
Ή εν τ ώ νησιω Σ ω ζ ο π ό λ ε ω ς βασιλ ική μονή Ι ω ά ν ν ο υ 
του Προδρόμου και ή τ ύ χ η της β ιβλ ιοθήκης α ύ τ η ς . 

'Απέναντι της Σωζοπόλεως υπάρχουσι τρείς νησίδες, αίτινες, ώς λέγε
ται, ονομάζονται απλώς νησία του αγίου 'Ιωάννου* τούτων ή μεγαλειτέρα 
έχει σήμερον τα ερείπια παλαιάς τίνος εκκλησίας, ήτις ήτο το χίντρον 
αρχαίας τινός μονής τιμώμενης έπ ονόματι 'Ιωάννου του Προδρόμου. Περί 
της νήσου ταύτης και της σημερινής αυτής καταστάσεως δεν εχομεν ήμιείς 
προχείρους άλλας ειδήσεις, εί μή τάς δύο στρατιωτικών συγγραφέων, οΓτινες 
ελαβον μέρος ένεργόν εν τω ρωσοτουρκικφ πολέμω του 1829-ου έτους. Ό 
έτερος αυτών ονομάζεται Eneholm* ούτος περιγράφων τα περί τήν Σωζό-
πολιν μέρη λέγει απλώς ταύτα" «Une branche des monts Schaïtan, s'avan-
çant dans la mer sous un angle aigu, a formé par une hauteur rocail
leuse une presqu'île, unie au continent par un isthme étroit; plus loin 
dans la mer se trouvent les trois îles de St. Jean. Pendant la campagne 
de 1829, cette position fut enlevée par l'amiral Koumáni et défendue 
contre les Turcs par le général Poinsett» *). Πλείονας ειδήσεις εχομεν 
εκ του ετέρου συγγραφέως, ατυχώς ανωνύμου. Ούτος γράφει ταϋτα* «Sizo-
polis ou Sizéboli, comme les Turcs le nomment, l'ancienne Apollonia, 
est située sur une hauteur rocailleuse qui, formant une presqu'île, ne 
tient au continent que par un isthme étroit. Strabon dit que cette an
cienne colonie des Milésiens est en grande partie bâtie sur une petite 
île où se trouvait un temple consacré à Apollon. Cette île, d'après 
toutes les apparences, doit être la plus grande des trois îles de Saint-
Jean, situées dans la mer, vis-à-vis de Sizéboli, où l'on trouve encore 
les ruines d'une ancienne église, bâtie, selon les traditions grecques, 

1) G-, Eneholm, colonel d'état-major. Notice sur les villes situées au-delà des Bal-
cans, occupées par les troupes russes pendant la glorieuse campagne de 1829. St.-Pé-
tersbourg 1830, σ. 109. 
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sur les fondements et avec les matériaux d'un temple païen. Comme 
cette île avait servi de séjour et de lieu d'enterrement aux pestiférés 
de l'armée de terre et de mer, qui s'étaient trouvés en grand nombre 
à Sizébqli, au commencement de la campagne, je ne pus obtenir la 
permission d'y faire de fouilles; et ce ne fut pas sans difficulté qu'on 
me permit d'y aborder, pour prendre le dessin de ces ruines. Les habi
tants me vendirent de médailles en argent d'Apollonia, qu'on trouve 
encore en abondance sur cette île en remuant la terre, ainsi que dans 
quelques ruines d'anciens murs situés à peu de distance de Sizéboli»*). 

Παλαιοτέρα μνεία της εν τω νησίω Σωζοπόλεως μονής είναι ή του 
ποιητου, Μανουήλ του Φίλη, όστις έν τψ ποιήματι αυτοϋ τω έπιγεγραμ-
μένω «Εις· τα του πρωτοστράτορος εκείνου του θαυμαστού στρατηγήματα» 
εγκωμιάζουν τούτον τον περιώνυμον βυζαντινόν στρατηλάτην Μιχαήλ τον 
Γλαβαν και άπαριθμών τάς γενομένας υπ' αύτου εκστρατείας αναφέρει 
ταύτα κατά λέξιν : 

νΕπειτα Σωζόπολιν από Βουλγάρων 
σώζει κατασχών άμα τοΤς πέριξ τόποις' 
εφ' ην μετοικούν ασφαλώς εκ Βιζύης 
έδειξε το στράτευμα της Ρωμαίδος, 
σοφώς υποσπών τάς νομάς και τους τόνους 
και τάς άδηλους έμβολάς τών έκφυλων 
κάντευθεν ευρών τήν μονήν του Προδρόμου 
σμικράν, πνιγηράν, δυστυχή παρ9 άξίαν, 
ην είχεν εξάς ευτελών ^.ονοτρόπων, 
ούτω καλήν εδειξεν, ώς ήδη βλέπεις, 
και τήν προ μικρού Νησιον καλουμένην 
εις νήσον άβράν έξαμείψας ευρέθη' 
ουκ ην γαρ εικός τον προ^Ύ\ΤΓ\Ί τον μέγαν 
ερημον οίκεΐν και μετά πότμον τόπον2). 

Τήν κατόπιν ίστορίαν της μονής ταύτης άχρι της καταστροφής αυτής 
υπό τών Τούρκων, περί τα πρώτα ετη της έπτακαιδεκάτης έκατονταετη-
ρίδος, γινώσκομεν μόνον εκ τών διασωθέντων πραγμάτων αυτής της μονής, 
οίων σκευών εκκλησιαστικών, αρχείων και βιβλίων. Ταΰτα πάντα τής 

1) 'Ανωνύμου Kelation d'un voyage en Roumélie. Paris 1834, σ. 125—127. 
2) Manuelis Philae carmina, ed. É. Miller, τ. 2, σ. 244—5, *τίχ. 96—109. Xp. Ло

паре въ, Византійекій поэтъ Мануидъ Филъ къ исторіи Болгаріи въ ХІІГ—XIV 
вѣкѣ. Έν Είετρουπόλει 1891, σ. 49. 



А. П.-КЕРАМЕВСЪ: МОНАСТЫРЬ СВ. ІОАННА ВЪ С030П0ЛѢ. 6 6 3 

μονής καταστραφείσης μετηνέχθησαν εις Κωνσταντινούπολη καί κατετέ-
θησαν έν τη νήσω Χάλκη, έν τη μονή τής Θεοτόκου. Ό κύριος κώδιξ τής 
έν τω νησίω Σωζοπόλεως μονής κλαπείς έκ Χάλκης προ τριάκοντα καί πλέον 
ετών έπωλήθη τω τότε διατρίψαντι έν Κωνσταντινουπόλει 'Ιωάννη 2ακ-
κελίωνι Οπό τίνος πωλητού βιβλίου πεπαλαιωμένων. Ο Σακκελιων περιέ
γραψε τόν κώδικα τούτον έν τω Δελτίω τής Ιστορικής καί 'Εθνολογικής 
Εταιρίας τής Ελλάδος, τόμω 2-ω, σ. 6 0 9 — 6 2 1 . Η επιγραφή αυτού 
έχει ούτω* «Τα -θεία ταύτα και ιερά των άοιδίμοον αυτοκρατόρων σεπτά 
7ρυσόβουλλα* τά τε πατριαρχικά σιγίλλια των άγιωτάτων πατριαρχών 
εγράφησαν παρ' έμου Θεοδοσίου μονάχου τάχα καί ιερομόναχου' έν τη 
σεβάσμια βασιλική καί πατριαρχική μονή του τιμίου μου Προδρόμου* του 
έν τή Μαύρη Θαλασσή, έν τή νήσω πλησίον Σωζοπόλεως. Εύρων γαρ 
αυτά άλλα μεν έκ τής παλαιότητος σεσαθρωμένα και εις παντελή άφανι-
σμόν έλθεΤν κινδυνεύοντα* έτερα δε νέα αγίων πατριαρχών έμεμβράναις 
[— έν μεμβράναις], αντίγραψα αυτά κατά το ομοιον καί ίσον ώς έμοί 
δυνατόν προμυθία του πανοσιωτάτου αγίου μου κα&ηγουμένου χυροΰ 
Μητροφάνους' οί ούν έντυχόντες καί ταύτα άναγνώντες ευχεσθέ μοι δια 
τόνΚύριοντής νυν τρεχούσης ια ίνδικτιώνος" του, ζρκαου έτους [ = 1613], 
κατά μήνα άπρίλλιον». Έν τω 1-ω φύλλω του αύτοΰ χώ^ιχος υπάρχει τά 
εξής σημείωμα* « Ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Καλλίνικος έλθών 
κατά τό αψνζ' [ = 1757] έτος μαΐω θ' κατέγραψα πάντα ιδιοχείρως τά 
έν τω σκευοφυλακίω, παραδους αυτά τω πρώην Παλαιών Πατρών κυρ 
Γερασίμω». Καί πάλιν έν τω 4-ω φύλλω* «Άνεγνώσθησαν καί παρ ημών 
μετ' επιστασίας τα έν τω παράντι τών τε θεοστεφών βασιλέων παλαιγενή 
θεσπίσματα, καί αειμνήστων πατριαρχών τών προκατόχων ημών σεπτά 
σιγίλλια τω αωιζ' [ = 1817] σωτηρίω έτει κατά μήνα ίούλιον τής τρε
χούσης ε ίνδικτιώνος. + Ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλος» *). 

Τα έν τω κώδικι τούτω βασιλικά καί πατριαρχικά θεσπίσματα αναφέ
ρονται αποκλειστικώς εις την έν τω νησίω τής Σωζοπόλεως μονή ν του 
αγίου Ιωάννου. Ταύτα περί τό τέλος τής 17-ης έκατονταετηρίοος άντέ-
γραψεν.έν Χάλκη έκ του αύτου κωδικός ό τότε τών 'Ιεροσολύμων πατριάρ
χης Δοσίθεος" τό δε άντίγραφον αύτου υπάρχει έν τω 276-ω κώδικι τής 
παλαιάς πατριαρχικής συλλογής του έν Ιεροσολύμοις πατριαρχείου2). 
Παλαιότερον απάντων τών $εσπισμάτων τούτων είναι έν χρυσόβουλλον 
του αυτοκράτορας Ιωάννου β του Παλαιολόγου, οπιρ συνετάχθη έτει 

1) Δελτίον τής ιστορικής και εθνολογικής εταιρίας, τ. 2, с 612 — G13. 
2) Α. Π.-Κεραμε 'ως Ιεροσολυμιτική βιβλιοθήκη, τ. 1, σ. 334—335. 
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1363-ω, μηνί ίουλίω* τούτο έξέδωκε τύποις 'Ιωάννης ó Σακκελίων1). Δι' 
αύτου ó αυτοκράτωρ προνοεί περί τίνος μονής των αγίων δισμυρίων μαρ
τύρων, την οποίαν ειχεν ανεγείρει ό θείος αύτου μονα/ός Αθανάσιος ό 
Παλαιολόγος. Κατά το αυτό χρυσόβουλλον ή μονή αυτή διά τίνος προστάγ
ματος του αύτου αύτοκράτορος είχεν ay ρότας εξ αρμενίων δια του νέου 
δε χρυσοβουλλου έπικυρουται τη μονή ή κυριότης των κτημάτων και των 
αγροτών αυτής και πάσα των έν Σωζοπόλει βασιλικών υπαλλήλων επήρεια 
παρακωλύεται κατηγορηματικώς. Κατά το αυτά χρυσόβουλλον έπικυρουται 
τω 'νθανασίω Παλαιολόγω και ετέρας μονής ή κυριότης, της των αγίων 
Κηρύκου και Ίουλίττης, ήτις ειχεν αύτφ> παραχωρηθή δι' ετέρου προστάγ
ματος μετά τίνων κτημάτων άναγεγραμμένων εν τινι χρυσοβούλλω λόγω 
του πάππου του αύτοκράτορος, αγνώστω νυν ήμΐν. Η μονή λοιπόν των αγίων 
δισμυρίων μαρτύρων, τιμώμενη και έπ' ονόματι των αγίων αποστόλων, 
οι εξ Αρμενίων άγρόται αυτής και ή ετέρα μονή τών αγίων Κηρύκου και 
Ίουλίττης είναι κατά τήν εννοιαν του χρυσοβουλλου κτήματα μεν έφ' δρω 
ζωής του Αθανασίου Παλαιολόγου, μετόχιον δε της έν τω νησίω Σωζοπό
λεως μονής της Θεοτόκου, της επονομαζόμενης του Καλέως· αύτη δε ή 
μονή κατά το σιγίλλιον του πατριάρχου Μητροφάνους 3-ου, περί ου θα λε-
χθώσί τινά κατωτέρω, είναι αυτή ή του αγίου 'Ιωάννου του Προδρόμου. 

Δεύτερον κατά χρονολογικήν τάξιν εγγραφον είναι εν apyupóftouXkov 
του αυτοκράτορος 'Ιωάννου ε του Παλαιολόγου, όπερ συνετάχθη έτει 
1437-ω' έξέδωκε δε και τούτο τυποις ό Σακκελίων2). Δι' αύτου παρεχω
ρήθη τω τότε ήγουμένω της μονής του αγίου 'Ιωάννου εις κήπος και εν 
^iovubpiov του αγίου Νικολάου του Πτωχοβοηθήτου, όπερ εκείτο απέναντι 
του νησιού, παρά το άκρωτήριον'Άκραν* ετι δε και νυν έν τοΤς χάρταις της 
προς τήν Μαύρην Θάλασσαν θρακικής παραλίας σημειουται άκρωτήριον 
αγίου Νικολάου και Άκρας, τό νοτιοανατολικό ν αποτελούν τέρμα του κόλ
που Μπουργάς. 

Μεταξύ τών ετών 1466 και 1468 ή μονή του αγίου 'Ιωάννου ήτο 
«κεχαλασμένη τελείως και έρείπιος», και τότε υπό του οικουμενικού πα
τριάρχου Διονυσίου του πρώτου, το πρώτον πατριαρχουντος, εδόθη αύτη. 
προς άνακαίνισιν μοναχω τινι ονόματι Γερβασίω. Ταύτα δε μανθάνομεν 
εκ γράμματος του αύτου πατριάρχου, απολυθέντος έτει 1489-ω, έπί της 
δευτέρας αύτου πατριαρχίας* όπερ δίδει ήμΐν ίκανάς πληροφορίας περί τής 
μονής3). «Επειδή», λέγει ό Διονύσιος, «έν τη πρώτη πατριαρχία ημών 

1) Δελτίον, τ. 2, σ. 613—617. 
2) Δελτίον τ. 2. σ. 617—619. 
3) Εσφαλμένως ό Σακκελίων ορίζει τούτο τω 1482-ω ετε.ι. Δελτίον, τ. 2, σ. 619—62Γ. 
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εδόθη τφ εύλαβεστάτω έν μοναχοίς κυρω Γερβασίω ή σεβάσμια μονή, ή 
είς όνομα τιμώμενη του άγιου μου ενδόξου τζρο^'ίγζοΌ προδρόμου και βα-
πτιστοϋ 'Ιωάννου, ή έν τη νήσω εγγύς που περί τήν Σωζόπολιν διακείμενη, 
κεχαλασμένη ούσα τελείως και έρείπιος, αυτός δε άναδεξάμενος αυτήν 
μετά τίνων αδελφών και άνέκτισε και άνεκεράμωσε και εις συμπέρασμα 
άγαθοϋ δια κόπων και μόχθων πολλών ταύτη ν έβελτίωσε και εις τήν 
άρχαίαν συνήθειαν αυτής αύθις άποκατέστησεν έπεί ούν εις αύξησιν έγέ-
νετο δι' αύτου ή τοιαύτη μονή, άναγκαίόν έστι και άμεταποίητον ίνα και 
ων είχε και έκέκτητο έκπαλαι, μετοχιών δηλαδή, ιερών ναών και ετέρων 
κτημάτων κινητών και ακινήτων, έχη πάλιν ή τοιαύτη μονή εις αυξησιν 
και προκοπή ν αυτής καί άνάπαυσιν τοΐς έκείσε ένασκουμένοις. Επεί ούν 
μετά των άλλων· ευρέθη μετόχίον αυτής ó εντός της Σωζοπόλεως ναός, εις 
όνομα δε τιμώμενος και αυτός του αγίου μου ενδόξου προφήτου προδρόμου 
και βαπτιστου 'Ιωάννου, εις όντινα δή ναόν κατοικεί άρτίως ο της Σωζοπό
λεως άρχιερεύς, δια το μή έχειν άλλοθι άνάπαυσιν (έπεί ή μητρόπολις 
αύτου κεχάλασται καί έφθάρη), έδει και αυτόν τον ναόν πάλιν ϋποκεΐσθαι 
τη έν τή νήσω μονή κατά τήν ανέκαθεν έπικρατήσασαν άοχαίαν ύποτύ-
πωσιν' άλλ' έπεί ευρέθησαν παραλαβόντες αυτόν oi προ αύτου αρχιερείς, δια 
τήν εαυτών άνάπαυσιν, εποίησαν δε άνταλλαγήν καί έδωκαν άντ' αύτου 
τή σεβάσμια μονή έκκλησίαν έτέραν εντός της Σωζοπόλεως, εις όνομα δε 
τιμωμένην της Παναγίας μου της 'Επισκέψεως, íV έν τω διαπεραν έκ της 
νήσου προς τήν πόλιν αυτήν τους έκείσε ενασκούμενους ευρίσκωσιν εις 
αυτήν τήν εαυτών άνάπαυσιν καί μή συγκυλινδουσθαι ταίς κοσμικαϊς 
οϊκίαις* τούτου ούν του ανταλλάγματος ούτω προβάντος καί διαμείναντος 
μέχρι του νυν μετά πατριαρχικών γραμμάτων επικυρωτικών του τε 
κυρου' Συμεών καί τών πρό ημών αγίων πατριαρχών, καί έπιβεβαιούν-
των αυτών τούτο το της ανταλλαγής καί οίον ειπείν καί τήν έκκλη
σίαν αυτήν γνησίαν είναι τή μονή διακελευομένων, ένθεν τοι καί ή με-
τριότης ημών έπικυρουσά τε καί έπιβεβαιουσα τά πατριαρχικά γράμματα 
εκείνα, τά δικαίως καί ευλόγως παρά τών πρό ημών γεγονότα, ορίζει καί 
αποφαίνεται, ίνα ή εκκλησία αύτη της Παναγίας μου της 'Επισκέψεως είη 
είς τό έξης υποκείμενη τή μονή αναφαίρετος τι καί αναπόσπαστος, ώς 
οίκαιον κατά πάντα έχουσα ή μονή είς αυτήν δια τό хосЬоХои αυτής 
αντάλλαγμα* και έν ταίς θείαις δε ίεροτελεστίαις, ήνίκα ó όσιώτατος καθη-
yoù^zvoç της σεβάσμιας μονής αυτής μετά τών αδελφών διαπεράση και 
έλθη είς τήν μονήν ταύτην έπ' αυτό τούτο, τό ίερολογήσαι ή *άκολουθίαν 
τήν τυχουσαν ψάλαι έν τή εκκλησία ταύτη, άναφέοη τό μνημόσυνον του 
πατριάρχου καί έκφώνως μνημονεύη τό όνομα αύτου μετά πάσης αδείας* εί 
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δε (εις) τούτο μεν ό άρτίως άρχιερεύς ούκ αναπαύεται, ζητεί δε την πάλαιαν 
συνήθειαν αύτου, αυτός μεν έξεοχέσθω έκτου μετοχίου του τιμίου μου Ποο-
ΰρόμου, ίνα προσηλωθή και αύθις ó τοιούτος ναάς είς την σεβασμίαν πατρι-
αοχικήν μονήν του τιμίου μου Προδρόμου, κατά τον κανόνα τον λέγοντα 
είναι τα υποκείμενα τοΤς υποκειμένοις, καί δπου αν ή αύτω βουλητόν, ή 
έτέρω τινί άρχιερεί των μετ' αυτόν, ώς μη έθέλοντι το αντάλλαγμα τούτο 
υγιές είναι, ή είς την έκκλησίαν αύτου, ή είς την ίδίαν ένορίαν, οπού αν 

