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1. М Б Л К І Я СТАТЬИ И ЗАМѢТКИ. 

Συλλογή χριστιανικών επιγραφών και περιγραφή χριστιανικών 
αρχαιοτήτων*). 

B'. 
Νήσου Συ[λης. 

1. θραύσμα πλακός εκ μαρμάρου ύπομέλανος* φέρει Ιπιγραφήν και κοσμή
ματα ρυθμού βυζαντιακου' συνείχετο μβτ1 άλλων παρομοίων πλακών ως απο
δεικνύεται άπο τον προς τα δεξιά αύτης γωνιώδη αύλακα (κανάλι). 

Ευρέθη γινομένων επιδιορθώσεων εις την εν τ$ πόλει Σύμης ιεράν ενοριακην 
έκκλησίαν του αγίου Δημητρίου, κειμένην προς νότον και κάτωθι της αρχαίας 
ακροπόλεως, καθά εγνώρισέ μοι ό εφημέριος ϊερομόναχος κ. Μακάριος Μπάρβας. 

Έκ του σχη'ματος αύτης η πλαξ αΰτη φαίνεται οτι άπετέλει μέρος γείσου 
ήτοι διαζώματος υπέρ την άγίαν Τράπεζαν, η μάλλον υπέρ την ίεράν Πρόθεσιν 
εν τω ίερω Βηματι, η ίσως άλλου τινός μέρους εκκλησίας αρχαιότατης. 

Την πλάκα ύπεστ^ριζον στηλίδια ήτοι κιόνια, ως αποδεικνύει ή εις την 
κάτω έπιφάνειαν της πλακός μία Θέσις, η σχηματίζουσα τετράγωνον μικρού 
βάθους, εν ω εφήρμοζε τό άνω μέρος του κιονόκρανου του στηλιδίου, ως ή 
είκών 1, ίχνογράφημα κατ' εμην εικασία ν χάριν του στηλιδίου. 

Επιγραφή. Αΰλας συναρμογής 
γωνιώδης. 

Κοσμήματα επι
κλινούς πλευράς· 

^τηλίδ 10 V. 

Είκών 1. 

Ούτως αι τοίαυται πλάκες ήσαν διατεθειμέναι εις τρόπον, ώστε η επιγραφή 
να ηναι καταφανής απέναντι ακριβώς του όρωντος, τα δε στοιχεΤα αύτης κά~ 
θετά* τα δε ύπά την έπιγραφην κοσμήματα του πάχους των πλακών εμενον έπι-

1) "Ορα «Βυζαντινών ΧρονΓκων» τ&μ. XV του έ'τους 1908, σελ. 444—450. 
10* 
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κλίνη προς τα £σω. Επίσης κοσμη'ματα φέρουσι τα είς την κάτω έπιφάνειαν 
της πλακός εκατέρωθεν της θέσεως του κιονίου ¡¿ενόντα ελεύθερα μέρη. 

Είκών 2, ίχνογράφημα κατ' έμήν εικασίαν. 

Ή άνω επιφάνεια της πλακός είναι ατελώς έξωμαλισμένη· άλλ' εκ του 
σωζόμενου θραύσματος δεν δύναμαι να κρίνω πόσον πλάτος είχε το όλον της 
πλακός, οΰτε αν άνωθεν των τοιούτων πλακών ύπηρχεν έκτισμένον τειχίον 
άψίδιον, η άετωμάτιον. 

Το θραύσμα έχει πλάτος 0,29* μήκος 0,39 και υψος η πάχος 0,12* πλάτος 
της επικλινούς πλευράς 0,11. 

* Ή επιγραφή είναι κεχαραγμένη εις το άνω μέρος του ύψους ήτοι πάχους 
της προσόψεως της πλακός και κατέχει μέρος μήκους 0,32, επί πλάτους 0,038. 

"Υψος των γραμμάτων 0,014—0,025. 
Επισυνάπτω πανομοιότυπον Ιχνογράφημα έκτυπώματος της επιγραφής 

και των κοσμημάτων, καθώς και ιδιαίτερα φωτογραφηματα: 

Είκών 3 

Γης επιγραφής μετά των κοσμημάτων του επικλινούς μέρους της προσόψεως. 

Είκών 4. 
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Έξέγοαψα: ЖНОІП€РЛТТРО¥КАІАФе | 

Άνέγνων και συ/επλήρωσα κατ έμήν είκασίαν: 
«[Έκτισθη»] ή «[4νεκτίσθη η Μ]ονή (ύ)πέρ λύτρου και άφέ[σεως των 

αμαρτιών του δούλου» ή «των δούλων του θεού ]» 
Νομ/ιζω Sin ή επιγραφή ανάγεται εις τον Δ' η τον Ε' αιώνα. 
Σημειωτέα ή διαφορά των δύο στοιχείων Υ, ων το έτερον φέρει εν τω [λέσω 

ευθείαν: ¥ . 
2. Θραύσμα η [¿άλλον τε[Λαχιον εκ τοΰ χείλους εκκλησιαστικού κερατίου 

σκεύους, πιθανώτατα δε κολυ[λβηθρας, ¡/.ετ' έγγραφης επί της επιφανείας τοΰ 
χείλους. 

Ευρέθη εν Έ[ΐπορίω (Νηρνποριώ) της Σύ(λης, Ινθα ύπάρχουσι διάφορα ερείπια 
αρχαίων ελληνικών και βυζαντιακών χρόνων. 

Έχει μήκος 0,22* πλάτος 0,053. Πάχος έχει επί της επιφανείας του χεί
λους 0,034, κατά δέ το λοιπόν [/.έρος 0,016. 

Ή άργιλλος είναι ελαφρώς ερυθρά. 
Ή επιγραφή έχαράχθη προδήλως δια σμιλίου, ξύλινου ίσως, πριν η τεθ?} 

τό σκεύος εν τω κλιβάνω προς εψησιν. 
Επισυνάπτω πανο^οιότιαον σχεδιαγράφημια εξ έκτύπου αύτης. 

/ w? к сто ¡j и Ж, Α πτ 
Είκών 5. 

Τό διασωθέν τεμάχιον τούτο διατηρεί εκ τοΰ 'χείλους τοΰ σκεύους [ληκος 
0,193, αλλά δεν παρουσιάζει κλίσιν κυκλικήν, ώστε να δυνηθγΐ τις να είκασα εξ 
αύτης την περιφέοειαν τοΰ χείλους τοΰ σκεύους ήτοι αγγείου. Φρονώ όμως ότι 
άν τό σκεύος ητο κολυμβήθρα, αυτή είχεν ουχί κυκλικόν άλλα πάντως ωοειδές 
περίπου σχήμα, οίον πράγματι ητο κατάλληλον 8ιά την βάπτισιν των βρεφών 
δια καταδύσεων. Ούτω τό υπ' όψιν τεμάχιο ν ανήκει εις την έτέραν των 
εκατέρωθεν έπιμη'κων πλευρών τοΰ χείλους, ένθα δεν είναι αισθητή ή κυκλο
φορία τοΰ τε χείλους και τοΰ σκεύους τοιούτου σχήματος. 

*Ύψος τών γραβατών 0,009 εως 0,016. 

Έξέγραψα: (УІСХРНСТОИНВАПТН | 

Άνέγνων και συνεπλ/ίρωσα: 
«["Οσ](οι ει)ς Χρ(ι)στόν (έ)βαπτ(ί)[σθητε, Χριστόν ενεδύσασθε. Αλλη

λούια]». 
Την τρό τοΰ Χ έγκαρσίαν γραμμήν έχάραξεν ó τεχνίτης ίσως δια να σή

μανα Ι(=Ίησοΰν), όπερ φαίνεται μοι άπιθανον. Πιθανώτερον φρονώ ότι κατά 
λάθος πλεονάζει αΰτη και είναι άσημος* διότι προδήλως ό τεχνίτης, χαράξας 
αυτήν, δέν συνεπλήρωσεν αυτήν εις Χ, όπερ έχάραξε περαιτέρω* ϊσως άλλως 
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τε ό τεχνίτης έχαραςε περαιτέρω τά Χ, διότι την προ>την λοξήν γραμαήν είχε 
χαράξει πολύ πλησίον του προηγουμένου С και είναι παράλληλος προς την 
όμοίαν του Χ. 

Σημειωτέος ó σχηματιτμός του βαπτίζομαι: ηβαπτίσθητε. 
Kal εκ της επιγραφής apa αποδεικνύεται ότι το προ-

κείμενον θραύσμα ανήκει είς Upàv κολυμβηθραν καθά δε 
υπέδειξα ανωτέρω, αυτή δεν είχε το σχήμα των εν χρήσει 
επί των καθ' ημάς χρόνων απ* εναντίου φρονώ ότι το σκεύος 
είχε σχήμα κατά τό άνοιγμα, τουτέστι κατά τό χείλος, 
ευρύ ωοειδές και βάθος ήτοι χωρητικότητα άνάλογον. οίον 
τό έξης περίπου. 

Είς τοιούτου σχη'ματος και αναλόγου μεγέθους και χω-
ρητικότητος κολυμβη'θρας ό Ιερεύς εδύνατο δεξιώς να βά
πτιζα τα βρέφη δια τριών καταδύσεων και αναδύσεων κατά 
τό δόγμα της ορθοδόξου ανατολικής εκκλησίας* ενώ την ση'-
μερον, ως δύναται πας τις να παρατήρησα, τό στρογγύλον 
σχήμα και η μικρά σχετικούς χωρητικότης τών επί τούτω 
εν χρήσει σκευών δεν έπιτρέπουσι τωόντι την κανονικην βά-
πτισιν εις τρόπον, ώστε ό Ιερεύς αντί των τριών καταδύσεων 
βυθίζει τό βρέφος δι' αμφοτέρων των χειρών αύτοΰ εντός του 
ύδατος εν τη κολυμβηθρ^ (/-έχρι του λαιμού η μόνον μέχρι 

του στήθους και κρατών ούτως αυτό δια της αριστεράς, λαμβάνει είτα δια 
της δεξιάς ύδωρ εκ της κολυμβηθρας και καταχέει επί της κεφαλής του νη
πίου, συμπληρών ούτω δήθεν έκάστην κατάδυσιν. 

Τό χριστιανικόν τούτο μνημεϊον νομίζω ότι είναι άρχαιότερον του δεκάτου 
{ώνοζ Ä wo Χρίστου· 

α 3. θραύσμα, παρόμοιον τφ προηγουμένω, εκ του χείλους εκκλησιαστικού 
κεραμίου σκεύους, φέρον επιγραφην επί της επιφανείας του χείλους κεχαραγμέ-
νην, καθ* δν τρόπον και η του προηγουμένου. 

Έχει πλάτος 0,113* μήκος 0,313. Πάχος Ιχει κατά τό χείλος 0,13* κατά 
δε τό λοιπόν μέρος 0,013. 

Ή δργιλλος είναι ελαφρώς ροδόχρους, ένθυμίζουσα την τών αρχαίων ελλη
νικών αμφορέων της Ρόδου. 

Επισυνάπτω πανομοιότυπον Ιχνογράφημα της επιγραφής εξ εκτύπου: 

Είκών 7. 

Είκών 6. 

Τό διασωθέν μέρος της επιγραφής και του χείλους κατέχει μήκος 0,30. 
"ϊψος τών γραμμάτων 0,006 εως 0,015. 
Τά γράμματα είναι καλλίτερα και παχύτερα τών επί του προηγουμένου 

τεμαχίου, άν καί του αύτου μεγέθους· 



МЕЛКІЯ ЗАМѢТКИ И ИЗВѢСТІЯ. 151 

Έξέγραφα: (lAHCTOPOCKAITONEPirATONA | 

Άνέγνων και συνεπληρωσα: 
«[του δείνα.. . .μ]α[ι]στορος και τ[ώ]ν έρ<ι>γατ [¿5] ν α [Οτου μνη'σθητι 

Κύριε]», η «[μνησθείη Κύριος]». 
Το προκείμενον θραύσμα, καίτοι είναι μεγαλητέρων όπωσοΰν διαστάσεων 

73 το προηγούμενον, έ'χει τό σχήμα παρόμοιον καθόλου προς εκείνο, όθεν ά'γομαι 
να υποθέσω ότι και τό άγγέΐον, ες ου προέρχεται τό θραύσμα τούτο, ητο 
επίσης κολυμβηθρα, οτε πιθανόν είναι ότι εις την λοιπήν έπιφάνειαν του χεί
λους ητο κεχαραγμένον επίσης τό τροπάριον: «Όσοι εις Χριστάν...» κτλ. 
73 άλλο ρητόν σχετικόν προς τό μυστηριον της βαπτίσεως, μετ' έκεΐνο δε προσ
ετέθη η άνω επιγραφή εις μνημόσυνα του τεχνίτου και των εργατών του 
χερου σκεύους· διότι βεβαίως μαιστωρ είναι ó τεχνίτης, τουτέστιν ο διευθυντής 
του κεραμουργείου καΐ διδάσκαλος των εργατών αύτοΰ. 

