάννης / άπο τήν πανουκλαν και 
δέν εμεινεν ούτε εις άπο τήν φαμελιάν του. Το επήρε λοιπόν ή πανο-
σιότης του κλεισμένον το σπήτι, ενα χοντζέτι άπο τάς 'Αθήνας και 
άλλο χοντζέτι οπού εκαμεν εδώ ή πανοσιότης του, ότι το ήγόρασεν. 
Εκείνο δέ οπού εφερον οί αδελφοί του άπο τάς 'Αθήνας ήτον προς 
μαρτυρίαν οτι ήτον κληρονόμοι. Αυτά λοιπόν τά χοντζέτια τά έχει 
τό μοναστήρι, προς τούτοις άκόμι εβγαλεν και ταπί δια τό χωράφι. 
Αυτά λοιπόν εϊναι τά κατορθώματα του βηθέντος ανδρός Κύρ Άνθί-

82. Περίληψη του εγγράφου αγοράς, χρονολογημένο στο 1792, υπάρχει στον Κωδ., 
150. Ή παρουσία του 'Αθηναίου Μαστρογιάννη στα Καλάβρυτα πρέπει νά συσχετιστεί 
με τήν έποικιστική πολιτική τών Βενετών κατά τή διάρκεια τής σύντομης παραμονής 
τους στην Πελοπόννησο (1687 - 1715). Για νά πυκνώσουν τον πληθυσμό ορισμένων αραιο
κατοικημένων περιοχών κάλεσαν από διάφορα μέρη εποίκους, παραχωρώντας τους τή 
χτηματική περιουσία τών Τούρκων πού εγκατέλειψαν τήν Πελοπόννησο, μέ τήν υποχρέω
ση νά καταβάλλουν στο δημόσιο ενα ετήσιο ενοίκιο. Τότε ήλθαν από τήν 'Αττική στην 
Πελοπόννησο 662 οικογένειες, άπό τις όποιες αρκετές θά εγκαταστάθηκαν στην περιοχή 
Καλαβρύτων. 'Απ. Βακαλόπουλος, ö.-τ. παρ., σ. 55. Πρβλ. και Κ. Ντόκος, ' / / Στερεά Ελ
λάς κατά τον ένετοτονοκικον πόλεμον, 1684-1699. και 6 Σαλώνων Φιλόθεος, Άθ. 1975, 
σ. 178. "Ενας άλλος 'Αθηναίος, ό Καβαλάρος Μπαγλάς, κάτοικος Καλαβρύτων, αφιέ
ρωσε τό 1706 στην 'Αγία Ααύρα μια ολόκληρη αγροτική περιοχή, ενώ δυο χρόνια αρ
γότερα ή χήρα του Άγγέλω δώριζε στο ϊδιο μοναστήρι ενα μεγάλο εργαστήριο μέσα στα 
Καλάβρυτα (Κωδ., 146, 147· ή αφιέρωση του 1706 δημοσιεύτηκε άπό τό Ν. Βέη, «Σημειώ
ματα εξ εντύπων της βιβλιοθήκης του 'Αγίου 'Αθανασίου Αευκασίου», Πελοποννησιακά 
1 (1956) 454). Μέ τις μετακινήσεις πληθυσμών προς τήν Πελοπόννησο επί Βενετοκρατίας 
πρέπει ίσως νά συνδεθεί και ή παρουσία στά Καλάβρυτα τό 1701 του Κεφαλλονίτη Δημη
τρίου Μιτάκη. Φαίνεται οτι τότε περίπου είχε εγκατασταθεί, γιατί τή χρονιά εκείνη ή 
'Αγία Ααύρα τοΰ παραχωρεί ενα οικόπεδο για νά χτίσει σπίτι, ύπό τον ορο νά δίνει στο 
μοναστήρι 4 ρεάλια τό χρόνο. Τό 1709 ό Μιτάκης πέθανε χωρίς νά αφήσει κληρονόμους 
και τό σπίτι πέρασε στην κατοχή της Ααύρας (Κωδ., 146, 148). Γιά τήν εγκατάσταση οι
κογενειών άπό διάφορες περιοχές της Στερεάς σέ καλαβρυτοχώρια, άπό τό 1690 ως τό 
1700, βλ. στοϋ Κ. Μέρτζιου, «Ειδήσεις περί της Στερεάς Ελλάδος», Έπετ. Έταιρ. 
Στερεολλ. Μελετών 2 (1969 - 1970) 343, 345, 346, 348, 349, 352 - 355 και Κ. Ντόκου, δπ. 
παρ.., σ. 102, 103, 137, 175. 



ΚΤΙΤΟΡΙΚΟ 55 

μου. Έδώ δέν χρειάζονται λόγοι προς επαινον, διότι εάν οί άνθρωποι 
σιωπήσωσιν, οί λίθοι κεκράξονται. Τοσούτον δε ειπείν περί αύτου, 
ϊνα δείξωμεν τήν άρετήν αύτου, ότι όσον διαφέρει ό ήλιος των αστέ
ρων πάντων, τοσούτον διαφέρει και ή πανοσιότης του άπό πάντας 
τους προ αύτου. Άλλα μετά ταύτα πάντα, άφείς τήν έπιστασίαν της 
ήγουμενίας, εδωκεν άλλοις τάς ήνίας αυτής. 

Και δή μετ' αυτόν γίνεται προϊστάμενος τών αδελφών πάντων 
ιερομόναχος τις Μελέτιος, περί ου ε'ίρηται ανωτέρω. Ούτος ήν έκ 
κώμης Κάτω Ποτάμιας, πεπαιδευμένος τήν θείαν γραφήν και πρακτι
κός εϊς πάντα, κοσμοπόθητος δια τήν τερπνήν όμιλίαν του, έραστός 
δια τήν σεβασμίαν του πολιτείαν, θαυμαστός δια τους επί περαστικών 
δεινών εύκολους τρόπους της απαλλαγής, άοκνος εις τάς εργασίας 
πάσας, εκκλησιαστικός και πολιτικός, ταπεινός τό ήθος και τήν καρ-
δίαν, συμπαθής εις πάντας. Και λοιπόν, δια να ειπώ εν συντομία, ήτον 
ό μακάριος εΐκών έμψυχος τών αρετών και άγαλμα παντοίου χαρί
σματος. Ούτος πολλά έφερε δεινά εν τω καιρώ τών Άλβανιτών, πολ
λάκις υβρισθείς και πολλάκις κινδυνεύσας και πολλά τα περί αύτου. 
Έδούλευσε τήν μονήν με ταξίδια, με σκευοφύλακος διακόνημα πολλά 
ετη και εϊς πάντα ευδόκιμος άνεφάνη. Ούτος επειδή και ό άνωθεν 
άγιος προηγούμενος κύρ Άνθιμος ηθέλησε να καταβή έδώ είς τήν 
μονήν και να παραδώση τήν ίεράν διακονίαν του και νά άναπαυθή, 
έζητήθη άπό τήν πανοσιότητά του νά τον άφήση είς τό μοναστήριον 
εκείνο του Αγίου Γεωργίου Κώδωνα, ώς άξιώτερον πάντων και πολι-
τικώτερον. Και δή άφείς τήν προστασίαν τών αδελφών άνέβη είς 
τήν Κωνσταντινούπολιν, κάκεΐθεν άπέρασεν είς τό ρηθέν μοναστή
ριον, ένθα έντυχών τω άγίω προηγουμένω κύρ Άνθίμω, παρέλαβε 
παρ" αύτου πάντα τα ^ηθέντα εν τω καταστίχω, ώς εΐρηται. Όδεύων 
δέ του βίου τό άστατον και εργαζόμενος πάντα διά τό συμφέρον της 
μονής ταύτης, ούκ οΐδα πώς ό θεός ήρπασεν αυτόν εν τή αρχή τών 
μεγάλων του έργων και κατέταξεν αυτόν εν τή τρυφή τών δικαίων, 
χρηματίσας εκεί ήγουμενεύων μέχρι τών επτά ετών μετά δέ τον θά
νατον αύτου έλαβε τό μοναστήρι έδώ δύω χιλιάδας γρόσια έκ της συνά-
ξεως αύτου και δύω αναλόγια, τά όποια είναι είς τήν έκκλησίαν τώρα-

έκαλλώπισεν αυτός και τά άγια λείψανα οπού εΐναι εκεί. "Εδειχνε / δέ σ.48 
σημεία μεγάλης προκοπής, όμως ό θεός τον ήρπασεν. Αυτός έκαμε και 
τρεις οντάδες έκεΐ επάνω είς τον Κώδωνα, επάνω είς τους θόλους της 
στέρνας. Και περί μεν τούτου ουδέν άλλο έχομεν ειπείν, πάρεξ άνίσως 
ήθελε ζήση, έμελλε νά κάμη μεγάλα πράγματα εις τήν μονήν αυτήν. 

Μετά δέ τούτον γίνεται ηγούμενος 'Ιερομόναχος τις Ιερόθεος έκ 
Κώμης Χαλκιάνικα83, γνώμη πάντων τών πατέρων και αδελφών. Ού-

83. Χωριό τών Καλαβρύτων πού σήμερα ανήκει στην Αιγιαλεία. 
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τος ου μόνον εν τοις διακονήμασι της μονής πδσιν έδείχθη εύάρεστος, 
αλλά καν τη εκκλησιαστική τάξει έφάνη ευδόκιμος, ύπουργήσας τω 
θεώ εφημερία πολυχρόνιο) δια την αύτοϋ άρετήν, ύπομείνας και αυτός 
εν τω καιρώ τής μεγάλης θλίψεως και αιχμαλωσίας υπό τών ώμων 
και απάνθρωπων Άλβανιτών πολλούς αγώνας και κινδύνους και τω 
αϊματι αύτοϋ σύν τοις άλλοις ευρεθεϊσιν άδελφοίς τήν μονήν ταύτην 
διαφυλάξας, χάριτι τοϋ θεοϋ. Ού μόνον δε ταϋτα ύπέμεινεν, άλλα και 
τφ προ μικροϋ ρηθέντι άγίω προηγούμενο) Κύρ Άνθίμω συνοπαδός 
και συναγωνιστής γεγονώς, συναπήλθεν εις Κωνσταντινούπολιν, ταΐς 
χρείαις αύτοϋ ύπηρετήσας προθύμως, ύφ' ού, εύχαριστηθέντος κατά 
πάντα, απεστάλη μέ τήν άγίαν κάραν τοϋ οσίου 'Αλεξίου, τοϋ άνθρο')που 
τοϋ Θεοϋ, ένταϋθα. Οι δέ πατέρες εδώ δεξάμενοι αυτόν άσπασίως, 
εις διακονίαν προσέταξαν τής Πελοποννήσου. Δουλεύσας δέ τή 
τών πατέρων ψήφω και αρκετός φανείς, μετά ταϋτα εις τό ταξίδιον 
τής Σμύρνης υπό τών πατέρων εκελεύσθη άπαραι, βαλών δέ μετάνοιαν 
έκεΐσε άπήλθεν. Και δή οκταετή ρίαν δαπανησάμενος έκεϊσε, χωρίς 
να έχη προτέρας καταβολάς φίλων ή γνωρίμων ή άλλης τινός αιτίας 
ελέους, έλθών παρέδωκε τοις πατράσι γρόσια χίλια και έτερα πεντα
κόσια τα πεσχέσιά του και οί καλλωπισμοί, τους οποίους εκαμεν εις 
τα άγια λείψανα οπού εϊχε κοντά του. Εύχαριστηθέντες λοιπόν οί 
πατέρες έτίμησαν αυτόν τή σφραγίδι τής ήγουμενίας και εστίν ηγού
μενος νϋν, διατελών εν πάση ειρήνη και αγάπη και όσιότητι και δι
καιοσύνη, κοσμών και τήν έκκλησιαστικήν άκολουθίαν τοις με-
λωδήμασι και τέρπων τους άκούοντας τή τέχνη τών ασμάτων τών 
θείων. 

Έπί τής ήγουμενίας αύτοϋ, τω αψ^δ', Όκτωμβρίου Γ, ήνεώχθη 
ό βάλτος πέρα άπό τάς καμάρας, όσος ορίζει σήμερον ή ιερά μονή 
ημών. Έτι επί τής ήγουμενίας αύτοϋ, τω αψ*,εΦ, Απριλίου ιβ', άνε-
καινίσθη έκ βάθρων τό κοιμητήριον τών πατέρων, δι' εξόδων τοϋ 
αγίου προηγουμένου εκείνου Χρύσανθου τοϋ Δημιτζανίτου και άγιο-

σ.49 ταφίτου νϋν, πρότερον δέ / προηγουμένου ταύτης τής μονής, καθάπερ 
προείρηται, συνωκοδομήθη δέ αύτω και εν παρεκλήσιον τών Αγίων 
Πάντων. Έτι έπί τής ήγουμενίας αύτοϋ τό κερύζιον τοϋ νεροϋ τής 
μονής, επειδή έγεμίσθη άπό τάς ρίζας τών φυτών και τών δένδρων 
όπου είναι έντεΰθεν και εντεΰθεν αύτοϋ, και ήρχετο ολίγον ύδωρ εις 
τήν μονήν, μή άρκοϋν εις τάς χρείας τών αδελφών, ήναγκάσθη νά 
τό άνοιξη όλον, όθεν έκαθαρίσθη και εις τόπους μερικούς και ώκοδο-
μήθη και ένεπλήσθη ή μονή δαψιλείας ύδατος. Έγινε δέ αυτός ό 
άνακαινισμός από τον ληνόν έως εις τήν πηγήν, δηλονότι εις τήν μά-
ναν είναι δ' αύτη πέραν τοϋ δρόμου, ολίγον απέχουσα αύτοϋ, μέσον 
τοϋ λαγκαδίου όπου καταβαίνει άπό τοϋ Φραμπουριάρη. Και ένταϋθα 
μεν τελειώνει ή σειρά τών προϊσταμένων τής μονής ταύτης. Επειδή 
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έν τοις προλεχθείσιν ούκ εϊπομεν τά πικρά συμβεβηκότα, άπερ υπέ
στη ή μονή αυτή ύπο των απάνθρωπων Άλβανιτών, ουδέ το ιερόν 
χρήμα, όπερ άφηρέθη φονικώς, έδηλώθη κατ" όνομα, ουδέ τα μαρτυ
ρικά γράμματα, τόσον εκ τής Πελοποννήσου ταύτης, όσον και άπό 
τήν Μεγάλην Έκκλησίαν, καλόν καί επωφελές έργον είναι να παρα-
δώσωμεν καί αυτά εις τον τύπον προς πίστωσιν τών πρώην είρημένων 
καί προς μίμησιν τών έπιγινομένων πατέρων καί αδελφών. 

Καί δή του αγίου προηγουμένου Κυρ "Ανθίμου προθυμηθέντος 
ζητήσαι καί εύρεΐν εν τη 'Ρουμελία τα αφαιρεθέντα κειμήλια84, δίδοται 
γράμμα εκ τών μητροπολιτών τής Πελοποννήσου85 προς τους τής 
'Ρουμελίας το κάτωθεν : 

Επειδή καί προ δύω σχεδόν χρόνων οί εις τά Καλάβρυτα τής 
Πελοποννήσου ευρισκόμενοι Άλβανϊται, προς τοις άλλοις πανδείνοις 
όπου έκεϊσε έπραξαν, έκυρίευσαν καί το ιερόν μοναστήριον τής 
ύπεραγίας ημών Θεοτόκου καί άειπαρθένου Μαρίας, Λαύρας έπικε-
κλημένον καί πλησίον Καλαβρύτων κειμένου, όπου επί πολλάς δια-
τρίψαντες ημέρας πλήθος πολύ τέλος πάντων τό έλεηλάτησαν καί 
ληστρικώς αδίκως τε καί παραλόγως ήρπασαν πάντα τά έν αύτώ ευρε
θέντα ιερά κειμήλια καί αφιερώματα, τα όποια περιέχονται εις το 
κατάστιχον όπου επιφέρει ό παρών άγιος προηγούμενος τής ρηθείσης 
ιεράς μονής Λαύρας κύρ "Ανθιμος, τον όποιον κοινή γνοομη άποστέλ-
λουσι οί πατέρες / του είρημένου ίεροϋ μοναστηρίου μετά τής συνο- σ.50 
δίας αύτου, υπέρ τής άπολυτρώσεως τών ίερών λειψάνων τε καί αμφί
ων τών προαρπαχθέντων παρά τών 'Αλβανιτών όθεν πληροφορουμεν 
διά του παρόντος ημών πιστωτικού γράμματος απαντάς τους συνα
δέλφους ημών αγίους αρχιερείς, τό ιερόν πρεσβυτέριον καί τους 
άρχοντας καί προεστώτας τών πολιτειών καί κωμοπόλεων καί χωρίων, 
ότι ούτως έχει ή αλήθεια ως άνοίθεν, οϋς καί παρακαλουμεν έν Κυρίω 

84. Φοβερές ήσαν οί άρπαγες πού έκαναν οί 'Αλβανοί κατά τις ληστρικές επιδρο
μές τους, διατρέχοντας όλον σχεδόν τον έλ,λαδικο χώρο. Ό Σέργιος Μακραΐος γράφει 
σχετικά : απάντα λεηλατονντες καί ληιζόμεναι. • . πάντα πλοϋτον ψανεοον και αφανή 
εκ τε τών ιερών καί τών απλών οίκων καί εξ ενός εκάστου σιψήΟυοισαν. . .». Κ. Σάθας, 
Μεσαίων. Βιβλιοθήκη, τ. Γ ' , Βενετία 1872, σ. 285. "Αρπαζαν ο,τι μπορούσε vu τους απο
φέρει κέρδος: άπό ε'ίδη οικοσκευής εως εκκλησιαστικά αντικείμενα, κειμήλια καί βιβλία. 
"Από ενθύμηση, σημειωμένη σέ μία 'Αγία Γραφή πού υπάρχει σήμερα στην βιβλιοθήκη 
τής Αγίας Ααύρας, μαθαίνουμε οτι τό 1770 τό βιβλίο αυτό αρπάχτηκε άπό τους 'Αλβα
νούς : «ή παρόν παλεά καί νέα ήναι τις ίεράς πατριαρχηκοις μονής τις ιπεραγιας Θεοτό
κου κυρίας λαβριώτισας εν πελοπονησο εν τι χώρα τών Καλιαβρίτων αίγμαλωτ'ισθι όταν 
ήτον στο μετόχιον εις την παλ,εάν πάτραν ης τους 1770: άγοράσΟη àia ειοίυη' έζόοον τον 
ϋσιοτάτίον ίερομονάχον παπα μελετίου και παπά Θεωνά καί εφέρθι εις την ριθήσαν είδίαν 
αυτών ικονήν òtà ψυχνκην σωτηρίαν αυτών καί τον γονέων αυτών». "Ενα παρόμοιο ση
μείωμα υπάρχει καί σέ αντίτυπο τής «Γεωγραφίας» τοϋ Μελετίου, τής "ίδιας βιβλιοθήκης. 

85. Βλ. Εισαγωγή, σ. λα'. 
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να συνδρομήσωσι και να βοηθήσωσι έργω τε και λόγω τον παρόντα 
άγιον προηγούμενον της άνωθεν ιεράς μονής Λαύρας κύρ "Ανθιμον 
δια να ελευθέρωση τα ιερά αυτά κειμήλια και να παρακινήσετε και 
να βιάσετε εκείνους όπου τα ελαβον και τα εχωσιν είς χείρας των να 
τα άποδώσωσι προς τον το παρόν μας έπιφέροντα, άνευ τίνος προφά-
σεως ή άντιλογίας, δια να τα φέρη είς τό άνωθεν μοναστήριον, οπού 
εξ αρχής άφιερώθησαν. Προς τούτοις να δεχθήτε ευμενώς και νά 
παρέξετε δαψιλή έλεημοσύνην είς τον είρημένον προηγούμενον κύρ 
"Ανθιμον δια να πλήρωση όσα κρίνετε ευλογοφανές δι' εξαγορά ν 
εκάστου των ιερών αυτών κειμηλίων, όπου περιέχονται είς τό όπερ 
επιφέρει κατάστιχον, ναι μήν και ιερών αμφίων και λοιπών πραγμά
των, τα όποια δια να μαρτυρηθώσιν ανάγκη εκκλησιαστικών έπιτι-
μίων, ένεργηθησομένων παρ' υμών τών συνάδελφων ημών αγίων αρ
χιερέων, οΐτινες ώς νέοι κτήτορες άναφανέντες μετά τών λοιπών 
άπό τε του ιερατικού καταλόγου και τής τών λαϊκών καταστάσεως 
όπου θέλουσι συντρέξει δια νά έλευθερωθώσιν τα αυτά ιερά κειμήλια 
και νά έπαναστραφώσιν είς τό είρημένον μοναστήριον, θέλετε έχει 
μυριοπλάσιον τόν μισθόν παρά Θεού καί εν τω νυν αίώνι και εν τω 
μέλλοντι τήν προστασίαν και άντίληψιν καί παντοτεινήν σκέπην καί 
βοήθειαν τής Κυρίας ημών Παρθενομήτορος κόρης καί παρά τών 
εκεισε ενασκούμενων πατέρων τό μνημοσυνον αίώνιον εν εσπέρα 
καί πρωΐ καί μεσημβρία καί εν παντί καιρώ. Είς άδίστακτον λοιπόν 
κοινήν υμών απάντων πληροφορίαν έγένετο τό παρόν, ύποβεβαιω-
μένον παρ" ημών κατά τό αψοθον, Σεπτεμβρίου ιδ'. Ό Κορίνθου Γα
βριήλ. Μονεμβασίας "Ιγνάτιος. Παλαιών Πατρών Γαβριήλ. Ό Λα
κεδαιμόνιας Γρηγόριος. Ό Ναυπλίου Μελέτιος. Ό Ώλένης Ιάκω
βος. Ό Άνδρούσης Δανιήλ. Ό 'Αμυκλών Νικηφόρος. Ό πρώην Κερ-
νίτζης Παρθένιος. Ό νυν Κερνίτζης Σεραφείμ*. Καθηγούμενος τής 
ιεράς καί σταυροπηγιακής μονής Λαύρας Μελέτιος καί οί σύν έμοί 
έν Χριστώ αδελφοί. 

σ.51 Καί ούτω μεν έχει τό έκ τών ρηθέντων αρχιερέων άποδεικτικόν 

καί συστατικόν γράμμα, ύποβεβαιωμένον, ο')ς δέδεικται, με τάς ύπο-
γραφάς των, τό δέ κατάστιχον, όπερ διέλαβεν τό ρηθέν γράμμα, εδόθη 
είς τόν άγιον Λαρίσσης Κύρ Μελέτιον. Ή δέ πανιερότης του ίδών 
αυτό βεβαιωμένον ύπογραφαϊς αρχιερέων, εγραψεν εις τήν Μεγάλην 
Έκκλησίαν δηλοποιών αύτη πάντα τα πικρά συμβεβηκότα, έμφανί-
σας αύτη καί τό ρηθέν κατάστιχον, όπερ άντέγραψεν καί έπεβεβαίωσε 
καί έπέστειλεν επί τής Πατριαρχίας του παναγιωτάτου Κύρ Σωφρονίου. 
'Ημείς τοίνυν δια νά φύγωμεν τό διαγράψαι τό ρηθέν κατάστιχον, 
ϊνα μή φανώμεν όχληροί τοις άναγινώσκουσι, καταστρώνομεν αυτό 

* Ή υπογραφή αύτη δέν διακρίνεται στο μητροπολιτικό γράμμα. 
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άπαξ προς ενδειξιν, έπανογράφοντες την πατριαρχικήν μαρτυρίαν κατά 
τό είωθός και πρέπον είτα τα του Κατάστιχου, όπερ έστι τούτο: 

Ό Κωνσταντινουπόλεως Σωφρόνιος. 
Ή αγία κάρα τοΰ αγίου 'Αλεξίου του άνθρωπου του Θεοΰ άσιμοχρυ-

σωμένη. 
Ή αγία κάρα μέρος τοΰ αγίου Τρύφωνος. 
"Εν κουτείον τζίφτισιν, εν ώ ην ό πώγων του αγίου Θεοδώρου Τύρωνος 

με τάς τρίχας. 
"Εν κουτείον μέ λείψανον ιερόν του αγίου ίερομάρτυρος Χαραλάμπους. 
"Εν κουτείον μέ μέρη πέντε αγίων λειψάνων. 
"Εν κουτείον μέ τέσσαρα μέρη ιερών λειψάνων. 
"Εν κουτείον μέ μέρος ιερόν λείψανον της αγίας Ελένης. 
"Εν κουτείον μέ μέρος ίεροϋ λειψάνου της αγίας Μαρίνης. 
"Εν κουτείον μέ πέντε άλλα μέρη αγίων λειψάνων. 
Δύω μέρη αγίων λειψάνων του αγίου Παντελεήμονος και Τιμοθέου. 
Δύω μέρη ιερών λειψάνων του Χρυσοστόμου και Χαραλάμπους. 
Δύω μέρη, τό μέν τής αγίας Βαρβάρας, τό δε άνώνυμον. 
Δύω μέρη του αγίου Τρύφωνος και Άντίπα. 
Τρία μέρη αγίων λειψάνων του αγίου Προκοπίου, Τρύφωνος και 

άνώνυμον. 
"Εν έγκόλπιον μέ μίαν πλευράν της αγίας Παρασκευής. 
Τρία μέρη αγίων λειψάνων ανώνυμα. 
Σταυρός άσιμένιος μεγάλος μέ μερτζάνια. 