.χρήζοι μητρόπολιν ποιησάτω δια την ίδίαν άνάπαυσιν». 
"Ετει 1545-ω, μηνί δεκεμβρίω, έπεσκέφθη την μονήν του Προδρό

μου ó οικουμενικός πατριάρχης Ιερεμίας ó πρώτος* ηγούμενος αυτής τότε 
ήτον ό ιερομόναχος και πνευματικός πατήρ Νεόφυτος, δστις είχεν ανεγείρει 
τήν εν έτέρω «κατάντικρυ νησιδίω» μονήν τών αγίων Κηρύκου καί Ίουλίτ-
της, τήν ανέκαθεν ύπάρχουσαν υπό τήν δεσποτείαν της μονής του Προ
δρόμου' και επειδή ό ηγούμενος καί οί μοναχοί αυτής έπεθύμουν να έξα-
σφαλισθή ή της μονής τών αγίων Κηρύκου καί Ίουλίττης κυριότης δια πα
τριαρχικού γράμματος, ό πατριάρχης Ιερεμίας έπραξε τούτο προθύμως, 
συντάξας έν αυτή τή μονή του Προδοόμου καί δους αύτη γράμμα συνοδι-
κόν, «ίνα ή τοιαύτη σεβάσμια μονή τών άγιων ενδόξων μαρτύρων Κηρύκου 
τε και Ίουλίττης ύπάρχη άπό του νυν καί είς τό έξης προσκεκληρωμένη 
καί αφιερωμένη τή σταυροπηγιακή καί -θεία μονή του Προ
δρόμου». 

Τήν μονήν ταύτην έπεσκέφθη και έτερος οικουμενικός πατριάρχης, 
Μητροφάνης ό τρίτος, ετει 1567-ω, οτε παρακλήσει του ηγουμένου 'Αχίλ
λειου καί τών συν αύτω μοναχών έπεκύρωσεν ούτος δια νέου σιγιλλίου 
πάντα τα προνόμια τής μονής' ήκύρωσε δε δια του αύτου σιγιλλίου και 
γράμμα ί'διον παλαιότερο ν, δι' ου είχε δώση άδειαν τω Σωζοπόλεως μητρο
πολίτη του ίερουργεΐν έν τή μονή καί ποιεΐν έν αυτή χειροτονίας. Δι' έτερου 
δε πάλιν σιγιλλίου έπεκύρωσε τό χρυσόβουλλον του αύτοκράτορος 'Ιωάννου 
Παλαιολόγου καί γράμματα σιγιλλιώδη πατριαρχών τίνων, οίον Συμεώνος, 
Ταφαήλ, Μάρκου, Μαξίμου, Νήφωνος, 'Ιωακείμ καί Παχωμίου' ών αντί
γραφα δεν έσώθησαν άχρις ημών. Τα προνόμια καί τα γράμματα τής 
μ,ονής έπεκύρωσε πάλιν ετει 1574-ω ό πατριάρχης'Ιερεμίας ό δεύτερος. 
Ούτος καί πάλιν ετει 1579-ω έκύρωσε τό δίκαιον τής μονής του Προδρό
μου, όπερ είχεν αύτη έπί του μονυζρίου του αγίου'Νικολάου. Σώζονται καί 
έτερα τρία σιγίλλια τών πατριαρχών Μητροφάνους (1580) καί "Ιερεμίου 
(1580), επικυρωτικά ωσαύτως τών προνομιών τής μονής καί τών κτήσεων 
αυτής. 

Τελευταία μαρτυρία τής ϋπάρξεο^ς τής μογης του Προδρόμου είναι ή 
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έπί χειρογοάοου τινός ευρεθείσα χρονολογία 1623* κατόπι του έτους τού
του αναφέρεται αυτή ως κατεστραμμένη δια παντός, και πρώτος à πατρι
άρχης Δοσ'ώεος έμνημόνευσε της καταστροφής ταύτης, αρίσας έσφαλμένην 
χρονολογίαν ούτως* «ότι εν τη κώμη Σταυρία, άπεχούση του 'Ιερού μίλια 
έβδομήκοντα δύο, εστί παρακείμενον νησιδιον, εφ' ω ην μοναστήριον της 
Θεοτόκου, δια δε το φιλοξενηθήναι έκεΤ Ρώσους ληστάς, μετά τό χιλιοστόν 
έξακοσιοστόν έτος, ó Πιαλή πασσάς άπελθών μετά οθωμανικού στόλου 
κατέστρεψε τό μοναστήριον και τους πατέρας διεσκόρπισε. Τα αυτά και δια 
την αυτήν αίτίαν τότε έπαθε τό μοναστήριον του αγίου Γεωργίου, ó ην έν 
τη Θυνία νήσω* άλλα και τό του Προδρόμου, όπερ ην έν τη Σωζοπόλει* 
απελθόντων γαρ των 'Οθωμανών συλλαβείν τους έκεΐσε καταφυγόντας 
'Ρώσους, οι 'Ρώσοι έστάθησαν ένδον έν τφ μοναστηρίω και έπολέμησαν 
αύτοίς* όθεν oi 'Οθωμανοί έπεμψαν ύστερον και κατηδάοισαν αυτό»1). 

CH της μονής του Προδρόμου καταστροφή φαίνεται ότι έγένετο ετει 
1626-ω, διότι οί εμφανισθέντες ετει 1623-ω Κοζάκοι εις τά τουρκικά του 
Ευξείνου παράλια κατεδιώχθησαν εκείθεν όλοτελώς μηνί άπριλίω του 
1626-ου έτους' ήδη άπα του 1623-ου τών Κοζάκων cci έπιδρομαί και τών 
Τούρκων αί στρατιωτικαί ένέργειαι έν ταΤς παραλίοις πόλεσιν ήσαν σφόδρα 
καταθλιπτικαί δια τους έν αύταίς χριστιανούς, ώς άποδείκνυσι τό γεγονός, 
ότι μηνί ίουλίω του έτους τούτου ο τότε μητροπολίτης Σωζοπόλεως έδωκε 
τήν από της επαρχίας αύτου παραίτησιν «δια τήν έρήμωσιν της πόλεως 
έκ τών συχνών αιχμαλωσιών τών ΊΡώσων και τους λοιπούς περισπασμους 
τών Άγαρηνών»2). 

Της μονής δε καταστραφείσης οί μοναχοί διασώσαντες όσα ήδυνή-
θησαν κινητά αυτής πράγματα, οίον ιερά άμφια, σκεύη εκκλησιαστικά και 
βιβλία, μετέφερον ταύτα εις Κωνσταντινούπολη και παρακατέθεσ^ν έν τη 
νήσω Χάλκη, έν τη μονή τής Θεοτόκου, ένθα και σώζονται άχρι τούδε, 
έκτος τριών χειρογράφων βιβλίων, τών χρυσοβούλλων και τών πατριαρ
χικών γραμμάτων, ων ένια μόνον έσώθησαν έν αντιγράφω. Τών τριών 
απολεσθέντων χειρογράφων βιβλίων τό έν ευρίσκεται σΊ\υ\εροΊ έν τω Βατι-
κανω, έν τή συλλογή τών κωδίκων Reginae Svecorum, τό έτερον έν τή 
βιβλιοθήκη τής μονής Φιλόθεου, καί τό τρίτον είχε μέχρι θανάτου ó 
μακαρίτης 'Ιωάννης ó Σακκελίων. Τά πρωτότυπα τών γρυσο^ούΧλων καί 
τών πατριαρχικών γραμμάτων εισέτι δεν έγνώσθησαν' έκ τών διασωθέν-

1) Δοσ с θ ε ου Ιστορία περί τών εν "Ιεροσολυμοις πατριαρχευσάντων. Έ ν Βουκουρεστιω 
1715, σ. 1229. Πρβλ. Ά. Κ. ϊψηλάντου τα μετά τήν 'Αλωσιν. Έν Κ/πίλει 1870, 
σ, 132—133. 

2) Κ. 2 ά θ α Μεσαιωνική βιβλιοθήκη, τ. 2, σ. 563. 
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των αντιγράφων δεκατριών μόνον εγγράφων μανθάνομεν, ότι ή μονή του 
Προδρόμου είχε και τά έξης απολεσθέντα και όλως άγνωστα ήμΐν έγγραφα. 

1) 'Ιωάννου β του Παλαιολόγου πρόσταγμα, δι' ου παρεχωρήθησαν 
τή μονή των αγίων δισμυρίων μαρτύρων οί κατά τήν Σωζόπολιν ευρισκό
μενοι Αρμένιοι. · 

2) Του αύτοϋ έτερον πρόσταγμα, δι ου παρεχωρήθη ћ-θανασίω τφ 
Παλαιολόγω ή μονή των αγίων Κηρύκου και Ίουλίττης. 

3) Χρυσόβουλλον Μιχαήλ του Παλαιολόγου, πάππου 'Ιωάννου β του 
Παλαιολόγου. 

4) Πατριαρχικά γράμματα παλαιότερα του 1489-ου έτους, οίον 
Συμεών β', Ραφαήλ α', Μάρκου β', Μαξίμου, Νήφωνος β', 'Ιωακείμ α', 
Παχωμίου α καί_ Θεόληπτου α'. Τά πρωτότυπα τών γραμμάτων τούτων 
είδον τή 16-η έκατονταετηρίδι οί οικουμενικοί πατριάρχαι Μητροφάνης β' 
και 'Ιερεμίας -β'. 

Τών εν τή μονή της Θεοτόκου διασωθέντων σκευών περιγραφήν έξέ-
δωκε Βαρθολομαίος ó Κουτλουμουσιανός* έχει δε αυτή ούτω1). 

1) «Πυρεΐον (κατσί) àpyupouy^ χρυσοκάπνιστον τά κάτω, με τήν εικόνα 
του Προδρόμου επί της πλακός της λαβίδος και έπιγραφήν Οτι ήτο αφιέ
ρωμα του ευγενέστατου άρχοντος Καρά Γεωργίου καραβοκυρου εις τήν 
αυτήν μονήν, εν ετει 1603, νοε^ρίου α'». 

2) «Εξαπτέρυγα αργυροί χρυσοκάπνιστα έν μέρει, άφιερωθέντα εις 
τήν αυτήν μονήν υπό του τιμιωτάτου άρχοντος Γεωργίου Τζαπέη καί 
'λο^ο^ετου καί της συζύγου αύτου Κομνηνής έν ετει 1601». 

3) «Σταυρός μέγας τών έξαπτερύγων ξύλινος, περιηργυρωμένος με 
άπλουν καί άπέριττον έλασμα, αφιερωμένος εις τήν αυτήν μονήν υπό Γεωρ
γίου Έρέτη κατά το 1576 έτος». 

4) «Δίσκος του παγκαρίου αργυρούς, ήμιπηχυαΐος περίπου τήν διάμε-
τρον, χρυσοκάπνιστος έν μέρει, με έπιγραφήν έπί του χείλους τοιαύτη ν 

Ό δίσκος ούτος, όστις έπροσηλώθη 
έν τφ πανσέπτφ ναω τω του Προδρόμου 
δια δαπάνης της Κύρος της εκ Βάρνης 
('Ιωάννης ó πατήρ καί ó άνήρ της Πάσκος' 
θυγάτηρ αυτής Μαρία πρεσβυτέρα), 
συνδρομή οσίου τε έν ίερομονάχοις 
κυρ Ίωαννικίω και συν το> Μαλαχία,, 
συν ίεαοοιάχονον τώ καί Παντελεήμων. 

" ţ 

1) В.. Κουτλουμουσίανου 'Υπόμνημα Ιστορικόν περ\ της κατά. τήν Χαλκην μονής ττς 
Θεοτόκου. Έ ν Κ/πόλεί 1846, σ. 82—83. 
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5) «Λαμπαδουχοι (μανουάλια) δυο ορειχάλκινοι, άπλοϊκώς κατεσκευα-
σμένοι, με έπιγραφήν εις ά^οτίρους μεμερισμένην, ήγουν εις μεν τον ένα 

^{ίνοντο ούτοι oi δυο λαμπαδουχοι 
έν μητροπόλει θεία Θεσσαλονίκης,. 
άρχιερατεύοντος κυρ Παϊσίου. 

Εις δε τον ετιρον 
Πόθω συνεργία τε συν τη έξόδω 
Πορφυρίου θύτου και тірощощіѵои. 
χάριν της μονής του τιμίου Προδρόμου. 

β χ . β ' . 
6) «Τέσσαρες μεγάλαι δεσποτικαί εικόνες, του Ίησοΰ Χρίστου, της 

Θεοτόκου, του Προδρόμου και των κορυφαίων 'Αποστόλων* δτι δε αί εικό
νες αύται μετεκομίσθησαν εκ της κατά την Σωζόπολίν προειρημένης του 
Προδρόμου μονής, μαρτυρεί ή τούτων παλαιότης* εις δε το κάτωθεν ιζίρι-
βάσιον της εικόνος της Θεοτόκου άναγινώσκεται και επιγραφή, λογογραφι-
κώς μεν και άνευ μέτρου τινός γεγραμμενη, και κατά τήν όρθογραφίαν 
ήμαρτημένη ένιαχου, ποιητικώτερον δε και έν δωρική μάλιστα διαλέκτω, 
ούτως έχουσα. 

Ώ βασίλεια καλλίπαις, θεοΤο νύμφα μόνη 
αγνά, ά χοροΤς ευαγέεσσιν αγγέλων ουρανίων, 
άμερίων τληπόνων καινώς ένήλασας φυλαν, 
εξ ιλύος αιθέριων άμφιβιβάσασα ϋψος* τον 
παντογόνου αίωνοτόκου βασιλήος υίέα παμ-
μεδέοντα Λόγον, κόσμου γενετήρα, έκ κα
θαρών λογόνων τέκες αγνά φυλαχθεΤσα. 

Χειρ Κωνσταντίνου Βυζαντίου ι). 

Βαρθολομαίος ο Κουτλουμουσιανός έσημείωσεν ωσαύτως καί τίνα; 
κώδικας, οίτινες ήσαν έξ αρχής κτήμα της μονής του Προδρόμου" άλλ' ή 
περιγραφή αυτού και ατελής ήτο καί αμέθοδος* διό και εγώ από του 
1881-ου έτους έπιθυμήσας να γνωρίσω πάντας τους κώδικας τής μονής 
του Προδρόμου ήρεύνησα ιδία τήν βιβλιοθήκην τής έν Χάλκη μονής τής 
Θεοτόκου, έκ δε τής έρεύνης ταύτης έγνώσθη ικανή ποσότης παλαιών 
χειρογράφων, αν μή σφόδρα σπουδαίων διά το περιεχόμενον έν αυτοΤς 
υλικόν, άλλ' δμως σημειώσεως καί προσοχές αξίων δια τά έν αύτοίς ση
μειώματα, εξ ών συν οίΧλοις γνωρίζεται καί ή μονή του Προδρόμου ώς 
ακμαία καλλιγραφική σχολή από του 1428-ου μέχρι του 1623-ου έτους. 