Έν τούτοις φρονώ Οτι δέν αποκλείεται η εικασία ότι ϊσως τό άγγεϊον 
έχρησίμευε προς τέλεσιν έν αύτω του μεγάλου αγιασμού κατά την έορτην 
των θεοφανείων, ήτοι τών Φώτων, η και ητο τεθειμένον έν τω νάρθηκι 
εκκλησίας ως δοχεΐον ύδατος καθαρισμού, η ητο σύνηθες, η μάλλον άπαραίτητον 
άλλοτε. 

'Οπωσδήποτε όμως νομίζω ότι τα πενιχρά ταΰτα εκκλησιαστικά σκεύη 
ώς ήσαν πιθανώτατα έν χρήσει εις χωρία ταπεινά και πολίχνας πτωχάς, ων αι 
έκκλησίαι, η και αί κοινότητες αύται, δέν ημπορούν ν' άποκτησωσι τοιαύτα 
σκεύη χαλκά, οία βεβαίως μόνον μητροπόλεις και έκκλησίαι πλούσιαι είχον 
επικουρεί δε εις την τοιαύτην ύπόθεσιν και ή ευρεσις τών προκειμένων θραυσμά
των έν τω Έμπορίω της Σύμης, Ινθα υπήρχε συνοικισμός κατά τε τους αρχαί
ους και κατά τους βυζαντιακούς χρόνους, ώς μαρτυροΰσι παντοία άρχαιά τε 
και μεσαιωνικά λείψανα και ερείπια εκκλησιών και .άλλων κτιρίων ητο δε βε
βαίως è συνοικισμός μικρός και δη ουχί πλούσιος. 

Ή επιγραφή αΰτη, καίτοι είναι επίσης, ώς ή παρηγουμένη, πλήρης χαν-
δροειδών ανορθογραφιών και άλλων κηρών (€ΡΙΓΑΤ()1)Ν), παρουσιάζει όμως 
τόν άγράμματον τεχνίτην αρκετά έξησκημένον εις την έγχάραξιν τών στοιχείων, 
έν<3 ó της προηγουμένης επιγραφής χαρακτήρ φωραται έν τούτω πολλω κατ
ώτερος. 

Φρονώ ότι τό τεμάχιον τοΰτο χριστιανικού κειμηλίου είναι πολλω άρχαιό-
τερον του προηγουμένου. Δέν διστάζω δέ νά πιστεύω έκ διαφόρων δεδομένων 
ό'τι αμφότερα τα σκεύη, έξ ων προέρχονται τά θραύσματα ταύτα, είναι εγχώ
ριας έν Σύμίβ κατασκευής. 

3. ΈπΙ κίονος κυλινδρικού έκ λευκού μαμάρου, όστις χρησιμεύει ώς κά
λαμος αγίας Τραπέζης έν τω Ίερω βηματι του μονυδρίου του Ταξιάρχου Μι
χαήλ του επιλεγομένου του Κοκκιμηδη και είναι έκτισμένος κατά τόν έξης 
τρόπον δια πηλού και λίθων. 

Ό κίων Ιχει περιφέρειαν έν τ?) βάσει μέτρου 1,167. "Υψος όσον φαίνε
ται 0,64. 
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Είκών 8. 

Είκών 9. 

Μέρος της επιφανείας του κίονος προς τα αριστερά 
του σταυρού δεν sívat κυλινδρικόν, αλλ' επίπεδον του 
έξης περίπου σχήματος, 

"Ισως εν τ?) θέσει ταύτ# ύπηρχεν άλλη επιγραφή, 
ή άρχαίον άνάγλυφον άποξεσθέν. Ύποπτεύω δε μά
λιστα ότι ó κίων ητο βωμός αρχαίος, καθόσον καί 
άλλοι βωμοί και κίονες μετ5 επιγραφών, ?τι δε και 
βάθρα (λετ' επιγραμμάτων διασώζονται μέχρι του τυν, 
χρησιμεύοντες ως κίονες αγίων Τραπεζών η και ως 

αγιαι Τράπεζαι εις διαφόρους εν Σύμ^ ναούς. Το όλον δε της αγίας Τρα
πέζης εν τω ίερω βηρ,ατι λέγεται εν Σύμη υπό του λαοΰ συνεκδοχικως «ό Τρα-
πεζόφορος». 

ffl επιγραφή όμως είναι κεχαραγμένη εντός πλαισίου ορθογωνίου παραλλη
λογράμμου, άκολουθοΰντος την κυλινδρικήν έπιφάνειαν του κίονος, εξέχοντος 
δε αύτης ολίγον ανωθι δέ αύτου υπάρχει σταυρός επίσης ελαφρώς άνάγλυπτος 
(εικών 10). 

Tè εξέχον τμήμα της επιγραφής ήτοι πλαίσιον Ιχει υψος 0,125 και πλά
τος 0,215. 

4) άνωθι της επιγραφής σταυρός Ιχει ΰψο; 0,326, όσον φαίνεται καθότι το 
δνω μέρος του τ* κίονος καΐ του σταυρού κρύπτεται περι'κτιστον, ως έρρέθη. 

Επισυνάπτω πανομοιότυπο ν σχεδιαγράφημα της τε επιγραφής καί του 
σταυρού εξ εκτύπου. 

"Γψος των γραμμάτων ελάχιστον 0,01, μέγιστον 0,021. 
efí επιγραφή είναι λίαν εφθαρμένη. Μετά πολλής δυσχέρειας έξέγραψα: 

есоселллош 
χοΥΟΚΑρποψο 
P H C A I > T G ü A P X A 

б - Л Ш Р І О Г М І Α 
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Άνέγνων και άνεπληρωσα: 
p a i 

εσ[ω]σε [ δ α δ ο ύ -
χ] ο υ ς κ α ρ π ο φ ό
ρη σ α ι τφ Ά ρ χ α [γ-
γ] έ λ ω ι ρ ι ο ν í or,. 

4)[Λθλογω οτι είναι τολ^ηααΐ η τε συμιπληρωσις και ή άνάγνωσίς ¡λου* ούχ 
ήττον φρονώ ότι ή επιγραφή αναφέρεται εις γεγονός, σχετικόν προ; την κτίσιν 
του ¡Λονυδρίου και όπερ 'ίσως ποτέ θέλει διασαφήσει ó πάντ' άνακαλύπτων 
χρόνος. 

ΓΊ 

κ ΓΑΚ Ι 
ССОС6ЛЛ/ İN 
ХОѴСКАРПОфО 

Ι РНСАІ7ТШАРХА г € Л и и К І O N l A ] 

Είκών 10. 

Στίχ. 2—3. Δοκδουχοι εννοούνται αρά γε οι μοναχοί; 
Στίχ. δ. Ρι ο ν ί#. Εννοείται άρα γε ó 'Αρχάγγελος, επειδή το αονύδριον αύτοΰ 

κείται έπ\ της άκρωρείας; 
5· Σταυρός άνάγλυπτος εντός πλαισίου επί πλακός εκ λευκού μαρμάρου* 

έντετειχισμένης άνωθι της [θύρας δωματίου του αύτοΰ μονυδρίου του Κοκκι-
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μηδη, ούπερ δωματίου ρ-έρος είναι εκτισμένον επί του ιερού βήματος του ναού, 
7) θύρα του δωματίου τούτου άφορα προς νότον. 

Ή όλη μαρμάρινη πλάξ έχει ΰψος 0,345 καί πλάτος όσον φαίνεται 0,76, 
καθόσον δεξιόθεν καί άριστερόθεν είναι έκτισμένη εντός του τοίχου. 

Τό πλαίσιον, εν ω ο σταυρός, έχει υψος 0,22 και πλάτος 0,185. Παραθέτω 
πανομιότυπον σχεδιάγραμμα αύτου εξ έκτύπου. 

Φ Λ ι 
Ν Κ 

Είκών 11. 
(0 σταυρός ούτος φέρει έπιγραφην δμοίαν προς τάς συνήθης κατά τους 

πρώτους αιώνας του χριστιανισμού. 
"ϊψος των γραμμάτων 0,014—0,028. 
Έξέγραψα: 

1С XC 
Ñ Κ 
Ζ Ω Η 
φ Ω Σ 

5 Ε Μ Ι 
1Ανέγνων : Ί[ r, σ ο ΰ ς] Χ [ ρ ι « τ ο] ς 

NNxfê]. 
Ζ ω η, 
Φως 
Ε[ί]μί. 
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То μονύδριον του Κοκκιμηδη καί ot εν Σύα^ ναοί καί (/.oval των 
άγιων Αγγέλων. 

Άμφοτεραι αί lv τω μονυδρίω του Κοκκιώδη διασωθέΐσαι έπιγραφαί ανά
γονται, ως φρονώ, είς τον E' αίώνα άπο Χρίστου, η μάλλον ειπείν ε!ς τους χρό
νους, καθ'ους παρ5 άπασι τοίς Χριστιανοίς κατέστη κοινον τό δόγμα περί της 
επουρανίου ιεραρχίας καί περί των ταγμάτων των αγίων Αγγέλων. 

Τούτο τεκμαίρομαι καί εκ του σχήματος των γραμμ,άτων των επιγραφών 
άφ' ένος καί εκ της γνώμ,ης αφ' ετέρου, ην έ'χω περί των χρόνων, καθ'ους έκτι-
σθησαν oi εν Σύμιρ ναοί τών Ταξίαρχων, εν οίς και ό του Κοκκιμηδη. Δια τοΰτο 
δεν θεωρώ άνευ σκοπού να εκθέσω ώδε τα 'περί τούτου και να παραθέσω αμ,α 
οσα μοί είναι γνωστά περί του μονυδρίου του Κοκκιμηδη. 

Έν Σύμν̂  ύπάρχουσι ναοί του Ταξιάρχου Μιχαήλ, η μάλλον των αγίων 
Αγγέλων, δχι μόνον ακριβώς εννέα, ισάριθμοι δηλονότι προς τά εννέα τάγματα 
τών αγίων 'Αγγέλων, άλλα καί έκτισμένοι εις θέσεις ανάλογους επακριβώς προς 
την εις τρεις τάξεις ήτοι βαθμούς διαίρεσιν αυτών. Διότι τρε"ϊς μεν ναοί είσίν 
εκτισμένοι εις θέσιν παρά την θάλασσαν καί δη παρά τους καλλίτερους λιμένας 
της νήσου, τρεις δέ έν θέσεσι μεσηγυς περίπου τών κορυφών τών ορέων καί 
της επιφανείας της Θαλάσσης και δη είς ύψος 100—150 μέτρων ανωθι αύτης' 
καί τρεις εις θέσεις εκ τών υψηλότερων της νήσου, καί δη είς υψος 500—600 
περίπου αέτρων ανω της επιφανείας της θαλάσσης ούτω: 

Α' Τάξις: 
af. του Παν ο ρ μ/ι τ ου εν τω ώραιοτάτω λιμένι Πανόρμ*ω· 
β', του Αύλακιώτου έν τω λιμένι Πεδίου' 
γ', τών Μιχαηλιδακιών έν τφ λιμένω Έμ.πορίω (Νημποριώ). 

Β' Τάξις: 
δ', του θαρρινοΰ* 
ε', του Περιβιώτου· 
ς', του Ρουκουνιώτου. 

Γ' Τάξις: 
ζ', του Κουρκουνιώτου* 
η', του Καϊλλιώτου* 
θ', του Κοκκιμηδη. 