Έ ξ αγιαι στεΐραι άσιμένιαι. 
Τρία μέρη ίερών λειψάνων Τακώβου του Πέρσου. 
Εύαγγέλιον κατηφές πράσινον άσιμοχρυσωμένον. 

"Εν έξαπτέρυγον άσιμένιον. 
Ένας σταυρός μεγάλος τών έξαπτερύγων. 
Δύω κουτεϊα μεγάλα άσιμένια τών ίερών λειψάνων τζίφτισι. 

Επτά κανδήλαι άσιμένιαι. 
"Εν άρτοφόριον αγιον άργυροϋν. 
"Εν θυμιατόν άργυροϋν. 
Δέκα εννέα ζώναι άργυραΐ διάφοροι. 
Τέσσαρα ίερά ποτήρια άργυρο μέ τους ιερούς δίσκους και λοιπά. 

Ένας δίσκος ιερός αργυρούς διά τό ύψωμα. 
Μίαν κοϋπαν άργυράν χρυσωμένην. 

Επτά σταυρούς άσιμοχρυσωμένους και κεκοσμημένους. 
Τρία κουτεϊα άργυρο μέ τίμιον ξύλον. 

"Εν κουτείον άργυροϋν μέ μέρος της αγίας Μαρίνης. 
Πέντε χρυσοΰφαντα στιχάρια. 

Έ ξ χρυσοΰφαντα φαινόλια. 
Ένας σάκκος χρυσοΰφαντος. 
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'Εννέα ζυγαί ύπομάνικα κεντητά δια μαγκάμου. 
Δύω έπιγονάτια κεντητά. 
Δεκατέσσαρα έπιτραχήλια χρυσούφαντα. 

"Ενας μανδύας αρχιερατικός. 
Τρία χρυσούφαντα ωράρια. 

Ή Κοίμησις της Θεοτόκου δια μαγκάμου και μετά μαργαριτών. 
Δύω αέρες κεντητοί δια μαγκάμου επιτάφιοι. 

Όκτώ αέρες χρυσούφαντοι. 
Δύω σεντόνια μεταξωτά της εκκλησίας. 

"Εξ χρυσούφαντα καλύμματα. 
Δεκατρία στιχάρια χρυσούφαντα. 
Δέκα χρυσούφαντα φαινόλια. 

"Ετερος σάκκος χρυσοΰφαντος. 
"Ενδεκα φαινόλια άσπρο μπουγασί. 
Δύω ώμοφόρια. 
Δύω έπιγονάτια. 
Πέντε έτερα ωράρια. 
Τέσσαρες ζυγαΐς έπιμάνικα. 

Όκτώ ετι καλύμματα. 
"Εξ μπόγους χρυσούς. 
Δεκαεπτά έτερους. 

Όκτώ σκέπαις των αγίων εικόνων. 
Οί μπερτέδες της εκκλησίας κεντητοί. 
Ό Κορίνθου Γαβριήλ. Ό Μονεμβασίας Ιγνάτιος. Ό Παλαιών Πατρών 
Γαβριήλ. Ό Λακεδαιμόνιας Γρηγόριος. Ό Ναυπλίου Μελέτιος. Ό 
Ώλένης 'Ιάκωβος. Ό Άνδρούσης Δανιήλ. Ό "Αμικλών Νικηφόρος. 
Ό πρώην Κερνίτζης Παρθένιος. Ό Κερνίτζης Σεραφίμ. Ό ταπεινός 
μητροπολίτης Λαρίσσης Μελέτιος υποβεβαιοί οτι ϊσον εστί του 
πρωτοτύπου. Ό Πατριάρχης βέβαιοι. 

σ.53 Και ούτω μεν έχει τό κατάστιχον, ώς γέγραπται. Ό δέ Οικουμενι
κός Πατριάρχης Κυρ Σωφρόνιος, ού μόνον τό ρηθέν κατάστιχον έβε-
βαίωσεν ιδία χειρί, καθώς φαίνεται εις αυτό, αλλά και δεκαέξ έπιστο-
λάς εστειλεν εις τους τότε αρχιερείς και εις τους άρχοντας των "Αγρά
φων, έν οΐς ήσαν τα άγια κειμήλια ήγορασμενα. "Εν δέ γράμμα τών 
ρηθέντων ην προς τον άγιον Λαρίσσης Κύρ Μελέτιον, έν φ άποκαθί-
στη αυτόν έξαρχον και συνδρομητήν της άπολυτρώσεως τών ρηθέν
των αγίων κειμηλίων. Προς τούτοις και συνοδικόν έγραψε κοινόν εις 
άπασαν τήν 'Ρούμελην86, καθο)ς φαίνεται ακολούθως, όπερ εστί τούτο. 

Σωφρόνιος ελέω θεού αρχιεπίσκοπος Κο^νσταντινουπόλεοίς νέας 
Τώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης. 

86. Βλ. Εισαγωγή, σ. λα'. 



KTiropiKO at 

Ίερώτατε Μητροπολίτα Λαρίσσης, ύπέρτιμε και έξαρχε δευτέρας 
Θετταλίας και πάσης Ελλάδος και Θεοφιλέστατοι 'Επίσκοποι, οί υπο
κείμενοι τη αύτη άγιωτάτη Μητροπόλει, ο,τε Τρίκκης, ό Σταγών, ο 
θαυμακοϋ, ό Λιτζας και 'Αγράφων και εντιμότατοι κληρικοί της ημε
τέρας πατριαρχικής εξαρχίας του Μετζόβου και των είρημένων επαρ
χιών και λοιποί ευλαβέστατοι ιερείς και χρήσιμοι γέροντες και προε-
στώτες και λοιποί άπαξ άπαντες ευλογημένοι χριστιανοί, χάρις εΐη 
ύμΐν και ειρήνη παρά θεού. Επειδή εν τη εις Πελοπόννησον επιδρομή 
των 'Αρβανιτών συνέβη κυριευθήναι υπ' εκείνων το ιερόν, πατριαρχι-
κόν και σταυροπηγιακόν μοναστήριον της ύπεραγίας ημών Θεοτόκου, 
Ααύρας έπικεκλημένον και πλησίον Καλαβρύτων κείμενον, οΐτινες 
προς τοις άλλοις, οΐς είργάσαντο εν τω μοναστηρίω κακοΐς, έλεηλά-
τισαν και αρπαγής μέρη έποιήσαντο τα εν έκείνω κειμήλια και πάντα τα 
ιερά άμφια και άγια λείψανα και άλλα πράγματα, ρητώς έν τω παρ' ημών 
επιβεβαιωμένα) καταστίχω περιεχόμενα- και καθώς διαφημίζεται, κατά 
τήν προς ημών γενομένην πληροφορίαν, πάντα τα άρπαγέντα ταύτα 
κειμήλια και άγια λείψανα και ιερά άμφια έξηγοράσθησαν παρά δια
φόρων προσώπων εκ τών Άλβανιτών εις τα αυτόθι, τα πλείστα δέ 
τούτων και περισσότερα περιήλθον και ευρίσκονται εις το Ιερόν 
ένοριακόν μοναστήριον της Μούχας έπιλεγόμενον87 και κείμενον εις 
τα Άγραφα έν τη επισκοπή Λιτζάς, έξαγορασθέντα παρά τών έκεΐσε 
πατέρων εκ τών Άλβανιτών, οΐτινες απαιτούμενοι ταϋτα παρά των 
πατέρων του ίερου και σταυροπηγιακού Μοναστηρίου της Λαύρας, 
άλλα μεν φα/νερουσιν, άλλα δέ κρυπτουσι και ένεκα τών πλειόνων σ.54 
εξαρχοι γίνονται, προβάλλοντες ότι ού περιήλθον αύτοίς ούτε έξηγο
ράσθησαν, και τό χείριστον ότι και ένεκα ών φανερουσι προβάλλουσΐ 
και ζητουσι τιμήν ύπερβολικήν δια τήν τούτων έξαγοράν τε καί άπο-
λύτρωσιν. Καί επειδή οί μεν πατέρες ούτοι της Μούχας ού φανερουσι 
ταϋτα πάντα, ούτε τήν άλήθειαν της τιμής της εξαγοράς αυτών, ύπο-
τρέφεται δέ καί υπόνοια καί υποψία (ότι) καί εϊς έτερα πρόσωπα πε-; 
ριήλθον εκ τών αυτών κειμηλίων τίνα, αγνοείται δέ καί ό τρόπος καί 
ή τιμή της εξαγοράς, τούτου χάριν εδέησε του παρόντος ημετέρου 
εκκλησιαστικού φρικτού έπιτιμίου εις φανέρωσιν καί μαρτυρίαν αλη
θείας καί εις τήν κατά χώραν άποκατάστασιν τών μοναστηριακών 
τούτων πραγμάτων καί δικαίων. Καί δή γράφοντες άποφαινόμεθα 
συνοδικώς μετά τών περί ήμας ίερωτάτων αρχιερέων καί ύπερτίμων, 
τών έν άγίω Πνεύματι αγαπητών ημών αδελφών καί συλλειτουργών, 
ίνα οι τε πατέρες του μοναστηρίου της Μούχας καί όσοι άλλοι μικροί 
ή μεγάλοι, νέοι ή γέροντες, ιερωμένοι ή λαϊκοί, όποιασοΰν στάσεως 

87. Βρισκόταν στο νομό Καρδίτσας· σήμερα στη θέση του υπάρχει μόνο μια μι
κρή εκκλησία. Π. Βασιλείου, Ή επισκοπή Λιτζας και 'Αγράφων, Άθ. 1960, σ. 79. 
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ή καταστάσεως και βαθμού οντες, έξηγόρασαν εκ των 'Αλβανιτών 
τά άρπαγέντα παρ' εκείνων κειμήλια και άγια λείψανα και άλλα, οσα 
βητώς περιέχονται εν τω παρ' ημών επιβεβαιωμένα) καταστίχω, άπο του 
ημετέρου πατριαρχικού και σταυροπηγιακού μοναστηρίου τής ύπε-
ραγίας ημών Θεοτόκου, Λαύρας έπικεκλημένου και κειμένου εν Καλα-
βρύτοις και εχουσι και κρύπτουσι και κατακρατοϋσιν αυτά, αν μή 
τον Θεόν φοβηθέντες και τήν αίώνιον κόλασιν εις νουν θέμενοι, άμα 
τώ άκοΰσαι και ίδεΐν το ήμέτερον και παρόν τής τελείας αποφάσεως 
και εκκλησιαστικής γράμμα, φανερώσιν άπαντα και άποδώσωσι σώα 
και ανελλιπή, μέχρι και του ελαχίστου και του μικρότερου, προς τον 
όσιώτατον έν ίερομονάχοις Κύρ "Ανθιμον έκ τοΰ ίεροΰ και σεβασμίου 
πατριαρχικού και σταυροπηγιακού ημών μοναστηρίου, έπικεκλημένου 
Λαύρας έν Καλαβρύτοις οντος και μή όμολογήσωσιν έν φόβω Θεού συν 
πάση άληθεία και καθαρά συνειδήσει τήν πρώτην τιμήν και ποσότητα 
τής τούτων εξαγοράς, άλλα παρακούσωσι και συσκιάσωσι τό αληθές 
έπί σκοπώ πλεονεκτικά), αισχροκερδεί τε και φιλαδίκω και επί τώ έκ-
ποιήσαι και αρπαγής μέρη ποιήσαι τά άνεκποίητα και καθάπαξ τώ 
Θεώ άφιερωθέντα, άπερ όφειλόμενον έστι μένειν αναφαίρετα και ανα
πόσπαστα κατά τήν τών θείων νόμων διακέλευσιν, οί τοιούτοι, όποιοι 

σ.55 άν ώσιν, ώς ιερόσυλοι και / αισχροκερδείς και φιλάδικοι και αθεό
φοβοι και οί γινώσκοντες χριστιανοί τους τοιούτους ιερόσυλους και 
πλεονεκτικούς και φιλάρπαγας και τήν τιμήν και ποσότητα τής πρώ
της εξαγοράς τών αυτών ιερών κειμηλίων, αν μή μαρτυρήσωσιν, ο 
οίδασι και καθώς γινώσκουσιν έν άληθεία, αλλά σιωπήσωσιν, όλοι 
όμοϋ οί μέν ιερείς αργοί μένωσι τό γε νυν έχον πάσης ίεροπραξίας και 
ύστερημένοι παντός εκκλησιαστικού εισοδήματος και δικαιώματος, 
παρ' ούδενός συγχωρούμενοι ή συλλειτουργούμε voi ή τήν χείρα άσπα-
ζόμενοι ή ώς ιερείς τιμώμενοι ή εισόδημα έκκλησιαστικόν ή μονα-
στηριακόν ή ένοριακόν πολύ ή ολίγον καρπούμενοι ή νεμόμενοι* 
ει δε λαϊκοί είσίν οί τοιούτοι άφωρισμένοι εΐησαν παρά Θεού Κυρίου 
Παντοκράτορος και κατηραμένοι και ασυγχώρητοι και μετά θάνατον 
άλυτοι και τυμπανιαΐοι* αί πέτραι και ό σίδηρος λυθήσονται, αυτοί 
δε ουδαμώς, κληρονομήσειαν τήν λέπραν τοΰ Πεζή και τήν αγχόνη ν 
του 'Ιούδα, στένοντες εΐησαν και τρέμοντες επί γής ώς ό Κάϊν, ή οργή 
τοΰ Θεού εΐη έπί τάς κεφάλας αυτών και ή μερίς αυτών μετά του προ-
δότου 'Ιούδα και τών θεομάχων 'Ιουδαίων, τών σταυρωσάντων τον 
Κύριον τής δόξης και προκοπήν μήποτε ΐδοιεν, εφ' οΐς εργάζονται 
και δουλεύωσι καθ' ολην τήν ζωήν αυτών, έχοντες και τάς αράς 
πάντων τών άπ' αιώνος οσίων και θεοφόρων τής εκκλησίας αγίων 
πατέρων και εξω τής χριστιανών εκκλησίας και όμηγύρεως, μηδείς 
έκκλησιάση αυτούς ή άγιάση ή θυμίαση ή άντίδωρον αύτοϊς δω ή 
συμφάγη ή συμπίη ή συν(αν)αστραφή και χαιρετίση. Ούτω γενέσθω 
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έξ αποφάσεως έν βάρει αργίας και άλυτου αφορισμού" από Κυρίου Θεοϋ 
Παντοκράτορος. Έν ετει σωτηρίω χιλιοστω έπτακοσιοστφ όγδο(η)-
κοστφ, έν μηνί Ίαννουαρίω, ί(ν)δικτιώνος ιγίζ. Ό Εφέσου Μελέ
τιος. Ό 'Ηράκλειας Μεθόδιος. Ό Κυζίκου 'Αγάπιος. Ό Νικαίας Ά ν 
θιμος. Ό Χαλκηδόνος Παρθένιος. Ό Δέρκων Άνανίας. Ό Τορνόβου 
Καλλίνικος. Ό 'Ικονίου Διονύσιος. Ό Αθηνών Βαρθολομαίος. Ό 
Φιλιππουπόλεως Σαμουήλ. Ό Φιλίππων καί Δράμας Γρηγόριος. Ό 
Σμύρνης Προκόπιος. Ό Λαρίσσης Μελέτιος. Ό Βυζίης Γεράσιμος. 
Ό Σοφίας Ιερεμίας. Ό Γάνου καί Χώρας Παΐσιος. Ό Θαυμακοϋ 
'Ιάκωβος. Ό Λιτζάς καί Αγράφων* Ό Φαναριού Μακάριος. 

* Κενό στον Κώδικα. 
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σ.569 Άνάμνησις μερικών πραγμάτων καί δυστυχιών και πικρών άλ
λων συμβεβηκότων, απερ εδοκίμασεν αυτή ή ίερα μονή, εξ ότου περ 
οί 'Ρώσσοι ήλθον εις το Νεόκαστρον με τον στόλον των, εν οίς και 
φανέρωσις της αρετής καί αγώνος τών ευρεθέντων εν αύτοϊς τοις 
καιροΐς πατέρων καί αδελφών μέχρι της σήμερον. 

Πολλοί τών καθ' ήμας ανθρώπων καί τών πάλαι όρώντες τινάς 
τών συζώντων αρετή και πάση ευσέβεια δυσημεροΰντας καί καταφρο-
νουμένους καί πάσχοντας όμοια τοις μαστιγίαις καί λησταϊς καί έξ 
εναντίας τους κακία συμβιούντας καί πάση άσεβεία εύημεροΰντας καί 
τιμωμένους καί απολαμβάνοντας πάντα τα τοϋ κόσμου τούτου αγαθά, 
εις τούτο προήχθησαν ασεβείας, ώστε τολμήσαι ειπείν μή είναι πρό-
νοιαν Θεού το παράπαν, μηδέ δίκην, εκείνον μέν ύψούν τούτον δέ 
ταπεινούν καί τον μέν περιποιεΐσθαι, τον δέ μαστιγοΰν, καί πολλά 
τά τοιαύτα. 'Αλλ' αυτοί ανόητοι οντες καί άφρονες έκ της ιδίας μω
ρίας βιαζόμενοι, μάλλον δ' έκ της ασεβείας, τά της άνοιας ρήματα έξε-
ρεύγονται κατά τον προφήτην Δαβίδ λέγοντα, «εΐπεν άφρων έν καρδία 
ούκ' εστί Θεός», καί οντες ακάθαρτοι καί μιαροί καί σώματι καί 
πνεύματι, άκαθάρτητος καί μιαρότητος λόγους άποφθέγκονται* καί 
τούτο φθάς ό μακάριος απόστολος Παύλος έδήλωσεν ειπών, «πάντα 
μέν καθαρά τοις καθαροΐς, τοις δ' άκαθάρτοις καί μιαροΐς μεμίανται 
αυτών καί ό νους καί ή συνείδησις». Ούχ ούτω δέ εχουσι καί οί βεβη-
κότες τον νουν καί οί έν ταΐς θείαις γραφαΐς έντεθραμμένοι καί όση-
μέραι υπ' αυτών τήν ψυχήν πιαίνοντες, άλλα θεώμενοι έν ταϊς αρχαίας 
γενεαΤς καί κατανοοΰντες τά καθ' αυτούς, παρατιθέασι τά παλαιά 
προς τά νέα, συνάγουσι τήν δικαίαν τοΰ Πανάγαθου Θεού ψήφον καί 
μή δυνάμενοι γνώναι τάς άρρητους βούλας αυτού ώς δέον, φωνούσι 
μετά τοΰ προφητάνακτος Δαβίδ, «τά κρίματα Κυρίου άβυσσος πολλή». 
'Εντεύθεν δει ειπείν ώς αδύνατον ου μόνον τοις άνθρώποις, αλλά καί 
αύτοίς τοϊς άγίοις καί άσωμάτοις άγγέλοις μετρήσαι της αβύσσου 
τάς ρανίδας, ούτως άμήχανον κατανοήσαι καί τάς οδούς της πανσθε-
νοΰς καί ακατανόητου θεότητος καί ψήφους καί βούλας αυτής. Ταύ
της ό προφήτης Άββακούμ της θεότητος μέρος τι έν πνεύματι ίδών, 
έβόησεν έκείνην τήν θείαν φωνήν, «Κύριε εϊσακήκοα τήν άκοήν σου 
καί έφοβήθην, Κύριε κατενόησα τά έργα σου καί έξέστην». Εΐπερ 
δ' ούτοι οί θείοι άνδρες καταπλαγέντες ταύτα εφασαν, εκείνοι οί ρυ-

σ.570παροί καί άκά/θαρτοι πώς τολμώσι λέγειν τήν κτίσιν φέρεσθαι ώς 
ετυχεν ώς άνερμάτιστον πλοΐον άλλ' αυτοί κακίας ρήματα λέγοντες 
ώς κακοί κακώς άπόλλοιντο, ημείς δέ πιστεύοντες είναι θείαν πρό-
νοιαν, αφέντες αυτούς ληρεΐν ελθωμεν εις τον σκοπόν, ονπερ αρ
χόμενοι εφημεν. 
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Βουλόμενος ό των όλων Θεός πάντα άνθρωπον πράττειν ευ και 
σώματι και πνεύματι, έδωκε πρώτον μέν τον φυσικόν νόμον, όπως δια 
τούτου και τον βίον αυτών διανύωσι και αύτώ τήν προσήκουσαν λα-
τρείαν άποδιδώσΓ τοις ιδίοις δε πάθεσιν ύποταγέντων και παντός 
δεινού και αίσχροΰ και βλάσφημου κατατολμησάντων, έργον μηδέν 
αγαθόν ποιούντων, τους καταρράκτας του ούρανοϋ και τάς πηγάς της 
αβύσσου άνοίξας, πασαν ψυχήν ζώσαν πλην τοο Νώε και τους περί 
αυτόν άπό προσώπου της γης εξήρε. Τους δέ μετά Νώε ή γη δεξαμενή, 
μετ' ού πολλά έτη πασαν τήν εαυτής έπιφάνειαν ανθρώπων έπλήρωσε, 
εις αριθμόν δέ άμετρον έλθόντας, πρώτον μέν δια της περιτομής 
του "Αβραάμ, δεύτερον δια του γραπτού Μωϋσέως εις έπίγνωσιν αλη
θείας έκάλεσεν. Άλλα και τούτω μή άκολουθήσαντες ώς εικός, άλλως 
και ώς παιδαγωγόν τον νόμον αύτοΐς δούς, εν ταις έσχάταις ήμέραις 
τον εύαγγελικόν νόμον ένεχείρισεν ώς διδάσκαλον δια του Κυρίου 
ημών Ίησου Χρίστου. Άλλα τών ανθρώπων οί μέν τω διδασκάλω 
εαυτούς υπέταξαν, οί δέ τω άλάστορι διαβόλω- και ούτοι μέν κατ' εκεί
νων έπαναστάντες έτυράννησαν πλεΐον ή τριακόσια ετη. Ίδών δ' ό 
Κύριος τήν αυτών ωμότητα και άσέβειαν, τον μέγαν και άγιον Κων-
σταντΐνον έγείρας δι' αύτου, αυτούς μέν κατηγωνίσατο, τήν δ' άσέ
βειαν παντελώς ήφάνισεν, ώστε μή άκούεσθαι. Όδεϋον δέ τό γένος 
τών χριστιανών τήν όδόν του βίου τούτου βασιλεία και ευσέβεια, πολ
λών ένέτυχε τών πικρών συμβεβηκότων, και ποτέ μέν υπεράνω αυτών 
έγίνετο, ποτέ δέ ήττον καθίστατο, και τοΰτο δια τής του Κυρίου αγίας 
προνοίας και άγαθότητος, θέλοντος τήν σωτηρίαν αυτών. Διήνυε 
ό χριστεπώνυμος λαός ούτω μέχρι του εσχάτου Κωνσταντίνου του Πα
λαιολόγου, öv καθελών τής βασιλείας έκάθισεν έπί του θρόνου αύτου, 
πεσόντος δ' εκείνου συνέπεσε και τό γένος τών χριστιανών, πλην 
'Ρωσσίας, τη πίκρα δουλεία τών Όθωμανών. 'Αλλ' οσα δεινά υπέστη 
τό μικρόν ποίμνιον τοΰ Σωτήρος ημών Θεού άλλοι γραφή παρέδωκαν 
και σαφέστερον τοις έπιγινομένοις ίστορήσαντο, προς ους και πέμπω 
τον έφιέμενον μαθεϊν αυτός γάρ ού δύναμαι έκφράσαι εκείνα, μή ούσης 
τοιαύτης επιστήμης έν έμοί, λέξω δέ εκείνα άπερ έώρακα και πεπεί-
ραμαι και ών περ άκήκοα παρ" άλλων παθόντων. Καλόν δέ έστι θεϊναι 
και τά πρόσωπα τών κρατούντων βασιλέων τών Όθωμανών καί τών 
ευσεβών, όπως γένηται καί ή ιστορία τών γενομένων έν τη μονή 
ημών ταύτη κάν τή Πελοποννήσω σαφεστέρα. 