1) Βαρθ. Κουτλουμουσα,νοΰ υπόμνημα, σ. 25—26. 
Внзантібсвій Врѳиѳнннвъ. -4 
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Κώδικες της μονής του Προδρόμου ύπάρχουσιν εν Χάλκη 40, ών οι 
αριθμοί και τα σημειώματα έχουσιν ούτως: 

α') 'Αριθ. 1. Πανηγυρικον του 1360-ου έτους. Φύλλ. 463 ß. «-)- Η 
παρούσα βίβλος έγράφη παρά 'Ιακώβου μονάχου δϊά καταβολής και έξόοου, 
Είρηναρχίας μονάχης, ύπεράνέσεως καί μακάριας μνήμης του υίου αυτής, 
Θιοζουλου μονάχου.^ προσετέθη δε καί άφιερώθη παρ' αμφοτέρων, τη σε-

- βασμία και βασιλική μονή του αγίου παμμάκαρος Βασιλείου του μεγάλου' 
έν έτει έξακισχιλιοστώ τελειωθεΐσα, οκτακοσιοστώ έξηκοστώ όγδόω' ίνδι-
κτιώνι τεσσαρεσκαιδεκάτ(η). μηνί ίουλλίω ε' καί i', έν ω μηνί δη γέγονε και 
ή άλωσις της μεγάλης πόλεως Ηράκλειας της εις τον Πόντον υπό των 
Μουσουλμάνων, επί της βασιλείας 'Ιωάννου του Παλαιολόγου: — Μετά δε 
ταύτα άφιερώθη έν τή αγία καί βασιλική μονή του τιμίου ένδοξου προφή
του προδρόμου, καί βαπτιστου 'Ιωάννου, τη νυσω. άντίκρυς Σωζοπόλεως», 

β') 'Αριθ. 2. 'Ιωάννου του Χρυσοστόμου όμιλίαι τριάκοντα εις την 
Γένεσιν κώδιξ μεμβράνινος του 11-ου αιώνος, ου ή προσθία σελίς του 
238-ου φύλλου έχει τό σημείωμα τόύιο' «-[-Τό παρόν βιβλίον ύπάρχ(ει) 
της υπεραγίας Θεοτόκου, της έν τή νήσω Χάλκη, καί του τιμίου Προδρό
μου του έκ Σωζοπόλεως. ,ζρμω [ ~ т 1 1 4 Ј : ^δικτιώνος, ιε - | \-Ό μη
τροπολίτης Νικαίας Πορφύριος, γράφει ταύτα εις άνάμνησιν». Και έν τή 
όπισθία σελίδι του 239-ου φύλλου* «Μετά την παραίτησιν του θρόνου, καί 
της επαρχίας Νικαίας, έλθουσα ή ταπεινότης ημών, κατώκησεν εις τα 
ανεγερθέντα νέα κελλία παρ' αυτήν, τότε και τήν ϊεράν ταύτην βίβλον, 
τήν χρυσοστομικήν Εξαήμερο ν, άνέγνω πασαν καί κατετρύφησεν εξ αρχής 
μέχρι τέλους, εις δόξαν, θεού, αμήν: — £ρν': ,αχμβ' [1642]: μηνί, ίουνίω: 
•Ą 1- Ο ταπεινός μητροπολίτης· πρώην Νικαίας, Πορφύριος, έγραψα 
ταύτα εις άνάμνησιν». Πρβλ. Β. Κουτλουμουσιανου υπόμνημα, σ. 18. 

γ') 'Αριθ. 10. Πανηγυρικον μεμβράνινον του 12-ου αιώνος. Έν τω 
έσχάτω φύλλω (410)* «Ένέτι αχμβ' χΰ | έν μηνί ίουνίω κθ | 'βοαθεζσ 
λκκθθ'αθίνθωίλω^'ωψλξλνθίωψι^λνψχωχκ' ε|9^θζιθωαελψλπλχ». = «ήλθα 
έγω ο π(α)πα Αθανάσιος εις το μοναστιρ(ι)ον τυς υπέραγιας θζοτοτ.θΌ». 
'Επί της 2-ας πινακίδος* «-(-Έτουτω τό πανηγυρικον ένε του τιμίου προ-
φήτου προδρόμου καί βαπτιστου Ιωάννου έν τώ νυσίον τώ κειμένω αντίκρυ 
Σωζοπόλεως καί οίος βουληθή κτλ. Σεραφείμ ιέ(ρο)μ(ο)ν(α)χ(ος). | -{-θ. η. 
ζ. ς. ε. γ. | β. α. ι. π. ο. ξ. | ν. μ. λ. κ.· ЯЪ. ω. | ψ. χ. φ. υ. τ. σ.» 
= «α> β; Υ, δ, ε, ζ, η, θ, ι, κ, λ, μ, ν, ξ, ο, π, ρ, σ, τ, υ, φ, χ, ψ, ω». 

δ) Αριθ. 16. Γρηγορίου του Ναζιανζηνου όμιλίαι' κώδιξ μεμβράνινος 
του 10-ου αιώνος, έχων έν τή όπισθία σελίδι του 274-ου φύλλου τό εξής 
σημείωμα*'«-{-Τοϋτο τό βιβλίον έσταχόθ(η) υπό χειρός ελαχίστου Πορφυ-
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ρίου ίερο(μον)άχ(ου)* καί οι άναγινώσκοντες ευχεσθαι υπέρ αυτοϋ προς τον 
Κ(ύριο)ν: £ρθω ίνδικτ. ιδ'» [ f f § f ] . 

ε7) 'Αριθ. 28. Συναξάριον έξάμηνον του χ | -τ4" ο υ έ τ ο υ^ χάρτινον 
όπερ, μετά το πέρας του κείμενου, έχει δύο σημειώματα' α') «Τω συντε
λεστή των καλών | θ(ε)ώ χάρις. | -|-Χ(ριστ)έ δίδου τοΐς έμοΐς πό|νοις 
χάριν. | - f - Ώ παντέφορε και τριφωτο|δοσία* ή τω κράτει σου το | παν 
περιστϋχουσα* ' σκέπε | φρουρεί φύλαττε τω | κτισομένω' | πίστει τέ καί | 
πόθω την δέλτον ολην ταύτην | συν τω γράψαντι πανευτελή | γραφέα 
[sic]. Ματθαίω τω | ρακένδυτη: -f- 4~ "4~ ( έτους ςων ίνδικτ. i'».— 
β) «Τό Συναξάριον τούτο τό έξαμηναΤον, έκομίσθη εις το θείον μοναστή-
ριον από της θεοσώστου πόλεως Μήδειας, παρά του πανοσιωτάτου προ
ηγουμένου παπα κυρ Μητροφάνους. Έσταχόθη δε και άνεκαινίσθη δια χει
ρός του ευτελούς Πορφυρίου ιερο(μον)άχ(ου), τάχα και καθηγουμένου της 
βασιλικής καί πατριαρχικής μονής ταύτης του τιμίου Προδρόμου: -f-'Ev 
έτει ζριν)ω. μηνί αύγούστω: -| 1- ^αχι' [ = 1610] ¿νδικτιώνος η'». Πρβλ. 
Ξ. Δ. Μογέ Ή εν Χάλκη έλληνεμπορική σχολή. Έν Κ/πόλει 1875, 
σ. 167, αριθ. 112. 

ς7) Αριθ. 32. Ψαλτήριον χάρτινον του 1557-ου έτους, ου ή πρόσθια 
σελίς τοϋ265-ου φύλλου έχει το έξης σημείωμα" «-(- Θ(εο)υ τό δώρον καί 
πόνος | Κωνσταντίνου του εκ Κριτής (γρ. Κρήτης) θύτου τυγχάνοντος | 
έν έτει ζξε7 ίνδικτιώνος ιε'. | Έγραψα δε καί έπροσήλωσα ^Όυτο, | εις την 
σεβασμίαν καί βασιλικήν μονήν του τιμίου μου | ενδόξου προφήτου προ
δρόμου καί βαπτιστου Ιωάννου, είς μνημόσυνον των έμών γονέων, ] καί 
έμου του τλήμονος και αμαρτωλού' όπως] ίλεως γενήσεται ήμΐν έν τη 
ήμερα τη φοβέρα καί άπ|αραιτήτως τη του γ.(υρίο)υ καί θ(εο)υ καί σ(ωτή)-
ρ(ο)ς ημών Ί(ησο)υ Χ(ριστο)υ | δευτέρα παρουσία. Ναι γένοιτο ήμίν καί 
υμΤν, | τοΤς ιουτο άναγινώσκουσιν, αμήν». Έτερον σημείωμα' «-f- Έστα
χόθη δε τοο^ευτερο, και άνακαινίσθη υπό χειρός Ακακίου. ίίρο([/.ον)άγρΌ 
Άχεληνοΰ του Παπάζογλη. ένέτι ζρνθ» [ = τ'δΊΠ""]· 

ζ') 'Αριθ. 27. Τετραευαγγέλιον μεμβράνινον του 1369-ου έτους, έχον, 
μετά τό πέρας του κατά Ίωάννην ευαγγελίου, τό σημείωμα τούτο' «Έτους 
ςωοη ίνδικτ. η' μηνί σεπτεμβρίω κ' | θ(εο)υ τό δώρον καί Ίωάσαφ πό
νος | -J-έγρ(άφη) έν τη άγιωτάτη μονή τών 'Οδηγών». fO καλλιγράφος 
έν τη κάτω ώα του 188-ου φύλλου σημειουται, οτι τό τετραυευαγγέλιον 
'τούτο είναι τινός Σεβαστού. Πρβλ. Βαρθολομαίου υπόμνημα σ. 18. 

η) 'Αριθ. 34. Ιωάννου Σχολαστικού του της Κλίμακος πλάκες πνευ-
ματικαί' τεύχος μεμβράνινον του 1371-ου έτους, όπερ έγράφη υπό του 
αύτου καλλιγράφου Ιωάσα©, ώc δείκνυσι τό μετά τό TZÍQOLC του κειαένου 

1 * 
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σημείωμα του* «Έτους ;ςώοθ ίνδικτ. ^-f- |χηνέ μαίω ιε'-f- | 4-Θ(εο)υ το 
δώρον και Ίωάσαφ πόνος». Έ ν τή πρόσθια σελίδι του 1-ου φύλλου, δπερ 
ήτον εξ αρχής άγραφον, έσημειώθη κατόπι το έξης* «-{- Ή παρούσα βίβλος 
του Ιωάννου της Κλίμακος, άφιερώθη εις τόν άγιον Ίωάννην τον Ποόδρο-
μον έν τό νησίω της Σωζωπόλεως. δια ψυχής [sic] σωτηρίας Τριακοντα-
φίλλου, και της συζύγου αύτου Μπόπος. είτις δε αυτήν την βίβλον υστε
ρήσει έκ της αυτής μονής του Προδρόμου, να έχει τάς αράς τών αγίων 
τριακοσίων δέκα και οκτώ θεοφόρων πατέρων τών έν Νικαία. έντη [γρ. 
έν Ιτι(\ ζοβω ίνδικτ. ζης» [ = χ | f f ] · Ό δέτης ένδον τής πρώτης πινακί-
δος έθετο τρία χάρτινα φύλλα* τούτων δε το πρώτον Εχει τα σημειώματα 
ταύτα. 

a') «-{- Τώ σταχωτή εϋχεσθαι εις οσα και αυτός έκπεπόνηται ίνα και 
αυτός εύρι ίλεος έν τη ήμερα τής κρήσεως. — 'Ελάχιστος καθηγούμενος 
τής αυτής θείας και ίερας και βασιλικής μονΐς του τιμίου μου ένδοξου, 
προφήτου προδρόμου* και βαπτιστου 'Ιωάννου Γερμανός ιερομόναχος ó 
οίατρός [ = ιατρός]* ένέττι* ,ζπδ'. ьѵб. б» [ = ί | · | | ] . 

β') «"Ηλθε τό παρόν βιβλοίον εις τό άγιον μοναστήριον αφιερωθείς 
π(αρ)ά τίνος Τριανταφύλου. έτους. ζο~β'. ίνδικτ. ζης. έγράφει παρά τίνος 
διδασκάλου. Ίωάσαφ τούνομα τών καιρών τών χριστιανών βασιλέων, έτους 
;ςωοθ. ίνδ. θης μαίου ιε'. ήφερε πάλιν θεού οίκονομειας ó Καρά-γεώργις ó 
καραβοκύρις άπό την Μήδεια. Ενα ψαλτίριον του αύτου διδασκάλου, Ίωά
σαφ γράματα. έτους, ζριδ ίνδ. δης. μηνί iouìdou. κδ. έχει τό ψαλτήριον 
όπου έγράφει. έτους. ςωπζ. μηνί σεπτερι. ιζ ημέρα ς και δια ένθύμησι τό 
έγραψα. Ίναι ό Κλήμακας πρότα γραμένος. η γερανούς, άπό τό ψαλτήριον. 
αυτός ó ηγούμενος ó Γερμανός έγηνε Ηρακλήας μροπολίτγ\ς είς τόν καιρόν 
του κύρ Ιερεμία, τό ψαλτήριον. έχει τόν άκαθηστον ύμνον. έχει και τήν 
μετάλιψιν, τακεφάλεα όλλα χρυσά, ηγούμενος. Ιωσήφ ιερομόναχος, του 
καιρού». Τό σημείωμα τούτο έγράφη έτει ζριδ [ = - f f § f ] · 7Ετερον δε 
σηρ.είωμα έν τφ 2-ω χαρτίνω φύλλω δήλον ποιείται, ότι τό τεύχος τούτο-
έκομίσθη έκ τής μονής του Προδρόμου εις τήν έν Χάλκη μονήν τής Θεο
τόκου έτει 1687-ω, μαρτ. 12. Πρβλ. S. Μογέ Ή έν ΧάλκΥ) έλληνεμπο-
ρική σχολή, σ. 162, αριθ. 30. 

θ') Αριθ. 40. Τριώδιον χάρτινον, όπερ έν τω 334-ω φύλλω έχει τό 
σημείωμα τούτο* «Τριώδιον του τιμίου ένδοξου προ|φήτου προδρόμου και 
βαπτιστου Ίω(άννου) | γραφήσαδε τήν έν τινίσω τής Σωζοπόλεως | έτους 
^9?^» E ł l t ł ] · Πρβλ. Ξ. Μογέ Ή έν Χάλκγ) έλληνεμπορική σχολή, 
σ. 161, αριθ. 25. 

t') Αριθ. 42. Τριμήναιον (Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου) χάρτινον, όπερ 
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"έχει το σημείωμα τούτο' «-f-Ευχεσθαι και συγχωρήσατε άμαρτωλώ Γρη-
γορίω ίερομονάχω. τώ άνακαινήσαντι καί σταχόσαντι, τήνδε την τριμη-
ναίαν βίβλον και παντελώς διεφθαρμένη ν. γράψας καί τον οώ^ουστον ημέ
ρας δεκαδύο». Ο κώδιξ αυτός έγράφη τω 14-ω αίώνι, ó δε Γρηγόριος 
απλώς έστάχωσεν αυτόν, άνεπλήρωσε δε καί τα έφθαρμένα καί τά ελλεί
ποντα αυτω φύλλα. Ετέρα άνακαίνισις καί στάχωσις έγένετο, κατά τι 
σημείωμα, υπό Ίωαννικίου ιερομόναχου της μονής του Προδρόμου. 

ta') 'Αριθ. 49. Παλλαδίου λαυσαϊκόν καί Αωρο^ίου άββα λόγοι* τεύ
χος χάρτινον του 16-ου αίώνος, έχον είς το τέλος αύτοϋ τό έξης σημείωμα 
του 17-ου αίώνος. « + Τό παρόν βιβλίον υπάρχει της θείας ίερας βασι
λικής τε καί πατριαρχικής μονής του τιμίου προορό^,ου καί βαπτιστοϋ 
'Ιωάννου του εν τη Μαύρη Θαλάσοη τη νήσω κειμένου, αντίκρυ Σωζοπό
λεως». Είτα* «Μετηλθον δλην την βίβλον ταύτην, άλλ' εσφαλμένη εστίν 
ολη κατά την γραφήν και αδιόρθωτος, ψυχωφελεστάτη δε κατά την έν-
νοιαν. Ό Ηράκλειας Καλλίνικος αψκςω όκτωβρίω» [ = 1726] ι). Πρβλ. 
Э. Μογέ ενθ. άνωτ. σ. 160, άρώ. 2 1 . 

ιβ) Αριθ. 57. Παρακλητική χάρτινος, γραφεΤσα έτει 1519-ω* ης ó 
καλλιγράφος έγραψεν εις τό τέλος αυτής ταύτα* «Έπληρώθη ή παρούσα 
Παρακλίτϊκή. ή τετράηχος. εν μηνί μαρτΐω κδ. ίνδικτ. ζης. τώ ζ . κζ 
έτους, και έγράφει δϊαχειρός έμου του ταπεινού, και αμαρτωλού 'Αντωνίου 
μονάχου εν τώ νησίωι: εϋχεσθαι καί υπέρ έμου οι άναγινώσκοντες. δια 
τών πολλών μου πταισμάτων, σώσον κέ πάντας τους μέλλοντας άναγι-
νώσκειν. καί λύτρωσαι πάντας ήμας εκ τών σκανδάλων του πονηρού, καί 
ó θεός άξιώσ(αι) πάντας ήμας της βασιλείας έπιτυχεΐν. γένοιτο γένοιτο. 
αμήν.—Βίβλος προς ημών τό γλυκύ πέρας φθάσαν. ψυχής έαρ τίθησιν είς 
θυμηδίαν. τώ συντελεστή τών καλών χάρις αμήν». Άνωθεν δε τούτου του 
σημειώματος εγραψεν έτερος τφ 16-ω αίώνι ταύτα* «-{-'Η παρούσα Έπα-
οακλήτική. ύπάρχϊ του μεγάλου Νικολάου, του ύποκημένου. τη ϊερα βασι
λική και πατριαρχική μονή του τιμίου Προδρόμου, του εν τώ νησίω άντΥ\χρι 
Σωζοπόλεως, και μηδείς τολμήσϊ έξώσαι αυτήν εκ της είρημένης μονής. 
ίνα μή καί τον μέγαν Νικόλαον έγύρη κατ' αύτοϋ είσαγανάκτησιν:—Μ(η)-
τ(ρο)φ(ά)ν(ης) ϊ έρο(μόν)αχ(ο)ς». 

ιγ') 'Αριθ. 63. Πεντηκοστάριον του 14-ου αίώνος έκ χάρτου βαμβακε-
οου, όπερ ετει (ζπθ' ίνδ: θ' [ = - j - | | £ ¡ έσταχώθη υπό του Προδρομηνοϋ 
μονάχου καί προηγουμένου Γερμανού. , 

1) Περ\του Καλλινίκου τούτου opa Σάθα Μεσ. βιβλιοθ. τ. 2, σ. 467, 527. Κωνσταντίου 
πατριάρχου έλάσσ. συγγρ. σ. 152—153. Άθαν. Κ. ^ψηλάντου τα μετά την άλωσιν, σ. 324. 
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іб;) Αριθ. 77. Ψαλτήριον μερη8ράνίνον του 13-ου αιώνος, έχον έν τη 
κάτω ώα της οπίσθιας σελίδος του 45-ου ¡ρύλλου τό σημείωμα τούτο' 
«-¡-Τωπαρον ψαλτηρη. αΓναι του τίμιου Προδρ(όμου) άντίκρή Σοζοπόλεως 
καί όπιος τοαπόξενόσι, ναήναι αφωρισμένος». 