Τούτων εξ, ήγουν οί ύπο τά στοιχεία β', γ', δ', ε', ζ' καί η', ήσαν ανέκαθεν, 
ώς μοί φαίνεται, καί ώς είναι καί την σήμερον, απλοί ναοί η έξωκκλησια, 
έκτος του β' καί γ' καί δ', οίτινες έν χρόνοις πολύ προγενεστέροις ήσαν αναμ
φιβόλως ένοριακαί έκκλησιαι, αίτινες κατεστράφησαν υπό τών Σαρακηνών, 
άνεκτισθησαν δέ κατόπιν μικρότεραι, όπως καί άλλαι πολλαί έν Σύμν]. 

Έκ δέ τών λοιπών ο μέν ύπο στοιχείον a' είναι ή περιώνυμος ενοριακή 
Μονή του Ταξιάρχου Μιχαήλ του Πανορμίτου, ης ιδίαν περιγραφήν άρτι έξέ-
δωκα α). 

1) «Περιγραφή ιστορική καί τοπογραφική της lv ΙΙανο'ρμω Σύμης ίερας Μονής του 
Ταξιάρχου Μιχαήλ της επιλεγόμενης του Πανορμίτου από Δημοσθένους Xaßtapa». . . Έν 
Σάμω εκ του τυπογραφείου του «Μικρασιατκου» Έλε'νης Σ. Σβορώνου, 1911. εις 12-ον. 
σελ. 1—196. μετ'εικονων και ένος χάρτου. 
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*0 δε υπό στοιχέϊον c' εϊναι σταυροπηγιακή Μονή. 
*0 υπό στοιχείον θ' τέλος είναι το μονύδριον του Κοκκιμήδη περί ου ήδη 

πρόκειται και όπερ άλλοτε ήτο σταυροπηγιακή Μονή. 
'Άπαντες οι ναοί ούτοι έορτάζουσι ττ} η' Νοεμβρίου, πλην μόνου του β', όστις 

εορτάζει ίδί$ τ$ ς' Σεπτεμβρίου. 
Τό τοιούτο, ως φρονώ, αποτελεί μοναδικόν εν ΣύμΥ] παράδειγμα г) και ού-

δαμοΰ ϊσως άλλοθι άπαντ? δεύτερον ουδέ δύναται τις βεβαίως να ίσχυρισθγ} 
ότι διαβλέπει εν αύτ<3 άπλην η τυχαίαν σύμπτωσιν. "Αξιον δε σημειώσεως είναι 
οτι ô λαός της Σύμης φρονεί και λέγει οτι ό Πανερμιώτης (Πανορμίτης), ó Αύ-
λακιώτης, ό Κουρκουνιώτης και όλοι οι λοιποί επώνυμοι των εν Σύμ$ ναών των 
Ταξίαρχων είναι αδέλφια. Ουδεμία άρα αμφιβολία οτι εν τγ} δημώδει πάρα-
δόσει ταύτ# υπονοείται ή σχέσις των περί ών ό λόγος ναών προς τα τάγματα 
άγιων 'Αγγέλων, ατινα πιθανώτατα διεκρίνοντο κατά τους χρόνους της οικοδο
μής αυτών κατά την τάξιν των θέσεων τών ναών. 

Έκ των ανωτέρω δύναται πας τις ευκόλως να είκασα ότι τάς εν Σύμ$ 
εκκλησίας προς τιμήν των άγιων 'Αγγέλων έκτισαν οι κάτοικοι πάντως κατά 
τους χρόνους, καθ'ους διεμορφώθησαν καί κατέστησαν κοιναί al παραδόσεις, 
εΐτ'ούν τά δόγματα, περί της ουράνιας ιεραρχίας, εν άλλαις λέξεσι μετά 
τους χρόνους, καθ*ους συνετάχθησαν τα συγγράμματα, τα αποδιδόμενα μεν εις 
Διονύσιον τον Αρεοπαγίτη ν, αλλά γνωσθέντα κυρίως κατά τον Δ' αιώνα. Ει δε 
τά συγγράμματα ταΰτά είσι πράγματι έργα του αιώνος τούτου, αϊ εν Σύρ,$ 
εκκλησίαι τών αγίων 'Αγγέλων εκτίσθησαν πιθανώς κατά τον E' ή το βραδύ-
τερον κατά τον ς' αιώνα. Εκτίσθησαν δε βεβαίως κατά κοινήν καί ομόθυμον 
γνώμην και άπόφασιν τών κατοίκων προς τιμήν τών αγίων Αγγέλων καί κυ-
ριώτατα τρός παράστασιν ούτως ειπείν τών τάξεων καί ταγμάτων αυτών. 

Και δεν είναι μεν άπίθανον οτι οι ναοί ούτοι ό'τε εκτίσθησαν εΐχον καί δια
κρίσεις έκαστος ιδίας, α t τίνες συν τ$ παρόδω τών χρόνων καί κατόπιν τίς οίδε 
πόσων καί οποίων καταστροφών, ας υπέστησαν οι τε ναοί καί οι κάτοικοι, 
κατηργηθησαν καί έλησμονηθησαν τελείως, πάντες δέ ot ναοί Ικτοτε θεωρούν
ται ως ανήκοντες δήθεν εις μόνον τον Άρχάγγελον Μιχαήλ καί πανηγυρίζουσιν 
δλοι κοινώς τ^ 8-yj του Νοεμβρίου, μόνος δέ ό πάρα τόν λιμένα Νημποριόν 
φέρει τό παράδοξον δνομα: τα Μιχαηλιδάκια, δι' ού ό λαός της Σύμης δια
κρίνει τήν έορτήν της ς' Σεπτεμβρίου εις άνάμνησιν του εν Χώναις θαύματος 
του 'Αρχαγγέλου Μιχαήλ* ούχ ήττον εορτάζει μόνος ούτος τ^ τε ς' Σεπτεμ
βρίου καί τγ} η' Νοεμβρίου. 

Τό δέ μονύδριον του Κοκκιμήδη είναι εκτισμένον επί της κορυφής του 
ομωνύμου βουνού, όπερ Υσως είναι τό ύψηλότατον τών εν Σύμΐβ, κείται δε εν τω 
κέντρω περίπου της Σύμης καί ύψουται μεμονωμένον από τών πέριξ άλλων 
βουνών, έχει δέ υψος ύπερ τά 600 μέτρα άνω της επιφανείας της Θαλάσσης. 

Ή σταυροπηγιακή του αξία δεν ήτο γνωστή, ούτε έμοί, ούτε άλλοις 
γέρουσι, παρ' ω ν εζήτουν πληροφορίας, μέχρι του έτους 1877-ου, ό'τε μοί επρό-

1) Καθά διηγεΤτο μοι ό πατήρ, πρώτος παρετηρησε τούτο ό αείμνηστος ΣυμαΤος διδά
σκαλος 'Ιωάννης Φωτιάδης Μαρκονής, διδάσκων εν τη εν Σύμη Ελληνική Σχολή της 
άγιας Μαρινης κατά τάς αρχάς του παρελθόντος αιώνος. 
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τεινέ τις να μοί δώσγ? Ιγγραφον έπί μεμβράνης περί αύτου* κατόπιν δε αντί 
άδρας αμοιβής, μόλις έπρόφθασα να σώσω αυτά από βεβαίας καταστροφής, 
δυνηθείς ευτυχώς νά διακρίνω αυτά τυχαίως άπερριμμένον μεταξύ σκυβάλων, 
διερρηγμένον όέ καί αίσχρώς κατερρυπωμένον. Άφου δέ παρέδωκα αυτέ και 
έκαθαρίσθη επιμελώς καί μετά προσοχής, παρετήρησα ότι ήτο σιγίλλιον, εκδο
θέν εν ετει ,αψζ' υπό του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Γαβριήλ του Γ' καί 
άνακηρύττον σταυροπήγιον το μονύδριον του Κοκκιμήδη. Εννοείται δε ότι εις 
ην κατάστασιν ευρέθη, ελειπεν απ' αύτου το πατριαρχικάν μολυβδόβουλλον και 
ο δι' ού τούτο προσηρτατο επί του σιγιλλίου μετάξινος θώμιγξ ήτοι ταινία. 

Ή μεμβράνη, έφ'ής γέγραπται το σιγίλλιον, έχει πλάτος 0,53 και μήκος 
ήτοι υψος 0,78, εις ο περιλαμβάνεται και ή εν σχήματι σταυρού άκρα του 
σιγιλλιου προς τα κάτω, άφ'ής άπν;ώρητο ή μολύβδινη βούλλα του Πατριάρχου. 

Το σιγίλλιον τοΰτο, αγνωστον και άνέκδοτον μέχρι τούδε, Ιχει ως έξης: 
«f Γαβριήλ ελέω θεού Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, νέας 'Ρώμης 

και Οικουμενικός Πατριάρχης. 
«(1) 'Έργον τωόντι φέριστον, προσήκον τε μάλα, καί λίαν θεοφιλές, τό την 

πατριαρχικήν μεγαλειότητα τοίς προσερχομένοις των Χριστιανών και επικουρίχν 
τινά αΐτουμένοις εις άνατροπήν τών κατά καιρούς επερχομένων ανιαρών, χέιρα 
βοηθείας ορέγειν, άντίληψίν τε αύτοϊς χορηγεϊν όλν) δυνάμει καί άπαλλαγήν των 
δεινών πρό πάντων δε μάλιστα τοις ίεροΤς καταγωγίου καί θείοις ναοις, καί σε-
βασμίοις μοναστηρίοις, εν ο!ς ακαταπαύστως υμνολογείται καί δοξάζεται ó θεός 
υπό των ενοικούντων θεοσεβών καί ενάρετων ανδρών, ούς καί περιθάλπειν αύτοΐς 
ώς εικός άξ [to] ν επί πασιν, οίς χρήζουσιν έξαιρέτως δ' εν ο!ς πεφύκασι βεβ[αρυ-
μένα], καί συνίστασθαι προς διαμονήν αυτών άμετάπτωτον, ων υπερτερούν 
έστιν ή χορηγουρ,ένη άύτοίς ελευθερία καί ασυδοσία' δια γαρ της ελευθερίας 
ανώτερα διατελούντα τα ιερά καί σεβάσμ[ια του] θεοΰ καταγώγια πάση<, απαι
τήσεως καί οχλήσεως των δυναμένων αύτα συνταράξει, αύτάρκως εχουσι δια-
σώζεσθαι ευνομούμενα εις δόξαν θεοΰ, καί μνημόσυνον άένναον των οίκοδομη-
σάντων αυτά καί πάντων των ορθοδόξων χριστιανών· 

«(2) Επειδή τοιγαρούν καί κατά τήν άγιωτάτην μητρόπολιν 'Ρόδου εν ΤΥ| 
νήσω Σ(ύ)μγ) ευρίσκεται κειμενον Ιερόν τι μονύδριον έπ' ονόματι [σεμνυ]νόμενον 
του παμμεγίστου Ταξιάρχου, επικεκλημένον του Κοκκιμήδη, όπερ [τ?}] πολυ-
καιρία ήμελημένον, καταλαβών ό όσιώτατος εν ίερομονάχοις κύρ Καλλίστρατος, 
κατ' ενθεον έρωτα κινούμενος [λίαν] ευλαβής περί τά θεια καί της κατά θεόν 
ευλάβειας έχόμενος περιεποιήσατο μετά προθυμίας, καί καλλιεργήσας άνεκαί-
νισε, καί ιδίοις κόποις, καί ίδρώσι, καί άναλώμασι διέσωσεν αυτό άπό της [επι-
κειμέ]νης αύτώ καταπτώσεως, όστις καί καθορών τό ενδεές του αύτου μονυ-
δρίου [καί] πτοούμενος τήν ενδεχομένην γενέσθαι αύτω άναστάσωσιν καί έρή-
μ,ωσιν από τών έπισυμβαινουσών κατά καιρούς π[εριστάσεων Ιγνω] κατοχυ-
ρώσαι αυτό τ*̂  πατριαρχική περιθάλψει, συναινοΰντα έ'χων καί κατανεύοντα 
τω άγαθώ αύτου σκοπψ καί τόν ίερώτατον μγτροπολίτην fΡόδου, ύπέρτιμον 
καί Ιξαρχον πασών [τών Κυκλά]δων νήσων, τόν εν άγίω Πνεύματι άγαπητόν 
ημών άδελφόν καί συλλειτουργόν, κύρ Ίγνάτιον, καί στέρξαντα, δι' ην Ιχει καί 
ή αύτου Ιερότης εύλάβειαν προς τό ιερόν αυτό μονύδριον, λαμβάνειν κατ'[!τος 
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παρ]ά τοΰ αύτοΰ μονυ[δρίου] ανά δύο λίτρας κηρίου μόνον έ'χειν δε και το 
μνημόσυνον αύτοΰ και ουδέν άλλο. 