"Εν τω αψξηώ διαφορά μεγάλη ένέπεσε μεταξύ τών δύω αύτοκρα-σ.571 
ριών, οθωμανικής καί 'Ρωσσικής, ή Λεχία88* αύτη γάρ φερομένη 

88. Μετά τό θάνατο τοΰ βασιλιά τής Αεχίας (Πολωνίας) Αυγούστου Γ' (1733 -1763) 
ή Αικατερίνη τής Ρωσίας επεμβαίνει στά εσωτερικά τής χώρας κι επιβάλλει ώς διάδοχο 
τοΰ θρόνου τό Στανίσλαο Β' Πονιατόφκυ- από έδώ καί στό εξής οί Ρώσοι θά γίνουν ουσια
στικά κύριοι τής Αεχίας. Σπ. Παπαδόπουλος, Ιστορία τον παρόντος πολέμου,, τ. Α', 
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αύθαδώς προς τήν 'Ρωσσίαν έλαβε τάπίχειρα της αυτής κακίας. Μή 
φέρουσα γαρ τήν άτιμίαν ή 'Ρωσσία, άποστείλασα τα στρατεύματα 
αυτής, τους μεν άτακτους έσωφρόνισε, βασιλέα δ' έν αυτή έχειροτό-
νησε, μή φέροντες δέ τοϋτό τίνες των Λέχων αρχόντων, φυγόντες 
έκ τής Λεχίας εις τον σουλτάν Μουσταφαν, βασιλεύοντα τότε τής 
Κωνσταντινουπόλεως, προσήλθον. Και δή άπαγγείλαντες τήν έν τή 
εαυτών βασιλεία τής Τωσσίας έξουσίαν, μεγάλως εις θυμόν διήγειρον, 
αυτοί δέ ηΰξησαν τον θυμόν και τήν έπιθυμίαν αυτού, είπόντες κηρΰξαι 
πόλεμον κατά τής 'Ρωσσίας και έχειν αυτούς συμμάχους, προς δέ 
τούτοις και έπαρχίαν τίνα πλησιάζουσαν τοις όρίοις αύτοϋ άποδοΰναι. 
Ό τοίνυν ρηθείς σουλτάν Μουσταφάς έτοιμάσας πάν έπιτήδειον 
εις πόλεμον και άθροίσας υπέρ αριθμόν στρατεύματα, κηρύττει τον 
πόλεμον κατά τής 'Ρωσσίας. Ή ν δέ τότε ούκ άνήρ, αλλά γυνή κρατού
σα τα πηδάλια τής βασιλείας, Αικατερίνη ονομαζόμενη, ήτις άκού-
σασα αίφνης ταύτα, έλπίσασα εις τήν άμαχο ν δύναμιν του Θεού, 
άντεκήρυξε και αυτή έν πάσαις ταϊς τοΰ κόσμου βασιλείαις κατά των 
'Οθωμανών τον πόλεμον. 

Τούτων ούτω φανερών γενομένων έν πάσαις ταϊς άρχαϊς και έξου-
σίαις τοΰ κόσμου, ή ρηθείσα Αικατερίνη μεγαλόνους και στρατηγική 
υπάρχουσα υπέρ πάντας τους καθ' αυτήν βασιλείς, έκρινε μή άφ' ενός 
μέρους πολεμήσαι τω όθωμανικώ τόπφ, αλλά και έξ άλλου, δηλονότι 
και έκ τής Πελοποννήσου ταύτης και έκ τοΰ Αίγέου πελάγους. Μή 
δυναμένη δέ ρίψαι στόλο ν έν τω Αίγέω πελάγει και τ ή θαλασσή τής 
Πελοποννήσου ταύτης, ποιεί συμμαχίαν μετά των Εγγλέζων από γαρ 
τής θαλάσσης αυτών ήμελλε διαπεράσειν ναΰς και πλεΰσαι εις το 
ρηθέν πέλαγος. Συμμαχίας δέ γενομένης, ρωσσικά καράβια και εγγλέ
ζικα ένωθέντα εϊς Τριέστι έφθασαν. Ό τοίνυν πόλεμος συγκροτηθείς 
εις τον τόπον τής Λεχίας μεταξύ 'Οθωμανών και 'Ρούσσων έδειξε τήν 
μέν Αίκατερίναν τροπαιοΰχον, τον δέ σουλτάνον ήττηθέντα και έκ 
τής Λεχίας φυγάδα γενόμενον ούκ εστη δέ αυτή μέχρι τοΰδε, άλλα 
και εις Βλαχίαν και Μπογδανίαν προθυμεΐται διαπερασαι. Γινώσκουσα 
δέ ότι, έάν περ τοΰτο έπιχειρήσηται, ό σουλτάνος άναρίθμητον στρα-
τόν κατ' αυτής εκπέμψει και μέ το ούρος αύτοΰ και τών ϊππων άποπνί-

σ.572 ξει τά αυτής στρατεύματα, μηχαναται / να άνάψη ενα δεύτερον πόλε
μον μέσα εις τήν καρδίαν τής βασιλείας τοΰ Σουλτάνου. Και δή γρά
φει εις τους στρατηγούς, ους είχε εϊς τον έν Τριεστίω στόλον, ονόματι 

Βενετία 1770, σ. 316. Ή κατάσταση αυτή προκάλεσε τήν αντίδραση τών Πολωνών πα
τριωτών, οι όποιοι ζήτησαν τή βοήθεια τοϋ σουλτάνου Μουσταφά Γ', υποσχόμενοι να 
του παραχωρήσουν πολωνικά εδάφη. Σπ. Παπαδόπουλος, δπ. παρ., τ. Β'., Βεν. 1770, 
σ. 78, 321 κ. έξ. Ή Τουρκία στην αρχή απέφυγε να έλθει σε ρήξη μέ τή Ρωσία, άλλα ή 
επιθετική στάση τής τελευταίας στον Εύξεινο και τήν Κασπία θάλασσα μαζί μέ άλλες 
αιτίες ανάγκασαν τήν Τουρκία νά τής κηρύξει τον πόλεμο τον 'Οκτώβριο τοΰ 1768. 
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"Αλέξιον και Θεόδωρον, τούπίκλην Όρλόφ, να σαγήνευση δια έτε
ρων 'Ρωμαίων τους απαντάς 'Ρωμαίους, ευρισκομένους εν τε Πελοπόν
νησο) και έν άλλοις. Οί δε ρηθέντες Αλέξιος και Θεόδωρος, εύρόντες 
δύω κούφους τάς φρένας, Άγγελήν τινά, άδελφόν 'Αλεξάνδρου του 
έκ Πετζάκους89, καθήμενου τότε έν ταΐς Παλαιαΐς Πάτραις και εμπο
ρευομένου και έτερον έκ της Κερπινής90*... έφανέρωσαν τήν άπατη-
λήν βουλήν της βασιλίσσης, είπόντες αύτοίς ότι δια τούτο διέσχισαν 
τοσαϋτα πελάγη, ϊνα το γένος των χριστιανών της δουλείας άπαλ-
λάξωσι και τήν αύτονομίαν αύτοίς χαρίσωνται, δείξαντες αύτοίς και 
σφραγίδας βασιλικάς και προνόμια και δωρεάς τοις μέλλουσιν άρι-
στεύσειν. Αυτοί δέ μη κατανοήσαντες το στρατήγημα, σφρα(γί)δας 
λαβόντες βασιλικάς έπεμψαν αύτάς μετά γραμμάτων είς τους άρχοντας 
απαντάς της Πελοποννήσου. 'Αλλ' ώσπερ εκείνοι ήπατήθησαν ίδόν-
τες τον στόλον, ούτω και αυτοί ίδόντες τάς σφραγίδας της βασιλίσσης 
και τα προνόμια ελαθον εαυτούς, καίτοι πάση γνώσει κεκοσμημένοι 
και εμπειρία πραγμάτων κατή γλαϊσμέ voi. Kai δ ή συνομόσαντες τον 
λάκκον κατά των 'Οθωμανών ώρυττον, άλλα λαθόντες αυτοί ένέπεσον 
είς αυτόν και συν αύτοίς έρριψαν και άπαν το γένος των έν τη Πελο-
ποννήσω χριστιανών, και έπληροϋτο τό ρητόν του προφητάνακτος, 
«λάκκον ώρυξε και ένέσκαψεν αυτόν και έμπεσεϊται είς βόθρον, ον 
ήτοίμασεν αυτός»91. 

Ούτω δε τών πραγμάτων καταστάντων, πλέει ό στόλος των 'Ρώσ-
σων και έρχεται είς Νεόκαστρον και άρχεται ό πόλεμος, ου γενομέ
νου, άπαντες οί άρχοντες της χερσονήσου ταύτης κατεξανέστησαν κατά 

89. Χωριό στα ΒΔ τών Καλαβρύτων. 
90. Χωριό στα βόρεια τών Καλαβρύτων. 
* Τα άποσιωπητικά είναι του Κώδικα. 
91. Τό οτι δύο Καλαβρυτινοί μετέφεραν γράμματα τών Ρώσων στους πρόκριτους 

τής Πελοποννήσου δεν μαρτυρεΐται από καμμιά άλλη πηγή. Είναι γεγονός όμως οτι 
πριν από τήν απόβαση τών ρωσικών στρατευμάτων στην Πελοπόννησο (1770) ανταλλά
χτηκε αλληλογραφία ανάμεσα στον "Αλέξη Όρλώφ καί τους προεστούς τής Μάνης, κι 
οτι ένας από τους μεταφορείς τών επιστολών ήταν ό 'Αγγελής 'Αδαμόπουλος, έμπορος 
στή Βενετία. Κ. Σάθας, Τονρκοκρ. Ελλάς, Ά θ . 1869, σ. 468. ("Ενας Ευάγγελος 'Αδαμό
πουλος, έμπορος στο Λιβόρνο τό 1764, είναι τό ίδιο πρόσωπο; Βλ. Κ. Τριαντάφυλλου, 
Οι Κωστάκηδες τής 'Αχαίας καί τον Λιβόρνο ν, ΆΟ. 1968, σ. 29). Δεν γνωρίζουμε τήν 
καταγωγή του 'Αδαμόπουλου καί κατά συνέπεια θα ήταν παρακινδυνευμένο νά τόν ταυτί
ζαμε μέ τόν «Άγγελήν τίνα» του Χρονικού μας. Είναι πιθανότερο, οτι στο γεγονός πού 
αναφέρει τό Χρονικό άπηχεΐται απλώς ή μνήμη τής αλληλογραφίας του 1770, μαζί, ίσως, 
μέ τό μικρό όνομα τού 'Αδαμόπουλου. Ά π ό εκεί καί πέρα ή τοπική φιλοτιμία ήταν εύκο
λο νά ονομάσει Καλαβρυτινούς τους πρωτεργάτας μιας πράξης τόσο αποφασιστικής γιά 
τήν επανάσταση τού 1770. Κατ 'ανάλογο τρόπο, ύστερα άπό 50 χρόνια, Καλαβρυτινοί 
πάλι μεταφέρουν στο Γρηγόριο Ε' γράμματα σχετικά μέ τόν καθορισμό τής ημερομηνίας 
πού θα άρχιζε ή Επανάσταση τού 182.1 καί γίνονται ή αιτία τής θανάτωσης τού πατριάρ
χη άπό τους Τούρκους. Δ. 'Αποστολίδης, υπ. παρ., σ. 62. 
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των κρατούντων. Και δη συναχθέντες οί των Παλαιών Πατρών έμπο
ροι και εκ τών περιχώρων γεωργοί και ποιμένες92 καί τίνες Ζακίνθιοι 
καί Κεφαλήνιαΐοι93 καί οί παραπλήσιοι, όρμήσαντες κατά τών εν 
ταΐς Παλαιαΐς Πάτραις Τούρκων, εποίησαν αυτούς απαντάς εγκλει-
σθήναι εις το φρούριον. Καί ούτω καθ' έξης έγένετο εν πάση τη 
Πελοποννήσω ανταρσία καί αποστασία φανερά. ΤΗν δε έτος τότε το 
αψοΦ από Χρίστου Σωτήρος ημών. Έπολέμησε τοίνυν ό στόλος το 
Νεόκαστρον καί εϊληφεν αυτό νόμφ πολέμου, είτα εις την Μοθώνην. 
Οί δε εν ταΐς Παλαιαΐς Πάτραις ήσαν πολεμοϋντες σχεδόν ενα μήνα* 
είτα Άλβανιται 300 έλθόντες από τον Νέπαχτον εις βοήθειαν τών 
πολιορκουμένων, έδιωξαν πασαν έκείνην τήν πληθύν τών ενόπλων 
χριστιανών καί δή πυρί παραδόντες πασαν τήν πόλιν σύν τοις ναοϊς 

σ.573 αυτής γεγόνασιν εγκρατείς πάντων τών έν τω πεδίο) χωρίων94, / ίνα 
δε μή πολυλογώμεν, έρχόμεθα εις τήν ύπόθεσιν του σκοπού μας. 

Επειδή ό Μορέας άπας τότε ήν έν πάση ευδαιμονία καί ευτυχία, 
έγένετο δε εις τον ϊδιον καιρόν καί εις τήν μεγαλητέραν μωρίαν, 
επειδή «πεστάτησε καί ώνειρώξατο να βασιλεύση, ό Σουλτάν Μουστα
φάς μαθών τον νεωτερισμόν καί τήν ελευσιν του ρωσσικοΰ στόλου, 
έκδίδωσι προσταγήν είς άπασαν τήν Άλβανιτίαν να συναχθούν καί 
να έλθουν εις τον Μορέαν καί νά διώξουν μεν τον στόλον καί να παι
δεύσουν δε τους άποστάτας. Καί δή συναχθέντες εως έβδομήκοντα 
χιλιάδες95 είσήλθον, καί παραχρήμα ό μέν στόλος της Τωσσίας πέ-
φευγε, άφήσας τον πόλεμον της στέρεας καί τών φρουρίων, οί δε χρι
στιανοί άπολέσαντες τάς ελπίδας επεσον είς τάς χείρας τών Άλβανι-
τών καί έτυραννήθησαν ύπ1 αυτών σχεδόν εννέα χρόνους96, επειδή 

92. Ή συμμετοχή τών κατοίκων της Πάτρας καί τών περιχώρων, κυρίως ανθρώπων 
κατωτέρων τάξεων, στην πολιορκία τής πόλης ήταν, όπως φαίνεται από τό Χρονικό, 
απόλυτη. Επομένως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ή άποψη ότι οί Πατρινοί 
έμειναν αδρανείς θεατές τών γεγονότων. Τ. Γριτσόπουλος, Τα Όρ)χοφικά, Άθ. 1967, 
σ. 81. 

93. "Αρχηγοί τών Κεφαλονιτών, πού ανέρχονταν σέ 3.000, ήσαν ό Σπυρίδων καί 
'Ιωάννης Μεταξάς. Τ. Γριτσόπουλος, δττ. παρ., σ. 81. 

94. Ή πολιορκία της Πάτρας από τους Χριστιανούς κράτησε 20 μέρες- στις 13 'Απρ. 
1770, τή Μ. Παρασκευή, οί επαναστάτες δέχτηκαν τήν επίθεση τών Δουλτσινιωτών 'Αλ
βανών, οί οποίοι περνώντας με στόλο από τό Άντίριο στο Ρίο Πατρών διέσπασαν τόν 
κλοιό τών πολιορκητών κι άρχισαν τις σφαγές καί τίς λεηλασίες. Κ. Δυοβουνιώτης, 
Θεολογία 26, (1955) 444. Σπ. Παπαδόπουλος, δπ. παρ., τ. Γ', Βενετία 1770, σ. 245 κ. έξ. 
Τ. Γριτσόπουλος, δπ. παρ., σ. 89 κ. έξ. 

95. Ό αριθμός είναι υπερβολικός- κατά τόν Τ. Γριτσόπουλο πρέπει νά υπολογιστούν 
γύρω στις 15.000 (ó'.-r. παρ., σ. 133). 

96. Ή τυραννία τών 'Αλβανών κράτησε ώς τό 1779, οπότε ό καπουδάν πασάς Χασάν 
κατέστειλε μέ τή σύμπραξη τών κλεφτών τή ληστρική δράση τους. Οί καταστροφές πού 
προξένησαν μέσα στα εννιά αυτά χρόνια ήσαν ανυπολόγιστες: πόλεις, χωριά, μοναστή
ρια, περιουσίες, τά πάντα λεηλατήθηκαν κι έρημο')θηκαν. Πρβλ. Κ. Δυοβουνιώτης, 
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αυτοί οί "Αλβανΐται ένδυναμωθέντες μήτε και τάς βασιλικός προστα-
γάς ήθελον να άκούωσιν ύστερον, άλλ" εκείνο οπού ήβούλοντο έκα-
μνον και έδιώχθησαν μεν οί εχθροί του βασιλέως από τον Μορέαν, 
αλλ5 εξουσίασαν αυτόν οί 'Αλβανϊται και ήτον το κακόν όχι όλιγώ-
τερον. Και εως εδώ έρρέθη ή συμφορά του Μορέος συνοπτικώτερον, 
εντεύθεν ημείς άφείνοντες το να λέγωμεν γενικώτερον, θέλομεν λαλή
σει μερικώτερον μόνον, δηλαδή οσα έπαθεν ή αθλία αύτη μονή και 
όσα ύπέμειναν οί ευρεθέντες πατέρες. 

ΤΗν τοίνυν τότε ηγούμενος ό Κύρ Άνανίας, σκευοφύλαξ δέ ό Κύρ 
Παρθένιος, μετοχιάρης δέ εις τάς Παλαιάς Πάτρας ό Κύρ "Ανθιμος, 
διέπρεπον δέ ιερομόναχοι τηνικαΰτα οί έναρετώτεροι και προκομε-
νέστεροι κατά τά εκκλησιαστικά και πολιτικά, Θεωνάς πρώτος, δεύ
τερος Μελέτιος, τρίτος Ζαχαρίας, τέταρτος Κωνστάντιος. Ή ν δέ τις 
έτερος97 τώ χορώ τούτων στοιχούμενος, ό γράψας ταύτα και πολλά 
παθών υπέρ της αγάπης του μοναστηρίου* μετά τούτον Εκτός Μακά
ριος. ΤΩν ό μέν αος ήν άπό τήν Ζάτουναν, ό δέ βος και γ°ς από τήν 
Κάτω Ποταμίαν, ό γος άπό το Σοποτόν98, ό δ°ς άπό Παλαιάς Πά
τρας, ό ε°ς άπό Χαλκιάνικα99- τούτοις καί άλλοι ιερομόναχοι έκό-
σμουν τήν άκολουθίαν καί υπηρετούν ταΐς χρείαις της μονής. "Από δέ 
τους ιεροδιακόνους οί έγκριτώτεροι ήν πρώτος Παΐσιος, αδελφός 
του ήδη ρηθέντος παπα κύρ Κωνσταντίου, ό δέ δεύτερος Παγκράτιος 
άπό Επάνω Ποταμίαν, άπό δέ τους μοναχούς Συμεών άπό Ποταμίαν 
Κάτω καί 'Αγάπιος άπό Χαλκιάνικα. Ούτοι ήσαν οί μεγαλήτεροι καί 
εκλεκτότεροι καί ούτοι πάντες σύν τοις μικροτέροις / τον καλόν σ.574 
αγώνα διήνυσαν, πολλά παθόντες ύπό των Άλβανιτών καί πολλάκις 

Πρακτ. ΆκαΟ. Άθην. 6 (193Ì) 50. "Ενα ένθυμητικό σημείωμα από τό Μ. Σπήλαιο μας 
δίνει παραστατικότατα τήν επιθετική ορμή τους: «Οι δε Άρβανίταις ήλθαν δχι ώς άν
θρωποι, άλ?Λ ωσάν θηρία, ή σαν μία φωτιά καί ωσάν ποταμός και τήν αίματοχυσίαν 
όπου έκαμαν. . . και ταϊς σκλαβιές νους άνθρωπου αδυνατεί νά τους λ.ογαριάση». Σωκρ. 
Κουγέας, δπ. παρ., σ. 9. Το 1772 οί 'Αλβανοί πούλησαν στή Στερεά Καλαβρυτινούς για 
2.000 γρόσια. Β. Κρεμμυδας, Το εμπόριο της Πελοποννήσου στο 18 αιώνα, Ά θ . 1972, 
σ. 91. Ό πληθυσμός της επαρχίας εγκαταλείπει όλα τα αγαθά του καί φεύγει οπουδήποτε 
για νά σωθεί. "Ενας χωρικός άπό τό χωριό Σοποτό σημειώνει τό 1776: « . . . ήμουνα φευ
γάτος (στον Πύργο) εν ετει 1771 όπου έκοψαν οι 'Αρβανίτες τον πατέρα μου και τον αδελ
φό μου καί εγώ μόνος εγλντωσα με τήν βοήθειαν της Θεοτόκου καί έπερπάτηγα δυστυ
χής...». Λ. Πολίτης, «Χειρόγραφα μοναστηριών Αιγίου καί Καλαβρύτων», 'Ελληνικά 
11 (1939) 103. Για τις καταστροφές του Μ. Σπηλαίου καί τών Ταξιαρχών Αιγίου βλ. Σωκρ. 
Κουγέας, δπ. παρ., σ. 10 καί Λ. Πολίτης, δπ. παρ., σ. 79. 

97. Πρόκειται για τον Κύριλλο, τό συντάχτη αύτοΰ του Χρονικού. 
98. Χωριό τών Καλαβρύτων στα νότια της επαρχίας. 
99. Χωριό τών Καλαβρύτων πού σήμερα ανήκει στην Αιγιαλεία. Ή κανονική 

σειρά τών ονομάτων καί τόπων καταγωγής είναι ή ακόλουθη: Θεωνάς - Ζάτουνα, Μελέ
τιος καί Ζαχαρίας - Κάτω Ποταμία, Κωνστάντιος - Σοποτό, (Κύριλλος) - Π. Πάτρα καί 
Μακάριος - Χαλκιάνικα. 
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κινδυνεύσαντες, μερικοί δ" αυτών και υπό αυτών τών Άλβανιτών 
και έπεκτάνθησαν, οΰς εν τω πρέποντι τόπω δηλώσομεν. "Ινα δε ή 
ιστορία κατά τάξιν προβαίνη και τα υστέρα από τών πρώτων βεβαιών-
ται, πρέπει νά φανερώσωμεν και τους παΐδας τους τότε, και αυτούς 
πολλά καμόντας σύν τοις λοιποϊς. ΤΗν δε τών παίδων πάντων προκρι-
τώτερον τότε Ιωάννης, ό νυν ήγουμενεύων100· αυτός γε μόνος τών παί
δων πάντων μεμένηκεν, οί δ" άλλοι πάντες οί μεν τεθνήκασιν, οί δε 
πεφεύγασι. Και περί μέν τούτων ίκανώς, δει δε ειπείν πώς ή μονή 
αύτη διεφυλάχΟη εν εκείνω τώ καιρώ μη απολεσθείσα, ωσαύτως δέ 
και τό μετόχιον τών Παλαιών Πατρών καί τα λοιπά, οσα ένθυμηθώ-
μεν. 

Τών "Αλβανιτών τοίνυν, ώς εϊρηται, είσελθόντων, οί μέν άρχοντες 
του Μωρέος οί ονομαστοί καί άπαντες οί αρχιερείς φυγάδες εγένοντο 
και είς τον στόλον της 'Ρωσσίας άφίκοντο, οί έμμείναντες δέ μετ" αυτούς 
όπωσουν άρχοντες, σπουδή χρησάμενοι, έπορεύθησαν κατά τάς επαρ
χίας αυτών καί βηλαέτια είς τους Άλβανίτας καί ραϊ μπουγιουρτία 
ελαβον. Τότε δέ τότε καί έκαστη τών αγίων μονών κατά μέρος έπο-
ρεύοντο καί προσκυνοχάρτια έλάμβανον τότε καί ή ημετέρα μονή 
πορευθείσα, δηλονότι πέμψασα, ελαβεν προσκυνοχάρτι άπό τον 
Μουσταφάν Παπούλι. Είς δέ την Πάλαιαν Πάτραν ευρέθη άξιον νά 
άπέλθη ό προηγούμενος Κύρ Χριστόφορος, άπελθών δέ προσέφε-
ρεν τήν επί υποταγή προσκύνησιν τώ κρατουντι τών στρατιωτι
κών ταγμάτων καί έλαβε παρ' αύτοϋ άπόδειξιν δια γράμματος νά 
έξουσιάζη ή μονή ημών το μετόχιον με δλα τα μούλκια. ΤΗν δέ μετά 
του κρατούντος άρβανιτόπασα καί τις μέγας τών άλλων Άλβανιτών, 
καλούμενος Σουλεϊμάν Τζαπάρης, όστις καί τα Νεζερά101 πυρί παρέ-
δωκε μή θελήσαντα προσκυνήσαι. Ό τοίνυν ρηθείς προηγούμενος 
κύρ Χριστόφορος δειχθείς κύριος πάντων τών μουλκιών ών έχει 
τό μοναστήριόν μας καί ικανά δαπανήσας χρήματα ήλθεν είς τήν 
μονήν, μή δυνηθείς φέρειν τήν αγριότητα τών έκεϊσε Άλβανιτών καί 
τήν ωμότητα τών εντοπίων αλλογενών, γέρων ών. Ούτω μέν ούν καί 
ή μονή ημών λαβοΰσα τό άφοβον, προσκυνήσασα είς τον άρβανιτό
πασα κατά τήν Βοστήτζαν οντά, έχοντα καί τον Μουσταφάν Παπούλην 
καί τό μετόχιον ωσαύτως κτησάμενον τό αδαές, έμεινε έν ησυχία. 