ιε') Αριθ. 85. ΜηναΤον του 'Ιουνίου χάρτινον, δπερ έγράφη ετει 1554-ω* 
έχον. έν τη όπισθία σελίδι του 256-ου φύλλου το σημείωμα τούτο* 
«-f-Έτελιώθ(η) ó παρόν μην Ιούνιος, έτους ζ . ξγ . ήμερα βα. νοευρίω: είς 
τας. πέντε: Διαχειρός έμου ταπεινού καθηγούμενος [sic], της σεβάσμιας 
μονής του τιμίου. Προδρόμου Μαξίμου ιερομόναχου);. 

ις') 'Αριθ. 87. Πεντηκοστάριον χάρτινον του1428-ου έτους. «Ετε-
λειώθη ή παρούσα βίβλος αυτή οιά χεφος καμου του άμαρτολοΰ Μανουήλ 
του ταβουλαρ(ίου) Σωζοπόλεως, και οί άναγινόσκοντες ταύτην εύχεστε μι 
διατόν κν'. έτους ς4ΐ)λς ίνδικτ. ς; μηνί φευρουαρίω β της παναγίας άχραν
του υπερενδόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου καί άειπαρθένου Μαρίας, OLÌ 
γραφαί δέ μενουσοι των άπαιώνων. oi δε δάκτυλοι μου Οποχοος βρο-
τουνται». 

' ίζ') 'Αριθ. 89. Εβδομαδάρια και διάφοροι άσματικαί άκολουθίαΐ' τεύ
χος χάρτινον του 1601-ου έτους. «-(- Η ιερά αυτή βίβλος έγράφη δϊά 
χειρός Μ(ητ)ροφάνους ιερομόναχου, καί έσταχόθη υπό του ευτελούς Πορφυ-
ρί'ου t'ερο(μον)άχ(ου), εφημερίου οντος έν τη θεοσώστω πόλει Μεσημβρία, 
αρχιερατευοντος χυρου Χριστόφορου-, οί ούν άναγινώσκοντες αύτη, εϋχεσθε 
υπέρ άμφωτέρων: — ;ζω ρω ιω. μηνί σεπτεβρίω. ίνδικτ. ιεη». 

ιη') 'Αριθ. 102. ΜηναΤον χάρτινον του Δεκεμβρίου, γραφέν τω 1 6-ω 
αίώνι* ήτο δε τούτο πρότερον της μονής του Προδρόμου. 

ιθ) Αριθ. 103. ΜηναΤον χάρτινον του Ιανουαρίου, όπερ έγράφη έτει 
1608/9-ω. «-[-Τό παρόν μηνέον έγράφι, διά χειρός ελαχίστου Μ(ητ)ροφά-
νους ιερομόναχου, καί τυπικάρι της ίερας καί βασιληκής, και πατριαρχικής 
μονής του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου καί βαπτιστου Ιωάννου. 
του ευρισκομένου έν τη Μαύρη Θαλασσή, άντίκρι Σωζοπόλεως, έν έτη. 
;ζρις». Είτα" «~{-Καί τό παρόν έσταχόθη υπό χειρός του ευτελούς Πορφυ -
p̂tou ιερομόναχου». 

κ') 'Αριθ. 104. ΜηναΤον χάρτινον του Φεβρουαρίου, του 16-ου αιώνος. 
« Ετελειώθη ó παρών μην φευρ(ουάριος). έν μηνί αϋγουστου η . ήμερα δευ
τέρα, ίνδικτ. ζης έγράφη [ = 1 5 3 4 ] . έν τώ νησίω. του τιμίου [έν]δόξου 
προφήτου. τ:ροορόιχοΌ και βαπτιστου Ίω(άννου). Άβραάμιος μοναχός», 

κα;) 'Αριθ. 106. ΜηναΤον χάρτινον του Φεβρουαρίου. Μετά τό πέρας 
αύτου* «Τέλος του φευοουαρίου μηνός, έν μηνί δεκεμβρίω:—η :—έν έτη. 
ναφ^η'. ζρς': — ξ β ψ 9/Υ σ φ θ' ν β ω ^ έ ЯЪ σ ξ λ' ν θ υ λ ω [ = Μητρο-
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φάνης ιερομόναχος]:.— Τώ συσταχίκότ(η) ευχεσθαι, συν τω γεγραωηκότι, 
όπως Γλεως γενήσεται ο κ(ύριο)ς αυτοΤς, εν τη ήμερα, της κρίσεως:—-ζω 

ρωζω . 1599 -f-». 
κβ') Αριθ. 107. ΜηναΤον χάρτινον του 'Απριλίου. «Έτελειώθη ó παρών 

μην άπρίλλιος. εν μηνί άπριλλί(ω) δη. ήμερα παρασκευή του Λαζάρου. 
ένέτει τώ, ζω. μαω [ = 1533]. ινδικτ. ς . έντώ νησίω του τιμίου Προδρό
μου. Δόξα σοι Χ(ριστ)έ. ó δοϋς αρχήν και τέλος. αμήν. Άβραάμιος (μον)-
α/(ός). τάχα και ίεροδιάκον». 

κγ;) 'Αριθ. 108. ΜηναΤον χάρτινον του Ιουνίου. Έν τη οπίσθια σελίδα 
του 181-ου φύλλου' «Έτελ'ιώθ(η) ό παρόν μήν ϊούνιος τώ ζ. κβω έτος 
■[== 1514]. ήμερα βα: ίουλλ. ιζη·Ι· ινδικτ. β'». Και έν τη πρόσθια σελίδι 
του 185-ου φύλλου' «Εγράφη μηνί όκτωβρίω κγη ίνδικτ. γ . τώ ζω. κγω 

έτος: έν τώ νισίω» [ = 1514]. 
κδ') 'Αριθ. 109. ΜηναΤον χάρτινον του 'Ιουνίου. «Έτελειώθ(η) ó παρόν 

μήν :o6v(toc) κατά μήνα μάρτ(ιον) κη. τη κα της δ' έβδομάδ(ος) της 
αγίας τεσσαρακ(οστής) ώρα ς7, γραφέν παρ' έμου, έν ταύτ(η) τη σεβα(σμία) 
βασιλική και πατριαρχική μονή του τιμίου ένδοξου προφΎ\(του) ιζροορ(όμου) 
και βαπτιστου Ιωάννου. Θεοδοσίου οικτρού, και τών ελαχίστων 'ιερομόνα
χου έλαχιστοτέρου, έν τώ νισίω αντικρύ Σωζοπόλ(εως) της Μαύρης Θαλάτ-
της. Οί τοίνυν άναγινώσκοντες συν θεώ, έρρωσθε. και τών έμών σφαλμά
των μηδ' εις μεμφέτω ώ ^ιλοι Χρίστου, διότι αμαθείς υπήρχον. ζρκβω. 
ίνδικτ. ιβα<» [ = 1 6 1 4 ] . 

κε') 'Αριθ. 110. ΜηναΤον χάρτινον του ''Ιουλίου. «Το παρόν μηναΤον τό 
πρώτον του Ιουλίου, έγράφει έν τη σεβάσμια βασιλική και πατριαρχική 
μονή του τιμίου ένδοξου προφήτου προδρόμου καί βαπτιστου Ίω(άννου) τή 
έν τω νησίω αντίκρυ Σωζοπόλεως και έτελειώθη έν έτει άπό κτίσεως κό
σμου ζρλα' [ = 1 6 2 3 ] . μηνί άπριλλ(ίω) δ'».— « ~[- Έσταχώθ(η) παρά 
Μ(ητ)ροφάνους ιερομόναχου καί τζρου^ουμίνου του· Χαμοδράκι». 

κς) 'Αριθ. 111. ΜηναΤον χάρτινον του 'Ιουλίου. «Τό παρόν μηναΤον τό 
.δεύτερον του ίουλίου έγράφει έν τή σεβάσμια βασιλική καί πατριαρχική 
μονή του τιμίου ένδοξου προφήτου προδρόμου καί βαπτιστου Ιωάννου τή 
έν τω νησίφ αντίκρυ Σωζοπόλεως, καί έτελειώθη έν τω έτει άπό κτίσεως 
κόσμου ζ̂ρλα [ = 1 6 2 3 ] μηνί μα'ίω λ': — ».— «+Έσταχώθ(η) παρά 
Μ(ητ)ροφάνους ίιρο(μον)άγου και προύγουμένου του Χαμοδράκι». 

κζ') 'Αριθ. 112. ΜηναΤον χάρτινον του Ίουλίου [ y f f f ] . «Έτελειώθη 
ó παρών μήν. ό ϊ'ούλίιος). έν έτη /ζξγ0·* h ¿ καθηγούμενος, της βασι
λικής μονής του Προδρόμου Μάξιμος ιερομόναχος». 

κη) Άριθ, 113. ΜηναΤον χάρτινον του Ίουλίου [1514]. «'Ετελιώθ(η) 
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о πάρων μην о ιουλιος εν ετη τω Ç . κγ , ινοικτ. γ ъ οκτ. κα ήμερα 
ζη: — έν τω νησίω». 

κθ') 'Αριθ. 119. Τυπικόν yý.pv.vov του αγίου Σάβα. Έν τη 
όπισθία σελίδι του. 209-ου φύλλου' «Χειρ Γρηγορίου αμαρτωλού Αλυά-
του. | -f- Έγράφη τό παρόν τυπικόν, δια συνδρομής καί εξόδου, του 
τιμιωτάτου έν ίερομονάχοις κυρου Δοσιθέου. καί καθηγουμένου του 
ευαγούς Ξενώνος, του Άρματίου. έν έτει, ς Чћ νε [ = 1 | | ^ ] . 
ινοικτ. ι"1*, δότε ουν συγγνώμην τοΐς σφάλμασιν, ώς ά·γροίχω πάνυ γε: 
4 - λ Γ π ω ξ ε α β Η σ ν ^ ς ε ο φ λ ^ , θ·'ξ β'ν» [ = Ό θεός μεθ' ημών αδελφοί, 
αμήν]. Είτα δια χειρός ετέρας· «-(-Μετά δε παραδρομής χρόνων, άφανη-
σθέντο)ν καί παντελώς έρημωθέντων τών μωναστηρίων υπό τών Αγαρινών 
μετετέθυ. τοίνυν δε άφίερόθη, έν τη θεία ιερά βασιλική καί πρίάρχική μονή 
του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου καί βαπτιστοϋ 'Ιωάννου, υπό του 
πανίεροτάτου μροπολιτου Μεσημβρίας, κυρου Ιγνατίου του έν Κρίτ(η). έν 
τώ νησίω τώ κειμένω άντίκρι Σωζωπόλεως.έν ετη ζηβ [== yf § §]'—-του 
έν τη Μαύρη Θαλασσή». Έν τη πρόσθια σελίδι του 214-ου φύλλου* «Τω 
ζρκη [== 1620]. έτους έκειμιθη. δ μακαρήτης δ πρώήγουμενος παπα κυρ 
Μ(ητ)ροφάνης υπάρχων έκ πώλεος Σοζόπολεος. έν μηνί μάρτιω. δ. ήμερα 
σαβατω του άγιου Θεδδόρου του τήρωνος. πρώτ. ευδομας τών νηστιών 
άιώνειά ή μνημι αυτού». 

λ') Αριθ. 129. Συμεώνος Μεταφράστου βίοι καί μαρτύρια", τεύχος χάρ-
τινον. Έν τω έσχάτω φύλλω* «-[-'Έλαβα ταύτην τήν βίβλον του νοεμ-
^ρίου μηνός τήν μετάφρασιν, συν τω έπιλοίπφ, -έν Κωνσταντινουπόλει. έκ 
τών χειρών διδασκάλου Ιλαρίωνος του έκ Κρήτης, ην και γράψας οίκείοις 
χερσίν έξαπέστειλεν, δ ημέτερος έν ίερομονάχοις και προτ^ου^ζνος της 
σεβάσμιας μονής ημών του τιμίου Προδρόμου, κυρ Ματθαίος δ Δροσας, 
ένεκεν ψυχικής αυτού σωτηρίας, καί είς μνήμην τήν διηνεκή, ένέτ(ει) 
ζριη [ = 1608], έν μηνί σεπτευρίω, ιδ ίνδικτ. ηης. ημέρα, εη. — + Ό 
έν ¿ερομονάχοις ελάχιστος Πορφύριος, συν τώ γέροντι κϋρ 'Ιερεμία εύρεθέν-
τους [sic] έν Κωνσταντινουπόλει αναγκαίας χρείας κατεπηγούσης ήμας, 
του μοναστηρίου, περί χαρατζέων προβάτων τέ καί δεκάτων». 

λα') Αριθ. 131. Βίος Ιωάννου του Χρυσοστόμου* κώδιξ χάρτινος του 
15-ου αιώνος, έχων έν τη προσθία σελίδι του έσχατου φύλλου τδ έπόμενον 
σημείωμα* «Τό παρόν βιβλίον υπάρχει του τιμίου Προδρόμου, του εύρί-
σκοντος έν τη Μαύρη Θαλασσή, άντίκρι Σωζοπόλεως». Έν τη όπισθία 
σελίδι του αύτου φύλλου* «Ц-Тб έπτάκις χηλιώστό πέμπτω [1596— 
1597] έγινα ιερεύς έγό'δ ελάχιστος Ήσαίας είς τήν Αγαθώπώλην καί 
έχειρωτονίθην παρά του αγίου του επισκόπου κϋρ Άντονίου» κτλ. . 
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λβ') Αριθ. 137. Όμιλίαι του αγίου 'Ιωάννου του Χρυσοστόμου* τεύχος 
χάρτινον, οπεο εν τω 209-ω ©ύλλω έχει τα σημειώματα ταύτα* «Τό παρόν 
έγράφει εν τη σεβάσμια βασιλική καί πατριαρχική μονή του τιμίου ενδόξου 
προφήτου προδρόμου καί βαπτιστου Ιωάννου, έν τω νησίφ αντίκρυ Σωζο
πόλεως, καί έτελειώθη τό έτος άπό κτίσεως κόσμου ζρλα [ = 1 6 2 3 ] 
μηνί μαίω ι?;: f- Έγράφη και τό παρόν συν άλλοις βιβλίοις δια 
χειρός του πανοσιωτάτου καθηγουμένου της άνωθεν ρηθείσης θειας μονής 
γ,υρίου Ματθαίου του Δροσά, του εκ Κρήτης op\LO[kívoO: |- ó δε ταπει
νός μ.Ύ\τ^0Ίζ6λίτΊ\ς Νικαίας, Πορφύριος έγραψε ταύτα εις άνάμνησιν. -[-καί 
έστα^ώθη παρά Μ(ητ)ροφάνους ίερο(μον)άγου καί προυΎουμ,ίνοΌ της αυτής 
μονής: — αύγουστ(ου) ιη : — ». 

λ γ ) 'Αριθ. 138. Ίωάσαφ Καντακουζηνού απολογία κατά του Μωάμεθ* 
τεύχος χάρτινον έκ φύλλων 184, έχον μετά τό πέρας του κειμένου τό 
έπόμενον σημείωμα* «Τό παρόν πόνημα, εξετέθη παρά του ευσεβέστατου 
και φιλοχρίστου βασιλέως ημών 'Ιωάννου του Καντακουζηνού, του δια του 
μοναχικού σχήματος μετονομασθέντος. Ίωάσαφ μονάχου, έγράφη δε παρ' 
έμου του αμαθή Χριστόφορου ιερομόναχου τάχα καί προηγουμένου, τής 
μονής του τιμίου ένδοξου προφήτου προδρόμου καί βαπτιστου Ιωάννου. 
έν τώ νησίω τής Μαύρης Θαλάσσης, τό κίμενον άντίκρυς Σωζουπόλεως. 
άρχιέρατεύο(ν)τος έν ταύτη του πανιέρωτάτου κυρου Εύθημίου. καί ήγου-
μενέβοντος έν τή καθ' ημών μονή κυρου Γερμανού, έκ τής Πελωπονήσου. 
έν μηνή φευρουαρίου. είς τές κ. έτους ζ*-}γ'· ίνδικτ. ιγ'» [ = 1585]. 

λδ') 'Αριθ. 144. At ίεραί λειτουργίαι* τεύχος χάρτινον ¿κ φύλλων 88, 
έχον είς τό τέλος τό «-f- κόπος πόνος τέ, παπα Θεοδοσίου, | κτήμα Γδιον, 
παπα κυρ 'Αμβροσίου, ,ζρκβ'» [ = χ | χ | ] · Έπί του 1-ου φύλλου* «Κτήμα 
τίμιον, 'Αμβροσίου του θύτου. | άφιερωθέν, ταύτη τή σεβάσμια. | καί 
βασιλική, ίερα τε καί θεία [ πατριαρχική, τή μονή του Προδρόμου. | έν 
τω νησίω, αντίκρυ Σωζοπόλου, | μηδείς τολμήσει, ταύτην λαβείν ουδό
λως, | ταύτης ξενώσαι, άφωρισμου έν βάρει. | καί τής άρας δε, του τιμίου 
Προδρόμου ¡ τών πατέρων τε, τών αγίων συνόδων». 