«(3) Κάντεΰθεν ηξίωσαν όμοΰ κοινώς αμφότεροι την ημών μετριότητα έπι-
λαβέσθαι αύτοΰ [καί] πατριαρχικής περιθάλψεως αυτό άξιώσαι, και επιβρα-
βεΰσαι αύτω, ως έ'θος, δια γράμματος σιγιλλιώδους την έλευθερίαν άνεξάλειπτον, 
επί συστάσει αύτοΰ xotì διαμονή και βελτιώσει. 

«(4) [Τ]ούτου χάριν, ως την φροντίδα των απανταχού αγίων του θεοΰ 
εκκλησιών θεόθεν εμπιστευθέντες, και των ευαγών οίκων και ιερών σεμνείων 
την έπιστη'ριξιν και κραταίωσιν παντός άλλου ύπερ[τι]θ[έντ]βς, την άξίωσιν 
αυτών παριδεϋν ουκ ηνέσχομεν, ευμενώς δέ μδελλον άπεδεξάμεθα. Καί δη τω 
κανονική Ѳ̂гс και προνομίω χρώμενοι του καθ' ημάς πατριαρχικοΰ οικουμενικού 
αποστολικού θρόνου, όπερ εστί προς τοίς άλλοις καί επ* αδείας έ'χειν θείους 
ναούς δηλαδή, καί ιερά του θεοΰ καταγώγια, καί χωρία, τα υπό την σκέπην 
αύτοΰ προσαγόμενα προσδέχεσθαι, καί ελευθερία κατακοσμειν καί πολλών 
άπαλλάττειν των έπισυμβαινουσών περιστάσεων, γράφομεν καί άποφαινόμεθα 
συνοδικώς μετά τών περί ημάς Ιερωτάτων αρχιερέων και ύπερτιμων, των εν 
άγίω πνεύματι αγαπητών ημών αδελφών καί συλλειτουργών, ίνα το διαληφθέν 
Ιερόν μονύδριον, το [εν τ$ νήσω Σ(ύ)μΥ3 κείμε]νον κατά την επαρχία ν 'Ρόδου 
το έπ' ονόματι τιμώμενον τοΰ παμαεγίστου Ταξιάρχου, τοΰ Κοκκιμηδη έπι-
κεκλημένον, από τοΰ νυν και εις το έξης, ειη και λέγηται [και παρά πάντων 
γινώσ]κηται πάντη ελεύθερον, και άσύδοτον, καί άκαταπάτητον καί ένενόχλη-
τον καί άνεπηρέαστον μετά πάντων τών προσόντων αύτω κτημάτων καί 
αφιερωμάτων, τηρηται [δέ ή έλευθε]ρία αύτοΰ ες αεί καί εις το διηνεκές, μέχρις 
ου ó ήλιος τον 'ίδιον περιτρέχω κύκλον ο δέ κατά καιρούς άρχιερεύς 'Ρόδου 
Ιχ$ λαμβάνειν παρά τοΰ αύτοΰ μονυδρίου κατ'Ιτος ανά δύο λίτρας κηροΰ 
μόνον μνημονευομένου εν αύτω καί τοΰ κανονικοΰ αύτοΰ ονόματος, ως 
ειρηται,καί τούτοις μόνοις άρκηται, μηδέν δέ άλλο εισόδημα Ιχν} άδειαν ζητε"ϊν-
καί λαμβάνειν, μήτε κληρονομίαν τών τελευτώντων εν αύτω πατέρων, άλλ'αΐ 
περιουσίαι τών τελευτώντων διαμένωσιν εν τω μονυδρίω αμετακίνητοι καί άπαρ-
ενσάλευτοι [εις] κυβέρνησιν τών κατά καιρόν διαιτωμένων, καί ιερουργούντων 
εν αύτω, αύξησίν τε καί βελτίωσιν αύτοΰ τούτου τοΰ ίεροΰ μονυδρίου. 

«(5) Έτι προσκαλούμενος δ κατά τόπον άρχιερεύς ποι^ χειροτονίαν εν 
αύτφ, όταν χρεία γένηται, άδωροδοκητως, κατά τον κανονικην διακέλευσιν. 

«(6)ΛΟς δ' αν όψέποτε οανείη οπωσδη'πως διασεισαι καί διαταράξαι την 
έλευθερίαν τοΰ ίεροΰ αύτοΰ μονυδρίου, άλλως τε ποιησαι παρά τα γεγραμμένα, 
καί ζητησοι λαβείν τι αισχροκερδώς πλεονέκτιδι χειρί καί γνώμν} καί ζημιώσοι 
τό αυτό μονύδριον, οποίας άν εί'η τάξεως, καί [οποίου βαθμοΰ] άφωρισμένος 
ειη από Θεοΰ Κυρίου παντοκράτορος καί κατηραμένος καί ασυγχώρητος, καί 
άλυτος μετά θάνατον, καί ή μερί(ς) αύτοΰ μετά τοΰ προδότου 'Ιούδα, καί 
ταϊς πατρικαΐς [καί συνοδικαϊς] άραις υπόδικος. 

«(7) "Οθεν εις Ινδειξιν, καί διηνεκή άσφάλειαν έγένετο καί τό παρόν εν 
μεμβράναις πατριαρχικόν συνοδικόν της ελευθερίας καί ασυδοσίας σιγιλλιωδες 
γράμμα καί εδόθη [τω διαλη]φθέντι μονυδρίω. 

» εν ετει ;αύς' Νοεμβρί(ου) ιε': — 
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«γ Γαβριήλ ελέω θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας 'Ρώμης και 
Οικουμενικός Πατριάρχης. 

Ή μολύβδινη βούλλα του πατριάρχου Γαβριήλ Γ' έφερε βεβαίως Ιμποοσθεν 
τήν Παναγιαν, ως και ή βούλλα του Πατριάρχου Κυρίλλου του Δ', ης εικόνα 
παρατίθημι εν τέλει του δημοσιευομένου εφεξής εν τ9| πραγματεία ταύτ# 
σιγιλλίου αύτοΰ. Τήν εικόνα δε της Παναγίας £φερον εις τα μολυβδόβουλλά 
των όλοι 'ίσως ol Πατριάρχαι Κωνσταντινουπόλεως, ως και ό άοίδιμος Γρηγό-
ριος ό E', ού μολυβδόβουλλον έδημοσίευσα *)• 

Παραθέτω πανομοιότυπον της εν μέρει ^λελωβημένης υπογραφής του Πα
τριάρχου Γαβριήλ F. 

Το κείμενον του σιγιλλίου διήρεσα εί; παραγράφους ενδεικνυμένους εκ της 
ποιας τίνος αποστάσεως, ήτις διαχωρίζει αυτούς και εκ των αρκτικών εκάστου 
κεφαλαιωδών στοιχείων, ων έπι τούτω έγένετο χρήσις προς διάκρισιν μόνων των 
παραγράφων, ενώ δεν έγένετο χρήσις τών τοιούτων στοιχείων προς διάκρισιν 
των εν τφ κειμένω κυρίων ¿νομάτων. 

Το σιγιλλιον εξέδοτο εν έτος σχεδόν ακριβώς πρό του θανάαου του ο-
Γαβριήλ F, όστις και άλλας τέως ένοριακάς προήγαγεν εις σταυροπηγιακάς 
πάτριαρχικας μονάς 2). 

Παρατηρητέον ότι τό σιγιλλιον έχει: σίμη (Σύμίβ), κοκκυμίδη. 
Έδέχθην τήν γραφήν: Κοκκιμήδης* δεν £σχον όμως καιρόν κά εξετάσω 

πώς εγραφον τήν λέξιν οι Συμαΐοι νοτάριοι, ήγουν συμβολαιογράφοι, του προ-
παρελθόντος αιώνος. 

Κοκκυμήδης δε καί Κοκκιμήδης γράφει ό διαβόητος Κωνσταντίνος Σιμω
νίδης, όστις καί περί της θέσεως ταύτης παράδοξα λίαν καί άπιστα πάνυ έμυ-
θεύσατο, ώς ην αύτφ σύνηθες (μέτιθι «Συμαΐδος» σελ. 59, 104, 105). 

Συνεπλήρωσα δε κατ' εμήν είκασίαν καί, ώς ελπίζω, ουχί ανεπιτυχώς τα 
λελωβημένα μέρη ταυ σιγιλλίου, όπερ δεινώς Ιπαθεν, ώς ανωτέρω εξεθέμην. εν 
τέλει δε του § 6 ετήρησα τήν λέξιν: πατρικαΤς, ώς έχει τό κείμενον, συμφώ-
νως και παρατηρήσει του φίλου κ. Π. Ζερλέντου δια τήν συμπλήρωσιν, ην ύπε-
τόπασα της λέξεως πατρι(αρχι)καίς εν «Γρηγοριου Ε; σιγιλλίω» («Εκκλη
σιαστικού Φάρου» τόμ. Z', σελ. 52, σημ. 17). 

Τό δε μονύδριον του Κοκκιμήδη ήτο άρχαιότατον εϊχεν ικανά κελλια* όλη 
δε ή όπωσουν εύρεϊα περιφέρεια της κορυφής του βουνού, εφ' ης ιδρυται τό μο
νύδριον, αν και πετρώδης, είχε περιτειχισθή και μέρος αυτής, είχε μεταβληθή 
εις είδος κηπαρίων, εν οις οι μονάχοι εκαλλιέργουν δένδρα τινά και ωραίας 
άναδενδράδας κλιματίδων καί ληνόν είχον καί κλίβανον καί δεξαμενας ύδατος 
και όσα εν γένει ήσαν αναγκαία εις μονύδριον, μή έ'χον βεβαίως ή ολίγους κα-
λογήρους. Про τίνων δε ετών άνασκαπτομένου μέρους τινός εν τ/j περιοχή TOU 
μονυδρίου, άνεκαλύφθη τό κοιμητήριο ν τών μοναχών, εν ω εκεί ντο πλήθος 
οστών καί κρανίων. Τό μονύδριον έκέκτητο και άλλα κτήματα ουχί ανάξια 

1) "Ορα Δημοσθ. Χαβιαρα «Γρηγοριου Ε' σιγιλλιον, έπιστολαι κλ.» sv «Εκκλησια
στικού Φάρου» τομω Z', σελ. 55. 

2) Μ. Ι. Γεδεών «Πατριαρχικοί Πίνακες»), σελ. 616. 
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λόγου ου μακράν του βουνού του Κοκκιμηδη, άτινα έταλλιεργούντο υπό τών 
μοναχών. 

Την σήμερον διατηρούνται μόνον ωραία κυπάρισσος και ε!ς πρίνος καΐ τα 
δια ξηρών περιτειχίσματα, ου μην δε άλλα και ο ναός καΐ τα κελλία. Ζημία 
όμως ύπηρξεν η καταστροφή των αξιόλογων αγιογραφιών του ναού, έργων του 
τέλους του JZ' αιώνος, άντικατασταθεισών πρό εικοσαετίας δια νέων όλως άκατ-
αισθητων· 

Ή δέ θέσις του μονυδρίου και εν γένει της κορυφής του βουνού είναι μα
γευτική', καθόσον πέριξ εις μεγάλην περιφέρειαν αναπτύσσεται λαμπρόν πανό
ραμα τών περί την Σύμην θαλασσών και νήσων και χερσονήσων της τε Κνιδίας 
και της τών Ροδίων. 