Έπεί δέ τό μετόχιον έμεινεν χωρίς προστάτου, έλθόντος του όη-
θέντος προηγουμένου, έπέμφθη είς αυτό ό προειρημένος Ζαχαρίας 
ιερομόναχος, εκ Κάτω Ποτάμιας, μέ τον διαληφθέντα κύρ Παγκράτιον, 
καί αυτόν Ποταμίτην, νά δουλεύουσι τά μούλκια. Ό δέ έχων τήν άξου-
σίαν άπασαν του μετοχίου, έπρόσταξε μέν τον Παγκράτιον νά έργά-

100. Πρόκειται για τον ηγούμενο 'Ιερόθεο* πρβλ. Κωδ., 48. 
101. Χωριό τών Πατρών που έπί Τουρκοκρατίας άνηκε στην επαρχία Καλαβρύτων. 
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ζηται, αυτός δέ δοθείς εις τρυφάς και αλλάς δαπανάς φθοροποιάς του 
μετοχίου, κέρδος μεν τη μονή ήμων μηδέν προ/σέφερε, χρέος δέ τφσ.575 
μετοχίω ένέβαλεν, έμπεσών δέ εϊς άμηχανίαν περί του χρέους και βου-
λόμενος έξαλεΐψαι το αίσχος μηχαναται άνάξιόν τι, εστί δέ τούτο* 
εξέρχεται της Παλαιάς Πάτρας και ανεβαίνει επάνω εις τα βουνά 
οπού ήσαν χωρία, εν οίς διέτριβον οί άρματωλοί Άλβανίται102 και 
προσποιείται οτι έγυμνώθη από τους κλέπτας, αφαιρεθείς τοσαυτα 
χρήματα, όσον ήν το χρέος όπου εβαλεν εις το μετόχιον. Οί δέ Άλ
βανΐται πρώτον μέν άκούσαντες έπίστευσαν εις τους λόγους· και δή 
κινήσαντες πάσαν τέχνην έπήρχοντο τα χωρία ζητοΰντες τους κλέ
πτας. Λίαν δέ έξετάσαντες και δεινώς άπειλήσαντες τους των χωρίων 
πρώτους, μηδέν μαθόντες, ύστερον εγνων οτι ψευδώς ειπεν αύτοΐς, εκ 
τίνων σημείων όπου εΐχεν αυτός ό ρηθείς Ζαχαρίας επάνω του. Τότε 
λοιπόν παιδεύσαντες αυτόν έμαρτύρησεν οτι ψευδώς έλάλησε- οί δέ 
δήσαντες αυτόν και ποιήσαντες ως σφαϊραν απέλυσαν εκ τίνος κρη
μνού, ό δέ κυλισθείς εκ του κατωφερους εύρε τήν βάσιν του πρανούς, 
ένθα καταπληγωθείς και αφέθη, αίσχυνθείς δέ έλθεΐν εις το μοναστή
ρι, έφυγε παντελώς και άπελθών εις Κωνσταντινούπολιν, εκεί έδωκε 
το κοινόν χρέος103. Και οΰτω μέν αυτός, οί δέ πατέρες της μονής 
άντ' αύτοϋ έπεμψαν τον Προηγούμενον κύρ Παρθένιον, έάσαντα το 
του σκευοφύλακος αξίωμα· ήγουμένευε δέ τότε ό Προηγούμενος Κύρ 
Άνθιμος, έχων και σκευοφύλακα τον Κύρ Μελέτιον, ήν δέ έτος το 
1772. Άπελθών δέ ό ρηθείς κύρ Παρθένιος έπεριμάζωξε τα έσκορπι-
σμένα, έδούλευσε τα αμπέλια και τάς σταφίδας, έβγαλε το χρέος και 
έφερε το μετόχιον εις καλήν κατάστασιν. Ό δέ ρηθείς κύρ Άνθιμος 
με τον κύρ Μελέτιον εις το μοναστήρι παν συμφέρον του μοναστηρίου 
είργάζοντο, αλλά και ό Κύρ Παρθένιος εις τήν Πάτραν και ό Κύρ 
Άνθιμος είς το μοναστήρι οχι χωρίς φόβους και κινδύνους έκυβερ-
νουσαν, άλλα μέ το αίμα αυτών έκράτησαν αυτά όπου ευρίσκονται, 
ωσαύτως δέ και οί λοιποί πατέρες. "Οθεν, καθολικώς ειπείν, πάντες 
ήγωνίζοντο ίνα μή άπολεσθή το μοναστήρι. 

Έκυβέρνει δέ πάλιν τάς χρείας του μοναστηρίου μέ τον κύρ 
Μελέτιον ό ρηθείς προηγούμενος Κύρ Άνθιμος, ωσαύτως και το με
τόχιον τής Παλαιάς Πάτρας ό ρηθείς κύρ Παρθένιος και πάντες μέ 
φόβον και μέ κίνδυνον τής ψυχής και του σώματος. Έν αύτώ τω ετει 

102. Βλ. το σχόλ. 104. 
103. Ή προσφυγή τοΰ ιερομόναχου Ζαχαρία στους 'Αλβανούς καϊ ή ιδιόμορφη 

τιμωρία πού τοΰ επέβαλαν μας δίνει μια διαφορετική οψη συμπεριφοράς αυτών των ανώ
νυμων συμμοριών πού λυμαίνονταν για χρόνια τήν Πελοπόννησο. Παράλληλα δηλ. μέ 
τις επιδόσεις τους στις άρπαγες και τις λεηλασίες ενεργούν και σαν εκπρόσωποι τής τά
ξης και του δικαίου, γεγονός πού δείχνει οτι οί πράξεις του, πέρα από τον χωρίς όρια 
τυχοδιωκτισμό, δεν στερούνταν και από κάποια πολιτική προοπτική. 
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έλθόντες μερικοί Άλβανίται και μείναντες ίκανάς ημέρας εις τους 
σ.576 οντάδες όπου είχον από κάτω αχούρια / γεμάτα χορτάρι δια τα 

μουλάρια, όντων και αυτών μέσα, μισεύσαντες έρριψαν κάρβουνα 
αναμμένα εϊς το χορτάρι και εφυγον, το χορτάρι δε άναφθέν εκαυσε 
και τους οντάδες και τα μουλάρια και έζημιώθη το μοναστήρι με-
γάλως. Τελειωθέντος δε του έτους τούτου, δηλονότι του 1772, αφέθη 
μέν ό ρηθείς κύρ "Ανθιμος τής ήγουμενείας και έγένετο ό Κύρ Ά -
νανίας, έχων και σκευοφύλακα τον Κύρ Μελέτιον τω 1773. 

Έν τούτω τω ετει κοντά εις τά άλλα κακά όπου ύπέμεινεν το 
μοναστήρι έπαθε και τήν αίχμαλωσίαν από τον Ζένιον Χάρον. Επειδή 
αυτός έζήτησεν από τους προεστούς τής επαρχίας τών Καλαβρύτων το 
αρματολίκι και δεν του το έδωκαν, έθυμώθη και άνοίξας μπαϊ(ρά)κια 
απ' εξω άπό το Άνάπλιον εκίνησε φανεράν καταδρομήν κατά τών 
Καλαβρύτων104. Και δή έλθών εις το χωρίον λεγόμενον Παγκράτι105 

τω 1773 'Ιουνίου 23 καθ' έσπέραν, τη 24 του αύτου μηνός έξημερώθη 
εϊς ταύτην τήν μονήν. Οί πατέρες δε επειδή (έ)νόμισαν ότι έπρεπε 
να κοιμηθή εις το Παγκράτι, όσοι ήσαν προμηθέστεροι εφυγον ημέρας 
όδόν, προακούσαντες τήν ελευσιν αύτου, οί δε έχοντες τήν επιστα
σία τής ήγουμενείας, δηλονότι ό Κύρ Άνανίας, όντων τινών άναγ-

104. Για αρματολούς έγινε λόγος και παραπάνω (Κωδ., 575), αλλά εκεί ή λέξη ίσως 
είχε απλώς τη σημασία του ένοπλου. Έδώ ομως το Χρονικό αναφέρεται σέ συγκεκριμένο 
θεσμό: ό 'Αλβανός καπετάνιος Ζένιος Χάρος ζητάει άπό τους προεστούς τών Καλαβρύτων 
το αρματολίκι τής περιοχής. Ή μαρτυρία αυτή παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί 
ρίχνει λίγο φως στο αμφισβητούμενο θέμα τοϋ άρματολισμοϋ στην Πελοπόννησο, πού 
όπως είναι γνωστό απασχόλησε τον Τ. Κανδηλώρο (Ό άοματωλ,ισμος τής Πελοποννήσου, 
Άθ. 1924) και το Γιάννη Βλαχογιάννη (Κλέφτες τοϋ Μοοια, Άθ. 1935). Ό δεύτερος απέ
κλεισε τήν ύπαρξη του θεσμού στην Πελοπόννησο, μέ κυριότερο επιχείρημα ότι οί πη
γές πού κάνουν λόγο για αρματολούς στην Πελοπόννησο ανήκουν όλες στα μετά τήν 
'Επανάσταση τοΰ 1821 χρόνια. Βέβαια τό χωρίο αυτό του Χρονικού δημιουργεί ορισμένα 
προβλήματα, πού δέν είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν έδώ, όπως ή πιθανότητα νά χρη
σιμοποιείται ό όρος αρματολίκι συμβατικά και τό ενδεχόμενο ή απαίτηση τοϋ Ζένιου 
Χάρου νά σχετίζεται μέ τις έκτακτες περιστάσεις πού διέρχεται ή Πελοπόννησος στα 
χρόνια τής Άλβανοκρατίας. Πάντως πρέπει νά σημειωθεί, οτι ή μαρτυρία αυτή είναι άπό 
τις παλαιότερες κι ότι αποχτά ιδιαίτερο βάρος συνδυαζόμενη μέ άλλες σχετικές. Έτσι 
μερικά χρόνια αργότερα ό περιηγητής Leake αναφέρει οτι τό δερβένι τών Καλαβρύτων 
τό ελέγχει ό αρματολός Μακρυβασίλης, ό όποιος πληρώνεται για τις υπηρεσίες του 
αυτές. Για χριστιανούς αρματολούς δερβενοφύλακες σ' άλλες περιοχές τής Πελοπον
νήσου κάνουν λόγο επίσης ό Pouqueville, ό Dodwell, ό Hughes κ.α. Μ. Σακελλαρίου, Ή 
Πελοπόννησος κατά την δεντέραν Τονρκοκρατίαν, Άθ. 1939, σ. 143. Οί μαρτυρίες αυτές 
για τήν αποστολή τών αρματολών τής Πελοποννήσου δέν μας επιτρέπουν, νομίζω, νά 
τους ταυτίσουμε μέ τους κάπους, οί όποιοι, όπως είναι γνωστό, άνηκαν στην υπηρεσία 
τών προυχόντων. Β.Π. Παναγιωτόπουλος, ((Νέα στοιχεία περί τοΰ θεσμού τών κάπων έν 
Πελοπόννησο)», ΔΙΕΕ 11 (1956) 78 - 85. 'Αντίθετα μας φέρνουν κοντά στο θεσμό τών αρ
ματολών τής κεντρικής Ελλάδας. 

105. Χωριό τών Καλαβρύτων στα ΝΑ τής επαρχίας. 
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καίων εργασιών, έκρινε να αναχώρηση από το μοναστήρι την έρχο-
μένην ήμέραν, δηλονότι τη 24 του 'Ιουνίου. *Ητον λοιπόν ή πανοσιό-
της του μέ τους λοιπούς πατέρας έξω εις τό αλώνι κοιμώμενοι, ό δε 
κύρ Κωνστάντιος μέ τον Κύρ θεωναν και μέ ενα άλλον ίερομόναχον, 
Κύριλλον όνομαζόμενον, έκοιμήθησαν μέσα εις τό μοναστήρι. Ή 
αιτία δέ είναι αυτή, επειδή ό Κύρ Κωνστάντιος είχε τον άδελφόν του 
τον Παΐσιον, ίεροδιάκονον όντα, άσθενοΰντα βαρέως, έμειναν αυτοί 
οί ρηθέντες νά τον ξενυκτήσουν. Και λοιπόν όντων των πατέρων 
εις τοιαύτην κατάστασιν, ό Ζένιος Χάρος μέ 1500, σκοτίας έτι ούσης, 
τό πρωΐ ήλθεν εις τό μοναστήρι αυτό. Εΐδον τοίνυν εκείνοι όπου 
ήσαν έξω αυτούς και έφυγον ένθεν κάκείθεν μέσα εις τα πουρνάρια. 
"Ετυχε να είναι έξω καί ό ρηθείς Κύρ Κωνστάντιος, όθεν και αυτός 
έγλύτωσε τάς χείρας τών 'Αλβανιτών, ό δέ Θεωνάς διά μέσου του 
Κυρίλλου, ων είς τό κελλίον του, και αυτός ύπεξέφυγε· αυτός δ' ό 
Κύριλλος θέλων άναβήναι είς τήν Κρανίαν106 όπως βλέπει τα έν 
τω μοναστηρίω ύπό "Αλβανιτών θηριωδώς πραττόμενα, έπεσεν είς 
τάς άσπλάγχνους χείρας τών ζορμπάδων, δήσαντες δ' αυτόν έφερον 
μεθ' εαυτών είς τό μοναστήρι. Μετ' ού πολύ δέ περιερχόμενοι ένθεν 
κάκείθεν οί 'Αλβανίται εδρον καί τον Καθηγούμενον Κύρ Ά/νανίαν, σ.577 
τον όποιον φέροντες αντάμωσαν μέ τον ήδη ρηθέντα Κύριλλον. 

Είτα εις τό μοναστήρι είσβάντες, έν μια ροπή πάσας τάς θύρας 
καί τών κελλίων καί τα άρμάρια, όντα κλειδωμένα, καί τάς κιβωτούς 
διέσχισαν μέ πέτρας μεγίστας. Τοσούτον δέ γέγονεν ό κτύπος αυτών 
διαρρηγνυμένων, ώστε αν εϊη μέγας πόλεμος γινόμενος δια βομβαρ-
δών καί ντεφεκίων. Παν δέ τό μοναστήριον κατερευνήσαντες καί πάν
τα κεκλεισμένον κελλίον καί τόπον περιρρήξαντες καί τα προστυ
χόντα άρπάσαντες έξήλθον, τήν όδόν ποιούμενοι είς τό χωρίον Κερ-
πινήν. Φθάσαντες δ' αύτοϋ, έχοντες τον ρηθέντα ίερομόναχον Κύριλ
λον καί τον όσιώτατον Καθηγούμενον Κύρ Άνανίαν μεθ' εαυτών, 
πάντες πρώτον μέν κονάκια εις εαυτούς εύρον, είτα προς άρπαγήν 
καί γύμνωσιν τών οικιών οξέως έτράπησαν, τον ρηθέντα τοίνυν Κύ
ριλλον σύν τω καθηγουμένω Κυρώ Άνανία αφέντες, εκείνοι όπου 
είχον αυτούς εις τό μπαϊράκι των, είς τό κονάκιον όπου έπρόφθασαν 
καί έπιασαν ην δέ τούτο του Χαντζή Λαζαρή ό οίκος. Ούτως σύν τοις 
άλλοις έξίεσαν εις διαρπαγήν, ό δέ λαός άπας του χωρίου σύν γυναιξί 
καί τέκνοις ήν φυγάς προ ώρων ικανών καί πέφευγε τήν δουλείαν 
έν μια δ' ώρα είδες αν τον οίκον, έν ω οί δύω ρηθέντες μοναχοί, δηλο
νότι ό Κύρ Άνανίας καί ό Κύριλλος, μεστόν παντοίου πράγματος 
εδωδίμου, ού μήν άλλα καί εκκλησιαστικών, έν οίς καί άγια αρτοφό
ρια. Ώ ς ούν ούτοι ούτως έπλήρωσαν τον οίκον του καταλύματος, 

106. Περιοχή περί τα 200 μ. νοτιότερα από τήν 'Αγία Λαύρα. 
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ούτως και πάντα τα κονάκια οί άλλοι έγέμισαν. 
Οί τοίνυν "Αλβανΐται έχοντες τους ρηθέντας δύω καλογήρους, 

εύρόντες τινά των Κερπινιωτών, Κωνσταντΐνον Σπανόν, έφερον είς 
το κονάκιον και δή δήσαντες αυτόν από τους πόδας έκρέμασαν μετέω
ρων, ομοίως και τον δυστυχή Κύριλλον, ζητοϋντες χρήματα, οί δέ 
μή έχοντες ήρνουντο. Οί δέ 'Αλβανΐται κατεβάσαντες τον ρηθέντα 
Σπανόν άπήγαγον εις τον χείμαρρον, κάκεΐ πάλιν ζητήσαντες και 
άκούσαντες μή έχοντα άπεκεφάλισαν αυτόν, έπειτα έλθόντες έζητοΰσαν 
άπό τον ήγούμενον άσπρα, αυτός δέ μή ειδώς τήν σφαγήν του Σπανού 
ήρνεΐτο, δείραντες δέ αυτόν σφοδρώς, σφοδρότερον δέ τον τληπαθή Κύ
ριλλον έκ των ποδών και τών γλουτών, έλαβον τον ήγούμενον, αφέντες 
τον Κύριλλον άπηωρημένον έκ τών ποδών τήν κεφαλήν κάτω, εφε
ρον αυτόν εις τον τόπον όπου έσφαξαν τον ρηθέντα Κωσταντΐνον 
Σπανόν ίδών δέ ό Κύρ Άνανίας το πτώμα μεγάλως έφριξε και ολί
γου δεΐν τών φρενών έξέστη, έρωτήσαντες δέ αυτόν περί χρημάτων, 

σ.578 φωτισθείς θεόθεν είπεν, / έδώ μέν ούκ έχω ουδέν, έκεϊ δέ έάσητέ με, 
πορεύσομαι και κομίσω χρήματα. Τούτων άκούσαντες εκείνοι έφερον 
αυτόν ένθα ή ν ό Κύριλλος κρεμασμένος, ο ν κατεβάσαντες άπό του 
ξύλου τήν ποσότητα τών χρημάτων συνεφώνουν τω ήγουμένω* και 
δή πολλά είπόντες έν 200 γροσίοις συνεφώνησαν, άποστείλαντες δέ 
τον ρηθέντα ίερομόναχον Κύριλλον τους άλλους πατέρας εύρόντας, 
έλαβον παρά τίνος Μπεκήρι, συγγενούς τοϋ Μουσταφά Παπούλη, 
τα ρηθέντα χρήματα. Ό δέ όηθείς Μπεκήρης έν δέκα ήμέραις λαβών 
τα ρηθέντα χρήματα, κατά τήν όμολογίαν, έλαβε και 50 γρόσια προ-
σθήκην. Καί ούτως ήλευθερώθη ο τε ηγούμενος Κύρ Άνανίας και ό 
ρηθείς πολλάκις Κύριλλος έκ τών άλβανιτικών χειρών καί της πί
κρας δουλείας. 

Γέγονε δέ ή αυτών δουλεία τη 24 του Ιουνίου μηνός. Έ ν αύτη 
ημέρα έφόνευσαν καί (τον) προειρημένον ίερομόναχον κύρ Μακά-
ριον μέ τό τουφέκι, φεύγοντα καί καταληφθέντα κατά τό μετόχιον 
της Συκής. Έν ταύτη τη ήμερα συλλαβόντες καί τίνα τών μοναχών, 
Παφνούτιον όνομαζόμενον, μουλαράν, ήπείλησαν αυτόν θάνατον, 
άνίσως μή φανέρωση αύτοΐς κεκρυμμένον πράγμα, ό δέ φοβηθείς 
έφανέρωσεν αύτοΐς τόπον τίνα τών απόκρυφων, έν φ ού μόνον τό της 
μονής πράγμα άπαν, δηλονότι χαλκωματικόν καί τα ενδύματα τών 
καλογήρων καί τα στρώματα ή ν, άλλα καί πολλών έκ του Καλαβρύ-
του καί άλλθ3ν χωρίων. Έκ τούτων τοίνυν τών πραγμάτων καταπλου-
τισθέντες καί κοσμηθέντες ήλθον είς Κερπινήν ού γάρ άπέρασαν 
πάντες συνεχώς, αλλά διακεκομμένως τω δρόμο) χρώμενοι είς Κερπι-
κήν άφικνοϋντο. Τούτων δέ απελθόντων καί έτερο μπουλούκι Άλβανι-
τών παρεγένετο εις ταύτην τήν μονήν, μή εύρόντες δέ τοι μηδέν άρ-
πάσαι έν τοις κελλίοις ήλθον καί είς τον πύργον, όπου είναι επάνω 
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εις τήν σιδηρόπορταν. Ενταύθα εύρόντες τον μακάριον ίεροδιάκονον 
κύρ Παΐσιον λίαν ασθενώς έχοντα και έρωτήσαντες αυτόν περί πρά
γματος κεκρυμμένου, μη άποκριθέντα το σύνολον δια τήν άδυναμίαν 
αυτού, τη μαχαίρα τήν κεφαλήν αυτού άπέτεμον ήν δέ ούτος άριστος 
κατά πάντα άνήρ, ώς και ό ήδη ρηθείς φονευθείς Μακάριος ιερομό
ναχος. Έζημιώθη τοίνυν ή μονή παν το πράγμα αυτής, απώλεσε δέ 
και δύω υποκείμενα μεγάλων ελπίδων κατά τήν μονήν αυτήν, τοσαύ-
την δέ έρήμωσιν πεποιήκασιν οί αιμοβόροι, ώστε μηδέ χολιάριον, 
μήτε ξυλοκανάτα άφησαν οί θηριόγνωμοι, και τοσαύτην ένδειαν έλα-
βον οί ευλογημένοι πατέρες, ώστε να ζητούν τένζερε νά μαγειρεύσουν 
φακαΐς νά παραμυθού ν τον έξ(ο άνθρωπο ν. Έζήτησαν από τους 'Αγί
ους Θεοδώρους107 και έδωκαν αύτοΐς τά χρειώ/δη και έπληρουτο τόσ.579 
γνωμικόν, «όθεν έδει σεσώσθαι, εκείθεν άπολλύμεθα» και άνάπαλιν, 
«όθεν έχρήν άπεγνώσθαι, εκείθεν σεσώσμεθα». 

Ούτω των πραγμάτων εχόντων της μονής και πάντων των πατέρων 
καί αδελφών συναχθέντων έν αύτη, διασκορπισθέντων υπό τοΰ φόβου 
ένθεν κάκεΐσε, ό Καθηγούμενος Κύρ Άνανίας φοβηθείς τήν αγριό
τητα των Άλβανιτών παρητήσατο τήν έπιστασίαν της ήγουμενείας, 
έδέξατο αυτήν ό Κύρ "Ανθμος ό προηγούμενος τή 20 τοΰ 'Ιουλίου 
μηνός τω 1773. Έπεριμάζωξε δέ ούτος τήν μονήν μέχρι τών Θεοφα-
νείων μετά τών άλλων προεστών Κύρ Παρθενίου, Κύρ Άνανίου, 
κύρ Χριστόφορου, Κύρ Μελετίου σκευοφύλακος και Κύρ Θεωνά108 

καί λοιπών πατέρων. 
Τω δέ 1774, Ιανουαρίου 6, έλαβε τήν έπιστασίαν της ήγουμενείας 

πάλιν ό Κύρ 'Ανανίας μέ τον σκευοφύλακα κύρ Μελέτιον. ΤΗν δέ εις 
τον καιρόν ιερομόναχοι εις έφημερίαν α<>ς ό Κύρ Θεωνάς, βος ό Κύρ 
Κωνστάντιος, γος ό Κύριλλος, δος δ Κύρ Παγκράτιος, ε°ς ô Κύρ Σα
μουήλ άπό τον Σόλον109 τό χωρίον. Έκ τούτων οί μέν άλλοι ήγωνίζον-
το ίνα μή άπολεσθείη ή μονή, όσημέραι προσπαλαίοντες τοις άθέοις 
Άλβανίταις, ό δέ Κύρ Κωνστάντιος μή φέρων τον θάνατον του αύτα-
δέλφου αυτού μακαρίτου Παϊσίου ιεροδιακόνου, τοΰ τήν κάραν άποτμη-
θέντος, λίαν βαρέως έχοντος έν τή ασθένεια, καθάπερ εΐρηται, καί 
έχοντος έτερον αύτάδελφον έν τή Κωνσταντινουπόλει, θελήσει τοΰ 
γέροντος αύτοΰ Κύρ Παρθενίου προηγουμένου καί Κύρ Άνανίου 
καθηγουμένου καί τών λοιπών πατέροον, άπήρε τών τήδε καί τον πλουν 
έποιήσατο εις Κωνσταντινούπολιν, ένθα τον αύτάδελφον καταλαβών 

107. Μοναστήρι κοντά στο Σοποτο Καλαβρύτων. Βλ. Ζ. Μουρούτη - Γκενακου, 
Μια μονή στην Άνάστασι τοϋ Γένους, "Αγιοι Oeoôojooi Καλαβρύτων, Άθ. 1971. 