λε') Αριθ. 147. Όκτώηχος χάρτινος. «Η παρούσα Όκτώηχος έγρά
φει έν τή σεβάσμια βασιλική καί πατριαρχική μονή του τιμίου ένδοξου 
ърощчои προδρόμου καί βαπτιστου 'Ιωάννου τή έν τω νησίω άντίκου 
Σωζωπόλεως. προστάξει καί άναλώμασι, του πανιέρωτάτου σοφωτάτου καί 
λογιωτάτου ημών αύθεντός καί οεστζότου μητροπολίτου κυρίου κυρίου Пор -
φυρίου. και έτελειώθη τω έτει άπό κτίσεως κόσμου, ζρκη' [ = 1 6 . 2 0 ] έν 
μηνί ίουλίω κς :—». — «-[- Εσταχόθ(η) παοά Μ(ητ)ροοάνους ιερο(μον)ά-
χου, καί προύγουμένου του Χαμοδράκι». 
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λς') Αριθ. 1 б б. Κατάστιχον της μονής του Προδρόμου, έν ω -εράγ^ονται 
καταγραοαί χωρών, πόλεων και χωρίων μετά των ονομάτων των έν αύτοίς 
κατοικούντων ορθοδόξων χριστιανών. Φύλλα ήριθμημένα ρογ.. "Ενδον της 
πρώτης πινακίδος είναι δια κόκκινης μελάνης γεγραμμένον το έξης σημεί-

_ ω г -. n„m , f , Π φ ωμα. «;Αχς [ = 1606] έγένετο τό κατάστιχον τούτο -ρ- -~-, μ.ηνί νοεμ-
βρίω έτελειώθη». Έν τω έσχάτφ φύλλω έτερον σημείωμα* «-(-Έγένετο 
και τα κατάστιχον τούτο της "Ασπρης Θαλάσσης, δια χειρός του ευτελούς 
Πορφυρ'ίου ϊ ερο(μον)άχου τάχα και τυπικάρης ων, της σεβάσμιας και βα
σιλικής μονής ταύτης του τιμίου Προορόμου. ζριδ » [ = 1 6 0 6 ] . 

λζ')Έν τω σκευοφυλακίω. Εύαγγέλιον μεμβράνινον του 11-ου αιώ
νος. Έν τη πρόσθια σελίδι του 3-ου φύλλου* «-}- Εκοσμίθη τα παρόν, δια 
χειρός Μ(ητ)ροφάνους (μον)αχ(ου) του ποτέ ονομαζόμενου Μιχαήλ Παμφυ-
λίτου του έκ Σωζοπόλεως ή πατρίς αυτοΰ: έν έ(τει) ζρβ [·= χ | | | ] · ε'σω 

έν τη νήσω του βασιλικού και πατριαρχικού μοναστηρίου του τιμίου προ
δρόμου και βαπτιστοΰ Ίω(άνν)ου: οπέρ έστι προσηλωμένον έν αύτη τη θεία 
μονή εις αιώνων αιώνων μνήμην». Η του Μητροφάνους κόσμησις είναι 
άργυροπλαστική* περιεκόσμησε τοΰτο δηλαδή τό Εύαγγέλιον μέ δύο πινα
κίδας, αΓτινες είναι κεκαλυμμέναι μέ ισαρίθμους αργυράς και επίχρυσους 
πλάκα:, Φέρουσας έκτύπους εικόνας της Αναστάσεως, των Ευαγγελιστών, 
του καταπεπατημένου διαβόλου κλπ. Πρβλ. Β. Κουτλουμουσιανου υπό
μνημα, σ. 8 1 . 

λη') Εν τω σκευοφυλακίω. Λειτουργικόν Εύαγγέλιον μεμβράνινον 
του 11-ου αιώνος, έχον πινακίδας μετά πλακών αργυρών. Έν τη κάτω 
σελίδι του προτελευταίου φύλλου' «Τό παρόν θείον και ιερόν Εύαγγέλιον 
υπάρχει της σεβάσμιας βασιλικής τε και πατριαρχικής μονής του τιμίου 
προδρόμου και βαπτιστοΰ Ιωάννου του κειμένου έν τή νήσω, κατ' αντίκρυ 
Σωζοπόλεως». 

λθ') Έν τω σκευοφυλακίω. Εύαγγέλιον λειτουργικόν του 12-ου αιώνος, 
μεμβράνινον ου ή πρώτη πινακίς είναι κεκαλυμμένη μέ έπίχρυσον άργυραν 
πλάκα, φερουσαν έκτύπους εικόνας τής Σταυρώσεως, τής γεννήσεως του 
Προδρόμου, τής άιζοτομΊ)ς αύτου, των αγίων Βασιλείου, Γρηγορίου του 
Θεολόγου, 'Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Νικολάου του μεγάλου, Αθανασίου 
Αλεξανδρείας, Κυρίλλου Αλεξανδρείας, Σπυρίδωνος Τριμυθουντος, Διονυ
σίου Αρεοπαγίτου, 'Ιωάννου του 'Ελεήμονος, Ιωάννου του Νηστευτου, 
Γεωργίου μεγαλομάρτυρας, Δημήτριου μεγαλομάρτυρος, Αντωνίου του 
μεγάλου και Αρσενίου του μεγάλου. 

μ') Έν τω σκευοφυλακίω. Εύαγγέλιον λειτουργικόν μεμβράνινον του 
12/13 αιώνος' ου αί πινακίδες είναι κεκαλυμμέναι μέ πλάκας αργυράς 
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іу ούσας εικόνας τινάς έκτύπους. Ή πρόσθια πλάξ έχει τήν επιγραφή ν 
ταύτη ν «Δέησις του δούλου του θ(εο)υ Ανδρέου και ή σήβηος αυτού Ελέ-
νας καί το επροσιλοσαν εις τόν Πρ(ό)δρ(ο)μ(ον) καί βαπτιστήν Ίω(άννην) 
ζπη'». Εις το τέλος του Ευαγγελίου' «-f-Τοπαρών καί âyiov ίέρών Εύαγ-
γέλοιον τοέκόσμϊσε ή ευγενέστατη, άρχώτησα ή βηστηάρέσα. καί ^οίπρο-
σίλοσαι. εις τόν τίμιον πρόδρομον καί βαπτιστήν Ίω(άννην). τονκΐμενον 
έν τη Μαύρη Θαλάσι' έντηνήσο. άντήκρι Σωζοπόλεως, τοόνομα της άρχό-
τησας. Έλένας. του άρχου αυτής Ανδρέου, IOOOÎOO αύτου Αλπουλου. και 
της θεάτρός αύτου. Σοφοίκας. καί Κατελήνας. έν μηνί μαΐω. εις τες κς'. 
έτους ζπη» [ = 1 5 8 0 ] . Πρβλ. Β. Κουτλουμουσιανου υπόμνημα, σ. 81 . 

Τέσσαρες έτεροι κώδικες της μονής.του Προδρόμου. 
μα') Ό παρά τω Σακελλίωνι κτιτορικος της αύτης μονής κώδιξ, ου ή 

επιγραφή προεσημειώθη. 
μβ') Κώδιξ 224-ος της έν τω Άγίω'Όρει μονής του Φιλόθεου. Έξο-

μολογητάριον χάρτινον* «Έγράφη δε έν τη σεβασμία καί βασιλική καί 
πατριαρχική μονή του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου καί βαπτιστου 
'Ιωάννου δια χειρός κάμου του αμαρτωλού 'Αχίλλειου ιερομόναχου και 
καθηγουμένου τής αυτής μονής έν μηνί ίουλλίω κγ έτους ζπ ίνδ. ιε', από 
δε τής Χρίστου γεννήσεως αφοβ' [ = 1572] ημέρα δ' έν τω νησίω τής 
Σωζωπόλεως». Σ. Λάμπρου κατάλογος, αριθ. 2008. 

μγ') Κώδιξ 329-ος του έν Κ/πόλει Μετοχίου του Παναγίου Τάφου. 
Αί τρεϊς θεΤαι λειτουργίαι. Έν τω 103-ω φύλλφ* «Ή ακολουθία αυτή των 
τριών θείων λειτουργιών, τούτε Χρυσορήμονος 'Ιωάννου, του μεγάλου 
Βασιλείου καί των Προηγιασμένων, άμα συν τω τακτικό, εγράφησαν δια-
χειρός οικτρού Θεοδοσίου, καί τών ελαχίστων ιερο(μον)αχ(ων), έλαχιστο-
^ζίοοΌ έν τη θεία και ιερά καί βασιλική πατριαρχική μονή του τιμίου Προ
δρόμου του έν τή Μαύρη Θαλασσή, πλησίον Σωζοπόλεως, έν ετι, ζρκβ' 
. [ = 1614], ινδικτ. ιβας, μα'ίω ιγ', ήμερα ζ'». Ά. Π.-Κεραμέως 'Ιεροσολ. 
βιβλιοθήκη, τ. 4, σ. 304. 

μδ') Έν τω Βατικανω cod. Keg. Švec. 34. Βίος τών οσίων Βαρλαάμ 
καί Ίωάσαφ* κώδιξ του 12-ου αιώνος. Έν τω 241-φ φύλλω' «Καί τοϋτω 
τώ βυβλίων υπάρ(χει) του τιμίου Προδρόμου του αντικρι Σωζοπόλ(εως) 
[έν τφ] Εύξ(ε)ί[νω] ι)... αύτώ καί ο(σ)τις έξύλαιώσει αύτώ έκ τής ριθείσης 
μονής έχέτω τάς άρας τών τριακοσίων . . . . εύφώρον π(ατέ)ρων:^}-». f/Opa 
Ι. Pitra et Η. Stevenson Sr., Codices manuscripti graeci Reginae Sve-
corum et Pii pp. II bibliothecae Yaticanae. Romae 1888, σ. 26. 

1) Oí του κατάλογου έκδοτα- ανέγνωσαν εσφαλμένως* «αντί κρ"σωτο~ολ εύζ'.». 
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Σημειώσεως άξιον είναι έκ τών ολίγων τούτων λειψάνων της έν τη 
μονή του Προδρόμου υπαρχούσης ποτέ βιβλιοθήκης, δτι ή μονή αυτή 
έχρηματισε και σχολή καλλιγραφίας άπα του 15-ου μέχρι του 17-ου αιώ
νος* ούτως ήοη γνωρίζομεν όνομαστί τους έξης καλλιγράφους αυτής. 

1. Μανουήλ ταβουλάριος Σωζοπόλεως 1428, αριθ. ις'. 
2. 'Αντώνιος μοναγ^ός 1519, αριθ. iß'. 
3. Άβραάμιος μοναχός 1533—1534, αριθ. κ και κβ'. 
4. Μάξιμος, καθηγούμενος της μονής του Προδρόμου 1554—1555, 

αριθ. ιε' καί κζ . 
5. Κωνσταντίνος Κρής ιερεύς 1557, αριθ. ς'. 
6. 'Αχίλλειος х(х.ЬщоЬ\хгѵос 1572, αριθ. μβ'. 
7. Χριστόφορος ιερομόναχος καί προ-η^ουμενος 1585, αριθ. λγ'. 
8. Μητροφάνης ιερομόναχος 1599, 1601, 1608, αριθ. ιζ', ιθ', κα\ 
9. Πορφύριος ιερομόναχος 1606, αριθ. λ ς . 
10. Θεοδόσιος ιερομόναχος 1613—1614, αριθ. κδ', λδ', μα', μγ \ 
11. Ματθαίος Δροσας, καθηγούμενος 1608, 1623, αριθ. λ' καί λβ'. 
Έν τή μονή του Προδρόμου ήκμασε καί ή βιβλιοδετική τέχνη* τινας 

δε βιβλιοδέτας γινώσκομεν εκ τών ενταύθα περιγεγραμμένων κωδίκων* 
1. Γερμανός ιατρός, ιερομόναχος και καθηγούμενος 1575—6, 1580—■ 

1, αριθ. f¡ καί ιγ\ 
2. Μητροφάνης μοναχός 1593—4, αριθ. λζ\ 
3. Πορφύριος ιερομόναχος 1600—1, 1608, 1610, αριθ. δ, ε, ιθ . 
4. Άκάκιος ιερομόναχος 1 6 0 0 — 1 , αριθ. ς'. 
5. Μητροφάνης Χαμοδράκις ιερομόναχος 1623, αριθ. κε και λβ . 
Έν τη αύτη μονή εγράφησαν και κώδικες, ών άγνοουμεν τους καλλι

γράφους* οίον έτει 1481—2, αριθ. θ'. 1514, αριθ. κγ'. 1515, αριθ. κη'. 
1620, αριθ. λε'. Έθησαύριζε δε ή βιβλιοθήκη αυτής καί αντίγραφα πα
λαιών καλλιγράφων έν έτέροις τόποις άκμασάντων* τοιούτοι δε είναι οί 
επόμενοι καλλιγράφοι. 

1. Ματθαίος μοναχός 1341—2, αριθ. ε'. 
2.'Ιάκωβος μοναχός 1360, αριθ. α. 
3. Ίωάσαφ έν τή μονή τών Όδηγών 1369, αριθ. ζ'. 1371, αριθ. η'. 
4. Γρηγόριος Αλυάτης έν τφ ξενώνι του Αρματίου 1446—7, αριθ. κθ. 
Εις δε συμπλήρωσιν τών περί της μονής του Προδρόμου γνωστών 

ήμϊν ειδήσεων καταχωριζομεν ένταΰθα τα εξής τέως ανέκδοτα τύποις 
πατριαρχικά γράμματα1). 

1) Παρελήφθησαν εκ του αντιγράφου του Δσσιθεου. Ίεροσολυμ. βιβλιοθήκη τ. 1, 
σ. 334. 
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1. 

-f- 'Ιερεμίας ελέω θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 
Φώμης, καί οικουμενικός πατριάρχης. 

Της ημών μετριότητος σωματικώς έπιδημησάσης έν τη κατ' αντικρύ 
της Σωζοπόλεως έν τω νησίω κειμένη θεία καί ιερά μονή τη βασιλική τε 
και ημετέρα πατριαρχική σταυροπηγιακή, τη έπ' ονόματι του τιμίου μου 
ένδοξου προφήτου προδρόμου καί βαπτιστου Ιωάννου τιμώμενη τε καί 
δοξαζομένη, καί του ταύτης τήν προστασίαν καί ήγουμενείαν έγκεχειρι-
σμένου όσιωτάτου έν ίερομονάχοιςκαί πνευματικοΤς πατράσι κυρ Νεοφύτου 
άξιώσαντος τήν ημών μετριότητα μετά και ετέρων ιερομόναχων τε καί μο
ναχών, των ενασκούμενων έν αύτη, ώς αν ή έν τω κατ αντίκρυ νησιδίω 
άνεγερθεΐσα σεβάσμια μονή των αγίων ένδοξων μαρτύρων Κηρυκου καί 
Ίουλίττης παρά του ρηθέντος όσιωτάτου καθηγουμένου εξ άναλωμάτων 
εξόδου τε και δαπάνης της ίερας του Προδρόμου μ,ονής ύπάρχη προσχε-
κληρωμένη και αφιερωμένη ταύτη καί παρά του κατά καιρούς ήγουμενεύον-
τος έν τη ίερα του Προδρόμου μονή δεσποζομένη τε καί κυβερνώμενη, 
είσάγοντος ους αν έκεΐσε εις προστασίαν εκ της μονής αυτών έκλέξηται 
ιερομόναχους και μοναχούς, — ή μετριότης ημών ώς ευλογον ούσαν τήν 
αίτησιν αύτου, άμα δε καί όφθαλμοΐς οίκείοις πιστωθεΐσα τήν παρ' αύτου 
γενομένην άνάκτησιν και βελτίωσιν των τε κελλίων και τών λοιπών χρειω
δών αναπαύσεων, τών γύρωθεν αυτής κατεσκευασμένων άριστα, γνώμη 
καί τών συνεδρευόντων τη ημών μετριότητι ίερωτάτων αρχιερέων δια του 
παρόντος αυτής πατριαρχικού γράμματος αποφαίνεται συνοδικώς, ίνα ή 
τοιαύτη σεβάσμια μονή τών αγίων ένδοξων μαρτύρων Κηρυκου τε καί 
Ίουλίττης ύπάρχη άπό του νυν καί εις τό εξής προσκεκληρωμένη και αφιε
ρωμένη τη ημετέρα σταυροπηγιακή και θεία μονή του τιμίου μου Προδρό
μου, εισάγοντος αύτου καί έξάγοντος τους αρμοδίους τής προστασίας αυτής, 
του κατά καιρόν έκεΐσε καθηγουμενεύοντος, καί κυβερνώντος αυτήν αισθη
τώς τε και ψυχικώς, παρά μηδενός ένεκεν τούτων τήν οιανδήτινα έχοντος 
ένόχλησιν, ιερωμένου Έροσωτζου τυχόν, ή καί λαϊκού, ή και του κατά τόπον 
άρχιερέως* έπεί, όστις αν βουληθείη οψέποτε άλλοτριώσαι αυτήν εκ τής 
ρηθείσης σεβάσμιας μονής του τιμίου μου προδρόμου και βαπτιστου Ιωάν
νου, ό τοιούτος, εί μεν ιερωμένος είη, αργία άσυγγνώστω τής ίερωσύνης 
αύτου παιδευθήσεται' εί δε λαϊκός ή μοναχός, ή 'έτερον πρόσωπον, άφω-
ρισμένος έσται καί κατηραμένος καί ασυγχώρητος καί μετά θάνατον 
άλυτος. Έπεί καί εις άσφάλειαν τούτου καί ή παρούσα ημετέρα πατριαρ-



682 ОТДѢЛЪ ι. 

//κή γραφή τη σεβάσμια μονή των αγίων ενδόξων μαρτύρων Κηρύκου τε 
και Ίουλίττης άπολέλυται καί δι' αυτής τή θεία καί ίερα του τιμίου μου 
προδρόμου καί βαπτιστου Ιωάννου βασιλική τε καί σταυοοπηγιακή θεία 
μονή εν έτει έπτακισχιλιοστώ πεντηκοστω τετάρτφ [1545], μηνί δεκεμ-
βρίω ίνδικτιώνος δ'. 

2. 

4 - Διονύσιος ελέω θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 
Φώμης, καί οικουμενικός πατριάρχης. 

'Ιερώτατοι μητροπολΐται Μαύρης Θαλάσσης καί υπέρτιμοι, ο τε Αγχιά
λου, Σωζοπόλεως και Μεσημβρίας, Βάρνης τε και Άγαθοπόλεως, εν άγίω 
πνεύματι ауапу]^оі αδελφοί καί συλλειτουργοί της ημών μετριότητος, 
yjźoit ¿Щ ύμΐν και ειρήνη καί έλεος άπα θεού παντοκράτορος. 