Το μονύδριον εύρεν εκ πολυκαιρίας ήμελημένον ó Συμαΐος Καλλίστρατος 
ιερομόναχος, όστις επεσκεύασεν αυτό και τον ναόν αύτοΰ άνεκαίνισεν εν Ιτει 
1697, ηδη εν αύτφ μετ? άλλων μοναχών τον μοναστικόν διερχόμενος δίαυλον. 
Του τοιούτου δέ άνακαινισμού μνημονεύει και επιγραφή, ης επισυνάπτω εκ-
τυπον, εγκεχαραγμένη επί πλακός εκ λευκού μαρμάρου ύψους 0, 175 και πλά
τους 0,195, έντετειχισμένης υπερθεν της θύρας του ναού* ΰψος τών γραμμάτων 
0,007—0,023. 

Έξέγραψα Ε Τ Ο Σ 1697* 
+ ANAKAINICIHC 
Τ Ο Υ ΘΥΟΥ ΝΑΟΥ Ι ПО 
Ο Ι Δ Ρ Ο Μ Ι Τ Ο Υ Κ Α Λ Λ Ι 

5 CTPATOY ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ 

ήτοι: Έτος 1697 (από Χριστού) 
f Άνακαίνισις 

του θ[εί]ου ναού [ύ]πέ 
σ [υ] [ν]δρομ[η]τού Καλλι-

5. στρατού ιερομόναχου. 

Τό σημειον * νομίζω ουχί απλούν κόσμημα, άλλα μάλλον μονόγραμμα εκ 
-J· και Χ, δηλούν ότι το έτος είναι από Χριστού, ως άπαντα εις συμαίκα Ιγγαφα 
τού Ш και ΙΗ; αιώνος: «έτος Χριστού», τούθ' όπερ ó χαρακτήρ συνέπτυξεν επί 
της πλακός είς τό σημειον *, δν προδη'λως εν χρήσει έπι τούτω. 

Κατόπιν όμως εν ετει 1706 ό Καλλίστρατος κατώρθωσε και κατέστησε τό 
μονύδριον σταυροπηγιον δια τους αυτούς ακριβώς λόγους, δι' ους μετά εννέα 
£τη ot ΣυμαΤοι έζητησαν και επέτυχον την άνανέωσιν τού σταυροπηγιακού 
προνομίου τού άλλου εν Σύμ$ μοναστηρίου τού Ταξιάρχου Μιχαήλ τού επιλε
γομένου τού Ρουκουνιώτου* ίνα άπαλλάξωσιν οριστικώς αυτό τε καΙ τό μετό
χων αυτού από τών καταπιέσεων και αρπαγών και παντοίων απαιτήσεων και 
ενοχλήσεων, ας διέπραττον κατά τών κινητών κτημάτων αυτών και αφιερωμά
των άλλοι τε ίδιώται και μη, ετι δε οι θεράποντες τών κατά καιρούς μητροπο
λιτών της Ρόδου, η καί τίνες αυτών τούτων. 
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Kal μαρτύρια των τοιούτων αδικημάτων εσχον τε αυτός καί ήκουσα παρά 
γερόντων, εκ παραδόσεως λαβόντων ειδήσεις περί αυτών, καΐ έπείσθην, διό κα'ι 
τίνα τούτων πιστώς έκτίθημι. 

Το μετόχιον του μοναστηρίου του Ρουκουνιώτου, το λεγόμενο ν Μεγάλη 
Παναγία η Παναγία του Κάστρου *), ύπήρξεν άλλοτε Μητρόπολις, τουτέστι 
καθεδρική εκκλησία επισκοπικού θρόνου, ως αναφέρω εν άλλη πραγματεία 
«Ή Σύμη εν τ^ εκκλησιαστική διοικήσει», έξότου καί εφεξής διεκρίνετο ως η 
πρωτεύουσα των εν Σύμη ενοριακών εκκλησιών* oi δε κατά καιρούς Μητροπο-
λϊται Ρόδου, οτε χάριν περιοδείας έπεσκέπτοντο τήν νήσον, κατέλυον ήτοι διέ-
μ,ενον μετά της ακολουθίας αυτών εις τα υπό τήν εκκλησία ν θολωτά διαμε
ρίσματα, ένθα έναπέκειντο και ή κινητή της εκκλησίας περιουσία, έ'τι δε καί ή 
βιβλιοθήκη αυτής, εξ ης τις ο!δε πόσοι και ποιοι κώδικες ύπέξηρέθησαν, άφοΰ 
και αύτος είδον ενα μεμβράνινον εν ετει 1865ω άποκείμενον εν τ^ βιβλιοθήκη 
της Μητροπόλεως Ρόδου 2). 

Καί εκ τοιούτων μεν ιεροσυλιών κατεστράφη ή βιβλιοθήκη της εκκλησίας 
ταύτης* κατά δε της άλλης περιουσίας αύτης άλλαι θρασύτητες διεπράττοντο, 
ών ή μάλλον παράξενος ήτο ίργον τών θεραπόντων τών μητροπολιτών διότι 
m τοιούτοι θεράποντες έβύθιζον πρότερον τα καύσιμα ξύλα εντός τών πίθων 
οίτινες πεπληρωμενοι ελαίου άπεκειντο εν τοΤς υπό τήν έκκλησίαν θολωτόΐς 
διαμερίσμασι και ούτως ελαίου έμπεποτισμένα παρέθετον αυτά εις τήν έστίαν 
όπως παράγωσι ζωηρότερο ν και ισχυρότερο ν πυρ!!.. 

Τοιαύτα και άλλα χείρονα ήσαν τα αίτια, δι' α έζητεΐτο ή ελευθερία καί 
ασυδοσία τών μονών δια της ανακηρύξεως αυτών εις σταυροπηγιακάς. 

Επειδή λοιπόν παρελθόντων χρόνων πολλών παρεβιάζοντο, ώς ανωτέρω 
εί'ρηται, καί κατεπατοΰντο τα τοιαύτα προνόμια της μονής Ρουκουνιώτου και 
του μετοχίου αύτοΰ, δια τοΰτο, άφοΰ το μονύδριον του Κοκκιμήδη άνεκηρύχθη 
σταυροπήγιον, οι Συμαΐοι έγνωσαν νά ζητήσωσι τήν άνανέωσιν τών είρημένων 
προνομιών 8¿á τε τήν μονήν Ρουκουνιώτου καί δια το μετόχιον αύτοΰ, ή'τοι 
οιά τήν έκκλησίαν της Παναγίας τοΰ Κάστρου, καί κατώρθωσαν τοΰτο μετά 
εξ Ιτη εν ετει 1712-ω έπί τοΰ Πατριάρχου Κυρίλλου τοΰ Δ;, δια τοΰ έπί 
τούτω εκδοθέντος σιγιλλίου, όπερ, άνέκδοτον επίσης, καταχωρίζομεν ώδε, ώς 
άφορων μάλιστα τήν εν Σύμη άξιόλογον άλλοτε μονήν Ρουκουνιώτου καί ώς 
παρέχον λεπτομέρειας τινάς, περί ών λέγομεν εφεξής. 

Ή μονή Ρουκουνιώτου ήτο αρχαιότατη καί επισημότερα τών εν Σύμη* δια 
τοΰτο οσάκις Ιγραφον ή Ιλεγον απλώς: τό Μοναστήριον, ήννόουν αυτήν καί 
μ-όνον είχε δε κατά τήν παράδ ο σι ν π ολλούς καλογηρους καί βιβλιοθηκην 
αρχαίων χειρογράφων και έντυπων βιβλίων, μάλιστα τών της εκκλησιαστικής 
ακολουθίας τών πρώτων εκδόσεων. 

Κυπάρισσος ευρύτατης περιφερείας ωραιότατη, κανονικοΰ σχήματος άλεξι-
βροχίου, θάλλει προ τοΰ τετραγώνου αρχαίου κτιρίου της μονής, άριθμοΰσα 

1) Παράβαλε εν «ΒυζαντινοΤς ΧρονικοΤς», τόμω ХИ «Δημοσθ. Χαβιαρα μ,ελέται περί 
της νήτου Σύμης», A', § 3, 

2) Περιγραφή του κώΒικος τούτου και τών τυχών αύτοΰ περιέχεται εν πραγματεία μου 
περί Βιβλιοθηκών Ρο'δου και Σύμη^ δημοσιευθησομένη εν τοΧς «Βυζαντινοΐς Χρονικοίς». 

Визаптійскій Времевннкъ. jţ 
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βίον πλείστων αιώνων' είναι μοναδική είς το ειδό; τ η ; και έ'ργον πάντω; των 
μοναχών τ í ς μονής, SLOTS, ούδεμίαν ομοιότητα Ιχει κατά το σχήμα ττρος τ α ; 
πολυπληθείς υπάρχουσας εφ* όλης τ η ; επιφανείας τ η ; Σύμης κυπαρίσσους* 
Ενισχύει δε την είκαζαν μου ταύτην άλλη πανομοία, νεαρά αυτή ώς προ; 
την προηγουμένην, άλλα πάντως τριακοσιέτις περίπου, έ'ργον άναμφηρίστως 
και αυτή των μοναχών της αυτής μονής, ώ; εξάγεται έκ σημειώσεως εν κα-
ταλόγω κτηματολογικά) αυτή;. Ή δευτέρα αυτή του αύτου σχήματος κυπά
ρισσος ευρίσκεται παρά το μονύδριον του Σωτηρος τ η ; Λίγης, περί ού λόγο; γ ε -
νησεται ακολούθως. 

cfl μονή είχε πλείστα και ώραΐα κτήματα, άτινα άλλοτε, καλλιεργούμενα 
επιμελώς, ήσαν λίαν προσοδοφόρα* ήδη όμως κείνται πάντη παρημελημένα και 
κατεστραμμένα, αύτη δε ή μονή κινδυνεύει να διαλυθν) ~αρά τάς φιλότιμου; 
διαθέσεις των Συμαίων, επιθυμούντων να διατηρείται ώς κειμήλιον ιερόν, Ί'σως. 
δε τούτο έπιτευχθησεται δια των προσπαθειών του έπ' αίσίοις οίωνοίς διορι
σθέντος εσχάτως νέου ηγουμένου αύτη; , πανοσιολογιωτάτου άρχιμανδρίτου του· 
Οικουμενικού θρόνου Κυρίου Ανθίμου Ραί'κοπούλου. 

Της αύτη ; μονής μετόχων σπουδαιότατον ήτο ή ρηθείσα εν τη πόλει Σύ
μης II αν α γ ί α τ ο υ Κ ά σ τ ρ ο υ , περί ού γίνεται λόγος και έν τφ άνεκδοτω σι-
γ ι λλ ίω του Οικουμενικού Πατριάχου Κυρίλλου του Δ;, εχοντι ώς έξης: 

«f Κύριλλο; ελέω θεού αρχιεπίσκοπο; Κωνσταντινουπόλεως Νέας 'Ρώμης 
και Οίκουμινικος Πατριάρχης. 

«f Ού μόνον χρησιμον, άλλα και άναγκαιον πάντω; καθέστηκε της των 
καλών άει συντηρήσεως προνοεΐσθαι, και διαμονήν αδιάπτωτο ν πραγματεύεσθαΛ 
μεθ* όλης δυνάμεως το"ΐς έπ' άγαθώ τινι λόγω και θεαρέστω σκοπώ την του 
είναι αρχήν άπαξ είληφόσιν, όπερ ούκ άλλως πέφυκεν εύφυέστερον έκτελεΐσΘαιΤ 

ει μη που ταΤς κατά καιρόν νεουργημάτων άνακαινίσεσι. φύσει και γαρ ές αιώνος 
τ α πράγματα νεουργούμενά πως ανακαλείται άπά φθοράς εις ζωήν και βελτιου-
ται και σώζεται, και λόγοις εύλόγοις την των φθασάντων διαδοχήν τ ά ύστε-
ρογενη επιδέχονται, καΐ την εκείνων ίδέαν και κατάστασιν άδιάφθορον συντη-
ροΰσι και πάγιο ν και τω τρόπω τούτω και αυξεσθαι πέφυκε τ α καλά και τ ά 
χρηστά ποοκόπτειν, και τά ευλόγα κρατύνεσθαι, και είς οιαμονήν προχωρεί* 
παν τε διεστραμμένον, ώς ές αντιπαραθέσεως ειπείν, άνατρεπόμενον άρδην 
άπορραπίζεται* διό και κατά χρέος έν πασι καιροίς οι ανά χείρας έπεΊλημμένοι^ 
των πνευματικών της εκκλησίας οίάκων τ ά παλαιγενη και άρχαΤα τών προγε^ 
νεστέρων άοιδίμων Πατριαρχών υπομνήματα, καΙ βραβευτικά γράμματα έπ' εύλό-
γοις αιτίαις, και θεοφιλέΐ προβάντα σκοπώ δια μακράς τιμής άγοντες, έπικυ-
ρουν, και άνανεοΰν είώθασιν, οση δύναμι:, νεωτέροις σφών αυτών γράμμασινΤ 

έπι τω άνασώζειν της παλαιότητος, ώς μη βυθοΐς της λήθης ποτέ πεσόντα, είς 
αφανισμό ν κατάντησα και όλεθρο ν. 