108. Βλ. το σχόλ. 84. 
109. Καλαβρυτοχώρι στην περιοχή Νωνάκριδος, πού σήμερα ανήκει στην Αιγια

λεία. 
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ού μετρίως παρεκλήθη. Επειδή δέ πόρον μη έχων τά προς τον βίον, 
την έφημερείαν μετεχειρίσθη πρώτον εις τοϋ Μπαλίνου την έκκλησί-
αν110, δεύτερον εις το Σιναΐτικον μετόχι και τρίτον είς τον "Αγιον 
Νικόλαον του Τζουμπαλί111, ένθα ύπουργήσας ταΐς χρείαις της εκ
κλησίας και προεστώς έχρημάτισεν, ευδόκιμος δε φανείς και αγαπη
θείς υπό πάντων τών έφημερευομένων χριστιανών και τοις πόρβω 
ταύτης της εκκλησίας αγαστός γενόμενος, τη του Θεού χάριτι, δια 
πρεσβειών τοΰ εν αγίοις Πατρός ημών Νικολάου του θαυματουργού 
έγένετο επίσκοπος Άνδρούσης112 τω 1784 ετει της θεογονίας, Μαΐφ 
ÇÎI. Ό ν έλθόντα εις την έπισκοπήν αύτοϋ, οί της επισκοπής αύτοϋ 
πάντες έδέχθησαν ως άγγελον Κυρίου, ό δέ αυτούς εύλογήσας και 
τά προσήκοντα αύτοΐς ειπών, άπέλυσεν οϊκαδε. Είτα ήρξατο διευθύνειν 
τους οΐακας της ιδίας εκκλησίας, καθάπερ ή αρετή του γέροντος αύτοϋ 
Κύρ Παρθενίου έδίδαξεν αυτόν και ή πραξις τών εν τη Κωνσταντι-
νουπόλει εκκλησιών, εν αΐς έχρημάτισεν, έμυήσατο αυτόν. Έδίδα-
ξε τοίνυν τό ποίμνιον αύτοϋ, πρώτον μέν εχειν τήν προς Θεόν πίστιν, 
εν ή θεωρείται πάσα προσκύνησις τών αγίων και ή λατρεία είς τό σώμα 
και αϊμα του Χριστού και ή πίστις τών θείων μυστηρίων και πάσα 
ιερά εργασία και ή δόσις τών πνευματικών χαρισμάτων και ή νηστεία 

σ.580 τών παραδεδομένων τεσσαρακοστών. Δεύτερον δέ έδίδαξεν εχειν / τήν 
προς τους γονείς αιδώ και σέβας, εν οίς θεωρείται και ή τιμή ή προσή
κουσα τοις πνευματικοΐς πατράσι και πάσι τοις τά αγαθά συμβουλεύου-
σι και εύεργετοΰσι θεοφιλώς ψυχή τε και σώμα. Παρήνεσε δέ ετι εχειν 
και τήν προς τον πλησίον άγάπην, εν ή θεωρείται ή συμπάθεια, ού 
μόνον ή προς τους συγγενείς κατά σάρκα και πνεύμα, αλλά και ή 
προς τους γείτονας και ή προς τους ομογενείς πιστούς και ή προς 
τους ετερογενείς και ή προς τους μακράν απέχοντας, οΐτινες ποτ' αν 
ήσαν εκείνοι. Ούτω πάντα είς θείον έργον τελέσας, έμνήσθη της 
θρέψασης αυτόν μονής ταύτης 'Αγίας Λαύρας, άνάξιον δέ κρίνας μή 
δούναι αυτήν τά τροφεία και τήν όφειλομένην τιμήν αντί τής ιερατι
κής τιμής και τής άλλης παιδείας, ην περ προσείληφε παρ' αυτής, 
έρχεται εις αυτήν, άποδίδωσι τη άγια Τριάδι τον τρισάγιον ΰμνον, 
ύψώσας τάς χείρας υμνεί τήν ύπερένδοξον μητέρα τοϋ Σωτήρος 
ημών Χρίστου, προσφέρει τήν άνήκουσαν τιμήν τω γέροντι αύτοϋ 
προηγουμένω Κύρ Παρθενίω, λαμβάνει τήν αύτοϋ εύχήν, ευλογεί 
τους λοιπούς πατέρας, δέχεται παρ' αυτών μετά πάσης τιμής αρχιε
ρατικής, λειτουργεί, μνημονεύει εν τη θεία μυσταγωγία τών κτητό-
ρων, εύχεται τω Θεώ υπέρ τών ζώντων και χειροτονεί πρώτην χειρο-

110. Συνοικία κοντά στο Φανάρι με ναό τής Θεοτόκου. 
111. Συνοικία κοντά στο Φανάρι. 
112. Βλ. παρακάτω σχόλ. 114. 
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τονίαν και δια. της χάριτος του τελεταρχικοϋ και αγίου Πνεύματος 
άποκαθιστή τον μεν κυρ Δαμιανόν εις πρεσβύτερον, τον δέ κύρ Νικη-
φόρον εϊς ίεροδιάκονον. Έ ξ εκείνου δέ μέχρι της σήμερον, κατά το 
έτος το 1797, όπερ όδεύομεν, ερχόμενος καθάπερ ακολουθήσει ό και
ρός, ποτέ κατ' έτος, ποτέ δέ διετίας ή τριετίας παρελθούσης, χε ιρο
τονεί ιερείς και διακόνους, ύποδιακόνους και άναγνώστας και σχεδόν 
τους πλείους των ιερομόναχων και ιεροδιακόνων έχει κεχειροτονη-
μένους ή ίερά του ψυχή και τούτους πάντας άδωροδοκήτως ποιών 
κατά τους θείους κανόνας. Και ού μόνον ου λαμβάνει τι παρά της μη
τρός αυτού ιεράς μονής, αλλά προς τούτοις δίδωσι τη αύτη μονή 
πεντήκοντα αργύρια, επειδή από τους 1784 εως σήμερον, δηλ. εως 
τους 1797, έχει δεδομένα ή ευγνώμων αύτου διάθεσις γρόσια 500, 
ήτοι πεντακόσια, και μίαν κανδήλαν άργυράν δραμιών 205" τοιαύτην 
διάθεσιν έχει ή αγαθή του ψυχή εις τήν ίεράν αύτου μονήν και εξει 
είς τό έξης, öv είθε ό Κύριος του ουρανού πολυετοίη αυτόν εις καύχη
μα της ιεράς μονής ταύτης και εις ώφέλειαν. 'Επειδή δέ διά τήν ένά-
ρετον αύτου πολιτείαν και δια τήν ακριβή αύτου δίαιταν δείκνυσιν 
σημεία μακροζωίας, έώμεν ενα φύλλον προς καταγραφήν τών αύτου 
προς αυτήν τήν μονήν αγαθοεργιών και αφιερωμάτων. Και δή ύπερ-
τεθείσθω ή συνέχεια του λόγου εις τό έξης φύλλον. 

Î'TÎ;113 άπο τους 1785 êtoç τους: 1805: γένωνται χρόνια: 20 : εοιδε 
ό άνοθεν άγιος άνδρούσης κατ έτος είς τήν αυτήν μονήν / γρ. 50: όπου es.581 
γένονται ο λα με τα πεντακόσια γρόσια οπού είναι αν tod εν γρ(ό)ϋΐ(α) 
σούμα: 1000: εις τους 1801 ήστόρισε τήν οικόνα τον άγιου άλεξίον 
καΟος φαίνετε, εδ(οσε τον ζονγράφου οι αυτήν γρ(ό)σι(α) 60: και 
άγόη άπο νεόκαστρον εο>ς νησί, οπού τήν ήφεραν γρ(ό)σι(α) 02: τον 
αυτόν χρόνον έφτιασε μια κανδύλα τού άγιου άλεξίον άργνρί, και εγυνε 
γρο: 95: ετη δε κα\ 1: στεφάνη τοϋ άγιου άσιμοχρνσομένο εγννε γη: 
18: τα οποία τήν οικόνα και τήν κανδύλαν τα ήφερε μόνος του και τα 
άφιεοίοσε είς τήν εκλησίαν ώς φαίνονται, εις τους 1806: έκαμε πάρε-
τησιν ο άγιος άνδρούσης1ί1 άπο τήν ίΐ-ταρ^/αν του και εκατεύει ο άγιος 
καθ ηγούμενος κύρ Χρύσανθος είς νησί με μερικά Ί,οα τοϋ μοναστιρίον 

113. Τά ένθυμητικά σημειώματα άπο έδώ KUÌ κάτω (σ. 580, 581, 582) είναι γραμμένα 
αργότερα από άλλα χέρια. Διατηρείται απόλυτα ή ορθογραφία τους. 

114. Ό Κωνστάντιος διετέλεσε επίσκοπος Άνδρούσης από τό Μάιο τοϋ 1784 ίας 
τό Μάρτιο τοϋ 1806. Βλ. παραπάνω Κωδ., 579· επίσης Ν. Βέης, «Έκφρασις κωδικός 
της μητροπόλεως Μονεμβασίας και Καλαμάτας», ΔΙΕΕ 6(1903) 202. 'Από τό 1806 ως 
τό θάνατο του έμεινε στην 'Αγία Ααύρα, προς τήν οποία χορήγησε πλούσια οικονομική 
βοήθεια (πρβλ. Κωδ., 56). Πότε πέθανε ό Κωνστάντιος δέν είναι γνωστό. Ό Δ. 'Αποστο
λίδης, (οπ. παρ., σ. 67), γράφει ότι έλαβε μέρος στά γεγονότα πού διαδραματίστηκαν στη 
Λαύρα τό Μάρτιο τοϋ 182!. Δέκα χρόνια αργότερα, τό 1831, οί έφοροι τής Σχολής Σο· 
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καί κοπελιών καί ήλθαν μαζν εις το μοναστήρι με τον άγιον άνδρούσης 
περνώντας μερικάς ημέρας, ήγον'μεν'ενόντος τον κυρ Χρναάνθον κάί 
σκενοφνλακας 6 κνρ Ιερόθεος: εδίυσε δ αυτός άγιος άνδρονσης εις το 
κοινον γρ(ό)σι(α) 1500: τα όποια με τα άνωθεν γρόσια και με τα κά-
τοθεν στένονν σούμα γρ(ό)σι(α) 2675: 

1808: μαιου 20: με το να μην ήχομεν αγελάδια ηθέλησε ìjdt'a τον 
προερέσι και έδοσε γρ: -503 καί επήρε αγελάδια: 25: καί έστησαν τα 
γρόσια τα άνοθεν και τα παρόντα γρ: 3178. 

J808: ιοννίον: 15 αγόρασε ό άγιος δεσπότης το χοραφη στη 
σαλο(νι}κήα απο κάτο την στράτα απο το μεράκα στρέματα: 12: δια 
γρ: 300 έχι. ομολογίαν καί το ταπί τον. έτη τον αντόν χρόνον νοεμ-
βρίον 5: ήγόρασε στους Κραστηκονς τα χοράφηα τον Θανασονληα 
στρέματα: 10: καθου διαλαμβάνη η ομολογία: δια γρ: 405: 

φένοντε τά απο εξαρχής δοθέντα πάρα της πανεριότητός του εν 
τη ιερά ημών μονή σούμα γρ: 3883 

1809: ιοννίον 8: έτη ήγόρασε ο άγιος γέροντας καί 
δεσπότης μας κηρ κονστάντιος τά χοράφια στην βαρδιά 
στρέματα: 50: με το γιαΐλά τους καί σίνορον κατά το τα
πί τους γρ: 0500 

4383 
1812 απρηλήου 20: έκαμε τον ποληέλεονΧλί> ο άγιος 

δεσπότη μας και έγινε γρ: 1146 
5529 

σ.582 η οπιστεν σονμα γρ: 5529 
έτη ε λάβαμε απο τον άγιον δεσπότη μας δια ψητέ μα ης 
στην σικηά απεληον. γρ: 0050 
Εξοδα δια τον οντά χαγιάτι περμακληκ,ηα τάβλες ταβάνια 
μπιναρία τον οντά ταβανομα τις αγίας τριάδος μιστρισμα 
και διο πόρτες καρφιά κληδαρίαις τεκέρηα μεσανδρας και 
ντονλαπιον και τζάμια και αλα έξοδα και αποκοπή τον μα-
στόρον γηνονντε σονμα δλα: γρ: 585 παρ. 23 

σ.583 Του 1774 έτους τελειωθέντος πάλιν τω έξης ετει, δηλονότι τω 
1775 ετει, ό αυτός Κυρ Άναν ίας ήγουμένευσε, οντος σκευοφύλακος 

ποτοΰ ζητούν μέ επιστολή τους από τον ηγούμενο της Λαύρας 500 γρόσια, τά όποια είχε 
κληροδοτήσει στή σχολή «ό ποτέ άγιος \4νΟροόση;. . . Κωνστάντιος», καί τά όποια 
κρατούσε ώς τότε το μοναστήρι. Ν. Παπαδόπουλος, Κατακαημένου Μοριά σε/ύόες τοΰ 
1821, τ. Α', "Αθ. 1974, σ. 543 - 547. Σήμερα σώζονται στην αίθουσα κειμηλίων της Λαύ
ρας τα άμφια τοΰ Κωνστάντιου. Χρ. Εύαγγελάτος, όπ. παρ., σ. 33. 

115. Μιά ενθύμηση χρονολογεί τήν αφιέρωση του πολυελαίου αυτού, ό όποιος 
σώζεται στο καθολικό της 'Αγίας Λαύρας, στο 1811. Λ. Πολίτης, απ. παρ., σ. 91, αριθ. 3. 
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Κυροϋ Μελετίου. Εις δε την Γαστούνην ην ταξιδιώτης τότε ό προη
γούμενος κύρ Χριστόφορος, δηλονότι εις τους 1775. Ούτος δουλεύ-
σας το ταξίδι εως τάς 20 τού Ιουλίου της Γαστούνης, ύστερον από 
άσθένειαν σώματος έγκατέλιπεν αυτό, έδιωρίσθη δ" εις αυτό ό παπά 
Κύριλλος. Ούτος ό ιερομόναχος ήτον από τάς Παλαιάς Πάτρας, γο
νέων υιός ευσεβών, τα κοινά δε των γραμμάτων εκπαιδευθείς ύπέπε-
σεν ασθένεια βαρύτατη, οί δε γονείς αυτού φοβηθέντες τόν αύτοϋ 
θάνατον ανέθηκαν αυτόν ανάθημα τη κυρία των αγίων 'Αγγέλων κατά 
τό Γηροκομεΐον116. Λαβών δε την ύγίειαν αυτού παρ" ελπίδα, έκομίσθη 
ύπό των γονέων αυτού εις τό Γηροκομεϊον προς μοναδική ν πολιτείαν, 
ένθα καθίσας τρία ετη καί προς, α>ν τηνικαΰτα 14 ετών, δια τάς συχνάς 
ελεύσεις των αλλογενών καί τα πυκνά συμπόσια αυτών άηδιάσας 
ήλθεν εις την ήμετέραν μονή ν εις τους 1761 Μαΐου 12, ήγουμενεύον-
τας του Κυροΰ Μακαρίου Κάτω Ποταμίτου και σκευοφυλακεύοντος 
κυροΰ Παρθενίου. 

Λαμβάνει δ' εις ύποτακτικόν ούτος ό κύρ Παρθένιος αυτόν καί 
μετ" ού πολλάς ημέρας ενδύει αυτόν δι' ευχής τό ράσσον καί τόν μαΰ-
ρον σκοϋφον. Είτα ού πολύ τό εν μέσω έρχεται ό Εύρυσθένης επί
σκοπος Κύρ 'Ιερεμίας117 καί χειροτονείται ό μεν Κύρ Κωνστάντιος 
διάκονος, αυτός δ 'ό Κύριλλος ύποδιάκονος. Εις δέ τους 1762, ήγου-
μενεύοντος τού κυροΰ Ζαχαρίου Τογίτου καί σκευοφυλακεύοντος 
Μακαρίου Κάτω Ποταμίτου, έχειροτονήθη διάκονος υπό τού επι
σκόπου Κερνίτζης κυροΰ Παρθενίου118· εις δέ τους 1764 έγένετο 
ιερεύς χειρτονηθείς ύπό του πρώην Κερνίτζης Κυροΰ 'Αθανασίου119, 
έπί ήγουμενείας Κυροΰ Θεοκλήτου εκ Λαγκαδιών, είτα μετονομασθέν-
τος 'Ανθίμου δια τοΰ θείου καί αγγελικού σχήματος καί σκευοφυλα-
κείας Κυροΰ Άνανίου. Ό τοίνυν ιερομόναχος ούτος Κύριλλος άπό 
τους 64 εως τους 75 χρόνους έδούλευσεν έφημερεία συνέχει καί διακο-
νήμασι της μονής υπέρ απαντάς· ή προθυμία αύτοΰ ασύγκριτος εν 
ταΐς έργασίαις τής μονής καί οί αγώνες αύτοΰ, ους ετλη εν τω καιρώ 
των Άλβανιτών, πολλοί καί οί κίνδυνοι αύτοΰ άπειροι. Ούτος τοίνυν 
προσταχθείς εις τόν τόπον τοΰ κύρ Χριστόφορου, κατέβη κάτω εις 
τα Λεχενά, έχων καί τίνα τών μοναχών ύποτακτικόν 'Αγάπιον, έμά-

116. Για τη μονή Γηροκομείου βλ. Κ. Τριαντάφυλλου, 'Ιστορία τ ή- βυζαντινής 
μονής, Γηροκομείου τών Πατρών, Πάτραι 1954. 

117. Θ.Ι1.Ε. 3 (1963) 1040. 
118. Πρέπει να ταυτιστεί μέ τον επίσκοπο Παρθένιο, ό όποιος τό 1766 υπογράφεται 

σέ «υπόμνημα» ώς «πρώην Τσερνίκης» {θεολογία 26 (1955) 559). 
119. Δέν αναγράφεται στους επισκοπικούς καταλόγους Κερνίτσης. Βλ. Ν. Πα

παδόπουλος «Συμπλήρωσις του επισκοπικού καταλόγου Κερνίτσης», θεολογία 13 (1935) 
70-72. Θ.Η.Ε. 7(1965) 517-518. Θ. Αργυρόπουλος, «Επισκοπή και επίσκοποι Κερνί
τσης», Παγκαλαβρντινον Βήμα, τχ. 3, Σεπτ. 1973, 26-27. 
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ζοξε το γέννημα της στάνης, έφερε τό μέλι και τό(ν) κηρόν και άλλα, 
ευχαρίστησε τον ύποτακτικόν του δια του ταξιδιού τους κόπους, πα-
ρέδωκε τον λογαριασμόν εις τον Κυρ Χριστόφορον, αυτός δέ (ήλθεν) 
εις τό μοναστήριον εις τους 1776 'Ιανουαρίου 6. Έδιωρίσθη δέ τω 
αύτφ ετει ταξιδιώτης της Γαστούνης παρά τοϋ Καθηγουμένου κύρ 
Άνανίου και σκευοφύλακος Κύρ Μελετίου και των λοιπών πατέρων. 
Άπελθών δέ και άγωνισάμενος μέχρι θανάτου εως τους 1777, 'Ιανουα
ρίου 6, παρέδωκε πράγμα τοίς πατράσι πασι τριακοσίων γροσιών, 
είχε δέ και παράδες να παραδώση έως γρ. 100. 'Επειδή δέ υπό τίνος 

σ.584 διαβολικής αιτίας παρακινηθείς υπό τίνος τών πατέρων, ούκ / έδω-
κεν αυτό, μόνον δέ επτά γρόσια δια μίαν τράπεζαν τών Πατέρων, 
έγινε δ' αύτη ή παράδοσις επί ήγουμενείας του Κύρ 'Ανθίμου και σκευο-
φυλακείας τοϋ Κύρ Χριστόφορου, επειδή τω αύτω ετει, δηλονότι τω 
1776, Όκτωμβρίου 9, παραιτησαμένου τήν ήγουμενείαν κύρ Άνα
νίου και τό σκευοφυλάκιον του κύρ Μελετίου, έγένοντο εκείνοι εις 
τάς αξίας αυτών. 

ΤΗν τοίνυν ηγούμενος εις τους 1777, 'Ιανουαρίου 6, ό Κύρ Άνθιμος 
και σκευοφύλαξ ό κύρ Χριστόφορος, και ό μεν κύρ Σαμουήλ έπρο-
στάχθη εις τό ταξίδι της Λάκκας, ό δέ ρηθείς Κύριλλος εις τό ταξίδι 
της Κορίνθου, και εκείνος μέν ελαβεν ύποτακτικόν τον Άγάπιον, ό 
δέ Κύριλλος έπροστάχθη να λάβη ένα ξένον καλόγηρον, Άγαθάγγε-
λον ονόματι. Και εκείνος, ό κύρ Σαμουήλ δηλονότι, έπρόκοψε έχων 
βοηθό ν πιστόν, ό δέ πτωχός Κύριλλος έχων ενα τρελλόν καλόγηρον 
ουδέν έποίησεν, διατί οχι μόνον ην φλύαρος, άλλα και ανυπότακτος, 
Έν τούτα» τω ετει άνωκοδομήθησαν οί οντάδες, καθώς φαίνονται σή
μερον, μεγαλήτεροι και περισσότεροι από ο,τι ήσαν προτήτερα και 
στερεώτεροι, επειδή οί πρώτοι ήσαν μέ λάσπην, οί δέ δεύτεροι μέ 
ασβέστη ν και μέ άμμον, έγένετο δέ δια συνδρομής του κύρ Ανθίμου, 
ήγουμενεύοντος τότε, και έξωδιάσθησαν εις ολην αυτήν τήν οικοδο
μή ν γρ. 280, παρ. 12. Έν αύτω τω ετει ηθέλησαν να διώξουν τους 
μπουλουμπασάδες, δηλονότι τον Ζεϊνέλ Παπούλην από τα Καλάβρυ
τα μέ άπόφασιν, και επειδή έμελλεν έξ αποφάσεως να διωχθούν, ό 
κολιντζής τών Λιβαρζίο)ν έλθών έδώ εις τήν μονήν μέ άπάτην συνέ
λαβε τον ήγούμενον Κύρ Άνθιμον και τον σκευοφύλακα Κύρ Χρι
στόφορον και τον κύρ Μελέτιον και τους λοιπούς απαντάς, πλην 
Άνανίου και Σαμουήλ και Κυρίλλου, και μεγάλως έτιμωρήσαντο 
αυτούς. Άλλ ' αυτοί οί αείμνηστοι ουδέποτε ήθελον προδώση τό ιε
ρόν σκεύος του μοναστηρίου παιδευόμενοι, άλλ' άφ' ου εΐδον ότι 
έγέμισαν τήν έκκλησίαν χόρτον ξηρόν και εμελλον να καύσωσι τήν 
έκκλησίαν και σχεδόν να καύσουν όλον τό μοναστήρι, φοβηθέντες 
μη άρα δια τό ολίγον άπολέσωσι τό πολύ και σχεδόν τό όλον, έδωκαν 
άπασαν τήν ίερατικήν στολήν και άπάσας τάς αργυράς κανδήλας και 
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κάθε άλλο άργυροϋν πράγμα, ου μην αλλά και τα άγια λείψανα. Και 
ενταύθα ελαβεν ή μονή την μεγαλητέραν ζημίαν άπο ολας τάς ζημίας 
όπου έπαθε άπο τον καιρόν όπου έμβήκαν οί Άλβανιται εις τον Μο-
ρέαν. 