Τή ημών έκομίσθη μετριότητι συνοδικώς γράμμα παρά των εν τή σεβά
σμια καί ιερά μονή του τιμίου καί ενδόξου προφήτου Προδρόμου, τή έγγυς 
οιακειμένη της Σωζοπόλεως, ενασκούμενων τιμιωτάτων και ευλαβέστατων 
ιερομόναχων τε καί πνευματικών, διαλαμβάνον όπως πορεύονται εν αυτή 
διηνεκώς του όλου ένιαυτου άνδρες τε καί γυναίκες εκ των υμετέρων επαρ
χιών καί άναιδώς διάγοντες έκεΐσε ποιοϋσι πράξεις σατανικάς, ήτοι όρχή-
σεις καί άλλα τινά θέατρα ουκ αρεστά θεω, άλλα δαίμοσιν, jý.piv σατανι
κής σπατάλης είσπορευόμενοι καί ουκ ευλογίας μετ' ευλάβειας καί αγια
σμού. "Οθεν καί oi τον μοναδικόν καί ήσύχιον εξ όλης ψυχής έλόμενοι βίον 
τά τοιαύτα άσεμνα καί αθέμιτα όρώντες εξέρχονται του τοιούτου μονα
στηρίου καί εις οΓαν αίρουνται απέρχονται μονήν, καί ούτως εις παντελή 
μέλλει υποπεσεΐν έρήμωσιν τά τοιούτον μοναστήριον* όθεν και έζήτησαν 
καί γράφοντες άποφαινόμεθα υμΐν, Γνα έκαστος εξ υμών ακριβώς περί της 
τοιαύτης υποθέσεως έρευνήση εις τάς ιδίας επαρχίας, καί έπαν εύρη τους. 
πράττοντας τά τοιαύτα παραίνεση, ώς οϊόν τε, παυσαι άπα του νυν καί' 
μηκέτι τά συνοΛον είσέρχεσθαι έκεΐσε τάς εαυτών γυναίκας, μηδέ έν αυτή τή 
іооіг\ τη ετησίως γινομένη' καί εάν ουκ άκούσωσιν υμών, άλλ' ώς το πρό-
τερον ποιεΐν βουληθώσιν, άφωρισμέναι εστωσαν καί κατηραμέναι καί άλυτοι 
μετά θάνατον καί ασυγχώρητοι καί έξω τής των χριστιανών 'Εκκλησίας, 
άχρις ου αί γυναίκες είσακούσασαι υμών παύσωσι καί μή είσερχόμεναι έν τή 
μονή καί συγχωρήσεως τύ/ωσι. Τινές δε τών έκ τής Σωζοπόλεως άπανθρωπω 
γνώμη αίρουνται άρχειν καί έξουσιάζειν καίείςτήν τοιαύτην διακρίνειν σεβα-
σμίαν μονήν* όπερ δη άθέμιτον πάντη καθέστηκε κατά τόν διαγορεύοντα 
κανόνα* «ου Ίζοοστ\-χ.ζι άρχεσθαι τα μοναστήρια υπ' αρχοντικής εξουσίας», 
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άλλ' υπ' ευλαβών ιερωμένων προσώπων, και μάλιστα πατριαρχικον σταυ-
ροπήγιον δν. Προς δε τους τοιούτους άποφαινόμεθα άπέχεσθαι της τοιαύ
της μονής και έαν αυτήν ύπ' εξουσίας κυβερνασθαι και τους μοναχούς 
ανενόχλητους είναι και έν ειρήνη διάγειν. Και εί μεν ούτως ποιήσωσιν, 
ήδη καλόν, εί δε και μή, όποιοι καν ώσιν, άρχοντες ή πτωχοί, ύποκείσον-
ται ύπό το αυτό βάρος του άλυτου και φρικώοους αφορισμού. Ούτως ούν 
γενέσθω και μή άλλως, ίνα καί ή του θεού χάρις και το έλεος είη μετά 
της ημών μετριότητος. Μηνί αύγούστω ίνδικτιώνος (ι)β' [== 1555]. 

3. 

-f- Ίωάσαφ έλέφ θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 
Τώμης, καί οικουμενικός πατριάρχης. 

Ή μετριότης ημών δια της παρούσης αυτής πατριαρχικής γραφής έν 
άγίω αποφαίνεται πνεύματι δ'άγειν εύτάκτως τους έν τω ήμετέρω σταυ-
ρϋτ:ψ[ίω, τφ έπ ονόματι τιμωμένω του fialou μου Προδρόμου, κειμίνω 
πλησίον τής Σωζοπόλεως, ηγουμένους, προηγουμένους, ιερομόναχους καί 
μοναχούς, κατά τήν εύταξίαν ην εχουσιν καί οί έν τοίς μοναστηρίοις του 
Αγίου νΟρους ευρισκόμενοι, και κρίνειν μεν το δίκαιον και άπόφασιν ποιεΤν 
τον λαχόντα ήγούμενον μετά συνάξεως κοινής τών ενόντων αύτφ προηγου
μένων και έντιμων γερόντων, έ'χειν δε και εφήνην καί όμ,όνοιαν προς 
αλλήλους δια παντός' εί οέ τις αυτών παρήκοος καί άπειθής γένηται τής 
τοιαύτης παναρίστου ευταξίας, εί μεν ιερεύς είη, αργός έστω τής ίερωσύνης 
αυτού, εί δε μοναχός, άφωρισμένος' οί δε παρά γνώμην του ηγουμένου 
άποδράσαι βουληθέντες είς παιδείαν μεγάλην έμπεσεΐν μέλλουσιν, ένεκα 
τής αυτών τόλμης καί προπετείας. Όθεν έγενετο καί το παρόν γράμμα 
τής ημών μετριοτητος και επεοοθη τω μοναστήρια) αυτω εν ετει ζςζ ι , 
έν μηνί σεπτεμβρίω ίνδικτιώνος ψ [ = 1558]. 

4. 

4™ Μητροφάνης έλέφ θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 
Τώμης, καί οικουμενικός πατριάρχης. 

Ού μόνον άξιον καί δίκαιον έστιν έπικυρουν καί έπιβεβαιουν, είτ άνα-
νεουν καί ουλάσσειν τα τών προ ημών άγιωτάτων πατριαρχών παλαιγενή 
γράμματα, άλλως τε καί τα γεγονότα καί κατασφαλισθέντα γνώμη καί 
ύπογραοαΐς πολλών Γερωτάτων άονιεοέων, άλλα καί τους άθετέίν Ισως 

i l i 3 Ι ι Λ , » ? ■ ' ^ 

πειρωμένους αυτά εί'ργειν όση δύναμις καί άραΤς καθυποβάλλειν ταΤς βαρύ-
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τάταις καί έκκλησιαστικώς ώς οίον τε έπιτιμαν και παιδεύειν. Έπεί τοίνυν 
ci άπό του σεβασμίου βασιλικού τε και πατριαρχικού" μοναστηρίου του έπ' 
ονόματι τιμωμένου του τιμίου μου ενδόξου προφήτου πυοδρόμου και βαπτι-
στου 'Ιωάννου, του άντικρυς'τής Σωζοπόλεως κειμένου και ευρισκομένου. 
ο τε όσιώτατος έν ίερομονάγ^οις καί πνευματικοΐς πατράσι κυρ 'Αχίλλειος ό 
καθηγούμενος καί oi λοιποί ενασκούμενοι ένεφάνισαν τη ημών μετριότητι, 
σωματικώς έκεΐσε παραγεναμένη χάριν προσκυνήσεως, γράμματα πολλών 
πατριαρχών καί χρυσόβουλλα, έκάτερα μεγαλοπρεπώς δωρούμενα καί 
εύεργετουντα και τιμήσαντα αυτά το μοναστήριον πάση ελευθερία χαϊ 
αυτονομία καί αύτοδεσποτεία* νυν δε έδεήθησαν ούτοι καί προσέτι γράμ
ματος Ύ\μετερου σιγιλλιώδους έπιτυχεΐν εις παντελή άσφάλειαν καί άνεν-
οχλησίαν αυτών καί εις άνακαινισμόν τών παλαιγενών τούτων γραμμά
των, ων εΓπομεν διό δη την τοιαύτην αίτησιν ή μετριότης ημών άποδεξα-
μένη, δικαίαν ώς ούσαν και φίλην θεώ, τό παρόν ευεργετεί και επιχορηγεί 
σιγιλλιώοες γράμμα, δι' ουπερ έπικυρουσα καί έπιβεβαιουσα τα παλαιγενη 
τών άοιδίμων πατριαρχών γράμματα έν άγίφ παρακελεύεται πνεύματι 
είναι καί εύρίσκεσθαι την ειρημένην σεβασμίαν μοντ\ν} την βασιλικήν τε 
καί πατριαρχικήν, συν τοΐς μετοχίοις αυτής, μετά καί πάντων τών κτημά
των καί πραγμάτων αυτών, κινητών τε καί ακινήτων, αύτόνομον καί αυτο-
δέσποτον, άδούλωτόν τε και άκαταπάτητον και όλως άνεπηρέαστον και 
άνενόχλητον εκ παντός προσώπου ιερωμένου, ή καί λαϊκού, έν αργία άσυγ
γνωστφ καί άφορισμω άλύτω καί αίωνίω* άλλ' ουδέ ο κατά καιρούς πλη-
σιόχωρος μητροπολίτης, ήτοι Σωζοπόλεως, έχέτω τό σύνολον εζουσίσιν 
διενοχλήσαι τούτοις κατ' ούδένα τρόπον, ή άπαιτεΐν εκείθεν άχρι και όβο-
λου, έν αργία άσυγγνωστφ καί άφορισμω άλύτφ και αίωνίω. Έχέτωσαν 
δε άδειαν οί της ρηθείσης μονής, ο τε όσιώτατος κατά καιρούς καθηγού-

: μένος, οι τε ιερομόναχοι και μοναχοί, προσκαλεΤσθαι ον αν βούλοιντο αρχι
ερέα εις τό ίερουργεΐν έκεΐσε καί ποιεΐν χειροτονίας, όταν. . . δεήσειεν* καί 
μνημονευέτωσαν τό του πατριάρχου όνομα, ώς σύνηθες, έν εσπέρα καί 
πρωί καί έν ταϊς λοιπαΐς έκκλησιαστικαΐς άκολουθίαις. Είπερ δε δεδώκαμεν 
γράμμα προς τόν ιερώτατον μητροπολιτών Σωζοπόλεως του εχειν άδειαν 

'.ίερουργεΐν έν αύτω τω μοναστηρίφ καί χειροτονίας ποιεΐν, άλλ' ουν μή 
είδότες ή άναγνώσαντες ούπω τότε τα παλαιγενη γράμματα διδόαμεν, 
καί δια τούτο άκυρουμεν εκείνο καί ώς μή ' γεγονός λογιζέσθω. Τούτων 
ουν πάντων ένεκα εδόθη και τό παρόν της ημετέρας μετριότητος σιγιλλιώ-
δες γράμμα προς τό θεΐον και σεβάσμιον τούτο μοναστήριον εις βεβαίωσιν 
καί μόνιμον τήν άσφάλειαν έν ετει ζος", μηνί δεκεμβρίω ίνδικτιώνος 
ta [ = 1 5 6 7 ] . 
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5. 

-f- Μητροφάνης ελέω θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 
'Ρώμης, και οικουμενικός πατριάρχης. 

Οφείλει πάντως ή μετριότης ημών υπό της άνωθεν πρωτίστης βοη
θούμενη βοηθείας του παντοκράτορος θεού βοηθεΐν και αυτή, ή δυνάμεως 
έχει, πάσαις μεν ταΐς του θεού έκκλησίαις και τοίς απανταχού θείοις μονα-
στηρίοις, ουχ ήκιστα δε ταΐς θείαις και ίεραΐς μοναΐς, ταΐς βασιλικαΐς τε 
και ήμετέραις πατριαρχικαΤς, ταΐς σταυροπηγιακαΐς* ων μία πάντο)ς εστί 
και ή κατ αντίκρυ της Σωζοπόλεως έν τω νησίω κειμένη τω δντι βασι
λική τε και πατριαρχική σταυροπηγιακή θεία και ιερά μονή, ή έπ ονόματι 
τιμώμενη του τιμίου ένδοξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστου Ιωάννου. 
Τοίνυν τη ημών μετριότητι παραστάς ο τήν ταύτης προστασίαν και ήγου-
μενείαν έγκεχειρισμένος, ό ¿σιώτάτος έν ιερομονάχοις και πνευματικοΐς 
πατράσι κυρός Αχίλλειος, μετά και ετέρων ιερομόναχων και μοναχών, τών 
έκεΐσε ενασκούμενων, -κρώτον μεν έπεδείξατο το ίσον του χρυσοβούλλου 
ορισμού του πάλαι έν βασιλευσιν άοιδίμου και ευσεβέστατου αύτοκράτορος 
ΊΡωμαίων χυροΰ 'Ιωάννου του Παλαιολόγου, γεγραμμένου εις σύστασιν 
και βοήθειαν της ρηθείσης σεβάσμιας μονής, της και του Καλέως έν αυτω 
τω γ^ρυσο^ουΧλω καλούμενης, κατά το ςωοαον έτος' δι' ου χρυσοβούλλου 
τ.ρος τοΐς άλλοις έπεδόθη και προσκεκλήρωται τη αυτή θεία μονή του Προ-' 
ορόμου είς μετόχιον και ó ναός τών αγίων μεγάλων μαρτύρων Κηρύκου 
και Ίουλίττης, καθά όή και έν ύστέροις και ó μακαρίτης έν πατριάρχαις 
κύρος Ιερεμίας σωματικώς έκεΐσε παραγενόμενος και οίκειοχείροις πιστω
θείς όφθαλμοΤς εγγράφως άπεφήνατο, γνώμη και τών τηνικαυτα έκεΐσε 
καθευρεθεντων ίερωτάτων αρχιερέων και υπερτίμων, τον αυτόν θεΐον ναον 
Κηρύκου και 'ίουλίττης είναι και εσαεί εσεσθαι μετόχιον της αυτής σεβά
σμιας μονής του Προδρόμου, και ταύτα άνακαινισθέντα τον θεΐον ναον του-
τον άναλώμασι και δαπάναις τής αυτής ίερας του Προδρόμου μονής, ώς 
και πλατύτερον φαίνεται έν τοΐς αυτοΐς πατριαρχικοΐς γράμμασι του μακα-
ρίτου πατριάρχου χυρου Ιερεμίου, είς ά ó βουλόμενος άνατρεχέτω. Δεύτε
ρον, ó ρηθείς όσιώτατος καθηγούμενος έδειξεν ήμΐν έτερον άργυρόβουλλ,ον, 
δι' ου ομοίως εύηργετήθη τή αυτή θεία μονή μετόχιον έτερον, ήτοι ό θείος 
ναός ο εις όνομα τιμώμενος του έν άγίοις πατρός ημών καί θαυματουργού 
Νικολάου, του έπικεκλημένου Πτωχοβοηθήτου, έν τφ αίγιαλφ, πλησίον 
τής Άκρας* τούτο δε, το είναι μετόχιον τον ναον τούτον του μεγάλου Νικο
λάου, βεβαιοϋσι και τρανώς διασαοηνίζουσι καί τα πατριαρχικά γράμματα 

Впзантіясзій Вреиеннпкъ. ^ 
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του τε εν πατριάοχαι; άοιοίμου κυροΟ Θεόληπτου καί των λοιπών άγιωτά-
των πατριαρχών. 'Έτι εδειξεν ήμΐν γράμματα τίμια πατριαρχικά των προ 
ημών άγιωτάτων πατριαρχών, του τε κυρου Συμεώνος, χυροΰ 'Ραφαήλ, 
κυρου Διονυσίου, y.upou Μάρκου, "/.upoxj Μαξίμου, γ,υροΰ Νήφωνος, κυροϋ 
'Ιωακείμ, κυρου Παχωμίου καί τών λοιπών καθεξής αγίων πατριαρχών 
άχρι καί του προ ημών* οΥ ών γραμμάτων μετά τών άλλων καί ο θείος. 
ναός της υπεραγίας Θιοτόχου της 'Επισκέψεως έκυρώθη ύπάρχειν μετόχίον 
της αυτής θείας και βασιλικής μονής του Προδρόμου εξ αίτιας τής τοι
ουτοτρόπως προβάσης ανταλλαγής* έπεί γαρ ην μετόχίον τής σεβάσμιας 
μονής και ó έντος τής Σωζοπόλεως θεΐος ναός, 6 είς δνομα τιμώμενος καί 
αυτός του Προδρόμου, το καί καθολικά ν μετόχίον του σταυροπηγίου, τού
τον δε οί τής Σωζοπόλεως αρχιερείς παραλαβόντες καί ποιησάμενοι μ,ητρό-
πολιν, δια την εαυτών άνάπαυσιν, έποιήσαντο άνταλλαγήν καί έδωκαν 
άντ' αύτου τη θεία ταύτη μονή τον ρηθέντα ναόν τής Παναγίας τής 'Επι
σκέψεως, Γν[α] 

6. 

-f- Ιερεμίας ελέω θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 
Φώμη;, και οικουμενικό; πατριάρχης. 