«Επειδή τοιγαρουν και τα νυν συνοδικώς προκαθημένης της ημών μετριότητος,. 
γράμματα πατριαρχικά παλαιγενη τών προ ημών άγιωτάτων Πατριαρχών προσ-
εκομίσθησαν ήμΐν εμφανισθέντα έκ μέρους τών πατέρων της κατά τήν άγιωτά-
την μητρόπολιν 'Ρόδου έν ττ| νήσο) Σ(ύ)μ$ κειμένης Ιεράς μονής του παμμεγίστου 
Ταξιάρχου, εξ ών το εν προ χρόνων σχεδόν που εκατόν αύτη έπεβραβεύθη υπό-
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του κατ' εκείνο καιρού τάς πατριαρχικός ήνίας διεζωσμενου καί διακυβερνών
τας κανονικώς τήν του Χρίστου άγίαν έκκλησίαν κυρ Νεοφύτου, όπερ εγένετο 
τέως εις επικύρωσαν καί βεβαίωσιν άλλου γράμματος αρχαιοτέρου του άγιωτά-
του Πατριάρχου κύρ Ματθαίου, ελευθερίας και άδουλίας έξιοΰντος αυτήν ταύ-
την την διαληφθέισαν σεβασμίαν μονήν του Ταξιάρχου μετά καί του αύτης 
μετοχίου, του έπ' ονόματι τιμωμένου της ύπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου^ 
καί δη καί των αφιερωμάτων καί κτημάτων αύτης, κινητών τε καΐ ακίνητων, 
ώστε άκαταπάτητα είναι καί ανενόχλητα υπό των κατά καιρούς χρηματι-
ζόντων μητροπολιτών εν τ/j μητροπόλει Τόδου, και παντός άλλου προσώπου,. 
Ιερωμένου η λαϊκού, ναι μην καί τών πεμπομένων κατά καιρούς πατριαρχικών 
εξάρχων, εχειν δε τον κατά καιρούς μητροπολίτην ΓΡοδου τό μνημόσυνον 
αυτού και την δεξίωσιν, μη καταπατεΤν δέ, η κατεξουσιάζειν αύτοΰ του 
ιερού μοναστηρίου, η του μετο/ίου αύτοΰ, η άφαρπάζειν όλως τι τών εν αύ>-
τόις αφιερωμάτων καί κτημάτων κάντεΰθεν ηξίωσαν ημάς συνοδικώς οι προσ-
ενεγκόντες ήμίν εκ μέρους της ρηθείσης μονής τα προλεχθέντα παλαιγενη 
πατριαρχικά γράμματα, χριστιανοί εκ της Σ(ύ)μης, πολλοί τον αριθμόν οντες 
άνακαινίσαι καί επικύρωσαν ταΰτα καί δι' ημετέρου πατριαρχικού νέου, ώς 
Ιθος, γράμματος* ων την αϊτησιν άποδεξάμενοι, δια μνήμης φέροντες τό άπο-
φανθέν εκείνο υπό του ούρανοφάντορος Βασιλείου, παν το άρχ α ιό τη τι δια-
φέρον αίδέσιμον διακελεύσαντος, καί αίδεσθέντες, ώς εικός, την τών άοιδίμων 
εκείνων ανδρών πατριαρχικήν στοργήν καί φιλοτιμία ν, ην περί την ίεραν μονή ν 
ταύτην ένεδείξαντο, γράφομεν καί άποφαινόμεθα, ίνα, τών σωζόμενων εν τ*?} 
ρηθείσα μονί} παλαιγενών πατριαρχικών γραμμάτων εχόντων τό κΰρος καί την 
ίσχύν καί τό έδραιον καί μόνιμον δια παντός, άχρις ου ό ήλιος τον ебюѵ περι
τρέχει κύκλον, ή διαληφθείσα ιερά καί σεβάσμια μονή του Ταξιάρχου εν ττ$ 
νήσω Σ(ύ)μγ) της μητροπόλεως 'Ρόδου, ώς πάλαι προ πολλών χρόνων τήν έλευ-
θερίαν καί άδουλωσίαν πλουτήσασα μετά και τοΰ-μετοχίου αύτης, της ύπερα-
γιας δεσποίνης ημών Θεοτόκου, καί τών εν αύτοΤς αφιερωμάτων καί κτημάτων, 
κινητών τε καί ακινήτων, όσα νυν αύτ^ ύπάρχουσι καί όσα μετέπειτα προσ-
επικτηθώσι, εί'η αύτη τε καί ταΰτα πάντη ελεύθερα, αδούλωτα, άκαταπάτητα., 
ανενόχλητα, ασύδοτα καί εις τό παντελές ανεπηρέαστα, καί μή κατεξουσιάζε-
σθαί ποτέ υπό τε τοΰ νυν Ιερωτάτου μητροπολίτου 'Ρόδου, ύπερτίμου καί έξάρ-
χου πασών τών Κυκλάδων νήσων, εν άγίω πνεύματι άγαπητοΰ ημών άδελφοΰ 
καί συλλείτουργου κύρ Ιγνατίου, ή τών μετέπειτα άρχιερατευσόντων εν τ# 
αυτί} μητροπόλει 'Ρόδου, ή τών κατά καιρούς παραγινομένων έκε"ϊσε πατριαρ
χικών εξάρχων καί παντός άλλου προσώπου, ^ερωμένου, ή λαίκοΰ, άλλ' έ'χωσι 
τήν παντελή ελευθεριαν καί άδουλωσίαν, ώς πρόπαλαι διετάχθησαν* τόν δε 
ίερώτατον μητροπολίτην 'Ρόδου, τόν τε νυν κύρ Ίγνάτιον, καί τους μετά 
ταΰτα διαδεξομένους τήν άρχιερατικήν προστασίαν της μητροπόλεως 'Ρόδου 
ίχειν, ώς προείρηται, τό μνημόσυνον αυτών μόνον καί τήν προσήκουσαν τιμήν 
καί δεξίωσιν, καί τούτοις μόνοις άρκέίσθαι, μηδοτιοΰν δέ ζητών λαμβάνειν άπα 
της ιεράς ταύτης μονής καί τοΰ ρηθέντος μετοχίου αύτης ή τών εν αύτοΤς πα
τέρων* όστις δ'άν όψέποτε, καθ' οιονδήτινα τρόπον κινηθείς, θελήσει άναμοχλεΰ-
σαι, καί άνατρέψαι, καί μετακινησαι, καί διασεϊσαι λόγω ή έργω τήν έκκλησιαστι-

11* 
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κήν φιλοτιμίαν και έλευ&ερίαν της ίερας ταύτης μονής, και άθετησαι τα εν τοις 
πατριαρχικούς εμπεριεχόμενα γράμμασι, και λυπησαι, η ζημιώσαι τους πατέρας 
αυτής, ό τοιούτος ¿ποίας άν εΐη τάξεως, Ιερατικής δηλαδή, η αρχιερατικής, η 
της κοσμικής πολιτείας, άρχων, η αρχόμενος, άφωρισμένος ει'η από Θεοΰ Κυ
ρίου Παντοκράτορος, και κατηραμένος και ασυγχώρητος, και άλυτος μετά θά
νατον, και προκοπήν ού μη ιδοι πώποτε, και τοις πατρικαίς και συνοδικαΐς 
άραις υπόδικος. 

«ΓΟ̂ εν είς ενδειξιν έγένετο καΐ το παρόν ημέτερο ν πατριαρχικών σιγιλλιώδες 
εν μεμβράναις έπικυρωτικον γράμμα και έπεδόθη τ?, διαληφθείση ίερ^ μον9) 
του παμμεγίστου Ταξιάρχου. 

'<Έν έ'τει σωτηριω /αψιβ'-ω μηνί Νοεμβρίω, ίνδικτιώνος ζ'-ης. 
«f Κύριλλος ελέω θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 'Ρώμης, 

και Οικουμενικός Πατριάρχης». 
"Οτι ή μονή Ρουκουνιώτου ητο σταυροπηγιακή ήδη έπι Ματθαίου A' του 

άπο Κυζίκου χρημάτισα ντο ς Οικουμενικού Πατριάρχου εν Ιτεσι 1396—1410, 
τεκμ,αιρόμεθα άδιστάκτως εκ τών έξης. 

Το προκείμενον σιγίλλιον έγένετο είς άνανέωσιν και έπικύρωσιν δύο άλλων 
προηγουμένων σιγιλλίων, άτινα αποκαλούνται εν τ<3 σιγιλλίω του Κυρίλλου Δ; 

«γράμματα παλαιγενη των προ ημών άγιωτάτων πατριαρχών», και «εξ ών το 
εν προ χρόνων σχεδόν που εκατόν αυτί}» (τ$ μονί) Ρουκουνιώτου) «έπεβρα-
βεύθη υπό του κατ' εκείνο καιρού τάς πατριαρχικάς ήνίας διεζωσμένου... κυρ 
Νεοφύτου, όπερ έγένετο τέως εις έπικύρωσιν και βεβαίωσιν άλλου γράμματος 
αρχαιοτέρου του άγιωτάτου Πατριάρχου κύρ Ματθαίου...». 

Εικάζω άρα ότι των δύο τούτων σιγιλλίων το μεν εξεδόθη υπό του Πατρι
άρχου Νεοφύτου Β' του άπο 'Αθηνών και πιθανώτατα κατά την δευτέραν αυ
τού πατριαρχείαν, μεταξύ δηλονότι των ετών 1608—1614, ήτοι εκατόν που 
χρόνους προ του εν ετει 1712 εκδοθέντος σιγιλλίου Κυρίλλου του Δ'. Το δε 
έτερον, το ρητώς χαρακτηριζόμενον ώς αρχαιότερο ν, άδιστάκτως φρονώ οτι 
δεν εξεδόθη υπό Ματθαίου του B', αλλ* υπό Ματθαίου του A' του από Κυζίκου 
μεταξύ τών ετών 1396—1410* διότι άφ'ένός μεν αμφότερα τα σιγίλλια εκείνα 
αποκαλούνται δια του έκφραστικωτάτου επιθέτου παλαιγενη, κυριο)τατα 
χάριν, ώς εικάζω, του πρώτου και δη αρχαιοτέρου, καθό εκδοθέντος προδήλως 
ύπό Ματθαίου του A', και άφ'έτέρου, διότι τών πατριαρχιών Ματθαίου του Β' 
χαί Νεοφύτου του B' συμ^ιπτουσών μεταξύ τών ετών 1595 η μάλλον ίσως 
1596 μέχρι του 1612 λήγοντος, η Ί'σως μέχρι και του 1613, εάν το άρχαιό-
τερον τών σιγιλλίων είχεν έκδοθη υπό Ματθαίου του B', ό Πατριάρχης Κύριλ
λος ó Δ', η ορθότερο ν οι πεπειραμένοι γραμματείς τών Πατριαρχείων θά άγρα
φο ν απλούστατα, οτι αμφότερα τα πατριαρχικά εκείνα γράμματα προ χρό
νων που εκατόν έπεβραβεύθησαν τ^ μον$ κτλ. 