Έτελειώθη δε και αυτό τό έτος και ήλθε τό 1778 και έστάθη πά
λιν ηγούμενος ό Κύρ "Ανθιμος και σκευοφύλαξ ό Κύρ Χριστόφορος. 
Έπορεύετο τοίνυν τό μοναστήρι στενοχωρημένον, άλλα δεν εφθανεν 
όπου είχε τήν άμύθητον έαυτοϋ ενδειαν, άλλα και τά μπουλούκια των 
Άλβανιτών δεν επαυον άπο τό να τό ύπερεκθλίβουν, όθεν ποτέ μεν 
πεντήκοντα, ποτέ δέ εκατόν Άλβανιται εκανον κονάκιον, άλλοτε δε 
πάλιν και πεντακόσιοι* αλλά τελευταΐον έλθόντων 1500, οί καλόγη-
ροι έφυγον άπαντες εύρόντες τήν καταφυγήν έν τοις ορεσιν. Τότε 
και ό ρηθείς πολλάκις Κύριλλος, γυμνωθείς υπό τών Άλβανιτών 
και μεγάλως κινδυνεύσας, άπέδρα της μονής και έπορεύθη εις Βλα-
χίαν, ένθα δούς αυτόν τοις έλληνικοίς μαθήμασιν όλον όπωσουν 
ευδοκίμησε, μείνας δ' έκεΐσε μέχρι του 1796 έτους120, τη ογδόη του 
Φεβρουαρίου άπήρεν εκείθεν. Έλθών δέ εις τήν μονήν ταύτην τη 
πρώτη Αυγούστου εδέχθη / υπό τών Πατέρων, υπό του Καθηγουμέ- σ.585 
νου Κύρ Ιεροθέου και σκευοφύλακος Κύρ Παγκρατίου και προηγου
μένου Κύρ Ανθίμου και τών λοιπών μετά πάσης αγάπης και φιλο-
φροσύνης· δέδωκε δέ αύτοΐς γρόσια εκατόν και δύω πετραχήλια και 
μίαν ζώνην άργυράν μαλαμοχρυσωμένην και μερικάς αξιόλογους 
βίβλους, τάς οποίας ϊσως θέλομεν γράψη εις τον παρόντα κούδικα121. 
Αυτός ό Κύριλλος έγραψε πάντα όσα εστίν έν τη βίβλω ταύτη, δια 
προσταγής τών αγίων πατέρων. Αυτός ό Κύριλλος κελεύσει τών αυ
τών πατέρων και βοηθεία του αγίου Θεοδ έποίησε και άκολουθίαν 
τοΰ αγίου Αλεξίου με προσόμια, δοξαστικά, λιτήν, άπόστιχα, άπολυ-
τίκιον, καθίσματα, κανόνα εις τέταρτον ήχον, προς τό «ανοίξω τό στό-

120. Ό Δ. 'Αποστολίδης προσθέτει μετά τήν χρονολογία «1796» τή φράση: «και 
το της Άρχιερωσύνης άξωψα λαβών» (οπ. παρ., σ. 58), γεγονός πού δεν ανταποκρίνεται 
στην πραγματικότητα. "Οπως θά ομολογήσει λίγο αργότερα ό ϊδιος ό 'Αποστολίδης, ό 
προβιβασμός του αρχιμανδρίτη Κυρίλλου σε αρχιερέα ήταν δική του επινόηση κι έγινε 
μέ σκοπό νά τιμηθεί ό Κύριλλος περισσότερο. Ίεζ. Βελανιδιώτης, Εκκλησιαστικός Φά
ρος 1 (1908) 346. Πρβλ. και Γ. Παπανδρέου, οπ. παρ., σ. 110, οπού επαναλαμβάνεται ή 
παραποίηση τοΰ 'Αποστολίδη. 

121. Ό κατάλογος τών βιβλίων του Κυρίλλου είναι περασμένος μέ χρονολογία 
1797 στον Κώδικα της Λαύρας, σ. 749 - 754· στον 'ίδιο Κώδικα, σ. 595, υπάρχει καί δεύ
τερος ελλιπής κατάλογος τοΰ 1811. Έκτος από τά βιβλία πού έφερε μαζί του ό Κύριλλος 
τό 1796 από τή Βλ,αχία, ένας ακόμη σημαντικός αριθμός εντύπων του πέρασε στην κυριό
τητα τοΰ μοναστηρίου μετά τό θάνατο του. Ό κατάλογος τής σημερινής βιβλιοθήκης της 
Λαύρας, στην οποία σώζεται ενα μεγάλο μέρος από τά βιβλία τοΰ Κυρίλλου, θά εκδοθεί 
προσεχώς από τό Κέντρο Νεοελληνικών 'Ερευνών τοΰ Ε.Ι.Ε. "Ας σημειωθεί ότι τό σύνο
λο τών έντυπων της, παλαιών καί νεωτέρων, ανέρχεται περίπου σέ 2.500 τόμους. 
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μα μου», έξαποστειλάρια, αίνους και μεγαληνάρια, τον όποιον γρά-
ψομεν εις το έξης εν τω προσήκοντι τόπφ δια να μή χαθή. Αυτός ό 
Κύριλλος ύπεσχέθη να δώση τη ίερα μονή και 1000 γρ., άλλ' ό πονη
ρός διάβολος επλήρωσε την καρδίαν του αδελφού αύτου και δεν τω 
τα δίδη, αλλ' ϊσως γενήσεται τό θέλημα του Κυρίου. Και ταύτα μεν 
ούτω, ή ακολουθία δε του αγίου 'Αλεξίου τού άνθρωπου του Θεού 
εστίν αύτη. 



ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ TOT ΑΓΙΟΤ ΑΛΕΞΙΟΥ 

Ώς γενναϊον εν μάρτναι. 

Άστραπαΐς τών θαυμάτων σου, τήν ύφήλιον άπασαν, άγιε Άλέ-σ.585 
ξιε, κατεφώτισας, καταυγασθείς ταΐς του Πνεύματος άκτΐσι, πανόλβιε, 
ύπομείνας άνδρικώς εν νηστείαις και δάκρυσι και δεήσεσι, του εχθρού 
καταργήσας τάς δυνάμεις και βουλεύματα παντοία, όθεν πιστώς εύ-
φημουμέν σε. 

Έκαρτέρησας, ένδοξε, προ πυλών γεννητόρων σοι, τούτων έκκαιό-
μενος πικροϊς δάκρυσι, δούλοις δε σοΐς έμπαιζόμενος ουδόλως ένδέ-
δωκας, αφορών εις ουρανούς και αίώνιον ευκλειαν όθεν Κύριος πα
ραδόξως δοξάσει σε εν πδσι, καταυγάσας το σον σκήνος, πάσιν πα
ρέχων ίάματα. 

Παρθενίαν ήγάπησας όλοψύχως, μακάριε, και ταύτην έτήρησας, 
ώσπερ άσαρκος, νύμφης τιμίας, νομίμου τε μη ψαύσας το σύνολον, 
άγαπήσας τον Χριστόν και παρθένων σκηνώματα φανταζόμενος, τοις 
άγγέλοις εφάμιλλος έγένου, οΐς λαμπρώς συνεπαγάλλη έν ούρανοϊς, 
πάτερ όσιε. 

Λόξα. ~Ηχος ο'. 

Τον νοερόν αδάμαντα της καρτερίας, αδελφοί, Άλέξιον τον άοί-
διμον άσκητήν, όμοφρόνως πάντες τιμήσωμεν ούτος γαρ δια τον 
όντως οντά Θεόν, ύπεριδών πλούτου και πάσης άλλης εφήμερου τερ-
πνότητος, τον σταυρόν του Σωτήρος έπ' ώμων προθύμως ήρατο, ξέ
νος γεγονώς πατρίδος λάμπρος και πατρικής περιφανείας και νυμφι
κής κοινωνίας, σύν τω / Παύλω φθεγγόμενος καθ' ήμέραν, άποθνή- σ.586 
σκω, ζώ δε ουκ ετι εγώ, ζή δε έν έμοί Χριστός ό θεός, ό έχων τό μέγα 
καί πλούσιον έλεος. 

Και νυν. Ό Olà σε Οεοπάτωρ. 
Εις την λιτήν ίδιόμελον, *Ηχος α°ϊ. 

Δεύτε οί πιστοί ϋμνοις εγκωμίων άνευφημήσωμεν του παντάνα-
κτος τον άληθινόν άνθρωπον, Άλέξιον τον έτοιμότατον βοηθόν και 
ΐατήρα πάντων τών νοσημάτων εϊληφε γαρ έν τω θείω βαπτίσματι 
τήν προσηγορίαν τοις εργοις αύτοϋ προσήκουσαν, ϊαμα υπάρχων 
τοις πιστοΐς θεοβράβευτον, ϊώμενος πασαν νόσον καί πασαν μαλακίαν 
τών πιστώς προσερχόμενων αύτώ καί βοώντων, Κύριε δόξα σοι. 



84 Alf Λ ΛΑΥΡΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 

Ό αυτός. 

"Ρώμη μέν ή πρεσβυτέρα έναμβρύνεται σήμερον, τά σπάργανα σου 
κεκτημένη τά πάντιμα, σεμνύνεται δέ τοι και Έδεσσα, τοις άσκητικοΐς 
ίδρώσί σου αρδευθείσα και γεωργηθείσα τω άρότρω των οσίων πόνων 
σου· κοσμείται δέ και πνευματικώς καλλωπίζεται ή εν Πελοποννήσω 
μοναστων ΓΑγία Λαύρα, τήν χαριτόβρυτον κάραν σου κτησαμένη, 
ολβον ούράνιον και άναφαίρετον, βοώσα προς Χριστόν τον Θεόν, 
πρεσβείαις, Κύριε, τοϋ σου οσίου σώσον τάς ψυχάς ημών. 

τΗχος βος. 

Φιάλαι πεφύκασι τών αρωμάτων αί σιαγόνες σου, πάτερ 'Αλέξιε, 
εύωδίαν τοις πιστοις έκπέμπουσαι ζωήρβυτον, διασκεδάζουσαι μέν 
πδσαν τών δαιμόνων έπήρειαν, παρέχουσαι δέ τοις προσερχομένοις 
εν πίστει ίαμάτων χαρίσματα και όδηγουσαι αυτούς εις μάνδραν 
ούράνιον ούτως οΐδε Κύριος δοξάζειν τους αυτόν άντιδοξάζοντας 
και βοώντας άπαύστως, Κύριε δόξα σοι. 

Ό αυτός. 

Σήμερον οί ουράνιοι άγγελοι σύν πάσι τοις άγίοις ευφραίνονται, 
δεξάμενοι τό πανάγιον και φωτοφόρον πνευμά σου* σήμερον βασιλείς 
και άρχοντες σύν άρχιερεϋσι και ίερευσι και πδσι τοις πιστοΐς πανή-
γυριν πνευματική ν συγκροτοΰντες, ένθέως άγάλλονται, κηδεύσαντες 
τό καρτερικόν και πολύαθλον σώμα σου- άγγελοι και άνθρωποι σή
μερον χορεύοντες έκβοώσι, κατφκισας Κύριε έν ειρήνη και εν δόξη 
τον δοΰλόν σου, ρυσθέντα τή θεία δυνάμει σου εκ της παγίδος τών θη-
ρευόντων και μέχρι τέλους τοις εργοις της ασκήσεως έμμείναντα και 
τον έχθρόν καταισχύναντα· σήμερον και ή έν Πελοποννήσω Λαύρα, 
κτησαμένη τήν χαριτόβρυτον κάραν αύτοΰ τοΰ τρισμάκαρος, μυστι-
κώς πανηγυρίζει κραυγάζουσα, πρεσβείαις, Κύριε, τοϋ οσίου σου 
σώσον τάς ψυχάς ημών. 

Δόξα. 111. βος. 

Έπέφανε σήμερον έαρ σωτήριον καί εορτή πανσεβάσμιος, του 
'Αλεξίου του άνθρωπου του Θεοΰ ή πανσεβάσμιος μνήμη, τών της 

σ.587 νηστείας μέν αγώνων / τό αύστηρόν ήδύνουσα, τό ράθυμον δέ του βίου 
εις έργασίαν έγείρουσα καί τοις άσκητικαΐς πόνοις ώς ανθεσιν έαρι-
νοΐς καί μύροις τους πιστούς εύωδιάζουσα, καί ώσπερ ήλιος εκπέμπει 
τάς τών θαυμάτων ακτίνας, διαλύουσα πδσαν ψυχών τε καί σωμάτων 
σκοτόμαιναν αύτώ ούν βοήσωμεν, πιστοί, υπέρ ημών προς Κύριον, 
μή διαλίπης πρεσβεύων έν ειρήνη τον βίον έκτελέσαι καί σωθήναι 
τάς ψυχάς ημών. 
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Kai νυν. Θεοτόκε συ ει ή άμπελος. 
Εις τα άπόστιχα, Ω τον παραδόξου Θαύματος. 

Πάτερ θεόφρον Αλέξιε, δια τήν όντως ζωήν τής ζωής κατεφρό-
νησας, άποορίψας άπαντα πλούτον, δόξαν και εϋκλειαν, πατρίδα, 
νύμφην και τους γεννήτορας καί τον σταυρόν σου ώμοις άράμενος, 
χαίρων προσέδραμες τω Χριστώ, μακάριε, όθεν αυτόν πάντοτε ικέτευε 
τοΰ έλεήσαι ημάς. 

Τίμιος εναντίον Κυρίου ο Θάνατος του οσίου αντον. 

Σήμερον όσιων τάγματα, ιεραρχών ή πληθύς και μαρτύρων στρα
τεύματα, προπατόρων άθροισμα, προφητών ή όμήγυρις μετά αγγέλων 
πανηγυρίζουσι και δουλον θεΐόν σε όνομάζουσιν όντως εκπλήξεως 
καί θαυμάτων πέφυκεν ή σή ζωή, όσιε "Αλέξιε, διό τιμώμέν σε. 

Στίχ. Δίκαιος ώς φοίνιξ ανθήσει και ώσεί κέδρος κ.τ. 

Ή αρετή σου παράδοξος καί εραστή τω Θεώ καί αυτός σε έδόξα-
σεν εν τή έκδημία σου, έκφωνήσας σοι άνωθεν, ώσπερ εν ρείθροις 
τοϋ 'Ιορδανού ποτέ, δια τον λόγον αύτοΰ τον άχρονον, όθεν προσέρ
χονται βασιλείς καί άρχοντες καί ιερείς, πας άνήρ καί τάξις τε, σέ 
προσκυνουντες πιστώς. 

Δόξα. ΎΗχ. πλ. τοϋ βον. 

Όσιε πάτερ ημών 'Αλέξιε, αί ακτίνες τών θαυμάτων σου διαδρα-
μουσαι εις πασαν τήν ύφήλιον, καθάπερ γίγαντα αυτήν κατεφώτισαν, 
διόπερ ύπό πάντων μακαρίζη δια τήν προχεομένην χάριν εκ τών θείων 
καί μυριπνόων λειψάνων σου- τών πονηρών δαιμόνων κατέλυσας τα 
μηχανουργήματα, τών παροινούντων σοι δούλων ώρθοτόμησας τα κι
νήματα, μή έμπαίζειν τοις ταπεινοΐς τω σχήματι, τους σους γεννήτορας 
έδίδαξας μή φρονεϊν χαμαίζηλα, τοις δυναστεύουσι καί ήγεμονεύουσι 
παρήνεσας μή ύψηλοφρονεΐν, πάσιν άνθρώποις δια τής σης κεκρυμ-
μένης ζωής προσεκόμισας τα σωτήρια φάρμακα, τοις άγίοις άγγέλοις 
συνόμιλος γέγονας, ών καί τον βίον έζήλωσας· παρρησίαν οΰν έχων 
προς Χριστόν τον Θεόν, ειρήνην αΐτησαι ταΐς ψυχαΐς ημών. 

Και νυν. Ό ποιητής και λυτρωτής μου κ.τ. 
Άπολ.ντίκιον. ΤΗχος δ°ζ. 

Έκ ρίζης έβλάστησας περιφανούς και πιστής, εκ πόλεως ήνθη-σ.588 
σας βασιλικής καί λαμπρας, 'Αλέξιε πάνσοφε, πάντων καταφρονήσας 
ώς φθαρτών καί ρεόντων, εσπευσας συναφθήναι τω Χριστώ καί δε
σπότη- αυτόν ούν έκδυσώπει αεί υπέρ τών ψυχών ημών. 
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{Δόξα). Και ννν. Το απ αιώνος άπόκρνφον. 
Καθίσματα εις την αψ στιχ. Την ωραιότητα της παρθενίας σου. 

Έν τοις στεφάνοις σου θρήνοι γεγόνασιν, εν τή κηδεία σου χα
ράς ένέπλησας πόλιν και ανακτά πιστόν, βοώντας σοι θεοφόρε, ποιόν 
σοι έγκώμιον προσκομίσωμεν άξιον; τί δε όνομάσωμεν, άπορείν ήμΐν 
έπεισι. Διό άξιοχρέως τιμώμέν σε, ώς μέγα των οσίων πάντων καύχημα. 

Λόξα. Και ννν. Την ωραιότητα. 
Εις την βαν στιχ. Κάθισμα, Τον τάφον σον Σίοτήρ. 

Ό μέγας βασιλεύς ούρανόθεν μηνύει σήν κοίμησιν, σοφέ, έν τη 
'Ρώμη άπάση, έλθούση τιμήσασθαι το πανάχραντο ν σώμα σου και άρύ-
σασθαι ώς έκ πηγής άενάου τα ΐάματα ψυχών όμοΰ και σωμάτων, διό 
σε δοξάζομεν. 

Δόξα. Kai ννν. Όδήγησον ημάς κ.τ. 
Εις τον πολνέλαιον Κάθισμα, Κατεπλάγη 'Ιωσήφ. 

Κατεπλάγη βασιλεύς θαύμα ιδών τό φοβερόν, χάρτην (έ)πτυγμέ-
νην έν νεκροί χειρί, κρατούση μέν αυτήν, των δ' έν τή πόλει δοκιμα-
σάντων λαβείν αυτήν, μηδένα δέ ίσχυσαι έκσπάσασθαν τότε εύλα-
βώς σοι προσηύξατο και άναγνούς έθαύμασε και εφη, άνθρωπος όν
τως Θεού υπάρχεις, πάνσεπτε πάτερ 'Αλέξιε. 

Δόξα. Kai νυν. Κατεπλάγη 'Ιωσήφ. 
'Εκ νεότητας μου πολλά και τά λοιπά. Εναγγέλιον οσιακον και τά 
εξής' είτα ο Κανών φέρων ακροστιχίδα τήνδε, άνευ της έκτης ωδής: 

"Αδω προθύμίος άσμα τω Άλεξίω, Κυρίλλου. 
{'Ωδή α'). 'Ανοίξω το στόμα μου. 

'Αόρατε Κύριε, παμβασιλεϋ πάσης κτίσεως, αιώνιε, ύψιστε και 
ακατάληπτε, ό δωρούμενος σοφίαν τοίς άσόφοις, τον νουν μου κα-
ταύγασον τή εύσπλαγχνία σου. 

Δειλία κατέχομαι ύμνεΐν τον όντως σου άνθρωπον, τον θείον 
Άλέξιον, τον αληθή άσκητήν, όθεν δέομαι, καθάρας με παντοίων πα
θών, χορηγήσαις μοι λόγον έπάξιον. 

Ώδΐνες στειρώσεως επί τό φώς σε έξέδωκαν, ώδϊνες ουράνιοι 
σε άνεγέννησαν και έξέλαμψας από δυσμών ώς άλλος αστήρ παμφα-
έστατος, φωτίζω ν απαντάς. 

Πατρόθεν ύπέρτιμος και έκ μητρός ύπερένδοξος προήλθες μα
κάριε και έκ πατρίδος κλεινής, 'Ρώμης πόλεως, τιμής όλιγωρήσας, 
τήν άνω έσπούδασας κτήσασθαι, ένδοξε. 

(Θεοτοκίον}. 

'Ράβδος έκβλαστήσασα άνευ ανδρός, τον ούράνιον Λόγον τον 
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προάναρχον, Μήτερ ανύμφευτε, δίδου, δέσποινα, βλαστάνειν με έν-
θέους πράξεις και νοήματα, όπως δοξάζω σε. 

{'Ωοή γ'}. Τους σους υμνολόγους Θεοτόκε. 

Όνομα έκτήσω, θεομάκαρ, άξίως τών πράξεων τών σών, ώς άπα-
λάττων απαντάς νόσου σαρκός και πνεύματος, τουτό σοι το πανάκειον 
Πνεύμα τό θείον δεδώρηται. 

Θάνατον έδέξω κατά Παύλο ν, δουλώσας το σώμα σου τω νώ, σ.589 
εκάστοτε θανούμενος, άεί δ' άνανεούμενος, ου ζών είμί, έκραύγαζες, 
ζή δ' εν έμοί ό ύπερούσιος. 

Ύπήρξας ώς άσαρκος τη φύσει, δακρύοις γονέων μη καμφθείς, 
άπειρογάμου σής αγνής, παισίν έμπαροινούμενος, ετεσι πλείστοις, 
άγιε, ποσιν αύτοΐς αγνοούμενος. 

(Θεοτοκίον). 

Μόνη άπορρήτως συλλαβοϋσα τον Κτίστην τών όλων αληθώς 
και μόνη τό ανθρώπινο ν κατάρας της προπάτορος, έρρύσω θεονύμ-
φευτε, όθεν εν πίστει ύμνοομέν σε. 

COòfj ò'}. Τήν άνεξίχνίαστον Θείαν βουλήν. 

"Ωρμησας εις Έδεσσαν, πάτερ σοφέ, φεύγων την σης νύμφης 
συνάφειαν και έπιμείνας έπιμήκιστον καιρόν, αγνώριστος ετύγχανες 
εν οϊκω Θεοΰ, άξιάγαστε. 

Σταδίω ένίκησας τον δυσμενή, πλοϋτον βδελυξάμενος άστατον 
και έπιμείνας έλεούμενος πιστοΐς, μένοντος όρεγόμενος, οΰ και κλη
ρονόμος γεγένησαι. 

Άπορος και άοικος πασι φανείς, του Θεού ποθήσας τό σκήνωμα, 
κόσμου μισήσας τα ηδέα καί τερπνά, άγγέλοις συνηρίθμησαι, τω Θεώ 
συνών μετά σώματος. 

{Θεοτοκίον'). 

Σε τό ίλαστήριον πάντων βροτών πίστει ικετεύω καί δέομαι, 
ευλογημένη, ΐλεών μοι τον κριτήν καί σον υίόν άπέργασαι, όπως 
εν αίνέσει δοξάζω σε. 

(?Ωοή ε). Έξέστη τα σύμπαντα. 

Μαράνας τήν σάρκα σου νηστείαις καί δεήσεσιν, άπαξ εβδο
μάδος άρτου μόνου μεταλαμβάνων, ευχάριστων τω Θεώ, ελάμβανες 
δέ τοι έν ψυχή άρτον τον ούράνιον, συντηροοντά σε πνεύματι. 

Απάντων προέκρινας τήν άνω πόλιν κτήσασθαι, δθεν και τιμώ
μενος Έδέσση, φυγάς έγένου έλθεΐν εις Κίλικας, απόστολο ν Πέτρο ν 
αγαπών, ήρκε δέ ό Κύριος καί τοις σοΐς οίκοις ήνεγκε. 
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Τό δμμα προς Κύριον ύψώσας, παναοίδιμε, έστηκας εν πύλαις 
σών γονέων, βέλεσι πλείστοις κατακεντούμενος, δάκρυσι τρυγόνης 
σης αγνής, λήροις δε τών δούλων σου, ουδαμώς δέ ένδέδωκας. 

(Θεοτοκίον). 
ΤΩ Μήτερ θεόνυμφε, τα τραύματα θεράπευσον νοός μου και πά

θη τής σαρκός μου, τής ραθυμίας σκότος άπέλασον, όπως ευχαρί
στως ανυμνώ πόθω και γεραίρω σε την θερμήν μου άντίληψιν. 

('Ωδή ζ'). Τήν θείαν ταντην καί τιάντιμον. 

Μη παύση φέρων προς Κύριον δεήσεις καί εύχάς, παναοίδιμε, 
υπέρ τών δούλων σου τών προστρεχόντ(ον τη κάρα σου καί προσκυ-
νούντων ταύτην έκ πάσης πίστεως. 

Έχθρου καθείλες φρυάγματα καί πάντα τα δεινά όχυρώματα, 
σταυροο τη χάριτι ρωσθείς ένθέως, πανεύφημε, πάσι πιστοίς παρέχων 
νόσων ΐάματα. 

Βίον άπλοΰν καί άπέριττον ποθήσας έν Κυρίω, προσέδραμες εις 
ξένην, όσιε, κάκεΐ τιμή ένοχλούμενος, έν πύλαις σών γονέων το τέλος 
εϊληφας. 

(Θεοτοκίον). 

Ύμνείν σε χρέος όφείλομεν, αλλ' όντως προς άξίαν ου σθένομεν 
διό θαυμάζοντες σιγή τιμώμεν τό άφραστον φρικτώς έν σοί, Παρθέ
νε, πραχθέν μυστήριον. 

('Ωδή s ) . Ουκ ελάτοευσαν τ/y κτίσει. 

σ.590 'Ανθρωπίνως τε δέον καί σε έξέρχεσθαι του βίου, όσιε, χάρτην 
λαβών έν αυτή, όποιος ετύγχανες σαφώς έδήλωσας, εύφραινόμενος 
παρέδωκας τό πνεϋμά σου τω Θεώ εις τους αιώνας. 

Λόγος γέγονεν υπό Θεού προς απαντάς, νέους καί γέροντας, του 
συναχθήναι όμου, δυνάστας καί πένητας, εις τήν κηδείαν σου, άποδώ-
σοντάς σοί τε τιμήν προσήκουσαν καί εύχάς τή αύτοϋ φύσει. 

Έφριξε μαθών αναξ ό ευσεβέστατος, μηδένα οίον τε έκ τής χει
ρός σου λαβείν τήν χάρτην, ην έγραψας, όθεν καί έσπευσε καί προσέ-
λαβεν, άναγνωσθείσης δέ αυτής θρήνος θάμβος έγεγόνει. 

(Θεοτοκίον). 

Ξένην δύναμιν, Παρθένε, σε παρέσχετο τοις άσθενοοσιν ήμΐν ό 
ιατρός τών ψυχών καί σωμάτων Κύριος, ώς θεραπεύουσαν τους κραυ
γάζοντας, ευλογημένος, πάναγνε, ό καρπός τής σής κοιλίας. 