Τών έπαινουμένων καί περισπούδαστων είη αν παντί ^ιΚογ^ρίστω καί 
φιλοκάλω καί ή τών ίερών καί σεβασμίων μονών καί μοναστηριών συντή-
ρησις καί έπαύξησις, καί ή τούτων ελευθερία καί το φυλάσσεσθαι τα τού
των δίκαια καί προνόμια άκαταπάτητα καί άπαρασάλευτα καί βέβαια, καί 
το άνανεουν είτε επικυρουν και κρατύνειν οσα σεπτά εχουσι χρυσόβουλλα 
και σεβάσμια μακαρίων πατριαρχών γράμματα' άπαντα γάρ ταύτα είς δόξαν 
θεού συντείνει αναντιρρήτως, ότι οί έπι γής εν μοναστηρίοις καλώς καί 
θείως ενασκούμενοι την ούοάνιον μιμούμενοι πολιτείαν ϋμνοις το θεΐονάπαύ-
στοις τιμώσιν, όθεν ή δόσις τών αγαθών καί σωτηρίων ήμΐν. Έπεί τοίνυν 
καί ο όσιώτατος έν ίεοομονάχοις και πνευματικοΤς πατράσι κυρ Αχίλλειο;, 
ó ηγούμενος τή; σεβασμιωτάτης και βασιλικής μονής του πατριαρχικού 
σταυροπηγίου, τής έπ' ονόματι τιμώμενης -του τιμίου ίν^οζ,ου Ίζροο:/]τοΊ 
προδρόμου καί βαπτιστοΰ 'Ιωάννου, τής αντίκρυ τής Σωζοπόλεως κειμένης 
και ευρισκομένης, την σύστασιν αγαπών τής μονής αυτής, προσδραμών 
τή ημών μετοιότητι έδειξε βασιλικά τε χρυσόβουλλα και τίμια γράμματα 
σιγιλλιώδη τών ποο ήαών άγιωτάτων πατριαρχών, ευεογετουντα και εύγνω-
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μόνως δωοουμενα προς τοΰτο το θειότατον μοναστήριον πάσαν έλευθερίαν 
καί αυτονομία ν καί τά άσύδοτον είναι καί άκαταπάτητον παντελώς ήξίωσέ 
τε καί έδεήθη ημών έμπόνως, ίνα καί ημετέρου τύχωσιν έπιβεβαιωτηρίου* 
και έπικυοωτικου γράμματος, του μένειν ασφαλή τά της μονής προνομία—, 
ή μετοίότης ημών ώς ταύτα ακριβώς θεασαμένη καί έκ πολλού γινώσκουσα 
τήν αίτησιν αυτού ώς φίλην θεω αποδεχόμενη το παρόν ευεργετεί γράμμα* 
δ t' ου γράφουσα συνοδικώς, γνώμη καί τών έντυχόντων ιερωτάτων αρχι
ερέων καί υπερτίμων, τών εν άγίω πνευματι αγαπητών αυτής αδελφών 

• και συλλειτουργών, καί α έχει γράμματα πάντα βασιλικά καί πατριαρχικά 
έπικυοοΰσα έν άγίω πνευματι αποφαίνεται καί διακελευεται, ίνα ή είρημένη 
πατριαρχική καί βασιλική μονή του άγιου ενδόξου ποοοΊγζοΌ προ^ρ6[λου 
καί βαπτιστοϋ 'Ιωάννου ύπάρχη ελευθέρα, άοουλωτός τε καί άκαταπάτητος 
συν τοΐς μετοχίοις αυτής, εγουσα. το αύτόνομον καί αύτοδέσποτον και 
άνενόχλητον μετά πάντων τών πραγμάτων καί κτημάτων αυτής, κινητών 
και ακινήτων, ένοχλουμένη ή ζημ,ιουμένη παρ' ούδενος τών απάντων έν 
αργία καί άφορισμω τω άπα θεού παντοκράτορος, οιοικουμένη τε παρά του 
όσιωτάτου τούτου καθηγουμένου καί τών κατά καιρούς καί διεξαγόμενη 
κοινοβιακώς, καθώς καί τά έν τω άγιωνύμω δρει διεξάγονται καί διοικούν
ται θειότατα μοναστήρια* έκτελουντων τών ενασκούμενων τας κοινοβιακάς 
τάξεις καί ахо~коиЫосс και εχόντων πάντα κοινά, βρώματά τε καί πόματα, 
σκεπάσματα τε καί υποδήματα καί τά λοιπά, αλλά καί γνώμην φιλάδελ-
φον καί είρηνικήν καί άστασίαστον, έχοντες τήν προσηκουσαν υποταγήν 
καί άγάπην προς τον όσιώτατον καθηγούμενον αυτόν, τιμώντες αυτόν ώς 
κοινόν πατέρα καί δεσπότην αυτών καί τό συμφέρον προνοούμενον* αν δε 
τυχόν και διαφορά τις συμβή, θεωρείσθω και άποκοπτέσθω τη εξετάσει 
του όσιωτάτου καθηγουμένου, της τε λοιπής ιεράς συνάξεως τών συνάδελ
φων κεκτημένη άδειαν αυτή ή σεβασμιωτάτη μονή τάς χειροτονίας αυτής 
ή προς ήμας πέμπειν, di καί τό μνημ-όσυνον έχομεν, ώς σταυροπηγιακή 
ήμας μνημονεύουσα, ή μετακαλεΐσθαι ό'ν αν έθέλη καί τελειουν αύτάς 
καί έ/.τελεΐν, ουοενοζ επί πασιν έναντιουμένου ή άντιλέγοντος, ή απαιτούν
τος έκ της μονής δι' ουδένα τών πάντων τρόπον ουδέν τι και άχρι ¿βολοΰ. 
'Επί τούτοις γάρ άπασιν έγένετο καί το παρόν συνοδικόν σιγιλλιώδες γοάμμα, 
παρόντος και συγκαθημένου τη ημών μετριότητι καί του άγιωτάτου πάπα 
καί πατριάρχου 'Αλεξανδρείας χυοοιι Σιλβέστρου, του έν άγίω πνευματι 
αγαπητού άοελοοΰ της ημών μετριότητος, καί συναινέσαντος έπί πασιν. 
Οθεν καί έπιοίοοται τη σεβασμιωτάτη μονή του Προδρόμου, εις άσφάλειαν 
και έκπλήρωσιν; κατά τά ;ζπγον έτος [ = 1 5 7 4 ] , μηνί σεπτεμβρίω ίνδι-
κτιώνος γΓ,\ 
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~f- Ιερεμίας ελέω θεού αρχιεπίσκοπος Κ/πόλεως, Νέας 'Ρώμης, καί 
οικουμενικός πατριάρχης. 

-j- Σίλ^εστρος ελέω θεού πάπας και πατριάρχης της μεγάλης πόλεως 
'Αλεξανδρείας. 

- 4~ Σωφρόνιος ελέω θεού πατριάρχης της αγίας πόλεως Ιερουσαλήμ. 

7. 

~f- Ιερεμίας ελέω θεού αρχιεπίσκοπος Κ/πόλεως, Νέας ΊΡώμης, καί 
οικουμενικός πατριάρχης. 

Των δικαιωμάτων apa καί πάνυ τοι έποφειλομένων τό καί παοά της 
ημών μετριότητος τα προγεγονότα ευλόγως καί θεαρέστως έργα θεΐα των 
ποο ημών άοιδίμων πατριαρχών έπικυρουσθαι εγγράφως καί ώς είκός έπι-
βεβαιοϋσθαι είς μείζω συντήρησιν καί άσφάλειαν τω τοι καί oi άπο του 
σεβασμίου μοναστηρίου του αγίου ενοοζου προφήτου προδρόμου καί βαπτι-
στου 'Ιωάννου όσιώτατοι, Ó τε καθηγούμενος καί οι "λοιποί ιερομόναχοι και 
μοναχοί, συν τω αίδεσιμωτάτω γέροντι καί θεοφιλεστάτω επισκοπώ πρώην 
"Αγαθοπόλεως άρτίως άφικόμενοι προς την ημών μετριότητα άπο πολλών 
έπιστώσαντο αυτή καί μάλιστα περί τούτου προγινώσκοντι, δτι ό πρό και
ρού εν πατριάρχαις άοίοψ.ος κυρ Νήφων, ότε του πατριαρχικού αυτού άνε-
χώρησε θρόνου, προσελθών τω είρημένω μοναστηρίω, αύτω δη του Προ
δρόμου, καιρόν ίκανάν εν αύτω κατωκήσατο. "Επειτα μετά γνώμης τών 
ενασκούμενων τότε γερόντων εξω που, πλησίον αύτου, έδείματο έκ βάθρων 
μονύοριόν τι έπ' ονόματι τιμώμενον του αγίου Νικολάου του θαυματουρ
γού, καί σταυροπήγιον τοϋτο ποιήσας, ώς καί ενταύθα εΰρομεν αυτό 
γεγραμμένον εν τω κώοικι του άγιωτάτου πατριάρχου γ.υροΌ Ιωακείμ, 
μετά καί των αύτου πάντων κινητών και ακινήτων άφιερώσατο τω είρη
μένω μοναστηρίω, αύτω του Ώροορόμου, ώς παλαιοτέρω σταυροπηγίω 
τυγχάνοντι, όπως ίσταται εις δόξαν θεού και είς καταφυγιον τών την μονα-
δικήν ζην έλομένων πολιτείαν. Μετά δε τον πατριάρχην αυτόν άνεοέξατο 
υ,οναχός τις Μακρης ονομαζόμενος, ύπέο τους έξήκοντα βιώσας έν αυτω 
γερανούς, καί μετ' αυτόν έμεινε το μοναστήριον αύτο έν ερημώσει καί άφα-
νισαώ' οπεο ίδόντες οί Ποοοοοαΐται άνέλα3ον καί βελτιώσεις καί καλλιεο-

I ι ι ^ 1 1 1 Ι ι ^ Ι 

γίας ου μικράς έν αύτω εποίησαν καί έδεήθησαν καί δια γράμματος ήμε-
τίζου έπ:3ε3αιωθήναι αυτό έν τω του Προδοόυ.ου μοναστηρίω. Διό καί 

ι ι ι ' ι Ι ι ? ι Γ 'l i 
ήαεΤς την αιτησιν αυτών άποδεΗάυ,ενοι ώς ευΧογον έν άγίω παοακελευό-

Ί ■ 1 « . ' l ^ ł i i i 

αεθ:^ πνεύαατι, ώστε είναι τό αονύδοιον αύτο ύποτεταγμένον και τζροστ'/κοι-
i Ι ' ι Ι ł l l ' 

μένον τώ μοναστηοίω του Ποοδοόυιου. τώ πατοιαργικώ σταυροπηγίω, 
i . . ■ ι 1 Μ ι I t i ' ' t i / - ' * ' ł í ·< 
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μετά καί τών αυτού πάντων κινητών καί ακινήτων και ώς.μετό/ιον αύτου 
διοικούμενον καί διεξαγόμενον παρά τών Προδρομιτών, τών τε νυν όντων 
και τών έσομένων διαδόχων αυτών τηρεΐσθαι δε τοΰτο ούτως ορίζοιχεν ει'ς 
το διηνεκές, εως ου ό ήλιος έφορα, μηδενός προσώπου ούτε ιερωμένου ούτε 
λαϊκού το~λ\ί.Ύ\σοντος όψέποτε άποσπάσαι αυτό οίωδήτινι τρόπω άπό του 
μοναστηρίου του Προδρόμου, εν αργία άσυγγνώστω και άφορισμω άλύτφ 
καί αίωνίω φρικωδώς έκφωνουμένω παρά της ημών μετριότητος κατά 
παντός ποοσώπου του τολμήσοντος τοιούτον κατά του μοναστηρίου του 
άγιου καί ενδόξου προ^ρό^ου καί βαπτιστου Ιωάννου, του πατριαρχικού 
σταυοοπηγίου. Εις γαρ δήλωσιν τούτου καί έπιβεβαίωσιν έγένετο και τά 
παρόν γράμμα σιγιλλιώδες της ημών μετριότητος καί έπεδόθη τφ.σεβα-
σμίω μοναστηρίω του Προδρόμου, εις άσφάλειαν, έν έτει ;ζπζ' [ = 1579], 
ίνδικτιώνος ζ', μηνΐ ίουλίω κς'. 

8. 

+ Μητροφάνης ελέω θεού αρχιεπίσκοπος Κ/πόλεως, -Νέας 'Ρώμης, 
καί οικουμενικός πατριάρχης. 

Τό εις μείζονα ίσχύν έπικρατύνεσθαι τα τών πρό ημών πατριαρχών 
γράμματα, ή καί προεκδοθέντα ήμΤν, όσα του ευλόγου καί όρθου έ'χονται 
λόγου, τών χρησιμωτάτων αν είη καί πάντη δικαίων' άνανεοΰνται γάρ, ώς 
ειπείν, πάντως καί άναθάλλουσι καί τήν οιαμονήν άένναον λαμβάνουσιν, 
ώς τήν του κάλου προσθήκην δεχόμενα τη άναμνήσει καί τη εως είς 
μέσον παραγωγή. Τοίνυν της ημών μετριότητος νεύσει θεού τους οίακας 
καί πάλιν έγχειρισθέντος της 'Εκκλησίας αύτου καί φροντιζούσης μετά τών 
άλλων καλών καί της ανεπηρέαστου ούχ ήκιστα διαγωγής καί συστάσεως 
τών θείων καί σεβασμίων μοναστηριών, και μάλλον τών πατριαρχικών 
σταυροπηγίων καί ημετέρων, ώς τών έκεΐ ενασκούμενων τω έκδικείω προσ-
τρεχόντων της καθ' ήμας Μεγάλης 'Εκκλησίας και δικαιουμένων ευλόγως 
ίδοϋ ότι οί τον θείον τρέχοντες δρόμον έν τή σεβασμιωτάτη καί σταυροπη
γιακή μονή του αγίου ένοόξου προφήτου προδρόμου του βαπτιστου 'Ιωάν
νου, τή κειμένη κατ' αντίκρυ Σωζοπόλεως, ö τε όσιώτατος καθηγούμενος 
κύοιος Γερμανός μετά τών περί αυτόν οσίων εκείθεν άπορων, προσεκομισαν 
συνοδικώς καί έδειξαν ήμΤν γράμμα σιγιλλιώδες έν μεμβράναις, εκδοθέν 
παρ' ημών κατά τό ζοη0,> έτος [ = 1562], άποφαινόμενον, ώς όραται, του 
είναι τήν αυτήν θείαν του Προδρόμου μονήν, καθα σταυροπήγιον ημών 
πατριαρχικό ν, παντελευθέραν καί ανενόχλητο ν, άκαταπάτητον τε καί άζή-4 

μιον εκ παντός προσώπου, συν τοΐς μετοχίοις αύτοΐς, ώς είς πλάτος 
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φαίνεται εν τούτω τω προεκδοθέντι ήμετέρω γράμματα καί κυρώσαι καί 
έπιβεβαιώσασθαι αυτό μεγάλως ήξιώθημεν. fH μετριότης ημών ευθέως 
τούτο νεύσασα, ώς κανονικόν και τη μονή συμφέοον, αποφαινομένη καί έν 
άγίω πνεύματι διοριζόμενη γνώμη καί των καθευρεθέντων ίερωτάτων 
αρχιερέων, των έν άγίω πνεύματι αγαπητών αυτής αδελφών καί συλλει
τουργών, και τα παρόν απολύει σιγιλλιώδες γράμμα' Si' ου εντέλλεται, 

- έπισφραγίζουσα καί κυρουσα δ είπομεν γράμμα ημών πάντα τε όσα έχουσι 
"λοιπά γράμματα, ί'να πάντα άπερ συνέχονται έν τω γράμματι αύτω, 
σεμνύνοντα και κοσμουντα την αυτήν σεβασμιωτάτην του Προδρόμου 
μονήν, ώσι οιά παντός τό πάγιον καί άμετάτρεπτον έχοντα και άπαρεν-
σάλευτον εις τον άπαντα αιώνα άδιασείστως και άπολυπραγμονήτως 
διακατεχόμενα, καί συν τοις λοιποΐς πασι και ó θείος ναός του μεγάλου 
Νικολάου του Πτωχοβοηθήτου, του κειμένου πλησίον της 'Ακρας του 
αιγιαλού, δεσπόζεσθαι καί διο.ικείσθαι παρά της θείας ταύτης του αγίου 
'Ιωάννου μονής, καθά ανέκαθεν ην και ώς γινώσκεται, δτι καί ó άγιώ-
τατος Νήφων εκείνος ó πατριάρχης του μέσου μετανάστης (το λεγό-
μενον) γενόμενος καί του πατριαρχικού θρόνου άναχωρήσας προσέδραμε 
τω μοναστηρίω τούτφ του Προδρόμου, όπου έπί πολύ διατριβών καί την 
θείαν τρέχων όδόν γνώμη των τότε έκεΐ εγκρίτων έκ βάθρων ανήγειρε 
τό του αγίου Νικολάου αυτό μονύδριον καί άνέθετο αυτό τη σεβασμιω-
τάτη ταύτη του άγιου 'Ιωάννου του Προδρόμου περιβλέπτω xotì μεγάλη 
μονή. Χρόνω δε τω πολλά δυναμένω, ώς λέγεται πτώχεια κυματούμενον 
τό τοιούτον του Προδρόμου μοναστήριον καί μόλις εξοικονομούν εαυτό 
δυνάμενον,.ώς έτυ.χεν. έφέρετο επί χρόνους τινάς, καί ó ναός ούτος του 
αγίου Νικολάου ποτέ μεν παο' άλλων κυριευόμενος, άμετόχως μέντοι, 
ποτέ δε καί υπό της μητροπόλεως Σωζοπόλε(υς καλώς δέ ποιήσας ó ποτέ 
πατριάρχης κύριος Θεόληπτος γράμμασιν αυτού έκύρωσε μένειν τήν μονήν 
ταύτη ν του αγίου Νικολάου, ώς ανέκαθεν ήν7 τη μονή ταύτη του Προδρό
μου, καί άλληλοδιαδό/ως oi μετ' αυτόν άγιώτατοι πατριάρ^αι διεβεβαιώ-
σαντο. Ούτω δέ τούτου ίγοντος, βία του Καντακουζηνού οί έν τη μονή 
της αγίας Αναστασίας άπεξένωσαν ταύτην τήν μονήν του αγίου Νικολάου 
καί ώς πρόσφοροι καί ξένοι πολλά έξηφάνισαν καί διέφθειραν, μικρόν τι και 
μόνον έμουτεύσαντες άμπέλιον, δ δίκαιον συν τφ μετοχίω τούτω, τω του 
αγίου Νικολάου, μένειν υπό τήν έπίσκεψιν καί- διοίκησιν της σεβασμιωτά-
της μονής του Προδρόμου, ώς πάλαι ύπήρχεν ώς γαρ τοϊζ νόμοις δοκεί, 
όταν τις βία τι ύποκτίση,. ου μόνον μετά παιδείας αναχωρεί αύτου, άλλα 
καί προσαπόλλυσι καί πάσαν δαπάνην αύτου ώς έπ' άλλοτρίοις [άνευ] 
γνώμης των κυρίων έπεξεογασάμενος.^'Ος ούν των απάντων, άρχιερεύς ή 
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ιερεύς, ή αργών ή αρχόμενος, ή παν έτερον πρόσωπον, εις άνατροπήν 
χωρήσει καί των ήδη επικυρώσεων ημών των συνοδικώς τυπουμένων καί 
σκάνδαλόν τι το οίονουν προξενήσει, ή τι των ακινήτων ή κινητών των τε 
του μοναστηρίου τούτου του Προδρόμου και τών μετοχιών αυτού διακινήσει 
καί τι μελετήσει κακώς καί αδίκους διαχωρίσει καί ζημίαν προξενήσει καί 
σκάνδαλόν, ό τοιούτος τών ιερωμένων ων αργός έστω καί τφ άπα θεού 
παντοκράτορος χωρισμω ενογ^ος' τών λαϊκών δε άφωρισμένος και κατηρα-
μενος καί ασυγχώρητος καί μετά θάνατον άλυτος αιωνίως και ταϊς άραίς 
τών αγίων πατέρων πάντων υπόδικος, ώς αίτιος σκανδάλων και κακών έν 
τοΤς μοναχοίς, άταράχως καί άφροντίστως κρίσεων δίχα όφειλόντων τον 
θείον άγωνίζεσθαι ο^ρό^ον, ώς κανονικόν τε καί ευλο^ον, και άντιλογίας 
πάσης χωρίς. Έπί τούτοις γαρ άπασιν έγένετο καί το παρόν έπικυρωτικόν 
σιγιλλιώδες γράμμα συνοδικώς ημών και δίδοται πάλιν τη σεβασμιωτάτη 
του Προδρόμου μονή εις διηνεκή άσφάλειαν κατά το ζπηον έτος [ = 1580], 
έν μηνί φευρουαρίω ίνδικτιώνος έπιτρεχούσης η'. 