Άλλως τε παλαιγενη έπεκλήθησαν ευλόγως τα σιγίλλια εκείνα, κυριώτατα 
κατ' έμέ διότι το έτερον αυτών ανήρχετο εις τους πρό της αλώσεως της Κωνσταν
τινουπόλεως χρόνους. Επίκουροι δε τ$ γνώμ$ μου βαίνουσιν, ώς φρονώ, και αι 
Ιςής εν τω σιγιλλίω Ματθαίου του Δ' άπαντώσαι φράσεις: «ώς πάλαι πρό 
πολλών χρόνων την έλευθερίαν και άδουλωσίαν πλουτήσασα (ή μονή) μετά 
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και του μετοχίου αυτής»* και «εχωσι την παντελή ελευθερίων και άδουλωσίαν 
ως πρόπαλαι διετάχθησαν». Έκτος δέ τούτων ουδόλως θα έκρίνοντο ουδέ 
θα ελέγοντο «παλαιγενή» αμφότερα τα σιγίλλια εκείνα εάν αμφότερα μόνον 
«προ χρονών που εκατόν είχον έκδοθή», άλλως τε δεν δύναμαι να εικάσω τίνα 
ευλογον αΊτίαν είχε Νεόφυτος ο W να έκδώσ^ σιγίλλιον «εις έπικύρωσιν και βε-
βα'ιωσιν άλλου», εκδοθέντος προ όλιγίστων ετών και δη υπ5 αύτου σχεδόν του 
προκατόχου του, οτε όμως δεν θα το έχαρακτήριζε βεβαίως ως αρχαιότερο ν. 

Τό εκ τούτων δρα ως άρχαιότερον γνωριζόμενον σιγίλλιον της μονής Ρου
κουνιώτου ήτο το εκδοθέν υπό του Πατριάρχου Ματθαίου Β' του από Κυζίκου 
μεταξύ των ετών 1396—1410. "Αγνωστον δέ αν τότε τό πρώτον έγένετο 
σταυροπηγιακή ή μονή. ΚαΘά όμως άδιστάκτως φρονώ, εξ επιτόπιων έξάγων 
»¿ακρών παρατηρήσεων, ας περιττό ν θεωρώ να εκθέσω ωδβ, η μονή Ιχει κτισθή 
κατά τους αιώνας E'—ς'. 

Κατά τίνα δέ παράδοσιν έστασίασάν ποτέ έπΊ των βυζαντιακών χρόνων 
οι μοναχοί, ών οι πλείστοι απεχώρησαν της μονής και διαιρεθέντες κατά 
ομάδας διενεμήθησαν εις άλλα επίσης άρχαια εν τν} νήσω μονύδοια. Τινά μά
λιστα τούτων μέχρι σήμερον δια τούτο μετόχια τάχα λέγονται της μονής 
Ρουκουνιώτου, καίτοι από τών αρχών του παρελθόντος αιώνος ήδη διελύθησαν. 
Τούτων είσιν άλλα τε και το τών άγιων Αναργύρων, τό του αγίου Φιλήμονος καΐ 
τό της Παναγίας Εισώτισσας, περί ου προαγόμεθα να διαλάβωμεν. λαμβά
νοντες αφορμή ν εκ του παρατεθέντος ανωτέρω σιγιλλιου Κυρίλλου του Δ', και 
δη εκ του εν αύτω χωρίου: ότι δηλαδή «τα παλαιγενή πατριαρχικά γράμματα 
προσήνεγκον. . . . εκ μέρους της ρηθείσης μονής Χριστιανοί εκ της Σ(ύ)μης 
πολλοί τον αριθμόν δντες... .». 

Και περίεργα μεν ίσως τωόντι θέλουσι φανή τοις πολλοίς τά ανωτέρω* 
αλλ* όταν άναλογισθη τις δτι ol ΣυμαΤοι άπό τών Βυζαντιακών χρόνων καΐ 
εφεξής έκέκτηντο άξιόλογον ναυτιλίαν και αξιόλογων άκτοπλοιαν, αίτινες και 
προστασίας άπηλαυον παρά της Κρητικής Πολιτείας και κατόπιν παρά της Ενε
τικής Δημοκρατίας *), ευκόλως δύναται να κατανόηση ότι τους «πολλούς Χρι
στιανούς εκ της Σύμης» άπετέλουν τα πληρώματα μεγάλων πλοίων συμαικώντ 

ήτοι φρεγάδων ή φεργάδων, ώς τάς άπεκάλουν, αίτινες Ιτυχον κατά τό 
φθινώπωρον του έ'τους 1712 προσωρμισμέναι εν Κωνσταντινουπόλει' είς δέ τά 
πληρώματα εκείνων δέον να προσθέσωμεν καΐ έτερους Συμαίους, χάριν εμπορίου 
εκεί εύρεθέντας, ως και άλλους ?τι Συμαίους, ύπηρετοΰντας είς πολεμικά της 
Τουρκίας πλοία. 

Περί τίνων τοιούτων συμαίκών φεργάδων γίνεται λόγος έν τφ εφεξής κα-
ταχωρουμένω εγγράφω, άποκειμενω έν τοις άρχείοις της μονής Ρουκουνιώτου. 

Έν άρχγΐ του εγγράφου είναι τεθειμένη σφραγίς, έκτυπωθεΐσα πολύ σκο
τεινή* διακρίνει τις όμως έν αύτ^ τήν Παναγίαν έπι θρόνου, προ του οποίου γο-
νυπετοΰσιν άγγελοι ή άλλα πρόσωπα* ή σφραγίς δέ ετέθη, διότι é διαθέτης, 
μοναχός γέρων, δέν έδύνατο να υπογραφή και τήν λέγει ίδικήν του, διότι ήτο 

1) "Ορα έν «Βυζαντινοΐς ΧρονίκοΤς» τομω XII του 1905 Δημοσθ. Χαβιαρα «Μελεται 
περί της νήσου Σύμης» Α' § 9. 
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επιστάτη; του μονυδρίου της Παναγία; το S t σο ς, εν ώ διέαενεν ώστε ά!οα 
το μονύδριον εΤχεν Ιδίαν σφραγίδα. Δεν έφύλαξα τάς εν τοις ύπογραφαίς κολ
λάς ανορθογραφίας και τάς ολίγας εν τω κειμένω. 

Εις το έ'γγραφον τούτο, η ¡¿άλλον διαθήκην, είσίν υπογεγραμμένοι και όσος 
έ'τυχον έν Συμτβ παρόντες εκ των πλοιάρχων των φεργάδων, εις ας ήτο συνιδιο
κτήτης, ήτοι είχε μερίδια, ό διαθέτης Ιωσήφ μοναχός. Οι πλοίαρχοι ούτοι υπο
γράφουσα δηλούντες ότι στέργουσιν . 

Αναγκαίας έκρινα νά προτάξω του εγγράφου και τάς έξης επεξηγηματικά ς 
σημειώσεις: 

«ΊΡεισης» λέξις τουρκική = κυβερνήτης, πλοίαρχος. «Νάκτην άλλανιά», κατά 
γραφικόν λάθος αντί «νάκτιν άσλανία». Άσλανία εκ Σύμν? έλέγοντο είδος νομίσ
ματος τουρκικού, ου ή επωνυμία προήλθεν εκ νομίσματος περσικού, οΰτως ονο
μαζόμενου, διότι έφερε το περσικόν σύμβολον: το άσλάνι ήτοι τον λέοντα. 
Ό αείμνηστος Ά. Π.-Κεραμεύς μοι έσημείωσεν, ότι «νάκτι άσλάνι» είναι λέξεις 
περσικαί* και ν ά κ τ ι = μετρητά, ήτοι κεφάλαιον εν τω προκειμένω εγγράφω 
άσ?^ανία εννοούνται φλωρία χρυσά τουρκικά η περσικά εκ των βαρυτέοων καΐ 
δη εχόντων πλείονα άξίαν, άγνωστον εμοιγε. έπί τούτω έφύλαττεν αυτά 
αυτούσια ó μοναχός Ίωσηφ. Έν Σύμ# υπήρχε καΐ παροιμία: 

«έ'καμεν (ό δεί'ναί τ ' άσλανία ζολότταις», έπι εμπόρων ζημιουμένων ες άνο
στων επιχειρήσεων. 

Δεν είναι ίσως άσκοπον νά προσθέσω ώδε ότι παρά τω λαφ της Σύμης 
άπέμεινεν από των μεσαιωνικών χρόνων άναφερόμενον είς τάς πειρατείας των 
χρόνων εκείνων τό έξης δίστιχο ν: 

«'Ομπρός πάει τό περγαντι και 'πίσω ή φρεάδα· 
'Στό κρουσος θέλω ναβγουμεν αυτήν τήν εβδομάδα». 
Περγαντι, είδος πλοίου, μικρότερου της φρεγάδας. 

(Τύπος σφραγΐδος). 
«γ Επειδή τοις πασιν άνθρώποις ό θάνατος άδηλος, φοβούμενος κάγώ ο 

'Ιωσήφ μοναχός τό τούτου άωρον, ποιώ τήν παροΰσάν μου διάταξιν, σώας 
£χων τάς ©ρένας και υγιείς, και θέλω νά ήναι βεβαία εν παντί κριτηρίω καΐ 
δικαιοσύνη* έν πρώτοις παραδίδω τήν ψυχήν μου τήν άμαρτωλόν εις χείρας 
οεου' μετά δε τ α ΰ τ α εστωντας και νά ήμαι καλόγηρος του μοναστηρίου του 
μ,εγάλου Ταξιάρχου, ό,τι και αν με ευρίσκεται, καν τε πολύν κ£ν τε ολίγον, 
νά ηναι 'ίδιος μου κληρονόμος, ωσάν νά ήμουν και εγώ, ό μέγας Ταξιάρχης και 
ol έν αύτω ευρισκόμενοι ιερομόναχοι και μονάχοι νά τ ά εξουσιάζουν έπιτροπι-
κως μέ λογαριασμόν διαγράφως. μάλιστα έ'χω και μερικά μερτικά είς ταΐς έδι-
καΤς μας φεργάδες ταίς συμιακαϊς: 

<•(!) εις του χ α τ ζ ή Κώνστα του Σπανού τήν φεργάδα μερτικόν ενα* 
(((2) είς του χατζή Φώτη του παπα Καλοδούκα τήν φεργάδα μερτικόν ενα" 
«(3) είς του Γεωργίου του Μουστακιου τήν φεργάδα μερτικόν ενα* 
«(4) είς του χ α τ ζ ή Νικόλα του Μανταλιοΰ μερτικόν ενα* 
«(5) είς του Κυριάκου Ί?ε!ς μερτικόν ένα* 
«(6) είς του Γεωργίου 'Ρεις του ΊΡαμοΰ μεοτικόν ενα* 
«(7) και του χ α τ ζ ή Γεώργη τήν φρεγάδα μερτικόν ενα* των οποίων μ$ρ-
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τ-ικών το μαςούλι λαμβάνων το, ó επίτροπο; του μεγάλου Ταξιάρχου, άνίσω; 
xxi χρειάζεται κυβέρνησιν το μονχστη'ριον εις την περιοχην του, ήτοι το μετό
χων η Παναγία το ¿ίσος, να εςοδεύσΥ) ó επίτροπος διαγράφω; να μην χάλασα. 
Εχω ακόμα ξέχωρα νά*την άλλανιά τον αριθμών 140, τα όποια τα δίδω 
δια μνημόσυνόν μου εις τα μοναστη'ριον του μεγάλου Ταξιάρχου να μνημονεύ
ομαι* μάλιστα xal τα άνωθεν μετρητά, ωσάν τελειωθη τό μοναστη'ριον ήτοι 
v¡ Παναγία τα Ξίσος, πάλιν νά τα εξουσιάζω η μετάνοια μου ó μέγας Ταξιάρ
χης, α! αδελφοί μου οι καλόγεροι του αυτού μοναστηρίου. Προσέτι με νά Ιλθουν 
μερικοί, ο τε χατζή Γεώργη; καΐ ό Μιχάλης του Καντούνια, λείποντας οι οίχοκυροί 
των μερτικών κχΐ καραβοκύρηδες όμου κχΐ ό ηγούμενος του μοναστηρίου και 
6 επίτροπος τοΰ μοναστηρίου, εγραψεν ¿ Μιχάλης του Καντούνια διαθηκην να 
7)ναι άκυρος και εις ουδέν νά λογίζεται, εστωντα; και νά μην ήμουν εις τον 
νουν μου. ΚαΙ δια μνημόσυνόν μου δίδω του Άρχιερέως το μερτικό ν όπου Ιχω 
εις τοΰ χατζή Φώτη του παπα Καλοδούκα την φρεγάδα* κ xl δια τα βέβαιον 
ΐδωσα την παροΰσάν μου διαθηκην εις το μοναστηριον τοΰ μέγα Ταξιάρχου 
τοΰ ?Ρουκκουνιώτη. 