('Ωδή η). Παϊδας εναγείς εν τΐ\ καμίνω. 

Ίδεΐν πάσα πόλις σε ποθούσα 'Ρωμαίων αρχαιοτάτων κατηπείγε-
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το, άναξ δε προσέταξεν έν τω ναώ τεθήναί σε, άσπασομένη λήψε-
σθαι νόσων ιάματα και ψάλλειν δια σέ και δοξάζειν τον δεσπότην 
πάντων εις πάντας τους αιώνας. 

Ώράθης φαιδρός έν τω προσώπω, έκλάμψας παμφαεστάτως, ώσπερ 
άγγελος, δαίμονες ήλαύνοντο, νόσοι έδιώκοντο, τυφλοί τό βλέπειν 
έλαβον, χωλοί άνόρθωσιν και πας κεκακωμένος έδείχθη χαίρων τη-
νικαϋτα, ύμνων σε εις αιώνας. 

ΚηδεΟσαι τό σκήνός σου ή πόλις συνήχθη μετ" ευλάβειας, προσ-
κομίσουσα άσματα έξόδια, βασιλείς και άρχοντες, πρεσβΰται και 
νεώτεροι και μοναχών ή πληθύς, ιερέων προπορευόμενων και αρχιε
ρέων, ύμνουντες τον σωτήρα. 

(θεοτοκίον). 

'Υπό της αύτου φιλανθρωπίας και μόνης ύπεραπείρου άγαθότη-
τος ό Κτίστης καμπτόμενος, δια σοϋ έπέφανε τοις επί γής, πανύμνητε, 
σαρκός λαβόμενος και πάλιν δια σού οίκειοϋται πάντας τους ύμνούν-
τας αεί σε Θεοτόκον. 

{'Ωδή θ). "Απας γηγενής. 

'Ρόδον εύθαλές έκ 'Ρώμης έβλάστησας και εύωδίασας πάσαν την 
ύφήλιον, θαυμάτων λάμψεσι κλεϊζόμενος και αρετών άκρότητι καλλω-
πιζόμενος, όθεν πάντες άνακτες προσπίπτουσι σύν ιδίοις λαοίς εύφη-
μουντές σε. 

"Ιδιον καί σου ποθεΐν τα ουράνια και τα αιώνια, όθεν έκδημή-
σαντα έδέξαντό σε άγιοι άγγελοι σύν άποστόλοις, μάρτυσι καί τοϊς 
προπάτορσι, σύν προφήταις, πάσι τοις όσίοις τε καί Χριστώ τω Θεώ 
προσηγάγοντο. 

Λάμψεσι ν αεί κοσμείται της κάρας σου Λαύρα μονή μοναστών, 
Καλαβρυτινούς πιστούς βολαΐς θαυμάτων αυτής φωτίζουσα καί πά
σαν Πελοπόννη/σον καταφαιδρύνουσα, έκβοώσα, χαίροις παναοί-
διμε όσιώτατε πάτερ 'Αλέξιε. 

"Ορεξον κάμοί τήν θείαν βοήθειαν, θερμαϊς πρεσβείαις σου, πρό-
φθασον καί όϋσαί με νόσου βαρείας ψυχής και σώματος καί δός τω 
σώ θεράποντι ποιεΐν εκάστοτε του Κυρίου τα σεπτά θελήματα, θεοφό-
ρε πάτερ πανσεβάσμιε. 

(Θεοτοκίον). 

"Υψιστον Θεόν σωτήρα κυήσασα καί πανοικτείρμονα, οΐκτειρον 
τον δοϋλόν σου, προς μετανοίας τρίβους όδήγησον, του πονηροϋ 
τα σκάνδαλα έκ μέσου ποίησον, τής αυτού δε λύτρωσαι ενέδρας με 
καί πύρας αιωνίου έξάρπασον. 
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Έξαττοστειλάριον. Έν τζνεύματι τω ΐεοώ. 

Έπιποθήσας τόν Χριστόν εκ νεότητος, πάτερ, τα κόσμου καταλέ-
λοιπας και Θεώ έκολλήθης και μένων προ σών πυλώνων, τον βίον 
διήνυσας αγνώριστος υπό πάντων, μή καμφθείς ολοσχερώς τοις δά-
κρυσι τοις πυκνοΐς άπειρογάμου και σών γονέων. 

Έγέννησας ως αληθώς, παναμώμητε Κόρη, τοϋ κόσμου τόν κο
σμήτορα υπέρ φύσιν και λόγον, άγγέλοις κόσμος δειχθεΐσα καί βρο-
τών διάκοσμος, παντάνασσα θεομήτορ· διό ρυσαί με παντός συναν-
τήματος κάκου καί της γεέννης εκείνης. 

Εις τους αίνους, Τών ουρανίων ταγμάτων το άγαλλίαμα. 

Δεϋτε συμφώνως εν ϋμνοις, πιστοί, τιμήσωμεν τόν μέγαν στρα-
τιώτην του Πατρός καί τοΰ Λόγου, μάχαιραν έχων του παντουργοϋ 
παναγίου τε Πνεύματος, τάς κεφάλας τών δρακόντων άποτεμών, έδο-
ξάσθη υπό πάντων πιστών. 

Οί άσθενείαις βαρείαις εξεταζόμενοι προσέλθετε προθύμως Άλε-
ξίω τω πάνυ· ούτος γαρ καθαιρεί πάντων πιστών πάθη τα χαλεπώτατα, 
ρώσιν παρέχων βεβαίαν τοις προς αυτόν προσελθοϋσιν άδιστάκτω 
ψυχη· 

Καυχώνται σήμερον πάντες οί ενασκούμενοι εν τη "Αγίςι Λαύρα 
τη εν Πελοποννήσω, πλουτοϋντες τήν σήν κάραν, ώς αληθώς άναφαί-
ρετον δώρημα, όθεν εν πίστει καί ταύτη ν τήν εορτή ν συγκροτοΰσί 
σοι, 'Αλέξιε. 

Ώ ς πα^ρησίαν μεγίστην δια τους πόνους σου έχων προς τόν 
Σωτήρα, ίκετεύων μή παύση απαντάς ρυσθήναι του πονηρού καί 
βαρείας κακώσεως τών τυραννούντων άθέως καί κακουργώς καί ζωή ν 
ήμίν χαρίσασθαι. 

Τών Καλαβρύτων οί παίδες πάντες συνδράμετε εις τήν 'Αγίαν 
Λαύραν, έορτάζουσαν πίστει, εχουσαν τήν κάραν τοϋ θαυμαστώς τήν 
ζωήν διανύσαντος, νηστεία, πόνω καί θλίψει σωματική, 'Αλεξίου του 
τρισμάκαρος. 

Σήμερον τέρπεται θείως 'Αγία Λαύρα μονή, ή εν Πελοποννήσω, 
τήν σήν κάραν πλουτουσα, θείον δώρον όντως, πηγήν ζωής καί άθά-
νατον εΰκλειαν, φθοράν παντοίων παθών τε καί πειρασμών, ώ 'Αλέ
ξιε πανθαύμαστε. 

Δόξα. ΎΗχος πλ. δ<>;. 

σ.592 Σήμερον τα πλήθη τών πιστών συνελθόντες ύ'μνοις τιμήσωμεν 
τόν όντως άνθρωπον του Θεού, Άλέξιον τόν θεοφόρον ούτος γαρ 
πάσαν ήδονήν φθαρτήν άποσεισάμενος, τον κόσμον ένίκησε καί τόν 
κοσμοκράτορα, ίδρωτας έκχέει εκ τοϋ άσκητικοΰ αύτοϋ σώματος, ώς 
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αίματα μαρτυρικά και τοις άθλητικοΐς αύτου πόνοις τοΤς πιστοΐς 
θεόθεν χαρίζεται παθών τε και νόσων την απαλλαγή ν, και συνών τη 
αγία Τριάδι πρεσβεύει υπέρ των ψυχών ημών. 

Και ννν. Δέσποινα πρόσοεξαι. Δοξολογία μεγάλη και άπόλνσις. 
Μεγαλννάρια. 

Δεύτε προσκυνήσωμεν οί πιστοί την πάντιμον κάραν 'Αλεξίου 
πανευλαβώς, ή έθησαυρίσθη έν τη 'Αγία Λαύρα τη έν Πελοποννήσω 
τοις πιστοις τάμα. 

"Αγιε 'Αλέξιε, εκτενώς πρέσβευε Κυρίω υπέρ πάντων τών εύσεβώς 
τιμώντων σήν κάραν, ως έχων παρρησίαν σώζειν έκ τών κινδύνων τους 
σοι προστρέχοντας. 

Κοντάκιον προς το άναγινώσκεσθαι καθ' εκάστην ήμέραν 
εν ΧΎ\ ακολουθία. Έπεφάνης σήμερον. 

Άλεξίω άπαντες τώ μακαρίω δεύτε προσκομίσωμεν τιμήν καΐ 
σέβας εύλαβώς' τον πονηρόν γαρ κατήργησε και τη" Τριάδι παρέστη 
ολόφωτος. 

Έν τη Λαύρα σπεύσοντες Πελοποννήσου, τήν σεπτή ν άσπάσα-
σθε του 'Αλεξίου κεφαλήν θησαυρισθεϊσα έκεισε γαρ πασι παρέχει 
πιστοΐς τά ΐάματα. 

Μεγαλννάριον ποίημα έτερον τινός. 

Φρουρεί τήν σήν ποίμνην δια παντός, κλέος τών όσιων, τήν τι-
μώσάν σε εύσεβώς και συνευχαρίσπος, 'Αλέξιε τρισμάκαρ αξιοθαύ
μαστε. 





ΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ 

1600 'Ιωάννης 
1615 Γεννάδιος 

Συμεών 
1645 Αρσένιος (Γ. Σωτηρίου, δη. παρ., 188). 

Δανιήλ 
1 [αίσιος 
Νεόφυτος 

1675 Γρηγόριος 
1675 - 1712 Ευγένιος 
1696 Κωνστάντιος (Κωδ., 223). 
1703 Μελέτιος (Κωδ., 1). 
1712 - 1732, 1733 Καλλίνικος (Άρχ. Ά γ . Λαύρας, Γ', 74). 
1732 - 1735 Π αίσιος 
1735 - 1745 Τιμόθεος1 

1740, 1741 Νεκτάριος2 (Άρχ. 'Αγ. Λαύρας, Γ', 88· 'Αγ. 
Τσελίκας, 'Ο 'Ερανιστής 10, 1972, 24). 

1746 - 1748 Χρύσανθος 
Παρθένιος3 (Κωδ., 206). 
Σαμουήλ 
Λνανιας* 

1752 - 1761 Μακάριος 
1756 Παρθένιος (Κώδ. 206). 
1762 Ζαχαρίας 
1764 Χριστόφορος -"Ανθιμος5 

1766 Παρθένιος (Άρχ. Ά γ . Λαύρας, Γ , 122). 
1768 Θεοφάνης -"Ανθιμος (Άρχ· Ά γ . Λαύρας, Γ', 

123, 125). 
1770 Άνανίας 
1772 "Ανθιμος 

* "Οσα άττό τα ονόματα των ηγουμένων συναντούνται μόνο στα εκδιδόμενα κείμενα, 
αναγράφονται χωρίς παραπομπή. 

1. ΛΙετοχιάρης στην I I . Πάτρα 1 7 4 6 - 1 7 4 8 . 
2. Μετοχιάρης στην Π. Πάτρα 1 7 4 1 - 1 7 4 6 (Κωδ., 205). 
3. Μετοχιάρης στην Π. Πάτρα 1 7 4 8 - 1 7 5 6 και 1 7 6 5 - 1 7 6 9 (Κίόδ., 206). 
4. Μετοχιάρης στην Π. Πάτρα 1 7 5 6 - 1 7 6 5 (;). 
5. Μετοχιάρης στην Π . Πάτρα 1770, 1805, 1811, 1812, 1817 (Κωδ., 723, 725, 730, 

736). Πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο σ' δλα αυτά τα χρόνια; 
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1773 Άνανίας -"Ανθιμος 
1774 - 1775 Άνανίας 
1776 Άνανίας -Άνθιμος 
1777-1779 Άνθιμος 
1779 Μελέτιος 
1783 Μελέτιος (Άρχ. Ά γ . Λαύρας, Γ , 138). 
1786 Χριστόφορος (Άρχ. Ά γ . Λαύρας, Γ', 143). 
1789, 1791, 1792 Άνθιμος (Άρχ. Ά γ . Λαύρας, Γ , 148, 150· Κωδ., 

150, 180). 
1793 - 1797 'Ιερόθεος 
1798, 1799, 1800, 1801 Άνθιμος6 (Κωδ., 720, 721). 
1802, 1803 Νικηφόρος (Κωδ., 722, 723). 
1803 'Ιερόθεος7 (Λ. Δρούλια - Χ. Μαλτέζου, οπ. παρ., 

394, 24). 
1804, 1805, 1806 Άνθιμος (Κωδ., 152, 153, 724). 
1806, 1807 Χρύσανθος8 (Κωδ., 725, 726· Γ. Σωτηρίου, οπ. 

παρ., 191). 
1808, 1809, 1810, 1811 Ιερόθεος (Κωδ., 726, 728, 729). 
1809 Άνθιμος (Κωδ., 56). 
1813 Άνθιμος (Κωδ., 731). 
1814 Άνθιμος-Αρσένιος9 (Κωδ., 704, 733). 
1815 Άκάκιος10 (Κωδ., 705). 
1816, 1817 Καλλίνικος11 (Κωδ., 734, 736). 
1818 Αρσένιος (Κωδ., 737). 
1819, 1820 "Ανθιμος (Κωδ., 737, 739). 
1821 Καλλίνικος (Κωδ., 738). 

6. Μετοχιάρης στον Κουδουνα το 1800 (Κωδ., 700). 
7. Μετοχιάρης στον Κουδουνα το 1806 (Κωδ., 724). 
8. Μετοχιάρης στην Π. Πάτρα 1809, 1810 (Κωδ., 728). 
9. Μετοχιάρης στον Κουδουνα 1807, 1814 ( Ά . Μαλετσκου, ό'.τ. παρ., 313" Κωδ., 702). 

10. Μετοχιάρης στ>,ν Π. Πάτρα 1813, 1814, 1815 (Κωδ., 731, 733). 
11. Μετοχιάρης στην II . ΙΙάτρα το 1816 (Κωδ., 735). 



ΓΛΩΣΣΑΡΙ 

άγιάννης 52: προεστός, άρχοντας. 
άνδρομίδα 33: χοντρό μάλλινο κλινοσκέπα-

σμα. 
άρμάρι 73: ντουλάπι, σκευοθήκη. 

βαγένι 25, 26, 31, 32, 46: μεγάλο βαρέλι 
κρασιού. 

βελέντζα 33: μάλλινο κλινοσκέπασμα. 
βούτα 51 : κάδος για τη μεταφορά σταφυλιών 

στο ληνό" επίσης μέτρο χωρητικότητας 
πού αντιστοιχεί σέ 50 - 60 οκ. (Δ. Πε-
τρόπουλος, ((Συμβολή εις τήν Ερευναν των 
λαϊκών μέτρων και σταθμών», Έπετ. 
Λαογρ. Άρχ. 7, 1953, 79). 

βουτζίον 46: βαρέλι κρασιού. 

γιαϊλας 78: βουνοκορφή, γκρεμός. 

ζάρφι 50: ασημένια ή χρυσή θήκη για φλιτζά
νια ή ποτήρια. 

ζεντεφένιος 40, 47, 50, 53: άπό σεντέφι 
(μάργαρο). 

ζιαφέτι 51 : γλέντι. 

κανί 50: εκκλησιαστικό αγγείο για αγιασμό. 
καρούτα 47: ξύλινη σκάφη. 
κατζί 37 : το δοχείο πού περιέχει τα κάρβουνα 

τοΰ θυμιατού. 
κατζίβελος 50: γύφτος, σκλάβος. 
κατιφές 59: βελούδο. 
κερεστές 52: ξυλεία οικοδομής. 
κερίζι 56: υπόγειος χτιστός αγωγός νερού. 
κεψές 50: κουτάλα τρυπητή. 
κλίφι 50: θήκη. 
κολάνι 49: ζώνη πού δένει το σαμάρι στην 

κοιλιά τοΰ ζώου. 
κολιτζής 80: αρχηγός στρατιωτικού σώματος. 
κουβέλι 23: μέτρο χωρητικότητας" ή τιμή του 

στην Πελοπόννησο το 1731 είναι 63 όκ. 
(Β. Κρεμμυδας, Το Εμπόριο της Πελο
ποννήσου στο 18 αι. Ά θ . 1972, σ. 126-

διαφορετικές τιμές δίνει ό Δ. Πετρόπου-
λος, δπ. παρ., σ. 75). 

κουμπελίτικος (σταυρός) 36: με μικρό κουμπέ 
(τρούλο). 

κωλομίντερο 50: βλ. μιντέρι. 

λαμπίκος 51 : οικιακό σκεύος. 
λισγάρι 50: εργαλείο σκάφης. 

μάγγανο, μάγγαμο 35, 60: αργαλειός ή εργα
λείο για ύφανση, πιεστήριο. 

μακάτι 50: ύφασμα τοΰ καναπέ, στρωσίδι. 
μερτζάνι 59: κοράλλι. 

μαστραπάς 50: δοχείο νερού. 
μεσάλα 50: τραπεζομάντηλο. 
μεσάνδρα 78: σανιδένιο χώρισμα δύο δωμα-

τίων, επίσης ντουλάπα εντοιχισμένη. 
μιντέρι 50: χαμηλός καναπές. 
μισάδι 37, 45, 46: μέτρο χωρητικότητας σι

τηρών, ϊσο μέ μισό κοιλό" ή τιμή του 
καθορίζεται άπο τήν τιμή τοΰ κοίλου κατά 
τόπους και εποχές. Στην περιοχή Καλα-
βρύτο^ν 1 μισάδι — 12 - 15 οκάδες. Για 
το κοιλό στην Πελοπόννησο κατά το 
18 αι. βλ. Κρεμμυδας, δπ. παρ., σ. 126. 

μούλκι 70: ίδιόχτητη γαία. 
μπακρότζι 51 : χάλκινο αγγείο. 
μπατάλικος 51 : άχρηστος. 
μπέρτες 60: παραπέτασμα. 
μπιναρία 78: το χτίσιμο τοΰ τοίχου (μπινάς). 
μπουγασί 60: κόκκινο μάλλινο πανί. 
μπρικολέγενο 50: χάλκινη λεκάνη μέ νιπτήρα. 

ξινάρι 23, 35, 54: μέτρο επιφανείας γης, 
συνήθους αμπελιού- αντιστοιχεί σέ 580 
τετραγ. υάρδες. (Λ. Χ. Ζώης, Αεζικον 
Ζακύνθου, τ. Α', Ά θ . 1963, σ. 422· 
πρβλ. Ντ. Κονόμος, Ζακυθινά Λεξιλό
γιο, Ά θ . 1960, σ. 11). 

παρμάκι, παρμακλίκι 37, 78: φράχτης, κιγ
κλίδωμα. 

πεσκίρι 51 : πετσέτα. 

ραΐ-μπουγιουρτί 70: έγγραφο υποτέλειας. 

σαάνι 33, 50: ταψί. 
σανμουντάνι 51 : κηροπήγιο. 
σεργούτζι 50: λιθοκόσμητο φτερό καπέλου. 

(Δίον. Φωτεινός, 'Ιστορία της Δακίας, 
τ. Γ ' , Βιέννη 1819, σ. 422, 425). 

σινέτι 7, 33: ομόλογο. 
σούμπασης 52: αστυνόμος, τοπικός διοικητι

κός άρχοντας. 
σοφράς 37, 51 : χαμηλό τραπέζι. 
σφυριστός 36, 37: σφυρήλατος. 

ταπί 54, 78: τίτλος ίδιοχτησίας. 
ταχριτζής 31, 33: γραμματικός. 
τζάμι 50: πεύκο. 
τζερεμές 52: πρόστιμο, ζημιά. 
τζίφτισι 59: ζευγάρι. 

φαινόλι 49, 50, 53, 59, 60: άμφιο των 
πρεσβυτέρων (φαιλόνιον). 

χαγιάτι 46, 54, 78: εξώστης, ταράτσα. 





ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 

Άγαθάγγελος, μοναχός 80. 
'Αγάπιος, Κυζίκου 63. 
'Αγάπιος, μοναχός 68, 79, 80. 
'Αγγελής, άπο Πετζάκους 67. 
'Αγία Αικατερίνη, Π. Ι Ιατρών 35. 
'Αγία Βαρβάρα 59. 
'Αγία 'Ελένη 59. 
'Αγία Μαρίνα 59. 
'Αγία Παρασκευή 59. 
'Αγία Τριάς, Πατρών 35. 
"Αγιον "Ορος βλ. "Αθως. 
"Αγιος 'Αλέξιος ιγ', ιζ', ιη', ιθ', κα', κβ' , 

κθ', 18, 19, 20, 48, 56, 59, 77. 
"Αγιος Άντύπας 50, 59. 
"Αγιος 'Αντώνιος 11, 24. 
"Αγιος Δημήτριος 24. 
"Αγιος Θεόδωρος, Τύρων 59. 
"Αγιος 'Ιάκωβος, Πέρσης 59. 
"Αγιος 'Ιωάννης, Πρόδρομος 24. 
"Αγιος 'Ιωάννης, Χρυσόστομος 42, 59. 
"Αγιος Παντελεήμων 59. 
"Αγιος Προκόπιος 59. 
"Αγιος Τάφος 37. 
"Αγιος Τιμόθεος 59. 
"Αγιος Τρύφων 59. 
"Αγιος Φιλάρετος 53. 
"Αγιος Χαράλαμπος 59. 
'Αδαμόπουλος 'Αγγελής (Ευάγγελος) 6791. 
Άδριανούπολις 37. 
'Αθανάσιος 21. 
'Αθανάσιος, Άθωνίτης ιδ', 3, 9, 10. 
'Αθανάσιος, πρώην Κερνίτζης 79. 
'Αθανάσιος, στοιχητής 51. 
"Αθως ("Αγιον "Ορος) ιδ', κβ', 2, 3, 4, 9, 39. 
Αιγιαλεία 37β 4, 40β8, 55 8 3 , 699 9 , 751 0 9 . 
Αΐγιο ιδ ' 3 , 8 Π , 315 2 , 699β. 
Αϊγυπτος 112 2 . 
Αικατερίνη, αυτοκράτειρα Ρωσίας 652, 66. 
Αικατερίνη, δόμνη 21. 

'Αλέξανδρος, άπο Πετζάκους 67. 
'Αλέξανδρος, Μακεδών 44. 
'Αλέξανδρος, σπαθάρης 51. 
'Αλεξόπουλος, Νικίας 193 2. 
Άνανίας, Δέρκων 63. 
'Ανανίας, ηγούμενος σκευοφύλαξ 40, 53, 69, 

72, 73, 74, 75, 78, 80. 
Άνάπλιον ις'10> 72. 
'Ανδρόνικος Β ' , Παλαιολόγος 18. 
'Ανδρόνικος Γ ' , Παλαιολόγος 18. 
"Ανθιμος (Θεόκλητος), άπο Λαγκάδια κς' , 

κθ' , 3, 36β2, 39, 43, 4471, 45, 49, 51 , 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 69, 71, 
75, 7 9 , 8 0 , 81. 

"Ανθιμος, άπο Ροπο 920. 

"Αννα 21. 
Άντίριο 68 9 4 . 
'Αρσένιος, ηγούμενος 920, 132β, 16. 
'Αττική 54β2 
Αύγουστος Γ ' , βασιλεύς Πολωνίας 658 8 . 
Αυξέντιος 43 . 

'Αχαΐα ιδ ' 3 . 
'Αχαία, Κάτω ις'. 
'Αχμέτ Γ ' , σουλτάνος 2950. 

Βαρδία 27 4δ, 36, 44, 78. 
Βαρθολομαίο«:, 'Αθηνών 63. 
Βασίλειος Λούπου 20 3 4 , 21, 22, 32, 3662. 
Βασιλόπουλος 'Ιωάννης 37. 
Βενέδικτος, μοναχός 17. 
Βενετία ιγ', κβ', κθ', 6791. 
Βενετικοί βλ. 'Ενετοί. 
Βιέννη κβ' . 
Βερρίνης, Τιμόθεος βλ. Τιμόθεος Βερρίνης. 
Βλαχέοι 32. 
Βλαχία κβ' , κε', κζ', 66, 81. 
Βλάχου Χαντάκια 44. 
Βοστίτζα 70. 
Βουκουρέστι κα', κβ'26, κγ' . 
Βουραΐκος (Έρασίνος), ποταμός 712. 
Βράσοβο κβ' . 
Βροδος 7, 44. 
Βρώσθαινα (Εύρυσθένη, Εύρωσθένη) 12, 13. 
Βυσωκά ις', 712, 25, 27, 284 7 , 35, 47, 54. 
Barskij Βασίλειος ιδ , 23 37, 355 9. 