+ Μητροφάνης ελέω θεού αρχιεπίσκοπος Κ/πόλεως, Νέας 'Ρώμης, 
καί οικουμενικός πατριάρχης. 

9. 

+ 'Ιερεμίας ελέω θεού αρχιεπίσκοπος Κ/πόλεως, Νέας 'Ρώμης, καί 
οικουμενικός πατριάρχης. 

Καλόν μέν έστι καί λίαν επωφελές καί τά εκ βάθρων αυτών άνεγείοειν 
καί άνοικοδομεΐν θείους ναούς καί σεβάσμια μοναστήρια εις δόξαν καί 
αΐνον του τα πάντα έκ του μή δντος παραγαγόντος θεού, τό δε γε καί φρον-
τιζειν αυτών της συστάσεως καί διαμονής καί πασι τρόποις άνακαλεΐσθαι 
τήν ποώτην κατάστασιν, παρατραπεΐσαν υπό του γ^ρόνου, τω δντι· άναγ-
καιότερον πέφυκε καί σωτηριώοες' το γαρ φυλάξαι του κτήσασθαι χαλε-
τ.ώτερον cv μείζονος δέεται και προνοίας, ώς άτε του μακρού χρόνου καί 
τών παο' αυτού τικτομένων ανωμαλιών και αλλεπαλλήλων συγχύσεων 
ουνααένων καλύψαι καί αυτά τά πασι φανερά τυγχάνοντα. Έπεί τοίνυν 
καί οί έν τω πατριαρχικω σταυροπηγίω του τιμίου Προδρόμου, τω αντίκρυ 
Σωζοπόλεως, ενασκούμενοι όσιώτατοι μοναχοί συν τω καθηγουμένω αυτών 
κυρω Γεοαανω έν τζολ\οΧς μεν καί άλλοις τοΤς της μονής δικαιώμασί τε 
καί ποονομίοις πολλήν κατέθεντο τήν σπουδήν καί ούοενός, τό γε είς αυ
τούς ήκον, ήμέλησαν τών δυναμένων κατακαλλύναι καί εις o' ή ν άπο-
καταστήσαι τήν είρημένην μονήν; βοήθειαν πατριαρχικήν έξαιτούμενοι καί 
γοάμματα πατοιαρχικά σιγιλλιώδη τό τε ελεύθερον καί άδούλωτον βοα-
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βευοντα τη μονή και πασαν χείρα δυναστικήν και κακωτικήν εξ αυτής οία 
εικός άπωθούμενα, ουκ ίηιροΊ δε ουδέ άνεκτόν ήγήσαντο στερίσκεσθαι και 
του παρά τον αίγιαλον κειμένου μετοχίου αυτών, του έπ' ονόματι τιμω
μένου του μεγάλου μου Νικολάου, του πατριαρχικού και αυτού σταυροπη-
γίου τυγχάνοντος, ώς ευρέθη έν τω κώδικι του πατριάρχου εκείνου κυρου 
'Ιωακείμ, άνέδραμον προς την ημών μετριότητα και άνήνεγκον σωματικώς, 
ότι το αυτό μονύδριον του μεγάλου μου Νικολάου του Πτωχοβοηθήτου εκ 
βάθρων αυτών άνηγέρθη παρά του μακαρίτου πατριάρχου εκείνου κυροϋ 
Νήφωνος καί άδειαν έξαιτησαμένου παρά των έν τη μονή ταύτη του 
τιμίου Προδρόμου τω τότε ενασκούμενων μετά την παραίτησιν του θρόνου 
αυτού καί την έκεΐ άφιξιν, καί υπ' εκείνου ανετέθη καί άφιερώθη τη του 
Προδρόμου μετά πάντων των προσόντων αύτφ κινητών τε καί ακινήτων. 
Καΐρου δε παρελθόντος ίκανου καί του μοναστηρίου τούτοι του τιμίου 
Προδρόμου εις έρήμωσιν φθάσαντος, έμεινε το αυτό μετόχιον του μεγάλου 
μου Νικολάου του Πτωχοβοηθήτου, τό καί πατριαρχικόν σταυροπήγιον, 
ποτέ μεν υπό τών τυχόντων κυριευόμενον, ποτϊ oi καί υπό τής μητροπό
λεως Σωζοπόλεως, μέχρι τής πατριαρχίας του χυροΰ Θεόληπτου* όστις 
οίκτείρας τήν αυτήν μονήν καί πιστωθείς άπό τε Γσου πιστού του άργυρο-
βουΧλου γράμματος καί μαρτυρίας αξιόπιστων γερόντων, τών ακριβώς 
περί τούτου είδότων, αυτός τε έκρινεν είναι άνατεθειμένον τη μονή του 
Προδρόμου τά πατριαρχικόν τούτο μονύδριον του μεγάλου μου Νικολάου 
καί καθεξής οί κατά καιρούς πατριάρχαι τα Ομοια διοορίσαντο. 70μως καί 
πάλιν τούτων ούτως εχόντων οί τής Αγίας'Αναστασίας βία χρησάμενοι 
αρχοντική άφήρπασαν αυτό άμετόχως καί πολλά τών αύτου κακώς καί παρα-
λόγως διέφθειραν, ενός μόνου καταλειφθέντος άμπελίου, όπερ Άνθιμος τις 
ιερομόναχος έξ ιδίων άσπρων έφυτευσεκαι αφιέρωσε, γραφέντος του ονόματος 
αυτού έν τή αγία προθέσει. Τοιγαρουν έζήτησαν καί ήξίωσαν οί τής μονής 
του τιμίου Προδρόμου, ίνα τά πάλαι γεγονότα υπάρχωσι βέβαια καί μή στερή-
ται ή αυτή μονή τό καθολικόν μετόχιον αυτής, τό έπ' ονόματι τιμώμενον 
του μεγάλου μου Νικολάου του Πτωχοβοηθήτου, άλλ' έχη τό αυτό καί τα 
αυτού ώς έκπαλαι. Καί δή ή μετριότης ημών λογισαμένη, Οτι άπό τε του 
πιστού άργυροβούλλου γράμματος εκείνου καί τών μετ' αυτό επικυρω
τικών πατοιαονικών σιγιλλίων γοαμαάτων πολύ τό οίκαιον κέκτηται ή 
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του Προόρόμου μονή, ώστε καί τον αυτόν έχειν ναόν του μεγάλου πατρός 
Νικολάου του Πτωχοβοηθήτου ως μετόχιον αυτής καθολικόν καί άνατεθει
μένον αύτη παρά του πρώτου αύτοϋ κτήτορος, γράφουσα έν άγίω πνεύ-
ματι αποφαίνεται και διορίζεται, ίνα τή ίσχύι καί εξουσία τών ων έχει πα
τριαρχικών γραμμάτων ó δηλωθείς πατριαρχικός θειος ναός του τιμίου 
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Προορόμου, ó αντίκρυ Σωζοπόλεως, και οί έν αύτω ενασκούμενοι νυν τε 
και εις τό μετά ταύτα, και μάλιστα τη δυνάμει του παρόντος γράμματος, 
έχη συν τοϊς άλλοις αύτου δικαίοις και προνομίοις καί την έξουσίαν και 
κυβέρνησιν του αύτου μετογίου του μεγάλου πατρός Νικολάου του Πτω-
χοβοηθήτου μετά του ρηθέντος άμπελίου καί τών λοιπών κτημάτων αύτου 
κινητών τε καί ακινήτων, τών τε νυν καί τών έσομένων, καί παρ' ούδενός 
τών μετά ταύτα έμποδίζηται, ή παραβλάπτηται* καί γαρ τα εξ αρχής βέ
βαια εκ τών έπισυμβαινόντων ούκ άκυρουνται* όφείλωσι δε καί οί της 
Αγίας Αναστασίας, και απλώς ειπείν παν πρόσωτζοΊ ίερωμένον καί λα'ικόν, 
μακράν άπέχειν άπό πάντων τών δικαίων της του Προδρόμου μονής, καί 
μάλιστα άπό του μετοχίου αύτη ς τούτου, του μεγάλου μου Νικολάου·' όπερ 
καί αυτά ίδιον ον αυτής συναριθμεΐται τοΤς έτέροις μετά και πάντων τών 
έν αύτω* καί γαρ όστις αν τών απάντων, [ί.τ{Ζ^0Ίζ6)άτ^ τυχόν ή ηγούμε
νος, ή μοναχός, ή καί λαϊκός, τολμήση έπηρεάξαι την θείανταύτην μονήν 
του τιμίου Προδρόμου καί άποστερήσαι απ' αύτης το τοιούτον μετόχιον 
του μεγάλου μου Νικολάου του Πτωχοβοηθήτου, έστω άφωρισμένος άπό 
θεού παντοκράτορος εν τε τω νυν αίώνι καί έν τω μέλλοντι,. καί κατηρα-
μένοςκαί ασυγχώρητος καί μετά θάνατον άλυτος, καίτάς αράς έ/έτωτών 
τιη υεονόοων πατέρων, ώς άνατρέπων την καλήν ταύτην γνώμην καί άοα-
νισμου γινόμενος αίτιος του αύτου ^ονυορίου. Έπί γαρ τούτω καί τό πα
ρόν γράμμα έγένετο καί έπεδόθη τω σεβασμιωτάτω και πατριαρχικω μο-
ναστηρίω του τιμίου Προδρόμου, τω αντικρύ Σωζοπόλεως, ε~ίς μόνιμον καί 
διηνεκή την άσφάλειαν, έν έτει ζπθ' [ = 1 5 8 0 ] , μηνί σεπτεμβρίω ίνδι-
κτιώνος θ'. 

10. 

~f- Ιερεμίας ελέω θεού αρχιεπίσκοπος Κ/πόλεως, Νέας Τώμης, καί 
οικουμενικός πατριάρχης. 

Οί άνα την Μαύοην Θάλασσαν εύοισκόυ.ενοι ίερώτατοι eco/ιερείς καί 
ύπέοτιμοι, ο τε Βάρνης, Αγχιάλου, Μεσημβρίας, Σωζοπόλεως, Μήδειας καί 
Χγαθοπόλεως, έν άγίω πνεύματι αγαπητοί άοελοοέ και συλλειτουργοί της 
ημών μετριότητος, χάρις είη ύμΐν καί ειρήνη καί έλεος άπό θεου# παντο
κράτορος. 

Γνωστόν έστω πασιν ύμΐν, όπο ς̂ πρό καιρού, οτε σωματικώς έν πάση 
τη Δύσει καί Πελοποννήσω παρεγενόμεθα, προς τοΤς άλλοις και "ζοΰ^ο ή 
έ'κεΐ γενομένη έπι παρουσία και του άγιωτάτου πάπα καί πατριάρχου Άλε-
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ξανδρείας σύνοδος αρχιερατική ου παρεΐδεν: «Ά.λλ' έπεί εν ποΧλοϊς μονα-
στηρίοις προοάσιι θεωρίας καί γάριτί πανηγύρεων καί εορτών εί<τΥ\ργοντο 
γυναίκες τίνες έν αυτοΤς καί συνέβη εκ τούτου άτοπα πλείστα γίνεσθαι 
καί άσωτίαι μεγάλαι προεξενήθησαν καί εκ βάθρων άπολεσθήναι έμελλον 
τα τοιαύτα μοναστήρια καί θεία δυνάμει έμπρησθήναι, έδοξε δια τούτο τη 
συνόδω και διωρίσθη κατά κανόνας καί νόμους, ίνα μηδαμώς οιαδήποτε 
γυνή έν οίωδήτινι μοναστηρίω είσέρχηται, ένθα- μονάζοντες εισι μοναχοί 
καί άγγελικόν οιαπερώσι βίον». Καί άραΐς καί παιδείαις έκκλησίαστικαίς 
και δεσμοΐς τούτο έκύρωσαν καί έβεβαιώσαντο διαμένειν εις αιώνα τόν 
άπαντα. Έπεί δε νυν ήκούσθη ήμΤν και έπιστώθη παρά πολλών των 
αυτόθι αξιόπιστων, ότι καί το αυτόθι κείμενον σεβάσμιον μοναστήριον του 
τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμ-ου καί βαπτιστου 'Ιωάννου τη τοιαύτη 
βλάβη έμπεριέρχεται καί γυναίκες εισέρχονται καί εξέρχονται έν αΰτω επί 
προφάσει θεωρίας καί προσκυνήσεως καί ένεκεν πανηγύρεων καί εορτών, 
καί πρόκειται καί αυτό περίφημον όν καί διαβεβοημένον έν τοΐς αυτόθι μέ-
ρεσι καί απανταχού κινδυνευσαι τα έσχατα και της έπ' αυτω γ^άρποζ του 
θεού στερηθήναι, ου δίκαιον έκρινεν ή μετριότης ημών έασαι καί αυτό 
έκκλΤναι εις τόν τοιούτον όλεθρο ν καί αδιόρθωτο ν καταλιπεΐν, άλλα κατά 
γνώμην καί άπόφασιν της προγεγονυίας έννομου καί κανονικής συνόδου 
των αρχιερέων και κατά τήν περίληψιν του γεγονότος τόμου γράφουσα 
αποφαίνεται καί έν άγίω διορίζεται πνεύματι, ίνα μηδόλως οιαδήποτε γυνή, 
καν τε των ευγενών καί ένοόξων, καν τε των μετρίων ή καί των ευτελών 
τυγχάνη, τολμήση είσελθεΐν είς τό τοιούτον σεβάσμιον καί θεΐον μοναστή
ριον έπ' ουδεμία προφάσει θεωρίας ή εορτής, ή και πανηγύρεως* εί δέ τις 
τολμήσασα τούτο φωραθείη, αυτή μεν άφωρισμένη είη καί ασυγχώρητος, 
οί δε δεξάμενοι αυτήν ιερωμένοι μεν οντες, καν ή καί ó κατά καιρούς ηγού
μενος, àpyol της ίερωσύνης αυτών έστωσαν και άφωρισμένοι παρά θεού, 
ό δε ηγούμενος καί του ήγουμενεύειν έκπτωτος έστω* εί δέ τις των μο
ναχών τούτο ποιήσει, άφωρισμένος έστω καί αυτός άπα θεού καί κατηρα-
μένος καί ασυγχώρητος και μετά θάνατον άλυτος" αν οέ καί τών κατά 
καιοούς αρχιερέων του τόπου έθελήση τις τούτο άνατρέψαι καί άθετήσαι 
τήν παρουσαν νόμιμον καί κανονικήν οιάγνωσιν καί άπόφασιν, καί αυτός 
άογός έστω της άρχιερωσύνης αυτού και άφωρισμένος άπό θεού' εί δέ των 
κατά τόπον αρχόντων βουληθείς τις είη βία ή δυναστεία τούτο άνατρέψαι, 
ó τοιούτος, όποιος άρα καί εϊη, άφωρισμένος έσται καί ασυγχώρητος καί 
υιετά θάνατον άλυτος, ώς τω άναθέματι υπόδικος' καθαιρέτης γαρ γίνεται 
νόμων καί κανόνων τε καί συνόδων. 'Επί τούτω γαρ έγένετο καί τό παρόν 
γοάμμα σιγιλλιώδες της ημών μετριότητος καί οι' υμών έοόθη τω σέβα-
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σμίφ μοναστηρίω αυτω του τιμίου Προδρόμου, έχον το άμετάτοεπτον εις 
το διηνεκές. Έστέ ουν και υμεΤς τφ τοιούτω ^orfici, έπιβεβαιοϋντες καί 
υπεοασπίζοντες, μηδέν προς άνατροπήν τολμώντες. ίνα καί ή του θεοϋ 
χάρις καί το άπειρον έλεος πρεσβείαις του τιμίου Προδρόμου είη μετά 
της υμών ίερότητος. 

Ά Παπαδόπουλος-Κεραμεύς. 

Έν Πετρουπόλε'., 15 νοεμβρίου 1898. 