/αψιη' Ίαννουαρίου ια'. 
δια τό βέβαιον βάλλω xxi την ρούλλαν μου. 
Χατζή Κώνστας ρείσης τοΰ Σπανού στέργω 
Κυριακές ρείσης στέργω 
Χατζή Νικόλα; Μαντάλη στέργω 
Χατζή Φώτη; του Σακελλάρη μάρτυρα; 
Γεώργης τοΰ ΊΡαμοΰ στέργω 
Χατζή Γαβριήλ μάρτυς 
Καλοδούκας Τσομπάνης μάρτυς 
'Ιωάννη; της Άστράδενας μάρτυρας 
Κώνστας Κατσ^ρας μάρτυς 
Ίω. τοΰ Αγαπητού παπα ΣκευοφύλακΧ μάρτυ; 
Διάκο Ίωαννίκιος Μαυροπέτζη μάρτυς 
Ματθαίος ιερομόναχος καΐ Ηγούμενος έγραψα». 

Τό μονύδριον της Παναγίχς Εισώτισσας, τιμώμενον επί τη μνημν) των 
Είσοδίων της Θεοτόκου, άπετέλει αρκετά εύρΰ τετράγωνον, κτίσμα των Βυζαν-
τιακων χρόνων καΐ έχον τείχη υψηλά καΐ στερεώτατα μετά ολίγων μικρών 
ν.ελλίων. Κείται εν τω μέσω μικρας κοιλάδο;, ήτις καλείται Είσος, απέχει δε 
μόλις ημίωρον της τε πόλεως Σύμης καΙ της μονής Ρουκουνιώτου. 

Κατά τους χρόνους των 'Ιπποτών της Ρόδου και κατά τοΰ; μετέπειτα χρό
νους μόλις συνετηρεΐτο* ολιγιστΧ μόνον στρέμματα γης πέριξ αύτοΰ ανήκον 
αύτω. Έπισκευασθεν άναλώμασι τοΰ μονάχου 'Ιωσήφ διετηρεϊτο ώς μετόχιον 
άνεπίσημον, οΰτω; ειπείν, της αονης τοΰ Ρουκουνιώτου, επιμέλεια κυρίως 
ευλαβών Ιερομόναχων καΙ μοναχών, ατινες προετίμων νά διαιτώνται εν αύτω. 
Άλλα κατά του; χρόνους της ελληνική; επαναστάσεως διελύθη xxi εγκχτε-
λείφθη* τά τείχη του καΙ τα κελλία του κατέρρευσαν διατηρείται ήδη μόνον 
ό εν τω μέσω αύτοΰ άπλοΰς κομψός άρχχϊος νχος βυζαντιακοΰ ρυθμοΰ 
εν σχήματι σταυρού μετά τρούλλου, κατά το παρατιθέμενον σχεδιάγραμμα, 
Ζχων μέγιστον μήκος μέτρων 11.50 καΙ μέγιστον πλάτος μέτρων 6. Είχεν 
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αξιόλογους τοιχογραφίας, αίτινε; ατυχώς κατεστράφησαν εντελώς хоста τας 
προ τριακονταετίας περίπου γενομένας έσωτερικάς επιδιορθώσεις ύπο Συμαίων, 

ευλαβών ¡ліѵ αλλ' ουδόλως φειδομένων των 
παλαιών κειμηλίων. Είναι ήδη άπλοΰν έξωκ-
κλησιον. 

Έντος του ναού παρά την θύραν δεξιά 
τω είσερχομέναΓεΙδον έν έ'τει 1867 διατηρού-
μενον έ'τι μεσαιωνικόν τάφον, ύψούμενον κατά 
ήμισυ περίπου μέτρο ν υπέρ το έδαφος του 
ναοΰ, έπεστρωμένον δια μικρών ωραίων τε
τραγώνων πλακών του ρυθμού τών μεσαιω-
νικών παροψ'ιδων, αιτινες κοινώς λέγονται 
πιάτα λινδιακά. 'Ολίγους χρόνους μετά 
ταΰτα ai πλάκες έκεϊναι έσυλήθησαν και ó 
τάφος αύτος κατεστράφη. Ούδαμου &λλο0ι 
της Σύμης απήντησα τάφον άλλον ομοιον 
εκεινω, όστις ητο τών χρόνων καθ* ους ηκμα-
σεν εν Λίνδω ή βιομηχανία εκείνη α). 

Εις τας τοιχογραφίας του ναού άν$γίνω-
σκέ τις επιγραφάς καί ονόματα οικογενειακά 

ΕΙκών 12. παλαιότατα καί χρονολογίας Ιτι από κτίσεως 
κόσμου* δεινώς δε μεταμέλομαι, διότι άνέβαλον ν' αντιγράψω αύτάς. "Ηλπιζον 
δτι θα έσεβοντο όλοι κοινώς αύτάς' ατυχώς ήπατώμην. 

7. ΈπΙ κίονος μαρμάρινου ύψους μ. 2, πλην του κιονόκρανου, έκτισμένου 
κατά το ήμισυ άριστερόθεν του δεσποτικού Θρόνου εν τω ναφ της ιεράς μονής 
του Ταξιάρχου Μιχαήλ Πανορμίτου. 

Το μή εύτετειχκψένον μέρος της περιφερείας του κίονος ¿ίναι μ. 0,67* біа. 
τούτο μέρος της επιγραφής καλύπτεται, καθά κεχαραγμένον επί του έντετειχισ-
μένου μέρους του κίονος. 

Παραθέτω πανομοιότυπον αυτής εξ εκτύπου. 
"ϊψος τών γραμμάτων 0,023—0,06. 

Έξέγραψα: 
€ P € Y X I C 

( Ο Δ Ο Τ Ο Υ 
Κ Υ Ρ Ι Α Κ Ο Υ 

Άνέγνων: 
[Ύπ]ερ εύχ(η)ς 
[Θε](ο)δότου 
[καί;] Κυριάκου. 

1) Βλέπε «Ή νήσος Робе?? ύπά Ε. Biliotti και Abbé Coltre, μετάφρασίς Μαλλιαράκη 
και Καραβοκυρου, έν Ρο'δω 1881», τόμ. B', σελ. 210—212. Τών λινδιακών πιάτων πλή
θος υπήρχε και ev 2ύμ|)Φ διετηρουντο δε ανηρτημένα ώς «κοσμήματα απαραίτητα οικιών» 
έπι τών τοίχων αυτών κατά εκατοντάδας αγορασθέντα υπό εντοπίων και ξένων, μετεφέρ-
θησαν xal έπωληθησαν εις Εύρώπην άντι αδρών τιμών. Κατά τό έτος 1869 ουδεμία σχεδόν 
τών τοιούτων παροψιδων εμεινεν έν 21ύμη. 
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8. Έπι ομοίου μαρμάρινου /,ίονος, έντετειχισμένου επίσης /.ατά το ημισι* 
απέναντι ακριβώς του προηγουμένου εν τω αύτω ναω, ωσαύτως {Αέρος της 
επιγραφής, και δη το σπουδαιότερον καλύπτεται έντετειχισμένον. Παραθέτω 
πανομοιότυπον αύτη ς εξ έκτύπου. 

"Γψος των γραβατών 0,022—0,055. 
Έξέγραψα: 

6 Γ € Ν 6 
επιιω 
eiMCON 
ФАУСТО 
M I C H 

Άνέγνων και συνεπληρωσα: 
Έγένε[το ó ναός (η τό έργον)] 
έπι ΊωΓάννου επισκόπου (;)] 
(ή)μών [δαπάναις (ή έπιστατούντων)] 
Φανστο[υ 
Πιστ[τοΰ 

ΑΙ έπιγραφαι αύται σπουδαίως συμβάλλουσιν εις την ιστορίαν της μονής 
Πανορμίτου, εάν ή συμπληρωσις μάλιστα της δευτέρας θεωρηθ^ επιτυχής. Παρ
έλειψα δε να περιλάβω αύτάς εις την περί της μονής πραγματείαν μου, καθά 
άποστείλας αύτας προς δημοσίευσιν. εν τοΤς «Βυζαντινοΐς " Χρονικοΐς» *), δια 
άναγκαΤον ήγοΰμαι να ε'ίπω περ\ αυτών ολίγα τινά. 

Φρονων ότι αϊ ανωτέρω έπιγραφαι άνηκουσι μάλλον εις τόν Ε' αιώνα άπά 
Χρίστου, τολμώ νά εικάσω ότι αναφέρονται εις την οίκοδομήν του αρχαιοτέρου 
εν Πανόρμω ναοΰ των Ταξίαρχων. Αλλά τοΰτο θέλει δειχθη, όταν ποτέ καταστ^ 
δυνατή ή πλήρης άνάγνωσις τουλάχιστον της υπ' αριθμώ 8ω επιγραφής. 

Έάν δέ άποδειχθ?) όρθη ή έμη συμπληρωσις, θέλει βεβαιωθη άμα ότι ó 
πρώτος εν Πανόρμω ναός των Ταξιαρχών έκτίσθη έπι Ιωάννου χρηματίσαντος 
επισκόπου της Ροδίων Μητροπόλεως περί τα μέσα του E' αιώνος άπα Χρίστου r 

ότι δέ του ναού τούτου λείψανα τυγχάνουσιν οί δύο προειρημένοι κίονες, οιτινες 
κατά τάς διαφόρους ανακαινίσεις του ναοΰ ένετειχίζοντο ευλόγως έν τοΤς τεί-
χεσιν αύτοΰ κατά σύστασιν εκ παραδόσεως. 

Ενταύθα αρμόζει νά προθέσω ό',τι παρέλειψα ν' αναφέρω έν τ^ «Περι
γραφή της μονής» περί προστασίας αύτης υπό της Ενετικής Δημοκρατίας μετά 
την κατάλυσιν του Κράτους των 'Ιπποτών της Ρόδου ύπά των Τούρκων. 

Καθα εξέθεσα προηγουμένως (ένσελίδι 165) οι Συμαΐοι είχον σύμβασιν προς 
προστασίαν της ναυτιλίας τών υπό της Ενετικής Δημοκρατίας. Έπειδη όμως 
εις τόν λιμένα της μονής του Πανορμίτου έσύχναζον πολλά πλοία, έδέιτα 

1) «Περιγραφή ιστορική και τοπογραφική της έν Πανόρμω Σύμης ίερας Μονής του Τα
ξιάρχου Μιχαήλ, της επιλεγόμενης του Πανορμίτου υπό Δημοσθένους Χαβιαρα, έν Σάμω,. 
1911». σελ. 17, σημ. 10. 
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бі και ασφαλείας αύτη ή μονή άπο των πειρατών, δια τούτο επρονόησαν καί 
περί προστασία; αύτης ύπο της πανίσχυρου Δημοκρατίας. Ταΰτα βεβαιούνται 
έκ του ανάγλυφου (είκών 13), δπερ άλλοτε ήτο έντετειχισμένυν παρά την πύ-
λην της μονής και παριστ? το σύμβολον της δημοκρατίας, ήτοι τον αγιον 
απόστολον και Εύαγγελιστήν Μαρκον εν μορφ?} πτερωτού λέοντος εστεμμένου 
καί κρατούντος το Ιερόν Εύαγγέλιον. 

Είκών 13. 

Το άνάγλυφον είναι επί πλακός εκ μαρμάρου ύπομέλανος, εχούσης πλάτος 
μέτρου ενός, υψος μ. 0,79 και πάχος μ. 0.25. 

(Έπεται συνέχεια επιγραφών Σύμης). 

Δημοσθένης Χαβιαρας. 