Γαβριήλ 21. 
Γαβριήλ Δ' , πατριάρχης Κων/λεως 48, 

497β, ol 7 7 . 
Γαβριήλ, Κορίνθου 58, 60. 
Γαβριήλ, Π. Πατρών 58, 60. 
Γαζής "Ανθιμος κβ' . 
Γαστούνη 7, 819, 44, 79, 80. 
Γεννάδιος, ηγούμενος κθ', 15. 
Γεννάδιος, μοναχός 17. 
Γεράσιμος, Βιζύης 63. 
Γεράσιμος, ιερομόναχος 37, 39. 
Γερμανός, Π. Πατρών 3562. 
Γεώργιος 21 . 
Γιοβάνης Χαντζής 52. 
Γκίκας Γρηγόριος 5279. 
Γρηγόριος, Δράμας 63. 
Γρηγόριος, ηγούμενος 16, 22. 
Γρηγόριος, Ιερομόναχος 53. 
Γρηγόριος, Λακεδαιμονίας 58, 60. 
Γρηγόριος, πάπας 52. 
Γρηγόριος Ε ' , πατριάρχης Κων/λεως ιζ', 

67θ 1. 
Γρίττι Δομηνικος (Γρήτης) 23. 
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Δαμιανός, ιερομόναχος 53, 77. 
Δανιήλ, Άνδρούσης 58, 60. 
Δανιήλ, ηγούμενος 17. 
Δερβενίκη 12. 
Δημητζάνα 1629, 36. 
Δημήτριος 21. 
Διονύσιος, 'Ικονίου 63. 
Διονύσιος, Λακεδαιμόνιος λ'. 
Διονύσιος, μοναχός 17. 
Δοσίθεος, ιερομόναχος 19. 
Δουλτσινιώτες, 'Αλβανοί 68 9 4 . 
Dodwell, Ε. 721 0 4. 
Dudesca "Αννα κα'. 

ΙνγγΛεί,οι hb. 
Ειρήνη 20. 

'Ενετοί (Βενετικοί, Ούενετοί) 28. 29, 33. 
5482. 

Έρασίνος βλ. Βουροϊκός. 
Ευγενία, όσιομάρτυς 50. 
Ευγένιου (Ευστάθιο::), από Κούτελη ιδ', κ', 

κδ', κε', κθ', 1, 42, 6, 7, 9, 16, 17, 18, 
20, 2 1 , β , 22. 2 3 , „ 26, 27, 32, 34, 366„ 
39. 

Ευθύμιος, μοναχός 17. 
Εύρίοσθένη (Εύρυσθένη) βλ. Βρώσθαινα. 
Εύρωσθενϊται 14. 
Ευστάθιος βλ. Ευγένιος. 

Εφτάνησα 2951. 

Ζαίμης Κων. 44, 45. 
Ζαίμης Θρασ. ιθ'. 
Ζακύνθιοι 68. 
Ζάτουνα 37, 69. 
Ζαχαρίας, ιερομόναχος κθ', 69, 70, 71. 
Ζαχαρίας, Ροΐτης 39, 41, 42, 53, 79. 
Ζυγομαλας Θεοδόσιος ιδ ' 3 . 

'Ηλεία ιε'. 
Ήλιάνα 21. 
'Ηλίας Προφήτης, τοποθεσία 44. 
Ήλίγκα 21. 
"Ηπειρος 3662. 
'Ησαΐας, ηγούμενος Κουδουνα 51. 

Θανασούλιας, άπο Κραστικούς 78. 
Θεοδοσία 21. 
Θεόκλητος βλ. "Ανθιμος, άπο Λαγκάδια. 
Θεωνάς, 'ιερομόναχος 19, 20, 57 8 4 , 69, 73, 

7 5 · Θουκυδίδης κε', 1. 

'Ιάκωβος, Ώλένης 58, 60. 
Ιγνάτιος, Μονεμβασίας 58, 60. 
'Ιερεμίας, Εύρυσθένης 79. 
'Ιερεμίας Β' , πατριάρχης Κων/λεως ιδ ' 3 . 
'Ιερεμίας, Σοφίας 63. 
'Ιερόθεος (Ιωάννης), ηγούμενος 55, 70, 78, 

81. 
'Ιεροσόλυμα 42. 
'Ιερώνυμος 43. 
Ίμβραημ ιε', 27 4 4 , 325 4, 366 3. 
'Ιωακείμ, διδάσκαλος Βατοπεδινος 3. 

Ιωάννης βλ. 'Ιερόθεος. 
Ιωάννης, βοεβόδας 21. 
Ιωάννης, ηγούμενος 10, 11, 12, 13, 15. 
Ιωάννης Ε' , Παλαιολόγος 183 1. 
Ίωάσαφ, Σπηλαιώτης 24. 
Τωάσαφ, Πτολεμαίδων 24. 
Ίωνάς, καθηγούμενος Μ. Σπηλαίου κη'51. 
Ιωσήφ, ό Ί'μνογράφος λ'. 

Κάκκαβος 51. 
Καλάβουτα ιγ', ιδ', ιε', ic', ιη', ιθ', 5, 10, 

17, 27, 28, 2951, 43, 44, 45, 54, 57, 61, 
62, 72, 74, 80. 

Καλαβρυτινοί 45, 6791, 699β. 
Καλλίμαρχος 'Αθανάσιος 28. 
Καλλίνικος ηγούμενος κ', κθ' , λ', 26, 28, 

29, 31," 32, 33, 39, 43. 
Καλλίνικος, Τυρνόβου 63. 
Καλιτρόπη, 'ΡΙγκολφόνυμφη 53. 
Καλπατζή Ιΐανώρια ις', 31. 
Καλπατζής 'Αποστόλης ις'. 
Καρδίτσα 61 8 7 . 
Καρύταινα 43. 
Καστριά 32. 
Κατζάναι 12, 31. 
Κατουνακιώτης Π. 132β. 
Κέρκυρα 2951. 
Κερνίτζης, επισκοπή 15, 42, 79 Π 9 . 
Κερπινή κγ' , 67, 73, 74. 
Κέρτεζη ις', ιθ', 6, 26, 27, 42. 
Κεφαλλήνες 68. 
Κίεβο (Κίοβον) 3, 43 . 
Κλειτορία 122 4, 3256. 
Κόρινθος 315 2 , 80. 
Κορομπηλέαι 5. 
Κουδουνας βλ. Μονή 'Αγίου Γεωργίου. 
Κουρί 51 . 
Κούτελη ις', ιθ', 17, 23, 26, 27, 28, 33, 37. 
Κουφολόγγι 1225. 
Κρανία 73. 
Κραστικιώται 45. 
Κραστικοί ις', ιθ', 714, 27, 45, 46, 78. 
Κυράτζα 21. 
Κύριλλος, άπο την Πάτρα ιγ', κ', κα' , κβ ' , 

κγ ' , κδ' , κε', κς', κζ' , κη ' , κθ' , λ', 4a, 
2 1 3 6 , 23 3 7 , 6997, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 
81, 82. 

Κύριλλος, Λαυριώτης τοϋ "Αθω κβ'2 β. 
Κωνσταντίνος, ό Μέγας 65. 
Κωνσταντίνος, Παλαιολόγος 65. 
Κωνσταντίνος, υιός της "Αννας Dudesca κα'. 
Κωνσταντινούπολις (Πόλις) ιε', κα', 3, 16, 

18, 3662, 37, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 
497β, 51, 5279, 55, 56, 66, 75, 76. 

Κωνστάντιος, Άνδρούσης 69, 73, 75, 77, 
78, 79. 

Κωνστάντιος, μοναχός 17. 
Κώνστας 21. 

Λαγκάδια 43, 79. 
Λαγοβούνιον 27, 366 3 . 
Λάκκα 80. 
Λαλαΐοι 819. 
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Λαμπαρδόπουλος Ηαρθένιος 1629. 
Λάρισα 53. 
Λατίνοι 18. 
Λαφί Χασάν βλ. Χασάν Λαφί. 
Λεόντιος, Κερνίτζης 25. 
Λευκάδα 2951. 
Λεχαινά ιε', ις', 7, 44, 79. 
Λεχαινΐται 8. 
Λεχία 65, 66. 
Λιβάρτζι 23 37, 4673, 80. 
Λιβόρνον 67 91. 
Leake W. 721 0 4 . 

Μακάριος, ιερομόναχος κ0', 37, 39, 41, 42, 
69, 74, 75, 79. 

Μακάριος, Φαναριού 63. 
Μακρυβασίλης, αρματολός 721 0 4 . 
Μάνη 67 91. 
Μανουήλ, Παλαιολόγος 18, 19. 
Μανωλάδα 8. 
Μαρής Μικέλης βλ. Μαρίνος Μικιέλ. 
Μάρθα 21. 
Μαρία 21. 
Μαρίνος Μικιέλ (Μαρης Μιχέλης) 23. 
Μαστρογιάννης Αθηναίος 54. 
Μαϋρα Βουνά 8. 
Μέγαρης Γεώργιος κγ' . 
Μεθόδιος, Ηράκλειας 63. 
Μελέτιος άπο Κάτω Ποταμιά 49, 53, 55, 

578 4 , 69, 71, 72, 75, 79, 80. 
Μελέτιος, 'Εφέσου 63. 
Μελέτιος, ηγούμενος κγ' . 
Μελέτιος, Λαρίσης 58, 60, 63. 
Μελέτιος, Ναυπλίου 58, 60. 
Μελχισεδέκ 30. 
Μεράκας 78. 
Μεταξάς Ίο^άννης 68 9 3 . 
Μεταξάς Σπυρίδων 6893. 
Μεχεμέτης 29. 
Μηλέαι 5, 15. 
Μηνιάτης 'Ηλίας 254 1 . 
Μικρά 'Ασία 19 3 3 . 
Μιτάκης Δημήτριος 5482. 
Μίτζος Δημήτριος 54. 
Μιχαήλ (Μιχάλης) 53. 
Μιχαήλ Η ' , Παλαιολόγος 18. 
Μοθώνη 68. 
Μολδαβία (Μπογδανία) 20.ί4, 2t3( i , 3662, 66. 
Μολδοβλαχία 20, 22, 32. 
Μονεμβασία 29 4 9 . 
Μονή 

'Αγίας Λαύρας, Κιέβου 3, Ί 3 . 
Αγ ίας Τριάδος 51. 
'Αγίας Τριάδος, Λιβαρτζίου 23 37. 
'Αγίου 'Αθανασίου, Φιλίων 42. 
'Αγίου Γεωργίου Κουδουνά, Πριγκίπου 
ις', ιθ', κ', κθ', 42, 1932, 48, 49, 517 7 , 
52, 55. 
'Αγίου Νικολάου, Βλασίας 42. 
'Αγίων Θεοδώρων, Σο—οτοϋ 75. 
Βατοπεδίου 3. 
Βλάχ Σαράι, Kcov/λεως 52. 
Γηροκομείου, Πατρών κα', 79. 

Μεγάλου Σπηλαίου ιδ '3 , ιε', ις'10, y-Tt'àl, 
" ΐ 8 ' *ι40) ^ * 5 3 ' '*'*?ΐ' ° ' '79! "-'»Β-
Μεγίστης Λαύρας 3, 42, 497β. 
Μούχας, Καρδίτσης 61. 
Όλυμπιώτισσας ιζ ' 1 3 . 
Ταξιαρχών, Αιγίου ιδ ' 3 , 817, 315 2 , 6 9 ^ . 
Φιλοκάλη, Πατρών ις', ιζ'. 

Μουσούλαγας 53. 
Μουσταφάς Δελήμπασης 31 5 3 . 
Μουσταφάς Γ ' , σουλτάνος 66, 68. 
Μπαγλά Άγγέλω 5482. 
Μπαγλας Καβαλάρος 5482. 
Μπαλϊνον Κων/λεως 76. 
Μπάστα 716, 8. 
Μπεκζής Μάρκος 51. 
Μπεκήρης 74. 
Μπογδανία βλ. Μολδαβία. 

Ναός 
'Αγίας 
' Αγίου 
' Αγίου 
' Αγίου 
' Αγίου 
' Λγίου 
'Αγίου 
'Αγίου 

Τριάδος, . 
Γεωργίου, 
Γεωργίου, 
Γεωργίου, 
Νικολάου, 
Νικολάου, 
Νικολάου, 
Τρύφωνος. 

Vαύρας 24, 47, 7: 
Γέφυρας 7, 24. 
Λιβαρτζίου Ί67;!. 
Πλέσια 6, 23. 
Βαρδίας 36β 3. 
Κερτέζης 7. 
Τζουμπαλί 76. 

, Βυσωκας 28 47. 
'Αγίων 'Αποστόλων, Λαύρας 25. 
'Αγίων Πάντων, Λαύρας 56. 
Μπαλίνου, Κων/λεως 76. 
ΙΙαναγίας στο Βράχο, ΒρώσΟαινας 1328. 
Σωτήρος, Κερτέζης 7. 
Ταξιαρχών, Κραστικών 27 44, 46. 

Νεζερά 70. 
Νεόκαστρον κς', 61, 67, 68. 
Νεόφυτος, άπο Τζετζεβο 35, 36β2. 
Νεόφυτος, ηγούμενος 16. 
Νεόφυτος, ιερομόναχος 53. 
Νεόφυτος, προηγούμενος Μεγάλης Λαύρας 2. 
Νέπαχτος 68. 
Νησί 77. 
Νικάνωρ, μοναχός 17. 
Νικηφόρος, 'Αμυκλών 58, 60. 
Νικηφόρος, 'ιεροδιάκονος 77. 
Νικηφόρος Φωκάς κδ', 3, 42. 
Νικόλαος 21. 
Νικόλαος, Βυσωκίτης 37. 
Νικομήδεια 52. 
Νταβίλης 35. 
Νώνακρις 751 0 9 . 

Οικονόμος Κωνσταντίνος λ'. 
Όρλώφ 'Αλέξιος 67. 
Όρλώφ Θεόδωρος 67. 
Όσουμάν (Όσμάν), πασάς 3t . 
Ούενετοί βλ. 'Ενετοί. 
Ot tomans 819. 

Παγκράτι 72. 
Παγκράτιος, άπο 'Επάνω Ποταμιά 53, 69, 

70, 75, 81. 
ΙΙαίσιος, Γάνου και Χώρας 63. 
il αίσιος, ηγούμενος 16, 20. 
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Παΐσιος, ηγούμενος 34. 
Παίσιος, ιεροδιάκονος 69, 73, 75. 
Παΐσιος, Σταγών ιζ '1 8 . 
Παλαιοί Κήποι 12. 
Παλαιομονάστηρον, Κερτέζης 6. 
Παλιομονάστηρο, Λαύρας ιδ', κ', 2 t , 5β, 

122δ, - 3 3 7 · 
Παναγία Βλαχέρνα 50. 
Παπούλης Ζεϊνελ 80. 
Παπούλης Μουσταφάς 70, 71. 
Παρθένιος, Κερνίτζης 79. 
Παρθένιος, μοναχός 17. 
Παρθένιο<:, προηγούμενος, σκευοφύλαξ 53, 

69, 71, 75, 76, 79. 
Παρθένιος, πρώην Κερνίτζης 58, 60. 
Π α ρ θ έ ν α Γ ' , Χαλκηδόνος 4976, 51 7 8 , 52, 

,63· Πάτραι ιν', ιε', ις'. ιη', ιθ', κα', κς', κθ', 
32, 35,'36, 40, 53, 67, 68, 69, 70, 71, 79. 

Πατρινοί 689 2. 
Παϋλος, ό άπλοϋς 11. 
Παφνούτιος, μοναχός 74. 
Πέρα Χώρα ιθ'. 
Πετζάκοι 67. 
Πετριτσόπουλος Δημ. 2951. 
Πετσέρσκυ 'Αντώνιος 32. 
Πλέσια 5, 6, 7, 23, 31. 
Πολωνία 658 8. 
Πολωνοί 668 8. 
Πόλις βλ. Κωνσταντινούπολις 
Πονιατόφσκυ, Στανίσλας Β' , βασιλεύς Κο

λωνίας 658 8 . 
Ποταμία 'Επάνω 37, 41, 43, 69. 
Ποταμία Κάτω 40, 55, 69, 70. 
Πρίγκιπος βλ. Μονή 'Αγίου Γεωργίου. 
Προκόπιος, Σμύρνης 63. 
Προφήτης 'Ηλίας 44. 
Πύργος 6996. 
Pouqueville Fr. 4572, 721 0 1 . 

Ρενιέρ 'Ιωάννης 23 38. 
Ρίο 68 9 4 . 
Ρογοί 42. 
Ροπος 920. 
Ρούμελη (Ρουμελία) 3662, 48. 53, 57, 60. 
Ρωξάνη 20. 
Ρωσία 3, 65, 66. 
Ρώσοι 64, 658 8 , 67, 68. 

Σαλιάγας 54. 
Σαλονικία 7, 32, 78. 
Σαμουήλ, άπο Σόλον 75, 80. 
Σαμουήλ, ηγούμενος 39, 40. 
Σαμουήλ, παπάς 24. 
Σαμουήλ, Φιλιππουπόλεως 63. 
Σεραφείμ, Κερνίτζης 58, 60. 
Σερμπάνιον 7. 
Σιμπίνιον κβ'. 
Σιναϊτικό μετόχι 76. 

ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 

Σκαλιπάτη Ελένη 54. 
Σκαλιπάτη Μακαρία, Στάθαινα 54. 
Σκαλιπάτης 54. 
Σμυρναίοι 3662. 
Σμύρνη 3662, 43, 52, 56. 
Σόλος 75. 
Σοποτον 69, 75107, 771 1 4. 
Σουδενά ιθ', 27, 31. 
Σουδενιώται 32. 
Σπανός Κωνσταντίνος 74. 
Σπηλαιώται 8. 
Σπήλιος, Βυσωκαΐτ/-^ 47. 
Στέντωρ 13. 
Στερεά Ελλάς 5482, 6996. 
Στέφανος, βοεβόδας 20. 
Στραβοσκούφουνα 53. 
Συκιά (Συκή) 7 r „ 28, 33, 35, 37, 42, 47, 

74, 78. 
Συμεών, άπο Κάτω Ποταμιά 69. 
Συμεών, ηγούμενος 16. 
Συμεών, μοναχός 53. 
Σωφρόνιος, μοναχός 17. 
Σωφρόνιος Β' , πατριάρχης Κων/λεως 59, 60. 

Ταξιαρχιται 8. 
Τεργέστη βλ. Τριέστι. 
Τζαπάρης Σουλεϊιχάν 70. 
Τζετζεβο 35. 
Τζιλιμίγκρου 31. 
Τζουμπαλί, Κων/λεως 76. 
Τιμόθεος Βερρίνης, άπο Βυσο>κά κθ', 35, 36. 
Τιμόθεος Β ' , πατριάρχης Κων/λεως 67, 

716, 16, 18. 
Τίτος, παπάς 51. 
Τομαράς Γιαννάκης 53. 
Τομαρόπουλος 'Αντώνιος 54. 
Τριέστι (Τεργέστη) κβ' , 66. 
Τρικοκιά 254 2 . 

Φανάρι 76110, Π 1 . 
Φίλια 42. 
Φίλιππος, Μακεδών 44. 
Φράγκοι 55. 
Φραγκοεκκλησιά 7. 
Φλαμπουριάρη 25, 56. 

Χαλκιάνικα 55, 69. 
Χαντζή Λαζαρής 73. 
Χαρδαλιμή 52. 
Χάρος Ζένιος 3662, 72. 
Χασάν, πασάς 689 6. 
Χασάν, Λαφί 32. 
Χιλιομοδοϋ 7, 37. 
Χοτουμάναγας 8. 
Χριστιανούπολις 52. 
Χριστόφορος άπο Ε π ά ν ω Ιίοταμιά κθ', 43, 

53, 70, 75, 79, 80, 81. 
Χρύσανθος, άπο Δημητσάνα 36, 39, 41, 56. 
Χρύσανθος, ηγούμενος 2Χ. 
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Ή 'Αγία Λαύρα το 1745: σχέδιο τοΰ Ρώσου περιηγητή Barskij . 
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Σαρρή 14, 2ος όροφος. Τηλέφοινα : 3213431, 3210293 





16. Κατάλοιπα Κ. Σχινα - Π. 'Αργυροπούλου. Κατάλογος. Επιμέλεια: 
Δήμητρα Άνδριτσάκη. 1974. 

17. Loukia Droulia, Philhellénisme. Ouvrages inspirés par la guerre 
de Γ Indépendance grecque (1821-1833). Répertoire bibliographique. 
1974. 

18. J. A. Nicolopoulos, Inventaire du fonds grec au Quai d 'Orsay; 
Correspondance politique 1707-1833. Mémoires et documents 1821-
1862. 1975. 

19. 'Αγία Λαύρα Καλαβρύτων. A' Κείμενα άπο τον Κώδικα της Μονής. 
Επιμέλεια: Κώστας Λάππας. 1975. 

Τ Π Ο Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Ι Ν 

Αγία Λαύρα Καλαβρύτων. Κατάλογος της Βιβλιοθήκης. 
Τα Ελληνικά Προεπαναστατικά Περιοδικά. Ευρετήρια. Β ' Έρμης ό Λόγιος. 
Τά Ελληνικά Προεπαναστατικά Περιοδικά. Ευρετήρια. Γ' Ειδήσεις δια τα 

'Ανατολικά Μέρη -Ελληνικός Τηλέγραφος - Φιλολογικός Τηλέγραφος. 
'Αγία Λαύρα Καλαβρύτων. Βενετικά έγγραφα. 
'Αγία Λαύρα Καλαβρύτων. Δικαιοπρακτικα έγγραφα. 



ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ε.Ι.Ε. 

1. Βιβλιογραφία Ελληνικών Συμμείκτων. Επιμέλεια: Π. Μουλλάς. Δευτέ
ρα έ'κδοσις. 1969. 

2 . Πίνακες 'Αρχείου Α. Λουριώτη. Επιμέλεια: Β. Π. Παναγιωτόπουλος. 
1963.* (Έξηντλήθη). 

3 . Σχεδίασμα 'Ηπειρωτικής Βιβλιογραφίας. Αυτοτελή δημοσιεύματα. Ε π ι 
μέλεια: Λ. Δρούλια. 1964.* (Έξηντλήθη). 

4 . Βιβλιογραφία Μονόφυλλων άπο το Άρχειοφυλακεΐον Λευκάδος (1800-
1863). 'Επιμέλεια: Σπ. Ι. Άσδραχάς - Β. Π. Παναγιωτόπουλος. 1966. 
(Έξηντλήθη). 

5 . Quinze ans de Bibliographie Historique en Grèce (1950-1964) avec 
une annexe pour 1965. Deuxième tirage. 1966. 

6 . Δ. Σ. Γκίνη, Κατάλογος ελληνικών Εφημερίδων καί Περιοδικών 1811-
1863. Δευτέρα εκδοσις. 1967. (Έξηντλήθη). 

7 . 'Αλφαβητική αναγραφή τών τίτλων τής Βιβλιογραφίας Γκίνη - Μέξα 
(1800-1863). Επιμέλεια: Έμμ. Ι. Μοσχονάς. 1968. (Έξηντλήθη). 

8 . C. Th. Dimaras -C . Koumarianou - L. Droulia, Modem Greek 
Culture. A Selected Bibliography. (In English - French - German -
Italian). Third revised edition. 1970. Fourth revised edition. 1974. 

9. Cinq ans de Bibliographie Historique en Grèce (1965-1969) avec un 
supplément pour les années 1950-1964. Deuxième tirage. 1970. 

10. Βιβλιοθήκη Ι. Α. Σαρεγιάννη. Κατάλογος. 1970. 
1 1 . Τα Ελληνικά Προεπαναστατικά Περιοδικά. Ευρετήρια. Α' Άθηνα, 

Καλλιόπη, Μέλισσα, Το Μουσεΐον. Επιμέλεια: 'Αγγελική Γαβαθά-
Παναγιωτοπούλου. 1971. (Έξηντλήθη). 

12. Ελληνική Βιβλιογραφία Δ. Γκίνη - Β. Μέξα (1800-1863). Πίνακες έκ
δοτων και τόπων εκδόσεως. Επιμέλεια: Δήμητρα Σκ. Πικραμένου -
'Ιωάννα Ζαμπάφτη. 1971. 

13 . Βιβλιοθήκη 'Αμίλκα Σ. 'Αλιβιζάτου. Κατάλογος. Επιμέλεια: Δήμητρα 
Σκ. Πικραμένου. 1973. 

14. Τρυφ. Εύαγγελίδου, α'Η Παιδεία επί Τουρκοκρατίας». Εύρετήριον. 
Επιμέλεια: Κώστας Θ. Λάππας. 1973. 

15. Quatre ans de Bibliographie Historique en Grèce (1970-1973) avec 
un supplément pour les années 1965-1969. Deuxième tirage. 1974. 

Τα δι' αστερίσκου σημειούμενα δημοσιεύματα είναι πολυγραφημένα. 


